
سخنگوی وزارت بهداشت: 

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت مطرح کرد
حذف دفترچه های بیمه به شرط تکمیل نسخه نویسی الکترونیک
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت 
گفت: »تا زمان تکمیل اجرای پروژه نسخه الکترونیکی، 
دفترچه بیمه حذف نشده و تنها میزان استفاده از آن کاهش 

پیدا می کند.«
به گزارش سپید، محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا 
در خصوص زمان حذف دفترچه بیمه در سازمان بیمه 
سالمت گفت: »زمان تعیین شده برای این مسئله آذر ماه است و امیدواریم تا آن زمان فرآیند 
نسخه الکترونیکی به سرانجام رسد در حقیقت آذرماه زمانی است که رئیس جمهوری تعیین کرده 

است.« وی با اشاره به اینکه بر اساس دستور رئیس جمهوری در خصوص زمان حذف دفترچه 
عمل می شود، افزود: »درباره نحوه حضور بیماران در مطب ها باید گفت دفترچه حذف نشده و 
تنها ضرورت نوشتن نسخه بر روی کاغذ حذف شده است، زیرا باید به گونه ای عمل کرد که تا 
اجرای کامل این پروژه نگرانی ایجاد نشود. بنابراین دفترچه همچنان در اختیار مردم قرار دارد، اما 

استفاده از آن کمتر خواهد شد.«
وی با بیان اینکه با فراهم شدن نسخه الکترونیک، مردم با در دست داشتن کارت ملی نیز می توانند 
حتی بدون دفترچه به مراکز طرف قرارداد مراجعه کنند، تصریح کرد: »در این شرایط نیز بیمار 
می تواند به راحتی سرویس مورد نظر را از پزشک و یا موسسه طرف قرارداد دریافت کند.« هاشمی 
با تاکید بر اینکه فرایند آموزش به پزشکان درباره نسخه نویسی الکترونیک انجام می شود، اظهار 
داشت: »استفاده از دفترچه به صورت فیزیکی ادامه داشته و تنها میزان استفاده از آن کاهش پیدا 

خواهد کرد، لذا فرآیند صدور دفترچه وجود داشته و مشکلی در این باره متوجه فردی نخواهد بود.«

بیمه سالمت

دولت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »بر اساس آمارها، ۲۰ تا ۳۰ درصد 
موارد ابتال و بستری به علت کرونا در استان گیالن 
از بین مسافران بوده و خواهش ما این است که 
در تعطیلی پیش رو مردم از سفر غیرضروری به 

استان های شمالی خودداری کنند.«
درباره  الری  سادات  سیما  سپید،  گزارش  به 
»در  افزود:  در کشور  کرونا  وضعیت ویروس 
حال حاضر استان مازندران وضعیت خوبی از 
نظر بیماری ندارد و حتی در اسفند ماه نیز مردم 
این استان پیک بدی از بیماری را تجربه کردند. 
استان گیالن نیز همزمان با استان قم پیک بدی 
از بیماری کووید ۱۹ را تجربه کرد و در حال 

حاضر روند صعودی را طی می کنند.«
وی ادامه داد: »مردم ما همکاری خوبی با وزارت 
بهداشت داشته اند. هرچند کمی عادی انگاری 
صورت گرفته و همه فکر می کردیم شرایط بیماری 
با تابستان کاهش پیدا می کند. بازگشایی ها اتفاق 
افتاد و برخی نسبت به رعایت پروتکل ها بیخیال 
شدند. بسیاری از مردم استفاده از ماسک را رعایت 
می کنند و حتی بچه ها نیز ماسک می زنند و این 
نشان دهنده آموزش خانواده به کودکان است.«
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »بیشتر جوانان 
اروپا  در  حتی  و  نمی کنند  استفاده  ماسک  از 
نیز اثبات شده که جوانان نسبت به استفاده از 
ماسک بیخیال تر هستند. در موج اخیر کرونا حتی 
جوانان بیشتر به ویروس کرونا مبتال شده اند و 
حتی جوانانی را از دست داده ایم. این نگرانی 
جهانی است در اروپا نیز که موج دوم کرونا آمده، 

بیشتر نگرانی از رفتار جوانان است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »قانون باید 
از افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کنند، حمایت کند. در این زمینه هم در ستاد 
ملی مقابله با کرونا بحث هایی شده و هم در 
وزارت بهداشت در این راستا صحبت هایی شده 
تا تنبیهی برای کسانی که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند در راستای حفاظت از مردم 

در نظر گرفته شود.«
منابع  از  کرونا  »آمارهای  کرد:  اظهار  الری 
از  آمار  این  می شود.  تجمیع  و  تهیه  مختلفی 
بیمارستان ها  و  دولتی  مراکز  و  آزمایشگاه ها 
به صورت  تیم  تهیه می شود و همچنین یک 

تلفنی آمار را از استان ها چک می کنند.«
استان های قرمز و  وی درباره شیوه تشخیص 
هشدار بیان کرد: »یک تیم آماری وجود دارد که 
با کمک معاونت بهداشت این موارد را مشخص 
می کنند. معموال موارد بروز بستری ها را در ۱۴ روز 
اخیر در هر استان در نظر می گیرند و اگر روند 
صعودی بیماری وجود داشته باشد در هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت سنجیده می شود. میزان مرگ 
در هر یک میلیون نفر جمعیت و بستری در هر 
صد هزار نفر در نظر گرفته می شود. منطقه سبز 
جایی است که در یک ماه اخیر، حتی یک مورد 
بیماری شناسایی نشده است. قرمز جایی است 
که آمار بستری در دو هفته اخیر به شدت باال 

رفته و باید محدودیت ها بیشتر شود.« 
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »ما موظف 
هستیم گزارش های بیماری در ابتال و بستری و 
فوتی را به سازمان جهانی بهداشت اعالم کنیم 
و حتی در منطقه مدیترانه شرقی، بیشترین ارائه 
گزارش را ایران دارد. مالک ما تست مولکولی 
یا  حلق  ته  از  گیری  نمونه  این  است.  مثبت 
 بینی انجام می شود و ویژگی آن باالست. یعنی 
اگر کسی مثبت باشد، قطعا مثبت است. ممکن 
تست  که  باشد  داشته  مرگ هایی وجود  است 
اعالم  موارد  این  و  باشد  مثبت  آنها  مولکولی 
می شوند. برخی ممکن است عالئم داشته باشند، 
اما تست تایید نکند که این موارد محتمل خواهد 

شد. در گواهی فوت، مشکوک به کرونا نوشته 
می شود تا در مراحل خاکسپاری نیز پروتکل های 
مربوطه رعایت شود. اگر تست مولکولی این 
به  بیماری های مشکوک  در  باشد،  منفی  افراد 

کرونا ثبت می شود.«
وی تاکید کرد: »وزارت بهداشت یک وزارتخانه 
وزارت  برای  مردم  سالمت  و  نیست  سیاسی 

بهداشت اهمیت دارد.«
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: »ویروس کرونا 
همه  و  می شود  محسوب  جهانی  چالش  یک 
این  بودن  نامشخص  است.  دربرگرفته  را  دنیا 
وضعیت برای همه جهان وجود دارد و حتی کسی 
نمی تواند بگوید واکسن ها چقدر موثر هستند 
و چقدر ایمنی ایجاد خواهد کرد. دانسته های 
ما در برابر نادانسته ها در زمینه کرونا کم است. 
رعایت  سه گانه  اصول  شده،  اثبات  مورد  تنها 
فاصله گذاری، شست وشوی مداوم دست ها و 
که  کشوری  هر  در  است.  ماسک  از  استفاده 
بازگشایی ها انجام شده و فاصله گذاری به هم 

ریخته، دوباره بیماری اوج پیدا می کند.«
به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: »مورد دیگر، ابتالی 
کادر بهداشت و درمان است. مدافعان سالمت 
دلسوز مردم هستند و از ما می خواهند که به مردم 
بگوییم بیشتر رعایت کنند تا مراقبت بیشتری ارائه 
بدهند. دردناک ترین حالت این است که بیماری 

و فوت هموطنان خود را ببینیم.«

ابراز همدردی و همیاری مسافران منشاء ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد ابتال به کرونا در گیالن هستند 
وزیربهداشت به همتای 

لبنانی خود
پیامی ضمن تسلیت  بهداشت در  وزیر 
در  بیروت  مردم  از  کثیری  باختن  جان 
حادثه انفجار این شهر، آمادگی ایران برای 
هرگونه کمک و یاری به دولت و ملت 

لبنان را اعالم کرد. 
متن  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
پیام سعیدنمکی به وزیر بهداشت لبنان 

به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر حمد حسن 

وزیر بهداشت لبنان 
حادثه دلخراش انفجار بیروت که متاسفانه 
موجب جان باختن و مصدومیت کثیری 
از شهروندان عزیز  لبنانی شد، موجب 

تالم و نگرانی فراوان است.  

بسان همیشه، دولت و ملت ایران خود 
را در کنار کشور دوست و برادر خود، 
لبنان می دانند، ضمن عرض تسلیت و 
در  همکارانم  و  خود  همدردی  ابراز 
ایران،  اسالمی  نظام سالمت جمهوری 
از خداوند ارحم الراحمین برای شهدای 
این واقعه، رحمت واسعه الهی و برای 
مصدومین شفای عاجل و برای بازماندگان 
و مردم مقاوم لبنان، صبر و آرامش آرزو 
آمادگی  مراتب  بدینوسیله   و  می کنم 
وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران 
برای هرگونه کمک و یاری به دولت و 
ملت عزیز لبنان را به اطالع می رسانم.

دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جمهوری اسالمی ایران
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