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وزیر بهداشت:
رهبر انقالب منعی در استفاده از واکسن خارجی نداشتند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: »برای واکسیناسیون گروه های پر 
معظم  رهبر  و  داشتیم  برنامه هایی  خطر 
انقالب منعی برای واکسیناسیون با واکسن 
خارجی مورد تایید قبل از تولید واکسن 

نداشتند.« داخلی 

بازدید  حاشیه  در  یکشنبه  روز  نمکی  سعید  ایرنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
ترددها  مدیریت  کار  سخت  ابعاد  از  یکی  اینکه  بیان  با  ناجا  راهور  پلیس  از 
طبق  که  داریم  برنامه هایی  پرخطر  گروه های  واکسیناسیون  »برای  افزود:  است، 

رفت.« خواهیم  پیش  آن 
وی همچنین در ادامه گفت: »رهبر معظم انقالب اسالمی منعی برای واکسیناسیون 

نداشتند.« داخلی  واکسن  تولید  از  قبل  تایید  مورد  خارجی  واکسن  با 
ایام  برای  محدودیت ها  خصوص  در  »پیشنهادات  گفت:  پایان  در  بهداشت  وزیر 
تصمیم گیری  آن  در خصوص  و  رفت  کرونا خواهد  با  مقابله  ملی  ستاد  به  نوروز 

شد.« خواهد 

خبـر

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران گفت: »پیش بینی ما این است 
که قسمت عمده ای از کار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی 

تا پایان سال 1399، انجام شود.«
به گزارش سپید، محمد حسینی گفت: »در راستای الزام به اجرای 
تکالیف مقرر در بند)ج( تبصره 1۷ قانون بودجه سال 1399 مبتنی بر 
جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و ارتقاء سطح خدمات 
و گسترش دولت الکترونیک و با عنایت به برنامه عملیاتی اداره کل 
با عنوان »استقرار نسخه نویسی الکترونیک در 8۰درصد پزشکان 
طرف قرارداد« و »استقرار نسخه پیچی الکترونیک در 1۰۰درصد 
مراکز طرف قرارداد« این اداره کل به طور مستمر در اجرای طرح 
اهتمام الزم را دارد.« وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه 
صراحتاً به بحث نسخه  نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سالمت 

بیماران اشاره شده است، اضافه کرد: »این موضوعات تکالیف قانونی 
هستند که باید انجام دهیم. انصافاً در این زمینه اقدامات خوبی هم 
با توجه به محدودیت هایی که در کشور وجود داشته، در سال های 
اخیر در وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و سازمان نظام پزشکی 
انجام شده است.« وی با بیان اینکه با این اقدام بیماران اولین سود را 
می برند، ادامه داد: »وقتی تمام اطالعات بیماران وجود داشته باشد، 
پزشکان بهتر می توانند تصمیم بگیرند که سیر بیماری به چه صورت 
بوده است. دومین ذینفع این اقدام پزشکان هستند؛ زیرا در کوتاه ترین 
زمان و با دیدی باز می توانند تصمیم بگیرند و بیماران را کنترل کنند. 
در عین حال با استفاده از فناوری های اطالعات در حوزه درمانی، 
بیمه ها و دولت نیز منتفع شده و می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ 
کنند تا منابعشان را در حوزه هایی که بیشتر نیاز است، متمرکز کنند.« 

بنابر اعالم روابط عمومی بیمه سالمت استان تهران، وی در پایان 
گفت: »تا پایان دی ماه پروژه نسخه الکترونیکی در 85 درصد 
مطب های پزشکان طرف قرارداد با این اداره کل  و 1۰۰ درصد 
داروخانه ها، آزمایشگاه ها و موسسات تصویربرداری طرف قرارداد 
در سطح استان استقرار یافته و طی ماه های آتی در بیمارستان ها 
نیز پیاده سازی خواهد شد. تا کنون قریب به ششصد هزار نسخه 

الکترونیکی در استان تهران ارائه و ثبت شده است.«

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد

نسخه نویسی الکترونیک در تهران تا پایان سال

مدیرکل انتقال خون تهران: 

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »ذخایر خون 
استان تهران در حد پنج روز و قابل قبول است، اما به 
علت سردی و آلودگی هوا و شیوع کرونا با کاهش 
سطح ذخایر خون در روزهای آینده مواجه هستیم 
و از مردم می خواهیم برای اهدای خون اقدام کنند.«
به گزارش سپید، محمدرضا مهدی زاده در گفت وگو 
با ایرنا افزود: »همه ساله با سردی هوا و افزایش 
میزان آلودگی هوا شاهد کاهش مراجعه کنندگان 
برای اهدای خون بودیم، اما امسال در فصل سرد 
سال عالوه بر آلودگی و سردی هوا، شیوع کرونا 
نیز در جامعه مزید بر علت و منجر به این شده که 

میزان اهدای خون کاهش یابد.«
وی ادامه داد: »در این شرایط با ارسال پیامک برای 
اهداکنندگان خون و تماس های تلفنی از اهدا کنندگان 
خون خواسته شده یاری گر انتقال خون برای تامین 
خون مورد نیاز بیمارستان ها ومراکز درمانی باشند 
و همچنین در این زمینه از رسانه ها نیز می خواهیم 
اطالع رسانی مناسب در این خصوص انجام شود.«
مهدی زاده تاکید کرد: »از ابتدای شیوع کرونا با کاهش 
میزان اهدا کنندگان خون مواجه بودیم و کم و بیش 
سطح ذخایر خون نیز کاهش می یافت، اما از 1۰ روز 
گذشته تا کنون به دلیل سرما، آلودگی هوا و کرونا 
سطح ذخیره خون رو به کاهش بوده و این روند 
کاهشی نیز ادامه خواهد داشت، مگر اینکه استقبال 
اهداکنندگان افزایش یابد.« وی تصریح کرد: »برای 

تامین خون مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی 
استان تهران ساالنه نیاز به 3۷۰ هزار واحد خون است.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »اگر وضعیت 
آلودگی هوا و سردی به همین ترتیب باشد و میزان 
اهدای خون هم در سطح همین روزها باقی بماند در 
روزهای آینده شاهد کاهش سطح ذخایر خون خواهیم 
بود و شاید برای تامین خون با مشکل مواجه شویم.«
وی تاکید کرد: »اکنون سطح ذخایر خون در استان 
تهران خوب است و همه نیازهای 16۰ مرکز درمانی 
و بیمارستانی استان تهران تامین می شود، الزم است 
برای حفظ این سطح از ذخایر خون، مردم نوع دوست 
مانند همیشه، یاری گر انتقال خون و نجات دهنده 

جان بیماران نیازمند به خون و فراورده های آن باشند.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »در شرایط 
عادی در تهران روزانه 1۲۰۰ واحد خون اهدا و بین 
16۰ مرکز درمانی و بیمارستانی توزیع می شود، این 
در حالیست که اکنون 8۰۰ واحد خون در تهران اهدا 
می شود و همچنان شاهد افت مراجعه کنندگان هستیم.«

و  ما  تالش  »همه  کرد:  نشان  خاطر  زاده  مهدی 
همکاران مان، تامین خون سالم و کافی برای بیماران 
بستری در بیش از 16۰ بیمارستان و مرکز درمانی 
در پایتخت است.« وی ادامه داد: »شیوع گسترده 
ویروس کرونا در موج سوم و ایجاد نگرانی های زیاد 
در جامعه، یکی از دالیل جدی در کاهش آمارهای 

حضور و اهدای خون مردم است که برای از بین بردن 
نگرانی ها، بارها اعالم کرده ایم که مراکز اهدای خون 
به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی، در باالترین 
سطح سالمت قرار دارد و البته مراقبت از سالمت 
اهداکنندگان خون، وظیفه اصلی ما بوده و خواهد 
بود.« وی با اشاره به نقش مردم در نجات و زندگی 
بخشیدن به بیماران افزود: »حضور مستمر مردم به 
طور خاص در این روزهای سخت می تواند بهترین 
و شیرین ترین لحظه ها را در نظام سالمت بسازد زیرا 
چشم بیماران، منتظر اهدای خون مردم و رساندن این 

مایه حیات بخش به بدن رنجور آن هاست.«
مهدی زاده گفت: »واقعا در این روزها، بیش از همیشه 
به مهربانی و وفاداری مردم نیاز داریم و امیدواریم در 
کنار سختی ها و تلخی های کرونا، شاهد صحنه های 
پر از عشق و زندگی در مراکز اهدای خون باشیم 
و باید از مردم عزیز تشکر کنم که هر وقت شرایط 
سخت می شود، با همه توان و انگیزه به میدان می آیند.«

مهدی زاده افزود: »اهدا کنندگان خون در استان تهران 
با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی انتقال خون استان 
تهران به نشانی  http: //www.tbtc.ir می توانند 
در 1۲مرکز انتقال خون حضور یابند و خون اهدا 
کنند و یا اینکه به منظور جلوگیری از اتالف وقت 
با مراجعه به این نشانی و با مراجعه به سامانه نوبت 
دهی اینترنتی، مکان و زمان مورد نظر خود برای 

اهدای خون را دریافت کنند.«

ذخایر خون رو به کاهش است


