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وزیر بهداشت خبر داد خبـر

افتتاح ۱۴۰۰ پروژه بهداشتی درمانی تا  اردیبهشت ۱۴۰۰
وزیر بهداشت از افتتاح حدود 1۴۰۰ پروژه تا هفته سالمت در اردیبهشت 

1۴۰۰ خبر داد.
مرکز  هشت  افتتاح  مراسم  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
درمانی با ظرفیت 1۴۰۰ تخت که روز پنج شنبه با حضور رییس 
اولویت  با  درمانی  پروژه  »هشت  گفت:  شد،  برگزار  جمهوری 
مناطق محروم در زیر بنای 123 هزار و ۸5۶ متر مربع و با 1۴۰۰ 
این  بر  افتتاح می شود. هیچکس  نقاط مختلف کشور  در  تخت 
روحانی  آقای  جناب  دولت  در  که  ندارد  تردید  منصفانه  باور 
اقداماتی در توسعه زیرساخت سالمت کشور صورت گرفت و 
ماندگاری طبیب و کادر پزشکی در نقاط محروم از دوران های 

طالیی و ماندگار نظام سالمت کشور است.«
وی افزود: »خرسندیم اعالم کنیم با پویش »ره سالمت« ، علی رغم 
درگیری شدید با طوفان بیماری کووید19 توسعه زیرساخت ها را از 
قلم نینداختیم. امروز 1۴۰۰ تخت بیمارستانی افتتاح می شود در حالی که 

در طول سال های قبل از دولت جناب روحانی حداکثر بیش از 1۴۰۰ 
تخت در طول سال به تخت های کشور اضافه نمی شد.«

وزیر بهداشت اعالم کرد که برای اولین بار در آخرین سال دولت 

فعلی مصمم هستیم 1۰ هزار و ۶۰۰ تخت بیمارستانی را به مجموعه 
تخت های کشور اضافه کنیم و حدود 1۴۰۰ پروژه بهداشتی، درمانی 

و آموزشی را تا هفته سالمت در اردیبهشت سال 1۴۰۰ افتتاح کنیم.«
نمکی با اشاره به هشت پروژه ای که امروز افتتاح می شود، اظهار کرد: 
»امروز به جز دو پروژه در تهران که شامل مرکز پوست رازی با 17۶ 
تخت و مرکز جامع پیوند حضرت مهدی)عج( بیمارستان مسیح دانشوری 
با 1۰۰ تخت بیمارستانی است؛ مابقی در نقاط محروم و کمتر توسعه 

یافته افتتاح می شوند.«
به گزارش ایسنا، وی در ادامه تاکید کرد: »تحت هدایت شخص رئیس 
جمهور توسعه کیفی نظام سالمت مانند پرونده الکترونیک سالمت، 
دوراپزشکی، نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک، پزشک خانواده، 
هرخانه یک پایگاه سالمت و سیستم ارجاع را نیز برای توسعه کیفی 
نظام سالمت در دست اجرا داریم و تا پایان دولت نیز این توسعه کیفی 

را با شدت در دستور کار داریم.«

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی محمدمهدی 
ناصحی را به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه 

سالمت ایران منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصحی
باتوجه به مصوبه 1399/۶/2۶ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
بیمه سالمت ایران به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت ایران منصوب می شوید امید است باعنایت ویژه پروردگار، 
همت و جدیت فراوان و بهره گیری از مساعدت کلیه اندیشمندان 
و صاحبنظران و حمایت هیئت مدیره محترم در انجام امور محوله 
موفق باشید. انتظار می رود موارد زیر را بعنوان اولویت های خاص 

در آن مجموعه پراهمیت مورد توجه قرار دهید.  
1. مدیریت منابع، شفاف سازی در امور اقتصادی، جلوگیری از هرگونه 
اسراف و هدر رفت سرمایه آن مجموعه اولین توصیه اینجانب به کلیه 
مدیران در همه سطوح است که امیدوارم جنابعالی نیز با حساسیت 

به این مورد مهم توجه فرمائید. 
2. برنامه های مناسبی از هدفمند نمودن مصارف و منابع، افزایش بهره 
وری، بکارگیری راهنماهای بالینی و جلوگیری از عدم تطابق منابع 
و هزینه ها در دوره قبل انجام شد که توانست از فروپاشی اقتصادی 
آن مجموعه جلوگیری نماید. استمرار این شیوه خردمندانه می تواند 

بعنوان راهکاری منطقی مورد توجه قرار گیرد. 

3. همراهی با معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع، بهداشت و 
درمان در این وزارتخانه در راستای استقرار پرونده الکترونیک سالمت، 
پزشک خانواده، سیستم ارجاع و اعمال راهنماهای بالینی سهم بسزائی 
در استمرار پویای حیات آن سازمان دارد که امیدست بنحو مقتضی 
دنبال شود. بدیهی است تاوان عدم استقرار موارد فوقالذکر را آن 
سازمان بعنوان اولین دستگاه اجرائی در نظام سالمت خواهد پرداخت. 
لذا هرگونه مساعدت و همافزائی در استقرار و تثبیت ارکان سودمند 

فوق از رسالت های اصلی جنابعالی است. 
۴. توجه به مقوله پراهمیت پیشگیری و ترغیب گیرندگان و دهندگان 
خدمت به تقدم این امر مهم بر درمان که خوشبختانه در دوره قبل 
شروع شده می تواند با گسترش به کل کشور با اعطای مشوق های 
مورد نظر بسیار کارساز باشد. اضافه نمودن خدمات توانبخشی در 

بسته پایه خدمات نیز می تواند موثر واقع شود. 
5. گسترش و استقرار زیر ساخت های الکترونیک و استفاده از این 
ابزار مترقی در راستای پرونده الکترونیک سالمت نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیک دور پزشکی )تله مدیسین( و حذف اسناد 
کاغذی نیز که در دوره قبل شروع شده الزمست استمرار و ارتقاء 
یابد. بدیهی است همخوانی این زیر ساخت با مجموعه IT در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند در تبادالت 

بین دستگاهی در نظام سالمت موثر باشد. 
۶. تجهیز سازمان بیمه سالمت به بدنه کارآزموده و ماهر کارشناسی 

جهت نظارت بر بسته های خدمت، خرید راهبردی، رعایت راهنماهای 
بالینی و توجه به اقتصاد سالمت می تواند در بهبود حرکت های آتی 
آن سازمان به سمت و سوی یک بنگاه پویای اقتصادی موثر باشد. 
7. دولت تدبیر و امید مصمم است تا پایان دوره خدمتش هیچ شهروند 
ایرانی بدون پوشش بیمه درمان نباشد. اجرای این هدف ارزشمند 
نیازمند پیگیری و مداقه مستمریست که انتظار می رود جنابعالی و 

همکاران ارجمندتان در راستای اجرائی شدن آن بکوشید. 
توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

همچنین سعید نمکی در نامه ای از خدمات ارزشمند و تالش مستمر 
و شایسته طاهر موهبتی در زمان تصدی ایشان در ریاست هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تشکر و قدردانی کرد. 

متن این نامه به شرح زیر است: 
جناب آقای مهندس طاهر موهبتی

خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصتی مغتنم و 
نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان برگزیده خویش عطا 
می فرماید. بدینوسیله از خدمات ارزشمند و تالش مستمر و شایسته 
شما در مدت تصدی مسئولیت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

بیمه سالمت ایران صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم. 
از خداوند متعال سالمتی، بهروزی و دوام توفیق شما را در خدمتگزاری 
به نظام اسالمی و مردم شریف ایران، در مناصب و جایگاه های 

دیگر خواستارم.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: »اجرای طرح ادغام طب ایرانی در نظام شبکه بهداشت برای 
اولین بار درکشور به صورت آزمایشی در شهرستان اردکان در خانه های 

بهداشت و پایگاه های سالمت به اجرا درمی آید.«
به گزارش سپید، جعفرصادق تبریزی روز جمعه در نشستی با مدیران 
شبکه و دانشکده طب سنتی اردکان و کارشناسان بهداشتی مرکز 
بهداشت این شهرستان با بیان اینکه الزاماتی ایجاب می کند که به 
سراغ طب سنتی ایرانی برویم افزود: »در دنیا، اغلب کشورها به سمت 
طب سنتی در کنار طب مدرن غربی رفته و در حال تبلیغ و ترویج 

آن به شکل منطقی و علمی می باشند.« وی اضافه کرد: »ایران نیز 
می تواند با تقویت دانش و نگرش در طب سنتی، این باور را ارتقا 
داده و از مسائلی که ریشه در باورهای غلط دارد و بعضی افراد از 

آن سودجویی می کنند، جلوگیری کند.«
تبریزی با بیان اینکه در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از طب 
مدرن غربی و طب سنتی، سوء استفاده و اطالعات غلط به مردم 
می دهند، تصریح کرد: »با افزایش تربیت دانش آموختگان رشته طب 
سنتی در آینده نزدیک، برخی مشکالت این حوزه کاسته می شود.«
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با حکم وزیر بهداشت

عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران منصوب شد

به صورت آزمایشی در اردکان یزد اجرا می شود

 ادغام طب ایرانی و نظام شبکه بهداشت


