اجتماعی

یک شنبه ۱۴آذر۱۴۰۰
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یک توئيت

آمبوالنسهستاما فرسوده!

گزیده

دستور رئیس جمهور:

برای تامین دوز سوم واکسن کرونا
برنامهریزی شود

تعدادآمبوالنسهایمابهازایجمعیتقابلقبول،اما 60درصدآنهافرسودهاست.
رئیساورژانسخواستارتامیناعتبارازدولتومجلسشدهو  48نمایندههمطرح
تقویتاورژانسکشورراارائهکردهاند

رویترز در توئیتی نوشت :دانشمند
ارشــد سازمان بهداشت جهانی ،از
مردم خواسته که از ظهور نوع ویروس
جدید کرونا وحشت نکنند .او گفته
است :هنوز خیلی زود است که بگوییم
آیا اومیکرون به سویه غالب تبدیل
خواهد شد یا نه.

رسانه های جهان

یــــــورونــــــیــــــوز:
پــــژوهــــشــــگــــران
هـــمـــزمـــان بـــا کــار
بـــــــرای شــنــاخــت
«اومیکرون» بر یک
موضوع تاکید دارنــد؛ ایــن که ظهور
اومیکرون نتیجه دسترسی نابرابر به
واکسنهای کروناست .زمانی که
بخش بزرگی از جمعیت واکسینه
شوند ،ویروس دیگر به اندازه کافی در
گردش نخواهد بود تا جهش جدیدی
داشته باشد .به همین دلیل است که
سازمان جهانی بهداشت همچنان
از کشورهای ثروتمند به دلیل توزیع
ناعادالنه واکسنهای کرونا در جهان
انتقاد میکند.
فــرانــس :24هوگو
لــوپــزگــاتــل رامــیــرز،
معاون وزیر بهداشت
مکزیکگفت:بستن
مرزهاومسدودکردن
رفتوآمدافرادوکاالهااقداماتمفیدی
برایمهارانواعمختلفنیست.اوگفت:
واکسیناسیون کلید کاهش بستری
شــدن و مــرگ ناشی از کووید اســت .
او در توئیتی نوشته اســت :ما از شما
میخواهیمآرامشخودراحفظکنیدو
اقداماتیرابرایجلوگیریازعفونتها
انجام دهید مانند پوشیدن ماسک،
فاصلهگذاریاجتماعیوشستنمنظم
دستها.

پلیس فتا :هیچ سایت همسریابی
اجازه فعالیت ندارد
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتای ناجا گفت :هیچ سایت
همسریابی در کشور اجـــازه فعالیت نــدارد.
سرهنگ علی محمد رجبی در بــاره فعالیت
سایت همدم گفت :سایت و مجموعه «همدم»
یک سایت همسریابی نیست بلکه یک سایت
همسان گزینی است و این سایت فقط مجاز به
فعالیت در این زمینه است .رئیس مرکز تشخیص
و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا
بــا اعــام ایــن کــه پلیس فتا در حــوزه فعالیت
همسریابی به هیچ فرد یا گروهی مجوز نمیدهد
از خانواده ها و دختران و پسران جوان درخواست
کرد که فریب تبلیغات در فضای مجازی را نخورند
و به سایت ها و شبکه هایی که با عناوین مختلف در
راستای همسریابی فعالیت میکنند توجه نکنند
و اطالعات و عکس های شخصی خود را در اختیار
آن ها قرار ندهند.

مصطفی عبدالهی –ازحدود 5هزارآمبوالنس
کشور 3 ،هــزار آمبوالنس ،معادل  60درصد،
فرسوده است؛ خبری نگران کننده که اگر چه به
طور مستقیم به معنای ضعف خدمت رسانی در
ماموریتهایاورژانسنیست،اماتاثیرآندرارائه
خدماتاورژانسیراهمنمیشودنادیدهگرفت.
همزمانی برگزاری اولین نشست خبری رئیس
جدیدسازماناورژانسکشورباروزهاییکهدولت
و مجلس خود را برای ارائه و چکش کاری بودجه
 1401آمادهمیکنند،طبیعتافرصتخوبیبود
کهدکتر«جعفر میعادفر»یکمطالبهمهموحیاتی
رامطرحکند.
▪امیدواربهتصمیمدولتومجلس

میعادفر در این نشست گفت« :بیش از  ۵هزار
دستگاه آمبوالنس در کشور داریم که ماموریت
فوریتهای پزشکی را انجام میدهند و البته از
این تعداد ،حدود  ۳هزار دستگاه باالی  ۱۰سال
عمر دارند و فرسوده هستند ».میعادفر چند روز
قبلاینراهمگفتهبودکه«:درتالشیمتابتوانیمبا
واردات و خرید آمبوالنس های جدید ،آمبوالنس
های فرسوده را از چرخه عملیات خــارج کنیم
و امیدواریم ،هم مجلس و هم دولت در بودجه
1401نگاهجدیبهبحثتامیناعتبارآمبوالنس
داشتهباشند».
▪نسبتآمبوالنسبهجمعیتبدنیستاما...

اگرچه از نظر آمــاری ،گفته می شود در کشور
ما سرانه تعداد آمبوالنس به جمعیت مطلوب
است ،اما نمی توان پذیرفت که فرسودگی 60
درصدیآمبوالنسهاتاثیریدرکیفیتعملیات
امدادرسانی نداشته باشد .طبق اعالم رئیس
سازمان اورژانـــس ،هم اکنون بیش از 5هــزار
آمبوالنس در کشور داریــم که البته بر اساس
خبرهای کمی قبل تر ،تعداد دقیق آن 5400
دستگاه است یعنی تقریبا یک آمبوالنس به ازای
هر  16هزار نفر جمعیت .این سرانه ما ،چیزی
مشابهکشورهایتایلندوهنداعالمشدهوبهگفته

مسئوالن اورژانــس ،جایگاه ما ،هشتم در جهان
و رتبه ای قابل قبول اســت .بماند که با لحاظ
کردن موتورآمبوالنس ها و اورژانس های هوایی،
وضعیت مان بهتر هم می شود اگرچه این سرانه
در برخی کشورهای توسعه یافته ،یک آمبوالنس
بهازایهر 7هزارنفراست.
▪اذعــان نمایندگان مجلس به کمبودهای
اورژانس

اما به هر حال نمی شود انکار کرد که همچنان
در برخی نقاط کشور ،به ویژه مناطق محروم ،با
کمبود تعداد آمبوالنس مواجهیم؛ یک واقعیت
تلخکهبراییقینحاصلکردنازآن،کافیاست
اظهارنظرهای نمایندگان مــردم در مجلس را
مرورکنیم:
*نمایندهمردم اردل،فارسان،کیا،کوهرنگ
و دهستان دستگرد استان چهارمحال و
بختیاری :تنها در یک هفته ،هفت تصادف
در جاده شهرکرد-شلمزار-اردل رخ داده که
باعث فوت هشت نفر و مصدومیت  18نفر شده
و دردناک تر از صحنه تصادفات ،نبود آمبوالنس
برایانتقالجنازههایکنارجادهبودهاست.
* نماینده قزوین :استان قزوین به  ۱۶پایگاه
جدیداورژانسدرروستاهانیازدارد.
* نــمــایــنــده مــردم کــهــنــوج ،مــنــوجــان،
رودبارجنوب ،قلعه گنج و فاریاب استان
س های منطقه به علت عمر باال و
کرمان :آمبوالن 
فرسودگی زیاد ،از کارایی الزم برخوردار نیست

و الزم اســت  15آمبوالنس به پنج شهرستان
اختصاصدادهشود.
* نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل :نبود
امکانات،تجهیزاتوآمبوالنسدردرمانگاهسفید
شهر ،طی چند ماه موجب از دست رفتن جان
تعدادیازشهروندانشدهاست.
* و البته اظهار نظر اخیر نیکزاد ،نایب رئیس
مجلس در بازدید از اتاق عملیات سازمان
اورژانـــس کشور :نــاوگــان آمبوالنس و تامین
آمبوالنسهایجدیدبایدبهسرعتانجامگیرد.
▪امــضــای  48نماینده پــای طــرح «تقویت
سازماناورژانسکشور»

نمایندگان مجلس بــرای کمک به جایگزینی
آمبوالنس هــای فرسوده و افزایش تعداد آن،

طرحی را با  48امضا ارائه کرده اند که مرداد ماه
امسالاعالموصولشدوحاالبایدمنتظرتصمیم
گیری درباره آن بود .نکته قابل تامل درباره این
طرحپیشنهادمحلتامیناعتباربرایخرید6هزار
آمبوالنس جدید است ،از جمله 5:درصد از سهم
بیمه حوادث ساختمانی 5 ،درصد از حق بیمه
آسانسور 5 ،درصد از عوارض نوسازی مسکن،
 2درصد از فروش ناوگان حمل و نقل عمومی
(زمینی ،ریلی ،هوایی و دریایی) 2 ،درصــد از
عوارضبزرگراههاوآزادراهها.
▪حضوررئیسسازماناورژانسدرکمیسیون
بهداشت

اگرچه بررسی کارشناسی ایــن طــرح باید در
کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس
انجام شود ،اما به نظر می رسد تصویب آن مهم
ترینمشکلکمبودمنابعنوسازیآمبوالنسهای
کشوررارفعخواهدکردومیتواندگرهاینمشکل
رابازکند.البتهرئیسسازماناورژانسکشورهم
که این هفته مهمان کمیسیون بهداشت مجلس
خواهدبود،فرصتخوبیبرایتشریحمشکالت
آمبوالنسهایتحتمدیریتخودخواهدداشت؛
مشکالتیکهشایدبرخیازآنها،تنهادرجلسات
خصوصی و کمیسیون های تخصصی قابل بیان
باشد.

نماینده امضا کننده طرح در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:

مواجهه با اتفاقات غیرقابل جبران در صورت تقویت نشدن اورژانس
«جعفر قادری» یکی از 48نماینده امضا کننده طرح تقویت اورژانس ،در گفت
وگوباخراسانمیگوید:سرعتعملناوگاناورژانسبرایحضوربهموقعدر
محل حوادث جاده ای ،طبیعی و همچنین اتفاقاتی مانند سکته های قلبی و
مغزی،بسیارحیاتیوتعیینکنندهاستواگراورژانسبهامکاناتوتجهیزات
الزممجهزنباشدوبهموقعبهمحلنرسد،بااتفاقاتیمواجهمیشویمکهامکان
جبراننخواهدداشت.قادریمیافزاید:باتوجهبهاهمیتسازماناورژانسبرایحضوربهموقع
در محل سوانح و اتفاقات ،باید از این سازمان حمایت شود و اختیارات و امکانات بیشتری داشته
باشدکهاینموضوعرادرطرحارائهشدهدنبالمیکنیم.

پلیس:آمارموبایلقاپی بیشترازکیفقاپیاست

رئیس پلیس پیشگیری تهران با بیان ایــن که اکنون وقوع
موبایل قاپی بیشتر از کیف قاپی است ،افــزود :کیف قا پها
معموال اطراف بانک ها ،بازارها ،دفاتر رسمی و نقاط کور در
معابر مشغول پرسهزنی هستند .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
سرهنگ جلیل موقوفهای افزود :با توجه به بحث اقتصادی و باال
بودن قیمت تلفنهای همراه روز به روز موبایلهای مدل باال
به بازار میآیند و این موضوع عاملی برای وقوع سرقت توسط

سارقان است .رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به این
که سن سارقان به زیر  ۱۸سال رسیده است اظهار کرد :در
بحث افزایش آمار کیفقاپی در تهران و در هشت ماه نخست
امسال ۲درصد افزایش سرقت و در زمینه کشف جرم در این
زمینه ۷درصد افزایش کشفیات داشتیم .وی افزود :سال قبل
با توجه به شیوع و گسترش بیماری کووید  ۱۹خیلی از اماکن
در شهر تعطیل بود و در بحث کاهش کیف قاپی نیز این موضوع

سازمان جهانی بهداشت :
تاکنون فوت ناشی ازاومیکرون گزارش نشده است
  گاردیندیروزنوشت:بنابراعالمسازمان جهانی
بــهــداشــت ،بــا وجـــود گــســتــرش ســویــه جدید
کروناویروس موسوم به اومیکرون ،تاکنون فوت
ناشی از این سویه گزارش نشده است .سازمان
جهانی بهداشت در بحبوحه هشدارها درباره
این که سویه اومیکرون می تواند بر روند بازیابی
وضعیت اقتصادی جهانی تاثیر منفی داشته
باشد،اعالمکرد:اینسویهدستکمدر ۳۸کشور
جهان شناسایی شده اما هیچ مورد فوت ناشی از
آن گزارش نشده است .ایاالت متحده و استرالیا

ازجملهجدیدترینکشورهاییهستندکهانتقال
بومی سویه اومیکرون را گزارش کرده اند و شیوع
این سویه موجب شده مجموع آمار مبتالیان به
کووید ۱۹-در آفریقای جنوبی از سه میلیون
نفر فراتر رود .سازمان جهانی بهداشت هشدار
داده است که ممکن است هفته ها طول بکشد تا
مشخصشودمسریبودنسویهاومیکرونبهچه
میزاناست،آیاموجببروزنوعشدیدبیماریمی
شود و روش های درمانی و واکسیناسیون تا چه
میزاندربرابرآنموثرهستند؟

۹

تاثیرگذار بود .رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد :انگیزه
مجرمان و فضای مناسب برای وقوع جرم عوامل بسیار مهمی
است که در بحث انگیزه مجرم موضوع به سازمانهای کالن
کشوری باز میگردد و به شهروندان ارتباطی ندارد .سرهنگ
موقوفهای به شهروندان توصیه کرد اگر با کیف قاپ مواجه
شدند به هیچ عنوان مقاومت نکنند ،چون امکان دارد هدف
حمله شدید سارق قرار بگیرند.

رئیسجمهور گفت :با توجه به افزایش تولید واکسن
داخلی و تامین واکسنهای وارداتی پیشبینیهای
الزم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم ،کمبودی
در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد .آیت ا...
رئیسیدیروزشنبهدرجلسهستادملیمقابلهباکرونا
با قدردانی از همه دست اندرکاران مقابله با کرونا به
ویژهکادربهداشتودرمان،گفت:کاهشمیزانابتال
بهکروناوپایدارماندنشرایطموجود،نیازمندتوجهبه
اجرایشیوهنامههایبهداشتیوحساسیتدررعایت
اصول پیشگیری است .رئیسی بار دیگر بر اهمیت
کنترل تردد از مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی و
جدیتدراعمالقرنطینهبرایمواردمشکوکتاکید
کرد.رئیسجمهورهمچنیننظارتدقیقوهوشمند
بر بازگشایی مــدارس ،ادارات و کسب و کارها را به
منظوررعایتشیوهنامههایبهداشتیبرایصیانتاز
جانمردم،ضروریدانست.رئیسیبااشارهبهکمبود
پزشک متخصص در شهرستانها ،گفت :در اینباره
مقرر شده کارگروهی از موافقان و مخالفان افزایش
جذبپزشک،مشکالتموجوددراینزمینهازجمله
توزیع ناعادالنه پزشک در کشور را بررسی کنند و
پیشنهادهایکارشناسیخودرابرایتصمیمگیری
نهاییبهشورایعالیانقالبفرهنگیارائهدهند.

حذف کامل دفترچه بیمه سالمت
از اول دی

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سالمت با اشاره
به پیشرفت  ۸۰درصدی حذف نسخه های کاغذی
گفت :قانون مجلس مقرر کرده است که از ابتدای
دی سازمانهای بیمهگر اجازه ندارند غیر از نسخ
الکترونیک مبالغی به مراکز ارائه دهنده خدمت
پرداخت کنند .مهدی رضایی گفت :ابتدا الزم بود
بانک اطالعات بیمهشدگان خود را در سامانههای
خود کارسازی کنیم و سپس بانک اطالعات شرکای
کاریوقوانینبیمهایرادرسامانههایمانمیآوردیمو
درنهایتایجادپایگاههایبرخطوحذفدفترچههای
کاغذیونسخهنویسیالکترونیککهازسال۱۳۹۸
آغاز شده بود در دستور کار بود .او افزود :اکنون با
پیشرفت میانگین  ۸۰درصدی در نسخ تولید شده
مربوط به بیمه سالمت در شرایط نسبتا خوبی قرار
داریموامیدواریمبتوانیمقانونمجلسرادرموعدمقرر
به سرانجام مطلوب برسانیم.معاون بیمه و خدمات
سازمانبیمهسالمتتاکیدکرد:قانونمجلسشورای
اسالمیمقررکردهاستکهازابتدایدیسازمانهای
بیمهگر اجازه ندارند غیر از نسخ الکترونیک مبالغی
به مراکز ارائهدهنده خدمت پرداخت کنند.رضایی
ادامه داد :فکر میکنم موضوع نسخ الکترونیک
اصالح ساختار خوبی است که در حوزه سالمت
ایجاد میشود و مخاطب آن همه ارکان نظام سالمت
از جمله سازمانهای بیمهگر هستند .آن چه برعهده
سازمانهای بیمهگر بود حداقل در سازمان بیمه
سالمت به آن پرداخته شد و شرایط نسبتا مطلوبی
داریمامابایدسایرشرکاهمنقشخودراایفاکنند.

