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خبرنامه
برگزاری افتتاحیه کمپین
«نه به تصادفات»
شهروند| رئیس اداره روابط عمومی سازمان
جوانان جمعیت هاللاحمر ایران گفت :در آستانه
برگزاری هجدهمین طرح ملی ایمنی و سالمت
مسافران نوروزی و آغاز سفرهای نوروزی ،کمپین
«نه به تصادفات» امروز برگزار میش��ود .مسعود
آســیما افزود :این برنامه از ســاعت  ۱۰تا  ۱۲در
سالنهمایشهایکتابخانهملیبرگزارمیشودو
رئیسجمعیتهاللاحمر،سرتیمهایطرحملی
ایمنیوسالمتمسافراننوروزی،شخصیتهای
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی و اصحاب رسانه
در این برنام��ه حضور دارند .وی بــا بیان اینکه
هجدهمین طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران
نوروزی از  ۲۸اسفندماه ســالجاری آغاز و تا ۱۴
فروردینماهســال آینده ادامه دارد ،خاطرنشان
کرد:کمپین«نهبهتصادفات»درکنارفعالیتهای
این طــرح برگزار میشــود و طــی آن از مردم،
مسئوالن و شخصیتهای تاثیرگذار میخواهیم
با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی،
سفرایمنیداشتهباشندتاتلفاتوخساراتناشی
از آن کاهش یابد.

سازوکار اهدای عیدی 200هزار
تومانی به زلزلهزدگان کرمانشاه
شــهروند| به دنبال اعالم خبر عیدی 200
هزارتومانی جمعیت هاللاحمر به زلزلهزدگان
کرمانشاه ،طی اطالعیهای ســازوکار اهدای این
عیدیاعالمشد:
مبلغ مذکــور به حدود 30هــزار خانوار تعلق
میگیرد که خانههای آنها در مناطق زلزلهزده از
سوی بنیاد مسکن از نوع تخریبی شناسایی شده
است .جمعیت هاللاحمر اقدامی برای شناسایی
این خانوارها انجام نداده و مرجع اصلی ،اطالعات
اعالمی از سوی بنیاد مســکن است که در طول
چندماه گذشته با بررسیهای میدانی در منطقه
جمعآوری شده است .بدیهی است خانوارهایی
که در زلزله آســیب ندیدهاند ،مشمول این طرح
قرارنمیگیرند.
براساسکدملیسرپرستانخانوارهایاعالمی،
شماره حساب آنها از سازمان هدفمندی یارانهها
دریافت شــده و مبلغ مذکور از ســوی جمعیت
هاللاحمر به حسابهای آنها واریز خواهد شد.
بنابراین نیازی به مراجعه فردی در جایی وجود
ندارد.
براســاس برنامهریزیهای انجامشــده ،مبلغ
مذکور تا پیش از پایانســالجاری واریز خواهد
شد.
این مبلغ صرفا برای زلزلهزدگان کرمانشاه بوده
و از محل منابع مشارکتهای مردمی تأمین شده
است.بدیهیاست،چونمردمبراساسفراخوانبه
زلزلهزدگان کرمانشاه کمک کردهاند ،این منابع را
درجایدیگرینمیتوانصرفکرد.گفتنیاست
جمعیتهاللاحمردرحالبررسیمنابعاعتباری
دیگر برای زلزلهزدگان کرمان در سالجاری نیز
میباشــد که در صورت تأمین اعتبار ،به اطالع
هموطنانخواهدرسید.

زمان فعالیت داروخانههای
هاللاحمر در نوروز
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت
هاللاحمر با بیان اینکه داروخانههای جمعیت
هاللاحمر از یکم تا چهارم و از نهم تا ۱۲فروردین
از ساعت  ۸صبح تا  ۱۳باز هستند ،ساعت کار این
داروخانههارادرروزهایدیگرتعطیالتنوروزی۸
تا ۱۶اعالم کرد .به گزارش میزان ،مهدی عبدوس
به افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر و تأثیر آن روی
کاالهای وارداتی و مورد نیاز مردم اشــاره کرد و
گفت :بهرغم همه مشکالتی که برای تأمین دارو
پیشرویجمعیتهاللاحمروجوددارد،تاکنون
هیچ دارویی افزایش قیمت نداشته است و مردم
بدون نگرانی میتواننــد داروهای مورد نیاز خود
را تهیه کنن��د .وی همچنین از بیماران پیوندی،
شــیمیدرمانی ،دیابتی ،روماتولوژی و اماس که
پیوســته از داروهای خاص اســتفاده میکنند،
خواســت برای تأمین داروهای مورد نیاز خود در
تعطیالت ن��وروز از هماکنون خری��داری کنند.
عبدوس دریافت تأییدیه نســخه از سازمانهای
بیمهگــر را برای تحویــل داروهــای کمیاب و
گرانقیمت ضروری دانســت و گفت :با توجه به
اینکه شعبههای تحت پوشش این سازمانها در
تعطیالت نوروزی فعال نیســتند ،داروخانههای
هاللاحمرموظفشدهاندبادرنظرگرفتنشرایط
اورژانسی بیماران ،داروهای مورد نیاز آنان را بدون
دریافت تأییدیه تأمین کنن��د .وی با بیان اینکه
داروخانههــای جمعیت هاللاحمــر از یکم تا
چهارم و از نهم تا  ۱۲فروردین از ســاعت  ۸صبح
تا  ۱۳باز هستند ،ساعت کار این داروخانهها را در
روزهایدیگرتعطیالتنوروزی ۸تا ۱۶اعالمکرد.
عبدوس مهمترین مشــکل پیشروی جمعیت
هاللاحمر را تأمین داروهای تکنســخهای که
در فارماکوپه ایران وجود ندارد ،دانســت و گفت:
براساس الیحهای که در مجلس شورای اسالمی
به تصویب رســیده اســت ،هیچیک از پزشکان
نمیتوانند این داروها را تجویز کنند .وی از اینکه
هیچکس نمیتواند متولی واردات این نوع داروها
باشد ،ابراز تأسف کرد و افزود :جمعیت هاللاحمر
تالش میکند در مسیر قانون بخشی از نیاز مردم
را از طریق مرکز داروی کیش هاللاحمر تأمین
کند.

نگاهی به نتایج موردنظر در همکاری هاللاحمر ایران و کمیته بینالمللی صلیبسرخ

گزارش خبری

شراکت انساندوستانه

رئیس مجتمع دارویی -درمانی هالل اعالم کرد:

انجام ساالنه ۱۵هزار عمل چشم
در کلینیک چشمپزشکی هالل

    شرکا خود را متعهد میدانند تا گفتوگویی صریح و سازنده را برای شناسایی و مدیریت فعالیتهای اضطراری در ایران حفظ کنند
شهروند|  «در پایــان این دیدار رئیس جمعیت
هاللاحمر ایــران و رئیــس کمیتــه بینالمللی
صلیبســرخ یک یادداشــت تفاهم در زمینههای
همکاریهای مشترک بشردوستانه در سطح ملی
و بینالملل��ی امضا کردند ».ایــن آخرین پاراگراف
خبر دیدار علی اصغر پیوندی با پیتر مائورر اســت؛
پاراگرافی که از تفاهمنامــه خبر میدهد .اما بیایید
ببینیم که این «یادداشــت تفاهم» چه نتایجی را
مدنظر دارد؟ براســاس این همــکاری ،طرفین بر
تعهد خود بــرای تقویت و ارج نهادن به مشــارکت
راهبردی در قالب نهضت بینالمللی صلیبسرخ و
هاللاحمر (نهضت) و فراتــر از آن تأکید میکنند.
در این تفاهمنامه ،اولویتها و اهداف دو طرف برای
حمایت و اجرای عملیاتها ،پروژهها و فعالیتهای
مشترک در هر جا که فعالند ،به منظور پاسخگویی
به نیازهای بشردوستانه در سطوح ملی ،منطقهای
و جهانی مشخص شــدهاند .این امر بر مبنای منافع
مشــترک و ظرفیتهای مکمل دو طــرف انجام
میشود و دو شریک از تالشهای یکدیگر در راستای
تقویت ظرفیتهای خود حمایت میکنند.جمعیت
هاللاحمر ایران و کمیته بینالمللی صلیبســرخ
این تفاهمنامه را براســاس تعهد و رســالت خود،
اصول بنیادین و قواعد و مقــررات نهضت که در زیر
عنوان شدهاند ،به امضا رساندند .هاللاحمر ایران و
صلیبسرخ بر مشارکت و همکاری بر مبنای احترام
متقابل ،برابری ،ارتباط آزاد و شفافیت تأکید دارند.
آنها از همکاری با یکدیگر اهدافی را دنبال میکنند:
ترویج جهانشمولی ارزشها و اصول بشردوستانه؛
حمایتوکمکرسانیبهنیازمنداندرراستایاصول
نهضت؛ همکاری با هم بــه منظور تقویت ظرفیت،
اعتبار و پذیرش نهضت؛ وحمایت از هم برای انجام
تعهدات.
توانبخشیجسمی
کمیتــه بینالمللــی صلیبســرخ و جمعیت
هاللاحمــر ایــران بهعنــوان شــرکای مکمل،
ظرفیتهای خود را تجمیع خواهند کرد تا در حوزه
توانبخشی جسمی در ایران و دیگر کشورها خدمات
بشردوســتانه ارایه دهند .دو شــریک همچنین به
همکاریوحمایتازهمادامهخواهنددادتادورههای
آموزشی برای شرکتکنندگان ایرانی و بینالمللی
برگزار و نیز ادغام هر چه بیشــتر افــرادی که دچار
ناتوانی جسمی هستند را در جامعه ترویج کنند ،و
بر میزان دسترسی این افراد به خدمات و برنامههای
جمعیتملیبیفزایند.
ترویجاحترامبهحقوقبینالمللی
بشردوستانهوارزشهاوهنجارهای
بشردوستانه
کمیتــه بینالمللــی صلیبســرخ و جمعیت
هاللاحمر به همــکاری نزدیــک ادامه خواهند
داد تا نســبت به حقوق بینالمللی بشردوستانه
و ارزشها و اصول بشردوســتانه در میان علمای
دینی ،مقامــات ملی ،دانشــگاهیان و کارکنان و
داوطلبان جمعیت ملی آگاهیرســانی کرده و بر
میزان دانش و احترام به آن بیفزایند .دو شــریک،
اجرای حقوق بینالمللی بشردوســتانه را ترویج و
از ایجاد چارچوبهای حقوقی ملی در این رابطه
از طریق کمیته ملی حقوق بشردوســتانه و دیگر
نهادها بیشتر حمایت خواهند کرد.

عکس :حسین شعاعی

روابط عمومی هاللاحمر
در اطالعیهای اعالم کرد:
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ارتباطات
بازپیوندخانواده
کمیتــه بینالمللــی صلیبســرخ و جمعیت
جمعیت هاللاحمر با حمایت کمیته بینالمللی
هاللاحمر ایران از طریق تالشهای مشترک خود
صلیبسرخبهافرادیکهبهدلیلمخاصمهمسلحانه،
و تبادل اطالعات ،دانش و تخصــص فنی در حوزه
دیگر شــرایط خشــونتآمیز ،مهاجرت و یا بالیای
ارتباطات ،در روند ترویج و اشاعه نهضت بینالمللی
طبیعی ،تمــاس خود را با اعضای خانواده از دســت
صلیبســرخ و هاللاحمر و ارزشهــا و اصول آن
دادهاند و یا از آنها جدا شــدهاند ،و نیز کســانی که از
مشارکت میکنند .این دو شریک
آزادی خود محرومند ،خدمات
همچنین در زمینه اطالعرسانی
بازپیوند خانواده ارایه میدهد.
هاللاحمرباحمایت
و ارتباطــات عمومــی در حوزه
کمیتهبینالمللیصلیبسرخاز
صلیبسرخبهافرادیکهبه
مسائل و دغدغههای مورد توافق
تالشهای جمعیت هاللاحمر
دلیلمخاصمهمسلحانه،دیگر
بشردوســتانه ،با هــم همکاری
برای تقویت ظرفیت امدادگران
شرایطخشونتآمیز،مهاجرت
میکنند.
این ســازمان در حوزه بازپیوند
وبالیایطبیعی،تماسخود
مقابلهبامشکلمینو
خانــواده و مدیریت اجســاد
رابااعضایخانوادهازدست
سوانحشیمیایی،میکروبی،
حمایت میکند تا از ناپدیدی
دادهاندویاازآنهاجداشدهاند،
تشعشعیوهستهای
افراد پیشــگیری و نیز پاسخی
ونیزکسانیکهازآزادیخود
بــرای پیشــگیری و کاهش
بــرای خانوادههــای مفقودان
محرومند،خدماتبازپیوند
جراحت و یا مرگ افــراد و نیز
یافت شود .دو شریک در حوزه
خانوادهارایهمیدهد
جلوگیری از خسارات اقتصادی
طرحها و اولویتهای مرتبط با
ناشــی از آلودگی تســلیحاتی،
بازپیوند خانــواده و مهاجرت با
کمیته بینالمللی صلیبسرخ و
هم همــکاری خواهند کرد ،بر
جمعیت هاللاحمر ایران ظرفیت و امکانات الزم
میزان دسترسی خود به گیرندگان خدمات خواهند
را برای تغییر رفتــار و ترویج رفتار ایمن و آموزش
افزود و به همکاری با کنشگران داخلی و بینالمللی
خطرات در میان غیرنظامیانی که در مناطق آلوده
ادامه خواهند داد تا نسبت به خدمات بازپیوند خانواده
زندگی و یا از آنها عبور میکننــد ،و نیز در میان
آگاهیرسانیشود.
مهاجران افغان (که به کشــور خود بازمیگردند)
مهاجرت
ایجــاد کردهاند .کمیته بینالمللی صلیبســرخ
کمیتهبینالمللیصلیبسرخدرحوزههایتخصصی
از تالشهای جمعیت هاللاحمــر برای افزایش
خــود در رابطه با مهاجرت به جمعیــت هاللاحمر و
ظرفیت خود به منظور پاسخگویی موثر به سوانح،
دیگر شرکای خود مشاوره فنی و یا حمایت عملیاتی
بالیای شیمیایی ،میکروبی ،تشعشعی و هستهای
ارایه خواهد داد تا برنامههایی را که برای پاســخگویی
در ایران پشــتیبانی میکند .این کار در راستای
به نیازهای آسیبپذیرترین مهاجران در ایران الزمند،
نیازها و نقش جمعیت هاللاحمر در صورت بروز
ایجاد و تقویت کننــد .این کار هر جا الزم باشــد در
ی انجام میشود.
چنین سوانح 
همکاریبادیگرارکاننهضتانجاممیشود.

بهداشتودرمان
جمعیــت هاللاحمــر و کمیتــه بینالمللــی
صلیبســرخ در حوزه بهداشــت و درمــان تبادل
اطالعات و تخصص و در برگزاری دورههای آموزشی
همکاری میکننــد .این دو شــریک همچنین در
صورت نیاز و براســاس توافق دوجانبــه ،در زمینه
ارایه خدمات بشردوستانه در ایران و دیگر کشورها
همکاریدارند.
طرح«مراقبتهایدرمانیدرمعرضخطر»
جمعیــت هاللاحمــر و کمیتــه بینالمللــی
صلیبسرخ به همکاری مشــارکت دوطرفه خود با
دیگر شرکای کاری ادامه میدهند تا در رابطه با طرح
مراقبتهای درمانــی در معرض خطر بین مقامات
داخلی آگاهیرســانی و اجرای توصیهها و اقدامات
الزم برای حفاظــت از مراقبتهای درمانی را ترویج
کنند.
دیگرحوزههایهمکاریاحتمالی
شــرکا خود را متعهد میدانند تا گفتوگویی
صریح و ســازنده را در زمینه شناسایی و مدیریت
فعالیتهــای اضطــراری در ایــران حفظ کنند.
آنها ممکن اســت تصمیم بگیرند تا در حوزههای
جدید همــکاری که از دل نشســتهای اعضای
نهضت بر میآیند و نیــز حوزههایی که بهصورت
دوجانبه شناســایی و مورد توافق قرار میگیرند،
با هم همکاری داشته باشــند .همچنین شرکا به
منظور رسیدگی به نیازهای بشردوستانه ناشی از
مخاصمات و دیگر شرایط اضطراری به گفتوگو
و همکاری خود در حوزههایی مانند لجســتیک،
منابع انسانی (شــامل کارمندان اســتقراضی)،
امنیت و چارچوب دسترســی ایمنتر ،طرحهای
مشترک تأمین ســرمایه و دیگر اشکال مشارکت
عملیاتی در ایران و نقاط دیگر ادامه خواهند داد.

تغییر الگوی کمکرسانی به متأثران از بالیای طبیعی

اهدای  ۱۰۰۰سبد غذایی به زلزلهزدگان کرمانشاه
با انعقاد تفاهمنامه بین سازمان داوطلبان و بیمه البرز به زلزلهزدگان کرمانشاه  کمک میشود

با امضای تفاهمنامهای میان سازمان داوطلبان
و بیمه البرز این بیمه هزینه تأمین  ۱۰۰۰ســبد
غذایی را بــرای کمک به زلزلهزدگان کرمانشــاه
تقبل کرد .صبح روز گذشته در ساختمان سازمان
داوطلبان جمعیت هاللاحمر تفاهمنامهای میان
این ســازمان و بیمه البرز امضا شد که براساس آن
بیمه البرز هزینه تأمین ۱۰۰۰سبد غذایی را برای
اهدا به زلزلهزدگان کرمانش��اه تأمین میکند .به
گزارش ایسنا ،حبیب درگاهی ،سرپرست سازمان
داوطلبانجمعیتهاللاحمردرحاشیهاینمراسم
گفت:ازایناقدامفرهنگیبیمهالبرزتشکرمیکنم.
کاری که آنها انجام دادند عالوه بر ارزش ریالی ارزش
معنوی هم دارد .این کار میتواند الگویی برای سایر
دستگاههاباشدکهفعالیتهایحمایتیوچترگونه
مانندبیمهدارند.
سرپرستسازمانداوطلبانجمعیتهاللاحمر
اضافه کرد :ارگانهایی مانند بهزیســتی و کمیته
امداد در کشور فعالیت میکنند که در راستای حل
بخشهایی از مشکالت مردم اقدام میکنند ولی
گاهی جامعه هدفی وجود دارد که نه تحت پوشش
بهزیســتی میتواند قرار بگیرد و نه کمیته امداد.
افرادی که تا روز گذشته زندگی عادی خودشان را
میگذراندند ،اکنون به علــت بروز حوادث زندگی
دچار چالش شدهاند .در چنین جایی است که پای
«انجياو»ها وسط میآید و میتوانند باری از دوش
دولتبردارند.
درگاهی در ادامه گفت :ما در جمعیت هاللاحمر
خودمان را یک هماهنگکننده میدانیم نه متولی.
از همین رو وقتی بیمه البــرز هم تصمیم گرفت
هزینه ۱۰۰۰سبدغذاییراتأمینکند،مامیگوییم
که آماده شناســایی افراد و خانوادهها هستیم و از
پرسنل و تجهیزاتمان برای رساندن این اقالم به

آنها که نیاز دارند ،اقــدام میکنیم .با کمال افتخار
اعالم میکنیم که هماهنگیها را انجام میدهیم
تا چنین اقدامات فرهنگی باارزشی صورت بگیرد.
وی افزود :بیمه البــرز هزینه تبلیغاتی مانند چاپ
سررســید را برای این کار اختصاص داده اســت و
میتوانست به روال ســالهای قبل همین کار را
انجام بدهد و حاال که چنیــن کاری را مد نظر قرار
داده است ،اقدام آنها مورد رضایت خدا و بنده خدا
خواهدبود.
درگاهی به اولویتهای سازمان داوطلبان برای
سال آینده اشاره کرد و گفت :درسال آینده مد نظر
خیرین را
داریم تا با همه توان کار تشکیل مجمع ّ
پیش ببریم .مردم ایران جــزو عاطفیترین افراد
هستند که با جانودلشــان کمک میکنند و در
زلزله کرمانشــاه هم دیدیم هر کسی هر طور که
میتوانســت ،کمک کرد .اگر بتوانیم سازماندهی
خیرین را یکجا جمع
خوبی داشــته باشــیم و ّ
کنیم ،میتوان از این ظرفیت بهره بیشتری برد .ما
خیرینزیرنظرماکارکنند
نمیخواهیمبگوییمکه ّ
بلکه میگوییم امکانات و ظرفیتهای ما برای انجام
کارخیردراختیارآنهاخواهدبود.
وی اضافه کــرد :در چند روز اول بعــد از زلزله
کرمانشاه گوشــه خیابانها کوهی از لباس دیده
میشد که خیلیها برای آن هزینه کرده بودند تا به
زلزلهزدگانبرسانندولیچوناطالعکافیازشرایط
منطقه و نیازها نداشتند ،بســیاری از این لباسها
بالاستفادهماندیابسیاریازآبهاییکهارسالشد،
خیرانخوبی
تاریخشانگذشت؛بنابرایناگرمجمع ّ
داشته باشیم که با اطمینان و مشارکت مردم کار
کنند در چنین زمانهایی میتوانند اقدام موثرتری
خیران
انجام دهنــد و ب ه عنوان مثال یک تیــم از ّ
میتواند در کرمانشاه حضور داشته باشد و ب ه طور

کاملنیازهاراارزیابیکند.
سرپرست ســازمان داوطلبان با اشاره به اینکه
انجــام فعالیتهای جهادی از دیگــر اولویتهای
این سازمان درســال آینده است ،گفت :ما مناطق
محروم زیادی داریم که نیاز بــه اقدامات جهادی
دارند و داوطلبان هم در همه عرصهها اعالم آمادگی
میکنند و باید از این ظرفیت برای کارهای جهادی
هم استفاده کنیم .وی در پاسخ به اینکه آیا طرح
خیرین موازیکاری با فعالیت سایر
تشکیل مجمع ّ
مجامع خیریه نیست ،گفت :اگر در حوزهای چند
«انجياو» وجود داشــته باشــد و آن فضا به غنا
رسیده باشد ،حضور ما میتواند موازیکاری تلقی
ش��ود ولی همکاری ما با «انج��ياو» ها به معنی
رقابتباآنهانیست.
درگاهی در پاســخ به این پرسش که در طرح
فرشــتگان رحمت قرار اســت چه تعداد سبد
غذایی توزیع شــود ،اظهارکرد :فعال آمار کامال
دقیقی نمیتــوان از این موضوع داشــت؛ زیرا
خیرین بــه محض اینکــه از چنین
خیلــی از ّ
موضوعی خبردار میشــوند به مــا میپیوندند.
این طرح حدود ۱۰سال است که اجرا میشود و
خوشبختانه هرسال رو به رشد بوده است .سالی
نداشتیم که نسبت بهســال قبلی آن مشارکت
کمتر باشد .د ر سال گذشته هم ۱۱۸هزار و ۳۹۷
ســبد غذایی جمعآوری و بین نیازمندان توزیع
شد .امســال هم امید داریم که مشارکت خوبی
انجام ش��ود .وی در مورد جزییات بســتههای
غذایــی گفت :ارزش هر ســبد غذایــی حدود
۱۰۰هزار تومان اســت و غالبا اجناس آن شامل
روغن ،برنج ،ماکارونی ،قند و شــکر ،گوشــت و
مرغ ،کنسروجات و حبوبات است.
در آيین اهدای  ۱۰۰۰سبد غذایی عیدانه بیمه

البرزبهزلزلهزدگانکرمانشاهمجیدنادری،قائممقام
بیمهالبرزنیزدرموردایناقدامتوضیحاتیارایهکرد
وگفت:دراینمرحلهاززمانکهعزیزانماندرزلزله
کرمانشاه حادثه دیدهاند ،بیمه البرز به این تصمیم
رسید که آنچه در قالب هدایای نوروزی و تبلیغات
از ســوی شــرکتهای بیمهای انجام میشود ،به
جای هزینه بــرای این هدایا کار خداپســندانه و
انساندوســتانه انجام دهد و از همین رو این هزینه
را در قالب تهیه ســبدهایی که سازمان داوطلبان
هاللاحمر به کســانی که به آن نیاز دارند ،انجام
دادیم.
وی افزود :امــروز توفیق داریــم چکی به مبلغ
یکمیلیارد ریال را از ســوی بیمــه البرز تقدیم
عزیزانمــان در ســازمان داوطلبــان جمعیت
هاللاحمر کنیم .قائممقام بیمه البرز اضافه کرد:
ما سهسال متوالی است که هزینه اقالم تبلیغاتی و
هدایای عید را لغو کردهایم و در دوسال گذشته با
همکاری سازمان بهزیستی توانستیم خانوادههایی
که دو فرزند معلول داشــتند را تحت پوشش قرار
دهیم و بیمــه البرز معادل هزینهای که ســازمان
بهزیستی در طرح خود به این افراد میداد را تقبل
کرد .این کار در بیمه البرز رویه شــده و به تناسب
نیازهای کشور هر ساله انجام میشود و امسال هم
با بررسیاي که انجام دادیم و با توجه به زلزله غرب
کشورتشخیصدادهشدکهاینمبلغبهعزیزانمان
در هاللاحمر تقدیم شود .وی در مورد اینکه چرا
هاللاحمر برای این اقدام انتخاب شد ،گفت :این
عزیزان از ابتدای زلزله در کنار سایر بخشها اقدام
به ارایه خدمات در مناطق زلزلهزده کردند و هنوز
هم خدماتشان ادامه دارد و با توجه به این مسأله
برداشــت ما این بود که بهتر است این کار از سوی
هاللاحمرصورتبگیرد.

رئیس مجتمــع دارویی  -درمانی هــال ایران
از انجام ســاالنه هزاران عمل چشــم بــا بهترین
کیفیت و پیشــرفتهترین تجهیــزات در کلینیک
چشمپزش��کی این مجتمع خبر داد .بــه گزارش
مهر ،دکتر ســید محمد اکرمی با تشریح خدمات
کلینیک چشمپزشــکی مجتمع دارویی  -درمانی
هالل ایران گفت :کلینیک چشمپزشکی مجتمع
دارویی  -درمانی هــال ایران یکی از بهترین مراکز
چشمپزشکی کشور به شمار میرود .این خوشنامی
با توجه به همکاری نزدیــک این کلینیک با بخش
توریسمدرمانی ،پا را از مرزهای کشور بیرون گذاشته
و آوازه آن در کشورهای منطقه نیز پیچیده است .وی
افزود :آمار جراحیهای بینقص انجام شــده در این
مرکزنشاندهندهظرفیتوکیفیتبینظیرکلینیک
چشمپزشکی هالل ایران اس��ت .اکرمی افزود :این
کلینیکجزوبخشهایقدیمیمجتمعهاللایران
اســت و نزدیک به دو دهه از تأسیس آن میگذرد.
سال  ۷۸تأسیس کلینیک چشمپزشکی با سه اتاق
عمل ،سه درمانگاه و بخش اپتومتری در این مجتمع
استارت خورد و از همان ابتدا اساتید بزرگی اینجا
حضور فعال داشتهاند .این کلینیک جزو نخستین
کلینیکها در حوزه چشمپزشــکی بوده که خارج
از سیستم دولتی کار کرده است و خدمات درمانی
آن بهصورت خودگردان و خصوصی ارایه میشــود.
از لحاظ کیفیت کار و تجهیزات اتاق عمل و ســطح
کیفیخدماتکلینیکها،درسطحمراکزخصوصی
پیشتازبودهایم.وضعکیفیکاراینجاهموارهطوری
بوده کهسال بهســال تعداد مراجعان و بیماران ما
بیشترشدهاست.
انجامساالنه۱۵هزارجراحیچشم
وی افزود :اتاقهای عمل ما از سه به پنج اتاق عمل
رسیده و دو اتاق عمل سرپایی هم اضافه شده است.
تعداد درمانگاهها در ابتدا سه درمانگاه بوده و درحال
حاضر مــا ۱۰درمانگاه چشمپزشــکی داریم که به
صورتتخصصیوفوقتخصصیبهبیمارانخدمات
ارایه میدهند .ســاالنه چیزی حدود ۱۲۰هزار نفر
و ماهانه  ۸تا ۱۲هزار بیمار به این کلینیک مراجعه
میکنند و پذیرش میشوند که نشاندهنده حجم
سنگین فعالیتها و در عینحال قابلیتهای باالی
این کلینیک است .اکرمی گفت :ساالنه حدود۹هزار
عمل جراحی بزرگ و ۶هزار عمل جراحی کوچک
و سرپایی در این کلینیک انجام میگیرد ،بهطوری
که تمامی عملهای جراحی حوزه چشمپزشــکی
به صورت تخصصی و فوق تخصصــی در این مرکز
انجام میشود که از آن جمله میتوان به ویترکتومی
عمیق،گلوکوم،پیوندقرنیه،جراحیپالستیکپلک
و انحرافات چشمی اشــاره کرد .تمامی عملهای
جراحی توسط چشمپزشکان مجرب و متخصص ما
که همه صاحب تجربیات عالی و دارای شناســنامه
کاریدرخشانهستند،انجاممیشود.
تجهیزاتمدرنچشمپزشکی
رئیس مجتمع دارویی  -درمانــی هالل ایران به
تجهیزات این کلینیک اشاره کرد و افزود :به لحاظ
تجهیزات در سطح بسیار خوبی هستیم .در اتاقهای
عملدودستگاهویترکتومیوپنجدستگاهفیکوبرای
جراحیدراختیارداریم.دستگاههابهترینتجهیزاتی
است که در آمریکا و اروپا بهعنوان تجهیزات روز دنیا
استفاده میشود .تجهیزات  constellationکه
ما در اختیار داریم جزو پیشرفتهترین دستگاههای
ویترکتومی اســت و غیر از اینجا دو مرکز دیگر در
تهران دارای این دسـ�تگاهها هستند .یک دستگاه
 PDTهم در اختیار داریم که نخستین دستگاهی
بود که در ایران درســال  ۸۰راهاندازی شــد و این
دستگاه برای درمان موارد خاصی از خونریزیهای
ته چشــم اســت که خوشــبختانه ما آن را هم در
اختیار داریــم .درواقع تعداد دســتگاههای مدرن
چشمپزشکی در ایران و حتی تهران خیلی محدود
اســت و ما جزو نخســتین مراکزی بودیم که این
دستگاهها را به کار گرفتیم .از نظر تجهیزات میشود
گفت که وســایل و تجهیزاتی که مــا در اتاق عمل
استفاده میکنیم جزو بهروزترین تجهیزات موجود
در حوزه چشمپزش��کی اس��ت .اکرمی به پوشش
بیمهای خدمات چشمپزشکی در این مجتمع اشاره
کرد و گفت :مزیتی که این مجموعه دارد این است
که با تمام بیمههــای پایه و اکثر بیمههای تکمیلی
قرارداد دارد و بیماران با کمترین هزینه اینجا عمل
میش��وند .رئیس مجتمع دارویی -درمانی هالل
دربارهشایعترینعللمراجعهبیمارانچشمیبهاین
کلینیکاظهارداشت:مهمترینبیماریچشمیکه
بیشتر بیماران برای آن به ما مراجعه میکنند و مورد
عملجراحیقرارمیگیرند«،کاتاراکت»یاهمانآب
مرواریداست.همچنینبیماریهایشبکیهباشیوع
زیاد دیده میشود ،چون آمار دیابت در کشورمان رو
بهافزایشاستوعوارضناشیازدیابتکنترلنشده
روز به روز بیشــتر خودش را در مشکالت چشمی
نشانمیدهد.
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