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محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت

طرح تحول سالمت در 
دولت دوازدهم ادامه می یابد
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10 راه برای مقابله با روزهای دردناک

مدیریت درد
چرا دست های من 

لرزان هستند؟

افزایش احتمال عفونت 
در بیماران چاق پس از 

جراحی بای پس

روی خط سپید
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عرصه برای پرستارنماها و سودجودیان 
تنگ خواهد شد

خدمات پرستاری 
در منزل قانونی شد

تاثیر رنگ ها بر سالمتی و اشتهای غذایی
رنگ درمانی به جای دارو 
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

ضرورت حرکت  به سمت 
تولید داروهای ملی و ژنریک

تولیدنمایی؛ معضل 
اصلی صنعت داروسازی
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»در صنع��ت داروس��ازی و بس��یاری از صنای��ع دیگر ب��ا معضل 
تولیدنمای��ی مواجه هس��تیم.« این بخش��ی از صحبت ه��ای رئیس 
هیات مدیره س��ندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی اس��ت. فرامز 
اختراعی می گوید: »برای اینکه بتوانیم بس��تر تولید و فضای مناسب 
کس��ب وکار را در حوزه دارو و صنایع مرتبط ب��ا آن قدرتمند کنیم، 

ضرورت دارد ابتدا از خود تولیدکنندگان شروع کنیم...«

  صبح روز سه شنبه 52 نفر از شهروندان خاش بر اثر حساسیت 
به بوی نامطبوع ش��بیه به گوگرد به بیمارستان خاش مراجعه 
کردند که از ای��ن تعداد 19 نفر به دلیل حساس��یت تنفس��ی 
به صورت موقت بس��تری و تحت نظر پزش��ک قرار گرفتند و 
دلیل لرزش دست ها هر آنچه باشد، کارشناس ها از کلمه مابقی شهروندان بصورت سرپایی معالجه و مرخص شدند... 

»ترمور« )Tremor( برای دس��ت های لرزان استفاده 
می کنن��د. از این کلمه ب��رای پاهای لرزان نیز اس��تفاده 
می کنند. لرزش دس��ت ها بیش��تر ازآنچه فک��ر می کنید 
مرسوم هستند و دالیل و عواقب آن نسبتا متنوع هستند... 

رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

52 مصدوم در پی انتشار 
بوی نامطبوع در خاش 

با    علی صادقی طاری بعد از 40  سال چشم پزشکی

اصل  زند گی ام این بود 
که از هر شکستی 
یک پیروزی 
بسازم
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