
مدیرعامل سـازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 
حدود ۷۳ درصد مردم تحت پوشـش بیمه های 
اجتماعـی هسـتند، گفـت: »البتـه بـا اقـدام خوب 
دولت اخیرا ۵.۵ میلیون نفر تحت پوشـش بیمه 
سـامت درآمدنـد. در مجمـوع امیدواریـم بـر 
اسـاس اصـل ۲۹ قانـون اساسـی، بیمـه همگانـی 
را بـرای همـه آحـاد جامعـه و ایـن افـراد باقـی 

مانـده فاقـد بیمـه رقـم بزنیم.«
به گزارش سـپید، میرهاشـم موسـوی در نشسـت 
امضـای تفاهـم نامـه سـازمان تامیـن اجتماعـی با 
معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت 
کـه در سـازمان تامیـن اجتماعـی برگـزار شـد 
بـا بیـان اینکـه بـرای مـا جـای خرسـندی اسـت 
کـه بـه تکلیـف قانونـی، حقوقـی و تعهـدی کـه 
بـه مـردم در بخش هـای مختلـف داریـم عمـل 
می کنیـم، گفـت: »توسـعه پوشـش بیمـه ای برای 
مـا ارزشـمند و یکـی از راهبردهـای اصلـی مـا 

توسـعه بیمه همگانی اسـت.«
وی افـزود: »حـدود ۷۳ درصـد مـردم تحـت 
پوشـش بیمه هـای اجتماعـی هسـتند. البتـه بـا 
اقـدام خـوب دولـت اخیـرا ۵.۵ میلیـون نفر تحت 
پوشـش بیمـه سـامت درآمدنـد. در مجمـوع 
امیدواریـم بـر اسـاس اصـل ۲۹ قانـون اساسـی 
بیمـه همگانـی را بـرای همـه آحـاد جامعـه و ایـن 
افـراد باقـی مانـده فاقـد بیمـه را بـه کمـک سـایر 

سـازمان های بیمه گـر رقـم بزنیـم.«
مدیرعامل سـازمان تامین اجتماعی با اشـاره به 
اینکه یکی از اشکاالت کار ما عدم اطاع رسانی 
کامـل دربـاره امـکان بیمـه شـدن اسـت، گفـت: 

»حق داشـتن بیمه همگانی بسـیار حائز اهمیت 
است که باید بستر اطاع رسانی را تقویت کنیم. 
طی چندماهی که طرح بیمه فراگیر شروع شده 
تعداد افراد تحت پوشـش بیمه دانشـجویی پنج 
برابر شـده و امروز ۳۹ هزار نفر تحت پوشـش 
بیمـه دانشـجویی قـرار گرفته انـد، البتـه بـا توجـه 
بـه جمعیـت هـدف دانشـجویی کـه سـه میلیـون 
نفر اسـت، عدد کمی اسـت و باید این فرصت 
را فراهـم کنیـم کـه دانشـجویان بـه ایـن طـرح 
بپیوندنـد، بـه ویـژه دانشـجویان پزشـکی چراکـه 
سـال های بیشـتری تحصیـل می کننـد و در کنـار 

آن بـه ارائـه خدمـات درمانـی نیـز می پردازنـد.«
موسـوی افـزود: »پیشـنهاد می کنیـم تسـهیات 
دیگـری فراهـم شـود و آثـار ایـن امیـد و نشـاط 

را در چهـره دانشـجویان مشـاهده کنیـم.«
بـه گـزارش ایسـنا، شـیر اوژن، معـاون فرهنگـی 
نیـز بـا اشـاره  دانشـجویی وزارت بهداشـت 
سـال های  پزشـکی،  دانشـجویان  اینکـه  بـه 
بـا  همزمـان  و  کـرده  سـپری  را  طوالنی تـر 
تحصیـل خدمت رسـانی و کار بـر بالیـن بیمـار 
تحصیلشـان  واقـع  در  و  می دهنـد  انجـام  را 
همزمـان بـا کار اسـت، گفـت: »آنهـا بـه دلیـل 

سـنوات طوالنی تـر تحصیـل زمـان زیـادی از 
جوانی شـان را در تحصیـل بـه سـر می برنـد و 
اینکـه بتوانیـم خدمتـی بـه آنهـا ارائـه داده و امیـد 
بـه آینـده را در وجودشـان تقویـت کنیـم اقـدام 
ارزشـمندی اسـت کـه مـا بـه عنـوان وزارت 
بهداشـت روی دوش خـود احسـاس می کنیـم 
و از تامیـن اجتماعـی بـرای فراهـم کـردن ایـن 
تسـهیات  اگـر  می کنیـم.  قدردانـی  فرصـت 
بهتری فراهم شـود اسـتقبال بیشـتر می شـود و 
امیـد اسـت ایـن تفاهـم نامـه گام خوبـی بـرای 

اقدامـات بعـدی باشـد.«

درمـان  و  پیونـد  مدیریـت  مرکـز  رییـس 
گفـت:  بهداشـت  وزارت  بیماری هـای 
»واحدهای شناسـایی و فراهم آوری اعضای 
دانشـگاه ها بایـد پویاتـر از همیشـه کار کننـد 
تـا هیـچ عضـوی از دسـت نـرود. هـر عضـو 
اهدایـی، یـک زندگـی را نجـات می بخشـد.«
به گزارش سـپید، امیرحسـام علیرضایی در 
نخسـتین جشـنواره ملـی اهـدای عضـو بـا 
محوریـت نقـش هماهنـگ کننـده پیوند اعضا 
گفت: »تاکنون ۶۵ هزار پیوند عضو در کشور 
انجـام شـده اسـت، یعنـی ۶۵ هـزار بیمـار از 
رنـج بیمـاری نجـات پیـدا کـرده و ۶۵ هـزار 
خانواده از درد و دغدغه عزیزشـان آسـوده 
شـده اند و این موضوع بسـیار مهمی اسـت 
زیرا ۶۵ هزار ایرانی به زندگی بازگشته اند.«
وی اظهـار کـرد: »بـه دلیـل اینکـه در ایـران 
اعمـال جراحـی پیونـد عضـو انجام می شـود 
در ایـن زمینـه صرفـه جویـی مالـی خوبـی 
داشـته ایم چراکـه بیمـاران بـرای پیونـد عضو 

بـه سـایر کشـورها نرفته انـد.«
وی بـا بیـان اینکـه رضایـت دادن خانواده هـا 

ایثـار  اهـدای عضـِو عزیزشـان  بـرای 
محسـوب می شـود، خاطرنشـان کـرد: 
»در سـال گذشـته ۹۲۵ مـورد اهـدای 
عضو انجام شـده اسـت. ایران در زمینه 
اهـدای عضـو در دنیـا رتبـه ۳۶ و در 

منطقـه رتبـه اول را دارد.«
رییـس مرکـز مدیریـت پیونـد و درمـان 
بیماری هـای وزارت بهداشـت بـه نقـش 
رسـانه ها در زمینه فرهنگسـازی اهدای 
عضو اشاره و بیان کرد: »درحال حاضر 
۲۵ هـزار بیمـار در لیسـت پیونـد اعضـا 
قـرار دارنـد و میانگیـن روزانـه ۷ تـا ۱۰ 

بیمـار نیازمنـد عضـو فـوت می کنـد.«
علیرضایی با بیان اینکه به طور میانگین 
سـاالنه ۳ هـزار مـرگ مغـزی قابـل اهـدا 
در کشـور اتفـاق می افتـد، تصریـح کـرد: 
»از ایـن تعـداد تنهـا هـزار مـرگ مغـزی 
بـه اهـدا رسـیده و اعضـای قابـل اهـدای 

۲ هـزار بیمـار مـرگ مغـزی بـه خـاک سـپرده 
می شـود. چنانچـه از هـر بیمـار مـرگ مغـزی 
۳ عضـو اهـدا شـود، حـدودا ۶ هـزار عضـو 

قابـل پیونـد بـه اهـدا نمی رسـد.«
به گزارش وبدا، وی ضمن تاکید بر فعال تر 
و پویاتـر شـدن امـر شناسـایی اعضـا بیـان 
کـرد: »واحدهـای شناسـایی و فراهـم آوری 

اعضـای دانشـگاه ها بایـد پویاتـر از همیشـه 
کار کننـد تـا هیـچ عضـوی از دسـت نـرود. 
هـر عضـو اهدایـی، یـک زندگـی را نجـات 

می بخشـد.«
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۷۳ درصد ایرانیان تحت پوشش بیمه های اجتماعی هستند
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