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هشدار سازمان غذا و دارو:

تبلیغ دارو خالف است

سخنگوی سازمان غذا و دارو ضمن تشریح نحوه تعیین اصالت دارو و 
مکمل ها، درباره فروش اینترنتی دارو، گفت: گاهی دارو و مکمل هایی از 
طریق سایت هایی تحت عنوان "داروخانه آنالین" عرضه می شود، اما باید 

توجه کرد که داروخانه های آنالین مجاز نیستند.
دکتر کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ممنوعیت تبلیغ دارو،   
گفت: طبق قانون "تبلیغ دارو" خالف است و اگر دارویی در جایی تبلیغ شود، قطعا 
این دارو غیرمجاز و قاچاق بوده است. از طرفی باید توجه کرد که تنها محل مجاز 
عرضه دارو و مکمل داروخانه ها هستند. حال گاهی می بینیم که داروها و مکمل هایی 
از طریق فضای مجازی و سایت هایی تحت عنوان داروخانه آنالین عرضه می شوند، 

اما باید توجه کرد که اغلب اینها داروخانه های آنالین مجاز نیستند.
وی با بیان اینکه سخت گیری بیشتری بر روی ممنوعیت تبلیغ دارو نسبت به 
مکمل ها وجود دارد، گفت: البته باید توجه کرد که مکمل ها هم فقط می توانند در 
نشریات تخصصی به جامعه پزشکی معرفی شوند و اجازه تبلیغ ندارند. به طور کلی 

تبلیغ دارو هم ممنوع است.
جهانپور با اشاره به تبلیغ یا فروش دارو یا مکمل ها در فضای مجازی و سایت های 
اینترنتی با عنوان داروخانه های آنالین، گفت: ما چیزی به عنوان داروخانه آنالین 
ِصرف نداریم. داروخانه آنالین زمانی می تواند به صورت مجاز باشد که داروخانه 
فیزیکی آن هم موجود باشد. یعنی داروخانه هایی که در سطح شهر هستند، می توانند 
مجوز سایت را هم دریافت کنند که در این صورت مجوز وزارت صنعت، معدن و 

تجارت را هم دارند. بنابراین هیچ داروخانه ای نداریم که فقط یک سایت باشد.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که همان داروخانه های مجازی که سایت 
دارند هم اصال حق فروش دارو را به صورت اینترنتی ندارند و فقط می توانند مکمل، 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی را بفروشند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه درباره نحوه تشخیص اصالت و مجاز بودن 
داروها و مکمل ها، گفت: مردم باید بدانند که یکی از راهبردهای تعیین اصالت و 
مجاز بودن دارو و مکمل ها داشتن برچسب اصالت است. در نتیجه دارو یا مکملی که 
برچسب اصالت نداشته باشد، غیر مجاز است. برای شناسایی اصالت دارو و مکمل 
می توان کد برچسب اصالت کاالی مورد نظر را که بر روی کاال درج شده، به سامانه 
۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کرد. این سامانه بعد از چند دقیقه تاریخ تولید، محل تولید، 
تاریخ انقضا و قیمت کاالی مورد نظر را برای فرد ارسال می کند و مجاز یا غیرمجاز 

بودن دارو و فرآورده را اعالم می کند.
جهانپور ادامه داد: در عین حال نرم افزار TTAC هم به منظور استعالم تشخیص 
اصالت کاالهای سالمت محور راه اندازی شده است. بر این اساس می توان این نرم افزار 
را بر روی گوشی های تلفن همراه اندروید نصب و از این طریق اصالت کاالهای 

سالمت محور از جمله دارو و مکمل را شناسایی کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

میانگین فضای آموزشی در کشور ۵.۲ مترمربع است
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور گفت: میانگین فضای آموزشی در کشور ۵.۲ مترمربع 

است.
به گزارش ایسنا، مهراهلل رخشانی مهر در حاشیه افتتاح بزرگترین مدرسه خیرساز 
زنجان، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سال گذشته ۸۷۰ میلیارد تومان تعهد 
خیرین در حوزه مدرسه سازی بود که امسال این میزان در جشنواره بیستم به ۱۲۰۰ 

میلیارد تومان رسید که رشد چشم گیری را شاهد هستیم.
این مسئول ادامه داد: طی بیست سالی که از عمر جامعه خیرین مدرسه ساز 
گذشته است عددی که امسال هزینه شده، قابل توجه است و در بخش تعهد بخش 
دولتی که باید در باب پروژه های خیرساز باید به آن عمل شود، در سال گذشته ردیف 
اعتبار خیرین ۱۰۰ درصد تأمین اعتبار و به پروژه ها تزریق شد که اتفاق خوبی است.
وی افزود: امسال نیز شاهد تحرکات و اقداماتی در راستای اتمام و تکمیل پروژه های 
خیرین مدرسه ساز است و همین ردیف خیرین در سال جاری نیز بین خیرین تامین 

اعتبار شده و به استان ها تخصیص داده شده است.
 رخشانی مهر خاطرنشان کرد: از بین ۸۰۰۰ کالس درسی که ابتدای مهر ماه سال 
تحصیلی جاری تحویل داده می شوند، ۱۲۰۰ کالس درس برای مدارس تخریبی و 
یا مدارسی که نیاز به مقاوم سازی دارند، مربوط است و بیش از ۶۰۰۰ کالس، در 

مناطق مسکن مهر، حاشیه شهرها و ... ساخته شده است.
 معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: میانگین سرانه فضای آموزشی ۵.۲ متر 
مربع است که ۱۱ استان کشور زیر این خط میانگین هستند ولی استان زنجان باالتر 

از میانگین کشوری قرار دارد، به طوری ۵.۸ متر مربع برای هر دانش آموز است.
رخشانی مهر همچنین در آیین افتتاح بزرگترین آموزشگاه خیرساز استان زنجان 
اظهار کرد: در باب اهمیت موضوع آموزش بسیار سخن گفته شده به طوری که 
حسین عظیمی از بزرگان اقتصاد کشور، در این رابطه گفته است که  همه مشکالت 
حوزه اقتصاد به آموزش باز می گردد و کشوری توسعه یافته است که مراکز آموزشی 
پیشرفته دارد و کشوری توسعه یافته است که نقش  معلمان در جامعه و دانش آموزان 

نقش فعال در آموزش داشته باشند .
روح  پرورش  در  و  است  دانش آموز  دوم  منزل  مدرسه  داد:  ادامه  مسئول  این 

دانش آموز نقش دارد و اثر معماری مدارس بر هیچ کس پوشیده نیست .
وی افزود: مدارس می توانند یادگار حاکمیت در گذشته باشند همانگونه که از 
گذشته تاکنون مدرسه دارالفنون به عنوان بخشی از تاریخ کشور در حال حاضر 

پابرجا است.
رخشانی مهر خاطرنشان کرد: مدارس، انتقال دهنده فرهنگ از دوره ای به دوره دیگر 
هستند به همین دلیل باید عمر ساخت آن باال باشد و اگر به دنبال مدارس با عمر باال 

و فاخر هستیم باید هزینه کرد بیشتری برای آنان داشته باشیم .
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امسال ۸۰۰۰ کالس درس در کشور 
فعالیت خود را شروع می کنند که ۴۰۰۰ واحد آن توسط خیرین سراسر کشور 

احداث شده است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یادآور شد: امسال شاهد 
رشد تعهدات خیرین در ساخت مدرسه هستیم به طوری  میزان هزینه کرد خیرین 
مدرسه ساز از ۸۷۰ میلیارد تومان سال گذشته به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است .

وی اظهار کرد: سهم دولت در ساخت مدرسه سال ۹۵ ، در تخصیص اعتبار 
خیرین و تخریب و بازسازی ۱۰ درصد و در سال گذشته در بخش خیرین ۱۰۰ 
درصد و تخریب و بازسازی ۴۷ درصد بوده و امسال نیز  ۱۰۰ درصد میزان بودجه 

پیش بینی شده تامین اعتبار و به استان ها ابالغ شده است.
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۱۰ محکوم ایرانی از تایلند به ایران منتقل شدند
رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسالمی ایران از تحویل 1۰ تن از محکومان ایرانی که سال هاست در زندان های تایلند محبوس بودند، خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور 

بین الملل وزارت دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسالمی ایران از تحویل 1۰ تن از محکومان ایرانی که سال هاست در زندان های تایلند محبوس بودند خبر داد. وی افزود: این افراد روز شنبه مورخ ۲۴ شهریورماه سال جاری به 
کشور منتقل و برای گذرانیدن باقیمانده دوران محکومیتشان تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شدند. 

کافه داونتیسم جایی است برای دیدن استعدادها و توانایی های کودکانی که تا پیش از این نادیده گرفته می شدند

 کنار ون ها کافه ای است
تهران- ایرنا- ونک را همه با درختان »ون« می شناسند 
اما انتهای خیابان ونک، کافه ای قرار دارد که با سایر کافه ها 
دیدن  برای  است  جایی  داونتیسم  کافه  است.  متفاوت 
استعدادها و توانایی های کودکانی که تا پیش از این نادیده 

گرفته می شدند.
کافه داونتیسم اردیبهشت امسال راه افتاد. برخالف روزهای 
اولیه، حاال کافه خلوت است، فقط سه نفر از کارکنان دور هم 
بر روی صندلی های کافه نشسته اند. با ورود من به داخل کافه، 
از جای خود بلند می شوند. در گوشه ای از کافه پشت میز می 
نشینم. فضای داخل کافه کوچک است و دیوارهای آن با تابلوهای 
نقاشی که کار کودکان اوتیسم است، تزیین شده و از سقف آن 

بادکنک های رنگی آویزان کرده اند.
از دو کلمه »سندروم داون« و »اوتیسم«  کافه »داونتیسم« 
گرفته شده، این اسم به این دلیل برای این کافه انتخاب شده که 

محل کاری برای بچه های اوتیسم و سندرم داون است.
اوتیسم یا درخودماندگی نوعی اختالل رشدی )از نوع روابط 
غیرطبیعی  کالمی  ارتباطی،  رفتارهای  با  که  است  اجتماعی( 
مشخص می شود، آمار دقیقی از تعداد افراد مبتال به اوتیسم وجود 
ندارد چون سامانه ای برای ثبت این افراد وجود ندارد، البته به 
تازگی سامانه ای برای ثبت اطالعات این افراد در سازمان بهزیستی 
ایجاد شده است، آمارهای غیررسمی تعداد این بیماران را تا ۲۰۰ 
هزار نفر برآورد کرده و اعالم شده است که ساالنه حداقل ۱۰ هزار 
نفر به این تعداد اضافه می شود یعنی یک کودک مبتال به اوتیسم 

به ازای هر ۱۵۰ تولد.
در مورد افراد مبتال به سندروم داون نیز وضعیت مشابه است، 
سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور تمام 
یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم ۲۱ به وجود 
می آید. این بیماری دارای عالیم مختلف از جمله ناهنجاری های 
عمده یا خفیف در ساختار یا عملکرد ارگان های بدن است. از 
جمله عالیم عمده و زودرس این بیماری که تقریباً در همه بیماران 
مشاهده می شود، وجود مشکالت یادگیری و نیز محدودیت و 
تأخیر رشد و نمو است. آمارهای سازمان بهزیستی نشان می دهد 
که ساالنه حدود ۲۵۰۰ فرد مبتال به این ناهنجاری در کشور متولد 
می شوند و با افزایش سن زنان بعد از ۴۰ سالگی احتمال تولد نوزاد 

مبتال به این بیماری بیشتر می شود.
یکی از کارکنان که بقیه او را آقا رضا خطاب می کنند با اشاره 
دست می گوید: منوی ما روی دیوار است. چند لحظه بعد سفارش 
من را تحویل می گیرد و به همراه دو نفر دیگر مشغول تهیه 
سفارش می شود. از داخل آشپزخانه صدای رضا می آید که با 
آرامش با بچه ها صحبت می کند و نحوه کار را به آنها آموزش 
می دهد. از صحبت رضا با آن دو نفر متوجه شدم نام یکی شهریار 
و دیگری طاهاست. چند دقیقه ای نمی گذرد که شهریار با قدم 

هایی آهسته و با احتیاط سفارشم را مقابلم می گذارد.
پس از چند دقیقه انتظار سر صحبت را با رضا باز می کنم. رضا 
از شور و اشتیاق بچه ها برای کار در کافه می گوید: بچه ها به کار 
عالقه نشان می دهند؛ چون در این جا به خودباوری می رسند 
و اعتماد به نفس پیدا کرده اند. این کودکان این جمله را بسیار 
شنیده اند که تو نمی توانی. اما در این جا »مفید بودن« و توانستن 

را کامال احساس می کنند.
طاها ۱۷ ساله یکی دیگر از افراد مشغول در کافه است. او که 
در رشته عکاسی تحصیل می کند. از کار در این کافه می گوید: از 
همان روزهای ابتدایی تاسیس وارد این کافه شدم. خیلی از افراد 
هستند که برای کار در اینجا در نوبت هستند. کار در این جا را 
خیلی دوست دارم و دوشنبه ها و پنجشنبه ها این جا کار می کنم.
رضا از مشکالت می گوید: از مشکالتی که در این جا داریم این 
است که چون کافه در یک پاساژ واقع شده است، مجبوریم ساعت 
۱۰ شب در این جا را ببندیم و از طرف دیگر کافه به خیابان 
مشرف نیست و به گونه ای نیست که مشخص باشد اینجا کافه 
ای هست. اکثر کسانی که به این جا مراجعه می کنند با هدف به 
این جا می آیند و گذری به این کافه برنخورده اند. عالوه بر این ها 

فضای کافه کوچک است.
یکی از مشتریان کافه وارد بحث می شود و از اشتیاقش برای 
افزایش تعداد این کافه ها می گوید. رضا در جواب می گوید: نیاز به 

حمایت دولتی داریم. تمام زحمات بر عهده والدین بچه ها و خانم 
آگاهی است. هزینه اینجا توسط خود خانم آگاهی، خانواده ها و 

بهزیستی تامین می شود.
آیلین آگاهی که لیسانس موسیقی و سابقه ۱۷ سال کار با بچه 

های سندروم داون و اوتیسم را دارد، موسس این کافه است.
آگاهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از ایده اولیه کافه داونتیسم 
می گوید: من با بچه های سندروم داون و اوتیسم کنسرت برگزار 
می کردم. در این کنسرت ها بچه ها از اینکه مورد تشویق مردم 
قرار می گرفتند و در جامعه دیده می شدند، خوشحال هستند. از 
این جا این جرقه در ذهن من ایجاد شد که این کافه را تاسیس 

کنم.
آگاهی افزود: از سال ۹۵ پیگیر تاسیس کافه بودم. به بهزیستی 
پیشنهاد این کار را دادم و بهزیستی هم ۲۷ میلیون تومان به من 
کمک کرد. در نهایت موفق شدم در اردیبهشت ماه امسال کافه 

را افتتاح کنم.
وی درباره بچه های شاغل در کافه می گوید: در حال حاضر ۴۰ 
کودک مشغول به کار در این کافه دارای حقوق هستند و ۱۹۰ 
نفر نیروی ذخیره داریم. مجبوریم شیفت بچه ها را هر سه ساعت 

یکبار عوض کنیم تا نوبت به دیگران هم برسد.
آگاهی درباره آموزش های الزم به بچه های شاغل در کافه 
داونتیسم می گوید: تعدادی از بچه ها کالس های شیرینی پزی 

رفتند. خود ما یک استاد باریستا )قهوه چی( از مالزی را برای 
آموزش به بچه ها به کار گرفتیم.

وی ادامه می دهد: برای بچه هایی که سندرم داون و اوتیسم 
شدید دارند و قادر به کار در کافه نیستند این امکان را فراهم 
کردیم که با توجه به توانایی خود در هر زمینه ای که می توانند 

کار کنند و ما هم تولیدات آنها را به فروش می رسانیم.
کافه داونتیسم شاید اولین کافه ای باشد که افراد خاص در 
آن به مشتریان خدمت می دهند، ۱۱ اردیبهشت که افتتاح شد، 
مسئوالن بهزیستی هم آمدند، اصغر باقری، مدیرکل بهزیستی 
استان تهران در مراسم افتتاح این کافه گفته بود: سازمان بهزیستی 
از فعالیت چنین مراکزی که در راستای توانبخشی و ورود بیماران 

و افراد خاص به جامعه است، حمایت می کند.
او افزود: چنین مراکزی در راستای برنامه های توانمندسازی 
سازمان بهزیستی کشور است و تالش می شود مراکز مشابه دیگری 

نیز ایجاد شود.
به گفته اصغری، باید نگاه جامعه نسبت به این بیماران عوض 
شود یعنی اگر بیمار مبتال به اوتیسم یا سندروم داون را در خیابان 
دیدیم فکر نکنیم که فرد عجیبی را دیده ایم؛ این فرد هم مانند 

سایر افراد جامعه دارای توانمندی هایی است.
ما تا حاال نحوه استفاده از توانمندی این افراد را بلد نبود ه ایم و 

باید یاد بگیریم.

 رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور:

تردد وسایل نقلیه از میان دسته های عزاداری ممنوع است

رئیس سازمان حج و زیارت:

۷۸ هزار نفر از حجاج به کشور بازگشتند

تهران-ایرنا- رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور )راهنمایی 
ایام محرم به خصوص روزهای تاسوعا و عاشورای  و رانندگی( گفت: در 
حسینی تردد هر گونه وسیله شامل موتورسیکلت، سواری و دیگر خودروها 
از میان دسته های عزاداری در حال تردد در خیابان ممنوع و حق تقدم با 

دسته های عزادار است.
سرهنگ نادر رحمانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: به منظور 
کنترل و ایجاد نظم هرچه بیشتر در دسته های عزادار در حال تردد در خیابان ها عده 

ای از متولیان دسته ها و هیات ها در قالب »محرم یار« با پلیس همکاری می کنند.
وی خاطرنشان کرد: این افراد )محرم یاران( پیش تر آموزش های الزم را برای 
کنترل و ایجاد نظم و برخی مسائل انتظامی از سوی پلیس های مجرب فرا گرفته و در 

این گونه ایام با فعالیت خود نقش بسزایی در یاری رساندن به نیروی انتطامی دارند.

سرهنگ رحمانی گفت: افراد محرم یار با توجه به آموزش های فراگرفته شده و با 
هماهنگی با کالنتری و راهنمایی و رانندگی مناطق خود مدیریت خیابان ها را به عهده 
دارند.پوی افزود: محرم یاران ملبس به جلیقه های خاصی با نوارهای فسفری و در 
دسته های عزاداری در حال تردد هستند و از مردم نیز می خواهیم با این افراد نهایت 

همکاری را به انجام برسانند.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اظهار داشت: از متولیان هیات 
ها نیز می خواهیم به منظور کنترل و ایجاد نظم بیشتر و عدم تداخل با دیگر دسته ها 

از مسیرهای تعیین شده تردد کنند.
سرهنگ رحمانی تصریح کرد: در این ارتباط از متولیان دسته های عزادار نیز می 
خواهیم برای کاهش بار ترافیکی سعی کنند ترددهای خود را به ساعات آخر شب در 

سطح خیابان ها نگذارند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: از زمان آغاز پروازهای بازگشت به ایران 
تاکنون 7۸ هزار و ۲3۶ نفر در قالب ۲9۴ نفر از فرودگاه های جده و مدینه 

به ایران بازگشتند.
اینکه روند بازگشت زائران  با بیان  به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی 
کشورمان از فرودگاه جده پایان پذیرفته است، اظهار کرد: تمامی زائران حاضر در 
مکه مکرمه تا پایان روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه از طریق فرودگاه جده به میهن 

بازگشتند.
رییس سازمان حج و زیارت به روند بازگشت زائران از مدینه نیز اشاره کرد و افزود: 

بازگشت زائران کشورمان از مدینه نیز تا پایان وقت روز ۲۴ شهریور ماه ادامه دارد.

محمدی با بیان اینکه برخی پروازهای بازگشت زائران مدینه قبل نیز از فرودگاه 
مدینه انجام گرفت، گفت : حدود ۸ هزار نفر نیز به دلیل تعیین جداول پروازی از سوی 

کشور میزبان، از طریق فرودگاه مدینه به میهن بازگشتند.
وی تصریح کرد: تا پایان ۲۲شهریور ماه حدود ۴۶ هزار و ۵۶۳ نفر در قالب ۱۱۹ 

پرواز از فرودگاه مدینه به کشور بازگشته اند.
رییس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: از زمان آغاز پروازهای بازگشت به ایران 
تاکنون ۷۸ هزار و ۲۳۶ نفر در قالب ۲۹۴ نفر از فرودگاه های جده و مدینه به ایران 

بازگشته اند.
محمدی توضیح داد: در حال حاضر ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از زائران در مدینه منوره 

حضور دارند که تا پایان وقت روز ۲۴ شهریور ماه، این تعداد از زائران به تدریج به 
میهن باز می گردند.

وی اظهار کرد: تمامی خدمات الزم نیز تا آخرین دقیقه به زائران ارائه می شود و 
دست اندرکاران و عوامل اجرایی در خدمت زائران هستند.

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه امسال خوشبختانه بیماری خاصی در میان 
زائران مشاهده نشد، گفت: زائران عزیز در صحت و سالمت، امنیت و عزت به اعمال و 

مناسک عبادی خود پرداختند.
وی در پایان حج امسال را مناسب توصیف کرد و گفت: خدا را شاکریم که حجاج 

عزیز از روند برگزاری حج امسال، رضایت دارند.

 تهران- ایرنا- معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: 
تامین اجتماعی اقدامات جدی برای کاهش میزان خطاهای 
پزشکی انجام می دهد به طوری که در حال حاضر خطای 
پزشکی در بیمارستان های ملکی این سازمان حدود نیم 

درصد است.
مهدی درخشان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا 
افزود: با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی روی مراکز درمان 
مستقیم )مراکز ملکی سازمان( نظارت دارد، می توان گفت که آمار 
خطاهای پزشکی در این مراکز بسیار پایین است البته با اجرای 
طرح پرونده و نسخه الکترونیک این آمارها نیز کاهش چشمگیری 

می یابد.
وی اظهار داشت: در بخش درمان غیرمستقیم )مراکز درمانی و 
بیمارستانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی( نمی توان آمار دقیقی از 
خطاهای پزشکی اعالم کرد زیرا نظارت بر این مراکز به عهده تامین 
اجتماعی نیست که امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت و اجرای 
طرح پرونده الکترونیکی بتوان در این بخش هم موفقیت هایی را 

به دست آورد.
درخشان اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی و 
بیمارستانی وابسته خود اقدامات جدی برای جلوگیری از خطاهای 

پزشکی انجام می دهد و در صورتی که قصوری از سوی پزشکان 
صورت گیرد، به طور یقین با افراد خاطی برخورد قانونی می کند؛ 

البته در برخی مواقع حتی به اخراج پزشک هم می انجامد.
وی اظهار داشت: به عنوان نمونه در هفت تا هشت سال گذشته 
دو پزشک به علت بروز خطای پزشکی اخراج شدند؛ این پزشکان 
برخورد ناشایست با بیماران داشتند، این موضوع را نمی پذیرفتند و 
کار نادرست خود را تکرار می کردند به همین منظور با آنها برخورد 

قانونی شد و از بیمارستانی های تامین اجتماعی اخراج شدند.
از  شکایت  آمار  درباره  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  معاون 
پزشکان و مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی ادامه داد: 
هر بیماری حق دارد از پزشک خود شکایت کند، اما درصد شکایت 
مشخص نیست. در هر بیمارستان کمیته بررسی نسخ برای رسیدگی 

به شکایات فعالیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای رضایتمندی بیشتر بیماران، 
ارزیابی از خدمات پزشکی و پرستاری را به موسسه عالی پژوهش 
سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده ایم تا بتوانیم با برنامه ریزی 
های جدی ارزیابی رضایتمندی بیماران را به دست آوریم. به همین 
خاطر روزانه خدمات درمانی و بیمه ای به بیمه شدگان و مستمری 

بگیران را بررسی می کنیم.

نسخ  تمام  نیز  نسخ  بررسی  کمیته  در  کرد:  اضافه  درخشان 
بیمارستان های تامین اجتماعی بررسی و ارزیابی می شود و به 
البته  محض مشاهده تخلف پزشک را به کمیته فرامی خوانند. 
پزشکان را درباره اینکه تکرار تخلف منجر به اخراج آنها می شود، 

آگاه کرده ایم.
وی ابراز امیدواری کرد که بتوان با اجرای نسخه الکترونیک هم 

تداخل دارویی و هم خطاهای پزشکی را به صفر رساند.
سازمان تامین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و 
مستمری بگیر، ۱۸ نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیرپوشش 

ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و ۳۵۶ 
بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات 

درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور 
است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه 
تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی 
آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری 
های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول 

فعالیت هستند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی:

 خطای پزشکی در بیمارستان های تامین اجتماعی زیر نیم درصد است


