
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
کرمان با بیان اینکه این استان پایلوت اجرای طرح 
پرونده سالمت الکترونیک است گفت: زیرساخت های 
اول  از  که  نحوی  به  شده  فراهم  طرح  این  اجرای 
و  شد  خواهد  حذف  چرخه  از  بیمه  دفاتر  دی ماه 
پزشکان موظف هستند از طریق سامانه نسخه بیمار 

را بنویسند.

دکتر عباس پرداختی افزود: از اول دی ماه حداقل 
در ۲ بیمه اصلی سالمت و تامین اجتماعی دفاتر بیمه 

از چرخه درمان حذف می شوند.
وی با بیان اینکه پزشکان می توانند از طریق رایانه 
یا گوشی تلفن همراه، نسخه بیماران را وارد سامانه 
به داروخانه  از مراجعه  بعد  بیمار  کنند تصریح کرد: 
می تواند بدون ارائه دفتر بیمه و نسخه داروی تجویز 

شده را دریافت کند.
نسخه  چرخه  در  تکمیلی  بیمه های  داد:  ادامه  وی 
یک  این  و  هستند  عقب  بسیار  الکترونیک  نویسی 
از  بسیاری  ها،  بیمه  بین  ارتباط  زیرا  است،  معضل 
و  داروخانه ها  درمانی،  واحد های  جمله  از  واحد ها 

مطلب ها را درگیر کرده است.
نویسی  نسخه  طرح  اجرای  با  گفت:  پرداختی 
پزشکان  توسط  نویسی  نسخه  امکان  الکترونیک 

حتی  بیمه  دفترچه  وجود  بدون  و  مطب  از  خارج 
سامانه  این  زیرا  است،  ممکن  همراه  تلفن  طریق  از 
طوری طراحی شده که روی تلفن های همراه نیز باز 
می شود و بعد از درج دارو در پرونده سالمت بیمار، 
فرد می تواند داروی خود را از داروخانه دریافت کند.

وی تاکید کرد: در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی 
بوده  بیمه سالمت  به  مربوط  که  بخشی  الکترونیک 
انجام شده، اما بخش هایی که مربوط به سایر نهاد ها 

است مانند زیرساخت اینترنت، انجام نشده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
موج  با  شدن  همراه  همچنین  اینکه  بیان  با  کرمان 
تکنولوژی برای برخی پزشکان قدیمی دشوار و خسته 
کننده است لذا این افراد باید از منشی برای نوشتن 

نسخ به صورت الکترونیک بهره ببرند.
بر  الکترونیک  نویسی  نسخه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

شدن  جایگزین  قصد  پزشکان  برخی  تصور  خالف 
کرد:  تصریح  ندارد  را  پزشک  توسط  بیماران  ویزیت 
مورد  در  دارویی  تداخالت  از  می تواند  طرح  این 
همچنین  و  دارند  متعدد  بیماری های  که  بیمارانی 

تکرار بی مورد دارو ها جلوگیری کند.
با رویکرد  الکترونیکی  به شیوه  نویسی  طرح نسخه 
بهینه سازی منابع در کرمان از سال ۹۷ با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سالمت در کرمان آغاز 
الکترونیک در استان کرمان پوشش ۹۸  شد. نسخه 
درصدی دارد در حالی که میانگین پوشش کشوری 
نسخه الکترونیک ۶۵ درصد و این رقم در تهران ۳۳ 

درصد است.
ساماندهی  موجب  الکترونیک  نسخه  طرح  اجرای 
هزینه های  رفت  هدر  از  پیشگیری  و  سالمت  منابع 

اضافه می شود.  

به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
داریم  قرار  دنیا  کل  پاندمی  شرایط  در  هنوز  اینکه 
تا واکسیناسیون کامل و زنجیره بیماری قطع شود، 
و  هستند  موثر  واکسن ها  همه  کلی  طور  به  گفت: 
تفاوت عمده ای به لحاظ کنترل زنجیره بین واکسن ها 

قائل نمی شویم.
دلیل  به  کرد:  اظهار  نژاد  رشیدی  حمیدرضا  دکتر 
شده  ایجاد  پیک های  هم  استان،  بودن  پهناور 
به طول  پیک  کردن  فروکش  هم  و  است  طوالنی تر 

می انجامد.
وی با اشاره به اینکه از دو هفته قبل روند نزولی ابتال 
به بیماری در استان متوقف شده، افزود: در اوج پیک 
استان  بیمارستان های  در  بیمار   ۲۰۰۰ به  نزدیک 
کرمان بستری بود؛ دو هفته قبل به کمتر از یک سوم 
رسید و در هفته گذشته اندی تعداد بیماران بستری 
و سرپایی ما اضافه و روند نزولی بیماری متوقف شده 

است.
به  نزدیک  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  نژاد  رشیدی 
تعداد حدود  این  از  و  بستری  استان  در  بیمار   ۶۵۰

پیک  اوج  در  که  هستند  قطعی  مبتالی  مورد   ۲۵۰
داشتند.  مثبت  تست  بیماران  درصد   ۶۰ به  نزدیک 
ضمن اینکه نزدیک به ۴۰۰ بیمار نیز براساس عالئم 
بالینی با تشخیص کرونا بستری هستند، ۱۴۰ بیمار 
در آی سی یو ها و ۵۰ بیمار تحت ونتیالتور قرار دارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: در 
کل دنیا روند بیماری متوقف نشده و در برخی نقاط 

موج ششم نیز آغاز شده است. 
افراد  اکثر  که  گردد  برمی  این  به  بیماری  وضعیت 
جامعه واکسینه شده و بعد از آن شاید پیک بیماری 
را نداشته باشیم و تا آن زمان باید رعایت پروتکل ها، 
این  تا  باشیم  را داشته  فاصله گذاری و زدن ماسک 
لذا  قطع شود  بیماری  زنجیره  و  کنترل  گیری  همه 
ویروس جهش های  گیری هست،  همه  که  زمانی  تا 
متفاوتی پیدا می کند و موجب همه گیری بیشتری 

در جامعه می شود.
رشیدی نژاد در ادامه با اشاره به روند واکسیناسیون 
کرونا در استان کرمان عنوان کرد: تاکنون بیش از سه 
میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن تزریق شده که بیش 

از دو میلیون و ۲۰ هزار نفر نوبت اول و یک میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر هر دو دوز را دریافت کرده اند. نسبت 
هم  درصد   ۷۹ به  نزدیک  استان،  هدف  جمعیت  به 
استانی ها یک نوبت واکسن دریافت کرده اند و زمان 

دریافت دوز دوم واکسن ها متفاوت است.
کرونا  بیماری  بر  واکسیناسیون  تاثیر  درباره  وی 
اظهار کرد: ثابت شده افرادی که دچار کرونا شده و 
به بیمارستان مراجعه داشته و واکسن زده بودند، با 
عالئم خفیف و بدحالی کمتر بوده و به طور مشخص 
مرگ و میر در بین کسانی که واکسن زدند، بسیار 

کم بوده است.
به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
شدت  واکسن  گفت  می توان  قطعی  طور  به  اینکه 
کاهش  را  بیماری  بد  عوارض  و  بیماری  وخامت  و 
بیماری ها  از  بسیاری  دنیا  در  کرد:  تصریح  می دهد، 
را با واکسن ریشه کن کردیم و بسیاری را با واکسن 
می توانیم کنترل کنیم و دلیل قانع کننده ای است که 
ویروسی  علیه  می کند  ایجاد  ایمنی  تحریک  واکسن 
که می خواهد وارد بدن شود م سیستم دفاعی را وادار 

می کند با این ویروس مقابله کند.
اظهار  کرونا  واکسن  سوم  دوز  درباره  نژاد  رشیدی 
اعالم کرده  بهداشت  وزارت  برنامه ای که  کرد: طبق 
تزریق  نوع واکسنی که  و برحسب  رآغاز کردیم  کار 
بعد  افراد  برکت،  و  بهارات  از جمله سینوفارم،  شده 
تزریق  را  یادآور  دوز  می توانند  ماه  چهار  گذشت  از 
کنند و کسانی که واکسنشان ویروس فعال بوده، بعد 
از گذشت شش ماه دوز یادآور را می توانند دریافت 

کنند.
باالی  افراد  درمان،  و  بهداشت  کادر  داد:  ادامه  وی 
۶۰ سال، جانبازان و معلوالن، کسانی که نقص ایمنی 
مراجعه  می شود  توصیه  دارند  مزمن  بیماری های  و 
واکسن  اینکه  ضمن  کنند  دریافت  را  یادآور  دوز  و 
نوبت سوم می تواند متفاوت از دو دوز قبلی باشد مثال 

آسترازنکا باشد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اگر فردی 
عالئم بیماری دارد قبل از تزریق واکسن باید تست 
کرونا بدهد و کسی که دچار بیماری شده بعد از چهار 

هفته از بهبود عالئم می تواند واکسن بزند.

حذف دفترچه های 
بیمه از اول دی ماه 

در استان کرمان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

هنوز در شرایط پاندمی کرونا قرار داریم
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سخِن همشهریان:انعکاس
سالم به کارکنان سخن تازه 

بزرگواران  شما  برای  الهی  الیزال  الطاف  پرتو  در  تندرستی  با  توام  برکت  و  انرژی  از  سرشار  ای  هفته  آرزوی  و  احترام  و  سالم  عرض  شده  با  ارسال  ما  بچه  مدرسه  گروه  در  متن   این 
یک موضوع مهم که در جلسه هفته گذشته در جمع اعضای انجمن مطرح شد کمبود میز و نیمکت دانش آموزی بود که ضرورت دارد با توجه به شرایط بهداشتی فعلی جامعه نسبت به تعویض آنها اقدام گردد، چون نیمکت های موجود سه نفره هستن که 
امکان استفاده برای ۳دانش آموز بطور همزمان را ندارد، و از جهتی باعث اشغال شدن فضای کالس میشوند، لذا تصمیم داریم تعدادی میز و نیمکت یک نفره یا صندلی دسته دار تهیه کنیم که بالطبع هزینه ی زیادی خواهد داشت، یکی از اعضا پیشنهاد 
دادن که چنانچه والدین حدود نیمی از هزینه یک میز و نیمکت که تقریباً ۲۵۰هزار تومان هست رو تقبل کنند حاضر به تامین مابقی هزینه های آن هستند، لذا خواهشمند است با مشارکت همگانی در این طرح هر چه سریعتر مشکل مذکور را برطرف 
 کنیم، ضمنا چنانچه تاکنون به مدرسه بدهی شهریه دارید در اسرع وقت اقدام فرمایید تا بتوانیم با کمک آن بخشی از نیازهای آموزشگاه رو رفع نماییم خواستم این پیام رو بذارید و بگید آیا هزینه تامین میز و صندلی مدارس به عهده دانش آموز هست؟ 

پس با بودجه های مصوب شده چکار می کنید؟ مسئوالن آموزش و پرورش لطفا پیگیری کنید.  نام مدرسه مذکور جهت ارائه به مسئوالن آموزش و پرورش، نزد سخن تازه محفوظ است                
 #انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسووالن

       اخبار کوتاه 

اهدای 10 هزار جلد کتاب توسط گل گهر
 به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد

نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، این کتاب ها با نظر مدیر عامل 
گل گهر در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و توسعه کتابخوانی توسط شرکت گل گهر 
خریداری شده و تحویل کمیته امداد امام خمینی)ره( سیرجان می شوند تا به هزار 

دانش آموز تحت پوشش این نهاد تقدیم شود.

 واکسیناسون دوز سوم کرونا ایمنی ۹0 درصدی ایجاد می کند 
  سعید صحبتی سخنگوی دانشگاه علوم  پزشکی کرمان گفت: تعداد بیماران سرپایی 
و در  افزایش داشته  به هفته های گذشته  استان کرمان نسبت  و بستری کرونا در 
شرایطی که نشانه های آغاز موج ششم کرونا در استان کرمان به چشم می خورد و 
رعایت پروتکل های بهداشتی به میزان زیادی کاهش داشته است. وی با بیان اینکه 
در حال حاضر در استان کرمان دو شهرستان ما در وضعیت قرمز کرونا هستند و 
وضعیت  در  هم هستند  پر جمعیتی  و  بزرگ  که شهرستان های  ما  سه شهرستان 
نارنجی قرار دارند گفت: آمار واکسن تزریق شده نوبت اول کرونا در استان کرمان 
دو میلیون و ۹ هزار و ۳۹۶ مورد عنوان کرد و گفت: واکسن تزریق شده نوبت دوم 
کرونا در استان را یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۵۰۴ مورد است. حسین صافی زاده 
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه افراد باالی ۶۰ سالی که چهار ماه 
از واکسیناسیون نوبت دوم آنها گذشته می توانند برای تزریق واکسن نوبت سوم خود 
اقدام کنند، افزود: برای تزریق نوبت سوم فرقی ندارد که نوبت اول و دوم از چه نوع 
واکسنی تزریق کرده باشند.  وی با اشاره به اینکه برای تزریق دوز سوم هم می تواند 
از همان نوع واکسن نوع اول و دوم تزریق کنند و هم می توانند دوز سوم را از واکسن 
نوع متفاوتی تزریق کنند عنوان کرد: دوز اول و دوم بیش از ۷۰ درصد ایمنی می دهد 
و با تزریق دوز سوم این ایمنی در برخی از کشورها  تا ۹۰ درصد هم رسیده است.

بستن کمربند سرنشینان عقب اجباری است
فرمانده پلیس راه سیرجان درنشست خبری با اصحاب رسانه سیرجان گفت: بستن 
کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب اجباری است. سرهنگ مهدی سلیمی، با اشاره 
به اهمیت بستن کمربند سرنشینان عقب خودرو بیان کرد: طرح آموزش و تذکر به 
خودروهای عبوری را آغاز کردیم و از هفته آینده با خودروهایی که سرنشینان عقب 
آن کمربند ایمنی نبسته باشند، برخورد می کنیم. وی اذعان کرد: با توجه به این 
که بستن کمربند سرنشین جلو برای خودروها فرهنگ سازی شده است اما شاهد 
این هستیم که سرنشینان عقب کمربند نمی بندند و نیاز است در این رابطه اطالع 
رسانی بیش تر شود که برای مسافرت های برون شهری بستن کمربند سرنشینان 
طرح  آغاز  به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان  راه  پلیس  فرمانده  است.  اجباری  عقب 
زمستانی اشاره کرد و گفت: با شروع فصل سرد و تغییرات آب و هوایی شهروندان 
برای مسافرت های بین شهری یک سری نکات مانند؛ استعالم از هواشناسی، بررسی 
وسایل فنی خودرو، زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی و... را در نظر بگیرند. سرهنگ 
سلیمی از شهروندان خواست در مسیر مسافرت خود همکاری متقابل را با واحدهای 

امدادی داشته باشند و به هشدارها و توصیه های آن عمل کنند.

مبارزه با گران فروشی میوه 
سیرجان  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
وضعیت  از  شهروندان  اعتراض  از  بعد  سیرجان  در  میوه  گرانفروشی  با  برخورد 
بازرسان  اتفاق  به  سیرجان  نورد  گیتی  میدان  در  میوه  فروش  نامناسب 
بررسی  از  پس  و  کردیم  بازدید  مراکز  این  از  سرزده  صورت  به  صمت  اداره 
شد.  ارسال  حکومتی  تعزیرات  به  تخلف  پرونده   ۳۰ میوه،  فروش   وضعیت 
لطفا قبل از خرید میوه به مواردی که در گزارش اشاره شده توجه کنید و تخلف را 

به شماره ۱۲۴ گزارش دهید.

آخر هفته سردی در پیش رو داریم 
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه بارش برف در 
ارتفاعات در روز های چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار نیست، اظهار کرد: از اواخر 
هفته جاری دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت. وی با بیان اینکه بارش برف در 
ارتفاعات در روز های چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار نیست، اظهار کرد: از اواخر هفته 
جاری دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت. حبیبی درباره وضعیت جوی استان 
کرمان گفت: فردا در مناطق شرق و جنوب شرق استان وزش باد نسبتا شدید همراه با 
خیزش گرد و غبار را شاهد هستیم. کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار در مناطق 
جنوب شرقی خصوصا در مناطقی همچون فهرج، ریگان و زهکلوت دور از انتظار نیست 

و در سایر مناطق استان جوی پایدار حاکم خواهد بود.
وی افزایش ابر در برخی نقاط استان در روز های آینده را دور از انتظار ندانست و بیان 
کرد: روز های چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری شاهد ناپایداری جوی به صورت افزایش 
ابر و بارش پراکنده خواهیم بود، اما شدت بارش های این سامانه کمتر از سامانه چند روز 
قبل است.رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه بارش 
برف در ارتفاعات در روز های چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار نیست، اظهار کرد: از 

اواخر هفته دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت.

دکتر کریمی پور شهردار سیرجان به همراه شهباز 
نشستی  در  مجلس،  در  مردم  نماینده  پور  حسن 
مشترک با دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی وزیر کشور و جمعی از مدیران 
بیان و  این وزارت، مشکالت شهری سیرجان را  کل 
از وزارت کشور  خواسته های شهرداری سیرجان را 

مطرح کردند.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، در 
این نشست که در وزارت کشور برگزار شد، شهردار 
بردسیر نیز حضور داشت و مشکالت این دو شهر به 
حل  پیرامون  الزم  دستورات  و  بررسی  ویژه  صورت 

مشکالت این شهرداری ها صادر شد.
از  تقدیر  ضمن  نشست  این  پایان  در  پور  کریمی 
پیگیری  و  ها  حمایت  گفت:  سیرجان  مردم  نماینده 
های آقای حسن پور در حل مشکالت شهری و مسائل 
بودجه ای قابل تحسین است و امیدواریم بتوانیم با 
توسعه  زمینه  در  خوبی  اقدامات  ایشان  همکاری 

شهری برداریم.

نشست ویژه شهردار و نماینده مردم با معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور

 مدیر کلینیک دیابت دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

 غربالگری دیابت از ۴۵ سالگی شروع می شود

هستند  اطالع  بی  آن  از  زیادی  قشر  که  است  بیماری  دیابت 
سری  یک  با  که   شود  می  خود  ابتالی  متوجه  زمانی  شخص  و 

دلیل  همین  به  است.  شده  رو  روبه  عوارض  از 
شود. انجام  اشخاص  تمامی  در  غربالگری   باید 

و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
ماه  آبان   ۲۳ سیرجان؛  درمانی  بهداشتی  خدمات 
روز  عنوان  به   ۲۰۲۱ نوامبر   ۱۴ با  مصادف   ۱۴۰۰
به  آبان   ۲۸ تا   ۲۲ از  نیز  ایران  در  و  دیابت  جهانی 

عنوان هفته ملّی دیابت نامگذاری شده است.
دانشکده  دیابت  کلینیک  مدیر  جباری،  آزیتا  دکتر 
افزایش  به  توجه  با  گفت:  باره  این  در  پزشکی  علوم 
روزافزون مبتالیان به این بیماری، غربالگری معموالً از 
سن ۴۵ سال شروع می شود و اگر یک سری ریسک 
به  ابتال  خانوادگی  سابقه  یا  چاقی  مانند  فاکتورهایی 
دیابت، فشارخون، دیابت بارداری و... داشته باشند باید 
دیابت  غربالگری  سال،   ۴۵ از  تر  پایین  در سن  حتماً 

انجام شود.
می  بندی  تقسیم  دو  و  یک  نوع  دو  به  دیابت  که  این  بیان  با  او 

ایجاد می  زیر ۳۰ سال  نوع یک؛ معموالً در سن  افزود: دیابت  شود، 
توانایی  ها  آن  بدن  که  است  افرادی  در  آن  به  ابتال  استعداد  و  شود 
به  وابسته  افراد  این  یعنی  ندارد،  را  کافی  مقدار  به  انسولین  تولید 
مسائل  به  تر  بیش  دوم  نوع  دیابت  در  اما  هستند،  انسولین  دریافت 
 محیطی و روش زندگی فرد دارد که در سنین باال تر شروع می شود.

دیابت  کلینیک  در  ارائه  قابل  خدمات  به  اشاره  در  جباری  دکتر 
این کلینیک در سیرجان  بیان کرد:  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
موقع  به  درمان  و  غربالگری  برای  عزیز  شهروندان  تا  دارد  فعالیت 
کلینیک  این  در  دیابتی  بیمار  هزار   ۳ تاکنون حدود  و  کنند  مراجعه 

تشکیل پرونده داده اند. 
چربی  خون،  فشار  دیابت؛  درمان  و  غربالگری  بر  عالوه  جا  این 
شود  می  بررسی  بیماران  عروقی  و  قلبی  و  کلیوی  وضعیت  خون، 
متخصص  پزشک  نظر  زیر  مداوم  و  منظم  صورت  به  درمان  برای  تا 
معمول  داروی  ها  سال  بیماران،  از  زیادی  خیل  همچنین  باشند.  
دیابت خود را مصرف می کنند اما به صورت تخصصی به درمان نمی 
کنند. اقدام  خودشان  اختصاصی  درمان  به  نسبت  باید  که   پردازند 


