بهداشت و سالمت
گروه بهداشت و سالمت :مراسم افتتاحیه
س��امانه ح��ذف دفترچ��ه بیمه س�لامت و
اپلیکیشن خدمات غیرحضوری بیمه سالمت
روز چهارش��نبه در کرم��ان برگزار ش��د .به
گزارش دریافت��ی در این مراس��م که مدیر
بیمه سالمت کش��ور و سازمانهای بیمهگر
اس��تان و مسئوالن دانش��گاه علوم پزشکی
حضور داشتند ،سرپرست استانداری کرمان
طی س��خنانی افزود :امروز شاهد یکی دیگر
از موفقی��ت های اس��تان کرم��ان در بحث
دولت الکترونیک هس��تیم ک��ه در اداره کل
بیمه سالمت اتفاق می افتد و نشان دهنده
ظرفیت های اس��تان کرم��ان در این حوزه
اس��ت .دکتر فدایی خاطر نش��ان کرد :بیمه
س�لامت به تنهایی  60درص��د از جمعیت
اس��تان را پوش��ش داده اس��ت و ماهانه 50
میلی��ارد تومان در بحث بهداش��ت و درمان
م��ردم به مراکز درمانی می پردازد که هزینه
 50میلیارد تومانی بیمه س�لامت در استان
کرمان از بودجه عمرانی استان در طول سال
بیشتر است و مردم باید به این هزینه ها در
حوزه سالمت و بیمه توجه داشته باشند .وی
اف��زود :با تمام وجود از ط��رح و برنامه های
درمانی و ارتقاء سطح درمان و بیمه در استان
حمایت و آغاز به کار س��امانه الکترونیک در
حذف دفترچه بیمه و بروکراسی های اداری
درمانی حمایت می کنیم .
در ادامه مدیر عامل بیمه سالمت کشور در
این مراسم اظهار داشت :مهمترین مأموریت
و اولویت ما در سازمان بیمه سالمت استقرار

طی مراسمی در مرکز استان صورت گرفت:

افتتاح سامانه الکترونیکی
حذف دفترچه بیمه سالمت

سرپرست استانداری کرمان :هزینه  50میلیارد تومانی بیمه سالمت در استان کرمان
از بودجه عمرانی استان در طول سال بیشتر است
سامانه الکترونیک و هوشمند است و شاید
برداشت عمومی این باشد که هدف اصلی ما
پوشش بیمه همگانی باشد که همه ی این
مأموریت ها در صورتی انجام می ش��ود که
ردپایی از  itدر تمامی زیرساخت ها وجود
داشته باشد.دکتر طاهر موهبتی افزود :کار
در حوزه الکترونیک��ی بیمه قب ً
ال در بخش
بستری اجرا و به س��رانجام رسیده است و
اکنون در حوزه درمان س��رپایی و نس��خه
نویس��ی الکترونیکی این کار برای اولین بار
در استان کرمان شروع می شود.
◄ میزان سهم دارو چقدر است؟
مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت ایران
در حاش��یه این مراسم در نشست خبری
با خبرنگاران ش��رکت ک��رد  .وی در این
نشست با اش��اره به اینکه  40میلیون نفر

گروه بهداشت و سالمت :بر اساس دستور سازمان
بهداش��ت جهانی همه افراد باالی  6ماه باید س��اليانه
واکس��ن را تزریق کنن��د .اف��راد دارای اولویت خاص
ش��امل گروه ها و اف��راد مختلفی می ش��ود از جمله
افرادی ک��ه بیماری هایی نظیر پرفش��اری خون ،کم
خونیهای ارثی ،دیابت ،بیم��اری مزمن ریوی ،قلبی،
کلی��وی وکب��دی دارند.خانم ه��ای ب��اردار  ،بیماران
س��رطانی که تحت ش��یمی درمانی با رادیوتراپی قرار
دارند ،افرادی که از داروهای تضعیف کننده سیس��تم
ایمنی استفاده می کنند ،افرادی که آسپیرین طوالنی
مدت مص��رف می کنند و بیم��اران مبتال به .HIV
همچنین پرس��نل بهداش��تی درمانی و افرادی که از
گ��روه های پرخطر باال و کودکان زیر 5س��ال مراقبت
می کنند ،نیز در اولویت تزریق واکسن آنفوال آنزا قرار
دارند .این واکس��ن در بارداری و شیردهی قابل تزریق
است و باید دانست که درمان ضدویروسی جایگزینی

در کش��ور زیر پوش��ش بیمه سالمت قرار
دارند گف��ت 85 :درصد ای��ن افراد تحت
پوش��ش بیمه رایگان هستند .دکتر طاهر

موهبتی افزود :هزینههای خدمات درمانی
بیمه س�لامت س��ال گذش��ته حدود 17
هزار میلیارد تومان بوده اس��ت .وی اظهار

یک توصیه درمانی در آستانه فصل سرما

تزریق واکسن آنفوالنزا
به چه کسانی توصیه می شود؟
برای واکسن آنفوالنزا نیست.
◄ ◄ ممنوعیت ها و محدودیت ها
ای��ن را هم بدانید افرادی که س��ابقه واکنش آلرژیک
ش��دید به م��واد داخ��ل واكس��ن مانن��د :فرمالدئيد،
جنتامایس��ین ،نئومايس��ين ،تیمروس��ال دارند از این
واکسن استفاده نکنند .همچنین کسانی که سابقه ابتال
به «سندرم گیلن باره» را در هشت هفته بعد از تزریق
واکسن آنفوالنزا در سال قبل داشته اندنمی توانند آن

را مصرف کنند .ضمنا تزریق واکس��ن در کس��انی که
واکن��ش به تخم مرغ دارند بالمانع اس��ت ،اما باید در
ش��رایط اس��تاندارد از نظر وجود وسایل برای احتمال
نادر رخداد واکنش های  hypersensitivityباشد.
◄ ◄ عوارض این واکسن چیست؟
همچ��ون تمام فرآورده های دارویی این واکس��ن هم
ممکن اس��ت در برخی از افراد موجب عوارض جانبی
نظیر س��ردرد ،تعريق ،درد عضالت ،درد مفاصل ،تب،

داشت :س��هم دارو در هزینههای درمانی
بیمه سالمت  25درصد است و هزینههای
خدمات درمانی بیمه سالمت سال گذشته
حدود  17هزار میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل س��ازمان بیمه سالمت ایران با
بیان اینکه پرداختی های بیمه س�لامت
در کش��ور ب��روز و از  14ماه به س��ه ماه
رسیده است افزود 70 :درصد بدهی بیمه
سالمت به مراکز درمانی در استان کرمان
پرداخت ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه
ح��ذف دفاتر بیم��ه ای در  2بخش انجام
می ش��ود اظهار داش��ت :قسمت نخست
ح��ذف دفترچ��ه ه��ای بیم��ه در بخش
بس��تری در  567بیمارستان کشور انجام
شده اس��ت.وی تصریح کرد :قسمت دوم
ح��ذف دفترچه های بیم��ه ای در بخش
ویزیت های س��رپایی است که در استان
کرم��ان بص��ورت پایلوت در ح��ال انجام
است.
مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت ایران،
مص��رف زیادی دارو را یکی از مش��کالت
برشمرد و اظهار داشت :مصرف خودسرانه
دارو توس��ط اف��راد اقدام��ی مض��ر برای
س�لامت اس��ت.وی تصریح کرد :س��رانه
مص��رف دارو در آغاز برنامه شش��م باید
کاه��ش پیدا می کرد و بر همین اس��اس
و در راس��تای صیان��ت از س�لامت مردم
که یکی از وظایف س��ازمان بیمه سالمت
است در کارنامه پزشکان نحوه تجویز دارو
بررسی و پایش می شود.

ضعف ،خستگی ،قرمزی  ،ورم و سفتی در محل تزریق
ش��ود که این عوارض معموال طی یک تا دو روز بدون
درمان برطرف می ش��ود عوارض جدی تزریق واکسن
آنفوالنزا مانند تغییر در رفتار و هوش��یاری ،حساسیت
ش��دید و فوری در افرادی که به تخم مرغ حساسیت
دارند ،احساس گیجی وخستگی ،تورم اطراف چشمها
و ل��ب ها ،س��ندرم گیلن باره با عالئ��م فلج باال رونده
ناشی ازگرفتاری اعصاب محیطی و شوک آنافیالکتیک
است و در صورت ابتال به آنها بالفاصله باید به پزشک
مراجعه کرد.
س��ندرم گیلن باره در موارد نادر (در کمتر از یک الی
دو نفر در یک میلیون تزریق واکسن) دیده شده است،
اما در ص��ورت عدم تزریق باید به فک��ر موربیدیتی و
مورتالیتی ناش��ی از بیماری آنفوالنزا بود .این واکسن
برای کس��انی که قبال نس��بت به آن حساسیت شدید
نشان داده اند توصیه نمیشود.
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بازتاب

پاسخ مجمع خ ّیرین سالمت
به یک نقد

در پی چاپ نقدی بر مصاحبه مدیرعامل مجمع خیرین سالمت
پیرامون احداث بیمارس�تان تخصصی در سیرجان که با عنوان
«کدام بیمارس�تان با کدام مجوز؟» در ش�ماره  1141نگارس�تان
توس�ط اکبر اسدی کارشناس این حوزه به چاپ رسید ،از سوی
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت س�یرجان این پاسخ به دفتر
نگارستان واصل شد .متن این پاسخ به شرح ذیل است.
بنام خدا .برادر ارجمند آقای اکبر اس��دی در هفته نامه وزین نگارستان
پیرامون بیمارستان در شرف احداث مجمع که کارهای مقدماتی احداث
آن در حال انجام اس��ت و همچنین داروخانه ه�لال احمر که در زمان
مدیریت اینجانب در دهه  60تأسیس شد مطلبی مرقوم نمودند که توجه
ایشان و خوانندگان محترم را به چند نکته در این رابطه جلب میکنم:
-1اینکه ایشان به بنده ضعیفی چون من لطف دارند سپاسگزارم.
-2داروخانه هالل احمر مجوز کمیس��یون ماده  20وزارت بهداشت و
درمان دارد و مراحل قانونی طی شده و میتوانید مراجعه و مجوز آن را
مشاهده کنید.
 -3در خصوص بیمارس��تان در ش��رف احداث نی��ز عرض کنم تمام
مجوزها از وزارت بهداشت و درمان گرفته شده و گرنه دکتر رشیدی نژاد
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان کلنگ آن را به زمین نمیزد.
 -4نیازسنجی احداث بیمارستان توسط برنامهریزان وزارت بهداشت
برای هر منطقه مش��خص میشود و در اینجا چنین نیاز سنجی صورت
گرفته است.
 -5اس��ترتژی بیمارس��تان مورد بحث عالوه بر وزارت متبوع توسط
جناب آقای دکتر علی س��وند ،جامعه شناس شهرمان تهیه و در مجمع
موجود است.
 -6تنها ساختمان بیمارستان نیست که مشکل مردم را حل میکند
اگر چنین بود اکثر بیماران به استانهای مجاور مراجعه نمیکردند .بلکه
آنچه می تواند مشکالت بیماران را حل کند تجهیزات ،امکانات و پزشکان
فوقتخصص و متخصصی است که وجودشان مایه حل نیازهای درمانی
است.
 -7س��ه سال کار کارشناسی و رایزنی با اهالی فن ،منتج به این شد
که اگر پزشکان صاحب نام کشور در این پروژه مشارکت کنند با داشتن
تجهیزات روز ،مشکل مردم حل میشود.
 -8از فرصت اس��تفاده می کنم و دس��ت همه کسانی که در ارشاد و
راهنمایی بنده در جهت حل مش��کل مردم کمک کنند میبوس��م و به
السالم) مشورت در امور ،باالترین پشتیبان در
فرموده حضرت علی(علیه ّ
تصمیمگیری است.
 -9منتظر کمک و مس��اعدت همه اهالی شریف سیرجان چه مالی
و چه فکری و چه مش��اورهای هستم .بنابراین از دوستان خوبم در حوزه
بهداش��ت و درمان از جمله جناب اسدی که تجربه خوبی در این حوزه
دارند و سایر پزشکان و کارشناسان می خواهم در هر زمینه که میتوانند
راهنماییها و مس��اعدت های خ��ود را چه مالی و چه معنوی از مجمع
دریغ نکنند.
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عضو کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) نمایندگی سیرجان
 .قبولی نمونه دولتی نهم

الهه محمودآبادی
حدیث برجی هوشیانی
حدیث دانشور
رویا صالحی
ریحانه شول
ریحانه نورمندیپور
زهرا شیبانی تذرجی
زینب ایرانمنش
سارا اسدی
سارا آزادمنش
سارا رضاییراد
مهال بارانی فخرآبادی
مینا بیداد
مینا حاجابراهیمی
مینا کریمی گوغری
نرجس هاشمیپورافشار
نگار شهبا
نیلوفر قاسمینژاد رائینی
هانیه ساالری (نجفشهر)
هستی آتشافروز
یاسمن سادات رضوینسب
فاطمه شاه حیدری
فاطمه شهبا
فاطمه محمودآبادی
فائزه قاسمینژاد رائینی
فریبا مرادپور
کوثر صفینژاد
ماریا طالبیگی
مرضیه مجیدی پاریزی

مریم جمشیدی
مهدیه مظفرپور سیاهکوهی
سحر صفیپور
صوفیا پورکیانی
طناز محمودآبادی
عارفه عباسلو
آنیتا اسطوری
الهام علیپور
آیدا اسدی
آیسا فیروزآبادی
فاطمه محمدیزاده
زهرا هنری
فاطمه شاهحیدری
محمدجواد آمیغی
ابوالفضل پرواز
ابوالفضل شول
امیرمحمد رمضانزاده
امیرمحمد رضایینسب
امیرطاها صفا
امیرحسین رفیعپور
آرمین افسری
احسان محمودآبادی
احد پورالماسی
محمدجواد آزادیپور
محمدامین جهانشاهی
محمد نصرتآبادی
محمدمهدی مددیزاده
شایان حاجمحمدی
سیدمحمدامین رضوینسب
سیدحسین موسوی
سینا عطائی

سیدامیرهادی مهدویان
حجت محمودآبادی
پوریا بیاتینژاد
محمدمهدی قلندری
عارف شریفآبادی
محمدمعین صفیپور
محمدسعید فیروزآبادی
متین خراسانی
علیرضا زاهدی
علی مرتضوی
علی محمد خراسانی
علی عرب قهستانی
علی رضایی لری

 .قبولی تیزهوشان نهم

فاطمه محمدیزاده
سارا مصطفینژاد
ساحل جهانشاهی
زهرا هنری
خاطره کاظمی ارشلو
علی بازدار
علی زارعی
یعقوب تاجآبادی
امیرحسین اسدی
امیررضا حیدرپور
امیرمهدی شیپوری
امیرمهدی کوچکزاده
آرشام رضوانی
آرین فاتحی
سجاد رضوانیپور

محمدامین صفی جهانشاهی
محمدمهدی آیین
مصطفی محمدینژاد
یزدان انصارینژاد
یزدان قاسمینژاد

 .قبولی تیزهوشان ششم

نگین پورامینایی
نگار درویش رنجبر
مینا محبینیا
شادی محمدی
سوگل سعیدی
سارا اسفندیارپور
زهرا موساییپور
زهرا بلوردی
رقیه خضریپور
آیناز حمیدینژاد
مهال اندایش
مهشید کریمی صالحزاده صوغانی
مهرناز معماریان
مبینا محیاپور لری
کیانا یغمایی
فاطمه کشاورزی
فاطمه شریفآبادی
فاطمه بلوردی
غزل نادعلیپور
شیوا پورولی عرب
نیایش سادات شهیدی
یکتا کاظمی
هانیه اسدی زیدآبادی

5

سبحان کاظمی
علیرضا فیاضبخش
محمدعرشیا نژاد شاهبداغی
سیدمحمد هادی موسوی
علی پرنیان
امیرحسین حیدرپور
امید خراسانی
آریا نیکخواه
ابوالفضل شمسالدینی دزدان
ابوالفضل اسفندیارنژاد
علی حاجابراهیمی
محمدصدرا جهانشالو
محمدنعیم پورزمانی
متین پورخسروانی
محمدآرش آیین
امیرمحمد قاسمینژاد
امیرعلی اسدی پاریزی
امیرعباس قاسمینژاد رائینی
امیررضا شیبانی تذرجی
امیرحسین دهشیری پاریزی
علی جهانشاهی
سیدعرفان فاطمی مقدم
سیدرامین رضوی
محمد قلندری کر
محمدهادی نژاد شاهبداغی
پوریا پورآباده
پوریا الهیراد
پارسا جهانشاهی
ایلیا فقیه میرزایی
امیرمهدی محمودآبادی

موفقیت تصادفی نیست ،موفقیت برنامه می خواهد .کانون یعنی برنامه.همین امروز ثبت نام کنید.

