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رییس شورای عالی داروخانههای انجمن داروسازان ایران مطرح کرد؛

نیاز  ۳۰۰میلیون دالری
برای تامین اتوبوس و واگن قطار

رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت:
 300میلی��ون دالر برای تأمی��ن اتوبوس و
واگ��ن قطار نیاز اس��ت.به گ��زارش فارس ،
محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی شهر
تهران در پایان جلس��ه علنی روز س��ه شنبه
شورای ش��هر تهران در جمع خبرنگاران در
پاس��خ به سوالی درخصوص برگزاری جلسه
ای با معاون��ت هماهنگی رییس جمهور و
خروجی این جلس��ه گفت :روز دوشنبه این
جلس��ه برگزار ش��د.وی افرود :همه دس��ت
ان��درکاران تامین اتوب��وس و واگن قطار در
این جلسه حضور داشتند اما متاسفانه بانک
مرکزی و سیستمی که باید تامین ریال کند
موضوع را به نظر مقام معظم رهبری موکول
کردند.هاشمی گفت :این مسؤوالن گفتند تا
نظر مقام معظم رهب��ری را اخذ نکنند نمی
توانن��د از صندوق پولی برداش��ته و به ریال
تبدیل کنند.رئیس ش��ورای اس�لامی شهر
ته��ران ادام��ه داد :البته ح��رف های مثبتی
هم در این جلس��ه زده ش��د و گفته شد اگر
همی��ن ارز را هم بدهند و به ریال هم تغییر
ندهند مشکلی نیست.وی ادامه داد :وزارت
صنع��ت و معدن معتقد بودند با دالر هم می
توانن��د اتوبوس های مورد نیاز را تامین کرد
که اگر این اتفاق ص��ورت بگیرد کار خوبی
انجام خواهد شد.هاشمی گفت :باید ریاست
جمه��وری این موض��وع را در نام��ه ای به
س��مع نظر رهبری برس��انند تا این موضوع
 ۳۰۰میلی��ون دالری محق��ق ش��ود.رئیس
شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ به این
سوال که اخیرا خانم فائزه هاشمی سخنانی
درخصوص رهبر معظم انقالب داشتند نظر
ش��ما در این خصوص چیس��ت گفت :شب
پی��ش در مصاحب��ه ای گفتم ک��ه تضعیف
رهبری به صالح کشور نیست.
هشدار آتش نشانی :آسانسور را در
مجاورت راه پلهها نسازید!

رییس شورای عالی داروخانههای انجمن
داروس��ازان ایران با تاکید بر لزوم پرداخت
مطالبات سال گذشته داروخانهها از سوی
سازمان بیمه س�لامت ،گفت :دولتمردان
بدانن��د داروخانهها در حال ورشکس��تگی

سامانهبارشیازشنبهواردکشورمیشود

کارشناس سازمان هواشناسی از ورود سامانه
بارش��ی به کشور از روز شنبه خبر داد.کبری
رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی در گفت
وگو با میزان ،با اشاره به شرایط جوی کشور
طی روزهای آینده گفت :طی روز چهارشنبه
در مناطق جنوب غرب ،غرب و جنوب کشور
و همچنی��ن دامنههای زاگرس و س��واحل
دریای خزر ادامه بارشها پیش بینی میشود
که در مناطق سردسیر بارش به شکل برف
خواهد بود.وی با بیان اینکه امروز در سواحل
دریای خزر و مناطق جنوبی استان هرمزگان
و و سیس��تان و بلوچستان نیز بارش پراکنده
خواهیم داشت ،افزود :روز پنج شنبه بر روی
سواحل دریای خزر رگبار باران گاهی بارش
برف رخ میدهد و در اس��تانهای خراسان
ش��مالی و رضوی نیز ب��ارش پراکنده باران
و برف پش بیش ش��ده و انتظ��ار داریم روز
جمعه در اکثر مناطق کشور جوی آرام داشته
باشیم.رفیعی با تاکید بر اینکه سامانه بارشی
جدید از ش��نبه از غرب وارد کشور میشود،
تصریح کرد :فعالیت این س��امانه به ش��کل
ب��اران و برف خواه��د بود.این کارش��ناس
س��ازمان هواشناسی با بیان اینکه در جنوب
غرب کش��ور نیز بارش باران و گاهی رعد و
برق رخ میدهد ،گفت :پدیده دیگر وزش باد
شدید موقتی که طی دو روز آینده در مناطق
جنوب شرق ،شرق و جنوب کشور داریم.

بانکی تالش کردهاند که خللی در زنجیره
عرضه دارو ایجاد نشود ،اما این تاسف بار
اس��ت که سازمان بیمه س�لامت ،نه تنها
مطالبات سال گذش��ته خود به داروسازان
را تسویه نکرده ،بلکه مصاحبه معاون بیمه
خدمات س�لامت س��ازمان بیمه سالمت
مبنی بر پرداخت مطالب��ات داروخانهها تا
ش��هریور ماه ،خود کتمان واقعیتهاست.
وی با بیان اینکه پیشنهاد میکنم بهجای

ان��کار مطالبات و آدرس نادرس��ت دادن،
مطالب��ات داروخانهه��ا را پرداخ��ت کنید،
افزود :طب��ق گفته رییس س��ازمان بیمه
س�لامت ،بدهی س��ازمان بیمه سالمت
بابت مطالبات س��ال گذش��ته موسس��ات
درمان��ی  ۳۷۰۰میلیارد اس��ت .بنابراین به
چه دلی��ل در آن مصاحبه ان��کار واقعیت
صورت گرفته اس��ت؟.زارعی ضمن تاکید
بر شرایط اقتصادی نامطلوب داروخانهها،

ادامه داد :متاس��فانه بای��د اعالم کنیم که
عامل بسیاری از مشکالت دارویی کشور،
عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانهها
توس��ط س��ازمانهای بیمهگر اس��ت که
داروخانهها را به ورشکستی کشانده است.
م��ا انتظار داری��م بیمه س�لامت ،هر چ ه
س��ریعتر مطالبات سه ماهه دی ،بهمن و
اسفند سال گذش��ته را که معادل پنج ماه
عادی سال است ،پرداخت کند.

آمادهباش تیمهای واکنش سریع بهداشتی ؛

نیاز سیل زدگان به امدادرسانی و توزیع اقالم امدادی

گ�روه اجتماع�ی  5 :روز از وق��وع س��یل در
سیس��تان و بلوچستان گذش��ته و بیشترین
خس��ارتها را در مناطقی همچ��ون دلگان
برجای گذاش��ته؛  3000نفر از سیالب نجات
یافته و  2500خانه آسیب جدی دیده است .در
این میان مردم نیز نیاز مبرم به امداد رسانی
و توزیع اقالم امدادی دارند .به گزارش ایسنا،
در پی وقوع سیل ۶۱۳ ،میلیاردتومان آسیب به
بخش کشاورزی وارد شده و ۳۳۲میلیارد تومان
خسارت به بخش زیرساخت های شهری وارد
شده است.با این شرایط بحرانی ،مردم مناطق
س��یل زده نیاز مبرم به امداد رسانی و توزیع
اقالم امدادی دارند چرا که از  ۳۲۷روس��تای
تحت پوشش شبکه بهداش��ت چابهار۱۲۰ ،
روستا در محاصره آب و نیازمند مواد غذایی و
بهداشتی هستند .رهبر انقالب از دستگاههای
دولتی و مجموعههای مردمی خواسته هر چه
بیش��تر به یاری مردم سیل زده بشتابند تا از
وقوع خسارتهای بیشتر جلوگیری شود.دکتر
پیرحس��ین کولیوند ،رئیس سازمان اورژانس
کشور با بیان اینکه مردم مناطق سیل زده نیاز
مبرم به امداد رس��انی و توزیع اقالم امدادی
دارند ،گفت :ارتباط نداشتن راهها نباید مشکلی
در ارائه خدمات ایجاد کند.
امدادرس�انی هوایی با  6بالگرد در مناطق

سیل زده سیستان و بلوچستان

به گفته ملکی ،آسانس��ور نباید در فضای راه
پلهها ساخته ش��ود؛ در صورت صدمه دیدن
آسانسور ،راه خروج از طریق پلهها نیز مسدود
میشود .سید جالل ملکی سخنگوی سازمان
آت��ش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری
تهران در گفتوگو با میزان گفت :بر اساس
الزامات ایمنی ،باکس آسانسور باید در فضای
جدای��ی از راه پلهها قرار گیرد تا دو راه خروج
برای مواقع اضطراری وجود داشته باشد.این
کارش��ناس ایمنی افزود :در گذشته ،آسانسور
را ایج��اد ک��رده و در اط��راف آن ،راه پلهها
را میس��اختند؛ ام��ا در حال حاضر روش��ی
دیگری برای س��اخت راههای خروجی ایجاد
شده اس��ت.ملکی اظهار کرد :بر اساس نظر
کارشناسان ،محل قرار گیری آسانسور باید از
راه پلهها کامال جدا باشد و جلوی در آسانسور
باید فضای کافی به اندازه حداقل قرارگیری
ی��ک ویلچر ،در نظر گرفته ش��ود.وی گفت:
برای س��اخت پله ها ،بای��د راه پلههای رفت
و برگشتی و کامال مستقل از آسانسور تعبیه
کرد.سخنگوی س��ازمان آتش نشانی افزود:
اگر فضای آسانسور و راه پلهها جدا باشد ،در
صورت آسیب دیدن آسانسور ،راه پلهها امن
خواهند ماند.

هس��تند .چرا صدای داروس��ازان ش��نیده
نمیش��ود؟.مهدی زارع��ی در گفتوگو با
ایسنا ،در واکنش به خبری مبنی بر پرداخت
مطالبات داروخانهها تا پایان ش��هریور ماه
ضمن انتقاد از س��ازمان بیمه سالمت در
خصوص پرداخت مطالب��ات داروخانهها،
گفت :داروس��ازان تاکنون در مسیر تامین
ب��ه موقع داروی بیم��اران ،از هیچ اقدامی
فروگ��ذار نکردهاند و حتی ب��ا دریافت وام

داروخانهها در آستانه ورشکستگی
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مدیرکل دفت��ر مدیریت بحران اس��تانداری
سیستان و بلوچستان گفت :امدادرسانی هوایی
با ش��ش بالگرد آغاز ش��ده و اق�لام امدادی
از طریق هواپیما به فرودگاه کنارک رس��یده
است.ارجمندی در جلسه ستاد مدیریت بحران
سیستان وبلوچستان با بیان اینکه حدود ۳۰۰۰
نفر از س��یالب نجات پیدا کردهاند ،افزود :به
 ۳۵۲خانوار اسکان اضطراری داده شده و برق
 ۴۶۳روس��تا از  ۵۵۳روستا وصل و شبکه آب

ش��دن دامها ،تخریب اراضی کشاورزی ،آب
بردگی لوازم خانگی مردم عمده خس��ارتهای
مردم روس��تایی و عش��ایری دلگان بوده و از
سویی به زیرساختهای شهرستان صدمه جدی
وارد ش��ده و محوره��ای مواصالتی تخریب،
زیرساختهای آب آس��یب جدی و بسیاری از
تیرهای برق شکسته است.

تصویب کمک ش�هرداری تهران به سیل

زدگان سیستان و بلوچستان

همچنین اعضای شورای اسالمی شهر تهران
صبح س��ه ش��نبه دو فوریت طرحی پیرامون
اج��ازه کمک به ش��هرداری تهران به س��یل
زدگان سیس��تان و بلوچس��تان را به تصویب
رساندند و قرار شد شهرداری تهران به همان
شیوه کمک به سیل زدگان خوزستان و آق قال
به سیستان و بلوچستان کمک کند.

پرداخت  ۲برابری «مستمری» دی و بهمن

مددجویان در مناطق سیلزده

 ۲۱روستا از  ۲۴۵روستایی که شبکه آبرسانی
ش��ان قطع ش��ده بود ،برقرار ش��د.مدیرکل
دفتر مدیریت بحران اس��تانداری سیستان و
بلوچستان ادامه داد :بنابر آخرین گزارش ها به
 2500واحد مسکونی منطقه درگیر با سیالب
آسیب جدی وارد شده است.

نج�ات ج�ان  53م�ادر باردار در س�یالب

سیستان و بلوچستان

دکت��ر کولیون��د ،رییس اورژانس کش��ور در
جلسه مدیریت بحران شهرستان چابهار گفت:
از ابتدای بحران س��یل تا روز س��ه شنبه ۵۳
مادر باردار از مناطق س��یل زده در سیستان و
بلوچستان خدمات اورژانسی دریافت کردهاند
که  ۱۲مادر باردار از مناطق فاقد راه دسترسی
و آبگرفته توسط اورژانس هوایی به بیمارستان
منتقل شده اند.

آمادهب�اش تیمه�ای واکن�ش س�ریع

بهداشتی در مناطق سیلزده

دکتر محمداس��ماعیل مطلق ،مشاور معاون
بهداش��ت در مدیریت کاه��ش خطر بالیای
وزارت بهداش��ت ،آخری��ن اقدام��ات وزارت
بهداش��ت در مناطق س��یلزده سیس��تان و
بلوچستان را تشریح کرد و گفت :خوشبختانه
تمهیدات الزم اندیشیده شده و تاکنون هیچ
اپیدمی بیماری واگیر ناش��ی از سیل ،در این
مناطق گزارش نش��ده اس��ت.وی با اشاره به
اینکه با اعالم معاونت بهداش��تی دانش��گاه
علوم پزش��کی ایرانش��هر ،شهرس��تانهای
چابه��ار ،کنارک ،س��رباز ،قصرقن��د ،دلگان،
نیکش��هر و فنوج درگیر سیل شدهاند ،بیان
کرد :کل جمعیت آس��یب دیده در این سیل
در  ۹۳۰روس��تای تحت پوش��ش دانش��گاه

با بهروزرسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی؛

تمام رانندگان تاکسی بیمه میشوند

مدیر عامل اتحادیه تاکس��یرانیهای ش��هری کشور
گفت :در رابطه با اینکه چه تعداد افراد جدید میتوانند
در این لیست اضافه شوند گفت :اگر بتوانیم با همکاری
سازمان تأمین اجتماعی فرآیند حذف و اضافه را انجام
دهیم این قول را میدهیم که تمام رانندگان تاکسی
بتوانند از این بیمه استفاده نمایند.مرتضی ضامنی در
گفتوگو با ایس��نا ،در رابطه با بیمه تأمین اجتماعی
رانندگان تاکس��ی اظهار داشت :در سال  ۱۳۸۶دولت
امکانی را ایجاد کرد تا رانندگان حمل و نقل ش��هری
از  ۵۰درص��د یارانه حق بیمه تأمین اجتماعی بهرمند
ش��وند.مدیر عامل اتحادیه تاکس��یرانیهای شهری
کش��ور افزود :پیرو این مصوبه ،لیستهای افراد واجد
ش��رایط به س��ازمان تأمین اجتماعی ارسال شد که
متأسفانه از سال  ۱۳۹۲تا کنون این لیستها از سوی
این س��ازمان بهروز رسانی نشده است و به اعتقاد ما
تع��دادی از افرادی که از این یارانه بیمهای اس��تفاده
میکنند راننده نیس��تند و باید از گردونه حذف شوند.
وی گفت :سازمان تأمین اجتماعی باید این لیستها
را بهروز کند و ما از طریق وزارت کشور پیگیریهای
الزم را انجام دادهایم و پیش��نهاد هم دادیم یک یک
خط ارتباطی برخط بین سامانه مرکزی وزارت کشور
و سازمان تأمین اجتماعی برقرار شد که با این اتصال،
افرادی که ذیحق نیس��تند ح��ذف و فضا باز خواهد
شد تا بتوانیم افراد جدیدی را اضافه کنیم.مدیر عامل
اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور بیان داشت :در

علومپزش��کی ایرانشهر بالغ بر ۲۵۰هزار نفر
هستند .روستاهایی که در آب محاصره هستند
 ۲۶۴روس��تا با جمعیت بالغ ب��ر  ۸۲۰۰نفر و
روس��تاهایی که دچار قطع ارتباط مواصالتی
شدهاند ش��امل  ۶۴۶روستا با جمعیت بالغ بر
۱۶۸هزار نفر است.

فرمان�دار دلگان :به ش�دت نیازمند اقالم

گرمایشی ،پوشاک و مواد خوراکی هستیم

فرماندار دلگان سیس��تان و بلوچستان گفت:
با توج��ه به اینک��ه  5روز از وقوع بارشهای
سنگین و س��یالب و زیر آب رفتن شهرها و
مناطق روستائی دلگان می گذرد ،باید بگوئیم
که عمق فاجعه و خسارات مردم دلگان در سیل
اخیر باالست ،بنابراین به شدت نیازمند اقالم
گرمایش��ی و پوشاک و مواد خوراکی هستیم.
مجتبی ش��جاعی افزود :تخریب منازل ،تلف

سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد نیز با
تشریح اقدامات این نهاد برای کمک به مردم
در مناطق سیلزده جنوب و جنوب شرق کشور،
افزود :مستمری مددجویان در مناطقی که با
سیل و آبگرفتگی مواجه شده است ،در ماههای
دی و بهمن ،دو برابر پرداخت میش��ود.وی با
اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای
کمک همه دستگاهها به مردم سیلزده کشور،
خاطرنشان کرد :محموله کمکهای کاالیی
مردم نوعدوس��ت در سراسر کشور جمعآوری
ش��ده و آماده ارسال به مناطق سیلزده است.
رئیس کمیته ام��داد از راهاندازی پویش جذب
کمکه��ای نقدی م��ردم نوعدوس��ت برای
هموطنان س��یلزده خبر داد و گفت :ش��ماره
حساب (کارت)  ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰و کد
دس��توری  *۸۸۷۷*۱#به منظور جمعآوری
کمکهای مردمی پیشبینی شده است.

رئیس اداره مراقبت بیماریهای وزارت بهداشت خبر داد؛

آخرین جلسهای که در وزارت کشور با همکاری تأمین
اجتماعی داشتیم این قول را دادند که در سال جاری
این برقراری ارتباط ،اتفاق بیفتد تا بتوانیم آن س��قف
اعتباری ک��ه در قانون بودجه وج��ود دارد افراد مازاد
حذف و افراد جدید بیمه ش��وند.ضامنی ادامه داد :این
مورد ش��امل رانندگان پالک« ت» ،آژانسها و وانت
بارها میباشد که اگر این لیستها بهروز شود با توجه
به خارج ش��دن بسیاری از این افراد از این حوزههای
ذکر ش��ده به دلیل اینکه ارس��ال اطالعات آن زمان
به صورت سیس��تمی نبوده و بصورت  CDتحویل
تأمین اجتماعی میگردید و هر آژانس میتوانس��ت
آمار بیش��تری ارائه کند ،رانندگان بیشتری میتوانند
از ای��ن امکان بهرهمند ش��وند .وی در رابطه با روش
شناسایی افراد غیر محق بیمه بیان کرد :در تاکسیرانی
آمار ما مش��خص اس��ت و  ۳۱۸هزار تاکسی در کل
کشور داریم که با رانندگان کمکی تقریب ًا  ۴۰۰هزارنفر
میش��وند که همگی دارای شناس��نامه بهرهبرداری
هس��تند و در س��ازمان مرکزی ما اطالعاتشان ثبت
شده است.مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری
کشور در پایان اظهار کرد :با پاالیش و شفاف سازی
در فهرست افراد برخوردار از بیمه رانندگان در سازمان
تامین اجتماعی که  ۵۰درصد اعتبار آن را دولت تامین
میکند ،میتوان شرایط برخورداری بخش عمدهای از
رانندگان زحمت کش این حوزه را که تا کنون از این
امکان محروم بودهاند ،فراهم کرد.

موج دوم «آنفلوآنزا» در راه نیست

رئی��س اداره مراقبت بیماریهای وزارت بهداش��ت
گفت :اخیراً نسبت درصد موارد آنفلوآنزای نوع  ،Bدر
برخی مناطق کشور افزایش یافته اما این را نمىتوان
دلیلی برای موج دوم آنفلوآنزا دانست.
به گ��زارش فارس ،حس��ین عرفانی ،رئی��س اداره
مراقبت بیماریهای وزارت بهداش��ت گفت :تجربه
حدوداً دهه گذشته در کشور نشان دهنده این است
ک
که همهگیری آنفلوآنزاه��ای فصلی به صورت ت 
موج بوده اس��ت و تا االن شواهدی برای موج دوم
بیماری در کشور مشاهده نشده است.وی ادامه داد:
بیماری آنفلوآنزا که به صورت فصلی در پاییز و دی
ماه ما شاهد آن بودیم خوشبختانه با توجه به کنترل
ش��اخصها عم ً
ال کنترل شده است .حدود  ۹۰تا ۹۵
درصد را بر اساس دانش و تجربهمان میتوانیم رفتار
عامل بیماری و ویروس آنفلوآنزا را پیش بینی کنیم
و  ۵تا  ۱۰درصد عاملی است که کنترل نشده است
و در تمام کش��ورهای جهان ،رفتار نامعمولی از خود
نش��ان مىدهد .رئیس اداره مراقب��ت بیماریهای
وزارت بهداش��ت افزود :در نتیج��ه با توجه به اینکه
فصل س��رد سال ادامه داش��ته و عامل بیماریزا به
صورت آندمیک در کش��ور حضور دارد ،احتمال این
وجود دارد که چرخه بیماری دوباره ش��روع شود؛ در
نتیجه الزم اس��ت ما رفتارهای پیشگیرانه بهداشت
را که بس��یار س��اده اس��ت و به بهداشت تنفسی و
بهداشت روابط اجتماعی بر مىگردد لحاظ کنیم که

قطع ًا تاثیر به سزایی در شکل گیری موج دوم خواهد
داشت.وی بیان داشت :عالوه بر ویروس آنفلوآنزای
ن��وع  Aکه عام��ل اپیدمی قبلی بود ،اخیراً نس��بت
درصد م��وارد آنفلوآنزای ن��وع  ،Bدر برخی مناطق
کش��ور افزایش یافته است و این را نمىتوان دلیلی
برای موج دوم آنفلوآنزا دانس��ت اما مىتواند مجدداً
ی��ک همهگیری دیگری را در کش��ور رقم بزند که
ما باید مس��ائل پیش��گیرانه و کنترل را لحاظ کنیم.
عرفان��ی در رابطه با عالئم بروز ویروس جدید ،بیان
کرد :ویروس آنفلوآنزا از نظر خاصیت ژنتیکی،مرتب
در ح��ال جهش اس��ت که این جهشه��ا مىتواند
قابلیت س��رایت را در بحث بیماری زایی تغییر دهد
و از طرفی دیگر ویروس��ی اس��ت که به عنوان یک
بیماری قابل سرایت بین انسانها و حیوانات است.
رئی��س اداره مراقبت بیماریهای وزارت بهداش��ت
اضافه کرد :ویروسی که از حیوانات به انسان سرایت
مىکند ای��ن قابلیت را دارد که با ویروس انس��انی
ترکیب شود و ویروسی ایجاد کند که شدت بیماری
و عوارض بروز آن افزایش یابد؛ در نتیجه ما باید در
کنار بحث آنفلوآنزای انسانی ،آنفلوآنزای پرندگان را
ه��م رصد و کنترل کنیم.وی درباره تأمین داروهای
آنفلوآن��زا ،گفت :تنه��ا داروی در دس��ترس در اکثر
کشورهای دنیا داروی «اس��لتامیویر» است و چون
این دارو تنها داروی موثر است ،باید درست استفاده
شود که مقاومت میکروبی ایجاد نشود.

هزینههای هتلینگ بیمارستان از دوش بیمار برداشته میشود؛

پیشنهاد مراقبت از بیماران سرطانی ،آیسییو ،سکته مغزی و «سی اف» در منزل

مدیرعام��ل س��ازمان بیمه س�لامت طرح
«خدمات مراقب��ت پرس��تاری در منزل» را
تش��ریح کرد«.طاهر موهبت��ی» مدیرعامل
سازمان بیمه س�لامت در گفتگو با ایلنا ،در
ارتباط با تصمیمات بیمه سالمت در خصوص
خدمات پرس��تاری مراقبت در منزل ،گفت:
ت
پیش��نهادات مربوط به بس��تههای مراقب 
پرس��تاری در منزل در بیمه سالمت تدوین
شده است .پیش��نهادات با سرپرستی رئیس
سازمان نظام پرستاری که با مسئولیت تنظیم
پیش��نهادات خدمات مراقب��ت در منزل ،به
عضویت هیئت مدیره بیمه سالمت در آمده
اند ،تدوین و به وزیر بهداش��ت تقدیم ش��ده
است تا در شورای عالی بیمه تصویب شود.

وی با بیان اینکه با دستورات وزیر بهداشت،
امیدواریم طرح به نتیجه برس��د ،گفت :فعال
درخواست کردهایم که در شورای عالی بیمه،
مراقبت از بیماران آیسییو در منزل تصویب
بش��ود .در آیس��ییو بیماران��ی را داریم که
درمان ندارند و به صورت مراقبتی نگهداری
میشوند .بازگشت آنها به خانه کمک خواهد
ک��رد تا هزینههای هتلینگ از دوش بیماران
برداش��ته ش��ود .موهبتی در پاس��خ به این
پرسش که آیا بیمه سالمت توانسته به برآورد
دقیقی از هزینههای طرح مراقبت پرستاری
در منزل برسد؟ گفت :برای حل این مشکل
پایلوت طرح را در چند ش��هر اجرا کردیم .در
ای��ن پایلوت در رابطه با آیس��ییو به نتایج

قابل اتکائی رسیدیم .بنابراین پیشنهاد کردیم
تا شورای عالی بیمه این مورد تحت پوشش
قرار بگیرد .وی افزود :همچنین پیشنهاد دادیم
با حضور معاونتهای متعدد وزارت بهداشت
و بیمههای دیگر کمیتهای تش��کیل شود تا
بیماریهای سرطان ،سکته مغزی و سیاف
در این طرح بررس��ی ش��وند ،البت��ه بیماران

آیس��ییو از دو ماه پیش پیشنهاد داده شده
اس��ت و خبر دارم که وزیر دستورالعمل آن را
برای ش��ورای عالی بیمه ارسال کرده است.
موهبتی گفت :مراقبت پرس��تاری در منزل،
یک تغییر رفتار محس��وب میشود .واقعیت
این است که جامعه نگران است ،بیمارش را
از آیس��ییو به خانه منتقل کنند ،و فکر می
کنند بالیی سرش می آید که این بدلیل عدم
آگاهی و دانش پزشکی است .البته در ایران
موارد اندکی اس��ت که پزشک توصیهای به
بیمار کند و بیمار نپذیرد .بنابراین نیاز اس��ت
اطالعرس��انی به مردم ص��ورت بگیرد .آنها
باید بدانن��د که مراقبت بیمار آیس��ییو در
خانه حتی بهتر از بخش آیسییو است .وی

تصریح کرد :نگاه ما در مراقبتهای پرستاری
در خانه بحث هزینه نیست .درست است که
یکی از دستاوردهای آن پایین آمدن هزینهها
ت پرس��تاری در
اس��ت ،اما هدف ما از مراقب 
منزل از آن جهت است که به رضایت خانواده
و بیمار کمک خواهد کرد .همچنین این اقدام
باعث خواهد ش��د که هزینه درمان هم برای
بیم��ار و هم برای بیمهه��ا کاهش پیدا کند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت :ما در
آیسییو آنقدر پشت نوبتی داریم که پزشک
و تخت بیکار نمی ماند و یکی از دالیلی که
مابیماران آیس��ییو را برای تحت پوشش
قرار گرفتن انتخاب کردیم ،کمبود تخت در
این بخش است.
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اخبار حوادث
مرگ روزانه  ۴۵تا  ۵۵نفر در تصادف

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
ناج��ا تعداد بانوان ایران��ی دارای گواهینامه را ۷
میلیون نفر اعالم کرد و گفت ۹.۵ :درصد بانوان
در تصادفات مقصر هستند.س��رهنگ عین اهلل
جهانی با اشاره به پیشینه اجرای طرح همیاران
پلیس در کشور اظهار کرد :این طرح از  ۱۰سال
پیش تا کنون در کش��ور در حال اجرا اس��ت و
ت��ا کنون  ۱۰میلیون نفر در این طرح ش��رکت
کردهاند.وی در ادامه با اشاره به وضعیت تصادفات
جادهای در کشور توضیح داد :تصادفات جادهای
سومین عامل مرگ و میر در کشور است.وی
با اش��اره به افزایش  ۱۵۲درصدی خودروها از
س��ال  ۸۵تا  ۹۷اظهار کرد :در این بازه زمانی
تعداد موتور سیکلت هم  ۱۲۰درصد رشد داشته
است.معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس
راهور ناجا در بخش دیگری با اش��اره به اینکه
روزان��ه در کش��ور  ۴۵تا  ۵۵نف��ر در تصادفات
جادهای جان خود را از دس��ت میدهند ،گفت:
حدود ه��زار نفر نیز مجروح میش��وند که ۱۰
درصد آنها ویلچری میشوند.سرهنگ جهانی
با اش��اره به آمار تصادفات جادهای گفت :تا ۱۲
درصد کشتههای تصادفات جادهای را کودکان
تشکیل میدهند.این مسئول با بیان اینکه بیش
از نیمی از افرادی ک��ه دچار تصادفات جادهای
میشوند در صحنه تصادف جان خود را از دست
میدهند ،تصریح کرد :حدود  ۵۱درصد افراد در
صحنه تصادفات ،حدود  ۷درصد در مسیر و ۴۱
درصد در بیمارستانها فوت میکنند.
کالهبرداری از طریق
واریز مبالغ به حساب افراد

مع��اون اجتماعی پلیس فتا ناجا هش��دار داد:
هن��گام واری��ز مبالغ از س��وی اف��راد و منابع
ناشناس حساب خود را مس��دود و موضوع را
در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل
گزارش کنید  .سرهنگ رامین پاشایی افزود :در
تعدادی از پروندههای تشکیل شده در پلیس فتا
و با استناد به مستندات موجود ،مشخص شد
افراد کالهبردار از طریق فیشینگ با دسترسی
به اطالعات حس��ابهای بانک��ی هموطنان
و حس��ابهای مالی س��ایر اف��راد ،به منظور
پولش��ویی و طوالنی کردن فرایند پی جویی
جرای��م وجوهات س��رقتی را به حس��ابهای
اف��راد انتقال میدهن��د و در زمانهای متعدد
نسبت به برداشت غیر مجاز آن اقدام میکنند.
وی در ادامه به هموطنان هش��دار داد :ضمن
فعال س��ازی ارس��ال پیامک واریز و برداشت
حس��ابهای مالی خ��ود ،به مح��ض اطالع
از واریز هر گونه مبالغ مش��کوک به حس��اب
خود بالفاصل��ه با تغییر رم��ز دوم کارتهای
بانکی موضوع را بهصورت رس��می به مراجع
قضائ��ی و بانک های عامل اط�لاع دهند.به
گ��زارش پایگاه خبری پلیس معاون اجتماعی
پلیس فتا ناجا ضمن بیان اینکه با اجرای کامل
طرح استفاده از رمز یک بار مصرف در کشور
شاهد کاهش این گونه جرایم خواهیم بود ،به
هموطنان توصیه کرد :با توجه به مهلت تعیین
شده توسط بانکها هر چه سریعتر نسبت به
فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.
 ۶۸هزار قلم داروی غیر مجاز
در پایتخت کشف شد

س��رهنگ علیپور از دس��تگیری  ۵فروشنده و
کشف  ۶۸هزار و  ۱۸۵قلم دارویهای تقلبی و
بدون مجوز به ارزش  ۱۰میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ «نعمت اله علیپور»
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت :با دریافت
گزارشهای مردمی مبنی ب��ر اینکه در مرکز
پایتخت به ویژه در خیابانهای ناصر خس��رو،
می��دان س��عدی و  ...تعدادی افراد از ش��رایط
روحی و روانی بیمار و همراهان آن سوء استفاده
کرده و اقدام به فروش دارویهای غیر مجاز و
تقلبی میکنند ،بررسی موضوع در دستور کار
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی تصریح کرد :تحقیقات پلیس��ی حکایت از
این داش��ت که متهمان ،داروهای تقلبی را در
مخفیگاه هایش��ان در همان حوالی پنهان و با
شناسایی خریداران ،اقدام به عرضه دارویهای
تقلبی و غیر مجاز میکنند .این مقام انتظامی
با بیان ای��ن که در این رابط��ه  ۱۱باب منزل
محل دپوی داروهای غیر مجاز شناسایی شد،
گف��ت :نتیجه تحقیقات انجام ش��ده در اختیار
مرجع قضائی قرار گرفت و طبق دستور  ۹تیم
عملیاتی به مخفیگاه متهمان اعزام شدند.رئیس
پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرد :در بازرسی
از این محلها  ۶۸ه��زار و  ۱۸۵قلم داروهای
غیر مجاز از قبیل قرص ،کپسول ،شربت ،سرم،
پودرهای نیروزا ،داروهای خاص و نایاب کشف
و در این رابطه  ۵فروشنده داورهای تقلبی نیز
دستگیرشدند.

