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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

 رقابت خیار زمین خاکی
با موز خارجی

 راضیه حسینی

باعرضسالمخدمتدوستدارانمیوهوتربار
بــهگــزارشمســابقاتکشــوری»کاپمیوههــای
خدمــت در الکچــری«

شماهستیم.
مســابقهامروزبین
خیاربیستهزارتومانی
ومــوزدرحــالبرگــزاری
اســت.هنــوزفاصلهبین
خیــارومــوزبســیارزیــاد
نظــر بــه بعیــد و اســت
میرســدکــهخیــاربتواند

اینفاصلهراجبرانکند.
مــوزواردکانــال60هــزارشــدهوبــا70فاصلــه
زیــادیندارد.کارشناســانمعتقدهســتندکــهبازیکنان
خارجــیخوبوهمچنینجــذبمربیاکوادوری،باعث
موفقیــتمــوزدرایــنمســابقهوهمچنیــنمســابقات

گذشتهشدهاست.
امــابازیکنــانتیــمخیــار،درحــدلیــگمحــالتو
زمینخاکیهایروســتاهایکشــورهســتندومربیآنها

همنامآشنانیست.
هرچنــدرســیدنبــهایــنقیمــت،بادســتخالی،

زنگخطریبرایموزوامثالآناست.
شــرکتکنندگاندرحــالتــالشبــرایرســیدنبــه
کاپهستند.برخیازخیارهادرراه،پوستشانکنده
شده،برخیآنقدرعرقکردهاندکهتغییرماهیتداده
وتبدیلبهخیارشــورشــدهاند،ولیتسلیمنمیشوندو

ادامهمیدهند.
بایدثابتکنندچیزیازموزهمیشهمغرورکمندارند.

میوههایدیگرهموقتیتالشخیاررادیدنددور
زمیــندرحــالگــرمکردنخودشــانهســتندوتقاضای

ورودبهمسابقهرادارند.
گویاداورانمسابقاتدربارهسیبزمینیوپیازبه
مشــکلبرخوردهانــدونمیتوانندآنهاراجزءمیوههابه
حســابآورند؛اماباتالشمســئوالن،کارتبازیبرای

ایندوتیمهمصادرمیشود.
حاالجمعیتمیوههایصفکشــیدهبرایورودبه
مســابقاتکاپمیوههــایالکچــری،بســیارزیــادشــده
وخالــیشــدنســبدهایمیــوهدربرخــیخانههــاکامالً

طبیعیبهنظرمیرسد.
مســئوالنبرگــزاریمســابقات،بــرایاینمشــکل
میوههــای دادهانــد: ارائــه جذابــی بســیار پیشــنهاد
پالســتیکیکــهاتفاقــاًخیلیهــمزیباوطبیعیســاخته

شدهاندمیتوانداینخألونبودراجبرانکند.
نکتهجالبدراینمسابقاتنبودسیباست.

خبرهاحاکیازایناســتکهاعضایتیمســیببا
پیشــنهادیبســیارخوب،قراراســتلژیونرشــوندودر

لیگهایخارجیمسابقهبدهند.
گویامســئوالنبرگزاریدرتالشهســتندتامســابقات
تابســتانیراهمراهبیندازندوبرایاینکارقراراســت

ورزشگاهیمخصوصوسرپوشیدهمهیاشود.
درهمیــنلحظــهنیمــهاولبــازیبــابــردمــوزبــهاتمام

رسید.
فعالًباشماخداحافظیمیکنیموباشروعنیمه

دومبرمیگردیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

کــرد  اعــام  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
دولــت در هیــچ مقطعــی بــه دلیــل گــران بــودن 
نکــرده  تعلــل  آن  خریــد  در  خارجــی  واکســن 
اســت؛ دولت بــرای تامین واکســن باوجود تمام 

فشارهای اقتصادی، محدودیت ندارد.
در جهانگیــری اســحاق ایرنــا، گــزارش بــه
)ره( خمینــی امــام بیمارســتان افتتــاح مراســم
اســالمآبادغرب،اظهارکــرد:درروزهایآیندهبا
رســیدنمحمولهواکســنهایخریداریشدهکار

واکسیناسیونکرونادرکشورآغازخواهدشد.
ویتاکیــدکرد:هیچفردیدرنقاطمختلف
کشــورنبایــددررابطــهبــاتزریــقواکســنکرونــا

احساستبعیضکند.
جهانگیــریافــزود:وزارتبهداشــت،درمان
وآمــوزشپزشــکیاکنــونمکلفشــدهاســتکه
ســازوکارهایالزمودســتورالعملیشــفافبــرای
تزریقواکسنکرونادرکشورتهیهوتنظیمکند.
کار ساخت واکسن داخلی به 

نقاط بسیار خوبی رسیده است 
در افــزود: رئیسجمهــوری اول معــاون
و واکســن خریــد بــرای آمریکاییهــا مقطعــی
رســاندنپــولایــرانبــهشــرکتهایتولیدکننده
واکســنمزاحمتایجادکردندوبهمحضاینکه
راههــایجایگزیــنپیداشــدتوانســتیمخریدهای

موردنظرراانجامدهیم.
مزاحمتهــای دلیــل بــه داد: توضیــح وی
آمریــکاوتاخیــردرانتقالپــولامکانداردنوبت

مابرایتحویلواکســنباتاخیرروبهروشــوداما
امیدواریــمهرچهزودترواکســنهایمــوردتایید

وزارتبهداشتواردایرانشود.

بــا رابطــه در رئیسجمهــوری اول معــاون
واکســنهایایرانــیکرونــانیــزگفت:بــاتکیهبر
تواندانشمندانایرانیدرچندگروهکارساخت

واکســنداخلــیبــهنقــاطبســیارخوبــیرســیده
اســتودرآیندهاینهچنداندورحتماواکســن

ایرانیکرونانیزعرضهمیشود.
جهانگیــریویــروسکرونــارایــکمعضــل
جهانــیتوصیــفکــردوگفــت:وزارتبهداشــت،
درمــانوآمــوزشپزشــکیدرزمینــهمقابلــهبــا
بحــرانکرونــاکارنامــهدرخشــانیازخــودبــهجــا

گذاشتهاست.
ویبــااشــارهبــهپشــتسرگذاشــتندوران
اوجبیماریکرونادرکشور،یادآورشد:مدیران،
علمــاوصاحبنظــراندرزمینهاقنــاعمردمبرای
رعایتپروتکلهایبهداشــتیخوشدرخشــیدند
ونشــاندادنــدکــهبــرایدینمبیناســالمحفظ

سالمتمردمدراولویتقراردارد.
داد: توضیــح رئیسجمهــوری اول معــاون
کســیتاآنزمانتصورنمیکردحرمامامرضاو
نمــازجمعــهراتعطیلشــوندامادیدیمکهعالوه
برتعطیلــیرهبرمعظمانقالبنیزمراســمعزارا
بــهصورتیــکنفرهبرگزارکردندونشــاندادند

کهسالمتمردمهموارهدراولویتاست.
جهانگیــریبــااشــارهبــهکمبــودامکاناتدر
روزهــاینخســتشــیوعبیمــاریکرونــا،گفــت:
نظــر از ایــرن اســالمی جمهــوری وضــع امــروز
تجهیزاتوامکاناتمقابلهبابیماریکروناعالی

استودغدغهایدراینزمینهوجودندارد.

ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
هشــدار نســبت بــه خیــز مایــم کرونــا در برخی 
استان ها، از دو برابر شدن شهرهای نارنجی در 

کشور خبر داد.
علیرضارئیسیدرحاشیهپنجاهوششمین
جلســهســتادملــیمقابلهبــاکروناکــهباحضور
رئیسجمهــوریودیگــراعضــابرگزارشــد،گفت:
دراینجلسهبحثهایمختلفیدرزمینهوضع
دنیــاومباحــثمربوطبهویروسجهشیافتهای
کــهدردنیــاشــایعشــدهاعــمازانگلیــس،اروپا،
آفریقــایجنوبــیوحتــیدرژاپــنداشــتیم.ایــن

وضعرانیازاستبهدقترصدکنیم.

وضع کرونا در کشورهای اروپایی 
 با وجود آغاز واکسیناسیون

در این کشورها
ویافــزود:درحالحاضرانگلیس،آمریکا،
آلمانوبهطورکلیاروپاوآمریکادروضعیقرار
دارنــدکهدارنــددربرابراینویروسجهشیافته
بــهزانــودرمیآینــدوبحــث،بحثیجدیاســتو
ایــن پــرشــدهاســت. اکثــربیمارستانهایشــان
ایــنکشــورها از بســیاری کــه اســت حالــی در

واکسیناســیونراآغــازکردهانــد؛بــهطــوریکــه
انگلیس۱0میلیوننفرراتاکنونواکســنزدهو
بسیاریازکشورهایاروپاییدیگرهمبههمین
صورتواکسیناسیونراآغازکردهاند.ایننشان
دهندهایناستکهمابایدحواسمانباشدکه
حتیاگرواکسیناسیونهمآغازشود،حتمانیاز
اســتکــهمراقــبرعایــتپروتکلهایبهداشــتی

باشیموبهدقترعایتکنیم.
 هوشیار باشیم و پروتکل ها

را رعایت کنیم
ویافــزود:حتــیدرســطحکشــوریماننــد
در موفقــی بســیار عملکــرد تاکنــون کــه ژاپــن
مدیریــتکرونــاداشــتهاســت،بــهدلیــلجهــش
ویــروسدرایــنکشــوراعــالمکردندکــهبیشاز
70درصــدتختهــایبیمارستانیشــانپــرشــده
اســت.ایننشــانمیدهدکهبایدهشداردهیم
وحتمــاپروتکلهــاودســتورالعملهارارعایتو

رصدکنیم.
رئیســیادامهداد:هدفماایناســتکهتا
ایجادیکایمنیمناسبازطریقواکسیناسیون،
درشــرایطفعلیخوبیکهکشــورماقرارگرفته،
برخالفســایرکشورهاکهواقعامشکالتزیادی

برایشــانپیــشآمــده،بتوانیــمایــنوضعیــترا
ادامهدادهوآنراحفظکنیموازشــیوعوبروز
بیمــاریوخیــزچهارمــیکــهممکــناســتاتفــاق

افتد،جلوگیریکنیم.

هدف گذاری برای نوروزی آرام
ویافــزود:هدفمــانایــناســتکــهیــک
شــبعیــدآرامداشــتهباشــیم.هموطنــانعزیــز
همــهدرکمیکنیــم،همــهدریککشــورزندگی
میکنیمومیدانیمکهعیدگذشــتهدرگیرکرونا
بودیم،قبلازآنهمدرگیرسیلبودیموامسال
ســومینسالیاســتکهدرتعطیالتعیدبااین
پدیدههــامواجــههســتیم.امیــدداریــمکــهاگــر
خوببتوانیماینپنج-شــشهفتهرابهخوبی
رعایــتکنیــمومانــعخیزچهارمشــویم،بتوانیم
یــکشــبعیدآرامداشــتهوبرخــیفعالیتهارا

بتوانیمانجامدهیم.

شهر قرمز نداریم
ویدربــارهآخریــنوضعیــتکشــور،گفت:
امــا نداریــم، قرمــز شــهر هنــوز خوشــبختانه
شهرهاینارنجیاز۱۸تابه۳6رسیدهودوبرابر
شــدهکهاینیکهشــداراســت.شهرهایزرداز

۱۳0به۱7۸رســیدهوشــهرهایآبیاز۳06به
۲۳۴شهرکاهشیافتهاست.

خیز مایم کرونا در برخی 
استان ها

ویافزود:بنابرایننشانمی دهدکهخیزی
ازبیمــاریدربرخــیاســتانهاگرچــهبــهصــورت
مالیمشــروعشــدهوچوندرابتدایراههستیم
می تــوانبــارعایــتومداخلــهموثــرپروتکلهــاو
پرهیــزازآموزههایــیکهداشــتیمیعنــیپرهیزاز
تجمعاتودورهمیهایخانوادگی،زدنماســک
ورعایــتپروتکلهــاوتهویــهمناســبمیتوانیــم

جلوخیزشدیدبیماریرابگیریم.

هشدار به ۸ استان
اســتانهایهرمــزگان، بــه رئیســیگفــت:
گیــالن، شــمالی اســتانهای یــزد، خوزســتان،
مازندرانوگلســتان،آذربایجانغربیولرســتان
هشــدارمیدهیــمکــهبایــدبــهدقــتمراقــبو
مواظبباشــیم.هفتهگذشتهفقطدردواستان
شــهرنارنجــیداشــتیم؛بــهطــوریکــهدرگیــالن
ســهشــهرودرمازنــدران۱۵شــهرنارنجــیبــود،
امــااکنــونپراکندگــیایــن۳6شــهرنارنجــیدر

آذربایجــانشــرقی، از اعــم شــهرهایمختلفــی
اصفهان،خراســانشــمالی،ســمنان،کرمانشــاه،
گیــالن،مازنــدران،گلســتان،هرمــزگان،همدان،
یــزدو...نشــانمیدهــدبرخــیشــهرهاییکهدر
ایناستانهازردبودندباتوجهبهافزایشموارد
ابتــال،تغییــررنگدادهویکدرجهباالتررفتندو

واردشهرهاینارنجیشدهاند.
رییســیبااشارهبهمصوباتجدیدستاد
ملــیمقابلهبــاکرونا،گفت:امــروزبحثهای
مختلفیمطرحشــدومصوباتیهمداشــتیم؛
یکیازمصوباتاینبودکهدردنیایکباردیگر
ثابــتشــدکــهدیجیتالــیکــردنوالکترونیــک
کــردنخدمــاتمیتوانــدبســیارکمککننــده
باشــد.ضمــناینکــهمنجــربــهصرفهجوییدر
اگــربتوانیــم ازهزینههــامیشــود. بســیاری
خدماتپرتکراروپرمراجعهبهدســتگاههای
دولتیوسایردستگاههاراکهمردممجبورند
بــرایدریافــتخدمتحضــوریمراجعهکنند،
بهصورتالکترونیکارائهدهیمونیازنباشد
کــهمــردمبهصــورتحضــوریمراجعــهکنند،
هــمدربحــثترافیــک،هــمدرزمینــهتجمعو
هــمدرزمینــهبیمــاریقطعــامیتوانــدبســیار

موثرباشد.

در  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
از  درمانــی  دفترچــه  حــذف  بخشــنامه ای، جزئیــات 
ابتــدای اســفند به تمامــی واحدهای اجرایی ســتادی 

و استانی این سازمان اباغ کرد.
بــهگــزارشادارهکلروابــطعمومــیســازمان
تامیناجتماعی،باتوجهبهفراهمشدنامکانارائه
خدمــات)ویزیــت،تجویــزدارو،پاراکلینیــکشــامل
آزمایشگاهتشخیصطبی،تصویربرداری،فیزیوتراپی
و…(،دربســترالکترونیــکبــرایتمامــیپزشــکانو
ارائهکنندگانخدماتتشــخیصیودرمانی،باصدور
ایــنبخشــنامه،چــاپدفترچههــایدرمانــیجدیداز

اولاسفندماهسال۱۳۹۹متوقفمیشود.
براســاسایــنبخشــنامه،ازاولاســفندســال۱۳۹۹
صدوردفترچهدرمانیدرتمامیشعبوکارگزاریهای
ســازمانتامیناجتماعیمتوقفخواهدشــدوتمامی
افــرادتحــتپوشــشایــنســازمانمیتواننــدبــاارائه
کارتملــی،شناســنامهویــاجلــددفترچــهدرمانیدر
اختیارخودازخدماتتشخیصیودرمانیموردتعهد
ســازمانبرخوردارشــوندودرزمانمراجعهبهپزشک
وموسســاتتشــخیصیودرمانــیالزامــیبــهارائــه

دفترچهدرمانیازسویبیمارنیست.
دراینبخشنامهمطرحشدهاست:

تمامــیبیمهشــدگانومســتمریبگیراناصلــی
درمانــی خدمــات دریافــت تســهیل بــرای تبعــی و
میتوانندبامراجعهبهسایتاینسازمانبهنشانی
حســاب ایجــاد بــه نســبت eservices. tamin. ir
کاربــریوتکمیــلمشــخصاتهویتــیودرجشــماره
تلفــنهمــراه)موبایــل(خــوددردرگاهمذکــوراقــدام

کنند.
تمامــیبیمهشــدگانومســتمریبگیــراناصلی
وتبعــیقبــلازمراجعــهبــهمراکزدرمانــیمیتوانند
نســبتبــهاســتعالماســتحقاقدرمــانازطریقیکی
ازروشهایزیراقداموازپوششبیمهدرمانخود

اطمینانحاصلکنند.
،medical.tamin.ir ســایت بــه مراجعــه :۱ روش

ورودکدملیومشاهدهوضعپوششبیمهدرمان
انتخــاب ،*۴*۱۴۲0# شــمارهگیری :۲ روش

گزینــه۱)اســتعالماعتبــاردرمانــی(،ورودکدملــیو
مشاهدهوضعپوششبیمهدرمان

ورود ،*۴*۱۴۲0*۱# شــمارهگیری :۳ روش
کدملیومشاهدهوضعپوششبیمهدرمان

موبایــل، اپلیکیشــن از اســتفاده :۴ روش
مراجعــهبــهســایتpwa.tamin.ir،ورودکدملــیو

مشاهدهوضعپوششبیمهدرمان
روش۵:شــمارهگیری#۱666*،انتخــابگزینــه
۱)استحقاقســنجی(،ورودکدملیومشــاهدهوضع

پوششبیمهدرمان
نتایــج اســاس بــر بیمهشــده کــه مــواردی در
دریافتــیازروشهــایفــوقیــااعالممراکــزدرمانی،
فاقــداســتحقاقدرمــاناســت،درصــورتاعتــراض
میتوانــدموضــوعراازطریــقســامانه۱۴۲0پیگیری

کند.
تمامیبیمهشــدگاندرصورتایجادحســابکاربری
میتواننــدخالصــهســوابقدرمانیخــودرابامراجعه
بــهســامانهeservices.tamin.irدرپنجــره)منوی(

مخصوصبیمهشدگانمالحظهکنند.
و قــرارداد طــرف از اعــم پزشــکان تمامــی
غیرطــرفقــرارداد،میتواننــدبــاثبتنــامدرســامانه
)ep. tamin. ir( ســازمان ایــن الکترونیــک نســخه

ودریافتنامکاربری،براینسخهنویسیالکترونیک
اقدامکنند.

و تشــخیصی موسســات و پزشــکان چنانچــه
درمانــیاعــمازطــرفقــراردادوغیرطــرفقــرارداد،
راســامبــادرتبــهتهیهســامانههاینسخهنویســیو
نســخهپیچیالکترونیــککردهانــدوازســامانههای
ep.tamin. ir,darman.(تحــتمالکیــتســازمان
tamin.ir(اســتفادهنمیکنند،میتوانندبااســتفاده
از و خــود نظــر مــورد و اختیــار در ســامانههای از
طریقپیادهســازینرمافزارهایواســط)API(توســط
بــرای خــود، قــرارداد طــرف نرمافــزاری شــرکتهای
نسخهنویسیوپذیرشالکترونیکنسخاقدامکنند.
پزشکانوموسساتطرفقراردادپسازاحراز
هویــتفــرد)رویــتکارتملــی،شناســنامهویاجلد
دفترچــهدرمانــی(واســتعالمبرخــورداریبیمــاراناز

اســتحقاقدرمان)پوشــشبیمهدرمان(ازروشهای
اعالمیســازمان،براینسخهنویســیوارائهخدمات
تشخیصیودرمانیدربسترالکترونیکودرصورت
قطعبودنسیســتممکانیزهبااســتفادهازسرنسخه
مخصــوصمطــبپزشــکویــاسرنســخهمتعلــقبــه
موسســهدرمانیبهجایبــرگدفترچهدرمانیبیمار

اقدامکنند.
)پوشــش درمــان اســتحقاق اســتعالم روشهــای
بیمــهدرمــان(بــرای»بیمــارانخــاص«همانندســایر
بیمهشــدگاناســتبااینتفاوتکهاینبیماراندر
کدپیگیریواســتعالمبرخورداریازخدماتدرمانی

باپسوند»خاص«مشخصمیشوند.
در بســتری بخــش در درمانــی ارائــهخدمــات
مواردیکه»نوزاد«فاقدکدملیباشدتازمانصدور
شناســنامهواختصــاصکدملــیبهنــوزاد)حداکثرتا
یکمــاهپــسازتولد(ازطریقکدملیمادرامکانپذیر

است.
بیمهشــدگان هویــت احــراز ثانــوی اطــالع تــا
اتبــاعبیگانــهبــااســتفادهازکــداختصاصــیمنــدرج
درجلددفترچهدرمانی)۱0رقماولشــمارهســریال
دفترچــه(صــورتمیگیــرد.لــذاارایه»جلــددفترچه
درمانــی«بــرایبرخــورداریازخدمــاتتشــخیصیو
درمانیتوسطاتباعضروریاست.ضمناآندستهاز
بیمهشــدگاناتبــاعخارجیکهجدیدالورودهســتند،
باارائهشــمارهاختصاصــیفراگیر)فیدا(میتواننداز

خدماتدرمانیدرتعهدسازمانبهرهمندشوند.
ارائــهخدمــاتتشــخیصیودرمانیبــهبیماران
اورژانســیمنوطبهدریافتاســتحقاقدرماننیست

ودرحیندرماناینفرایندانجاممیشود.
نسخهنویســیالکترونیــک:درصــورتمراجعــه
بیمــاربهپزشــکطرفقرارداد،پزشــکپــسازاحراز
هویتوثبتشمارهتلفنهمراه)موبایل(متعلقبه
بیماروانجاممعاینهنسبتبهثبتخدماتپزشکی
)اعــمازانجــامویزیــت،تجویــزدارووســایرخدمــات
تشــخیصیودرمانی…(درسامانهنسخهالکترونیک
اقــداممینمایــد.درایــنصــورتحقالزحمــهپزشــک
معالجطرفقراردادبرابرضوابطمربوطهوبهصورت

برخطتوســطاینسازمانپرداختخواهدشد.
صــورت در غیرالکترونیــک: نسخهنویســی
مراجعــهبیمــاربــهپزشــکطــرفقــرارداد،چنانچــه
امــکاناســتفادهازســامانههایالکترونیــکبــههــر
دلیل)قطعاینترنت،قطعسامانهنسخهنویسیو…(
میســرنباشــد،پزشــکپسازاحــرازهویــتبیماربا
اســتفادهازکارتملی/شناسنامه/دفترچهدرمانیو
استعالمبرخورداریویازاستحقاقدرمان)پوشش
بیمهدرمان(،نسبتبهمعاینهوتجویزدرسرنسخه
)A۵مخصوصمطب/مرکزدرمانی)ترجیحادرقطع
اقــداممینمایــد.الزمبــهذکــراســتتــازمــانابــالغ
ازطــرفســازمان، بــرایسرنســخه اســتانداردالزم
دســتورپزشــکمیبایســتبــهصــورتخوانــادردو
بــرگتجویزشــود.برگاولسرنســخهبــرایمراجعه
بــهداروخانهوســایرموسســاتپاراکلینیکبهبیمار
وبــرگدومسرنســخهبــرایدریافــتحقالزحمــهبــه
مدیریتدرماناســتانتحویلمیشــود.ارســالبرگ
دومسرنســخهمخصوصپزشــکبهمدیریتدرمان
اســتان،کمافیالســابقمشــابهفرآینــدارســالبــرگ

مخصوصپزشکدردفترچهدرمانیاست.
ثبتمشــخصاتهویتیبیمارشــاملنامونام
خانوادگی،شمارهکدملی،تاریخویزیتبیماروثبت
کــدپیگیریاســتحقاقدرمان)پوشــشبیمــهدرمان(
بررویسرنســخهپزشــک/مرکزدرمانیالزامیاست
)ثبتکدپیگیریاســتحقاقدرمانتوســطپزشکانتا

اطالعثانویاجبارینیست.(
آن، از بعــد و ۱۳۹۹/۱۲/۱ تاریــخ از چنانچــه
برخــیازبیمــارانبــادفترچهدرمانیخودبهپزشــک
مراجعــهکننــد،پزشــکمیتوانــددرصــورتممکــن
نبودننسخهنویسیالکترونیک،همانندروالسابق
تجویــزخدمــات بــرای بیمــاران ازدفترچــهدرمانــی
پزشــکیاســتفادهنمودهوبرگمخصوصپزشــکرا
کمافیالسابقبهمدیریتدرماناستانارسالکند.
پزشــکطــرفقــرارداد،بایــدبرایثبــتعملکرد
خود)اعمازانجامویزیتوخدمات(کهبااســتفاده
ازسرنســخهمطــبیابــرگدفترچهدرمانــیبیماران
انجامشــدهاســتدرفرمثبتنســخکاغذیسامانه

نســخ و اقــدام کمافیالســابق الکترونیــک نســخه
کاغــذیرادرپایــانمــاهبــهمدیریــتدرمــاناســتان

ارسالکند.
پزشــکان هماننــد قــرارداد غیرطــرف پزشــکان
طــرفقــراردادمیتواننــدبــااتصــالبــهســامانههای
الکترونیــکســازمانیــاســامانههایمــورداســتفاده
خــود،نســبتبــهنسخهنویســیالکترونیــکاقــدام
نمایند.درصورتعدمامکاناستفادهازسامانههای
الکترونیکبههردلیل)قطعاینترنت،قطعســامانه
نسخهنویسیو…(،پزشکمیتوانددستورپزشکیرا
درسرنســخهمخصوصمطب/موسســهدریکبرگ

تجویزوتحویلبیمارکند.
قبیــل )از داروهــا برخــی تجویــز آنجاییکــه از
MS،داروهــایتحــتوب،بیمــارانخاص،ســرطانی
و…(،صرفــاًازطریــقنســخهالکترونیــک،دردســتور
کارسازماناستضروریاستاطالعرسانیالزمبه
پزشــکانوموسســاتتشــخیصیودرمانیغیرطرف
بــرای الکترونیــک بســتر از اســتفاده بــرای قــرارداد
نسخهنویســیوپذیــرشنســخالکترونیکــیانجــام
پذیرد.تمهیداتالزمبرایایجاددسترسیموسسات
مذکوربرایپذیرشنسخالکترونیکتوسطمدیریت

درماناستانفراهممیشود.
داروخانههــاوموسســاتپاراکلینیکبرایارائه
کاغــذی( )نســخ غیرالکترونیــک بســتر بــر خدمــات
حتیاالمــکانبایــدنســبتبــهدریافــتوثبــتکــد
پیگیــریاقــدامکنند.ثبتکــدپیگیریپسازتکمیل
eservices. ســامانه در بیمهشــدگان مشــخصات

tamin.irالزامیخواهدبود.
الکترونیــک، نسخهنویســی نبــود صــورت در
بیمــارمیتوانــدنســخهکاغــذیپزشــکمعالــجرابــه
داروخانههاویاموسســاتپاراکلینیکطرفقرارداد
ارائهکردهوخدماتموردنیازخودرادریافتنماید.
موسســاتمذکورموظفهســتندبااســتفادهازکد
ملیبیمار،نسبتبهثبتنسخمندرجدرسرنسخه
معاونــت ســامانه در پزشک/موسســه مخصــوص
تحــت ســامانه یــا و )darman. tamin. ir( درمــان
مالکیــتمرکــز)ازطریــقپیادهســازیAPI(،وارایــه

خدمــتاقدامکردهونســخکاغــذیرامطابققرارداد
بهمدیریتدرماناســتانارســالنمایند.فرایندثبت
نسخکاغذیمندرجدردفترچههایدرمانیتااطالع

ثانویمطابقروالقبلخواهدبود.
نســخ پذیــرش و نسخهنویســی آنجاییکــه از
دربســترالکترونیــکبــرایتکمیــلپرونــدهســالمت
بیمهشدگانضروریاست،پرداختمطالباتمرتبط
بــانســخالکترونیــکدراولویــتســازمانقــراردارد.
استفادهازنسخکاغذیصرفاًدرمواردیمجازاست
کــهنسخهنویســیالکترونیــکبــهدالیــلنرمافــزاری
)قطــعاینترنــت،قطــعســامانهنسخهنویســیو…(و

سختافزاریو…فراهمنباشد.
هماهنگــیالزمبــابیمــهمرکــزیبــرایپذیــرش
نسخالکترونیکتوسطشرکتهایارائهدهندهبیمه
تکمیلیدرمانبهعملآمدهوتوسطبیمهمرکزیبه
شرکتهایبیمهتجاریابالغشدهاست.درصورت
تجویــزدســتورپزشــکبــررویسرنســخهنیــز،بیمه
شدهمیتواندنسخهکاغذیپزشکراکمافیالسابق

بــهبیمهتکمیلیمربوطهتحویلواقدامکند.
تجویــز درمانــی و تشــخیصی تمامــیخدمــات
شــدهتوســطپزشــکبــهصــورتنســخهالکترونیــک
ویــاکاغــذیبــهاســتنادکدملــیدرپرونــدهســالمت
شــخصبیمهشــدهثبتمیشــود.بنابرایناســتفاده
ازکدملــی»غیــر«و»منغیرحــق«ضمــنمغایرتبا
موازینحقوقیمیتوانددرروندتشــخیصودرمان
بیماریافرادایجادمشکلکند.لذاتمامیپزشکانو
موسساتتشخیصیودرمانیموظفهستندضمن
احــرازهویــتبیمــهشــدهازارائــهخدمتبــهافرادبا
کــدملــی»غیــر«برابــرمقــرراتوضوابــطخــودداری
کننــد.مســئولیتحقوقــیوقضایــیحاصــلازارائــه
ویــااســتفادهازکــدملــی»غیــر«بهعهدهشــخص/

اشخاصمربوطهخواهدبود.
اجتماعــی تامیــن ســازمان درمــان معاونــت
موظــفاســتظرفمــدتدهروزازتاریخصدوراین
بخشــنامه،ضوابــطحــذفدفترچــهرادردواســتان
فارسومازندران،کهطرحپزشــکخانوادهدرآنها

اجرامیشود،تدوینوابالغکند.

جهانگیری:  برای خرید واکسن محدودیت نداریم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: شهرهای نارنجی 2 برابر شده  است

بخشنامه استفاده از کارت ملی به جای دفترچه درمانی اباغ شد


