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کسر خدمت سربازی به ازای خدمات
داوطلبانه در حوادث غیرقبه
سخنگوی وزارت کشور از پیشنهاد وزیر کشور
به مناسبت روز جوان خبر داد که براساس
آن مدت زمان حضور داوطلبانه جوانان در
امدادرسانی به هموطنان آسیبدیده از حوادث
غیرمترقبه از مدت سربازی آنها کسر شود.
سید سلمان سامانی در این باره گفت :رحمانی
فضلی با ارائه پیشنهادی پیگیر آن هستند
که مدت زمان حضور داوطلبانه جوانان در
امدادرسانی به هموطنان آسیبدیده از حوادث
غیرمترقبه از مدت سربازی آنها کسر شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور،
وی تصریح کرد :این پیشنهاد از طریق مراجع
مربوطه پیگیری خواهد شد تا در صورت تصویب
و موافقت نهایی ،جوانانی که در قالب جمعیت
هاللاحمر ،بسیج و یا سازمانهای مردمنهاد این
حوزه برای امدادرسانی در بحرانهای طبیعی
و حوادث غیرمترقبه اعزام میشوند ،مشمول
کسری خدمت سربازی شده و ایام خدمات
داوطلبانه آنها با تایید ستادهای مدیریت بحران
به عنوان خدمت دوره ضرورت محسوب شود.

صبحانهای برای مبتالیان
به دیابت نوع دو
یافتههای پزشکی نشان میدهد صبحانهای
با میزان چربی باال و کربوهیدرات پایین به افراد
مبتال به دیابت نوع دو کمک میکند تا قند خون
خود را در طول روز کنترل کنند.
متخصصان تغذیه در یک بررسی جدید تاکید
کردند :مبتالیان به دیابت نوع دو باید تخممرغ را
در وعده غذایی صبحانه خود بگنجانند .به گفته
متخصصان آمریکایی افزایش قابل توجه قند
خون که به دنبال مصرف صبحانه اتفاق میافتد
ناشی از ترکیب مقاومت انسولین به هنگام صبح
در این بیماران و مصرف صبحانههای حاوی
میزان کربوهیدرات باالست .آنها اظهار کردند:
لزاست
صبحانه از جمله وعدههای غذایی مشک 
که باعث میشود قند خون در مبتالیان به
دیابت نوع دو افزایش پیدا کند .بررسیها حاکی
از آن است که مصرف خوراکیهایی با میزان
کربوهیدرات پایین و حاوی چربی کافی در وعده
غذایی صبحانه ،روشی ساده برای جلوگیری از
افزایش ناگهانی قند خون و کنترل آن در طول
روز است .همچنین میتواند از دیگر مشکالت
ناشی از دیابت بکاهد.
در این مطالعه ،متخصصان از مبتالیان به
دیابت نوع دو که قند خونشان تحت کنترل بود
درخواست کردند دو شیوه تغذیهای را امتحان
کنند .آنان یک روز در وعده غذایی صبحانه املت
مصرف کرده و روز دیگر بلغور جو با میوه مصرف
کردند .بنابر گزارش ایسنا به نقل از اندیتیوی،
متخصصان مشاهده کردند صبحانه حاوی میزان
کربوهیدرات پایین و چربی باال میتواند از افزایش
ناگهانی قند خون پس از صرف وعده غذایی
صبحانه جلوگیری میکند.

زمان برگزاری کنکور تغییر
یکند
نم 

جوانان در لباس پلنگی!

تمامی اضافهدریافتیها
به بیتالمال بازگردد

پیشنهادی که وزیر کشور به مناسبت روز
جوان مطرح کرد

اخبار

به مناسبت همزمانی روز جوان و روز ارتش ،ارتباط این دو حوزه بررسی شد

شریعتمداری:

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مدیران عامل
صندوقها دستور داد تمامی اضافهدریافتها به
بیتالمال بازگردد و خاطیان عزل شوند.
محمد شریعتمداری در توئیتر خود از
دستورش بدین منظور خبر داد و گفت که در
مسیرشفافیت ،امانتداری و فساد ستیزی با
احدی تعارف ندارد .وی در این توئیت نوشت:
«درمسیرشفافیت ،امانتداری و فساد ستیزی با
احدی تعارف ندارم .به مدیران عامل صندوقها
دستور دادم تمامی اضافهدریافتها به بیتالمال
بازگردد و خاطیان عزل گردند».
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پسران جوان بسیاری دوران خدمت سربازی خود
را در ارتش میگذرانند .همین موضوع باعث میشود
که یک تعامل دوجانبه میان جوانان و ارتش شکل
گیرد .اما این تعامل چه تاثیری بر دو طرف این
معادله دارد .امیر سرتیپ دوم جمشید فوالدی،
رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسالمی
ایران دراینباره به «ابتکار» میگوید« :بخش بزرگی از
ارتش را جوانانی تشکیل میدهند که برای نزدیک به
 2سال از عمر خود ،پیراهن مقدس خدمت سربازی
را به تن میکنند .این عزیزان ،با روحیه جوانی خود
درواقع نشاط و شادابی را به ارتش تزریق میکنند.
این یک واقعیت است که ارتش از این جوانان انرژی
میگیرد» .وی ادامه میدهد« :حضور جوانان در
ارتش ،یک معامله برد-برد برای هر دو طرف است.
در حالی که از سویی ارتش از این انرژی جوانی و
مهارتهای آنان بهره میبرد ،از سوی دیگر هستند
جوانانی که پیش از ورود به ارتش ،تنها کانون گرم
خانوادههایشان را درک کردهاند و هنوز به محیط
واقعی اجتماع وارد نشدهاند و حضور ارتش یک کالس
آموزش اجتماعی برای آنها به شمار میرود» .امیر
سرتیپ دوم فوالدی اضافه میکند« :محیط سربازی
در ارتش ،با محیط مدرسه و دانشگاه متفاوت است
و قواعد خاص خود را دارد و اینگونه نظم و انضباط
فردی و جمعی را به جوانان آموزش میدهد .از سوی
دیگر ،تنها در یک گروهان نظامی ،ممکن است افرادی
از اقوام گوناگون سراسر کشور با گویشها ،لهجهها و
فرهنگهای مختلف و حتی گاه متفاوت کنار هم قرار
بگیرند و این فرصتی است که هر فردی کشور خود
و مردمش را بهتر و بیشتر بشناسد» .وی همچنین
یادآور میشود« :اخیرا اتفاق خوب و هوشمندانهای
در سطح نیروهای مسلح افتاده که بر مهارتآموزی
سربازان وظیفه تاکید میشود .در واقع جوانان در
طول مدت خدمت در ارتش و سایر نیروهای مسلح
میتوانند به یک حرفه یا مهارت گرایش پیدا کنند
و در آن تحت آموزش قرار گیرند تا پس از خدمت
سربازی ،اندوختهای برای حضور در جامعه و بازار
کار داشته باشند .این تدبیر خوب فرماندهان ارشد
نیروهای مسلح ،مولفهای بسیار مثبت در رابطه
جوانان و ارتش به شمار میرود و میتواند به حل
مسئله بیکاری جوانان هم کمک کند».
سوی دیگر ارتباط جوانان و ارتش ،کسانی هستند
که اشتغال در ارتش را به عنوان شغل خود انتخاب
میکنند .ارتش جمهوری اسالمی ایران ،در حال
حاضر از طریق دانشگاههای افسری و آموزشکدههای
درجهداری نیروی مورد نیاز خود را جذب میکند.
البته گاه از بین سایر جوانان نیز کارکنانی به عنوان
افسر ،درجهدار و کارمند تجربی یا علمی جذب ارتش

گروه جامعه :با «ایمان ،انضباط ،آموزش»« ،ارتش فدای ملت» میشود .ارتشیها ،هرچند از دل این جامعه و دارای مشکالتی از جنس بقیه جامعه
هستند ،اما همواره نشان دادهاند که این شعارها را سرلوحه قرار دادهاند .امسال در حالی روز جوان ،همزمان با میالد حضرت علی اکبر(ع) و روز ارتش
و نیروی زمینی با یک روز فاصله از هم ،تقریبا همزمان شده است که بخش بزرگی از بدنه ارتش را جوانان تشکیل میدهند.

امیرسرتیپ
دوم فوالدی:
حضور جوانان
در ارتش ،یک
معاملهبرد-برد
برای هر دوطرف
است
میشوند .به هر ترتیب ،ارتش از یک سو با انگیزه
خدمت به جامعه و کشور و نیز پرستیژ خاص لباس
ارتش و از سوی دیگر با توجه به فرآیند ارتقای شغلی
مشخص و قاعدهمند ،ثبات شغلی ،امکاناتی که در
اختیار کارکنانش قرار میدهد و دیگر مزایای عضویت
در آن ،از جمله انتخابهای بسیاری از جوانان ایرانی
برای اشتغال به شمار میرود .این در حالی است که
ارتش با توجه به ویژگیهای شغلی این نهاد ،سبک
زندگی خاصی را هم پیش روی جوانان عالقهمند به
کار در آن قرار میدهد .امیر فوالدی دراینباره نیز
میگوید« :وقتی که بحث به کارکنان پایوری میرسد
که تصمیم گرفتهاند نظامیگری را به عنوان شغل
برگزینند ،موضوع با شرایط خدمت سربازی کمی فرق
میکند .پیش از هر چیز باید یادآور شد که ارتش در
سه نیروی زمینی ،هوایی و دریایی و قرارگاه پدافند
هوایی جذب نیرو میکند که ویژگیها و مهارتهای
مورد نیاز در هر یک از این نیروها متفاوتند .در واقع
جوانی که وارد ارتش میشود ،بر اساس نیرویی که در
آن خدمت میکند ،تحت آموزشهای متفاوتی قرار

میگیرد و البته شرایط کاری و زندگی متفاوتی را هم
تجربه میکند» .وی افزود« :پوشیدن لباس مقدس
ارتش برای  30سال با مقررات و شرایط خاصی که
بر ارتش حاکم است ،کار آسانی نیست؛ در نتیجه
نمیتوان فقط به عنوان شغل به آن نگاه کرد بلکه
باید با عشق این لباس را پوشید» .وی اضافه کرد:
«کارکنان ارتش باید بپذیرند که برای  30سال ،نظم و
انضباط ارتشی را رعایت کنند؛ مثال هر روز ساعت 5
تا  5:30صبح از خواب بیدار شوند و یونیفرم و پوتین
نظامی بپوشند و در مراسم صبحگاه شرکت کنند و
آمادگی شرکت در رژهها و مانورها را هم داشته باشند.
در تمام مدت خدمت ،ممکن است با جابهجایی
جغرافیایی مواجه شوند زیرا ارتش منحصر به یک
شهر یا استان نیست و قرار است از تمامیت ارضی
کل کشور دفاع کند تا هیچ دشمنی جرئت تجاوز را به
سر خود راه ندهد» .رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش
تصریح کرد« :با توجه به همه این شرایط ،جوانانی
که راه اشتغال در ارتش را به عنوان آینده خود بر
میگزینند ،نه تنها راهی مقدس با ویژگیهای خاص

را انتخاب کردهاند که در سوی دیگر ،خون تازهای را
هم در رگهای ارتش جاری میسازند» .وی در پایان
به نقش ارتش در ابعاد معنوی ،فرهنگی و تندرستی
جوانان اشاره کرد و گفت« :در کنار فعالیتهای
ورزشی و آمادگی بدنی ،فعالیتهای معنوی و
فرهنگی همواره در ارتش سرلوحه امور قرار دارد و
حضور در ارتش میتواند فرصت رشد در تمام ابعاد
انسانی را برای یک جوان فراهم سازد و پیش روی او
قرار دهد».
مسلما جوانان حاضر در ارتش هم مشکالت و
دردهای خود را دارند اما چنان که جلوههای حضور در
کنار ملت در مصایبی مثل زلزله کرمانشاه و سیل اخیر
در گلستان ،لرستان ،خوزستان و دیگر مناطق ایران
نشان میدهد ،آنها فداکارانه پای کار ایستادهاند و
شاید این مشت نمونه خروار از تاریخ پرافتخار ارتش
در اجرای واقعی شعار «ارتش فدای ملت» ،دلیلی
باشد تا هم این مشکالت برطرف شوند و هم با ارتقای
پرستیژ ارتش نسبت به آن چه هست ،پوشیدن لباس
ارتش آرزوی هر جوان ایرانی باشد.

ثبت  ۱۱۲۵۰بیمار هموفیلی و سایر اختالالت خونریزیدهنده در وزارت بهداشت

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت
گفت :در حال حاضر  ۱۱هزار و  ۲۵۰بیمار هموفیلی و سایر اختالالت
خونریزیدهنده در سامانه وزارت بهداشت ثبت شدهاند و در ۸۳
مرکز درمانی در دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی وابسته به
وزارت بهداشت به بیماران هموفیلی خدمات ارائه میشود.
دکتر مهدی شادنوش با اعالم این مطلب ،اظهار کرد:این مراکز
یا درمانگاهها که غالبا در محیطهای بیمارستانی قرار دارند ،بهعنوان
مراکز جامع برای بیماران هموفیلی پیشبینی شده و خدماتی را که
بر اساس «بسته مراقبت و درمان جامع خدمتی» ابالغ شده است،

از حاشیه
سیالب
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده ،از اولویت قراردادن زنان
استانهای سیلزده در طرحهای این معاونت خبر داد .معصومه ابتکار در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :به عنوان اولویت کاری سال جدید ،جهتگیریهایی
را به سمت طرحهایی مثل طرح تابآوری اجتماعی داریم .اولویت کاری امسال
خود را به روی زنان سرپرست خانوار گذاشتهایم ،این اولویت را در استانهای
درگیر سیل بیشتر دنبال خواهیم کرد .طرح گفتوگوی ملی خانواده بهصورت
وسیع اجرا شده و در این مناطق بیشتر خواهد شد .وی گفت :همچنین توانافزایی
تشکلهای غیردولتی را دنبال خواهیم کرد .نشستی را برای کمک به شرایط پس از
بحران استان گلستان در خراسان برگزار خواهیم کرد .طرحی برای زنان سرپرست
خانوار با تاکید بر ضرورت توجه به زنان سرپرست خانوار استانهای سیلزده را
نیز در دستورکار داریم.
امیرعلی نعمتالهی ،قائممقام وزیر آموزش و پرورش ،در مراسم آغاز
پویش سراسری «سیل مهربانی همکالسیها» در راستای کمک دانشآموزان
و فرهنگیان به سیلزدگان گفت :امروز نظام تعلیم و تربیت مفتخر است که
دانشآموزان آیندهساز کشور در بیش از  ۱۱۰هزار مدرسه با یک همدلی ،مشارکت
و اتحاد کمنظیر پای کار آمده و تمام تشکلهای دانشآموزی در کنار هاللاحمر
و کمیته امداد ،منادی ایثار و مشارکت شدهاند .وی افزود :سیل آمد و دغدغه

به آنها ارائه میدهند .وی با بیان اینکه در این مراکز حضور پزشک
و پرستار دورهدیده ،دسترسی به داروهای تخصصی هموفیلی،
تزریقات ،دندانپزشکی و فیزیوتراپی مورد تاکید قرار دارد ،افزود:
در راستای بهرهبرداری بهینه از مراکز جامع عالوه بر ارائه فاکتور به
بیماران ،وزارت بهداشت نیز نسبت به تجهیز مراکز به اقالم ضروری
شامل رگیاب ،مانیتور پرتابل قلب ،الکتروشوک ،پمپ انفیوژن دارو،
نوار قلب ،ترالی کد و ویلچر و تعدادی پکیج فیزیوتراپی اقدام کرده
است.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت
ت درمان
یادآور شد :در بسته خدمتی بیماران هموفیلی به معاون 
دانشگاههای علوم پزشکی ،اعالم شده که هر دانشگاه یا دانشکده
علوم پزشکی باید یک مرکز فیزیوتراپی و دندانپزشکی را برای بیماران
هموفیلی معرفی کند و اگر در سیستم دولتی و دانشگاهی چنین
مرکزی وجود نداشت ،میتوانند بهصورت خرید خدمت از مراکز
خصوصی استفاده کنند .شادنوش اضافه کرد :تالش برای تعامل
و همسویی بیشتر این حوزه با سازمانهای بیمهگر و نگاه درمانی و
پیشگیرانه به مسائل درمانی بیماران انجام شده است و پروتکلهای
وزارت بهداشت را در اختیار بیمهها قرار داد ه و سعی کردیم که
مغایرتها تا حد امکان برطرف شود و در همین راستا با سازمانهای
بیمهگر جلسات زیادی برگزار و همه مسائل را مطرح کردهایم.
وی درخصوص پیشگیری از بیماری هموفیلی گفت :برای پیشگیری

از تولد بیمار جدید ،اگرچه  ۳۰درصد بیماران هموفیلی ناشی از
جهشی جدید بوده و سابقه بیماری در خانوادهشان ندارند ،برنامه
پیشگیری از تولد بیمار جدید هموفیلی (دو سوم متولدین جدید) در
خانوادههای پرریسک با همکاری اداره ژنتیک در دست تدوین است
.رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت از
برنامه پروفیالکسی یا پیشگیری از بروز خونریزی در بیماران هموفیلی
به عنوان نوعی روش درمانی یاد کرد که در آن سطحی از فاکتور در
خون بیمار ایجاد میشود تا از خونریزیهای ناگهانی و خودبهخودی
پیشگیری کند و گفت :البته این موضوع مستلزم این است که بیمار
دو تا سه بار در هفته فاکتور دریافت کند .در تمام دنیا و از نظر علمی
این کار بررسی شده است.
شادنوش گفت :در ایران برای بیماران هموفیل آ و بی شدید کمتر
از  ۱۵سال ،برنامه پروفیالکسی یا پیشگیری از بروز خونریزی انجام
میشود و از سنی که بیمار بتواند ورزش و خودمراقبتی الزم را انجام
دهد ،پروفیالکسی قطع میشود .بنا بر اعالم وبدا ،وی خاطرنشان
کرد :عالوه بر تدوین کتاب جامع مراقبت و درمان هموفیلی ،تولید
اپلیکیشن آن برای استفاده سادهتر در گوشی همراه در دستور کار این
مرکز قرار دارد .همچنین برنامه آموزش تیم درمانگر با همکاری انجمن
علمی ترومبوز هموستاز و نیز انجمن خون و سرطان کودکان ایران
(شامل پزشک ،پرستار ،فیزیوتراپ ،دندانپزشک و آزمایشگاه انعقاد)
ساالنه برگزار میشود.

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر این
که برنامهای برای تغییر زمان برگزاری کنکور ۹۸
نداریم ،گفت :این آزمون در زمان اعالمشده
برگزار خواهد شد.
دکتر مجتبی شریعتینیاسر در گفتوگو
با ایسنا ،ضمن اعالم این مطلب اظهار کرد:
برنامهای برای تعویق زمان برگزاری آزمون
سراسری  ۹۸در وزارت علوم وجود ندارد و این
آزمون در موعد مقرر برگزار خواهد شد .وی در
ادامه تاکید کرد :موضوع تعویق زمان برگزاری
کنکور  ۹۸در شورای سنجش و پذیرش مطرح
نیست و همانطور که عنوان شد زمان برگزاری
این آزمون تغییر نمیکند.
گفتنی است ،اخیرا ً تعدادی از داوطلبان
آزمون سراسری  ۹۸با امضای نامه و
ایجاد هشتگهایی در توئیتر ،خواستار تعویق
زمان برگزاری کنکور سراسری به دلیل وقوع
سیل در برخی استانهای کشور و عدم آمادگی
داوطلبان شده بودند.
آزمون سراسری سال  ۹۸در روزهای پنجشنبه
و جمعه  ۱۳و  ۱۴تیرماه  ۹۸در حوزههای
امتحانی مربوطه برگزار میشود و پس از
تصحیح اوراق ،نتایج اولیه آزمون سراسری سال
 ۹۸به صورت کارنامه و در دهه دوم مردادماه
 ۹۸بر روی سایت سازمان سنجش منتشر
میشود .همچنین نتیجه نهایی کنکور سراسری
 ۹۸در نیمه دوم شهریورماه  ۹۸اعالم میشود
و داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه
مجاز به انتخاب رشته میشوند ،میتوانند در
مهلت تعیینشده و با توجه به ظرفیت انتخاب
رشته ،رشتههای خود را انتخاب کنند.

پرداخت حقوق فروردین
بازنشستگان کشوری با  ۴۰۰هزار
تومان افزایش
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از
پرداخت حقوق فروردینماه بازنشستگان این
صندوق به همراه با  ۴۰۰هزار تومان افزایش
حقوق علیالحساب خبر داد.
سیدمیعاد صالحی با اعالم این خبر گفت :با
تالش همکاران صندوق بازنشستگی و تعامل
سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور،
حقوق فروردینماه  ۹۸تمام بازنشستگان این
صندوق برمبنای حقوق سال قبل به همراه ۴۰۰
هزارتومان علیالحساب عصر روز سهشنبه به
حساب این افراد واریز شده است .صالحی با
بیان اینکه پرداخت بهموقع حقوق بازنشستگان
فرهیخته صندوق بازنشستگی کشوری یک
اولویت برای همه ما است ،اظهار کرد :با
توجه به اینکه دستورالعمل و ابالغ دولت
برای مشخصشدن فرمول افزایش حقوق
بازنشستگان تحت پوشش و در نتیجه صدور
احکام جدید هنوز مشخص نشده است ،با
نظر مثبت دولت مبلغ  ۴۰۰هزار تومان برای
تمامی بازنشستگان و موظفین تحت پوشش
پرداخت شد .به گزارش ادارهکل روابطعمومی
و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری،
وی تصریح کرد :پس از ابالغ دولت و
مشخصشدن فرمول نهایی افزایش حقوق که
اطالعرسانی کامل آن انجام خواهد شد ،احکام
صادر و افزایش قطعی حقوق سال جاری از
اول فرودین  ۹۸اعمال میشود.

تکذیب شیوع وبا ،شپش و هرگونه بیماری در مناطق سیلزده
ایجاد کرد ،ولی نتایج خوبی داشت که همین سیل مهربانی همکالسیها از جمله
آن است .این پویش سیل مهربانی همکالسیها در سراسر کشور انجام میشود
و دانشآموزان کمکهای خودشان را برای دوستان سیلزدهشان ارسال میکنند.
همکاران پرتالش ما از ابتدای وقوع سیل با کار جهادی و همراهی دانشآموزان
توانستند به خوبی بدرخشند .قائممقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه قریب
به  ۲۵۰آموزشگاه ما به صورت اضطراری در اختیار اسکان سیلزدگان قرار گرفته
است گفت :سیاست ما این است که تعطیلی زودرس مدارس نداشته باشیم.
به همین خاطر ،همه همکاران ما بسیج شدند و در روز  ۱۷فروردین تجهیزات
جایگزین فراهم و کانکس و کتب ارسال شد ،اما در نهایت تشخیص دادیم برای
امنیت جان و روان دانشآموزان کالسها با تاخیر شروع شود .در حداقل زمان
و در فرصتی مغتنم همه مدارس تخریبشده بهزودی ترمیم و بازسازی خواهند
شد.
نورالدین بازگیر ،معاون توسعه و بهرهبرداری سدهای سازمان آب و برق
خوزستان گفت :سدهای خوزستان از نظر ایمنی و پایداری هیچ مشکلی ندارند و
مردم به شایعات توجه نکنند.
رئیس هیئت امناء صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران با اشاره به ضرورت
جابجایی بیماران دچار نارسایی کلیه و نیازمند انجام دیالیز در مناطق سیلزده به

شهرها و استانهای همجوار ،از تأمین  ۵۰دستگاه دیالیز توسط این مجموعه خبر
داد .مهدی یوسفی درباره خدمات این مجموعه به هموطنان سیلزده با اشاره به
درنظرگرفتن جابجایی بیماران دچار نارسایی کلیه و نیازمند انجام دیالیز از مکان
سکونت در مناطق سیلزده به شهرها و استانهای همجوار گفت :توزیع کشوری
دستگاههای دیالیز در کشور براساس سطحبندی معاونت درمان وزارت بهداشت
صورت میگیرد و جهت پاسخگویی به نیازهای تعداد مشخص بیماران در هر
منطقه جغرافیایی پیشبینی شده است .رئیس هیئت امناء صرفهجویی ارزی در
معالجه بیماران ادامه داد :جهت جلوگیری از بروز وقفه و اختالل در روندهای
ی بیماران در شهرهای
درمانی بیماران در شهرهای سیلزده و افزایش بار تراکم 
پذیرای این بیماران ،هیئت امناء صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران با هماهنگی
معاونت وزارت بهداشت ،نسبت به تأمین دستگاههای دیالیز استانهای سیلزده
گلستان ،مازندران ،خوزستان ،هرمزگان و ایالم و ...اقدام کرده است.
محمد سرور ،رئیس اورژانس هوایی کشور ،در مورد عملکرد مجموعه از
سیل اخیر کشور اظهار کرد :از زمانی که سیل در فروردینماه آغاز شد اورژانس
هوایی در استانهای گیالن ،لرستان ،ایالم و خوزستان فعالیتهای امدادی الزم
را انجام داد ،که طی آن تکنسینهای اورژانس هوایی تا به حال  ۲۵۰۰نفر را به
مراکز درمانی انتقال دادهاند.

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر و بالیا تاکید کرد که
ی واگیر در مناطق سیلزده مشاهده نشده و مراقبتها
هیچگونه شیوع بیمار 
بهصورت مستمر و فعال در حال انجام است .محمداسماعیل مطلق در جلسه
کمیته بیماریهای مرکز بهداشت خوزستان اظهار کرد :با توجه به وقوع سیل در
استان خوزستان و لزوم مراقبت از وقوع هرگونه بیماری ،تمامی نیروهای سالمت
در حالت آمادهباش هستند .وی افزود :تاکنون هیچگونه بیماری واگیر در مناطق
سیلزده مشاهده نشده و تمامی مراقبتها بهصورت مستمر و فعال در حال
انجام است .وی ادامه داد :در مورد سایر بیماریها بهمنظور شناسایی بههنگام
و کنترل بیماریهای واگیر ،نظام مراقبتی به نام نظام مراقبت سندرمیک وجود
دارد که در حال حاضر در تمام اردوگاهها و محلهای اسکان سیلزدگان در حال
اجراست .وی افزود :در تمام طول سال ،انتظار بروز شپش بهویژه در محیطهای
تجمعی وجود دارد و پزشکان و کارشناسان بهداشتی تیمهای سالمت کار
غربالگری ،شناسایی و درمان را انجام میدهند .وی در پایان گفت :بههیچعنوان
در مناطق سیلزده و اردوگاهها هیچگونه گسترشی از این بیماری رخ نداده است و
در این مناطق و اردوگاهها دارو و شامپوی ضدشپش به اندازه کافی وجود دارد و
قطعا همه موارد شناسایی و درمان میشوند .الزم به توضیح است از لحاظ تامین
دارو هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

