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برگزاری بازی پرسپولیس - صنعت نفت 
با حضور تماشاگران 

سرپرست باشگاه پرسپولیس 
هــم  چهارشــنبه  می گویــد 
حضور  ورزشــگاه  در  هواداران 
خواهند یافــت و هم تبلیغات 
محیطی توسط باشــگاه انجام 
می شود.  ســید مجید صدری 
اظهار کــرد: روز )شــنبه( در 
خیلی  نشســت  ورزش  وزارت 
خوبی را برای بررســی پاره ای 
هماهنگی هــا  و  موضوعــات 
داشتیم که بسیار مثمر ثمر بود. 
وی ادامه داد: خوشحال هستیم 
که اعالم کنیم چهارشــنبه این هفته، در بازی با صنعــت نفت آبادان، بار دیگر 
هواداران پرشور پرسپولیس را در ورزشگاه در کنار تیم خواهیم دید و این بازی با 
حضور تماشاگران انجام خواهد شد. صدری گفت: همچنین در این مسابقه برای 
اولین بار اجرای تبلیغات محیطی بازی خانگی پرســپولیس، توسط خود باشگاه 
انجام خواهد شــد. سرپرست پرسپولیس گفت: اطالعات تکمیلی و جزییات این 

موارد در روزهای آینده به اطالع هواداران خواهد رسید

هاشمیان: بعد از صعود به جام جهانی برای دیدن بازی 
بوخوم به آلمان می روم

مربی تیم ملی فوتبال ایران 
برای  باالی خود  اشــتیاق  از 
دیدن بازی تیم ســابق خود 
ســخن گفت.  به نقل از بیلد، 
مربی تیم ملــی فوتبال ایران 
می گوید در اولین فرصت برای 
دیدن بازی  تیم پیشین خود 
راهی آلمان خواهد شد. او در 

صحبت هایی با بیلد درباره شرایط تیم سابق خود صحبت کرد.
بیلد: چه خاطرات از فصل ۰۴/۲۰۰۳ دارید؟

دربی ۳-۰ مقابل دورتموند در هفته دهم. من دو گل زدم و اولیسه یک گل. 
در طول فصل هیچ کس فکر نمی کرد که با چنین تیم جوانی پنجم شــویم و 

به جام یوفا برویم. هر کدام از ما بهترین بازی های خود را به نمایش گذاشتیم. 
بوخوم در حال حاضر در رده دوازدهــم قرار دارد. آیا باز هم چنین 

حسی وجود دارد؟
برای یک کوهنورد، ماندن در لیگ باید هدف باشــد. سپس می توانید ثبات 
داشته باشــید و هدف بزرگ سال آینده را داشته باشید. پیشرفت در چند سال 

گذشته عالی است، اما باید قدم به قدم پیش بروید. 
آیا باشگاهی همچون بوخوم هنوز می تواند رویای حضور در بازی های 

اروپایی را داشته باشد؟
امروزه پول نقش مهمتری نســبت به گذشــته دارد. با این حال اگر بوخوم با 
همین روند و به آرامی به پیشــرفتش ادامه دهد، به مانند ماینتس و فرایبورگ 

می تواند گام بعدی را بردارد و می تواند در لیگ های یوفا هم بازی کند.
آیا هنوز با همکاران قبلی ارتباط دارید؟

با فیلیپ بونیگ، مارسل مالتیتز و داریوش ووز. من کارهای مربیگری فوتبالم 
را با توماس ریس انجام دادم، حتی در یک گروه واتس اپ هســتیم اما ما اغلب 
همدیگر را نمی بینیم. بعد از راهیابی به جام جهانی با ایران، خیلی دوست دارم 

به ورزشگاه بوخوم بروم. من این شهر را دوست دارم و در قلب من است.

رسانه روسی خبر داد
آزمون با لیون به توافق رسید

یک رسانه روسی از جدایی 
قطعی ســردار آزمون از تیم 
زنیــت و توافق ایــن مهاجم 
فرانسه  لیون  باشگاه  با  ایرانی 
 ،nvsport خبر داد.  به نقل از
سردار آزمون در آستانه انتقال 
به لیگ یک فرانسه است و به 
زودی قراردادش را با باشــگاه 
لیون امضا می کند. قرارداد آزمون با باشگاه زنیت روسیه در ژوئن ۲۰۲۲ به پایان 
می رسد و این قرارداد تمدید نمی شود. »نیکولو شیرا« روزنامه نگار ایتالیایی هم 
در توییتر خود اعالم کرده است که آزمون برای عقد قرارداد چهار ساله با باشگاه 
لیون به توافق رســیده است. پیش از این سایت spbdnevnik روسیه گزارش 
داده بود که احتمال دارد سردار آزمون با »الکسی میرانچوک« مهاجم ملی پوش 
روسیه و تیم آتاالنتا معاوضه شود. طبق ادعای این سایت، در جریان بازی زنیت با 
یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا، یکی از سران باشگاه زنیت با نمایندگان باشگاه 
آتاالنتا گفتگو کرده است. طرفین در مورد وضعیت الکسی میرانچوک و همچنین 

انتقال احتمالی سردار آزمون به آتاالنتا صحبت کردند.

بلیت های چندین میلیون تومانی 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا

بلیت های دیدار فینال لیگ 
قهرمانان آســیا بین تیم های 
پوهانگ  و  عربســتان  الهالل 
قیمت های  بــا  کره جنوبــی 
چندیــن میلیــون تومانی به 

فروش خواهد رسید.
به گــزارش ایرنــا؛ دیدار 
لیگ  جــاری  فصل  پایانــی 
قهرمانان آسیا روز دوم آذرماه در ورزشگاه »ملک فهد« شهر ریاض بین الهالل و 

پوهانگ برگزار خواهد شد.
تیم برتر این دیدار عالوه بر کســب عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ 

آسیا لقب خواهد گرفت.
اما تماشــاگران برای حضور در ورزشگاه باید بلیت های گران قیمتی را تهیه 

کنند که نرخ آن بدین شرح است:
طالیی/ ۶۵۰۰ ریال سعودی )۵۲ میلیون تومان(
نقره ای/ ۳۵۰۰ ریال سعودی )۲۸ میلیون تومان(

ممتاز/ ۷۰۰ ریال سعودی )۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان(
روبه روی جایگاه/ ۲۰۰ ریال سعودی )یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان(

خانواده / ۶۵ ریال سعودی )۵۳۰ هزار تومان(

کالدرون: نمی پذیرم که مرا مقصر وضعیت فعلی 
پرسپولیس بدانند

تیم  پیشــین  ســرمربی 
که  گفت  پرسپولیس  فوتبال 
نمی   توانــد بپذیرد کــه او را 
بســته ماندن  مقصر  به عنوان 
این  پنجــره نقل وانتقاالتــی 
باشــگاه نشــان دهنــد.  به 
تســنیم،  خبرگزاری  گزارش 
گابریــل کالدرون ســرمربی 
آرژانتینی پیشــین پرســپولیس که عدم پرداخت مطالبات او باعث بسته شدن 
پنجره نقل وانتقاالتی این باشــگاه شده است، مطلبی در صفحه شخصی خود در 

یکی از شبکه های اجتماعی منتشر کرده که به شرح زیر است:
»با سالم به همه هواداران پرسپولیس

شما را مورد خطاب قرار می دهم تا بگویم اولین نفری که عالقه مند است این 
مسئله حل وفصل شود، خود من هستم. اکنون فقط باید منتظر ماند تا بروکراسی 
بانک ها تمام شــود، اما نمی توانم بپذیرم که بعد از دو سال انتظار، بخواهند مرا 
مقصر وضعیت فعلی بدانند. از زمان حضورم در باشــگاه همیشــه لطف شما را 
احســاس کرده ام و دوست ندارم کسی به آن خدشه ای وارد کند در روزهایی که 
کنار شما و بازیکنانم بودم، بسیار خوشحال بودم و این چیزی است که امروز باعث 

می شود آرزو کنم روزی دوباره به ایران برگردم.

اخبار کوتاه

بعــد از آغاز بــه کار »مــارک ویلموتس« 
ســرمربی سابق تیم ملی ایران در یک باشگاه 
مراکشــی، فدراســیون فوتبــال ایــران نامه 
جدیــدی را در این ارتباط بــه دادگاه عالی 
ورزش )CAS( ارسال کرده است.  به گزارش 

مهر، مارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی بعد 
از جدایــی از تیم ملی فوتبال ایران در ســال 
۱۳۹۸، با شــکایت به فیفــا خواهان دریافت 
غرامت بیش از ۶ میلیون یورویی از فدراسیون 
کشورمان شد. ویلموتس که کمتر از ۹ ماه در 

تیــم ملی ایران کار کرده و حقوق یک ســال 
کامل خــود را )بیش از ۲ میلیــون یورو( از 
ایران دریافت کرده بود، با این توجیه که ایران 
شــرایط قرارداد را رعایت نکــرده، باقیمانده 
قراردادش تا ســال ۲۰۲۲ را هم درخواســت 

کرد. فدراســیون فوتبال ایران همان زمان به 
دادگاه عالی ورزش شکایت کرد تا این دادگاه 
در رای ســنگین ویلموتــس تجدیدنظر کند. 
پروســه رســیدگی به این پرونده در دادگاه 
عالــی ورزش که بخشــی از آن هم در زمان 

شــیوع ویروس کرونا صورت گرفت، بیش از 
آنچه که تصور می شــد، دچار پیچیدگی شد 
و حتی صــدور رای پنج نوبت به تعویق افتاد. 
این ماجرا تا جایــی پیش رفت که ویلموتس 
بعد از حدود دو ســال خودداری از پذیرفتن 
پیشــنهادات کاری، در نهایت دو هفته پیش 
قیــد دور بودن از نیمکت مربیگری را زد و به 
پیشنهاد باشــگاه راجاکازابالنکا مراکش پاسخ 
مثبت داد تــا راهی این تیم شــود. پیگیری 
خبرنگار مهر نشــان می دهــد همزمان با این 
اتفاق، فدراسیون فوتبال ایران نامه ای را برای 
دادگاه CAS ارســال و در ایــن نامه تاکید 
می کند ویلموتس با وجود شکایتی که از ایران 
انجام داده و درخواست غرامتش، به یک تیم 
جدید رفته است. در واقع این اقدام فدراسیون 
بــه این منظور صــورت گرفته اســت که به 
شکســتن رای ویلموتس بیشتر امیدوار شود 
و از این تصمیم ویلموتس به عنوان ســندی 
بــرای رد ادعای این مربی بلژیکی اســتفاده 
کند. طبق اعالم بعضی از کارشناسان حقوقی، 
از آنجــا که مرد بلژیکی پیــش از پایان مدت 
قراردادش با فدراســیون ایــران اقدام به عقد 
قرارداد جدیدی کرده است، نزدیک به ۱۳ ماه 
از میزان غرامت درخواســتی ویلموتس کسر 
خواهد شد. این موضوع عالوه بر اینکه صدور 
مجدد رای پرونده شکایت فدراسیون ایران از 
ویلموتس را به تعویق می اندازد، فدراســیون 
فوتبال را به کاهش غرامت درخواستی امیدوار 
می کند. باید دید در نهایت سرنوشــت یکی از 
پیچیده ترین و سنگین ترین پرونده های مالی 

ایران در CAS به کجا خواهد رسید.

داور بین المللــی فوتبال کشــورمان گفــت: امیدوارم 
سرمربی اســتقالل اطالعات فوتبالی خود را بروز کند و با 

اعتراض به داوری فرار رو به جلو نداشته باشد.
به گــزارش ایرنــا، »علیرضــا فغانی« روز شــنبه در 
گفت وگویی در خصوص داوری دیدار اســتقالل و نساجی 
مازندران اظهار داشــت: عملکرد تیم داوری را ناظر بازی 
ارزیابی می کند که خدا را شــکر او رضایت داشت. شنیدم 
فرهاد مجیدی ســرمربی اســتقالل در نشست خبری در 
خصــوص آوردن کمک داور ویدئویــی )VAR( صحبت 
 VAR کرده است. دیروز هم گفتم که فدراسیون قرار بود
را وارد فوتبال کند اما دیدم که داوران سیســتم رادیویی 
هم ندارند. سه نخبه داوری یعنی حسن کامرانی فر، خداداد 
افشاریان و رضا سخندان در فدراسیون سمت دارند و آن ها 

باید امکانات اولیه را فراهم کنند. 
وی در مــورد صحنه مشــکوک به پنالتــی که فرهاد 
مجیــدی به آن اعتراض داشــت گفــت: در مورد صحنه 
مشــکوک به پنالتی هم باید بگویم کــه اگر فیلم بازی و 
نظرات کارشناســان را دیــده باشــید، آن صحنه پنالتی 
نیســت. حاال اینکه این دوست عزیزمان در نشست به این 
شــکل صحبت می کند، اگر قرار باشــد هر داور هر هفته 
معذرت خواهی کند، نمی شــود. مجیدی سرمربی معتبری 

اســت و امیدوارم که حداقل اطالعات خود را به روز کند و 
به این شکل فرار رو به جلو نداشته باشد تا فشار به داوران 
بیاید. من از این مســائل زیاد دیدم و به آن عادت دارم و 
برای من مهم نیست که چه در مورد من گفته شده است. 
وی در خصوص اشتباهات داوری زیاد در فصل گذشته 
گفت: »فریدون اصفهانیان« رییس ســابقه کمیته داوران 
فدراســیون فوتبال با عملکرد خود در داوری فاجعه به بار 
آورد و تعــداد نفراتی که حرف و حدیث پشــت آن ها بود، 
بــرای دوره او بــود. او در صدد بود دوبــاره رییس کمیته 

داوران شود. او جوابگوی عملکرد خود نیست.
داور بین المللی فوتبال کشــورمان تصریح کرد: آیا کل 
ساختار فدراســیون و فوتبال ما درست است که بخواهیم 
مشکالت داروی را ببینیم. یک تیم جدید آمده و امیدوارم 

برنامه داشته باشند و کارهایشان خوب پیش برود. 
فغانــی در خصوص صحبــت رضا ســخندان در این 
خصوص که کولینا گفته یــک داوری به فغانی بدهکاریم 
اظهار داشت: من این صحبت را نشنیدم و اگر حرفی بوده، 
در جلسه خصوصی زده شده است. این ها نباید عنوان شود 
و این حرف ها از دید ســخندان بوده است. این صحبت ها 
را تایید نمی کنم. ۶ داور برای بازی های فینال و رده بندی 

داوری بودن که من جز دو تیم داوری انتخاب شدم. 

وی در مــورد صحنه اعتراض کریســتیانو رونالدو به او 
در بازی پرتغال و شــیلی بیان کرد: رونالدو یک تهدیدی 
در بازی کرد و مــن هم به او گفتم که من تصمیم گیرنده 
هســتم. داور بین المللی فوتبال کشورمان در پاسخ به این 

پرســش که کنترل کــدام یک از ســتاره های فوتبال کار 
راحت تری بوده، عنوان کرد: کنترل لیونل مسی نسبت به 
دیگر ستاره ها راحت تر اســت. او تمرکزش روی کار خود 

است و مشکلی با او نداشتم.

صدور رای باز هم به تعویق می افتد؟

نامه جدید فدراسیون فوتبال به CAS برای شکستن رای پرونده ویلموتس

فغانی: »مجیدی« فرار رو به جلو نکند؛ کنترل »مسی« راحت تر است

فدراسیون بسکتبال ایران، در اقدامی عجیب با دریافت 
جریمه نقدی از محمد جمشیدی محرومیت این بازیکن را 
بخشیده است که باعث ناراحتی باشگاه شیمیدر شده است 
و در این میان، باشــگاهی که ضرر و خســارت دیده هیچ 

سودی از حکم کمیته انضباطی نبرده است. 
به گزارش ایســنا، در ابتدای فصل نقل و انتقاالت لیگ 
بســکتبال و پیش از اعزام تیم ملــی به بازی های المپیک 
بود که محمد جمشــیدی، ملی پوش نام آشنای بسکتبال 
ایران با عقد قرادادی یک ساله به تیم شیمیدر قم پیوست 

تا فصل جاری را به همراه این باشــگاه خصوصی پشت سر 
بگذارد. اما با ادامه فصل نقل و انتقاالت و پیوســتن مهران 
شــاهین طبع به جمع شــیمیدری ها، خبرهایی مبنی بر 
اختالف میان جمشیدی و شاهین طبع مطرح و نهایتا هم 
با پیوستن جمشیدی به تیم شهرداری گرگان همراه شد.

البته با پیوســتن جمشــیدی به شــهرداری گرگان، 
مسئوالن باشگاه شیمیدر قم نسبت به این اقدام جمشیدی 
واکنش نشــان داده و از این ملی پوش به کمیته انضباطی 
فدراسیون شکایت کردند تا اهالی این رشته شاهد یکی از 

عجیب ترین اتفاقات مدیریتی در چند سال اخیر بسکتبال 
باشند؛ موضوعی که طبق ادعای باشگاه شیمیدر، با تصمیم 

عجیب فدراسیون همراه شده است.
هنریک درغوکاســیان مدیرعامل شــیمیدر قم در این 
مورد به ایســنا گفت: »با پیشــنهاد و وساطت فدراسیون، 
رای اول که دو ماه محرومیت، جریمه نقدی و عذرخواهی 
رسمی از باشگاه شیمیدر بود را قبول کردیم که رای صادر 
شــد و گفتند این رای قطعی است. البته آقای جمشیدی 
می توانست اعتراض کند، اما از طرف فدراسیون به ما گفتند 
که در مورد این بحث به جمع بندی رسیده ایم و رای تغییر 
نمی کند. با شــروع بازی ها ما در پخش زنده دیدیم ایشان 
بازی می کنند، در حالی که قرار بود خســارت ما را بدهد 
و رضایت باشــگاه را جلب کند! از طرف فدراسیون گفتند 
که مــا رای را عوض و محرومیت را کــم کردیم. او ۲۰۰ 
میلیون جریمه شــد که پول را به حساب فدراسیون واریز 
کرده اســت. نهایتا هم یک نامه عذرخواهی که ایشان به 
فدراسیون داده بود را به ما فرستادند تا موضوع تمام شود.«
به این ترتیب طبق ادعای مدیرعامل باشــگاه شیمیدر 
قم، اگر محمد جمشــیدی تخلفی انجام داده، ضرر آن به 
باشگاه شیمیدر بوده و این جریمه در صورت قانونی بودن 
نیز باید به حساب باشگاه واریز می شد، حال چرا فدراسیون 
این پول را خودش دریافت کرده اســت و بدون اطالع به 
باشگاه شاکی محرومیت را بخشیده است، جای سوال دارد 
که به نظر رئیس فدراســیون باید در این مورد پاســخگو 
باشــد. مدیرعامل شــیمیدر قم در این مورد نیز به ایسنا 
گفت: »طبق قانون اگر ایشــان در شــبکه اجتماعی به ما 

تهمت دروغ گویی زده و اهانت کرده اســت، باید همانجا 
عذرخواهی کند چون قانون اســت. ایشان گفته اند باشگاه 
شــیمیدر دروغ می گوید، پس باید رسما عذرخواهی کند. 
با این وجود نهایتا اتفاق مطرح شــده افتاد و ۱۵۰ میلیون 
ایشــان را جریمه کردند که ما اصال نمی دانیم این جریمه 
چگونه تعیین شــده است و از کجا آمد. دو ماه محرومیت 
او را هم برداشتند چون جریمه خودشان که ۲۰۰ میلیون 
بود را به حساب فدراسیون واریز کرده است. تنها یک نامه 
را بعد از ۱۲ روز به ما فرســتادند که عذرخواهی ایشــان 
اســت! اصال چرا این جریمه و پول به حســاب فدراسیون 
ریخته شده است؟ باید به حساب ما واریز شود چون باشگاه 

شیمدر متضرر شده است.«
در فضای کنونی ورزش کشور، ضعف حضور سازمان های 
خصوصی در این عرصه بسیار قابل لمس است، پس بسیار 
مهم اســت که هر فدراســیونی با مدیریت و برنامه ریزی 
اصولی در حفظ ســرمایه های موجود خود تالش کند که 
به نظر می رســد، فدراسیون بسکتبال و مسئوالنش از این 

موضوع غافل بوده است.
با توضیحات مســئوالن باشــگاه شــیمیدر، اینطور به 
نظر می رســد که فدراسیون بســکتبال از شرایط موجود 
به صورت غیر اصولی برای برطرف کردن مشــکالت مالی 
خود اقدام کرده است که جا دارد مسئوالن مرتبط در این 
باره پاسخگوی ســوال مطرح شده باشند. اینکه باشگاهی 
به دلیل حرکت غیر حرفه ای یک ورزشــکار متضرر شود و 
فدراسیون از این شرایط به سود خود استفاده کند اقدامی 

غیر اصولی است.

مدیریت به سبک فدراسیون بسکتبال

 پول بدی می بخشیم!

ادامه از صفحه 1
پرونده الکترونیک بیمار قابلیت دیگری است که در اختیار 
بیماران قرار می گیرد که بیماران می توانند در پنل کاربری 
خود تمامی سوابق درمانی،  نسخه ها، نوبت ها، آزمایش ها و... 

را مدیریت نمایند.
چرا بهتر است که بیماران در مدی مدیا از پزشکان 

نوبت آنالین بگیرند؟
یکپارچه ســازی خدمات در مدی مدیا باعث می شود که 
در وهله اول ارتباط پزشــک و بیمار به طور خیلی ســریع 
برقرار شده و سپس تمامی مراحل مربوط به پذیرش،  ویزیت ، 
تشخیص و درمان به صورت کامال سیستماتیک طی گردد. 
در مدی مدیا بیمار می تواند قبل از مراجعه به پزشک در پنل 
کاربری خود خوداظهاری )شرح حال، سوابق بیماری و…( 
و مدارک پزشکی )گزارش آزمایشات، سی تی اسکن و…( 
را وارد نموده تا در هنگام ویزیت در اختیار پزشک قرار گیرد. 
این قابلیت باعث می شود اوال بیمار بتواند در فرصت مناسب 
و به دور از استرس موارد مربوطه را خوداظهاری نموده و ثانیا 
در وقت پزشک صرفه جویی شود و در نهایت منجر به بهبود 

کیفیت تشخیص و درمان بیمار گردد.
مزیت پرونده الکترونیک ســالمت نســبت به 

پرونده های کاغذی چیست؟
از مهمترین مزایای پرونده الکترونیک سالمت می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
سهولت دسترسی به اطالعات سالمت، افزایش دسترسی 
به اطالعات یکپارچه بیماران، صرفه جویی در زمان بیماران 
و پرسنل ســالمت، کاهش خطاهای پزشکی، کاهش خطا 
در نسخه نویســی، کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و 
تصاویر تشخیصی، کاهش آزمایشات و نسخه های تکراری، 
بهبود نتایج درمان، افزایش مشــارکت بیمــار در مراقبت 
از خویش، تســهیل در آمــوزش و پژوهش، بهبود مدیریت 
منابع انســانی و فیزیکی در حوزه سالمت، بهبود مدیریت 
بیماری های مســری، بهبود نظارت بر خدمات بهداشــتی 
درمانی، قابل انعطاف و قابلیت به روزرسانی، تسهیل در فرایند 
ورود داده ها،  قابلیت نمایش در فرمت های مختلف، قابلیت 
تبادل اطالعات درون سازمانی و برون سازمانی، یکپارچگی 
اطالعات چند رســانه ای )تصاویر، فیلم و صدا(، دسترســی 
بیمار و ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی به اطالعات مراقبت 
بهداشــتی، امکان بررسی سیستماتیک اطالعات مربوط به 
نتایج بهداشــتی، ارتقای ســطح کارایی و اثربخشی، حذف 
رویه های تکــراری و غیر ضــروری،  مدیریت زمان )پایین 

آوردن زمان پذیرش، زمان ترخیص، زمان انتقال بیمار، زمان 
ORDER نویسی پزشــکان و درخواست های پاراکلینیکی، 
زمان اخذ جواب ها، زمان مراجعه به اطالعات قبلی پرونده(، 
باال بردن میزان دقت در درج اطالعات و درخواست ها که در 
حالت دستی ناخوانا و... هست، تسریع ارتباطات بین بخشی 
و درنهایت باالبردن میزان رضایت بیمار، ارائه خدمات بهتر، 
دریافت آمار و گزارشــات روزانه و زمانی، اطالع از وضعیت 
درآمد و هزینه بیمارستان، تنظیم و تعدیل نیروهای انسانی، 
بهبود کیفی وضع خدمات درمانی، استخراج آمار و اطالعات 
با روش های سریع تر، برقراری ارتباط با سیستم های پزشکی، 
رســیدن به یک بانک اطالعاتی توزیع شده در سطح کشور 
و ایجاد ارتباط با شــبکه های بهداشــت جهانــی، افزایش 

تعامل پذیری سیستم های اطالعاتی
مزایای آنالین بودن نرم افزار مطب و کلینیک مدی 

مدیا چیست؟
به طور خالصه یکی از مهمترین مواردی که می توان به 
آن اشاره کرد در دسترس بودن لحظه ای اطالعات بیماران 
است و دیگر مثل سابق نیاز نیست که پزشک فقط در محیط 
مطب یا کلینیک به پرونده بیماران دسترسی داشته باشد و 
اکنون با مدی مدیا در هر زمان و مکانی می تواند به راحتی 

پرونــده بیماران را مشــاهده و ویرایش نماید و این موضوع 
می تواند کیفیت خدمات دهی و روند درمان را تسهیل نماید.
گام اساسی مدی مدیا در جهت تسهیل در فرآیند 
شبکه بهداشــت و درمان کشور و ارتباط چند سویه 

بیمار، پزشک و داروخانه چه بوده است؟
همانطور که قبال ذکر شد چالش های بسیاری درخصوص 
نسخه نویسی کاغذی، چاپ دفترچه های کاغذی، پراکندگی 
اســتانداردهای کدینگ مربوط به داروها و خطاهای مربوط 
بــه تداخالت دارویی وجود دارد کــه تنها راه حل برای رفع 
این چالش ها شبکه سازی بین خدمات دهندگان حوزه دارو 

و بیمه، پزشکان و بیماران می باشد.
مدی مدیا به عنوان یک واسط توانسته است ارتباط بین 
این اجزا را تسهیل و تسریع نماید. و در انتها جا دارد تشکر 
و قدردانی ویژه داشته باشم از تمامی پزشکان، کادر درمان 
)پرستار، بهیار و...( و تمامی فعاالن حوزه بهداشت و درمان 
که جانانه در این برهه حســاس و سخت، با نهایت تالش و 
همت خود در جهت خدمت رسانی به مردم کشور لحظه ای 

قامت خم نکردند.
با امید بر آن روز که اذهان مردم شــریف ایران به دور از 

هرگونه دغدغه های درمانی باشد.

مزایای پرونده الکترونیک سالمت، نسخه نویسی الکترونیکی و نوبت دهی آنالین


