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 صفحه 3

راهکارهایی 
برای پیشگیری از 

بیماری های غیرواگیر

 HPV نتایج تزریق واکسن
در زنان انگلیسی

عضو کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد
کدام بخش ها باید از خدمات 

بیمه سالمت محروم شوند

عضو هیئت علمی ستاد وزارت بهداشت 

سهم 440 میلیون دالری ایران 
از بازار گیاهان دارویی

امیرمهدی طالب: صادرات گیاهان دارویی با 
افت محسوسی روبه رو ش��ده و در این بخش 
حتی از ام��ارات و ترکی��ه نی��ز در خاورمیانه 

عقب مانده ایم...

روی خط سپید
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عضو کمیسیون بهداشت خبر داد
استقرار تیم های شناسایی و 
درمان تب کنگو در روستاها

آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد

واردات ۱۵ میلیون دالری 
دارو از آمریکا
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پیامدهای آیین نامه جدید مجوز تأسیس داروخانه ها

آغاز مهاجرت داروخانه ها 
به نقـاط برخوردار

 صفحه 4

گزارشی از گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت 
انجمن جامعه شناسی ایران

خصوصیسازی
واگذاریوبرونسپاری

بهداشتودرمان

گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران در نشستی به مسأله خصوصی 
سازی درنظام سالمت پرداخته است و صاحبنظران حوزه سالمت و بهداشت به تعریف مبانی 
خصوصی سازی، نتایج طبقاتی این روند و روح حاکم بر اصطالحاتی چون واگذاری و برون 

سپاری پرداخته اند. 
در این پانل، علی شفیعی پزشک و پژوهشگر اعتیاد، سیمین کاظمی پزشک و جامعه شناس 

و پیام روشنفکر پژوهشگر حوزه سالمت و بهداشت به طرح دیدگاه های خود پرداخته اند...
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قابلتوجههیئتمدیره
انجمنهایعلمی،شرکتهایداروسازیوتجهیزاتپزشکی

شمامیتوانیدروزنامهسپیدرابهعنوانروزنامهکثیراالنتشار
انجمن،موسسهوشرکتخوددرمجمععمومیتانتعییننمایید

»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

  سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

کمبود ۵۷  قلم 
داروی خارجی در کشور
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