
رئیس سازمان اورژانس کشور از اعزام 
توسط  درمانی  و  بهداشتی  تیم های 
اورژانس هوایی به مناطق سیل زده 
استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
فارس،  از  نقل  به  به گزارش سپید 
پیرحسین کولیوند با اشاره به اقدامات 
حوزه سالمت در جنوب سیستان و 
بلوچستان، اظهار داشت: »انتقال 61 
مادر باردار پرخطر از مناطق آسیب 
دیده به مراکز درمانی و بهداشتی و 
مناطق امن  و اعزام 17 مصدوم،بیمار و 
مادر باردار پرخطر از توسط اورژانس 
هوایی به مراکز درمانی صورت گرفته 

است.«
وی افزود: »فوت 2 نفر شامل یک 
سرباز در اثر غرق شدگی در کنارک 
اتفاق  اثر ریزش آور  و یک زن بر 
افتاده است؛ ضمن اینکه ویزیت 450 
بیمار توسط تیم های واکنش سریع 
اورژانس در مناطق آسیب دیده انجام 
شده و 3 فروند اورژانس هوایی و 15 
دستگاه آمبوالنس  نیز در این منطقه 
استقرار دارند، بنده به عنوان نماینده 

ویژه وزیر بهداشت در مناطق آسیب دیده جهت ارزیابی 
و رصد نحوه ارائه خدمات حوزه سالمت به آسیب 
دیدگان جنوب سیستان و بلوچستان حضور داشته ام.«
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: »تیم های درمانی 
و بهداشتی توسط اورژانس هوایی به مناطق آسیب دیده 
اعزام شده؛ ضمن اینکه بررسی منابع آب آشامیدنی و 
چاه های فاضالب،آموزش چهره به چهره افراد آسیب 
و  شیرخشک  توزیع  بهداشتی،  تیم های  توسط  دیده 
داروهای مورد نیاز بیماران در مناطق آسیب دیده نیز 

انجام شده است.«
کولیوند در پایان از بازدید از مراکز اسکان اضطراری و 
بررسی مواد غذایی توزیع شده در مناطق آسیب دیده 
خبر داد و گفت: »اعزام 3 تیم بهداشتی 9 نفره از دانشگاه 
کرمان به مناطق آسیب دیده، اعزام آمبوالنس کمکدار 
از دانشگاه زاهدان، خودرو ارتباطات از دانشگاه زابل 
و اعزام اورژانس هوایی از دانشگاه گناباد به مناطق 

آسیب دیده و توزیع کلر1درصد از طریق معاونت به 
سایر شهرستان ها قبل از بروز سیل، از جمله اقدامات 

انجام شده در این مناطق است.«

سیل زدگان پرخطر، واکسن آنفلوانزا بزنند
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیمازری های واگیر 
وزارت بهداشت از ارسال واکسن آنفلوآنزا به مناطق 
سیل زده خبر داد و گفت: »تمهیدات الزم برای مقابله 
تاکنون  و  است  واگیر صورت گرفته  بیماری های  با 

گزارشی از طغیان بیماری های واگیردار نداشته ایم.«
حسین عرفانی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح آخرین 
وضعیت بروز بیماری های واگیر در مناطق سیل زده و 
نگرانی های موجود در این زمینه،  گفت: »طی مکاتبات 
و ارتباطاتی که با دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برقرار 
مادران  به ویژه  در معرض خطر  افراد  تمام  کرده ایم، 

باردار این مناطق شناسایی شده اند.«
که  عواملی  افزایش  و  هوا  برودت  به  اشاره  با  وی 

را  آنفلوآنزا  مانند  تنفسی  بیماری های  بروز  احتمال 
افزایش می دهد، بیان کرد: »از آنجا که افراد در معرض 
خطر باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند، واکسن مورد 
اما واکسن به تنهایی  نیاز برایشان ارسال شده است، 
پیشگیرانه  اقدام  یک  می تواند  هرچند  نیست؛  کافی 
و  فردی  بهداشت  نکات  رعایت  اما  باشد،  مناسب 
در  بیماری  بروز  عدم  در  می تواند  تنفسی  بهداشت 

افراد جلوگیری کند.«
وی در ادامه بیان اقدامات و تمهیدات وزارت بهداشت 
برای استان های سیل زده، تأکید کرد: »نکته مهم بعدی 
کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است 
که با همکاری اداره کل دامپزشکی در این استان ها 
برای  الزم  اقدامات  شهرداری ها،  و  دهیاری های  و 
جمع آوری و معدوم سازی الشه حیوانات تلف شده 
صورت گرفته است تا شاهد بروز بیماری های مشترک 
میان انسان و حیوان نباشیم. دراین بین البته نمی توان از 
بیماری های منتقله از آب و غذا به انسان غافل بود؛ 

اولویت ما در شرایط پساسیل انجام 
تست تشخیص سریع است تا جلوی 
بروز این دست بیماری ها را بگیریم.«

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
با تأکید بر اهمیت لزوم دارورسانی 
به موقع به برخی بیماران مانند افراد 
دارای HIV مثبت و مسئولین تحت 
درمان، اظهار کرد: »در این شرایط 
دارو  دریافت  و  درمانی  باید روند 
برای این بیماران به موقع انجام شود 
و تمهیدات الزم برای عدم تقطیع 
ارائه دارو به آنها انجام شده است.«
خصوص  در  همچنین  وی 
مانند  ناقلین  از  منتقله  بیماری های 
»در  کرد:  تصریح  کنه ها،  و  پشه ها 
امکان  به  توجه  با  پساسیل  شرایط 
وفور و تغییر در فراوانی عوامل ناقل 
و  ماالریا  بیماری  زمینه  در  به ویژه 
پشه  از  منتقله  بیماری های  سایر 
خونریزی  تب  کنه ها،   یا  خاکی 
دهنده کریمه کنگو و... توصیه های 
الزم به دانشگاه های علوم پزشکی 

شده است.«
عرفانی با بیان اینکه تیم تحقیقاتی وزارت بهداشت 
عازم مناطق سیل زده می شود، افزود: »در خصوص اینکه 
سیل توانسته به مراکز بهداشتی_درمانی آسیب برساند 
اما همچنان  انجام است،  یا خیر،  بررسی ها در حال 
برآوردها به ما اعالم نشده است. البته، درصورتی که 
راه های ارتباطی میان روستاها و مناطق سیل زده وصل 
باشد، مراکز ارائه خدمات ما فعال هستند، اما متأسفانه 
در برخی نقاط قطع شدن مسیرها موجب شده ارائه 

خدمات سخت تر شود.«
وی در خاتمه با اشاره به اقدامات آموزشی صورت 
گرفته برای برخورد با گزندگان مانند مار و عقرب و... 
گفت: »با وجود آموزش هایی که به مردم داده شده است 
اما بروز این دست اتفاقات نباید دور از انتظار باشد 
به همین دلیل سرم مارگزیدگی و عقرب گزیدگی و 

داروهای الزم در این مناطق دپو شده است.«

رئیس کمیته گردشگری سالمت کمیسیون گردشگری
  و کسب وکارهای وابسته اتاق ایران خبر داد

درآمد سال گذشته کشور
 از گردشگری سالمت

یک میلیارد دالر
و  گردشگری  کمیسیون  سالمت  گردشگری  کمیته  رئیس 
از  ایران، میزان درآمدهای کشور  اتاق  کسب وکارهای وابسته 
حوزه گردشگری سالمت طی سال گذشته را یک میلیارد دالر 
برآورد کرد و گفت: »این رقم تنها 20 درصد از استعدادهای 
 5 تا  را  آن  باید  و  بوده  سالمت  گردشگری  حوزه  در  ایران 

میلیارد دالر افزایش دهیم.«
نظام  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
پزشکی، محمد جهانگیری طی نشستی با حضور اعضا و فعاالن 
توسعه  برای  کمیسیون  این  برنامه های  تشریح  به  بخش  این 
درآمدهای ارزی کشور از بخش گردشگری سالمت پرداخت.
و  گردشگری  کمیسیون  سالمت  گردشگری  کمیته  رئیس 
از  کشور  درآمدهای  میزان  ایران  اتاق  وابسته  کسب وکارهای 
حوزه گردشگری سالمت طی سال گذشته را یک میلیارد دالر 
برآورد کرد و گفت: »این رقم تنها 20 درصد از استعدادهای 
ایران در حوزه گردشگری سالمت بوده و باید آن را تا 5 میلیارد 
دالر افزایش دهیم، سال گذشته درآمدهای ارزی از گردشگری 
سالمت یک میلیارد دالر بوده است، این رقم تنها 20 درصد 
از استعدادهای ایران در حوزه گردشگری سالمت بوده و باید 

آن را تا 5 میلیارد دالر افزایش دهیم.«
وی ضمن اشاره به تفاهمی که بین انجمن خدمات بین المللی 
سالمت و صداوسیما صورت گرفته است، یکی از اولویت های 
اصلی کمیته گردشگری سالمت را تالش برای اجرایی شدن 
این تفاهم نامه و ارتقای جایگاه گردشگری سالمت در کشور 
عنوان کرد و افزود: »بازاریابی و برندسازی از خدماتی که قادر 
به ارائه آنها هستیم از جمله موضوعاتی است که باید پیش از 
زمانی  تا  بگیریم؛  نظر  در  را  آن ها  بین المللی  مسائل  به  ورود 
که در داخل برندهای ملی ایجاد نکرده ایم، تالش برای داشتن 
برندهای بین المللی اقدام نادرستی است، همچنین تمرکز روی 
زنجیره سالمت و خدماتی که در این مسیر باید به متقاضیان 
ارائه شود، مسئله دیگری است که باید بع آن توجه شود، باید 
روی کل این زنجیره سرمایه گذاری و حلقه های ضعیف تر را 

تقویت کرد.«
جهانگیری همچنین از شروع اقدامات اولیه برای تأسیس شهرک 
گردشگری سالمت در استان اردبیل خبر داد و افزود: »زمین 
موردنیاز واگذار شده و با تفاهم صورت گرفته بین انجمن و 
مسئوالن این استان، امیدواریم مراحل ساخت این شهرک که 
شامل ارائه خدمات درمانی و آب درمانی به گردشگران است 

هرچه سریع تر انجام شود.«
رئیس کمیته گردشگری سالمت در پایان از برگزاری نمایشگاهی 
سلیمانیه  در  و  ماه  اسفند  در  سالمت  گردشگری  موضوع  با 
 2020 اکسپو  در  ایران  به حضور  همچنین  و  داد  خبر  عراق 
دبی اشاره کرد و گفت: »باید از این ظرفیت هم برای معرفی 
توانمندی های ایران در حوزه گردشگری سالمت استفاده کرد، 
آنچه در این رابطه اهمیت دارد، داشتن یک برنامه بلندمدت 
برای همین کمیسیون گردشگری در تالش است پیش  است 
از هر اقدامی چنین برنامه ای را با مشارکت همه دستگاه های 
حمایت های  خوشبختانه  کند.  اجرایی  و  تهیه  مربوطه  دولتی 
پیش نویس  توانستیم  و  داریم  را  این دستگاه ها  از سوی  الزم 
تهیه  فعالیت های بخش خصوصی  مبنای  بر  که  را  برنامه  این 

شده را به اتمام برسانیم.«

تشکیل جلسه کمیته بررسی مواد 
کتاب راهنمای اخالق حرفه ای

کمیته بررسی و احصاء برخی از مواد کتاب راهنمای اخالق 
حرفه ای با دستور جلسه احصاء برخی از مواد کتاب راهنمای 
 6 ماده  عمومی اخالق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی وفق 

انتظامی سازمان نظام پزشکی تشکیل شد. نامه  آئین 
گوشکی،  شمسی  احسان  فتاحی،  علی  با حضور  جلسه  این 
لیرضا  خلیلی،  محسن  پور،  پارسا  علیرضا  بیرودیان،  سعید 
سازمان  عالی  شورای  سالن  در  پورقلیج  بابک  و  فر  میالنی 

نظام پزشکی تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید:
این  میزبان  و  رئیس  فتاحی  علی  دستور  طبق  شد  مقرر   -1
دکتر  پیگیری  با  استان ها  کارشناسی  کمیسیون های  جلسه، 
خلیلی و دکتر بیرودیان هر چه سریع تر تشکیل و استان هایی 
که تاکنون اعضاء خود را معرفی نکرده اند ، نسبت به این امر 

نمایند. مبادرت 
2- پرونده های انتظامی که از نظر دادستان های انتظامی دارای 
اخالقی  بعد  وجو  زمینه  در  ابهامی  یا  و  بوده  اخالقی  ابعاد 
حرف  شاغلین  حرفه ای  اخالق  "راهنمای  کتاب  اساس  بر 
اسالمی  جمهوری  پزشکی  نظام  سازمان  وابسته  و  پزشکی 
در آن پرونده وجود دارد، جهت کارشناسی و اعالم  ایران" 
استان های  پزشکی  اخالق  کارشناسی  کمیسیون های  به  نظر 

مربوطه ارجاع شود.
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رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

اعزام تیم های درمانی به مناطق سیل زده توسط اورژانس هوایی 

وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی دیدار و بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح ها و 
پروژه های مختلف حوزه بهداشتی و درمانی تاکید کردند.

به گزارش سپید به نقل از وب دا، در این دیدار که با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، کریم همتی معاون 
حقوقی و امور مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد، مهمترین 
مسائل و چالش های بهداشتی و درمانی حوزه های انتخابی نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، وکالی ملت مواردی همچون تکمیل پروژه  ها و طرح های در دست اجرا، تامین اعتبارات الزم 
برای طرحهای زیرساختی و زیربنایی بهداشت و درمان، تامین نیروی متخصص در مناطق کم برخوردار و 

افزایش ظرفیت های کمی وکیفی بخش درمان شهرستان ها و مناطق محروم را ذکر کردند.
همچنین در این مالقات نمایندگان مجلس شورای اسالمی  با برشمردن فعالیت ها و خدمات مناسب وزارت 
بهداشت، تمهیدات بی نظیر این وزارتخانه در مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریم گسترده کشور، عملکرد 
شایسته و جهادی وزیر بهداشت و مجموعه تابعه را مورد تقدیر قرار دادند، تداوم این حرکت را خواستار شدند.
در ادامه وزیر بهداشت با تشریح پاره ای از دستاوردهای وزارت بهداشت در دوران تحریم، بر عزم این وزارتخانه 

برای شکستن سد تحریم و تهدید تاکید کرد.
وی با اشاره به تامین دارو در شرایط تحریم و نداشتن مشکالت ملموس در این حوزه، آن را ناشی از خودباوری 

جوانان و نخبگان جامعه، همدلی مردم و عنایات خاص الهی توصیف کرد.
همچنین در این دیدار وزیر بهداشت با بررسی چالش ها و درخواست های وکالی ملت، بر عزم وزارت بهداشت 
برای تسریع در تکمیل طرح ها و پروژه های حوزه بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق کم برخوردار تاکید کرد.
نمکی ضمن بررسی کامل مسائل مطروحه نمایندگان، معاونت های مرتبط را موظف به اجرای سریع موارد در 

خواستی و ارائه گزارش آن در اسرع وقت کرد.

بیمه  آزمایشی  از اجرای طرح تجمیع  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان 
تا  بازنشستگان کشوری  برای  پایه سالمت  بیمه  و  آتیه سازان  تکمیلی 
بازنشستگان  نظر  اقدام  این  کرد  امیدواری  ابراز  و  داد  خبر  سال  پایان 

عزیز را تامین کند.
به گزارش سپید، طاهر موهبتی در سی و هشتمین گردهمایی روسای 
کانون های بازنشستگی استان تهران افزود: »بهداشت و درمان از نیازمندیهای 
اصلی و عمومی بازنشستگان است و از آن جایی که  در دوران بازنشستگی 
به لحاظ وضعیت جسمی  میزان آسیب پذیری و ابتال به بیماری در این 
قشر بیشتر می شود بازنشستگان یک سوم از درآمد و حقوق خود را به 

امر سالمت و درمان اختصاص می دهند.« 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با تاکید براجرای برنامه های پیشگیرانه 
در حوزه سالمت تاکید کرد: »با اجرای طرح های پیشگیری و غربالگری  

برای جامعه بازنشستگان می توان بخشی از هزینه های درمانی را از سبد 
معیشت آنها کاهش داد بنابراین باید از تمام ظرفیت های شرکت بیمه ای برای 
ارایه خدمات بهتر و با کیفیت مناسب به این قشر فرهیخته استفاده کنیم.«
 وی افزود: »بازنشستگان از سرمایه های اجتماعی ارزشمند کشور هستند 
نحو  به  را  آنها  در مانی  های  نیاز  ای  بیمه  پوشش  گسترش  با  باید  و 
شایسته ای تامین کرد که خوشبختانه در زمینه بیمه تکمیلی درمان میزان 
افزایش  تعهدات آتیه سازان در سال98 نسبت به سال قبل 15 درصد 
یافته است و همچنین تعداد 500 مرکز درمانی طرف قرارداد این شرکت 

افزایش یافته است.« 
و  سازمان  این  اجتماعی  شرکای  مهمترین  از  را  بازنشستگان  موهبتی 
از  بخشی  در  »وقتی  گفت:  و  دانست  حافظ  سازان  آتیه  بیمه  شرکت 
وجود  القایی  تقاضای  تشخیصی،  و  درمانی  مراکز  یا  بستری  خدمات 

دارد ارائه دهنده خدمت باید شرایط را درک و مدیریت کند و براساس 
راهنماهای بالینی اقدامات مورد نیاز را برای در مان بازنشستگان انجام 
دهد تا مبادا به علت بار هزینه ای و روحی ناشی از القاهای غیر ضروری 

سالمت جسمی آنها به خطر بیفتد.« 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در پایان اضافه کرد: »با توجه به جمعیت 
بازنشستگان و خانواده آنها ضروری است کمیته های مشورتی در حوزه 
درمان تشکیل و در زمینه  پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر در 
کشور و تغییر سبک زندگی بازنشستگان آموزش های الزم  به آنها داده 
شود تا در  دوران بازنشستگی کیفیت زندگی بهتری داشته باشند، در حال 
حاضر  10 درصد جمعیت کشور حدود 8 میلیون نفر از بیمه شدگان 
تکمیلی  بیمه  اجتماعی تحت پوشش  تامین  و  بازنشستگان کشوری  و 

آتیه سازان حافظ قرار دارند.«

دیدار وزیر بهداشت با جمعی از نمایندگان مجلس 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد؛

اجرای طرح تجمیع آزمایشی بیمه تکمیلی و بیمه سالمت تا پایان سال ۹۸


