
رئیـس مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعـات 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت 
پزشـکی بـا اعـالم اینکـه سـامانه ملـی 
بـاروری سـالم آمـاده بهره بـرداری اسـت، 
گفـت: »سـوابق پزشـکی بیمـار در ایـن 

ثبـت می شـود.« سـامانه 
بـه گـزارش سـپید، امیـن بیگلرخانـی در 
گفت وگـو بـا وبـدا اظهـار داشـت: »در 
وضعیـت  سـالم  بـاروری  ملـی  سـامانه  
بـارداری زنـان بـاردار و مراجعـه کنندگان 
بـه مطب هـای پزشـکان متخصـص زنـان 
پزشـکان  و  می شـود  رصـد  زایمـان  و 
عـالوه بـر این کـه بـه راحتـی می تواننـد 
در این سـامانه نسخه نویسـی الکترونیکی 
خـود را انجـام دهنـد، می تواننـد سـوابق 
مراجعـات قبلـی بیمـار بـه مطـب خـود را 
هـم مالحظـه کننـد. در صـورت فراهـم 
شـدن زیرسـاخت های قانونی، خود افراد 
هـم می تواننـد بـه ایـن سـوابق دسترسـی 

داشـته باشـند.«
وی افزود: »وزارت بهداشـت بر اسـاس 
ماده ۵۳ و ۵۴ قانون »حمایت از خانواده 
و جوانـی جمعیـت« مکلـف بـه طراحـی 
سـامانه ای جامـع و یکپارچـه بـرای ثبـت 
اطالعـات بـاروری، بـارداری و زایمـان 
مـادران بـاردار و مراجعـه کننـدگان بـه 

مطب هـای پزشـکان متخصـص زنـان و 
زایمـان، آزمایشـگاها، مراکـز بهداشـتی 
و  دولتـی  بیمارسـتان های  درمانـی  و 
خصوصـی بـود کـه در ایـن راسـتا سـامانه 

ملـی بـاروری سـالم طراحـی شـد.«
رئیـس مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعـات 
وزارت بهداشـت بیـان کـرد: »پزشـکان 
نیـز بـرای اسـتفاده از پرونـده الکترونیکـی 
الکترونیـک  نسخه نویسـی  و  سـالمت 
چالش هایی داشـتند که سـعی شـده اسـت 
بـا طراحـی ایـن سـامانه، پنـل یکپارچـه ای 

در اختیارشـان قـرار گیـرد تـا بـه راحتـی 
بـه موضـوع مربـوط بـه نسخه نویسـی و 
قبلـی  مراجعـات  اطالعـات  از  اسـتفاده 
و سـوابق پرونـده پزشـکی الکترونیکـی 

بیمـاران دسترسـی داشـته باشـند.«
بیگلرخانـی بـه مزایـای ایـن سـامانه چنـد 
منظوره اشـاره کرد و اظهار داشـت: »این 
سـامانه جـزو اولیـن سـامانه هایی اسـت 
کـه در آن امضـای دیجیتـال طراحـی شـده 
و بـه همیـن خاطـر از بابـت مسـائل انـکار 
ناپذیـری، مشـکلی نـدارد و بـر اسـاس 

دسـتورالعمل  ابالغـی قانـون حمایـت از 
خانـواده و جوانـی جمعیـت، پزشـکان 
مختلـف  تخصص هـای  بـا  مرتبـط 
گوناگـون  قسـمت های  از  می تواننـد 

سـامانه اسـتفاده کنننـد.«
وی یـادآور شـد: »بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
سـامانه در مرکـز داده وزارت بهداشـت 
میزبانـی می شـود نظـارت بهتـری بـرای 
حفاظـت از حریـم خصوصـی بیمـاران 
صـورت می پذیـرد. ایجـاد بانک ناباروران 
از طریـق امکانـات موجـود در سـامانه در 
دسـترس پزشـکان اسـت و بـا توجـه بـه 
ایـن کـه درج اطالعـات بیمـار در ایـن 
بانک بسـیار سـاده و روان در نظر گرفته 
شـده اسـت، این سـامانه مبنای پوشـش 

بیمـه ای خدمـات نازایـی خواهـد بـود.«
بیگلرخانـی در پایـان یـادآور شـد: »رصـد 
وضعیت باروری و تامین اطالعات مورد 
نیـاز سیاسـتگذاری، نظـارت، مداخـالت 
مدیریتـی و بهداشـتی و درمانـی از جملـه 

مزایای دیگر این سـامانه اسـت.«
گفتنی اسـت سـامانه ملی باروری سـالم 
در چند مرحله راه اندازی می شـود و طی 
روزهـای آینـده وزیـر بهداشـت، درمـان و 
آموزش پزشـکی از این سـامانه رونمایی 

خواهـد کرد.

سامانه ملی باروری سالم آماده بهره برداری است
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت: 

بهداشـت  وزارت  بهداشـت  معـاون 
بهبـود  و  تجهیـز  تعمیـر،  احـداث،  از 
اسـتاندارد 2 هـزار واحـد بهداشـتی تـا 

داد. خبـر   1۴01 سـال  پایـان 
فرشـیدی  حسـین  سـپید،  گـزارش  بـه 
معاونـان،  مشـترک  جلسـه  اولیـن  در 
مشـاوران و مدیـران حـوزه سـتادی و 
روسـای سـازمان های وابسـته با موضوع 
»بررسی عملکرد وزارت متبوع در دولت 
همایش هـای  سـالن  در  کـه  سـیزدهم« 
شـهید سـلیمانی سـتاد وزارت بهداشـت 
برگـزار شـد، گفـت: »از شـهریور 1۴00 
تاکنـون 1۳9 کانکـس مـورد نیـاز بـرای 
تکمیـل واحدهـای عشـایری و فضـای 
مـورد نیـاز در زمـان بحـران تامیـن شـده 

» ست. ا
وی با اعالم پوشش جمعیتی ۳۴ میلیونی 
پزشـک  برنامـه  عشـایری  و  روسـتایی 
»مقدمـات  افـزود:  کشـور  در  خانـواده 
الزم بـرای اجـرای ایـن برنامـه در کل 
کشـور بـر اسـاس دسـتورالعمل 0۳ در 

حـال انجـام اسـت.«
بـا  بهداشـت  وزارت  بهداشـت  معـاون 
اشـاره بـه ثبـت رکـورد جهانـی تزریـق 
روزانه واکسـن کووید19 نسـبت به کل 
جمعیـت در اوایـل شـهریور 1۴00 در 
ایـران بیـان داشـت: »از ابتـدای مـرداد 
1۴00 تاکنـون بالـغ بـر 1۴6 میلیـون دوز 
و از ابتـدای برنامـه واکسیناسـیون 1۵۵ 

مـردم  بـه  کرونـا  واکسـن  میلیـون دوز 
تزریـق شـده اسـت.«

»دریافـت،  شـد:  یـادآور  فرشـیدی 
دوز  میلیـون   21۳ توزیـع  و  نگهـداری 
از 10 نـوع واکسـن کوویـد19 بـه شـکل 
و  هـزار   29 فعال سـازی  و  سـاعته   2۴
2۵0 واحد بهداشـتی در جهت اسـتمرار 
واکسیناسـیون کرونـا از دیگـر برنامه هـای 

در  کوویـد19  سراسـری  واکسیناسـیون 
کشـور بـوده اسـت.«

خصـوص  در  درمانـی  اقدامـات  وی 
انسـان  بیـن  انتقـال  قابـل  بیماری هـای 
وحیـوان در مراکـز بهداشـتی کشـور را 
چنیـن برشـمرد: »درمـان حیـوان گزیدگی 
و  تشـخیص  مـورد،   678 هـزار   261
درمـان تـب مالـت 20هـزار و ۴90مـورد، 
تشـخیص و درمـان سـالک 16 هـزار و 
۳07 مـورد، شناسـایی تـب خونریـزی 
دهنـده کریمـه کنگـو 1۳ مـورد، درمـان و 
مراقبـت عقـرب زدگـی ۴2 هـزار و ۳6۵ 
مـورد و درمـان و مراقبـت مارگزیدگـی 

6 هـزار و 2۴8 مـورد.«
به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت 
بهداشـت از درمان 2 هزار بیمار مبتال به 
هپاتیـت C بـه صـورت رایـگان در مراکـز 
بهداشتی خبر داد و بیان داشت: »تاکنون 
60 واحـد مشـاوره هپاتیـت بـا رویکـرد 
بیماریابـی فعـال در کشـور راه انـدازی 

شـده است.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد

احداث و بهبود استاندارد 2 هزار واحد بهداشتی تا پایان سال
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