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مسئول مرکز جامع بیماری های خاص در تشریح بسته حمایتی:

پرداخت  ۲۱میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی

خدماتدرمانیبیمارانخاص رایگانشد
مسئول مرکز جامع بیماری های خاص استان :بسته حمایتی ابالغ شده از نظر
شفافیت ،میزان عملکرد و حیطه فعالیت نسبت به گذشته گسترده تر است
زهرا خسروی
خدمات درمانی در رابطه با بیماران خاص بر اساس
بسته حمایتی ابالغ شده رایگان خواهد بود .مسئول
مرکز جامع بیماری های خاص استان با اشاره به ابالغ
بسته حمایتی بیماران خاص به دانشگاه ها ،بیمه ها،
مراکز درمانی و واحدهایی که بیماران خاص به آن
ارجاع می شوند ،به «خراسان جنوبی» گفت :بر اساس
این بسته همه خدمات شامل بستری ،فیزیوتراپی
و  ...که در رابطه با بیماری این افراد باشد رایگان
خواهد بود.
«دهقانی» بسته حمایتی را از نظر شفافیت ،میزان
عملکرد و حیطه فعالیت نسبت به گذشته گسترده

تر دانست و افزود :در گذشته بیماران پیوند کلیه در
این طرح قرار داشتند اما بیماران پیوند کبد ،قلب،
پانکراس و مغز و استخوان هم مشمول طرح می
شوند .وی افزوده شدن خدمات دندان پزشکی را از
دیگر خدمات بسته حمایتی اعالم و اضافه کرد :به این
منظور سقف خاص ریالی برای گروه های بیماران
خاص در نظر گرفته شده است.
همچنین از نظر فیزیوتراپی نیز تا سقف خاصی و بر
اساس جلسه های مورد نیاز ،بیماران قادر به استفاده
از خدمات رایگان هستند .وی با اشاره به این که
بیماران تاالسمی ،هموفیلی ،دیالیزی ،پیوندی ،ام .

اس و بیماران متابولیکی مانند موکوپلیساکاریدوز
در این طرح قرار دارند ،از وجود برخی ایرادها در بسته
حمایتی ابالغی و انعکاس آن به وزارتخانه خبر و ادامه

داد :مقرر شد در این زمینه بازنگری و اصالحاتی انجام
شود .وی به ثابت بودن سقف خدمات بیمه و دارویی
در این بخشنامه برای بیماران خاص و نوسان قیمت
ارز ،تاثیر آن در بازار مصرف ،نبود ثبات قیمت دارویی
به ویژه در داروخانه ها و پرداخت مابه التفاوت توسط
بیمار اشاره کرد و افزود :این موضوع به وزارتخانه
منعکس و مقرر شد بازنگری در این زمینه انجام شود
تا همه خدمات برای بیماران خاص رایگان و آن ها
دغدغه پرداخت هزینه نداشته باشند.
به گفته وی ،سال های گذشته ارائه برخی خدمات به
بیماران خاص مورد تایید سازمان های بیمه گر نبود
اما با توجه به بخشنامه ابالغی ،این موضوع اصالح
و موضوع هایی مانند روانشناسی ،خدمات دارویی،
فیزیوتراپی و  ...مورد تایید سازمان بیمه گر و ارائه
خدمات دندان پزشکی نیز توسط وزارتخانه پذیرفته
شده است .وی ادامه داد :بسته حمایتی بیماران
خاص از  10آذر ماه جاری قابلیت اجرایی دارد.

5منطقه برای احداث کشتارگاه صنعتی در استان
دومین کمیته سامان دهی کشتارگاه های دام استان
روز گذشته برگزار و محل احداث کشتارگاه صنعتی
در پنج منطقه استان اعالم شد.
معاون امور عمرانی استاندار در این کمیته با تاکید
بر این که دبیرخانه باید وضع موجود کشتارگاه ها را
مشخص کند ،گفت :باید دو برنامه کوتاه و بلند مدت
به این منظور در نظر گرفت.
«علوی مقدم» رعایت حداقل نکات ایمنی در
کشتارگاه هایی را که قابلیت صنعتی دارند ،از برنامه
های کوتاه مدت و هدایت بخش خصوصی به پنج
منطقه پیشنهادی را برای احداث کشتارگاه صنعتی از
برنامه های بلند مدت در این زمینه مطرح کرد.
وی با تاکید بر این که شهرداری ها کارشان کشتارگاه
داری نیست و باید کشتارگاه ها کار تخصصی انجام
دهند ،افزود :اگر بخواهیم در زمینه کشتارگاه ها کار
درستی انجام دهیم باید تاریخی مشخص و نقاطی که
کشتار دام خارج از کشتارگاه انجام می شود ،حذف
شود ،البته باید ابتدا بستر کار و زیرساخت ها فراهم و
اطالع رسانی انجام شود.
مدیر کل امور شهری استانداری هم با اشاره به این که
بر اساس راهنمای جامع سامان دهی کشتارگاه های
کشور در خراسان جنوبی ،پنج منطقه برای احداث
کشتارگاه های صنعتی دام پیشنهاد شد ،گفت :این
مناطق در بیرجند شامل بیرجند ،خوسف ،درمیان و

سربیشه ،در فردوس شامل فردوس ،سرایان و بشرویه،
در قاین شامل قاین و زیرکوه و طبس و نهبندان است.
«حالج مقدم» با اشاره به این که غیر از کشتارگاه
بیرجند که به بخش خصوصی واگذار شده بقیه در
اختیار شهرداری هاست ،ادامه داد :فقط کشتارگاه
های بیرجند قابلیت تبدیل به کشتارگاه صنعتی دارد
و چهار کشتارگاه بعد از بهره برداری صنعتی باید

تعطیل شود .به گفته وی ،سال  92پیشنهاد شد پنج
کشتارگاه استان تعطیل شود اما این کار انجام نشد.
نماینده محیط زیست هم در این جلسه بر احداث
کشتارگاه های صنعتی خارج از حریم شهرها و داشتن
حداقل تصفیه خانه ها با توجه به ضایعات چربی،
فاضالب و خونابه تاکید کرد.
دکتر «اصغرزاده» مدیر کل دامپزشکی هم با اشاره

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

به سیاست استان برای فعال شدن مرز دوکوهانه و با
تاکید بر این که براساس دستورالعمل باید دام های
وارداتی در نزدیک ترین محل کشتار شود ،خواستار
هدایت سرمایه گذاران برای احداث کشتارگاه
صنعتی به سمت نهبندان شد.
«علوی مقدم» یکی از موضوع های مهم در زمینه
احداث کشتارگاه ها را فراوری محصوالت متعدد
دانست و ادامه داد :اگر اطالعات درستی در اختیار
سرمایه گذاران قرار گیرد و توانمندی های منطقه به
درستی بیان شود این موضوع عالوه بر اشتغال پایدار،
ارزش افزوده بسیار خوبی برای منطقه خواهد داشت.
به گفته وی ،اگر نظم دهی در زمینه کشتار از مرکز
استان آغاز شود بهتر می توان آن را به دیگر شهرستان
ها تسری داد.
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مدیر کل امور شهری
استانداری :سال 92
پیشنهاد شد پنج کشتارگاه
استان تعطیل شود اما این
کار انجام نشد

 ۲۱میلیارد و  ۱۴۱میلیون تومان تسهیالت
اشتغالزایی از محل منابع بانکی و امدادی در
هشتماه امسال پرداخت شد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره
به این که طرحهای اشتغال بر اساس استعداد
و تواناییهای فردی مددجویان و با ارائه
آموزشهای فنی ،تخصصی و مهارتآموزی به
آن ها اجرا میشود ،گفت :در هشت ماه امسال
 ۴۲۷طرح توسط مجریان زن با اعتبار پنج
میلیارد و  ۹۴۴میلیون تومان و  ۷۶۴طرح توسط مجریان مرد با اعتبار  ۱۵میلیارد و  ۱۹۷میلیون
تومان در استان اجرا شد« .سلم آبادی» با اشاره به اجرای هزار و  ۱۹۱طرح در استان افزود۸۶۵ :
طرح از محل منابع بانکی و  ۳۳۵طرح از محل منابع امدادی ،تسهیالت دریافت کردهاند.

مصرف بی دلیل مکمل ها
زهرا خسروی -مصرف مكمل ها و مولتى
ویتامین ها برای فردى كه رژیم غذایى متعادلى
دارد ،بى دلیل است.
«مصطفوی» مسئول واحد سالمت مدارس
مرکز بهداشت بیرجند گفت :مصرف مكمل ها
و مولتى ویتامین ها برای افرادی با رژیم غذایی
متعادل و کسانی که از مواد غذایى متنوع،
سبزی و میوه ها به اندازه كافى استفاده می
كنند ،بى دلیل است .وی افزود :با توجه به قابل
ذخیره نبودن بسیارى از ویتامین ها در بدن،
مصرف نا به جا و بیش از اندازه آن ها عالوه بر

تحمیل هزینه زیاد بر خانواده ،در بیشتر موارد
به ویژه درباره ویتامین هاى محلول در چربى
سبب عوارض جدى می شود.

کرفس وحشی و درمان سوء هاضمه
الماء ،کرفش و کرسب نام های دیگر کرفس
وحشی است که در گویش محلی خراسان
جنوبی کرسم نامیده می شود.
ساقه این گیاه علفی و تو خالی و برگ های آن
شبیه برگ جعفری با بریدگی های عمیق و گل
های آن سفید مایل به سبز است.
از برگ ،ریشه و دانه آن در طب گیاهی استفاده
می شود .ریشه این گیاه برای بیماری کولیت و
برگ و دانه های آن محرک و مقوی قلب است و
برای برونشیت ،آسم ،ناراحتی های کبد و کلیه
و طحال استفاده می شود .دانه آن برای سوء
هاضمه کودکان بسیار مفید است و مصرف دانه
و ریشه آن برای درد پهلو ،رفع سکسکه ،رفع درد
معده و کاهش قند خون کاربرد دارد.

