
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران:
طرح نسخه نویسی الکترونیک باید به صورت تدریجی اجرا شود

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ارتباط با روند 
اجرایی شدن پرونده الکترونیک سالمت و نسخه نویسی 
الکترونیک گفت: »جامعه پزشکی معتقد است که این طرح 
می بایست به صورت تدریجی اجرا شود، آموزش و فراهم 
ساختن مشوق های الزم برای اجرایی شدن نسخه نویسی 
الکترونیک ضروری است، آنچه مسلم است این است 
که نمی توان با بحث های الزام آور برای اجرایی شدن چنین طرح های مهمی جواب نمی دهد.«

به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به اهمیت اجرای پرونده الکترونیک سالمت 

و نسخه نویسی الکترونیک گفت: »در همین راستا سازمان نظام پزشکی وظایفی را عهده دار 
شده است که از آن جمله می توان به صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک اشاره کرد.«
وی افزود: »اجرای نسخه نویسی الکترونیک منجر به کاهش هزینه های سالمت می شود، 
جامعه پزشکی معتقد است که این طرح می بایست به صورت تدریجی اجرا شود، آموزش 
و فراهم ساختن مشوق های الزم برای اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک ضروری است، 
الزام آور برای اجرایی شدن چنین  با بحث های  این است که نمی توان  آنچه مسلم است 

طرح های مهمی جواب نمی دهد.«
به گزارش مهر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پایان گفت: »با مشوق های معنادار 
می توان جامعه پزشکی را به سمت استفاده از نسخه نویسی الکترونیک ترغیب نمود، چاره ای 
جز رفتن به سمت اجرای نسخه نویسی الکترونیک نداریم، اما باید بتوانیم موانع سخت افزاری 

و نرم افزاری الزم برای اجرای آن را به صورت تدریجی و گام به گام برداریم.«

نظام پزشکی

معاون حقوقی مجلس و امور استان های وزارت بهداشت مطرح کرد

   معاون حقوقی مجلس و امور استان های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »خدمات 
ارزشمند دولت و مجلس به مناطق محروم در بخش 

بهداشت و درمان ماندگار خواهد بود.«
به گزازش سپید، طاهر موهبتی در مراسم معارفه 
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: »یکی از 
رویکردهای اصلی و مهم دولت تدبیر و امید از ابتدا 
سالمت بود که مجلس شورای اسالمی هم به این 
مساله توجه اساسی داشت؛ بدون تردید در حوزه 
سالمت اتفاقات خوبی از جمله تاسیس دانشگاه 
علوم پزشکی در ایرانشهر و پذیرش دانشجوی 

پزشکی رخ داد که همه به آن اذعان دارند.«
معاون حقوقی مجلس و امور استان های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه 
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از چهره های 
شناخته شده و برجسته علمی است افزود: »انتظار 
می رود فعالیت های علمی در این نقطه از کشور 
نسبت به گذشته شرایط بهتری پیدا کند، چرا که 
پیشرفت و توسعه الزمه کشور بوده و باید در این 

مسیر حرکت کرد.«
وی با تاکید بر تعامل و همدلی مجلس و دولت در حل 
مشکالت حوزه سالمت و افزایش خدمات ارزشمند 

بهداشت و درمان تصریح کرد: »کسب رضایت در 
خدمت رسانی به مردم و گشایش مشکالت مردم 
می تواند برای هر مدیری در پایان کار آرامش قلبی 
ایجاد کند، بدون شک توفیق خدمت در حوزه 
سالمت گرانبهاتر از هر خدمتی بوده و خوش به 
سعادت آنهایی که در این حوزه فعالیت می کنند.«

موهبتی با اشاره به اینکه خدمت رسانی در حوزه 

سالمت به ویژه در مناطق محروم ارزش و عظمت 
بسیاری دارد گفت: »از فرصت ها و موقعیت ها باید با 
تعامل و همکاری در خدمت رسانی به مردم استفاده 
کرد، در حال حاضر شرایط خاصی به لحاظ شیوع 
کرونا در کشور حاکم است و کادر درمان و تمام 

فعاالن در عرصه سالمت حماسه آفریدند.«
وی با تاکید بر روحیه انسان دوستانه میان مردم 

ادامه داد: »کرونا نشان داد که هنوز روحیه جهادی 
و حماسی در کشور وجود دارد و در طول ماه های 
گذشته فرزندان این مرز و بوم در خط مقدم مبارزه 
با کرونا از جان خود گذشته و تالش های بسیاری 
سالمت  نظام  تاب آوری  از  مراقبت  لذا  کردند، 

ضرورتی انکارناپذیر است.«
معاون حقوقی مجلس و امور استان های وزارت 
بهداشت با انتقاد از رویه های غیرانسانی کشورهای 
غربی و آمریکا در تحریم ملت ایران و محکومیت 
و  دفاعی  صنعت  دانشمند  ناجوانمردانه  ترور 
هسته ای شهید فخری زاده که نشان از درماندگی 
و ناتوانی دشمنان کشورمان بود، افزود: »با وجود 
مشکالت بسیار در درمان بیماران کرونایی به لحاظ 
اما با تالش تولیدکنندگان  تحریم های ظالمانه، 
داخلی در تولید تجهیزات و داروهای مورد نیاز، 
حماسه بزرگی رقم خورد و شهید بزرگوار فخری 
زاده در امر کیت های تشخیصی و مراحل مقدماتی 
تولید واکسن کرونا زحمات بسیاری کشیدند که 

جای قدرشناسی دارد.«
به گزارش وبدا، وی ضمن قدردانی از زحمات 
کادر درمان خاطرنشان کرد: »البته قدردانی از کادر 

درمان با مراقبت از سالمتی خودمیسر خواهد بود.«

   حرکت بی وقفه دولت درخدمت رسانی به مناطق محروم
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رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی 
مدیریت کرونا درخصوص نحوه قرنطینه افراد مبتال به کووید19 

در هتل ها توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش سپید، پیر حسین کولیوند اظهار کرد: »طرح بیماریابی، 
آموزش و جداسازی افراد مبتال شده به ویروس کرونا با همکاری 
تمام دستگاه ها مخصوصا بسیج و بسیج جامعه پزشکی شروع شده 
و پشتیبانی طرح بر عهده سازمان اورژانس کشور قرار است.«

کولیوند با اشاره به اینکه ظرفیت هتل ها و مهمانسرا هایی که 
می توان از آن ها برای سکونت استفاده کرد مشخص شده است، 
ادامه داد: »وزارت میراث فرهنگی هتل ها و وزارت ورزش و 
جوانان خوابگاه های خود را برای قرنطینه بیماران کرونایی در 

اختیار اورژانس قرار داده اند.«
وی تاکید کرد: »در مرحله اول از ظرفیت هتل ها برای قرنطینه 
افراد کسانی  این  قالب  استفاده می شود.  به کرونا  مبتال  افراد 

هستند که در منزل توان خودجداسازی ندارند.« رئیس قرارگاه 
پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا 
ادامه داد: »در این طرح دو گروه قرنطینه می شوند. دسته اول 
کسانی هستند که ابتالی آن ها به کرونا مشخص شده، اما نیاز 
به بستری شدن ندارند و دسته دوم افراد بهبود یافته از کرونا 
هستند که باید از بیمارستان ترخیص شوند، درصورتیکه همچنان 

ناقل ویروس هستند.«
کولیوند افزود: »در این طرح کرامت انسان ها حفظ می شود و عالوه 
بر آن نظارت جامع و کاملی توسط کادر درمان، نیروی های بسیج 
و دانشگاه های علوم پزشکی بر این مراکز اقامتی وجود دارد.«

وی ادامه داد: »مراکز بهداشتی و مراکز جامع سالمت افرادی 
که تستشان مثبت شده باشد و یا افراد پر خطر که در ارتباط با 

بیماران کرونایی بوده اند را به هتل ها معرفی می کنند.«
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: »در این مراکز پزشک، 

پرستار و روان شناس نیز مستقر است تا خدمات الزم را به 
بیماران ارائه کنند.«

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کولیوند گفت: »در طرح 
شهید سلیمانی آموزش رکن اساسی است که می تواند تأثیر به 

سزایی در پیشگری از ابتال به کرونا داشته باشد.«

بیماران کرونایی چگونه در هتل ها مستقر می شوند؟ 


