
سال 14  شماره 1314  پنجشنبه 26 مهـر 1397 
www.sepidonline.ir

 صفحه 2

 صفحه 3

 صفحه 4

 صفحه2

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران اعالم کرد

صرف ۷۰ درصد اعتبار دارو 
در ۱۰ داروخانه

اسید پاشی به صورت یک پزشک 
در تـهـران

امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد

لزوم مناسب سازی معابر شهری 
برای تردد نابینایان و معلوالن

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

2۷۰۰ تخت فعـال در
 2۸ بیمارستان تخصصی زنـان

مدیر گروه برنامه ملی سالمت گوش و شنوایی 
وزارت بهداشت اعالم کرد

  آثار بد استفاده غیر متعارف 
از هدفون و هندزفری

روی خط سپید

 صفحه 3

سازمان غذا و دارو هشدار داد

برخورد قضایی در انتظار 
سوپرمارکت های داروفروش

www.sepidonline.ir

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

 صفحه 4

 آرمان انقالب، خدمت یا  نخوت؟
تاملی رفتارشناسانه در  مدیریت نظام درمان کشور

مزدک دانشور، پزشک و انسان شناس پزشکی: دولت ها، نهاد های عمومی و حتی صاحب یک کسب و کار کوچک نمی توانند به صورت کامال 
عقالنی و با کمک الگوریتم های بی احساس ریاضی، منابع را به بهترین شیوه توزیع کنند. دولت عقالنی که بیشترین منابع را در بهترین حالت 
خود میان نیازمندترین افراد توزیع می کند، تا به حال در تاریخ وجود نداشته است.  دولت ها عموما بازتاب دهنده منافع گروه های قدرتمند 

 صفحه4هستند که منابع را به سمت خود می کشانند و برای مصرف آن، نه تنها دولت بلکه افکار عمومی را هم اقناع می کنند...


