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شبکه ملي ســالمت )شمس(
بهره  با  سالمت  نظام  در  انقالبي 

برداري کامل از شبکه ملي سالمت )شمس(
بهداشت  وزارت  مابين  في  منعقده  نامه  تفاهم  براساس 
فناوري  و  ارتباطات  وزارت  و  پزشکي  وآموزش  درمان 
براساس  نقطه  از 25 هزار  اطالعات در کل کشور بيش 
طرحي به نام شمس )شبکه ملي سالمت( به يکديگر متصل 
مي شوند. براساس اين تفاهم نامه مخابرات کشور با استفاده 
از فيبر نوري و يا ساير فناوري هاي نوين کليه ستادها، 
مراکز بهداشتي درماني، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت را به 

يکديگر متصل مي سازد. 
در حقيقت برقراري اين زير ساخت مهم يک گام انقالبي 
در راستاي راه اندازي پرونده الکترونيک سالمت است. با 
باند در نظر گرفته شده در اين طرح  استفاده از پهناي 
ارتباط اينترانتي الزم با سرعت و امنيت باال جهت خدمات 

الکترونيک در نظام سالمت فراهم آمده است.
سامانه خدمات سالمت ايرانيان

سامانه خدمات سالمت ايرانيان مجموعه ای از ابزارهای نرم 

معــرفي ســامانه هاي ســالمت

افزاری پیشرفته و گسترده است که به صورت یکپارچه همه 
ابعاد نظام سـالمت را در برگرفته و در10 مرحله اجرایي 
گام هاي عملي درراستاي تشکیل پرونده الکترونیک سالمت 
ایرانیان را شامل مي شود که درصفحات 88تا91 فصلنامه 

بهورز شماره 85 تابستان 1391توضیح داده شده است.

سامانه 1590 
سامانه 1590 در سطح کشور وظیفه جوابگویی به سواالت 
مردم در باره پزشک خانواده را دارد. با راه اندازي سرورهاي 
مورد نیاز این سامانه امکان اتصال تلفني هر فرد در هر 
نقطه با نزدیک ترین مرکز سالمت بوجود خواهد آمد. در 
جوابگوي   call center در  مستقر  کارکنان  حاضر  حال 
مردم در باره کلیه سواالت مرتبط با برنامه پزشک خانواده 

و سیستم ارجاع هستند.

سامانه 1490
به  ورسیدگي  مردمي  ارتباطات  مدیریت   1490 سامانه 

تخلفات بهداشتي درسطح کشور

چگونه پيامک بزنيم؟
خوانندگان گرامي خواهشمنديم با ارسال پيامک و امتيازدهي 
به مقاالت و مطالب فصلنامه بهورز مارا در ارايه يک نشريه 
درخواست  عزيزان  همــه  از  کنيد.  حمايت  و جذاب  پربار 
مي کنيم جهت امتيازدهـــي به مقاالت مانند نمونه از سمت 
چپ فقط امتياز مورد نظر و سپس کد مقاله را وارد کنيد و 
از  نوشتن سايرمطالب خودداري کنيد. مثال: 87271 -90 
همــان طورکه مي بينيد دراين مثال ابتــدا امتيازمقــاله

عدد »90« و سپس کدمقاله مورد نظر عدد »87271« آورده شده است. بنابراين پيامک هايي که خارج از اين شکل 
باشند به طور خودکار توسط سيستم حذف خواهند شد. لذا چنانچه پيشنهاد يا انتقادي داريد که نيازمند توضيح و 
تفصيل بيشتري است آن را روي يک برگ سفيد نوشته و به همراه فرم نظرسنجی تکميل شده به دفتر فصلنامه بهورز 

ارسال و يا به آدرس behvarz.mag@mums.ac.ir ايميل کنيد. 
شايان ذکر است به کساني که در ارسال پيامک  و امتيازدهي به مقاالت نشريه بهورز فعال باشند، به قيدقرعه 

جوايزي اهدا خواهد شد.
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