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اریان

رئیـس مرکـز مدیریـت آمـار و اطالعـات 
وزارت بهداشـت از افتتـاح و رونمایـی از 
سـامانه ملـی بـاروری سـالم در آینـده ای 
نزدیک خبرداد و گفت: »در این سامانه کل 
مسـیر بارداری رصد می شـود و اطالعات 
و سـوابق مراجعـات را در اختیـار بیمـاران 

و متخصصـان مربوطـه قـرار می دهیـم.«
بـه گـزارش سـپید، امیـن بیگلـری خانـی 
گفـت: »بحـث الکترونیکـی شـدن خدمات 
بهداشتی و درمانی در ایران از سال 1360 
و ابتـدا هـم از آزمایشـگاه های تشـخیص 

طبی و پزشـکی آغاز شـد.«
هفتـاد  دهـه  »اوایـل  افـزود:  وی 
بـه  مجهـز  کشـور  بیمارسـتان های 
بعـد  و  شـدند  بیمارسـتانی  سـامانه های 
نسخه نویسـی  ماننـد  پروژه هایـی  هـم 
حـال  در  و  شـد  اجرایـی  الکترونیکـی 
حاضـر در حـال پیگیـری بـه کار بسـتن 
هـوش مصنوعـی در فرآیندهـای مربـوط 

هسـتیم.« سـالمت  حـوزه  بـه 

رئیـس مرکـز مدیریـت آمـار و اطالعـات 
اظهارکـرد:  درمـان  و  بهداشـت  وزارت 
از  اسـتفاده  بـرای  اولیـه  »رویکردهـای 
خدمـات فنـاوری و اطالعـات در حـوزه 
سـالمت، بیشـتر اقتصـادی و مالـی بـود 
امـا در طـول زمـان و بـه تدریـج از ایـن 
اطالعـات و هـوش مصنوعـی بـه منظـور 
کمـک بـه امـر تشـخیص و درمـان، کشـف 
ترکیبـات جدیـد دارویـی، حـل مشـکالت 
نابـاروری و اصـالح زنجیـره تأمیـن دارو 

و تجهیـزات اسـتفاده می شـود.«
بیگلـری خانـی گفـت: »وزارت بهداشـت 
بـا توجـه بـه ایـن رویکـرد جدید، دانشـگاه 
مجـازی خـود را بـه دانشـگاه هوشـمند 
تغییـر نـام داده و در تـالش اسـت کـه 
از تسـهیالت جدیـد هـوش مصنوعـی در 
حـوزه سـالمت اسـتفاده کنـد تـا خدمـات 
بـه  باکیفیت تـری  بهداشـتی  و  پزشـکی 

شـهروندان ارائـه دهـد.«
ایـن مقـام مسـئول از افتتـاح و رونمایـی از 

سـامانه ملـی بـاروری سـالم در آینـده ای 
نزدیک خبرداد و گفت: »در این سامانه کل 
مسـیر بارداری رصد می شـود و اطالعات 
و سـوابق مراجعـات را در اختیـار بیمـاران 
و صاحب نظـران و متخصصـان مربوطـه 

قـرار می دهیم.«
وی بـا بیـان اینکـه بسـیاری از خدمـات 
حـوزه سـالمت از طریـق پنجـره واحـد 
دولـت هوشـمند در اختیـار مـردم قـرار 

می گیرنـد، افـزود: »مـا بـه صـورت هفتگی 
یک سـرویس را به سـرویس های خدماتی 

قبلـی حـوزه سـالمت اضافـه می کنیـم.«
به گزارش فارس، بیگلری خانی با اشـاره 
بـه تحقـق 80 درصـدی پرونـده جامـع 
الکترونیـک سـالمت اظهارکـرد: »مـا در 
تالشـیم تا پایان سـال از آن رونمایی کرده 
و در اختیـار پزشـکان و کادر سـالمت و 

درمـان و شـهروندان قـرار دهیـم.«

رونمایی از »سامانه ملی باروری« در آینده نزدیک
رئیس مرکز مدیریت آمار و اطالعات وزارت بهداشت خبر داد

وبینار بررسـی ظرفیت های همکاری ایران و پاکسـتان 
در حـوزه تجهیـزات پزشـکی بـا حضـور رئیـس انجمن 
تجهیـزات پزشـکی پاکسـتان و سرکنسـول ایـران در 
کراچـی و بیـش از 30 شـرکت ایرانـی فعـال در حـوزه 

تولید و تامین تجهیزات پزشـکی برگزار شـد.
به گزارش سپید، حسن نوریان، سرکنسول کشورمان 
در کراچـی در ایـن وبینـار بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای 
همکاری در بخش تجهیزات پزشکی گفت: »در سال 
۲0۲1 پاکسـتان بیـش از یـک میلیـارد و ۴00 میلیـون 
دالر تجهیزات پزشکی وارد کرده است که کشورهای 
چین، ترکیه و ایتالیا سهم عمده صادرات محصوالت 
تجهیزات پزشـکی به پاکسـتان را داشـته اند. پاکسـتان 
همچنین بالغ بر ۵00 میلیون دالر تجهیزات پزشـکی 
بـه کشـورهای مختلـف صـادر کـرده کـه نسـبت بـه 

سـال ۲0۲0  بالغ بر ۴0 درصد رشـد داشـته اسـت.«
رئیـس انجمـن تجهیـزات پزشـکی پاکسـتان نیـز اظهار 
داشـت: »پاکسـتان آمادگی دارد از محصوالت ایرانی 
در حـوزه پزشـکی اسـتفاده کنـد و انجمـن بـرای ثبـت 
محصـوالت ایرانـی در پاکسـتان و در زمینـه تولیـد 
محصوالت مشترک همکاری و حمایت خواهد کرد.«
وی همچنیـن از شـرکت های ایرانـی دعـوت کـرد در 
نمایشـگاه Health Asia 2022  کـه از تاریـخ ۲1 
مهر در مرکز نمایشـگاهی پاکسـتان برگزار می شـود، 
حضـور داشـته باشـند تـا بتواننـد بـا فعـاالن پاکسـتانی 

ارتبـاط تجـاری برقـرار کنند.ایسـنا

برگزاری وبینار بررسی ظرفیت های همکاری ایران و پاکستان در زمینه تجهیزات پزشکی


