
رئیس جمهور،  حضور  با  مراسمی  در 
وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس، رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
و رئیس انجمن جراحان ایران، استقرار 
کشور  در  سالمت  الکترونیک  پرونده 

آغاز شد.
پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
جمهوری،  ریاست  اطالع رسانی 
استقرار  آغاز  مراسم  در  رئیس جمهور 
پرونده الکترونیک سالمت در رصدخانه 
از  تقدیر  با  بهداشت،  وزارت  سالمت 
تالش های همه دست اندرکاران این کار 
بزرگ، گفت: »این اقدام یکی از وعده های 
دولت در زمینه حقوق شهروندی و دولت 
الکترونیک به مردم بود و امروز خوشحالیم 
انجام رسیده  به  دیرینه  آرزوی  این  که 

است.«
نظام  پرونده  استقرار  روحانی  حسن   
نظام  تحول  دوم  گام  آغاز  را  سالمت 
سالمت در کشور دانست و افزود: »این 
کار رضایت زیادی را در شهروندان ایجاد 
کرده و موجبات رفاه آنان را فراهم می کند. 
همچنین با استفاده از پرونده نظام سالمت 

هزینه درمان کاهش یافته و اقدامی ارزشمند هم برای 
پزشکان و هم برای انجام تحقیقات در آینده و پیشگیری 
از مواردی خواهد بود که موجب بروز بحران در حوزه 

سالمت می شود.«

پرونده الکترونیک، 
انقالبی در نظام ارائه خدمت

پرونده  استقرار  آغاز  مراسم  در  هم  بهداشت  وزیر 
وزارت  سالمت  رصدخانه  در  سالمت  الکترونیک 
یکی  سالمت  الکترونیک  »پرونده  گفت:  بهداشت، 
از ریل گذاری های اصلی نظام سالمت است که در 
قوانین باالدستی و به ویژه برنامه پنجم و ششم توسعه 

به عنوان تکلیف برای ما تعیین شده بود.«
 سعید نمکی اظهار داشت: »اگرچه همکاران ما در 
سال های گذشته زحمات بسیاری در حوزه سالمت 
و به ویژه اجرای طرح تحول نظام سالمت که یکی 
از ارزشمندترین دستاوردهای دولت است، متحمل 
ارجاع،  نظام  سالمت،  الکترونیک  پرونده  اما  شدند 
به عنوان چهار  بالینی  راهنماهای  و  پزشکی خانواده 

اصل مقدماتی، بر جای مانده بود.«
 وی با بیان اینکه زمان مسئولیتم در سازمان برنامه وبودجه 
الکترونیک داشتم،  تالش هایی برای استقرار پرونده 
افزود: »در دوران گذشته در این زمینه قدم هایی برداشته 
و حرکت های منفصلی انجام شده بود که نیازمند تالش 
بیشتری بود. در این زمینه کمیته اجرایی تشکیل شد 
و دکتر صفی خانی را به عنوان مسئول این پروژه قرار 
دادیم و البته از کمک های ارزشمند سایر دستگاه ها 
ازجمله سازمان نظام پزشکی و تأمین اجتماعی نیز، 

بهره بردیم.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »استقرار پرونده الکترونیک 
سالمت، اقدام بسیار عظیمی است که می تواند به عنوان 
انقالبی در نظام ارائه خدمت تلقی شود و خوشبختانه 
شبانه روزی  تالش  با  و  کوتاه  مدت  در  طرح  این 
حداقل  که  به گونه ای  رسید،  نتیجه  به  ما  همکاران 

75 میلیون ایرانی با کد ملی قابلیت تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت دارند.«

 نمکی خاطرنشان کرد: »پروسه ایجاد پرونده الکترونیک 
اما  بود  پیچیده  بسیار  بهداشت  وزارت  در  سالمت 
ازاین پس برای هر فرد بدون پرونده الکترونیک سالمت 
این  درمانی،  و  بهداشتی  مراکز  به  مراجعه  زمان  در 
پرونده تشکیل و سابقه مراجعات و بیماری های وی 

نیز به آن منتقل می شود.«
الکترونیک سالمت  پرونده  مزایای   وی در تشریح 
گفت: »پرونده الکترونیک سالمت از بسیاری هزینه های 
غیرضرور جلوگیری می کند و راهنماهای بالینی به عنوان 
فیلتری برای تقاضاهای القایی خدمات عمل کرده و از 
تکرار خدمات که در نهایت به هدررفت منابع منجر 

می شود، جلوگیری می کند.«

وزیر بهداشت با بیان اینکه پرونده الکترونیک سالمت، 
حرکت نمایشی نیست، افزود: »تعداد افرادی که خارج 
از محدوده پرونده الکترونیک سالمت هستند مربوط 
به افرادی می شود که هنوز به نظام سالمت، مراجعه 
نکرده اند و تمام مراکز سطح یک، دو و سه خدمات 

به این سامانه متصل هستند.«
نمکی تأکید کرد: »از امروز کار ما آغاز می شود چون 
پزشکی  و  ارجاع  نظام  به  دستیابی  که  داریم  اعتقاد 
محقق  سالمت،  الکترونیک  پرونده  بدون  خانواده، 
پرونده  تکمیل  بر  را  خودمان  اولویت  و  نمی شود 
الکترونیک سالمت قرار داریم و برای استقرار نظام 
نیمه  در  تا  مهیا می شویم  پزشکی خانواده  و  ارجاع 
دوم سال نیز برای رونمایی از نظام ارجاع و پزشکی 

خانواده، شاهد حضور دکتر روحانی باشیم.«

راه اندازی 6 هزار تخت جدید 
در سال جاری

معاون درمان وزارت بهداشت هم در 
این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: 
»در راستای تالش های دکتر روحانی در 
دولت یازدهم و دوازدهم برای توسعه 
زیرساخت های نظام سالمت کشور، در 
سال جاری، 6 هزار تخت بیمارستانی 
جدید به مجموعه تخت های بیمارستانی 
تخت های  این  شد؛  خواهد  افزوده 
مناطق  بیمارستان های  در  بیمارستانی 
به  کشور  برخوردار  کمتر  و  محروم 

بهره برداری خواهد رسید.« 
قاسم جان بابایی افزود: »همچنین  در سال 
جاری، 40 بیمارستان در سطح کشور 
افتتاح خواهد شد که اکثر این بیمارستان ها 
به منظور تسهیل دسترسی مردم، در مناطق 
کمتربرخوردار و مرزی کشور احداث 
و به بهره برداری خواهد رسید.«  وی 
بیان کرد: »درکنار این خدمات، توسعه 
اورژانس های پیش بیمارستانی، توسعه 
کلینیک های سرپایی و توسعه خدمات 
ناباروری نیز دنبال می شود. در حال حاضر، 
در 83 مرکز در سطح کشور، خدمات ناباروری با تعرفه های 
دولتی ارائه می شود.«  جان بابایی درخصوص توسعه 
نیروی انسانی در مناطق محروم گفت: »یکی اقداماتی که 
در دولت تدبیر و امید انجام شده، توسعه نیروی انسانی 
در مناطق محروم کشور است. تاکنون، 3 هزار نیروی 
متخصص در شهرهای کم برخوردار مشغول به کار شده 
اند. همچنین، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق 
محروم نیز یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید است.«  
وی درخصوص توسعه اورژانس پیش بیمارستانی گفت: 
»قبل از طرح تحول سالمت، 7 مرکز اورژانس هوایی 
داشتیم و در حال حاضر، 42 مرکز اورژانس هوایی داریم 
همچنین، تعداد آمبوالنس های فعال در سطح کشور از 
2500 دستگاه به 4500 دستگاه آمبوالنس افزایش پیدا 
کرده است. با توسعه زیرساخت های اورژانس، میزان 
مرگ و میر جاده ای، کاهش پیدا کرده و شاخص های ما 
در این زمینه ارتقا پیدا کرده است.«  جان بابایی ادامه داد: 
»قبال  34.5 مرگ به ازای هر 100 هزار تصادف جاده ای 
داشتیم و درحال حاضر این رقم، به 20 مرگ در ازای 

هر 100 هزار تصادف جاده ای رسیده است.«
وی گفت: »توسعه زیرساخت های اورژانس در سیل 
اخیر، نیز کمک کرد تا1000 بیمار و مصدوم را به صورت 
هوایی به مراکر درمانی منتقل کرده و 3 هزار مادر باردار 
را نیز جا به جا کنیم. «  معاون درمان وزارت بهداشت 
با تاکید بر مدیریت منابع و مصارف در حوزه درمان، 
تصریح کرد: »مدیریت منابع و مصارف، الکترونیکی 
کردن اسناد بیمارستانی و تدوین راهنماهای بالینی نیز 
از جمله اقدامات حوزه درمان در سال جاری است. در 
حال حاضر، در 6 استان کشور، اسناد بیمارستانی به 
صورت الکترونیک برای بیمه ارسال می شود و تا پایان 
سال تمامی بیمارستان ها اسناد را به صورت الکترونیک 
ارسال خواهند کرد.«  وی درخصوص تدوین راهنماهای 
بالینی گفت: »تدوین راهنماهای بالینی از جمله اقدامات 
مهمی است که با جدیت دنبال می شود. در حال حاضر، 

600 راهنمای بالینی تدوین شده است.«

معاون آموزشی وزیر بهداشت:

۳۰ درصد تولیدات علمی کشور 
به حوزه پزشکی تعلق دارد

تمامی  علی رغم  »ایران  گفت:  بهداشت  وزیر  آموزشی  معاون 
مشکالت، در حوزه تولیدات علمی پزشکی، در رتبه 15 ام قرار 
دارد. همچنین، در سال 2018، برای اولین بار، ایران به عنوان 
برترین کشور اسالمی در زمینه تولیدات علمی در حوزه پزشکی 
معرفی شد، چنانچه توجه کنیم، با اختصاص 10 درصد اعتبارات 
پژوهشی و 12 درصد اعضای هیات علمی، 30 درصد تولیدات 

علمی کشور به حوزه پزشکی تعلق دارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، باقر الریجانی در مراسم آغاز 
استقرار پرونده الکترونیک سالمت و دیدار ریاست جمهوری با 
مدیران ارشد نظام سالمت که با حضور رییس جمهور در ستاد 
وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از حوزه آموزش 
پزشکی، اظهار کرد: »چنانچه مسیر گسترش دانشگاه ها در کشور 
را بنگریم، می بیینم که امروز نسبت به چند دهه گذشته، تعداد 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور به 4 برابر افزایش پیدا کرده و در 
آموزش پزشکی، دو هزار رشته تخصصی آموزش داده می شود.«
 معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: »در حال حاضر در 
120 رشته تخصصی و فوق تخصصی، دانشجو پذیرش می کنیم و 
ساالنه 3500 متخصص و فوق تخصص، فارغ التحصیل می شوند که 
سرمایه قابل توجهی در حوزه آموزش پزشکی محسوب می شوند.«
 وی افزود: »در حال حاضر، حدود 260 هزار دانشجو در حوزه 
پزشکی در رشته ها و سطوح مختلف با حدود 20 هزار عضو 
هیات علمی، آموزش می بینند، در حال حاضر در حوزه پزشکی، 
48 آزمون پزشکی برگزار می شود که 73 درصد آزمون ها کامال 
الکترونیکی و 27 درصد آنها به صورت کاغذی برگزار می شود 
الکترونیکی کردن آزمون ها، صرفه جویی  به سمت  با رفتن  که 

قابل توجهی مشاهده می شود.« 
الریجانی درخصوص مقاالت پزشکی گفت: »ایران علیرغم تمامی 
مشکالت، در حوزه تولیدات علمی پزشکی، در رتبه 15 ام قرار 
دارد. همچنین، در سال 2018، برای اولین بار، ایران به عنوان 
برترین کشور اسالمی در زمینه تولیدات علمی در حوزه پزشکی 
معرفی شد، چنانچه توجه کنیم، با اختصاص 10 درصد اعتبارات 
پژوهشی و 12 درصد اعضای هیات علمی، 30 درصد تولیدات 

علمی کشور به حوزه پزشکی تعلق دارد.« 
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: »در 5 سال گذشته حدود 1000 
پروانه اختراع در حوزه پزشکی ثبت شده است، زمانی که مصوبه 
آمایش سرزمین را به شورای انقالب فرهنگی آوردیم، یکی از 
بهترین مصوبات در زمینه آموزش عالی کشور محسوب می شد 
و امروز، تنها حوزه ای که آمایش سرزمین را اجرا می کند، حوزه 

پزشکی است که برای کل کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود.«
وی تصریح کرد: »در حال حاضر، 85 ماموریت به دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور محول کرده ایم؛ دانشگاه ها باید بستری باشند 
تا ماموریت های ملی را دنبال کنند، حوزه استعدادهای درخشان 
یکی از حوزه بزرگ و فعال در کشور است، در حال حاضر، 
دانشگاه ها با نگاهی آینده نگر، در حال بررسی چگونگی راه اندازی 

و استقرار دانشگاه های نسل جدید در کشور هستند.« 
آموزش  حوزه  برنامه های  از  »یکی  کرد:  خاطرنشان  الریجانی 
پزشکی این است که تا سال 1404، هر کدام از اعضای هیات 

علمی، یک شرکت دانش بنیان دشته باشند.«

سازمان جهانی بهداشت خبر داد؛

راه اندازی کمپینی به منظور کنترل 
میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک 

سازمان جهانی بهداشت )WHO( از راه اندازی کمپینی بین المللی 
به منظور کنترل شیوع میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک ها از طریق 
مصرف داروهای ایمن و موثرتر خبر داد. بنابر اعالم سازمان جهانی 
بهداشت سیستمی طراحی شده که در آن داروهای آنتی بیوتیک 
مورد استفاده برای درمان شایع ترین عفونت ها، داروهایی که وجود 
همیشگی آن ها ضروری است و داروهایی که می توان از آن ها 
تنها به عنوان آخرین گزینه نام برد، طبقه بندی شده اند. هدف از 
این طرح پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی است که بر اثر آن، 
میکروب ها در برابر داروهای موجود مصون شده و موجب می شود 
عفونت ها و آسیب های جزئی حتی کشنده و مرگبار شوند. به گفته 
کارشناسان این گونه از مقاومت های آنتی بیوتیکی به شکل طبیعی 
اتفاق می افتند اما استفاده نادرست از دارو می تواند این فرآیند را 
تسریع کند. داروهای آنتی بیوتیک از دهه 1۹20 کشف شدند و 
تاکنون جان  ده ها میلیون انسان را در برابر بیماری هایی از قبیل 
ذات الریه، سل و مننژیت نجات داده اند. هرچند با گذشت چندین 
دهه، باکتری ها در برابر داروهایی که سال ها قبل قابلیت از بین 
بردن میکروب ها را داشتند مقاوم شدند. در این کمپین به آمار 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره شده که برآورد کرده 
طی 30 سال آینده در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا حدود 
2.4 میلیون نفر بر اثر عفونت های مقاوم به دارو جان خود را از 
دست می دهند. به گزارش ایسنا بررسی ها نشان می دهد بیش از 
50 درصد از داروهای آنتی بیوتیک در بسیاری از کشورها به 
درستی استفاده نمی شوند و بخش عمده ای از آن به دلیل تجویز 

این نوع داروها برای مقابله با بیماری های ویروسی است..

اخبــار 
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با حضور رئیس جمهور؛

استقرار پرونده الکترونیک سالمت کلید خورد
روحانی: یکی از وعده های دولت در زمینه حقوق شهروندی و دولت الکترونیک محقق شد

نخست  گام  در  بود  »قرار  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
طرح سالمت بیش از پنج میلیون نفر را بیمه کنیم، اما در پوشش 
بیمه ای از 83،3 درصد به باالی ۹3.5 درصد رسیدیم که این 

یک رکورد جهانی است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با اشاره به اهداف طرح تحول 
سالمت گفت: »هدف غایی طرح تحول سالمت و نظام سالمت 
کشور همانند سایر کشور های دنیا، رسیدن به پوشش همگانی 
سالمت است و این یک تعهد بین المللی نیز هست که کشور های 

دنیا نسبت به اجرای آن متعهد هستند.«
حریرچی ادامه داد: »طبق برنامه ریزی هایی که انجام شد، قرار 
است با اولویت قرار گرفتن سالمت در دولت یازدهم و همکاری 
مجلس شورای اسالمی در افق 2025 میالدی، پوشش همگانی 
سالمت را اجرایی کنیم و این موضوع را به مراجع بین المللی 

اعالم کردیم.«
وی درباره پوشش همگانی سالمت اظهار کرد: »پوشش سالمت سه ضلع 
دارد؛ یک ضلع و هدف پوشش همگانی سالمت این است که تعداد افراد 
بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و از طریق نظام بیمه ای و یا هر نظام 

حمایت مالی دیگر، تمام افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهیم. دومین 
هدف و ضلع این است که قریب به اتفاق و اکثر خدمات مورد نیاز مردم 
از نظر سالمت که مشتمل بر ارتقاء سالمت، پیشگیری، درمان، توانبخشی 

و طب تسکینی است را به طور عادالنه برای مردم تهیه کنیم.«
حریرچی افزود: »هدف سوم پوشش همگانی سالمت، حمایت 
مالی حداکثری از مردم است چرا که مردم نباید به خاطر دریافت 
خدمات سالمت دچار سختی های مالی شوند؛ بنابراین پوشش 
بیشتر مردم، ارائه بیشتر خدمات ضروری و کمک مالی در این 
راستا از اهداف پوشش همگانی سالمت است.« وی اظهار داشت: 
»با وجود اینکه هم در قانون اساسی و هم بر اساس قوانین عادی 
قرار بود همه مردم ایران تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، اما این 

اتفاق هیچ گاه نیفتاده بود.«
معاون کل وزارت بهداشت به میزان گفت: »هنگامی که طرح 
تحول سالمت را آغاز کردیم، 16،7 درصد، یعنی حدود یک پنجم 
مردم ایران بیمه نبودند و از نظر کیفیت بیمه نیز اعتراضات زیادی 
وجود داشت.« حریرچی ادامه داد: »قدم نخستین که قرار بود در 
طرح تحول انجام شود افزایش پوشش بیمه ای مردم بود. برای 
این مهم بنا بود در گام نخست طرح سالمت بیش از پنج میلیون نفر را 
بیمه کنیم، اما در پوشش بیمه ای از 83،3 درصد به باالی ۹3.5 درصد 

رسیدیم که این یک رکورد جهانی است.«

معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد

ثبت رکورد جهانی پوشش بیمه ای در طرح تحول سالمت

پرونده الکترونیک سالمت در راستای ایجاد دولت الکترونیک و بر اساس ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم 
توسعه و به منظور یکپارچه سازی اطالعات سالمت شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی 
از داده ها و  الکترونیک سالمت؛ مجموعه ای  و توزیع عادالنه منابع سالمت در کشور آغاز شد. پرونده 
اطالعات مربوط به رخدادهای سالمت مردم از پیش از تولد تا هنگام مرگ است که در بستر الکترونیکی 
امن ذخیره می شود. دسترسی به بخشی از این اطالعات در هر مکان و زمان منحصراً در اختیار و مالکیت 
صاحب پرونده و تنها در صورت اجازه فرد و با رعایت قواعد محرمانه و حریم خصوصی در اختیار نظام 

سالمت به صورت تجمیعی و اشخاص مجاز قرار خواهد گرفت.
 در حال حاضر ۴۴ دانشگاه کشور )با پوشش جمعیتی ۸۵ درصد جمعیت کشور( نظام ارجاع الکترونیک 
مرحله آزمایشی عبور کرده است. بدین معنا که زنجیره خدمات استعالم هویت استحقاق سنجی و 
شناسایی همپوشانی بیمه ای ارجاع الکترونیک از سطح یک به سطوح دو و سه، نوبت گیری الکترونیک، 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک کامل شده و همه اطالعات سالمت شهروندان در نظام پرونده 
الکترونیک سالمت شهروندان ذخیره می گردد.  سامانه های پایه پرونده الکترونیک سالمت در همه مراکز 
بهداشتی کشور پیاده و نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این خدمات است. برقراری 
امکان نوبت دهی الکترونیک و صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه، شناسایی همپوشانی های بیمه ای 
پیش از دریافت خدمت در سطح کل کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع، کاهش خطا در نسخه نویسی، 
تکراری،  و آزمایش های  نسخه ها  تصاویر تشخیصی، کاهش  و  نتایج آزمایش ها  تفسیر  در  کاهش خطا 
جمع آوری داده های سالمت، یکپارچه سازی و تجمیع اطالعات امکان رصد شاخص های کالن سالمت و 
ارزیابی عملکرد هر یک از حوزه های متنوع اجرایی در قالب داشبوردهای مدیریتی و بهبود نظارت بر 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ازجمله نتایج و دستاوردهای این طرح است.


