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مزایای خارقالعاده خیار برای پوست؛

 9دلیل برای دوست داشتن سبزترین میوه

 .3جلوگیری از پیری زودرس :طی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده،
خیار به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی به جلوگیری از پیری
پوســت و چین و چروک کمک میکند .بعالوه ،خیار سرشار از اسید
فولیک و ویتامین  Cمیباشد.
 .4کاهش تحریک پوســت :خیار به دلیل دارا بودن اثر ضد التهابی و

مدیریت شهری
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به دنبال نسخه نویسی الکترونیک ،اکنون چند روزی
است که دستورالعمل امضای الکترونیک پزشکان پایِ
نسخههایشان نیز اعالم شده است .در خصوص جزئیات
بیشــتر این برنامه با فاطمه محمد بیگی دبیر کمیته
سالمت الکترونیک وزارت بهداشت و عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی به گفتگو
نشستیم که درادامه میخوانید.
امضای الکترونیک پزشــکان در نسخه
نویسی هایشان الزامی است؟
بد نیست قبل از پاســخ به این پرسش توضیحاتی را از
روند شــکل گیری برنامه امضای الکترونیک پزشکان
داشته باشــم .ببینید ،طبق قانون ششم توسعه بحث
نسخه الکترونیکی ونسخه نویسی و پرونده الکترونیک
ســامت باید تا پایان برنامه ششــم کامل انجام شود.
متاسفانه بااینکه ســال آخر برنامه ششم هستیم ما از
ابتدای مجلس یازدهم رصد کردیم دیدیم از  15عنوان
تکالیفی که دراین حوزه دارد شاید دوسه تکلیف بیشتر
انجام نشــده بود تازه آن هم ناقص .لذا پیشنهاد دادیم
کمیته ســامت الکترونیک تشکیل شــود تا تکالیف
تبصره  17را در حوزه برنامه توســعه ششم و سالمت
الکترونیــک پیگیری کنیم .خوشــبختانه این کمیته
با اســتقبال نخبگان و استقبال سیاســتگذاران نظام
بهداشت و سالمت کشور مواجه شد .ما هم سعی کردیم
جلسات هم افزایی و نظارتی را برگزار کنیم .مجلس به
عنوان ناظر راهبردی و ناظر عملیاتی وارد کار شد ،همه
دستگاهها را دعوت کردیم .گزارش گرفتیم و خالء ها
را شناسایی کردیم و پس از شناســایی نقاط ضعف و
قوت سعی کردیم درتبصره  17بودجه سال  1401که
اسفند سال گذشته انجام شد اصالح کنیم .اصالح روند
دربندهای تبصره  17به  9بند انجامید و شرایط خیلی
خوبی را ایجاد کرد که امروز ما درحوزه اصالت سنجی
دارو ،استحقاق ســنجی بیمهها ،احرازهویت پزشکان
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به نوعی بعضــی از تخلفات هم متوقف
میشود ،درست است؟
بله .جلوی سوءاستفاده از مهر پزشکان ،سوء استفاده از
امضای پزشــکی ،جلویِ مصرف بی رویه دارو ،تجویز بی
رویه دارو ،جلویِ درخواست بی رویه خدمات پاراکلینیک
یا پُروسیجرهایِ پزشکی را میگیرد .درواقع هم مردم کمتر
هزینه میکنند هم نظام سالمت و ارائه دهندگان خدمات
سالمت هم با کاهش بار مواجه میشوند .همچنین جلوی
قاچاق دارو ،تجهیزات پزشکی گرفته میشود و میتوان
بسترهای فساد زا را ردیابی کرد .به عبارتی خیلی راحت با
امضای الکترونیکی پزشکان میتوان تخلفات و متخلفان
را ردیابی و شناسایی کرد .یک نمای شیشهای شفاف از
نظام سالمت همراه با کاهش نقصها را با امضای دیجیتال
پزشکان خواهیم داشت.

گفت وگوبا دبیرکمیته سالمت الکترونیک وزارت بهداشت درباره
موضوع امضای الکترونیک؛

بستری که فساد را درحوزه دارو و
تجهیزاتپزشکیکاهشمیدهد

عکس:ایسنا

ایسنا :به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای
شهری کشور ،طبق بررسیها تعدادی از رانندگان
تاکســی هنوز از بیمــه برخوردار نیســتند که
برآوردمان حدود صد هزار نفر است.
 400هزار راننده تاکســی در حال
فعالیت هستند
مرتضی ضامنی در ادامه افــزود :ما  ۴۰۰هزار
راننده تاکسی داریم که به صورت راننده اصلی
و راننده کمکی در حال فعالیت هستند و از این
 ۴۰۰هزار راننده تعدادی بیمه تأمین اجتماعی
هستند و تعدادی هم تحت پوشش بیمههای
دیگر قرار دارند و یا بازنشســته شدند و نیازی
به بیمه ندارند .وی اظهار کــرد :اگر صد هزار
ظرفیت خالی ایجاد کنیم میتوان برای تمامی
رانندگان فعال در حوزه تاکسیرانی شرایطی
فراهم کرد که از بیمه رانندهها استفاده کنند.
ضامنی با بیان اینکه به تعداد افراد حذف شده،
افراد دارای پروانه فعالیت و منتظر بیمه اضافه
خواهند شــد گفت :افرادی که راننده هستند
و پیام حذف بیمه برای آنها ارســال شده به
شهرداری محل زندگی و یا محل کار مراجعه
و مستندات خود را ارائه کنند تا اشتباهاً فردی
در این فرآیند حذف نشود.
در تهران بیمــه تکمیلی رانندگان
تاکسی رایگان است
وی در خاتمه ســخنان خــود در یک برنامه
رادیویــی همچنین درمــورد بیمه تکمیلی
رانندگان تاکســی گفت :برخی شهرداریها
امکاناتی را برای بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی
فراهم کردند مث ً
ال در شهر تهران بیمه تکمیلی
رانندگان تاکسی رایگان است و در مشهد نیز با
تخفیف  ۷۰درصدی انجام میشود.

خنک کنندگی به کاهش قرمزی پوســت ،درد و سوزش ،که ممکن
است ناشی از نیش حشرات ،آفتاب سوختگی و بثورات پوستی باشد،
کمک میکند.
 .5جبران بیآبی بدن 96 :درصد از محتوای خیار را آب تشکیل میدهد.
آب به تنهایی برای مرطوب نگه داشتن پوست کافی نیست ،اما ترکیب

آب خیار با سایر مواد مرطوب کننده مانند آلوئه ورا یا عسل ،میتواند
برای تسکین پوست مفید باشــد ،زیرا این مواد دارای خواص خنک
کنندگی پوست و خاصیت ضد التهابی میباشند.
 .6کاهش التهاب پوست :خیار دارای خواص ضد التهابی میباشد ،که
برای درمان بریدگی ،زخم یا پف چشم مفید است.

 .7جلوگیری از رادیکالهــای آزاد :رادیکالهــای آزاد مولکولهای
ناپایداری هستند که ناشی از اشعه ماوراء بنفش (فرابنفش) و آلودگی
زیاد میباشــند ،و میتوانند باعث آسیب زیادی به سلولهای پوست
شده و  DNAرا به شکلی شدید تحت تأثیر قرار دهند.
 .8سفت شدن پوست :خیار یک میوه قابض است که باعث سفت شدن
پوست و بسته شدن منافذ باز میشود.
 .9حاوی مقدار زیادی ویتامیــن  :Eویتامین  Eموجود در خیار باعث
حفظ رطوبت ،کمک به سالمت پوست و جلوگیری از جوش میشود.

درحوزه الکترونیک و حفظ محرمانگی دادهها و ایجاد
نســخ الکترونیک به شکل کامل و بســترآن ،کارها را
ردیابی کنیم .الحمدهلل االن به گونهای شــرایط فراهم
هست که در کل کشور اغلب نسخ به شکل الکترونیک
داده میشود مگر جاهایی که پوشش اینترنت نیست یا
حوادث و سانحی وجود دارد.
بنابرایــن نســخه نویســی و امضای
الکترونیک به طور صدرصدی نیست؟
ببینیـد اگـر نمـی گوئیـم کـه قطعـی قطـی نیسـت
و اجبارنمـی کنیـم بـه خاطرایـن دومسـاله اسـت،

یعنی پوشـش اینترنـت و حوادث و سـوانح .لذا سـعی
کردیم تعـداد کمی نسـخه کاغـذی را ،آن هم بـا آئین
نامـه مخصوص خـودش بـرای پوشـاندن نقـاط خالء
مثـل عـدم پوشـش اینترنـت در مناطـق محـروم و یا
سـوانح و حـوادث و قطعی شـبکه و اورژانسهـا درنظر
بگیریم .به جـز این مـوارد تمامی نسـخ پزشـکان باید
طبـق قانـون بـه شـکل الکترونیک هم نوشـته شـود،
هـم پیچیـده شـود و هـم خدمـات پاراکلینیـک در
سـامانهها درج شـود .درج در سـامانه باعث هوشـمند
سازی ،شـفاف سـازی و کارآمد سـازی و در واقع باعث
سـیوینگ منابـع (ذخیـره منابـع) میشـود.

امضایدیجیتال پزشکان ازچه زمانی انجام
میشود؟
نسخه نویســی الکترونیکی که از تیرماه سالجاری عم ً
ال
شروع شده اســت و امضای دیجیتال هم طی این چند
روز کم کم در حال ابالغ است .منتهی همانطور که گفتم
فع ً
ال نمیتوانیم به صورت اجباری و برچیده شدن کامل
امضاهای کاغذی تغییر دهیم.
وضعیت نسخه نویسی الکترونیک در حال
حاضر به چه صورت است؟
االن ســازمانهای عمده بیمه گر هــم درواقع به این
رودخانه سالمت پیوستند .بیش از 16بیمه وارد سیستم
نسخهنویسیالکترونیکشدند،اگربیمههایدیگرراهم
درنظربگیریم و به تدریج بیمههای تکمیلی هم به این
جرگه اضافه شوند و کسی از خدمات الکترونیک سالمت
جا نخواهد ماند .برای اجرای خدمات الکترونیک سالمت
نیاز داشتیم که تمامی مردم بیمه شوند .از آنجا که دیگر
خدمات دربستر کاغذ ارائه نمیشود لذا کسی که بیمه
ندارد از یارانههای سالمت جا میماند.

تعاون
استاندارتهران درهفدهمین آیین معرفی
تعاونیهایبرتراستان:

دولت از کمبودهای زیرساختی
عبور کرده است

ایرنا :اســتاندار تهران گفت :در ابتدای دولت
سیزدهم در همه حوزهها شرایط سختی وجود
داشــت اما اکنون دولت از شــرایط کرونایی و
کمبودهای زیرســاختی و برق در حوزه تولید
عبور کرده است.
محسن منصوری در هفدهمین آیین معرفی
تعاونیهای برتر استان با اشاره به اینکه دولت
با طرح مردمی ســازی یارانهها و طرح تحول
اقتصادی بخشی از مشکالت کشور را رفع کرد،
افزود :طرح مردمیسازی یارانهها کار سنگینی
بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که
برای دولت تبعات زیادی دارد؛ اما رییس جمهور
اعالم کردند کــه اگر به نفع مردم باشــد ،باید
اجرایی شود .اســتاندار تهران عنوان کرد :این
طرح در مرحله اول تبعاتی از جمله تورم داشت،
اما در مردادماه نرخ تورم نقطه به نقطه  ۲درصد
شد که به طور قطع حذف ارز ترجیحی به کمک
اقتصاد میآید .منصوری بــه ایجاد  ۱۲۸هزار
شغل در استان تهران طی سال گذشته اشاره
کرد و گفت :در ابتدای دولت در پرداخت حقوق
کارمندان مشکل داشــتیم؛ اما امسال  ۷هزار
میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص کردیم.
وی بیان کرد :دولت مردمی یک راهبرد است و
شعار نیســت .منصوری با اشاره به فعالیت ۱۱
هزار تعاونی در این اســتان افزود :دستگاههای
اجرایی اتصال دهنــده ظرفیت مردم از جنس
تعاونی و تشکلها به توان دولت هستند.
استاندار تهران خاطرنشــان کرد :باید تصویر
کالن از اقتصاد کشور و استان تهران در بخش
تعاون داشــته باشــیم ،چراکه تعــاون دارای
کارکردهــای اقتصادی و اجتماعی اســت که
ظرفیت عظیمی در این حوزه وجود دارد .وی با
بیان اینکه در کشور  ۹۷هزار تعاونی و در استان
تهران  ۱۱هزار تعاونی فعال داریم ،اظهارداشت:
هر جا مأموریــت را به مردم ســپردیم موفق
بودهایم ،دســتگاههای اجرایی اتصال دهنده
ظرفیت مردم از جنس تعاونی و تشــکلها به
توان دولت هستند .منصوری تاکیدکرد :امروز
تعاونیهــا از بزرگترین مجموعــه اقتصادی
هستند که قابل الگوگیری و تأمل است که باید
اداره شهرستان به سمت تعاونی برود و باید از
ظرفیت شرکتهای عمران توسعه شهرستانها
برای زیرساختهای شهرســتانها و منفعت
عمومی کمک گرفت.

