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بیمارستانخصوصیدردلبیمارستاندولتی!




آقایدبیر
ایرادکاراینجاست!
رئیسفدراسیونکشتی،ازکاهشورود
نوجوانانبهعرصهکشتیابرازنگرانیکرده
است؛نگاهیبهسرنوشتخیلیازقهرمانان
پاسخایننگرانیرامیدهد

3.9 M views

بزرگ ترین روزنامهکشور در ماهشهر
تصویری از یک بیلبورد شهری در بندرماهشهر در فضای
مجازی منتشر شد که روی آن آخرین خبرهای مرتبط با
وضعیتکرونایاینشهردرقالبیکروزنام هطراحیشده
است .شهرداری برای هشدار به مردم در این روزهایی
که خوزستان با موج چهارم کرونا دست و پنجه نرم می کند،
ن بیلبورد بندر ماهشهر را به این کار اختصاص
بزرگ تری 
داده است .کاربری نوشت« :به نظرم باید از هر روشی که
میشه به مردم هشدار داد تا پروتکل ها رو بیشتر رعایت
کنن ،استفاده کرد .حاال چه بیلبورد باشه  ،چه چاپ و انتشار
بروشور».کاربردیگرینوشت«:بهترینکاریکهمسئوالن
می تونن بکنن اینه که با تصمیمات شون برای مردم صف
درست نکنن ».کاربری هم نوشت« :ایده خالقانه ای بود
که هم فرهنگ روزنامه خوانی رو باال می بره و هم به نوعی
اطالع رسانی می کنه».



3.1 M views

بیمارستان خصوصی در دل بیمارستان دولتی!
شاید باورتان نشود اما گزارشی در فضای مجازی بازتاب
پیدا کرد که در آن از بیمارستان های دولتی گفته شده
که با گره زدن بخش هایی از خود به بیمارستان خصوصی
باعث سر درگمی بیماران شده اند .روزنامه جوان در این
گزارشنوشتهاست«:هنگامبیماریوقتیبخواهیمبرای
درمان به بیمارستان برویم ،دو راه داریم؛ یا بیمارستان
خصوصی را با هزینههای گرانش انتخاب کنیم و در
عوض خدمات سریعتر و احتماال ً مناسبتری بگیریم یا
این که به بیمارستان دولتی برویم و با تعرفههای ارزان
در صفهای طوالنی منتظر بمانیم .اما بیمارستان هایی
هستند که مراجعهکنندگان آن بعد از مدت زیادی انتظار،
متوجه میشوند برخی خدمات را بدون این که بفهمند در
بخشخصوصیداخلبیمارستانباتعرفههایگرانقیمت
دریافت کردهاند!» کاربران به این بیمارستان ها که این
گونهازمردمیکهبرایگرفتنخدماتارزانبهبیمارستان
های دولتی مراجعه کرده اند پول اضافه می گیرند ،انتقاد
کردند.



▪پاکبانیدارنده2مدالطال

2.8 M views

ابطال گواهی فوت  ۹خدمه سانچی
از سانحه نفتکش سانچی بیش از سه سال می گذرد.
نفت کشی که در آب های شرقی چین بعد از تصادف با یک
کشتی چینی آتش گرفت و غرق شد .به تازگی خبر رسیده
کهدادگاه گواهی فوت  ۹خدمه سانچی را باطل کرده چون
هیچ دلیل متقنی مبنی بر فوت آن ها پیدا نکرده است.
دلیل مهمی که خانوادهها در دادگــاه برای باطل کردن
آگهی فوت داشتند ،بیش از۱۲۰۰تماسی است که افراد
تماسگیرنده گفته اند فرد ایرانیتباری این شمارهها را
به آن ها داده و درخواست کرده به صاحب شمارهها اطالع
دهندکه«مازندهایم».گفتهمیشودباتغییرحکم،شرکت
ملی نفت باید به رغم پرداخت تمامی حق و حقوق مفقودان
به عنوان کارمند ،برای پیداکردن خدمه مفقوداالثر از
صلیب سرخ جهانی کمک بگیرد که تاکنون به دلیل حکم
دادگاه سه سال پیش ،این اتفاق نیفتاده است.



3.4 M views

نانوایی های ماهی پز!
ویدئویی از یک نانوایی در آبادان منتشر شد که در آن
می بینیم نانوایی در روز تعطیلی مجازش ،به جای پخت نان
اقدام به تولید سمبوسه ،ماهی کباب و  ...روی نقاله پخت
نان کرده و با استقبال خوبی هم مواجه شده است .کاربران
به این ویدئو واکنش های متفاوتی داشتند .برخی از
کاربران این نانوایی را تحسین کردند که توانسته در این
شرایط سخت اقتصادی ،با روش های درآمدزایی جایگزین
درآمدش را باال ببرد اما برخی هم منتقد این حرکت بودند.
آن ها معتقدند نانوایی ها مجوز پخت غذا ندارند و این کار
اختالل درامورصنفیایجادمیکندونبودنظارتبراینکار
ممکن است مشکالت بعدی را در پی داشته باشد .کاربری
نوشت« :به بهداشتی بودن یا نبودنش کار ندارم ولی کار
خالقانه ای بود ».کاربر دیگری نوشت« :فرداش از این
نونوایی نون بگیری بوی ماهی می ده».



2.4 M views

سرقت مخزن زباله در ماهشهر
تاکنون گزارش های متعددی درباره پدیده زبالهگردی
و زباله گردها منتشر شده و برخی از آن ها را در کوچه
و خیابان دیده ایم اما تا کنون سرقت مخزن زباله
راندیده بودیم که به تازگی ویدئویی در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که نشان میداد ،چند
نفر با موتور سهچرخه در منطقه مسکن مهر ماهشهر،
اقدام به سرقت مخزن زباله میکنند .کاربران به این
اتفاق واکنش نشان دادنــد .کاربری نوشت« :دزد
براش فرقی نداره هر چیزی رو که فکر کنه می تونه
بفروشه می دزده ».کاربر دیگری نوشت« :بعد از بلوکه
های سیمانی وسط بزرگراه ها ،نرده های پل های عابر
پیاده ،در چاه های فاضالب و  ...حاال چشممون به گاری
زباله دزدی روشن شد ».کاربری هم نوشت« :توی
بیشتر کشورها این مخازن در عمق زمین قرار داره
تا هم دزدی نشه و هم آلودگی در سطح دیده نشه».

صحبت ه ــای علیرضا دبــیــر ،رئیس
فدراسیون کشتی ،در خصوص آینده
کشتی بازتاب زیــادی در فضای مجازی
داشـــت و کشتی دوســتــان زیــــادی را
دربــاره آینده کشتی نگران کرد .رئیس
فدراسیون کشتی در گفت و گوی زنده
تلویزیونی با شبکه ورزش درباره آینده کشتی هشدار داد و
گفت« :کشتی در سراشیبی شدید کیفی و کمی قرار دارد .من
نگراندو،سهسالآیندههستم.بچههای 9و 10سالهایکهقرار
بودهواردکشتیشوندامانیامدندحتماباعثایجادخألییدر
تیم های نونهاالن و نوجوانان خواهند شد ».با این حال همواره
حمایت نکردن از قهرمانان و به ویژه آینده شغلی آن ها یکی از
موضوعات مورد بحث در عرصه ورزش بوده است .نگاهی به
زندگی چند تن از مدال آوران نوجوان کشتی نشان می دهد
مسئوالنازاینسرمایههاینوجوانکهنبوغخودرارویتشک
نشان داده اند ،غافل شده اند و شاید دیدن همین نوجوان ها و
مقایسه آن ها با مدال آوران دیگر رشته ها ،خانواده ها را بر آن
داشته تا تمایلی به ادامه ورزش فرزندشان در کشتی نداشته
باشند .امروز درباره چند قهرمان کشتی نوشته ایم که سال ها
در تیم ملی نوجوانان ،قهرمانی کسب کرده و اکنون به سختی
کارگیرآوردهاندتابتوانندازپسهزینههایزندگیبرآیند.

2.1 M views

قاچاق به سبک انگری بردز!
ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
شما را یاد بازی انگری بردز می اندازد .در این ویدئو می
بینیم یک بسته را داخل تیرکمانی که در زمین کاشته
اند می گذارند و دو نفری آن را می کشند و بعد رها می
کنند تا بسته با این ترفند  600متر جلوتر روی زمین
بیفتد .اما بر خالف بازی انگری بردز در این تیرکمان
مواد مخدر وجود دارد و فروشنده های مواد با این کار
مواد را از افغانستان به سمت ایران پرتاب می کنند تا
به دست قاچاقچی ها برسد و آن را برای معتاد کردن
و به خاک سیاه نشاندن ایرانی ها به فروش برسانند.
کاربری نوشت« :هرچند دیدن این صحنه ها توی سال
 2021عجیبه ولی این قاچاقچی ها نحوه استفاده از
ابزارهای قدیمی رو خوب بلدن ها».

گزارشی از حال و روز دارنــده دو مدال
طــای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و
فرزند جانباز و آزاده جنگ تحمیلی که در
شهرداریدزفولبهعنوانپاکبانمشغول
کار شده است ،بازتاب زیادی در فضای
مجازیداشت.محمدحسینوند،قهرمان
کشتی گفته« :پدرم جانباز  ۲۵درصد است و دو سال و نیم در
اسارت بوده ،چندین مرتبه به همراه پدرم به بنیاد جانبازان
رفتیمتاشغلیبهمنبدهندکهمتاسفانههیچکارینکردند.من
چهارخواهروبرادردارمکهآنهاهمباوجودداشتنتحصیالت
دانشگاهی همه بیکار هستند ».البته این به معنی زیر سوال
بردن شغل شریف پاکبانی نیست اما یک قهرمان آسیا قطعا
میتوانددرزمینههایمرتبطباتوانایی اشبهکارگرفتهشود.
▪چوپانیدارندهطالیآسیاوبرنزجهان!

یکی دیگر از قهرمانان کشتی کشورمان
ک ــه در نــوجــوانــی در کــشــتــی خــوش
درخشید،محمدمحرابیاستکهدارنده
نشان طالی آسیایی و برنز جهانی است.
او که این روزهــا برای تامین هزینه های
زندگی چوپانی می کند ،به ایسنا گفته
اســت« :یک سالی میشود که از سر اجبار و تامین بخشی
از نیازهای زندگی در کنار تحصیل در دانشگاه مجبورم از
گوسفندانمواظبتکنموبهچوپانیمشغولموگوسفندانیکی
ازبستگانمانرادرازایحقوقماهانهنگهمیدارم».
▪پشتیبانانقهرمانهاکجاهستند؟

هر چند پاکبانی و چوپانی شغل های شریفی است اما چرا
باید یک قهرمان ملی به جای این که فکر و ذکرش پیشرفت
و گرفتن مدال های خوش رنگ برای کشور باشد ،بیشتر
وقتش به دنبال یافتن شغل سپری شود؟شاید مهم ترین
انگیزه ای که خانواده ها را می تواند تشویق کند که مشوق
فرزندانشان برای حضور روی تشک کشتی باشند ،همین
است که آن ها ببینند از قهرمان ها به طور شایسته ای
تقدیر می شود و آن ها دیگر الزم نیست نگران شغل و
آینده فرزندشان باشند.این در حالی است که در بسیاری
از کشورها ،حمایت های زیادی از مدال آوران می شود .به
طور مثال در آمریکا غیر از حقوق ثابت  500دالری برای
ورزشکارمدالآور ،اقداماتیهمچونکمکهزینهتحصیلی،
استخدام و حمایت از باشگاههای آنها انجام می شود.

رسدرگمی در روزهای
بدون دفرتچه!

اجرایطرححذفدفترچههایکاغذی،طرحبزرگیاستکهدرابتدایاجرابهدلیلفراهمنبودنزیرساختها
مشکالتیرابرایبیمهشدگانبهوجودآوردهاست
رعیت نواز – بعد از سال ها باالخره قرار بر حذف دفترچه های بیمه تامین
اجتماعی از اول اسفند شد .قراری که به نظر می رسد به دلیل فراهم نبودن زیر
ساختهاواجرایعجوالنه،درهمینابتدابامشکالتیهمراهبودهاست.بارهادر
خصوصاهمیتحذفدفترچههایبیمهتامیناجتماعیدرهمینصفحهگزارش
نوشتهایم .در همان گزارش ها هم نوشته بودیم که برای اجرای درست این طرح
نیازاستپزشکانپایکارنسخهنویسیالکترونیکیبیایندوزیرساختهابرای
دسترسیداروخانههابهایننسخههایالکترونیکفراهمباشداماباگذشت10
روزازاجرایطرححذفنسخهالکترونیک،تصاویروویدئوهاییمنتشرشدهکه
نشانمیدهدمردمدرداروخانههاومراکزدرمانیدرسردرگمیبهسرمیبرند.
امروزضمنمرورتاریخچهحذفدفترچههایکاغذی،ازدالیلسردرگمیهای
بهوجودآمدهبرایبیماران،پزشکانوداروخانههادرچندروزاخیرنوشتهایم.
▪تاریخچهحذفدفترچههایکاغذی

خردادسال 93علیربیعیوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیوقت
اعالمکرد طیسهماهآیندهکارتالکترونیکهوشمندجایگزین
دفترچه های بیمه می شود اما این اتفاق مسکوت ماند تا این که
رئیس جمهور تیر ماه امسال گفت از همکاران بخش سالمت و
بیمه کشور انتظار دارم ،دفترچه های بیمه را حذف و خدمات
سالمتراالکترونیکیکنند.ایننکتههمحائزاهمیتاستکه
نسخهنویسیالکترونیکبهمنظورمدیریتمنابعوارائهخدمات
با کیفیت به بیمه شده بند «چ» ماده  70قانون برنامه پنج ساله
ششمتوسعهموردتوجهبودهاست.البتهتیربهپایانرسیدوتااول
اسفند امسال هم خبری از حذف دفترچه های بیمه نشد و حاال
10روز از آغاز حذف دفترچه های بیمه توسط تامین اجتماعی
گذشته اما همچنان دیگر بیمه ها مثل خدمات درمانی و بیمه
سالمتخدماتشانراباارائهدفترچهانجاممیدهند.
▪سامانهپروندهالکترونیکسالمت

تا پیش از این هر فردی که تحت پوشش تامین اجتماعی بود،
دفترچه ای در اختیار داشــت که مهم ترین کارکردش ثبت
داروهایی بود که پزشک برای بیمار می نوشت و گاه آن قدر بد
خطبودکهحتیداروسازداروخانههمتوانخواندنآنرانداشت
و مشکالتی را برای بیمار به وجود می آورد و وقتی این دفترچه
تماممیشد،دوبارهچاپدفترچهایجدیدوهمینآشوهمین
کاسه .به همین دلیل از حدود چهار دهه پیش موضوع پرونده
الکترونیک در کشورهای پیشرفته اجرایی شد و در کشور ما
هم این بحث از سال  94در مجلس مطرح شد و برای اولین بار
 4تیر سال 98سامانه آن به نام سامانه «سپاس» به بهره برداری
رسید .قرار بود در این سامانه اطالعات پزشکی افراد ثبت شود
و با وارد کردن کد ملی فرد در اختیار پزشک ،بیمار ،داروخانه و
دستگاه های نظارتی قرار گیرد .هدف اصلی راه اندازی پرونده
الکترونیکسالمت،ارتقایکیفیوکمیخدماتسالمتاست
بهگونهایکهصحیحتر،بهموقعتر،باکیفیتترواقتصادیترارائه
شود .این سامانه در کنار فوایدی که می تواند برای فرد داشته
باشد از خطاهای پزشکی و همین طور سوء استفاده از دفترچه
هایبیمهبهخصوصفروشوقاچاقداروهمجلوگیریمیکند.
▪زیرساختهایالزم

برای حذف دفترچه های بیمه الزم است در همان ابتدا بیمار،
پزشک و داروخانه آگاهی الزم را به دست آورند یعنی بیمار باید
بداند چطور می تواند از میزان باقی مانده اعتبار دفترچه اش
آگاهی پیدا کند یا به اصطالح احقاق سنجی کند ،دوم این که
پزشکانبایدآمادگیالزمبرایثبتنسخهآنالینراداشتهباشند
وداروخانههاهمبهنسخهایکهپزشکانمینویسند،دسترسی
داشته باشند تا از این طریق بتوان دفترچه بیمه را حذف کرد و
برایاینهماهنگیبینبیمار،پزشکوداروخانهبایدزیرساخت
های الزم فراهم باشد که اگر سامانه «سپاس» به درستی عمل
می کرد این مهم با بهترین نتیجه پیش می رفت اما به نظر می
رسدبرایحذفدفترچهزیرساختهایالزمفراهمنشدهاست.
▪نواقصموجوددرطرححذفدفترچههایکاغذی

اجرای طرح حذف دفترچههای کاغذی طرح بزرگی از سوی
سازمان تأمین اجتماعی است که در ابتدای کار با پــارهای از
مشکالتهمراهبودهوموجبسردرگمیبیمهشدگانوخانواده
هایشان شده است .این طرح در کنار کاهش مصرف کاغذ می

توانددرآیندهبهداشتنپروندهسالمتالکترونیکمردمکمک
کند تا از خطاهای پزشکی به شکل عمده ای جلوگیری شود .با
اینحالفراهمنبودنزیرساختهاونبوداطالعرسانیدرست،
مشکالتیرابرایبیمهشدگان،پزشکانوداروخانههابههمراه
داشتهکهآنهاراباهممرورمیکنیم.
ضعف اطالعرسانی
اولین و شاید مهم ترین دلیل موفقیت طرح های بزرگ ،اطالع
رسانی دقیق و درست است که به نظر می رسد در این زمینه
اطالع رسانی به مردم به خوبی صورت نگرفته و هنوز مردم با در
دستداشتندفترچهبهمراکزدرمانیمراجعهمیکنندوحتی
چیزی درباره حذف دفترچههای بیمه نشنیدهاند .اگر از آن ها
بپرسید که چرا دفترچه به همراه دارید ،می گویند« :مگر دکتر
بدوندفترچهبیمه،کسیراویزیتمیکند؟»
بیخبریپزشکانازنسخهنویسیالکترونیک
در کنار مردم ،پزشکانی هم هستند که هنوز با نسخه نویسی
الکترونیک آشنایی ندارند و معموال اقدام به صدور نسخه های
سنتی آن هم در سربرگ های شخصی می کنند که باعث شده
مردمدرداروخانههابامشکلمواجهشوند.یکیازبیماراندرباره
ایناتفاقگفته«:بهدکترگفتمدارورادردفترچهامبنویسد.دکتر
گفتدفترچهدیگراعتبارنداردوکدملیامراروینسخهنوشتو
مهرکرد.نمیدانماینطوربهمندارومیدهندیانهامادکترگفت
میتوانمباهمینسربرگداروبگیرم».بااینحالداروخانهاین
نسخهراچونقادربهاحرازهویتنیستودرسامانههمثبتنشده
بهنرخآزادمحاسبهمیکند.البتهنایبرئیسانجمنداروسازان
ایران به همشهری گفته« :پزشکان باید نسخه خود را در مطب
آنالینکنندوآنرابهداروخانهارجاعدهنداماآنهازیرباراینکار
نرفتهاندوبهایندلیل،داروخانهدارانبایدمسئولیتموضوعاتی
رابپذیرندکهازنظرقانونیمسئولیتیدربارهآنندارند».
شلوغیدرداروخانهها
هرچندبرخیپزشکانهنوزبانسخهنویسیآنالینآشناییندارند
یادربرابرآنمقاومتمیکنندامابرخیپزشکانبهنسخهنویسی
آنالینروآوردهاندوهمینتکثر،مشکالتزیادیرادرداروخانه
هابهوجودآوردهاست.تعددنحوهنسخهخوانیکهشاملنسخه
های آنالین و سنتی می شود از یک سو و کندی و قطع سیستم
نسخه پیچی آنالین هم از سوی دیگر باعث شلوغی در برخی از
داروخانههایمرجعشدهاست.
آشنایینداشتنمراکزدرمانیومطبها
با وجود اجرایی شدن حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی از
ابتدایاسفند؛اماهنوزبسیاریازمراکزدرمانیوپزشکانانگاربا
اینموضوعآشناییندارندودرصورتبههمراهنداشتندفترچه
هزینه های ویزیت را بر اساس تعرفه آزاد محاسبه می کنند که
مشکالتی را برای بیماران به همراه داشته است .البته برخی از
درمانگاههاوداروخانههاهمبیانکردهاندهنوزازسویسازمان
تأمین اجتماعی به بستر طرح افزوده نشدهاند و امکان ویزیت
بیماران از طریق کارت ملی و بدون دفترچه تأمین اجتماعی
فراهمنشدهاست!
مشکالتبابیمههایتکمیلی
درکنارآنچهگفتیمبهنظرمیرسدفکریبرایبیمهشدگانیکه
بیمههایتکمیلیدارندهمنشدهاست.ازآنجاییکهکارگزاران
بیمه های تکمیلی به منظور پرداخت هزینه ها نیاز به اسناد
پرداختیبرایدارو،ویزیتو...بههمراهدستورپزشکدارند،این
اتفاقمشکالتیرابرایبیمهشدههاییکهبیمهتکمیلیدارندنیز
بهوجودآوردهاست.

