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سازمان انتقال خون اعالم کرد
اهدای 2میلیون واحد خون در 11 ماهه امسال

ایسنا: بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون از اهدای 
نزدیک به 2 میلیون واحد خون طی 11 ماهه سال جاری در کشور خبر 
داد و گفت: »در این راستا استان های تهران، فارس و خراسان رضوی در 

صدر اهداکنندگان خون در 11ماهه سال جاری بودند.«
وی با بیان اینکه در 11 ماهه ابتدای سال جاری رشد 1/8 درصدی 
اهدای خون را نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته داشتیم، افزود: 
»در این زمینه نیز استان های تهران، البرز و قزوین بیشترین میزان رشد 
اهدای خون را در 11 ماهه گذشته در کشور داشته اند. همچنین شاخص 
اهدای خون مستمر به میزان 1/4 درصد در کشور رشد داشته است و 
استان های کردستان، همدان و سیستان و بلوچستان بیشترین میزان رشد 
اهدای خون مستمر در کشور را در این مدت تجربه کردند.« حاجی 
بیگی با بیان اینکه طی این مدت 2 میلیون و 221 هزار و 563 نفر جهت 
اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کردند، گفت: »براین اساس 1 
میلیون و 955 هزار و 180 واحد خون در 11 ماهه سال جاری اهدا شده 
است. همچنین در این مدت 3 میلیون و 393 هزار و 829 واحد خون و 
فرآورده های خونی در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور توزیع شده که 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل، حدود یک درصد افزایش یافته است.« 

هشدار تامین اجتماعی
حذف دفترچه درمانی بدون هزینه است

 پول ندهید!

سازمان تامین اجتماعی در اطالعیه ای اعالم کرد:  »برای پروژه حذف 
دفترچه های کاغذی هیچ هزینه ای دریافت نمی شود و اطالعات مورد 

نیاز این پروژه در اختیار بیمه شدگان قرار می گیرد.«
بیمه شدگان و مستمری  با  تلفنی عده ای سودجو  تماس  پی  در 
بگیران سازمان تامین اجتماعی در قالب شرکت های درمانی برای ارائه 
کارت هوشمند سالمت در ازای دریافت وجه و یا اعمال تخفیفات 
ویژه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد این شرکت ها 
به هیچ وجه مورد تایید این سازمان نیست و بیمه شدگان فریب سوء 

استفاده کنندگان را نخورند.
  در اطالعیه سازمان تامین اجتماعی آمده است:  »در روزهای اخیر در 
برخی از استانها عده ای با ادعای ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و به 
بهانه ارائه کارت هوشمند درمان، از بیمه شدگان و بازنشستگان تقاضای 
وجه کرده اند، در حالی که این سازمان از بیمه شدگان و بازنشستگان 
برای پروژه حذف دفترچه های کاغذی هیچ هزینه ای دریافت نمی کند 

و اطالعات مورد نیاز این پروژه در اختیار بیمه شدگان قرار می گیرد.«
در این خصوص به اطالع بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی 
طریق  از  خصوص  این  در  جدیدی  برنامه  و  طرح  هر  می رساند 
رسانه های جمعی به اطالع عموم می رسد و بیمه شدگان و بازنشستگان، 
 اخبار این سازمان را فقط از پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی
 www.tamin.ir ، مرکز ارتباطات مردمی این سازمان با شماره تماس 
14200، و یا نشریات  سازمانی و رسانه ها و نشریات کثیراالنتشار پیگیری کنند.« 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعیخبر 

حذف دفترچه های درمانی مهمترین زیرساخت برای اجرای نظام ارجاع 
روز گذشته مراسم جشن حذف دفترچه در مراکز درمانی 
ملکی سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان دکترشهید 
معیری تهران برگزار شد. براساس این طرح بیمه شدگان 
تامین اجتماعی از این پس در تمام مراکز درمانی و بیمارستانی 
این سازمان، بدون در دست داشتن دفترچه درمانی و 
فقط با یک کارت ملی می توانند خدمات، دریافت کنند.

همچنین دیگر نیازی به داشتن دفترچه برای نسخه نویسی 
پزشکان نیست چون این خدمات به صورت الکترونیکی 
به بیماران ارائه می شود و پزشکان نیز نسخه الکترونیکی 

برای بیماران تجویز می کنند. 
سیدتقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در 
این مراسم حذف دفترچه های درمانی را زیرساخت مهمی 
برای اجرای نظام ارجاع دانست و گفت: »این اقدام فواید 
زیادی برای بیماران دارد واین طرح در6 ماه گذشته درکل 
کشور برای شناسایی نقاط ضعف و قوت آن شروع شده 
 است و فرایند ارائه خدمات، نظام ارجاع را تسریع می کند.«
نوربخش اظهارکرد: »نمایندگان مردم درمجلس شورای 
اسالمی این برنامه را به نقد بگذارید چون این گام بزرگی 
از سوی سازمان تامین اجتماعی و درحداکثر چهارماه قابل 
اشاعه به کل کشوراست و این کاربه قدری ارزشمند برای 
کل کشور است که امیدوارم نتیجه مطلوب آن را در آینده 
شاهد باشیم.« وی در ادامه اضافه کرد: »تامین اجتماعی 
بیشترین رکورد اطالعاتی را در کشور دارد و 50 میلیارد 
رکورد دیتا و اطالعاتی دارد و قبل ازسازمان سنجش 

درسال 51 سیستم IT مستقر شده است.«
وی اظهارکرد: »درسال ٧6 سخت افزارهای اطالعاتی 
جمع شد و دیتا سنترسازمان انجام شد و بیمه شدگان برای 
 تجمیع سوابق به استان های دیگر مراجعه می کردند.
نوربخش گفت: »ما نهضت IT را برای اطالعات خودمان 
ایجاد کردیم اکنون پرونده دیجیتالی، بازرسی الکترونیکی، 
حذف دفترچه ها را داشته و سازمان درسال آینده تحوالت 

عمده ای را شاهد خواهد شد.«

مسعود پزشکیان نیز در این مراسم نبود داده و اطالعات 
در کشور را یکی از مشکالت دانست و گفت: »اگر داده ها در 
 همه سطوح جمع شود همه کارها به خوبی انجام خواهد شد.«
اطالعات  و  داده ها  داشتن  »با  کرد:  خاطرنشان  وی 
هر  و  کرد  شناسایی  می توان  را  تخلفی  هر  متمرکز، 
 کسی که خدمت نگرفته یا گرفته قابل شناسایی است.«

وی تصریح کرد: »این سیستم باید نگاهش به گیرنده 
 خدمت باشد و زمان دسترسی به خدمت مشخص باشد.«

نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: »اگر 
داده ها تکمیل شود دیگر جلوی رشوه و زیرمیزی گرفته 
نیز حل خواهد  از مشکالت مردم  می شود و بخشی 
 شد؛ چرا که داده و اطالعات، مسایل را شفاف می کند.«

نیزگفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
»جمهوری اسالمی ایران در یکی از رشته هایی که پیشرفت 
کرده رشته پزشکی است و قبال وابسته به کشورهای 
دیگر بوده است و به همت اساتید برجسته، آنقدرطبیب 
 تربیت شد که اکنون بی نیاز از پزشکان بیگانه هستیم.«
علی نوبخت ادامه داد: »ما اکنون از نظرنیروی انسانی توانمند 
هستیم و کارامروزسازمان تامین اجتماعی با حذف دفترچه ها 
کار بسیار بزرگی است و حتی اگر یکی از بیماران با خطای 
پزشکی مواجه نشود خیلی ارزشمند است.« نوبخت افزود: 
»این طرح مزایای ارزشمندی دارد که باید از زحمات 
مسئوالن سازمان تامین اجتماعی برای این موضوع تقدیر 
کرد.« سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 

شورای اسالمی نیزگفت: »حذف دفترچه ها کارخوبی 
 است که از سوی تامین اجتماعی انجام شده است.«
سلمان خدادادی افزود: »چقدر خوب است داده ها به هم 
پیوند بخورد و خوشحالیم که این کار در قسمت درمان 
تامین اجتماعی انجام شد و باید بخش درمان وزارت 
بهداشت به این داده ها متصل شود و همه برای ارایه 

خدمات یک کارت داشته باشیم.«
وی گفت: »امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد و درطول 
 سال های اول تا دوم برنامه ششم این داده ها را متمرکز کرد.«
وی یادآورشد: »تامین اجتماعی همیشه در ارائه خدمات 
پیشتاز بوده است و باید همه این خدمات را گسترش داد 

تا مردم از خدمات مطلوب بهره مند شوند.«
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مدیرکل دفتر برنامه و بودجه جمعیت هالل احمر گفت: »برنامه پنج ساله 
جمعیت هالل احمر پس از بررسی و تصویب 2 فصل باقیمانده از پنج فصل 
مصوب در جلسه قبلی شورای عالی جمعیت هالل احمر، در آخرین جلسه 
این شورا با اکثریت آراء موافق به تصویب رسیده و از ابتدای سال 96 اجرایی 

خواهد شد.«
سید امیرمحسن ضیائی، رئیس جمعیت هالل احمر در جلسه شورای عالی 
این جمعیت گفت: »برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمر، سه فاز اصلی برنامه ای 
کالن با برش های ساالنه، سازمانی و استانی است و لذا بر این اساس از این 
 پس تکلیف همه بخش ها و زیرمجموعه های هالل احمر مشخص است.«
وی افزود: »براساس این برنامه، تمامی واحدهای جمعیت هالل احمر باید نسبت 
خود با برنامه را مشخص کنند و روند نظارت بر همه حوزه ها نیز مشخص 
شده و از سویی ساز و کار نظارت در شورای عالی مشخص خواهد شد، به 
هر حال هدف اصلی؛ اجرای برنامه و ضمانت این اجرای آن هم، تصویب 

برنامه در شورای عالی است.«
مجید یارمند؛ مشاور رئیس جمعیت هالل احمر در امور برنامه ریزی و 

بودجه نیز در این جلسه با تشریح سابقه تدوین برنامه در هالل احمر، اظهار 
کرد: »شاید سابق بر این چندان احساس نیاز به تدوین برنامه درون جمعیتی 
و برگرفته از نظرات کارشناسی داوطلبان، امدادگران، جوانان و مدیران بدنه 
جمعیت نمی شد؛ چراکه جمعیت به عنوان سازمانی اجتماعی که برخواسته 
بسیار  اجتماعی  سازمان های  در  برنامه ریزی  اساساً  و  است  مردم  متن  از 
 سخت است و در این میان هم اگر برنامه ای تدوین شده باشد، با مشارکت 

صد درصدی مردم و نمایندگان آنها )هالل احمری( نبوده است.«
وی با اشاره به اینکه با تدوین برنامه پنج ساله جمعیت فضا و عرصه های 
جدیدی برای جمعیت ایجاد می شود، عنوان کرد: »برای تدوین این برنامه بیش 
از یک هزار ساعت کارشناسی شده و البته روند کار با تصویب در شورای عالی 
تمام نمی شود؛ بلکه شورای عالی باید در جریان تمام مراحل اجرای برنامه باشد 
و لذا گزارش ها از روند اجرا به صورت مشخص برای شورا ارائه خواهد شد.«

در این جلسه سیدحمید جمال الدینی؛ معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
جمعیت هالل احمر نیز با ارائه گزارشی از فعالیت این معاونت در یک سال و 
نیم گذشته، گزارشی از آموزش های تخصصی، آموزش همگانی، طرح خادم، 

فعالیت های پژوهش و فناوری ارائه کرد. در این گزارش به اهم اقدامات در 
خصوص ایجاد دو مرکز تحقیقاتی، استقرار شورای پژوهش و فناوری، تثبیت 
20 پست هیات علمی و فراخوان 6 ظرفیت از آن، برگزاری دوره های خاص 
مدیریت بحران برای 500 نفر از مدیران برگزاری دوره های کمک های اولیه 
برای 2 هزار نفر از کارمندان، برگزاری دوره های ارزیابی و ناظران آموزشی از 
بین نزدیک به یک هزار و 500 مربی، استقرار استانداردسازی نظام آموزشی و 

معاونت های آموزش و پژوهش در سطح کشور و... کرد.
علی اکبر پرواز، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه جمعیت هالل احمر گفت: »دو بند 
باقیمانده برنامه پنج ساله نخست جمعیت که سه فصل آن در جلسه قبلی شورای عالی 
 جمعیت هالل احمر، بررسی شده بود در این جلسه بررسی شده و به تصویب رسید.«
وی افزود: »در این جلسه بند 4 برنامه پنج ساله جمعیت به عنوان مهمترین فصل 
آن به عنوان احکام برنامه مصوب و برنامه همه حوزه ها و تکلیف آنها تعیین 
شد. در فصل پنجم برنامه که به نظارت، اجرا، ارزیابی و پایش برنامه مرتبط بود 
نیز، دو کمیته تطبیق و نظارت پیش بینی شد و در نهایت برنامه پنج ساله نخست 

جمعیت هالل احمر به تصویب اعضای شورای عالی رسید.« 

در شورای عالی جمعیت هالل احمر

برنامه ۵ ساله هالل احمر تصویب شد 


