
بررسی میدانی قدس از وضعیت طرح حذف دفترچه های درمانی کاغذی در خراسان شمالی

پیچیدگی های نسخه   پیچی  الکترونیک!
طرح  ثانی:  محمدزاده  سمانه  بجنورد- 
حذف دفترچه های درمانی کاغذی چندین 
ســال اســت کــه در مــراحــل تست بــرای 
اجرایی شدن در سراسر کشور قرار گرفته 
است که بتوانند با ایجاد زیرساخت های 
مورد نظر در جهت ارائه خدمات درمانی 
ایجاد  را در راستای  بیمار گام مثبتی  به 
برداشته  الکترونیک  ســامــت  پــرونــده 

باشند .
ــر بهمن مــاه ســال جــاری  ســرانــجــام اواخـ
بود که دستور العمل حذف دفترچه های 
درمــانــی ابـــاغ شــد. بــراســاس بخشنامه 
حذف دفترچه درمانی و استفاده از کارت 
ملی بیمه شدگان برای ارائــه خدمات، از 
اول اسفند ۱۳۹۹صــدور دفترچه درمانی 
در تمامی شعب و کارگزاری های سازمان 
تمامی  و  شــد  متوقف  اجتماعی  تأمین 
کارت  ارائـــه  با  بیمه  افـــراد تحت پوشش 
ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی 
خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد 
تعهد سازمان تأمین اجتماعی برخوردار 
و  پزشک  بــه  مراجعه  زمـــان  در  و  شوند 
مؤسسات تشخیصی و درمانی الزامی به 
ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.
سازمان تأمین اجتماعی در این بخشنامه  
چاپ و تحویل دفترچه های جدید درمانی 
بیمه شدگان و مستمری بگیران را ممنوع 
کرده و از پزشکان خواسته است پس از 
احراز هویت بیمار به روش الکترونیک به 

مراجعان خود خدمات ارائه کنند.
ــرای این  ــرای اجــ ــل خــوبــی بـ هرچند دالیـ
اجرایی  از  وهمگان  دارد  وجــود  تصمیم 
شدن چنین سیستمی  استقبال می کنند، 
در  از شهرها مشکاتی  بسیاری  در  امــا 
اجرای این مصوبه وجود دارد که موجب 

گایه شهروندان شده است .

دسترسی نداشتن به سیستم»
حسن زاده یکی از بیمارانی که در روزهای 
ــه پزشک  اول آغـــاز اجــــرای ایـــن طـــرح ب
مراجعه کـــرده بـــود، مــی گــویــد:  در زمــان 
مراجعه به پزشک منشی عنوان می کند 

که سامانه قطع است و باید هزینه را آزاد 
حساب کنید.

وصل  از  گایه  بــا  بیماران  از  دیگر  یکی 
الکترونیک  نسخ  ــژه  ویـ ســامــانــه  نــشــدن 
دربــرخــی مــطــب هــا مــی گــویــد: ایـــن طــرح 
بــیــمــاران به  ــرای  بـ را  بــســیــاری  مشکات 
وجود آورده است و همه بیماران سردرگم 

هستند.
حمیدی ادامه می دهد: با شیوع کرونا بهتر 
است مسئوالن خودشان از نزدیک  سری 
چه  کنند  مشاهده  و  بزنند  مطب ها  به 
ازدحامی در مطب ها و بیمارستان هاست.

این شهروند بجنوردی می گوید: با توجه به 
اینکه اکثر بیماران قشر ضعیف هستند و 
از مناطق روستایی و حاشیه شهر مراجعه 
می کنند، بندگان خدا اطاعی از این طرح 
کــه دارنــد  بــا وضعیت بیماری  و  نــدارنــد 

بسیار سردر گم هستند.
بیمار دیگری نیز نسبت به نحوه برخورد 
منشی های پزشکان گایه و اعتراض دارد و 
می گوید: برخی از این افراد در مورد سؤالی 
که داریم اصاً پاسخ نمی دهند و گاهی با 
لحن بسیار بد به بیماران توهین می کنند.

بیمه  ــرای  ب مبلغی  مــاه  وی می گوید: هر 
واریز می کنیم و اکنون با اجرای این طرح 
که اعام کرده اند و از سوی مطب ها اجرا 
نشده ، باید هزینه های هنگفت درمانی را 

آزاد حساب کنیم.
روستاهای  از  یکی  از  که  میانسالی  مــرد 
اطراف بجنورد برای درمان به شهر آمده، 
از حرف های دکتر در مورد  می گوید: من 
نسخه الکترونیکی چیزی متوجه نشدم، 
فقط گفتند داروهایت را نوشته ایم و برو 
از یک داروخــانــه بگیر ولــی من به چند 
داروخانه مراجعه کردم که هر کدام چیزی 

می گفتند که برای من قابل درک نبود .
نخستین  به  قباً  مــی افــزایــد:  محمدیان 
را  داروهایم  و  مراجعه می کردم  داروخانه 
می گرفتم ولی امروز چند داروخانه رفتم 
تا موفق شدم دارویــم را بگیرم کاش اول 
می گفتند  بعد  می شد،  فراهم  امکانات 

دفترچه ها را کنار بگذاریم.

اعتبار دفترچه بیمه سالمت تا ۱۴۰۰»
مدیر کل بیمه سامت خراسان شمالی 
خبرنگار  بــا  گفت و گو  در  رابــطــه  ــن  ای در 
الکترونیکی  نسخه نویسی  می گوید:  ما 
به صورت  گذشته  ماه سال  در شهریور 
پایلوت از شهرستان اسفراین آغاز شد و 
از ابتدای سال جاری با جدیت بیشتر در 
سراسر استان ادامه یافت و عاوه بر این 
نسخه پیچی الکترونیکی نیز از شهریور 
سال جاری در خراسان شمالی کلید خورد.

مــحــســن رعــنــایــی در خــصــوص تــعــداد 

الکترونیکی صورت گرفته  نسخه پیچی 
در استان می افزاید: تا پایان دی ماه سال 
 جاری در مجموع ۱۳۰هــزار نسخه پیچی
ــه نــویــســی  ــخـ ــسـ ــکــی و ۲۱۰نـ ــی ــرون ــکــت ال
الکترونیکی در استان توسط داروخانه ها، 
و  سونوگرافی  آزمایشگاه ها  رادیـــولـــوژی، 

پزشکان انجام شده است.
وی ادامــه می دهد: بر اســاس بخشنامه 
از بیمه ســامــت کــشــور مقرر  دریــافــتــی 
الزحمه ای به صــورت جداگانه  شده حق 
بــرای پزشکان، داروخــانــه هــا، رادیــولــوژی و 
منظور  بــه  بیمه  جانب  از  آزمایشگاه ها 
همکاری کردن در این طرح پرداخت شود.
مدیر کل بیمه سامت با بیان اینکه این 
می گوید:  اســت  آغازین  مرحله  در  طــرح 
اصلی  جایگاه  در  پــروســه  یــک  تــا  قطعاً 
خود قرار گیرد، زمانبر است که روز به روز 

شرایط بهتر خواهد شد.
رعنایی با بیان اینکه اکنون تمامی پزشکان 
ایــن طــرح همکاری داشته اند،  اجــرای  با 
می افزاید: در حال حاضر برخی از مطب ها 
مجهز  اینترنت  و  ــه ای  ــان رای بــه سیستم 
نیستند که با همکاری ارتباطات این امر 

محقق خواهد شد.
وی در ادامه از ارائه تسهیات ۴۰ میلیون 
تومانی از سوی بانک های عامل به منظور 
تهیه تجهیزات این طرح برای هر مطب 

خبر می دهد.
بــر اســـاس بــرنــامــه ریــزی هــای انــجــام شده 
 ۶ تعداد  در  سامت  بیمه  دفترچه های 
برگه ای برای افراد عادی و با برگ بیشتر 
برای بیماران خاص تا پایان فروردین ماه 
۱۴۰۰ چاپ می شوند و از اول اردیبهشت 
در  بیمه سامت  دفترچه های  چاپ  ماه 

سراسر کشور متوقف می شود.
همچنین پیش از این جال جهان نيا معاون 
درمان تأمين اجتماعی خراسان شمالی نیز 
در یک برنامه تلویزیونی شبکه استانی گفته 
بود پزشکان در صورت برخورد با هر گونه 
مشکل نسخه نويسی الکترونيکی می توانند 
از سربرگ نسخه ای که در اختيار دارند، برای 

تجويز دارو استفاده کنند.

 به کار گیری 22زندانی 
در یک واحد تولیدی

بجنورد  در  و صنایع چوبی  مبل  تولید  کارخانه  یک 
این روزها با تفاهمی که با اداره کل زندان های خراسان 
شمالی منعقد کرده ۲۲ زندانی را جهت مهارت آموزی 

به کار گرفته است.
به گزارش مهر جوان هایی که روزگــاری به دلیل رفتار 
ــن روزهـــا با  خــود محکوم بــه حبس شــده بــودنــد، ای
کارخانه  این  در  آینده  به  امید  و  مثال زدنی  پشتکار 
مشغول به کار شده اند و با مهارت آمــوزی عــاوه بر 

درآمدزایی امیدوار به فردا و تولدی دوباره هستند.

 2۰درصد مدیران چناران 
پروازی هستند!

فرماندار چناران با بیان اینکه مدیران پروازی در چناران 
جایی ندارند، به تغییر بیش از ۸۰درصد از مسئوالن 
ادارات در این شهرستان اشاره کرد و گفت: کمتر از 
به  که  هستند  تخصصی  مسئوالن  دیگر  ۲۰درصـــد 
دلیل تخصص آن ها و نیاز شهرستان از اسکان آن ها 

چشمپوشی شده است.
چناران  در  فــارس  با  گفت وگو  در  انصاری فرد  حمید 
با اشاره به سیاست دولت در جهت ایجاد اشتغال 
پــروازی در چناران جایی  اظهار کرد: مدیران  تولید  و 
ندارند و این شهرستان نیازمند مدیران قوی و باتجربه 
است تا بتوانند اهداف نظام و دولت را که همان ایجاد 
اشتغال، جذب سرمایه گذار و جهش تولید است را 

فراهم کنند. 
فرماندار چناران با بیان اینکه فرماندار و معاونان پیش 
از همه در محل خدمت خود ساکن شده اند، افزود: 
به تمام مسئوالن شهرستان اعام شده است در این 
جهت باید تاش کنند چون نارضایتی مردم در این 

شرایط پذیرفتنی نیست.
هیئت   ۱۳۸۴ دی   ۵ مصوبه  بــراســاس  گفتنی است؛ 
وزیران تمام مدیران باید در محل خدمت خود ساکن 

باشند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

شمار مبتالیان به کرونای انگلیسی 
در خراسان جنوبی به ۱۷ نفر رسید

دو  ابتای  از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
مورد جدید به ویروس جهش یافته خبر داد و گفت: 

مبتایان این ویروس در استان به ۱۷ نفر رسیدند.
پنجشنبه  مــهــدی زاده عصر  کامبیز  گــزارش مهر،  به 
دو  با شناسایی  کرد:  بیان  با خبرنگاران  در گفت وگو 
مبتای دیگر به ویروس انگلیسی، شمار مبتایان به 

۱۷ نفر رسید.
وی با بیان اینکه دو مورد جدید مربوط به شهرستان های 
فردوس و قاین هستند، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ 
مورد از مبتایان ویروس جهش یافته مربوط به بیرجند، 

دو مورد قاین و یک مورد فردوس هستند.
مهدی زاده با اشاره به آخرین وضعیت کرونای معمولی در 
استان بیان کرد: تاکنون ۴۱ هزار و ۶۷۶ آزمایش از بیماران 
مشکوک به کرونا گرفته شده که تست ۱۵ هزار و ۸۰۸ نفر 
مثبت بوده است.وی گفت: در روزهای پایانی هفته گذشته 
نیز ۲۳ بیمار جدید مبتا به کرونا در استان شناسایی 
شده اند.از این تعداد دو بیمار در بیمارستان های استان 

بستری و ۲۱ مورد سرپایی بوده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۹ بیمار با عائم حاد 
تنفسی در بیمارستان های استان بستری بوده که ۳۵ 
مورد آن ها بیمار قطعی مبتا به کرونا هستند.به گفته 
وی مجموع فوتی های کرونا در خراسان جنوبی تاکنون 

۷۵۹ نفر بوده است. 

پژو پارس حامل 256 کیلوگرم 
تریاک توقیف شد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس 
در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو در شهرستان قاین 

۲۵۶ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
بــه گـــزارش قـــدس، ســـردار نــاصــر فرشید اظــهــار کــرد: 
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان قاین با 
دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله موادمخدر در 
محورهای مواصاتی این شهرستان، موضوع را پیگیری 
و شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ را در دستور کار 

خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محورهای مواصاتی شهرستان قاين به یک سواری پژو 
پارس مشکوک شدند و پس از تعقیب و مراقبت، آن 
را متوقف و در بازرسی از آن ۲۵۶كيلوگرم تریاک کشف 

کردند.
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ارزانتر از همه جا
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پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی
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خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
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باربری نمونه امام رضا
خاور ساعتی 60 ت و کارگر 25 ت 
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اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467
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کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513
خرید خودروهای فرسوده 

باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722
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نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت ،پله ،نما 

سایبان پارکینک  ،خورده کاری 
درب وپنجره آبگرمکن 

09155184248

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ی 1متر 0 0 ل قبا ا
فول،شیک،باآسانسور
دوخوابه -بی واسطه

09057581963 مسکن نیلی

/د
99
12
56
6

ج
/9
90
37
77

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

حمل و نقل کاال
کرایه خودروو اثاثیه

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

جوشکاری

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/9
90
33
17

ج
/9
90
28
35

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

قالی شویی


