
از سوی معاون درمان وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شد

در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید
اختصاص۱۷۲میلیاردتومانبهموسسهرازیبرایتولیدانواعواکسنها

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که تا 
مبلغ ۱۷۲ میلیارد تومان به موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن ها 

اختصاص پیدا کند.
به گزارش سپید، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز 
چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات الیحه بودجه ۱۴۰۰ 

در  بخش هزینه ای ردیف )۴( تبصره )۱3( را تصویب کردند. طبق این مصوبه، اجازه داده می شود از 
محل منابع تنخواه گردان موضوع بند )م( ماده )۲8( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت )۲( با اصالحات و الحاقات بعدی اقدامات زیر صورت پذیرد:
تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ هزار میلیارد 
ریال به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و 
مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ هزار میلیارد ریال  
به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار و کنترل بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین 

انسان و دام و پایش باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی.ایسنا

مجلس

معاون درمان وزارت بهداشت، در ابالغیه ای و در 
راستای اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی، از تمامی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواست 
تا در مورد حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده 
از سامانه های الکترونیکی و لوح فشرده در انتقال 
و رویت تصاویر پرتو تشخیصی، اقدامات الزم 

را انجام دهند.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، قاسم جان بابایی در 
این ابالغیه با بیان اینکه این پروژه منطبق با سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای پیگیری اجرای 
موادی از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ارائه 
خدمات الکترونیکی سالمت از طریق استقرار سامانه 
پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان اجرا می شود، 

هدف اصلی این طرح را اجرای کامل حذف فیلم 
رادیولوژی )مطابق با آیین نامه(، استفاده از ظرفیت های 
مختلف تصاویر دیجیتال )آرشیو الکترونیکی، انتقال 
سریع، کیفیت باال، لینک با پرونده الکترونیک سالمت( 
کاهش هزینه های نظام سالمت و جلوگیری از خروج 

غیرضرور ارز، عنوان کرد.  
متن کامل ابالغیه به شرح زیر است:

 رییس محترم دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 در راستای پیگیری اجرای موادی از قانون برنامه 
ششم توسعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی سالمت 
از طریق استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت 
ایرانیان، پروژه ای منطبق با سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی با عنوان »حذف کامل فیلم رادیولوژی و 
استفاده از سامانه های الکترونیکی و لوح فشرده در 
انتقال و رویت تصاویر پرتو تشخیصی« تدوین و 
توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تایید و توسط 

کارگروه تخصصی مشخص شده از ابتدای بهمن ماه 
سال جاری شروع گردیده و تا پایان سال ۱۴۰۱ به 
اتمام خواهد رسید. هدف اصلی این طرح، اجرای 
کامل حذف فیلم رادیولوژی )مطابق با آیین نامه(، 
استفاده از ظرفیت های مختلف تصاویر دیجیتال )آرشیو 
الکترونیکی، انتقال سریع، کیفیت باال، لینک با پرونده 
الکترونیک سالمت( کاهش هزینه های نظام سالمت 
و جلوگیری از خروج غیرضرور ارز می باشد که 
خوشبختانه با استقرار سامانه PACS در  بخش ها و 
مراکز رادیولوژی و تصویربرداری بیمارستانی و مراکز 
تصویربرداری شبانه روزی در حال انجام می باشد 
و با برنامه ریزی، ایجاد وتوسعه سطح دسترسی به 

پزشکان با سامانه های مذکور تکمیل خواهد شد.
در همین راستا بر اساس گانت چارت تعیین شده، 
گام اول پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰، حذف کامل پرینت 
فیلم رادیولوژی و جایگزینی آن در صورت نیاز، تا 
ایجاد سطح دسترسی پزشکان و ایجاد زیرساخت های 
الزم از جمله تجهیز مطب پزشکان به رایانه و خطوط 

ارتباطی، پرینت کاغذی یا لوح فشرده همراه با گزارش 
پزشک رادیولوژیست می باشد.

حذف  به   ۱۴۰۱ سال  طی  در  پروژه  دوم  گام 
هرگونه پرینت تصاویر و صرفاً استفاده از تصاویر 
پرتوتشخیصی و درمانی الکترونیکی همراه با گزارش 
پیوست آن خواهد انجامید که با اجرای هماهنگ آن در 
کشور، اهداف تعیین شده طرح تحقق خواهد یافت.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به کلیه 
موسسات پزشکی دارای  بخش های پرتو تشخیصی 
و درمانی یا موسساتی که به هر نحو نیازمند خدمات 
تصاویر الکترونیکی بیماران می باشند و موسسات 
رادیولوژی و مراکز تصویربرداری شبانه روزی و 
همچنین مطب پزشکان تحت پوشش آن دانشگاه 
ابالغ گردیده تا با برنامه  ریزهای الزم، با اجرای پروژه 
مذکور همگام گردیده و ضمن ایجاد زیرساخت های 
PACS مورد نیاز، از جمله استقرار و توسعه سامانه
یا استفاده از سایر پلتفرم های تایید شده توسط مرکز 
مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت متبوع، از خرید 

تجهیزات و اقالم مصرفی جدید خودداری نمایند.
در پایان یادآور می گردد، بر اساس موادی از قوانین 
وزارت متبوع و مفادی از برنامه ششم توسعه، کلیه 
مراکز سالمت و واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و 
غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند 
و تخلفات مرتبط با آن از جمله ارائه پرینت فیلم 
تحت هرعنوان همراه با اخذ وجه مصداق صریح 
ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و 
درمانی بوده و با تخلفات تعزیراتی و انتظامی اعمال 

مقررات انجام خواهد پذیرفت.
 دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان وزارت بهداشت

حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های الکترونیکی

خبـر

مجلس تصویب کرد
اختصاصهزارمیلیاردتومانبرای
بیمارانصعبالعالج،سرطانی،

خاصوزوجهاینابارور

نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف 
به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به برخی 
از اقشار کردند که از جمله آن اختصاص 
هزار میلیارد تومان برای پرداخت به بیماران 
صعب العالج، سرطانی، خاص و زوج های 

نابارور است.
به گزارش سپید، نمایندگان در جلسه علنی 
بررسی  ادامه  صبح روز چهارشنبه و در 
در  بخش  بودجه ۱۴۰۰  الیحه  جزییات 
هزینه ای بند و تبصره ۱۶ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری 
طریق  از  است  مکلف  ایران  اسالمی 
بانک های عامل از محل سپرده های جاری و 
قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه به
مبلغ ۱۰ هزار میلیارد به بیماران صعب العالج، 
سرطانی، خاص و زوج های نابارور و  مبلغ 
۱۰ هزار میلیارد ریال به بیماران معسر تحت 
پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با معرفی 

این بنیاد اقدام کند.
دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت 
تسهیالت به مشموالن یادشده با همکاری 
بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود.

شماره ۱88۶ ۱۴11 اسفند ۱399

بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خطاب به وزیر 
بهداشت نوشتند: »علی رغم تاکید حضرتعالی بر رعایت قانون، 
متاسفانه چند روز قبل طی اطالعیه ای از سوی معاونت آموزشی 
وزارتخانه، آزمون دستیاری به تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال آینده 
منتقل گردید. پر واضح است که این تعویق ۴۰ روزه عمل ناقص 

به قانون بوده و نیازمند تجدید نظر است.« 
به گزارش سپید به نقل از فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه های 
علوم پزشکی خطاب به وزیر بهداشت بیانیهای صادر کردند که 

به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
با سالم و احترام و عرض تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی. تاکنون مراجعات متعددی به بسیج 
دانشجویی به جهت تظلم خواهی و انتقال صدای داوطلبین آزمون 
دستیاری دوره ۴8 انجام گرفته است. از مهرماه سال جاری که 
اولین پیگیری های داوطلبین و شورای صنفی دانشگاه ها در مکاتبه 
با معاونت آموزشی وزارت بهداشت صورت گرفته، متاسفانه اکثرا 
تریبون های این معاونت یک طرفه بوده و یا صرفا با مدیران رده 
پایین تر برگزار شده است.به همین علت بر خود الزم دیدیم تا 

نکاتی چند در باب این مسئله به سمع تان برسانیم.
در ابتدا کمال تشکر را از حضرتعالی داریم که صدای حق طلبی 
داوطلبان این آزمون را شنیده و با نمایندگان ایشان دیدار کرده و 
جهت احقاق حق دستور فرمودید. اما علی رغم تاکید حضرتعالی 
بر رعایت قانون، متاسفانه چند روز قبل طی اطالعیه ای از سوی 

معاونت آموزشی وزارتخانه، آزمون دستیاری به تاریخ ۲۰ فروردین 
ماه سال آینده منتقل گردید. پر واضح است که این تعویق ۴۰ روزه 

عمل ناقص به قانون بوده و نیازمند تجدید نظر است.
خواسته داوطلبین درباب 9ماه فاصله آزمون از زمان اعالم رسمی 
منابع بر اساس بند ۴-۲ آیین نامه اجرایی موضوع 3 نشست ۶۶ 
شورا می باشد و از وزارت بهداشت انتظار می رود در این مساله 

قوانین را بدون تنازل اجرا کند.
در پایان از شما استاد گرانقدر درخواست داریم تا با ابالغ دستورات 
الزم، زمینه را جهت اجرای کامل قانون در این زمینه فراهم کنید.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما متشکریم.
و مشهد،  پزشکی شیراز  علوم  دانشگاه های  دانشجویی  بسیج 

بندرعباس، گرگان و یزد و یاسوج

دانشجویان بسیجی در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت:

تریبونهایمعاونتآموزشییکطرفهاست


