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ضرورت نظارت نهادهای امنیتی
برحفظ محرمانگی اطالعات بیماران

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در
خصوص مشکالت اجرای نسخ ه الکترونیک در
کشور گفت« :امروز این موضوع به یک چالش
مهم در حوزه سالمت بدل شده است و الزم
است مواردی را در این خصوص متذکر شوم.
در ابتدای صحبت متذکر شوم که در قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰جزء  ۶بند کاف تبصره ،۱۷
سازمانهای بیمهگر منع شدهاند که خارج از
طرح پرونده الکترونیک خدمات سالمت را
خریداری کنند که در عمل این اتفاق نیافتاده
است .ما به قانون اشراف داریم و آنچه از سوی
مدیران بیمهها بیان میشود نه واقعیت دارد و
نه منطبق بر قانون است».
به گزارش سپید ،سید موید علویان در ادامه
گفت« :آنچه امروز باید به آن توجه کنیم
این است که سازمانهای بیمهگر باید حافظ
منافع مردم باشند ولی حاال با اجرای ناقص
این برنامه نارضایتی بیماران و مردم و ارائه
دهندگان خدمت افزایش پیدا کرده است و
کیفیت خدمات و ویزیتها هم کاهش پیدا
کرده است و طبیعی است در این میان مردم
بیشترین آسیب را میبینند .با این شیوه پوشش
خدمات در خیلی از جاها از بیمه خارج شده
و بسیاری از آزمایشگاهها و داروخانهها به

دلیل مشکالت متعدد از ارائه خدمات در قالب
بیمه درواقع خودداری میکنند و وظیفه اصلی
بیمهها برای حفظ منافع مردم و بیمهشدگان
عمال انجام نمیشود».
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ
گفت« :وزیر محترم بهداشت در نامهای به مقام
محترم ریاست جمهوری خواستار توقف این

برنامه برای  ۶ماه برای اصالح مشکالت آن شدند
اما درهرحال پاسخ ریاست جمهوری این بود که
این برنامه اجرا شود .در حال حاضر این موضوع
در بخشهای مختلف مشکالت زیادی دارد .در
جز دوم این تبصره بر ضرورت تشخیص دقیق
هویت افراد و اعمال دقیق قوانین خرید خدمت
و دقت در عدم افت خدمات و کیفیت نسخ با

ابزارهای الکترونیک تاکید شده ،آیا امروز این
مسائل محقق شده است؟ چرا سازمانهای بیمه
برخالف تمام وعدههای از پیش داده شده ۷۰
درصد سهم بیمه خدمات را پرداخت نمیکنند
و به پرداخت حدود  ۱۰تا  ۲۰درصد و یا حتی
کمتر اقدام میکنند؟»
اما مهمترین موضوع مورد نظر علویان موضوع
حفظ امنیت اطالعات بیماران در این سیستم
است« :موضوع بسیار مهمی که درباره آن هشدار
میدهم و به مردم اطالعرسانی میکنم این است
که متأسفانه در این برنامه فعلی در حال اجرای
نسخه الکترونیک ،محرمانگی اطالعات به اندازه
کافی دیده نشده و بهصورت غیرقانونی اطالعات
فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخشهای
واسطهای متعددی در این حوزه ورود کردهاند
و اطالعات پزشکان و مهمتر از آن اطالعات
بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند .من
اینجا از بخشهای نظارتی ،بازرسی و امنیتی
کشور میخواهم که سریع ًا در این حوزه ورود
کنند وموضوع امنیت اطالعات محرمانه بیماران
و بیمهشدگان را بسیار جدی بگیرند .در همین
جا هشدار میدهم که اگر این مسائل و مشکالت
حل نشود در آینده ممکن است اتفاقات نامناسب
و ناگواری را شاهد باشیم».

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت:

 ۶میلیون واجد شرایط اصال واکسنکرونا نزدهاند
هشدار وزارت بهداشت نسبت به تعلل در تزریق نوبت دوم و سوم

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت
بهداشت گفت« :متاسفانه شاهدیم نزدیک به  ۶میلیون نفر
از افراد واجد شرایط ،برای تزریق واکسن مراجعه نکردهاند.
همچنین نزدیک به  ۶.۵تا  ۷میلیون نفر هم نوبت اول را تزریق
کرده ،اما برای تزریق نوبت دوم تاخیر دارند».
به گزارش سپید ،محسن زهرایی گفت« :واکسن یکی از موثرترین
مداخالتی است که ما در دسترس داریم و منطق ،عقل ،شرع
و قانون حکم میکند که در مقابله با خطر از تمام امکاناتی
که وجود دارد ،استفاده کنیم».
وی ادامه داد« :مطالعات مختلف نشان داده که تزریق واکسن
هم فرد و هم جامعه را ایمن میکند .حتی افرادی که واکسن
تزریق کردهاند ،در صورت ابتال به بیماری ،میزان انتشار ویروس
در آنها نسبت به افرادی که واکسن نزدهاند ،کمتر است .بنابراین
افرادی که واکسن تزریق میکنند ،عالوه بر خودشان ،خانواده،
اطرافیان و جامعه را هم ایمن میکنند ».وی با بیان اینکه بحث
اُمیکرون یکی از مخاطراتی است که مطرح میشود ،گفت« :اگر
اجازه دهیم که امیکرون در کشور گردش کند ،همواره این
خطر وجود دارد که سویههای خطرناکتری هم ایجاد شوند».

زهرایی با بیان اینکه استقبال مردم از واکسیناسیون علیه
کرونا مقداری ُکند شده است ،گفت« :در اوایل شهریور
که اوج سرعت واکسیناسیون بود ،روزانه  ۱.۵میلیون دوز
واکسن تزریق میکردیم .درحالی که اکنون آمار تزریق
روزانه متوسط  ۵۲۰هزار دوز است .بنابراین پایگاههای
واکسیناسیون کمنشده و پرسنل هم در خدمت مردم هستند،
اما مراجعه کاهش یافته است».

وی تاکید کرد« :در حال حاضر  ۹نوع واکسن در کشور وجود
دارد که چهار نوع وارداتی و پنج نوع تولید داخلی است.
هموطنان میتوانند لیست خوبی از واکسن را تزریق کنند».
زهرایی گفت« :متاسفانه شاهدیم نزدیک به  ۶میلیون
نفر از افراد واجدشرایط ،برای تزریق واکسن مراجعه
نکرد هاند .همچنین نزدیک به  ۶.۵تا  ۷میلیون نفر هم
نوبت اول را تزریق کرده ،اما برای تزریق نوبت دوم
تاخیر دارند .ما انتظار داشتیم بهجای  ۵۴میلیون نفری
که واکسن تزریق کردهاند ۶۰ ،میلیون نفر واکسن زده
باشند .بنابراین اکنون عقب هستیم».
بر اساس اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی(وبدا) ،وی درباره وضعیت استقبال مردم
از تزریق دوز سوم نیز گفت« :چند ماه است که اعالم
کردهایم افرادی که سه ما از تزریق نوبت دومشان گذشته،
برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند ،اما  ۱۳میلیون نفر
هنوز برای دریافت نوبت سوم مراجعه نکردهاند .این نشان
میدهد که داریم کمی سادهانگاری میکنیم و این تعلل در
مراجعه ممکن است کار دستمان دهد».

