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اخبار

جمعآوری کمکهای مردمی برای
زلزلهزدگان افغانستان
درپی وقوع زلزله در افغانستان و جانباختن تعداد
زیادی از شهروندان این کشور و همچنین مصدوم
و آواره شدن شمار زیادی از مردم ایالت خوست،
هاللاحمر برای کمک به زلزلهزدگان اطالعیهای
صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،متن اطالعیه این جمعیت
جهت جمعآوری و ارسال کمکهای مردمی
برای زلزلهزدگان افغانستانی ،به شرح زیر است:
با توجه به زلزله اخیر در کشور دوست و برادر
افغانستان که منجر به کشته و زخمیشدن
بیش از  ۱۵۰۰نفر از مردم عزیز افغانستان
شد ،جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی
ایران آمادگی خود را برای ارسال کمکهای
بشردوستانه به مردم آسیبدیده و نیازمند این
کشور اعالم میدارد.
این اطالعیه میافزاید :مردم نوعدوست
کشورمان میتوانند کمکهای بشردوستانه خود را
بهصورت نقدی و از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹
و یا شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹و یا کد
دستوری  *۷۳۷*۱۱۲#واریز کنند.

بیفایده بودن مکملها و ویتامینها

جدال گلستان با پدیده بیابانی شدن

رفع  ۳میلیون همپوشانی بیمهای

مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان
تامین اجتماعی از رفع سه میلیون همپوشانی
بیمهای در دو سال گذشته خبر داد و گفت :از
زمان اجرای این قانون ،اگر فردی چنددفترچه بیمه
داشته باشد به هر مرکزی که برای درمان مراجعه
کند ،سیستم این هشدار را میدهد که او باید از
یک حمایت درمانی برخوردار باشد.
به گزارش ایسنا ،محمد محمدی دراینباره
اظهار کرد :به استناد ماده  ۷۰قانون برنامه ششم
توسعه و قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۹
و  ۱۴۰۰مکلف به رفع همپوشانیهای بیمهای
بودیم .اتفاقا اولین گامها را سازمان تامین
اجتماعی برداشت و اقداماتی را به این منظور در
دستورکار قرار داد.
وی افزود :با اجرای طرح نسخه الکترونیک و عدم
تمدید فیزیکی دفترچههای بیمه درمان از اسفند
 ۱۳۹۹پیگیری این امر قوت گرفت.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان
تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر رفع
همپوشانیهای بیمهای را انجام دادهایم اظهار کرد:
طی دو سال گذشته ( در سالهای  ۱۳۹۹و ) ۱۴۰۰
بیش از سه میلیون همپوشانی میان صندوقهای
بازنشستگی ِ تامین اجتماعی ،تامین اجتماعی
نیروهای مسلح و یا بیمه سالمت برطرف شده
است .به عبارتی سه میلیون نفر که دو دفترچه
بیمهای بودند با اعمال این قانون ،فقط از یک
دفترچه درمانی و به عبارت دیگر از یک استحقاق
درمان استفاده میکنند.
محمدی افزود :ساماندهی چند دفترچه
بیمهایها به نفع همه صندوقهای بیمهگر بود .به
عنوان مثال موارد بسیاری داشتیم که زن و شوهر
هر دو حقوق بگیر یا بازنشسته و هرکدام تحت
پوشش یک صندوق بودند و زن عالوه بر دفترچه
بیمه خودش از محل تبعه همسرش نیز دفترچه
گرفته بود .زمینهای فراهم شد تا فرد خودش به
ما اعالم کند که مایل است از کدام دفترچه بیمه
استفاده و دیگری را حذف کند.
وی با بیان اینکه از زمان اجرای این قانون ،اگر
فردی چنددفترچه بیمه داشته باشد به هر مرکزی
که برای درمان مراجعه کند ،سیستم این هشدار را
میدهد که او باید از یک حمایت درمانی برخوردار
باشد؛ در این صورت یا تحت پوشش تامین
اجتماعی و یا تحت پوشش بیمه خدمات درمانی
قرار میگیرد.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی
سازمان تامین اجتماعی در خاتمه اضافه کرد:
کل همپوشانیها را برطرف کردهایم ،اما این روند
ادامهدار است و مرتب رصد میشود.

اخبار

معضلی که باید جدی گرفت

هشدار به بیمهشدگان دارای چند دفترچه
درمانی

نوبت دوم
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به گزارش ایرنا ،وجود وزش بادهای شدید به همراه
گرد و غبار در بخش های شمالی گلستان ،تصویر
بیابانزایی را بیشتر نمایان می کند و زنگ خطر به
صدا در آمده تا اقدامی کالن برای برنامه ریزی و
مقابله جدی و اصولی با این معضل صورت گیرد.
کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری  ،همواره
نسبت به گسترش تدریجی بیابانی شدن در
اراضی شمال و در نزدیکی مرز مشترک گلستان و
ترکمنستان هشدار داده تا برخورد با این معضل فرارو
این استان گرفته شود.
مطابق دادههای آماری اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان ،در زمان حاضر بیابان های این
استان شمالی  ۳۰۶هزار هکتار تخمین زده می شود
که در حوزه شهرستان های گنبدکاووس ،مراوه تپه،
گمیشان و آق قال قرار دارد.
براساس این گزارش ،در گلستان چهار منطقه
تحت تاثیر فرسایش بادی در سه شهرستان و در
مساحتی افزون بر  ۱۳۰هزار هکتار شناسایی شده
است که تمام این سطح در منطقه برداشت واقع
شده است و از کل سطوح مناطق برداشت ،مساحت
 ۱۳هزار هکتار با شدت زیاد ۹۶ ،هزار هکتار با شدت
متوسط و  ۲۱هزار هکتار با شدت کم است.
در زمان حاضر گلستان با پدیده گرد و غبار مواجه
است و سابقه وقوع پدیده گرد و غبار از جمله خرداد
 ۱۲ ،۱۳۹۴تیر  ۱۰ ، ۱۳۹۶مرداد  ۱۰ ،۱۳۹۶خرداد
 ۹ ،۱۳۹۹تیر  ۱۴۰۰و  ۵شهریور  ۱۴۰۰در استان ثبت
شده و تکرار آن نگرانی ها را به دلیل تهدید امنیت
غذایی بیشتر می کند.
هجوم گرد و غبار را طی سالهای اخیر شاهد آن
در منطقه هستیم ،امروز دیگر دامنه اثر کانونهای
گرد و غبار در گلستان از مراتع قشالقی واقع در
شهرستانهای گنبد کاووس ،مراوه تپه و اینچه برون
تا جنوب استان و پهنههای جنگلی گسترش پیدا
کرده است.
تخریب مراتع و خشک شدن تاالبها
به گفته کارشناسان ،ریزگردها در این خطه شمالی
منشا داخلی و خارجی دارد که عمده دالئل داخلی
آن تخریب مراتع و تبدیل آن به اراضی زراعی،
کشت در اراضی زراعی کم بازده ،خشک شدن
تاالبها و چرای بیش از حد دام در مراتع و عمده
دالئل خارجی هم وجود صحرای “ قره قوم “ کشور
ترکمنستان و ورود گردو غبار از برخی استانهای
همجوار ( سمنان و خراسان شمالی ) است .این
کارشناسان  ،عالوه بر این ،تغییرات اقلیمی ،شوری
خاک ،کاهش بارندگیها و وقوع پدیده خشکسالی
در سالهای اخیر هم از جمله عوامل طبیعی وقوع
پدیده ریزگردها در گلستان عنوان میکنند.
گلستان با  ۲میلیون نفر جمعیت در  ۳۴نقطه
شهری و بیش از هزار روستا و آبادی زندگی میکنند
که اقتصاد اصلی ساکنان آن بر پایه کشاورزی استوار
است و حساسیت بیشتر مسئوالن دستگاههای
مرتبط برای مشارکت در مقابله با پدیده بیابانزدایی
در این منطقه را که نقش بسزایی در تامین امینت
غذایی دارد ،دوچندان میکند.
طرحهای بیابانزایی ادامه دارد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت:
اقدام بیابانزایی در این استان توسط اداره کل از
سال ۱۳۹۴تا  ۱۴۰۰انجام شده که تولید هشت میلیون
اصله نهال  ،عملیات اصالح و احیا شامل بوتهکاری،
مدیریت رواناب و مراقبت و آبیاری در سطح افزون
بر  ۷۴هزار هکتار در شهرستانهای گنبدکاووس،
مراوه تپه ،آق قال و گمیشان از جمله است.
عبدالرحیم لطفی افزود :با مجموع اعتبارات
تخصیص یافته ملی و استانی  ۲۰۴میلیارد ریال از
سال  ۹۳تاکنون بوده است که دستاوردهای آن با
توجه به زمان اجرای طرحها که در  ۲فصل پاییز و
زمستان بوده است.
وی ادامه داد :در این اراضی بیابانی اقدام خاصی
جهت زراعت انجام نمی شود و اغلب روستاییان
منطقه هدف در این فصول بیکار بوده و اجرای طرح
های بیابانزایی موجب رونق اقتصادی مرزنشینان
حاشیه اجرای پروژه و سبب درآمدزایی برای آنان

استان گلستان با طبیعت سر سبز و جنگل های زیبای هیرکانی آن شهره بود که از یک دهه اخیر به دالیل تغییرات اقلیمی گرفته تا تهدیدات خشکسالی و
کم آبی با پدیده بیابانی شدن مواجه شده است ،معضلی که باید برای جلوگیری از گسترش آن تدابیری ویژه ای اتخاذ کرد.

عبور از
خشکسالی
و مقابله با
بیابانزاییبا
مشارکت آحاد
جامعه،مدیریت
مصرف آب،
شهای
اصالح رو 
کشاورزی و
فرهنگزیستن
در مناطق خشک
امکانپذیراست
شده است .به گفته وی اشتغالزایی ایجاد شده
از محل اعتبارات در بخش مرتع و بیابان به طور
متوسط پنج هزار نفر روز بمدت سه ماه است.
پیشنهاد برون رفت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت:
این اداره کل برای مقابله با بیابانی شدن اراضی
شمال استان برای سال جاری طرحهای پیشنهادی
را برای اجرایی شدن آماده کرده است.
لطفی افزود :این اقدام پیشنهادی در سال جاری
شامل طرحهای مدیریتی ،بیولوژیکی و بیومکانیکی
از جمله حفاظت و قرق ،بوته کاری ،مراقبت و
آبیاری ،کمربند سبز در سطح افزون بر  ۹۴هزار
هکتار و ایجاد  ۳۰مورد بند و بندسار ۵۰ ،کیلومتر
کمربند سبز و تولید  ۵۰۰هزار اصله نهال به منظور
مدیریت مناطق بیابانی و کانونهای بحرانی فرسایش
بادی شهرستانهای گنبد کاووس ،آق قال و گمیشان
است.
به گفته وی برای اجرای طرحهای مزبور ،با اعتبار
موردنیاز افزون بر  ۱۴۰میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد :در حوزه ایجاد کمربند سبز تاکنون با
احتساب غرس  ۲هزار اصله نهال به طول  ۲کیلومتر
با فاصله چهار متر از یکدیگر و نهالکاری در سطح ۵۰
هکتار همراه با هاللی آبگیر اقدام شده است.
لطفی خاطرنشان کرد :اجرای کمربند سبز در طول
 ۲کیلومتر با اعتباری افزون بر  ۳۰۰میلیون ریال اجرا
شده است که امسال  ۵۰کیلومتر کمربند سبز در
قالب بادشکن زنده با اعتباری افزون بر  ۷۵۰۰میلیون
ریال و با نرم  ۱۵۰میلیون ریال برای هر کیلومتر
پیشنهاد شده است.
اعتبار مصوب سفر استانی دولت برای مرتع و بیابان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
گفت :در سفر رییس جمهور به استان گلستان که
اسفندماه پارسال انجام شد ،از هزار و  ۱۵۰میلیارد
اعتبار ۵۰ ،میلیارد ریال اعتبار در سال  ۱۴۰۱به بخش
مرتع و بیابان تخصیص یافته است.
وی ادامه داد  :از محل اعتبارات تخصیصی،
طرحهای تولید  ۵۰۰هزار اصله نهال بیابانی با هدف
مقابله با پدیده بیابانزایی و احیا عرصههای بیابانی
در سطح هزار هکتار ،مدیریت هرزآب و رقومیسازی
سامانههای عرفی در سطح  ۵۴۲هزار هکتار ،تامین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
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 ۱۰۰دستگاه آبشخوار ،مرمت  ۹دهنه چشمه ،احداث
عایق آبگیر در چهار هزار مترمربع و خرید ۲۰۰۰
کیلوگرم بذر گیاهان مرتعی و بیابانی صورت میگیرد.
با این وجود ،پدیده گرد و غبار و بیابانزایی در استان
گلستان به طور عمده منشا خارجی و از صحرای
قره قوم در کشور ترکمنستان است میطلبد رایزنی
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با دستگاههای
مسئول در سطح بینالملل و وزارت امور خارجه
صورت گیرد.
عالوه بر این در حوزه داخلی هم برای مقابله
با بیابان و جلوگیری از پدیده ریزگردها عالوه بر
اداره کل منابع طبیعی گلستان سایر ادارات و
نهادها از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست و
سازمان جهادکشاورزی و مشارکت جوامع محلی و
تشکلهای مردم نهاد این استان  ،ضروری است.
اگر بارشهای سال  ۹۷و  ۹۸این استان را مستثنی
قرار دهیم ،سالهاست دیار گلستان به عنوان یکی از
سرسبزترین استانهای شمالی کشور اقلیمی خشک
و کم باران را تجربه میکند ،موضوعی که بر اساس
آمارهای موجود و تحلیل دادههای هواشناسی امسال
هم تکرار خواهد شد .تجزیه و تحلیل کمی بارشها
در هشت ماهه نخست سال زراعی آبی( از مهرماه
 ۱۴۰۰تا کنون) بیانگر آن است که بارشها نسبت به
دوره بلندمدت کمتر است و در ادامه ماههای سال
هم شاهد استمرار این رویه خواهیم بود .رئیس اداره
پایش اداره کل هواشناسی استان گلستان گفت:
بیشتر بارش ها در فصل آبی زراعی امسال در قالب
بارشهای رگباری چند ساعت اتفاق افتاد.
پرویز پنجهکوبی ادامه داد :این روش از بارندگی
امکان نفوذ باران در خاک کاهش مییابد و به
طور معمول بارشها الیه حاصلخیز و فوقانی بستر
زمین را با خود شسته و به سمت مناطق پست تر
هدایت میکنند .وی ادامه داد  :در سالهای اخیر
عالوه بر اینکه بارشهای متعارف و با مدت زمان
طوالنی کاهش یافته است بارشهای زمستان هم در
گلستان کم شده است.
پنجهکوبی ادامه داد :کاهش مقدار بارش برف
در زمستان از دیگر چالشهای مشهود در موضوع
تغییر اقلیم گلستان است که سبب میشود در
ماههای فروردین اردیبهشت و خرداد برف مناسبی

برای تغذیه آبخوانها وجود نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان گفت:
حجم آب ذخیره شده در پشت مخازن سدهای
استان تا پایان اردیبهشت امسال ۶۲.۸ ،میلیون
مترمکعب بوده که این عدد معادل  ۲۶درصد حجم
کل سدهاست در حالی که در زمان مشابه سال
گذشته سدهای استان  ۳۰درصد آب داشتند.
سیدمحسن حسینی با بیان اینکه میزان بارشها
در استان در هشت ماهه اول سال آبی جاری ۳۸۶
میلیمتربوده است ،افزود:هرچند این رقم نسبت به
سال گذشته حدود  ۳۷درصد افزایش نشان میدهد
اما تغییر نوع بارش ها به این منجر شده است که
همچنان مقوله کم آبی در گلستان حاکم باشد.
به گفته وی آبهای زیرزمینی در گلستان نسبت
به سال گذشته  ۲۰درصد کاهش داشته است.
وی از کاهش  ۶۷درصدی جریان آبی رودخانههای
مهم استان مانند قره سو و گرگان رود خبر داد و
گفت :مجموع آب گذری رودها در مجموع ۱۳۰
میلیون متر مکعب بوده که این رقم در سال گذشته
 ۳۹۵میلیون مترمکعب بود .بر اساس اطالعات
موجود ،سطح بیابانهای طبیعی کشور حدود
 ۳۲میلیون هکتار است که  ۱۰۰میلیون هکتار از
عرصههای کشور تحت تاثیر بیابان زایی قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان امر عبور از خشکسالی
نزایی با مشارکت آحاد جامعه،
و مقابله با بیابا 
مدیریت مصرف آب ،اصالح روشهای کشاورزی و
فرهنگ زیستن در مناطق خشک امکانپذیر است.
مطابق گزارش منابع طبیعی  ،ب ه منظور مقابله
نزایی از ابتدای انقالب تاکنون  ۸.۷میلیون
با بیابا 
هکتار از عرصههای بیابانی مستعد تولید گرد و غبار
و طوفانهای ماسهای با اجرای پروژههای مختلف
از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
تثبیت شده است.
از زمان احیای مناطق بیابانی تاکنون ۲.۳ ،میلیون
هکتار عملیات نهالکاری در  ۲۲استان کشور انجام
شده و بهویژه در سال گذشته و امسال نهالکاری
با گونههای بومی ،سازگار و گونههای بوتهای انجام
شده است.
مطابق این گزارش ۳۰ ،میلیون هکتار از عرصههای
ملی کشور را بیابان تشکیل میدهد.

جزئیات تخلیه یکی از ساختمانهای بیمارستان حضرت رسول
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه ارزیابیهای ما
نشان میدهد ساختمان شماره  ۳بیمارستان حضرت رسول(ص) اخطار
بحرانی دارد ،گفت :این موضوع سبب شده تخلیه این ساختمان در دستور
کار قرار گیرد .عملیات تخلیه ظرف یک ماه برنامهریزی شده و ظرف سه ماه
انجام میشود؛ بنابراین فعال عملیات تخلیه آغاز نشده است.
به گزارش ایسنا ،نادر توکلی درباره عملیات تخلیه یکی از ساختمانهای
بیمارستان حضرت رسول(ص) ،بیان کرد :منظور از تخلیه ،تخلیه فوری
نیست .در بیمارستان حضرت رسول  ۴ساختمان داریم که به یکدیگر
متصلاند .سه ساختمان کاربری درمانی فعال دارند و یک ساختمان هم
کاربری غیردرمانی و اداری دارد .در حال حاضر ارزیابیهای ما نشان
میدهد ساختمان شماره  ۳اخطار بحرانی دارد که سبب شده تخلیه
ساختمان شماره  ۳در دستور کار ما قرار گیرد.
وی افزود :منظور از تخلیه ساختمان شماره  ۳این بیمارستان ،جانمایی
ت
آن در فضایی دیگر خارج از بیمارستان است .تقریبا نزدیک به  ۱۸۰تخ ِ
بیمارستان حضرت رسول در این ساختمان قرار دارد که مخصوص ارائه
سرویسهای فوق تخصصی و الکتیو (غیراورژانسی) هستند.
او با اشاره به اینکه هر  ۴ساختمان بیمارستان حضرت رسول(ص) از نظر
ایمنی غیرسازهای مورد رصد قرار گرفتند ،بیان کرد :بر این اساس ایمنی
غیرسازهای مانند مباحث آتش نشانی ،آسانسورها و ...مورد بررسی قرار
گرفته و تا حد امکان اصالح شده است .در بحث ایمنی سازهای ساختمان

حوزه سالمت در هفته رو به پایان ،در جهان،
شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که
به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.
به گزارش مهر ،مهمترین اخبار منتشرشده در
حوزه بهداشت ،درمان و تغذیه در سطح جهان
به شرح زیر بودهاند .مطالعات نشان داد بیماران
مبتال به دیابت نوع  ۲که امپاگلیفلوزین مصرف
کردند ،تقریبا ً  ۴۰درصد کمتر از بیمارانی که در
طول  ۱.۵سال درمان دارونما دریافت کردند ،در
معرض ابتالء به سنگ کلیه بودند .محققان واکسن
جدیدی تولید کردهاند که در غلبه بر مکانیسم فرار
ایمنی در تومورهای سرطانی موفقیت آمیز بوده
است .محققان دانشگاه هاروارد تأثیر خوشبینی
را بر طول عمر زنان مطالعه کردند و دریافتند که
خوشبینی با طول عمر بیشتر مانند زندگی تا سن
 ۹۰سالگی مرتبط است.
میلیونها نفر هر روز ویتامینها و مکملها را به
امید جلوگیری از بیماری قلبی و سرطان مصرف
میکنند ،اما یک گزارش جدید نشان میدهد که
شواهدی برای حمایت از این رویکرد وجود ندارد.

خستگی دلیل عمده مراجعات حجاج
به مراکز پزشکی
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هاللاحمر با اشاره به اینکه حال عمومی
زائران حج تمتع مساعد است ،خدمات بهداشتی و
درمانی ارائه شده به زائران ایرانی در مکه مکرمه را
تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،طاهر درودی گفت :پروازها
برای اعزام زائران ایرانی حج تمتع به مدینه و مکه
ادامه دارد و تا روز جمعه دوم تیرماه حدود  ۱۷هزار
نفر ،یعنی نزدیک به نیمی از زائران کشورمان به
عربستان اعزام شدهاند .معاون حج و عمره مرکز
پزشکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر در تشریح
خدمات ارائه شده به زائران ایرانی در مکه مکرمه
گفت :تا پایان روز گذشته  ۲۳۹مورد ویزیت
تخصصی ۶۴۲ ،مورد خدمات رادیولوژی۱۳۸۹ ،
مورد اقدامات پرستاری ،هزار مورد نسخه و ۲۷۳
مورد ویزیت عمومی به زائران ارائه شده است.
درودی با بیان اینکه در مجموع حال عمومی زائران
خوب است و مشکل حادی وجود ندارد ،افزود:
تاکنون گزارشی از بروز آبله میمونی در زائران ایرانی
نداشتهایم اما دو تن از زائران به دلیل داشتن عالئم
مشکوک به کرونا در مکه مورد بررسی قرار گرفتند.
یک نفر از این افراد از زائران و دیگری از عوامل
اجرایی کاروانها است که پس از انجام تست
کووید ۱۹و مثبت شدن آن ،درمان این دو فرد آغاز
شده است .معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و
زیارت جمعیت هاللاحمر تاکید کرد :این افراد حال
عمومی مساعدی دارند ،جای نگرانی وجود ندارد و
خدمات اختصاصی به آنها ارائه میشود .همچنین
کاروان این دو فرد از سوی پزشکان و کارشناس
مبارزه با بیماریها و پزشکان ،به شکل مداوم و
روزانه بررسی میشود و تاکنون مشکلی مشاهده
نشده است .درودی افزود :عمده مراجعات
زائران به مراکز پزشکی شامل موارد مربوط به
سرماخوردگی ،خستگی ،کوفتگی و ...است که
موضوعی طبیعی است و مشکل خاص یا اپیدمی
بیماری خاصی تاکنون در زائران دیده نشده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی جمعیت
هاللاحمر؛ وی توصیه کرد که حتما همه حجاج ۶۰
عدد ماسک و داروهای خود را همراه داشته باشند
و حجاجی که بیماری و یا ضعف بدنی دارند در
هنگام محرم شدن به صورت گروهی و با کاروان
خودشان حضور پیدا کنند.

انتقال بیمارستان فیروزآبادی تا  ۲ماه آتی
شماره یک و دو از ایمنی نسبی برخوردار هستند.
وی با اشاره به شکلگیری کارگروه تخلیه ساختمان شماره سه بیمارستان
حضرت رسول(ص) در دانشگاه علومپزشکی ایران ،تصریح کرد :این کارگروه
متشکل از مسئولین بخشها ،واحدها ،حراست و مدیریت بیمارستان و...
است تا نیازسنجی مناسبی از وضعیت تخلیه بیمارستان داشته باشیم.
عملیات تخلیه ظرف یک ماه برنامهریزی شده و ظرف سه ماه انجام میشود
بنابراین فعال عملیات تخلیه آغاز نشده است .این کار بسیار سخت است.
توکلی افزود :کلیه خدمات اورژانس ،تروما ،مصدومین و اورژانس تنفسی
و قلبی کماکان در بیمارستان حضرت رسول(ص) پذیرش میشوند و تمام
خدمات ساختمان شماره یک و دو پابرجا است .ترجیح ما این است که
بیمارستان جایگزین در منطقه غرب باشد تا از نظر توزیع بیمار به مشکل
برنخوریم .او تاکید کرد :یک ماهی که برای برنامهریزی فرایند تخلیه در
نظر گرفته شده است از ابتدای تیرماه آغاز شده و پس از آن هم در طی
تابستان فرایند تخلیه انجام میشود .پس از تخلیه قرار است ساختمان
شماره سه تخریب و مجددا از نو ساخته شود که قطعا برای ساخت آن
نیازمند بودجههایی خارج از حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم.
دستور کار بعدی ما جانمایی و تخلیه ساختمان شماره  ۴است ،البته تخلیه
این ساختمان به اندازه ساختمان شماره سه بحرانی نیست.
وی با اشاره به اینکه برنامه بلند مدت بیمارستان حضرت رسول(ص)،
بیمارستان جایگزین است ،اظهار کرد :در جنب بیمارستان از سالیان قبل
توانستیم زمینی را برای جایگزین بیمارستان در نظر بگیریم و به آن فکر
کنیم .بیمارستان حضرت رسول(ص) موقوفه است و چون نیت واقف هم
ارائه خدمات درمانی در این محل بوده است در آینده قطعا بازسازی و
جانمایی آن به شکل درمانی خواهد بود.
او درباره سایر مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
که ممکن است تخلیه و جانمایی شوند ،تصریح کرد :به شکل فوری و
حیاتی چنین مسئلهای را مدنظر نداریم ،اما قطعا بیمارستانهای دیگری هم
داریم که از ناپایداریهایی برخوردار هستند .اکثر مراکز درمانی ما فرسوده
هستند و این امری است که سبب میشود الزم باشد در گذر زمان به
فکر بیمارستان جایگزین ،بازسازی و نوسازی باشیم .در این رابطه جایگزین
بیمارستان فیروزآبادی نیز دیده شده است و در حال انتقال آن طی دو
ماه آینده به بیمارستان  ۳۲۰تختخوابی جدیدی هستیم که ساخته و
تجهیز شده است .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گفت :پس از
تخلیه؛ تخریب بیمارستان فیروزآبادی انجام میشود و انشاءالله با ساخت
ساختمان جدید ،دانشکده دندان پزشکی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر
در این منطقه در آن مکان آغاز به کار خواهد کرد.

