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دکتر عباس افراه

بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

رییس جمهوری در جلسه هیات دولت:
طرح تحول نظام سالمت کاری بزرگ و مهم است

   

حجت االسالم والمسلمین 
در  روحانی  حســن  دکتــر 
اشاره  با  جلسه هیأت دولت 
به گزارش وزارت بهداشت،  
درمــان و آموزش پزشــکی 
یکســاله  »عملکرد  دربــاره 
طرح تحول نظام ســالمت«، 
سال های  از  داشــت:  اظهار 
طرح  اجرای  همواره  گذشته 
تحول ســالمت مطرح بوده 
است اما این دولت با تفضل 
الهی توفیق گام  نهادن در این 

مسیر خطیر را پیدا کرد.
اجرای  جمهوری  رییس  
این طرح در چنین گستره ای 
را موجب شــگفتی برخی از 
کرد  عنوان  کشورها  رؤسای 

و بر اســتمرار آن تا دستیابی 
به کلیه اهــداف طرح تأکید 

نمود.
دکتــر روحانی همچنین 
و  مدیریــت  ســازمان 
برنامه ریزی را به تأمین منابع 
مورد نیاز طرح و پرداخت به 
موقع مطالبات بیمه ها موظف 

نمود.
گزارش وزارت بهداشت،  
درمــان و آموزش پزشــکی 
یکســاله  »عملکرد  دربــاره 
طرح تحول نظام ســالمت« 
توسط دکتر هاشمی به هیأت 

وزیران ارایه شد.
از  گزارش  این  براساس 
ابتدای اجــرای طرح تحول 

نظام ســالمت تاکنون، تعداد 
۹ میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر 
متقاضــی دریافــت دفترچه 
بیمه پایه سالمت بوده اند که 
از این تعداد بیش از هشــت 
دریافت  مشمول  نفر  میلیون 
مزایای آن شده اند. عالوه بر 
آن، میــزان پرداختی بیماران 
بیمارستان های  در  بســتری 
وزارت  پوشــش  تحــت 
در  درصد   ۳۷ از  بهداشــت 
بهار سال ۱۳۹۲ به سه درصد 
در مناطق روســتایی و شش 
درصــد در مناطق شــهری 

کاهش یافته است.
همچنین اقالم دارویی در 
دسترس بیمارستان ها از ۳۲۰ 

قلم دارو به ۷۵۰ قلم افزایش 
یافته که رشد ۱۳۴ درصدی 

را در پی داشته است.
انجام ۳۳ میلیون ویزیت 
اســتاندارد در سراسر کشور 
و ایجــاد ۵۸۵ کلینیک ویژه 
بیمارســتانی و دانشگاهی و 
۱۷ پایــگاه اورژانس هوایی 
از ابتدای اجرای طرح تحول 
از  تاکنــون،  نظام ســالمت 
جمله موارد اشــاره شده در 

این گزارش است.
بازســازی یک میلیون و 
۴۰۰ هزار متر مربع از فضای 
موجب  کــه  بیمارســتان ها 
درصدی   ۸۶ رضایتمنــدی 
بیمــاران از محیــط درمانی 
مراکز درمانی دانشگاه ها شده 
اســت، رشــد ۴۴ درصدی 
در تأمیــن ملزومات مصرفی 
کیفیت  ارتقای  بیمارستان ها، 
بیمارســتان های  در  هتلینگ 
دولتی، ترویج زایمان طبیعی 
تعداد ۴۷۰ هــزار زایمان  با 
طبیعــی در ســال ۱۳۹۳ و 
افزایش رشد آن در مقایسه با 
نیز  زایمان به روش سزارین 
این  از جمله دســتاوردهای 

طرح بوده است.

مهندس محموداصالنی



6
اردیبهشت  94

شماره 112 6 

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی ماالریا ؛
 کاهش موارد بومی ماالریا از 11 هزار به 246 مورد 

در 5 سال گذشته
دکتر ســید حسن هاشــمی در این 
پیام آورده است : براساس گزارش های 
دریافتی از دانشــگاه های علوم پزشکی 
کشــور، تعداد موارد بومی ماالریا در ۵ 
ســال گذشــته از ۱۱ هزار نفر به ۲۴۶ 
مورد در پایان ســال ۱۳۹۳ رســیده که 
موفقیت بزرگی برای کشــور محسوب 

می شود.
پیام اظهار  این  وزیر بهداشــت در 

امیدواری کرده اســت که 
بزودی شاهد روزی باشیم 
کــه مــوردی از ماالریای 
بومی در کشــور گزارش 
نشــده و گواهــی حذف 
مراجع  توســط  ماالریــا 
نام  به  بین المللی  رســمی 
ایران  اســالمی  جمهوری 

صادر شود.

ارتقــاي  راســتاي  در 
ســالمت دانشــگاهیان و به 
منظور افزایش سواد سالمت 
دانشجویان، اساتید و کارکنان 
عالي  دانشگاه ها و موسسات 
علوم،  وزارت  بــه  وابســته 
تحقیقات و فناوري در زمینه 
پیشگیري و کنترل اچ آي وي/
جانبه اي  دو  نامه  تفاهم  ایدز 
بهداشــت  معــاون  مابیــن 
وزارت بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکي و معاون 
وزیر و رئیس ســازمان امور 
علوم،  وزارت  دانشــجویان 
منعقد  فنــاوري  و  تحقیقات 

شد. 

موضوع ایــن تفاهم نامه 
تربیت  کارگاه هاي  برگزاري 
از   )TOT( ســالمت  مربي 
کادر مراکز مشاوره دانشجویي 
و  علوم  وزارت  دانشگاه هاي 
دانشــجویان همسان منتخب 
و برگزاري جلسات آموزش 
دانشجویي در کلیه دانشگاه ها 
عالي  آموزش  موسســات  و 
علوم،  وزارت  بــه  وابســته 

تحقیقات و فناوري است.
بنابر این گزارش اهداف 
برنامــه  ایــن  اختصاصــي 
 تربیــت مربي پیشــگیري از 
کارکنان،  بین  اچ آي وي/ایدز 
اساتید و دانشجویان، مدیریت 

بهینــه اجــراي پروژه هــاي 
آمــوزش ســالمت در زمینه 
اچ آي وي/ایدز،  از  پیشگیري 
ایجاد هماهنگي در خصوص 
در  آموزشــي  فعالیت هــاي 
دانشــگاه هاي سراسر کشور، 
گزارش گیري  نظــام  ایجــاد 
در  آموزشي فعال و هماهنگ 
دانشــگاه هاي سراسر کشور، 
طراحي و اجــراي کمپین و 
بســیج اجتماعــي در زمینه 
بیماري  پیشــگیري و کنترل 
ایدز، بهره گیري از پتانســیل 
استفاده  و  دانشگاهیان  عظیم 
از ســرمایه هاي اجتماعي در 
حوزه ســالمت و پیشگیري، 

کنتــرل و درمــان ایدز و در 
نهایت کاهش انگ و تبعیض 
در رابطــه بــا مبتالیــان به 

اچ آي وي/ایدز است. 
همچنیــن در این برنامه 
تعداد  تربیت مربي  به منظور 
روزه  منطقــه اي۲  کارگاه   ۶
در کشــور برگــزار خواهد 
مربي  دانشــجوي  شد و هر 
همسان موظف است حداقل 
۵ کالس چهــل نفري براي 

دانشجویان برگزار کند.

با امضای معاونان دو وزارتخانه انجام شد؛
تفاهم وزارت بهداشت و علوم برای اجرای برنامه های 

پیشگیری از ایدز
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ابرسالمت سامانه ای هوشــمند است که به کمک تیم    
خالق و جــوان دانشــگاه در 
پزشــکی  و  حوزه ســالمت 
بســتری  تا  می کند  تــالش 
مفیــد و نوآورانــه در جهت 
ارتقــای ســالمت جامعه با 
کمتریــن هزینه ارائه نماید. 
بــه عبارتــی ابر ســالمت 
محلــی قابل اعتمــاد برای 
خودمراقبتی،  جهــت  مردم 
دریافــت  رســانی،  اطــالع 
هدایــت  و  آوری  جمــع  ســالمت،  ســنجش  مشــاوره، 
 اطالعــات پزشــکی به صــورت آنالین اســت. بــا توجه به 
این که آزمایش ها، ابزاری تشــخیصی برای پزشــکان به شــمار 
می آیند، تفســیر آنها از اهمیت زیادی برخوردار اســت. انجام و 
تفســیر به موقع این آزمایش ها در بســیاری از موارد می تواند به 
رفع نگرانی و دلواپســی ها از یک طرف و تشــخیص زودهنگام 
و پیشــگیری از پیشرفت برخی از بیماری ها از سوی دیگر کمک 

کند. 
متاســفانه زندگی پرمشغله، ترافیک، فشــارهای کاری و ... 
سبب شده است در بسیاری از موارد افراد نتوانند جهت معاینات 
پزشکی و یا تفسیر آزمایشات انجام شده در زمان معین به پزشک 
خــود مراجعه کنند و یا ممکن اســت در مواردی دسترســی به 

پزشک مورد نظر به دالیل مختلف امکان پذیر نباشد. 
در همین خصوص تیم ابر ســالمت در نظر دارد در حرکتی 
متفاوت به صــورت رایگان آزمایش های پزشــکی هموطنان را 
تفســیرکند. کافی اســت جواب آزمایش های خود را برای این 
ســامانه ارسال کنید تا در کمتر از ۲۴ ساعت تفسیر آزمایش خود 

را از پزشکان و متخصصین این سامانه دریافت کنید.
گفتنی  اســت، متقاضیان می توانند برای ارسال آزمایش های 

خود به سامانه abresalamat.ir مراجعه کنید. 
همچنین کاربران با مراجعه به این ســامانه می توانند بصورت 
آنالین تســت بینایی گرفته و وضعیت بینایی خــود را ارزیابی 

نمایند.

تفسیر رایگان جواب آزمایش های 
پزشكي از طریق این سامانه

تولید یک ماده استراتژیک 
بهداشتی از باکتری های 

آسیب رسان
محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید 
پودری ضد ســرطان برای اســتفاده در صنایع مختلف 

شدند. 
مهدی میر احمدی عضو هیات مدیره این شــرکت 
دانــش بنیــان گفت: در این شــرکت بــر روی تولید 
محصوالت زیست فناورانه، گیاهان دارویی و داروهای 

گیاهی فعالیت می کنیم.
وی افزود: اکنون توانســته ایم پودری با خاصیت 
ضد ســرطانی تولید کنیم که نام آن »بیو ســورفاکتانت 
رامنولیپید )رامنو پارس(« است. این ماده از باکتری های 
موجود در محیط های طبیعی از جمله بیمارســتان ها 

تهیه شده است.
وی با اشاره به اینکه این یک باکتری مهاجم به سیستم 
تنفسی است، عنوان کرد: این باکتری های آسیب رسان، 
 قابل تجزیه هستند و پس از تجزیه به دو ماده کامال طبیعی و 

بی خطر یعنی رامنوز و اسید چرب تبدیل می شوند.

سومین کنگره سراسري 
باکتري شناسي پزشكي ایران در 

تهران برگزار مي شود
ســومین کنگره سراســري باکتري شناسي پزشــکي ایران با 
همکاري دانشــگاه هاي علوم پزشکي کشــور و به همت انجمن 
علمي باکتري شناســي پزشــکي ایران از ۲۰ لغایت ۲۲ آبان ۹۴ در 

سالن دکتر غرضي بیمارستان میالد برگزار خواهد شد.
دکتــر عبدالعزیز رســتگار الري عضو هیات علمي دانشــگاه 
علوم پزشــکي ایران و رئیــس کنگره، اظهار داشــت برنامه هاي 
علمي کنگره مشــتمل بر ارائه ي خالصه مقاالت علمي و پژوهشي 
 به صورت ســخنراني و یا پوســتر، ســخنراني اســاتید مدعو در
زمینه هاي علمي مرتبط، کارگاه ها و ارائه ي تازه هاي تکنیکي است. 
 ســومین کنگره سراسري باکتري شناســي پزشکي ایران براي 
متخصصان رشته هاي داخلي، اطفال، داروسازي، پزشکان عمومي 
و رشــته هاي علــوم پایه )باکتري شناســي، علوم آزمایشــگاهي، 

میکروب شناسي( و سایر رشته هاي مرتبط امتیاز بازآموزي دارد.
عالقه مندان براي کسب اطالعات بیشتر مي توانند به وب سایت 
کنگره به آدرس WWW.ISMB.IR مراجعه و یا با شــماره دبیرخانه 

کنگره ۸۸۲۴۹۷۷۵ تماس حاصل کنند.


