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وزیر بهداشت:

حال عمومی مجروحان 
حادثه تروریستی اهواز مساعد است

درمان  بهداشت،  وزیر 
پزشکی پس  آموزش  و 
از مجروحان  عیادت  از 
اهواز  تروریستی  حادثه 
حال  »تقریبا  گفت: 
مجروحان  همه  عمومی 
این حادثه خوب است.«
سپید،  گزارش  به 
سیدحسن هاشمی، امروز 
پس از شرکت در مراسم 

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز، با حضور در 
مراکز درمانی اهواز از مجروحان این حادثه عیادت کرد. 
وزیر بهداشت اظهار داشت: »جا دارد از کادر پزشکی و 
پرسنل بیمارستان های اهواز و همچنین اورژانس تشکر 
کنم، چراکه زیر بارش گلوله، مصدومین را به سرعت انتقال 

داده و تحت درمان قرار دادند.« 
هاشمی در ادامه یادآور شد: »آمادگی پزشکان خوزستان 
در ارائه خدمات درمانی فوق العاده باال است و حضور به 

موقعی در حوادث دارند.«
وزیر بهداشت همچنین از اقدام ارزشمند هموطنان در 
اهدای خون به مجروحان این حادثه تروریستی قدردانی 
کرد و درخصوص آخرین وضعیت مجروحان گفت: »تقریبا 
حال همه مجروحان مساعد است و تنها یک نفر از نظر 

عالئم بالینی شرایط متعادلی ندارد.«
بنابر اعالم وب دا، هاشمی در پایان افزود: »همه مجروحان 

به تدریج ترخیص خواهند شد و جای نگرانی نیست.«

با راه اندازی سامانه هوشمند دانشگاهی ممکن شد

کـاهـش عـوارض 
داروهـای شیـمی درمـانـی

دانشکده  پژوهشگران 
مهندسی پزشکی واحد علوم 
و تحقیقات با عرضه سامانه 
توانستند  هوشمند  دارویی 
از  دارو،  آهسته  رهایش  با 
داروهای  جانبی  عوارض 
بیماران  در  شیمی درمانی 

مبتال به سرطان بکاهند.
به گزارش سپید به نقل 
مؤیدی،  فرنوش  ایسنا،  از 

مجری این طرح با اشاره به عوارض داروهای مصرف از سوی 
بیماران گفت: »به عنوان مثال ریزش مو در بیماران مبتال به سرطان 
بعد از شیمی درمانی به دلیل اثرات دارو بر روی سلول های سالم 
است. برای حل این معضل در این تحقیق با ساخت میکروسفر 
آلژینات هوشمند، رهایش دارو را به صورت کنترل شده درآوردیم 
تا دارو تنها به سلول های آسیب دیده منتقل شود و سایر سلول ها 
درگیر عوارض دارو نشوند.« وی با تأکید بر اینکه در این تحقیق، 
رهایش داروی »دوکسوروبیسین« مورد بررسی قرار گرفت، اظهار 
کرد: »این دارو یک داروی ضد سرطان است که در روند رشد و 

گسترش سلول های سرطانی مداخله می کند.«
مؤیدی جنس میکروسفر ساخته شده در این مطالعات را از نوع 
هیدروژل دانست که بیشتر از حجم خود آب جذب می کند، ادامه 
داد: »این میکروسفر هوشمند بوده و به ph بدن حساس است. 
متفاوت  سلول ها  بقیه  با  آسیب دیده  سلول های   ph ازآنجایی که 
است، میکروسفر به محض رسیدن به قسمت آسیب دیده، رهایش 
دارو را انجام می دهد.« مجری طرح با اشاره به عملکرد این سامانه 
بارگذاری شد،  دارو در میکروسفر  »بعدازاینکه  خاطرنشان کرد: 
میکروسفر باید در بدن جایابی شود که با توجه به محل آسیب دیده، 
روش های مختلفی ازجمله تزریق، کاشتن و خوراکی برای این کار 
وجود دارد.« وی در تشریح مراحل انجام این پژوهش توضیح داد: 
»پلیمر آلژینات با کلسیم تبدیل به میکروسفر شد و دارو در آن 
بارگذاری شد. سپس با استفاده از تست SEM و DLS ذرات 
اندازه گیری شدند. نتیجه این تست نشان داد که اندازه میکروسفر 
بعد از بارگذاری دارو از 800 نانومتر به هزار نانومتر افزایش یافت 

که نشان از بارگذاری دارو در این سامانه دارد.«
این دانشجوی واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: »مرحله بعد 
این تست  یا همان مادون قرمز است که به کمک   FTIR تست
متوجه می شویم دارو از لحاظ واکنش شیمیایی درست عمل کرده 
است یا خیر و همچنین بررسی کنیم که پس از 48 ساعت چه 

مقدار دارو از طریق میکروسفر رهایش پیدا کرده است.«
مؤیدی اظهار کرد: »بررسی ها نشان داد که نمودارهای رهایش 
دارو، در ابتدا مسیر تندی دارد؛ اما بعد از 10 دقیقه نمودار رهایش 
به صورت خطی می شود که نشان می دهد رهایش دارو به صورت 
آهسته و پیوسته انجام می شود. همین آهستگی و پیوستگی، عوارض 

جانبی مصرف دارو در بیماران را کاهش می دهد.«

اخبــار انتقاد پزشکیان از مدیریت مالی نظام سالمت در افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به  دولت  تومانی  میلیارد   3۵00 بدهی  به 
در  »متأسفانه  گفت:  دارویی  شرکت های 
شرایطی که با بحران  مواجه هستیم دست 
باید  ما  برنمی داریم.  بی ربط  از خرج های 
در این شرایط نیازهای اساسی را ببینیم و 
کمک کنیم تولیدکنندگان با قدرت به تولید 
ادامه دهند تا نیاز ما به خارج کمتر شود.«

پزشکیان در  به گزارش سپید، مسعود 
بین المللی  نمایشگاه  چهارمین  افتتاحیه 
ایران فارما )دارو و صنایع وابسته( اظهار 
کرد: »کسانی که دم از انسانیت می زنند با 
را دچار مشکل  مردم  تحریم هایشان همه 
کرده اند و این نشان می دهد آن ها با مردم سر 
جنگ دارند. در این شرایط وظیفه صنعتگران، 
دانشگاهیان و دولت این است که با تمام 
وجود از این تهدید، فرصت بسازند تا روی 

پای خود ایستادن را بهتر بیاموزیم.«
وی افزود: »در شرایطی که دارو هم تحت 
تأثیر تحریم ها قرار گرفته ما باید تا جایی 
که می توانیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم و 
متأسفانه  کنیم.  کمتر  خارج  به  را  نیازمان 
آنها )دشمنان( مردم بی گناه یک کشور را 

بمباران می کنند و کسانی را که نباید، تحریم می کنند. 
آنچه مسلم است اینکه پاسخ به درد و نیاز مردم نباید 
سیاسی و جناحی شود ما باید جواب مردم را بدهیم.«

نایب رئیس مجلس با اشاره به بدهی 3۵00 میلیارد 
تومانی دولت به شرکت های دارویی اظهار کرد: »متأسفانه 
در شرایطی که با این بحران ها مواجه هستیم دست از 
این شرایط  باید در  ما  برنمی داریم.  خرج های بی ربط 
تولیدکنندگان  کنیم  ببینیم و کمک  را  اساسی  نیازهای 
با قدرت به تولید ادامه دهند تا نیاز ما به خارج کمتر 
شود. دولت، مجلس، قوه قضاییه و همه ارگان ها هم 
باید دست به دست هم دهند تا پاسخگوی نیاز مردم در 

حوزه بهداشت و درمان باشیم.«
»اگر  گفت:  غربی  کشورهای  به  خطاب  پزشکیان 
شما با سیاستمداران دعوا دارید چرا با آدم های بی گناه 
به خود  این ها ظاهراً چهره آن چنانی  معامله می کنید؟ 
شیمیایی  بمباران  جا  فالن  چرا  می گویند  و  می گیرند 
شده درحالی که باید از خودشان سؤال کرد چه  کسی 
این مواد را در اختیار آن ها قرار داده است. قطعًا هر 
کس نسبت به درد مردم بی تفاوت باشد از انسانیت به 

دور است.« وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تالش 
شرکت های داروساز داخلی پاسخگوی نیاز مردم باشد.

۳۵۰۰ میلیارد تومان حجم مطالبات
افتتاحیه  مراسم  در  دارو هم  و  رئیس سازمان غذا 
و  فارما)دارو  ایران  بین المللی  نمایشگاه  چهارمین 
حاصل  نمایشگاه  »این  داشت:  اظهار  وابسته(  صنایع 
چهار دهه تالش بعد از انقالب اسالمی است و سعی 
شده توانمندی هایی که روی آن سرمایه گذاری شده و 
به نتیجه رسیده است، به مردم نمایش داده شود و زمینه 
همکاری بیشتری بین حلقه های مختلف صنعت دارو 
در بخش های مختلف اعم از تولید مواد اولیه، صنایع 
جانبی، بسته بندی، تولید مواد جوانبی و... صورت بگیرد. 
فعال هستند تالش  این زمینه  همچنین کسانی که در 
می کنند داروهای جدید و مورد نیاز را در این نمایشگاه 
به نمایش بگذارند. عالوه بر این زمینه ارتباطی بیشتری 

در این نمایشگاه بین جوامع مختلف ایجاد می کند.«
غالمرضا اصغری افزود: »این صنعت ارتباط خوبی 
با دانشگاه ها دارد که زبانزد است. نظام سالمت ما قابل 

رقابت با بسیاری از کشورهای صنعتی است و می توان از 
آن به عنوان یکی از دستاورهای شاخص انقالب اسالمی 
نام برد. در این شرایط خاص و شرایط تحریم، بحث 
دارو یکی از خطوط ویژه دولت است و دولت سعی 
دارد تا تأمین اولیه به بهترین وجه ممکن صورت بگیرد. 
امیدواریم با این تهدیدات و تحریم های جدید بتوانیم 
نیازهای دارویی کشور را تأمین کنیم و به مدد الهی و 

تالش همه فعاالن این حوزه این اتفاق خواهد افتاد.«
وی ادامه داد: »در ماه های ابتدایی امسال میزان ترخیص 
دارو و مواد اولیه از گمرک تقریبًا معادل آن چیزی است 
که در سال 9۶ بوده است، همچنین میزان تخصیص ارز 

بیش از شش ماه اول سال گذشته بوده است.«
اصغری افزود: »به رغم همه محدودیت ها و تهدیدها، 
مردم امروز از نظر تأمین داروی موردنیاز در شرایط نسبتًا 
قابل قبولی قرار دارند و ظرفیت های خوبی هم در صنعت 
داروی ایران وجود دارد و می توانیم با تمام کشورهای 
دنیا تبادل دانش و تجربه داشته باشیم، ضمن اینکه 97 
درصد داروی مورد نیاز در داخل کشور انجام می شود.«

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: »این سازمان 

در  فعال  دارویی  شرکت های  تمام  حامی 
حوزه تأمین و توزیع دارو است.« اصغری در 
ادامه به وضعیت شرکت های دارویی کشور 
اشاره کرد و گفت: »مطالبات شرکت های 
دارویی و ارز موردنیاز دارو برای واردات 
مواد اولیه را در همین مهرماه و قبل از آغاز 
تحریم های آمریکا در آبان ماه بدهید. بعد از 

آبان دیگر خیلی دیر خواهد بود.«
داشت:  اظهار  بهداشت  وزیر  معاون 
»مشکل اصلی صنعت دارو کمبود نقدینگی 
است، 3۵00 میلیارد تومان میزان مطالبات 
سررسید شده است، نقدینگی امروز باید به 
دست صنایع دارویی ما برسد.« وی افزود: »از 
سه هلدینگ بزرگ دارویی کشور انتظار دارم 
با سرمایه گذاری و فعالیت بیشتر در زمینه های 
مختلف ازجمله تأمین مواد اولیه به سایر 
شرکت های دارویی هم کمک کنند.« اصغری 
تأکید کرد: »امیدوارم پنجمین نمایشگاه ایران 
فارما را در سال آینده و بعد از پشت سر 
گذاشتن تحریم ها و شکست دشمنان ملت، 

برگزار کنیم.«

آمریکایی ها دروغ می گویند دارو 
تحریم نیست

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران هم در این مراسم گفت: »برخی شرکت های 
خارجی که همکاری طوالنی با ما داشتند، به صراحت 

گفته اند که دیگر یک گرم هم مواد اولیه نمی دهند.«
بر  تکیه  با  دارم  »یقین  کرد:  تأکید  شیبانی  احمد 
توانایی های داخلی، با قدرت از چالش های به وجود 
آمده به سالمت عبور خواهیم کرد.« وی ادامه داد: »باید 
از تحریم های موجود برای پیشرفت و سازندگی صنعت 
دارو استفاده کنیم و بالندگی صنعت را افزایش دهیم.«
وی گفت: »این موضوعاتی که بابت تحریم ها مطرح 
می شود، نباید باعث نگرانی مردم بابت تأمین دارو شود.« 
شیبانی با اشاره به حضور 3۶0 شرکت داخلی به همراه 
نمایشگاه  در  دنیا  کشور   24 از  140 شرکت خارجی 
امسال، افزود: »در نمایشگاه امسال دو پاویون برای دو 
کشور چین و هند اختصاص داده ایم.« به گفته رئیس 
هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
نیز  دانش بنیان  شرکت   20 امسال  نمایشگاه  در  ایران 

حضور خواهند داشت.

خـرج های بی ربط حتـی در بحـران

سخنگوی  سازمان غذا و دارو گفت: »تغییرات فعلی در وضعیت دارو 
موضوعی تازه نیست و داروخانه ها همچون گذشته مشغول به کار هستند.«
کیانوش جهانپور افزود: »داروخانه ها طبق روال گذشته مشغول به کار 
هستند و تغییری از نظر کمبود دارو نداریم، درست است که برخی مسائل، 
تغییراتی در وضعیت دارو به وجود آورده اند اما این موضوعی تازه نیست 

و داروخانه ها طبق روال گذشته مشغول به کار هستند.«
وی بیان کرد: »داروخانه ها همچنان به دلیل مطالبات، مشکل نقدینگی  
دارند؛ 3 میلیارد و ۵00 تومان بدهی زنجیره تأمین دارو است که عمده 
آن ناشی از تغییر مطالبات است.« جهانپور  ادامه داد: »سازمان های بیمه گر 

قول هایی در خصوص پرداخت مطالبات داده اند که این بدهی را پرداخت 
می کنند، علت اصلی تمام مشکالت در حوزه دارو پرداخت نکردن به موقع 
مطالبات از سوی بیمه هاست که اگر سازمان های بیمه گر این مطالبات را 

به روز پرداخت کنند مشکلی نخواهیم داشت.«
سخنگوی  سازمان غذا و دارو افزود: »اگر سازمان های بیمه گر پول را سر 
وقت به سیستم سالمت و حوزه دارو منتقل کنند مشکالت نقدینگی  داروخانه ها 
حل خواهد شد که در این صورت داروخانه ها پول شرکت های پخش را 
به راحتی خواهند داد اما مطلبی که مهم است در حال حاضر داروخانه ها 

طبق روال گذشته فعالیت دارند و مشکلی از نظر کمبود دارو نداریم.«

دبیر انجمن داروسازان تهران ضمن انتقاد از تأخیرهای مداوم در پرداخت 
مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر، گفت: »این موضوع توان 
اقتصادی همکاران ما را نه تنها ضعیف کرده، بلکه بسیاری از داروخانه ها 

ورشکسته شده اند.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محمدرضا دری با اشاره به تأخیر 
در پرداخت مطالبات داروخانه ها، گفت: »مسئله بیمه ها چالشی است که 

گریبان گیر نظام سالمت و به گونه ای نظام دارویی کشور است. بحث این 
است که اگر وضعیت کشور مانند گذشته بود، می گفتیم از جای دیگری 
سرمایه می آید و می توان تأخیرها را تحمل کرد، اما در حال حاضر آسیب 
جدی است.« وی با بیان اینکه اگر در حال حاضر مشکلی در صنایع 
داروسازی، شرکت های پخش دارو و داروخانه ها وجود دارد،  به نارسایی 
بیمه ها باز می گردد، افزود: »اگر بیمه ها قبل از آغاز جنگ اقتصادی علیه 
ایران، پول را به درستی به سیستم سالمت و حوزه دارو تزریق می کردند 
و مشکالت نقدینگی داروخانه ها حل شده بود، داروخانه ها می توانستند 
به صورت زنجیره وار پول شرکت های پخش را داده و نظام پخش هم 
سریع تر پول را به صنایع دارویی می پرداخت و شاهد بخش اعظمی از 

چالش های فعلی نبودیم.« 
دری ادامه داد: »علت اصلی تمام مشکالت در حوزه دارو، پرداخت 
نکردن به موقع و قانون مند مطالبات از سوی بیمه هاست و باید فکری 
اساسی برای این موضوع شود؛ چراکه تا زمانی که این سیکل معیوب وجود 
داشته باشد، داروخانه ها از سوی بیمه ها تحت فشار باشند، شرکت های 
بیمه از هیچ قانونی برای پرداخت بدهی هایشان پیروی نکنند و قانونشان 

قانون هر وقت و هر جا باشد، شرایط همین است که امروز می بینیم.«
دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه بدهی بیمه ها به حوزه دارویی 
روزبه روز در حال افزایش است، افزود: »همین موضوع توان اقتصادی 

نیاز و ضروری مردم گرفته  داروخانه ها را برای تأمین داروهای مورد 
است. از طرفی هم در حال حاضر داروخانه ها مجبورند به صورت نقدی 
داروهایشان را تهیه کنند، اما این داروها را با بیمه به مردم ارائه دهند و 
بعد با اسنادی مواجه باشند که شش تا هفت ماه بعد قرار است، پولشان 
از سوی بیمه ها پرداخت شود. این موضوع توان اقتصادی همکاران ما 
را نه تنها ضعیف کرده، بلکه بسیاری از داروخانه ها ورشکسته شده اند.«

دری همچنین اظهار کرد: »اگر در حال حاضر می بینید که داروخانه های 
دولتی اینقدر شلوغ شده اند، علتش این است که داروخانه ای که نزدیک 
منازل بیماران است، توان اقتصادی برای تهیه داروهای مورد نیاز مردم 
را ندارد؛ بنابراین باید درباره نظام پرداخت بیمه ها و پس دادن پول و 
سرمایه داروخانه ها از سوی شرکت های بیمه ای، فکری عاجل شود، اما 
متأسفانه تاکنون هیچ مسئولی به فکر قانونمند کردن این موضوع نیفتاده 
است؛ به طوری که بیمه ها هرگاه پول به دستشان بیاید، مطالبات داروخانه ها 
را پرداخت می کنند و هیچ تعهدی ندارند که در یک مدت زمان مشخص 
مطالبات را بپردازند. این در حالی است که در هر حوزه ای که جنسی 

فروخته می شود، باید نظامی برای بازپرداختش وجود داشته باشد.«
وی با بیان اینکه یکی از معضالت حرفه داروخانه داری در کشور عدم 
وجود نظام بازپرداخت قانونمند است، گفت: »داروخانه ها از فروردین ماه 

سال جاری تاکنون یعنی حدود پنج ماه طلب از بیمه ها دارند.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

داروخانه ها طبق روال گذشته فعالیت می کنند

دبیر انجمن داروسازان تهران تشریح کرد

علت شلوغی داروخانه های دولتی


