
سال 15  شماره 1529  چهارشنبه 1 آبان 1398 
www.sepidonline.ir

www. sepidonline. ir

سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

 
روی خط سپید

 صفحه 3

 صفحه 4

 صفحه 3

 صفحه 3

 صفحه 4

 صفحه 2

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد

شناسایی موارد تخلف انتقال 
دانشجویان و صندلی  فروشی

معاون کل وزارت بهداشت:

پوشش بیمه ای از آبان ماه 
برای همگان اجباری می شود
 صفحه 2

کشف 300 هزار قلم داروی
 قاچاق و تقلبی در پایتخت

واکنش وزارت بهداشت به راه اندازی کلینیک 
زیبایی از سوی یک سلبریتی

موسس کلینیک زیبایی 
باید از وزارت بهداشت

 مجوز داشته باشد

اسامی 10  محصول غذایی
 و آشامیدنی غیرمجاز اعالم شد

رئیس کنگره بین المللی بیهوشی قلب:

ورود داروهای بیهوشی چینی 
به بازار شایعه است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

دانش اپیدمیولوژی 
در حال گسترش است

 صفحه 2

 صفحه 3

دولت عامل بروز مشکالت 

در صنعت داروسازی است

 طغیان آنفلوانزا در کشور کذب است

انتقاد تند نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای داروسازان

 از سیاست های دارویی وزارت بهداشت

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت:



رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

 طغیان آنفلوآنزا در کشور 
کذب است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هرگونه 
طغیان آنفلوآنزا در کشور را تکذیب کرد.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد مهدی گویا ضمن اعالم 
این مطلب افزود: »خبر انتشاریافته در برخی شبکه های اجتماعی 
مبنی بر طغیان بیماری آنفلوآنزا همزمان با ورود زائران اربعین 

حسینی به کشور غیر واقعی و بی اساس است.«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: 
»تعداد زیادی از کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه های علوم 
پزشکی غرب کشور در مرزهای خسروی، مهران، شلمچه و چذابه 
پایش موارد بهداشتی هموطنان زائر و زائرین محترم کشورهای 
بیماری  تاکنون هیچ مورد طغیان  انجام رساندند و  به  دیگر را 

های واگیر دیده نشده است .«
گویا در پایان از هموطنان خواست اخبار حوزه سالمت را فقط 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  منابع رسمی و وزارت  از 

پیگیری کنند.

عضو هیئت موسس انجمن سالمت روان کشور:

 تهران بیشترین آمار بیماری های 
روانپزشکی را دارد

»در  گفت:  کشور  روان  سالمت  انجمن  موسس  هیئت  عضو 
بین بیماری های مختلف روانپزشکی طبق بررسی های پیمایشی 

افسردگی و اضطراب بیشترین بیماری شناخته شده هستند.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، یوسف فکور افزود: »طبق آما  های 
وزارت بهداشت رتبه بیماری های روانپزشکی حتی از سرطان 
پیدا کرده است و  را  اول  بیشتر است و رتبه  و تصادفات هم 
جزو چند بیماری خط اول است. در بین بیماری های مختلف 
روانپزشکی هم طبق بررسی های پیمایشی افسردگی و اضطراب 

بیشترین بیماری شناخته شده هستند.«
عضو هیئت موسس انجمن سالمت روان کشور ادامه داد: »در 
شهرهای مختلف، شهر تهران بیشترین آمار بیماری های روانپزشکی 
را دارد که البته قابل توجیه است چون استرس ها در کالن شهرها 
به علت وجود مسائل اقتصادی و اجتماعی و توسعه سیاسی و 
فرهنگی که از مولفه های تاثیرگذار در بیماری ها هستند، وجود دارد.«

وی افزود: »در حال حاضر رشته روان تنی در کشورهای مختلف 
ایجاد شده و در کشور ما حدود یک دهه است که در جامعه 
ایجاد شده است بیماری های این رشته متاثر از روان و جسم 
است و اثرات متقابل روان بر جسم فرد و بر جامعه است. به 
تناسلی،  گوارش،  دستگاه  که  داشتیم  بسیاری  موارد  مثال  طور 
تیروئید، مفاصل بر اساس فشار روانی و استرس کارکرد خودش 

رو از دست می دهد.«
سالمت  اختالل  از  متاثر  های  بیماری  از   »یکی  گفت:  فکور 
روان، بیماری های پوستی است. بیماری های مزمن زیادی داریم 
که طبق تحقیقاتی که در بیمارستان روانپزشکی رازی انجام شده 
است، در حدود ۴۰ درصد دچار اختالالت روانپزشکی هستند.«
مشاور روانپزشکی بیمارستان رازی تصریح کرد: »بیماری پمفیگوس 
و پسوریازیس بیماری های پوستی هستند که فرد دچار اختالل 
دچار  فرد  اگر  حتی  می کند،  مختل  را  روان  و  می شود  روانی 
اختالالت اولیه پوستی نباشد ولی وقتی روان فرد دچار اختالل 
شود، بیماری شدت پیدا می کند و این بیماران نیاز به مشاوره 
روانپزشکی دارند و برخی بیمارانی که اختالل وسواس کندن 
مو و یا به دنبال مصرف مواد فکر می کند که حشره زیر پوست 
آنها حرکت می کند که از طریق متخصص پوست به ما ارجاع 

داده می شوند.«
وی اظهار کرد: »روان فرد متاثر از عوامل مختلف محیطی، ژنتیکی، 
از  و...، است. یکی  اقتصادی  بیماری ها و عوامل  ها،  عفونت 
این عوامل که تاثیر مستقیم بر روان فرد دارد جسم افراد است 
و بر عکس سالمت روان هم بر عوامل مختلف اثر می گذارد. 
اگر سالمت روان آحاد مردم دچار مشکل بشود بر جامعه تاثیر 
می گذارد و جرائم زیاد می شود و جرائم اجتماعی، خودکشی، 
قتل، سرقت، طالق، فحشا و افراد خیابانی، افزایش پیدا می کند.«
فکور در پایان با عنوان این مطلب که زندگی بدون استرس معنا 
ندارد افزود: »مهم این است که این استرس ها را کنترل کنیم تا 
تعادل زندگی به هم نخورد و راه های مختلفی را پیشنهاد می دهیم 

که مشاوره و درمان و دارو می تواند آخرین راه باشد.«
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معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »با توجه به مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در قانون برنامه ششم توسعه، دولت در 
شهریور ماه مصوب کرد که 9 درصد از جمعیت 
کشور که هنوز بیمه نیستند، از هفته بیمه سالمت 
در آبان ماه با فراخوانی به دریافت خدمات بیمه  

پایه ترغیب شوند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی روز سه شنبه در 
جمع خبرنگاران با اشاره هدف گذاری ۶ ماهه 
برای انجام این امر بیان کرد: »افراد فاقد بیمه که با 
انجام آزمون توانایی وسع مالی، درآمدشان کمتر 
از ۴۰ درصد مصوب قانون وزارت کار باشد، 
به صورت رایگان زیر پوشش قرار می گیرند و 
پرداخت  را  آنها  بیمه  دولت 1۰۰ درصد حق 
می کند.« وی اضافه کرد: »اگر درآمد افراد بین 
۴۰ تا 1۰۰ درصد حقوق مصوب وزارت کار 
باشد، دولت نیمی از حق بیمه را پرداخت کرده 
و افرادی که درآمدی باالی حقوق تعیین شده 
دارند، باید همه مبلغ را پرداخت و خود و افراد 

تحت سرپرستی شان را بیمه کنند.«
معاون کل وزارت بهداشت پوشش بیمه ای اتباع 
خارجی را نیز بیش از 8۰ درصد عنوان کرد و 

یادآور شد: »بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی 
بیشتر اتباع خارجی بیمه شدند اما برای زیر پوشش قرار 
دادن اتباع غیرمجاز در کشور با محدودیت های قانونی 

روبه رو هستیم.«
حریرچی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت 
دارویی کشور اشاره کرد و گفت: » در سال 9۷ بازار 
دارویی کشور 23۴ هزار میلیارد ریال بود که نزدیک به 9۷ 
درصد آن از تولید داخلی تامین می شد تا اینکه تحریم های 
ناجوانمردانه دشمنان به طور مستقیم انتقال ارز مربوط 
به مواد اولیه و هم دارو را هدف قرار دادند.« وی افزود: 

»خوشبختانه با افزایش تولید مواد اولیه و داروی داخلی 
در زمان حاضر به خودکفایی ۶8.3 درصدی رسیدیم و 
تحریم ها نقش برآب شد اما با شرایط اقتصاد مقاومتی 
و سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی، مصوب 
کردیم تا واردات داروهایی که به اندازه کافی در کشور 
تولید می کنیم، ممنوع شود.« معاون کل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در ادامه از مردم خواست تا 
این گونه داروها را از داروخانه ها دشرخواست نکنند و 
پزشکان هم از تجویز این داروها خودداری کنند. معاون 
کل وزارت بهداشت بیان کرد: »با توجه به کیفیت مناسب 

و اختصاص ارز ۴2 هزار ریالی به تولید دارو، کنترل 
مناسبی در مرزها صورت می گیرد و نیروی انتظامی و 
گمرک هم همکاری خوبی در این زمینه دارند تا از قاچاق 
معکوس به کشورهای همسایه حتی به صورت مسافرتی 
و چمدانی جلوگیری کنیم.« حریرچی با ابراز امیدواری 
نسبت به ورود داروهای جدید به بازار در ماه های آتی 
از مردم خواست تا به هیچ روی نگران نباشند و چنانکه 
وزیر بهداشت نیز پیش تر تاکید کرد، هیچ مشکلی در 

زمینه دارو در کشور وجود ندارد.
وی تاکید کرد: »ذخیره انسولین تزریقی برای چندین ماه 

وجود دارد و در این زمینه نیز کمبودی نداریم 
با وجود اینکه هر قلم انسولین با قیمتی بین 3۰ 
تا 5۰ هزار ریال به داروخانه ها تحویل می شود 
و در کشورهای همسایه یک میلیون و ۷۰۰ تا 
2 میلیون و 5۰۰ هزار ریال به فروش می رسد.« 
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اضافه کرد: »این دارو با توجه به بیماری 
و وزن فرد تجویز می شود که با کنترل درست 

بیمه ها مشکلی برای بیماران وجود ندارد.«
وی همچنین تصریح کرد: »یکی از معضل هایی 
که با آن روبه رو هستیم مربوط به تعدادی از 
افراد است که سال گذشته هنگام نوسان ارزی 
از داروخانه ها داروی بیش از نیاز مصرفی گرفته 
و ذخیره کرده اند.« حریرچی افزود: »االن که 
تاریخ مصرف داروها بسر رسیده یا در آستانه 
انقضا قرار دارد، برخی به داروخانه ها مراجعه 
کرده و خواهان بازگرداندن آن هستند که با 
توجه به عدم اطالع از نحوه نگهداری، امکان 

پس گرفتن دارو وجود ندارد.«
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی همچنین در مورد تخت های بیمارستانی 
نیز گفت: »هم اکنون نزدیک به ۴1 هزار تخت 
بیمارستانی در دست ساخت داریم که با توجه به قیمت 
مواد اولیه ساختمانی، هر یک تخت بین 9 تا 11 میلیارد 

ریال هزینه دارد.«
وی لزوم در نظر گرفتن فضای جانبی ۷5 تا 1۰۰ مترمربعی 
به ازای هر تخت بیمارستانی را یادآور شد و خاطرنشان 
ساخت: »تعداد تخت های ساخته شده در سال اجرای 
طرح تحول سالمت از یک هزار و ۷۰۰ تخت به ۶ هزار 
تخت رسید و در شرایط کنونی نیز از مشارکت خیران و 
سایر بخش های غیردولتی به ویژه برای برطرف کردن 

مشکالت مناطق محروم تالش می شود.«

معاون کل وزارت بهداشت:

پوششبیمهایازآبانماهبرایهمگاناجباریمیشود

علوم  »دانشگاه های  گفت:  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
موارد  بهداشت  وزارت  دانشجویی  مرکز خدمات  و  پزشکی 
تخلف در زمینه انتقال دانشجویان از خارج را شناسایی و به 
دستگاه های نظارتی معرفی کرده است. امکان دارد همه موارد 
کشف نشده باشد و اگر افراد ادعایی مبنی بر بروز تخلف دارند، 

می توانند به وزارت بهداشت اعالم کنند.«
درباره  ایرنا  با  در گفت وگو  باقر الریجانی  سپید،  به گزارش 
موارد مطرح شده در زمینه صندلی فروشی در دانشگاه های علوم 
پزشکی افزود: »این موارد با تاکید و دقت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و افزایش کنترل ها، کشف شده است. 
حتی مشخص شد که برخی شرکت های واسطه ای نیز در این 
زمینه نقش داشتند. این اطالعات به دستگاه های نظارتی وزارت 
بهداشت اعالم شده و هر موردی که از تخلف شناسایی شد را 
گزارش دادیم.« معاون وزیر بهداشت بیان کرد: »مسیر معرفی 
دانشجویان به دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان سنجش کشور 
است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم سامانه 
سنجش و هم سامانه ثبت دانشگاه ها را بررسی می کند و این 

کار به صورت مکرر در زمان ثبت نام و فارغ التحصیلی کنترل می شود 
و اگر به موردی مشکوک شویم، مجموعه وزارت بهداشت این موارد را 
مورد بررسی قرار می دهد و این کار تاکنون انجام شده است.« وی ادامه 
داد: »در مورد دانشجویانی که می خواهند از خارج برای ادامه تحصیل به 
داخل کشور برگردند نیز مدارک آنها بررسی می شود و حتی اگر مشکوک 
باشیم، تاییدیه ها از سفارت خانه ها اخذ می شود. در این زمینه به مواردی 
برخوردیم که مدارکی ارائه شده و آن مدارک مشکالتی داشت یا جعلی 
بود. به طور مثال در برخی از این موارد، مدارکی ارائه شد که اصال فرد 
در خارج از کشور حضور نداشته و این موارد به دستگاه های نظارتی 
بهداشت اعالم شده است. همچنین مواردی وجود داشت که  وزارت 
مدارک سال های انتهایی تحصیلی آنها از برخی مدارس تهیه شده و این 

موضوع نیز با حراست وزارت آموزش و پرورش مطرح شد.«
»نکته دیگری که در روزهای  بهداشت گفت:  معاون آموزشی وزارت 
اخیر مطرح شده، ثبت نام هایی است که در دانشگاه آزاد انجام شده و این 

موضوع با مصوبه ای اتفاق افتاده که وزارت بهداشت با آن موافقت نکرده 
است. در این زمینه، مسئوالن دانشگاه آزاد هم در حال بررسی هستند. 
در این زمینه افراد شرایط نقل و انتقال از رشته های دیگر به رشته های 
را  شده  انجام  توافقات  اساس  بر  دندانپزشکی  یا  داروسازی  پزشکی، 

نداشتند که دستگاه های نظارتی در حال پیگیری این موضوع هستند.«
الریجانی اظهار داشت: »از طرفی برای انتقال دانشجویان از خارج، عالوه 
بر دریافت مدارک که به صورت الکترونیک انجام می شود، مصاحبه را هم 
اضافه کردیم و حتی با برخی سواالت توانستیم میزان صداقت دانشجو 
را شناسایی کنیم. اگر برخی افراد ادعاهایی مبنی بر تخلف داشته باشند 

می توانند به بخش های نظارتی وزارت بهداشت اعالم کنند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا دانشجویان متخلف مشغول به تحصیل 
بودند و بعد موارد تخلف شناسایی شد، بیان کرد: »این موارد مشغول به 
تحصیل نبودند و در هنگام ارزیابی ها به مدارکی رسیدیم که جعلی بود. 
بهداشت  از خارج وزارت  که  از طرفی مجموعه هایی شناسایی شدند 
مشغول تهیه مدارک جعلی برای دانشجویان بودند و این موارد هم به 

دستگاه های نظارتی اعالم شده است.«
منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته 
در همین رابطه گفته بود: »حتی یک مورد صندلی فروشی در 
دانشگاه های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است و این 
موضوع باید ازجانب مسئوالن وزارت بهداشت پاسخ داده شود.«
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این رابطه گفته بود: »حداقل 2۰۰ مورد صندلی فروشی 
پای  رد  حتی  و  شده  کشف  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در 
برخی از موسسه های کنکور که در سیمای جمهوری اسالمی 
هم برنامه های تبلیغاتی روی آنتن می برند در این پرونده دیده 
شده است. منشأ اصلی این فساد در دانشگاه های علوم پزشکی، 
تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج 
از کشور به داخل و به ویژه در رشته های پزشکی بود که این 
دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می کردند 
و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه های 

برتر کشور بودند.«
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: »ظرف یک ماه گذشته 
پیگیری ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص 
وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر موضوع شدند و 

مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند.«
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت نیز پیش از این در همین رابطه گفته بود: »در پی گزارش هایی 
و  داخل  به  دانشجویان  انتقال  مسیر  در  تخلفات  برخی  بروز  بر  مبنی 
در  افراد  نفر  تاکنون 211  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت  پیگیری 
حال انتقال یا پذیرفته شده که با عناوین مختلف از جمله ارائه مدارک 
دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج 
از کشور، جابه جایی در ترتیب و ترتب پذیرش با همکاری حداقل 5 
مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطه ها و 
متخلفان دیگری که با این افراد همراهی داشته اند، شناسایی شده و ضمن 
توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آنها، برای برخورد قانونی به دستگاه 

قضایی معرفی شده اند.«

نائب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان امام خمینی)ره( کرج گفت: 
»اگرچه تعهدات جدید برای تعیین تکلیف و پرداخت معوقات حقوق 
پرسنل بیمارستان امام خمینی)ره( کرج انجام نشده است اما با توجه 

به روند موجود به آینده بیمارستان خوشبین هستیم.«
به گزارش سپید، قاسم طاهری در گفت و گو با  ایسنا، گفت: »خریدار 
جدید بیمارستان امام خمینی)ره( کرج پس از تحویل گرفتن بیمارستان 
اقداماتی را برای احیاء این مرکز درمانی آغاز کرده و در مدت اخیر بحث 

تغییر تعرفه از دولتی به خصوصی برای رفع مشکالت دنبال شده است.«
طاهری افزود: »متأسفانه در این مدت کارشکنی ها در روند احیاء و بهبود 
وضعیت بیمارستان ادامه داشته و سنگ اندازی هایی در این خصوص 
می شود.« وی خاطرنشان کرد: »در حال حاضر بخش های سی.سی.یو، 
دیالیز، قلب و درمانگاه بیمارستان فعال است و بخش جراحی هم به 

دلیل انجام امور عمرانی پذیرش بیمار ندارد.«
طاهری در خصوص آخرین وضعیت حقوق معوقه پرسنل گفت: »از 

ابتدای سال تاکنون در سه مرحله مبالغی بین یک تا دو میلیون تومان 
به پرسنل پرداخت شده و آن چیزی که تعهد شده بود انجام نشده 
است، چون قرار بود تا ابتدای مهر امسال این معوقات تعیین تکلیف 

و بخش زیادی از آن پرداخت شود.«
وی با بیان اینکه مجموعًا 32۴ نفر از پرسنل بیمارستان امام خمینی)ره( 
حقوق عقب افتاده دارند، افزود: »با وجود عملی نشدن تعهدات اما 

نسبت به آینده بیمارستان خوشبین هستیم.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد

شناسایی موارد تخلف انتقال دانشجویان و صندلی  فروشی

نائب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان:

کارشکنی در احیاء بیمارستان امام خمینی)ره(  کرج ادامه دارد...
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انتقاد تند نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای داروسازان از سیاست های دارویی وزارت بهداشت

سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  نائب 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
گفت: »ما به عنوان صنعت داروسازی از 
بانک مرکزی پرسیدیم که شما موافقید 
که تخصیص ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی 
ادامه یابد و آنها گفتند ما هم مخالف 
ادامه این روند هستیم ولی دولت تالش 
کرد تا به صنایع دارویی ارز داده شده 
است، اما آیا این ارز به حق داده شده 
است؟ به عدالت تقسیم شده است؟«
به گزارش سپید، نشست گفت وگوی 
سیاستی تأثیر آزادسازی نرخ ارز دارو 
در  عدالت  بر  پزشکی  ملزومات  و 
و  دارو  قیمت  محوریت  با  سالمت 
واردات  و  تولید  پزشکی،  ملزومات 
دارو و ملزومات پزشکی، هزینه های 
عموم  دسترسی  بیماران،  پرداختی 
مردم، محرومان و بیماران خاص به 
دارو و هزینه های سازمان های بیمه گر 
و سالمت با حضور موافقان و مخالفان 
تحقیقات  مرکز  همت  به  طرح  این 
در سالمت دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی تهران در 
ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران در روز 22 مهرماه برگزار شد.
در این نشست که ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، 
دبیر و رئیس دبیرخانه شورای  اولیایی منش،  علیرضا 
عالی بیمه سالمت، احمد شیبانی، رئیس هیئت مدیره 
کبریایی زاده،  عباس  دارو،  صنایع  سندیکای صاحبان 
مرتضی  دارو،  صنایع  صاحبان  سندیکای  نایب رئیس 
خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع 
علمی  هیأت  عضو  مهدوی،  واعظ  محمدرضا  دارو، 
برارجانیان،  نیما  و  شاهد  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی حضور داشتند.

عباس کبریایی زاده، از موافقان آزاد سازی نرخ ارز در 
صنعت دارو ضمن تشکر از فرصت ایجاد شده برای 
بحث و تبادل نظر در مورد آزادسازی نرخ ارز گفت: 
»باید با اصول علمی در مورد نرخ ارز در صنعت دارو 
صحبت و عمل شود. متأسفانه دولت هنوز به یک ساختار 

شفاف در اداره نظام سالمت کشور نرسیده است.«
وی افزود: »متأسفانه به دلیل ساختاری که دولت ایجاد 
کرده اعتماد به خود را مخدوش کرده و عملکردی که 
در گذشته داشته دولت را دچار بحران عدم اعتماد کرده 
است. این موضوع را در سال های اخیر به خصوص در 
طرح تحول سالمت شاهد بوده ایم. از طرفی دیگر رفتار 

عوام گرایانه دولت بر این عدم اعتماد افزوده است.«
به بخش  کبریایی زاده گفت: »دولت مدعی است که 
و  ندارد  واقعیت  این  اما  می دهد  دولتی  ارز  سالمت 

تولید  هزینه های  از  8۰ درصد  نیست.  بیش  شعاری 
دستمزد،  و  حقوق  می شود.  تأمین  آزاد  نرخ  با  دارو 
بسته بندی و…  مواد  مواد جانبی،  هزینه های جاری، 
تأمین می شوند و کمر صنعت  ارز آزاد  با نرخ  تمامًا 
دارو را شکسته اند. این ها را دولت کاماًل رها کرده و 
نه تنها ارز نیمایی به این بخش ها تعلق نمی گیرد بلکه 

دولت حتی به آنها نظری ندارد.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  نائب 
در  »اولویت  کرد:  بیان  ایران  انسانی  داروهای 
سیاست گذاری نباید انتقال یارانه نابجا، غیر کارآمد و 
فساد انگیز باشد. دولت باید با حذف یارانه های مفسده 
انگیز، رانت زا و مخرب اقتصاد سالم برای مدیریت 
هزینه و منطقی کردن مصارف در جهت کارآمدی و 
بهره وری بیشتر تالش کند.« وی گفت: »از من سؤال 
شده بود که آیا منابع ارز نیما بی انتها بوده و به راحتی در 
دسترس بوده و مشکل تخصیص و تأمین حل می شود؟ 
جواب من این است آنچه مسلم است ارز نیمایی یا ارز 
تک نرخی دارای رانت و فساد کمتری است. شواهد 
موجود بازار نیز گویای آن است که دسترسی به ارز نیما 
بسیار راحت تر از ارز دولتی است. با وجود تحریم ها 
بازار کشور همچنان شاهد حضور کاالهای لوکس و 
غیرضروری خارجی است. این تناقضات برای مردم 
قابل درک نیست. شما هر کاالی لوکسی را می توانید 
بخرید درحالی که تأمین ارز دولتی داروهایی که مورد 

تأیید سازمان غذا و داروست گاهی بیش از 3 ماه به 
طول می انجامد.«

کبریایی زاده افزود: »تکلیف حاکمیت، حکمرانی خوب و 
اندیشیدن به آینده بهتر است و آینده بهتر با روش حل 
مسائل درست و تصمیم گیری های منطقی امکان پذیر 
است. قطعًا با خودفریبی و فریب دیگران نمی توان به این 
اهداف رسید. دولتی که با کسری بودجه وحشتناک مواجه 
است نمی تواند قول های عجیب وغریب به صنعت دهد.«
وی گفت: »دولت مسئول این است که شاخص های 
نظام سالمت را باال برده و کیفیت دارو را تضمین کند، 
دولت باید دسترسی به دارو را تسهیل کند و همچنین 
نشنالیتی را در صنعت دارو رقم بزند. به جرئت می گویم 
را مخدوش می کند.  موارد  این  نرخی همه  ارز چند 
برخی از کارخانه های داروسازی ما کل نیاز دارویی 
انبارها موجود  در  تولید کرده اند ولی  را  سال 1398 
نیست چراکه به کشورهای همسایه قاچاق می شوند و 
رسمًا هم اجازه صادرات نداریم.« کبریایی زاده اضافه 
کرد: »تصمیمات غلط، ناپخته و نابخردانه زیادی در 
طول یک سال و نیم گذشته گرفته شده که به ایجاد 
مشکالت فراوان در صنعت دارو منجر شده است و دود 
این مشکالت هم به چشم صنعت دارو و مردم می رود.«
کبریایی زاده گفت: »اآلن هم تقریبًا ارزی که در صنایع 
دارویی استفاده می شود، آزاد است؛ بخشی از آثارش 
در قیمت دیده شده است. بخش دیده نشده و فشار 

آن روی صنعت وجود دارد. دولت 
با قلدری مانع از این شده که صنایع 
دارویی بتواند در این زمینه درست 
دولت  از  مجلس  چرا  کند.  عمل 
نپرسید که میزان مازاد درآمد ارزی 
را چرا وارد زندگی مردم یا صنایع 

دارویی نکرد؟«
وی ادامه داد: »ما از دوستان بانک 
مرکزی پرسیدیم که شما موافقید که 
تخصیص ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی 
ادامه یابد؟ آنها گفتند ما هم مخالف 
دکتر  آقای  هستیم.  روند  این  ادامه 
حریرچی و دولت تالش کردند تا 
به صنایع دارویی ارز داده شده است؛ 
اما آیا این ارز به حق داده شده است؟ 

به عدالت تقسیم شده است؟«
کبریایی زاده افزود: »نکته بعدی این 
است که دولت بحثی را مطرح می کند 
از  بخشی  به  را  دولتی  ارز  من  که 
کاالها می دهم. به روغن نباتی، کنجاله 
موافقیم  ما  اما  مثاًل؛  دام  و خوراک 
که این روند اصالح شود و بعضی 
اشتباه  به  ارزهای دولتی که  این  از 
به بعضی کاالها و محصوالت داده 
می شود حذف شود. ارز دولتی تخصیص یافته، پس 

باید به دارو داده شود.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  نائب 
داروهای انسانی ایران ادامه داد: »اما درباره صادرات 
دارویی  اطالعات  دارد.  وجود  بحثی  دارو  قاچاق  و 
کشور مدتی است مخدوش شده و برای من هم قابل 
مدیران  و  دوستان  بعضی  برای  اما  نیست؛  دسترسی 
قابل دسترس است. در مناطق مرزی و در داروخانه ها 
اتفاق های نامطلوبی دارد می افتد، دولت باید این موارد 
و این روند رو به رشد قاچاق را ببیند. اگر نرخ ارز دارو 
آزاد شود، ما بررسی کردیم کل میانگین افزایش قیمت 
در سال 138۰ شد 15 درصد. اآلن اگر این اتفاق بیفتد 
اثر نرخ ارز در قیمت تولید داخل ماکسیمم 25 درصد 

افزایش خواهد داشت.«
»مشکل  گفت:  پایان  در  وی  درمان یاب،  گزارش  به 
بعدی کمبود نقدینگی است. دولت در گذشته منصفانه 
با بنگاه ها رفتار می کرد. امروز اما این رفتار تغییر کرده 
و عملکرد بد دولت مشکل نقدینگی ایجاد کرده است. 
با این سیاست های غلط، آینده صنعت دارویی  قطعًا 
رو به نابودی است. صنعت دارویی ایران باالترین حد 
نوآوری را دارد، در یک سال گذشته که تخصیص ارز 
برای تحقیقات متوقف شده و دفتر تحقیقات شرکت ها 
را بسته اند آینده خوبی برای این صنعت رقم نمی خورد 

و آینده ما بهتر از امروز نخواهد شد.«

اخبــار

کشف ۳۰۰ هزار قلم داروی
 قاچاق و تقلبی در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از کشف بیش از 3۰۰ هزار قلم داروی قاچاق 
و تقلبی در پایتخت خبر داد.

به گزارش سپید، سردار حسین رحیمی در اجرای نخستین مرحله 
از طرح برخورد با داروهای تقلبی و قاچاق که در مقر مرکزی فاتب 
برگزار شد، گفت: »در اولین مرحله طرح برخورد با داروهای قاچاق 
و تقلبی و جمع آوری دالالن و خرده فروشان دارو در نقاط مختلف 
پایتخت به ویژه در محدوده ناصرخسرو به مرحله اجرا درآمد.« وی 
با بیان اینکه این طرح توسط پلیس امنیت اقتصادی اجرا شد، افزود: 
»در اجرای این طرح ۴5 نفر که 13 نفر آن از سرشاخه های اصلی 
قاچاق دارو بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین 32 نفر دیگر 
نیز دالل و خرده فروش دارو بودند.« رحیمی با بیان اینکه این داروها 
عمدتاً تقلبی و تاریخ گذشته بوده و در مواردی داروهای کمیاب نیز 
در میانشان بود، گفت: »همچنین همکاران من تعداد قابل توجهی 
تجهیزات پزشکی قاچاق را کشف کردند که عمده این تجهیزات 
غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته بود.« وی ارزش ریالی این اقالم 
را 15 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: »درمجموع 3۰۰ هزار قلم 
انواع دارو شامل داروی بیماری های خاص، پودرهای بدن سازی، 
داروهای کودکان و 25۶ هزار انواع تجهیزات پزشکی در این طرح 
کشف و ضبط شد.« فرمانده انتظامی تهران بزرگ از شناسایی 15۴ 
داروخانه متخلف نیز خبر داد و افزود: »متأسفانه افرادی در این 
داروخانه ها شناسایی شدند که با این افراد همکاری هایی داشتند که 
پرونده آن ها از طریق دستگاه قضایی و وزارت بهداشت در حال 
پیگیری است.« رحیمی از شهروندان خواست که برای تهیه دارو 
به داروخانه های مجاز مراجعه کرده و به هیچ عنوان از واسطه ها، 

دالل ها و فضاهای غیررسمی دارو نخرند.

اسامی 1۰ محصول غذایی
 و آشامیدنی غیرمجاز اعالم شد

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از اعالم غیرمجاز 
بودن 1۰ محصول غذایی و آشامیدنی از سوی سازمان غذا و دارو 

و وزارت بهداشت در مهرماه خبر داد.
به گزارش سپید، فیروز سرودی افزود: »این محصوالت شامل نمک 
دریایی با نام تجاری موج دریا، گالب با نام تجاری بهنواز، آبلیمو 
از کنستانتره با نام تجاری زراعت، آب انار سنتی با نام تجاری 
سعدی، نمک با نام تجاری بیدخوری، رنگ مصنوعی زعفران با 
نام تجاری ATRINA، شکر با نام تجاری بلورین، مسقطی سیب 
ترش با نام تجاری شیکوار، قهوه ترک با نام تجاری SAMAR و 
نمک خوراکی با نام تجاری دانه دریا است.« وی با اشاره به اهمیت 
موضوع و در راستای حفظ و ارتقای امنیت غذایی، از مسئوالن 
بهداشتی خواست در صورت مشاهده محصوالت یاد شده در 
سطح عرضه و فروش، نسبت به جمع آوری محصوالت غیرمجاز 

اقدامات قانونی را انجام دهند.

فوت 296۳ نفر بر اثر مسمومیت های 
دارویی و شیمیایی در سال 97

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به 
میزان مرگ ومیر ناشی از مسمومیت های دارویی و شیمیایی در 
سال 1397 گفت: »کل فوتی ها در اثر مسمومیت ها در سال قبل 
۶۶35 نفر بوده که این تعداد 52۴۶ مرد و 1389 زن بودند و 
از این میان 29۶3 مورد فوت در اثر مسمومیت های ناشی از 

عوامل دارویی و شیمیایی بوده است.«
به گزارش سپید، کامبیز سلطانی نژاد در گفت وگو با فارس با بیان 
اینکه وقوع مسمومیت های حاد و مزمن در اثر مواد شیمیایی 
و دارویی در هر جامعه ای با بروز بیماری و مرگ ومیر سبب 
تحمیل انواع هزینه های مادی و معنوی در آن جامعه می شود 
گفت: »این موضوع می تواند از ابعاد بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت باشد.« وی در خصوص آمار 
سازمان پزشکی قانونی کشور میزان درباره مرگ ومیر ناشی از 
مسمومیت های دارویی و شیمیایی در سال 1397 گفت: »کل 
فوتی ها در اثر مسمومیت ها در سال قبل ۶۶35 نفر بوده که این 
تعداد 52۴۶ مرد )79 درصد( و 1389 زن )21 درصد( بوده است 
که از این میان 29۶3 مورد فوت در اثر مسمومیت های ناشی 
از عوامل دارویی و شیمیایی و 3۶72 مورد در اثر مسمومیت و 

سوءمصرف ناشی از مواد مخدر و محرک بوده است.« 
سلطانی نژاد با بیان اینکه مسمومیت حاد با فسفیدآلومینیوم )قرص 
برنج( منجر به فوت 825 نفر )515 مرد و 31۰ زن( شده است، 
توضیح داد: »بر این اساس قرص برنج به عنوان اولین عامل بروز 
مسمومیت های حاد منجر به فوت ناشی از عوامل شیمیایی در 

کشور محسوب می شود.« 
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی 
مصرف  علت  به  قبل  سال  در  »متأسفانه  افزود:  کشور  قانونی 
مشروبات الکلی تقلبی حاوی متانول، در چند استان کشور تعداد 
موارد فوت ناشی از متانول به 188 مورد رسید که در مقایسه با 
سال 139۶، بیش از دو برابر افزایش یافته است. این امر لزوم 
با مصرف مشروبات  توجه به راهکارهای پیشگیری و مبارزه 

الکلی در کشور را بیش از بیش نشان می دهد.«

دولت عامل بروز مشکالت در صنعت داروسازی است

رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب با اشاره به 
ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه بیهوشی 
قلب، گفت: »همه داروهای بیهوشی که در کشور 

استفاده می شود استانداردهای الزم را دارا است.«
به گزارش سپید، علیرضا جهانگیری فرد در آستانه 
برگزاری دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب که 
برگزار  جاری  سال  آذرماه   15 تا   13 روزهای  در 
می شود، اظهار کرد: »جراحی قلب و بیهوشی در همه 
سنین امکان پذیر است؛ چراکه برخی افراد به صورت 
مادرزادی دچار مشکل قلبی هستند و بالفاصله پس 
از تولد باید جراحی شوند. در برخی از افراد نیز این 
موضوع بین سنین یک تا چهار سالگی بر اساس نوع 
بیماری انجام می شود. البته نمی توان از نقش برخی 
بیماری های مادرزادی قلب که در سنین بزرگسالی 
شناخته شده و آن زمان نسبت به درمان آن اقدام 

خواهد شد، چشم پوشی کرد.«
وی افزود: »جراحی قلب و بیهوشی در سالمندان 
و افراد باالی 8۰ سال می تواند انجام شود که البته 

این مسئله می تواند در  بیماری وی،  نوع  فرد و  به شرایط  بستگی 
افراد گوناگون متفاوت باشد.« فلوشیپ بیهوشی قلب در واکنش به 
برخی اظهارات مبنی بر داروهای بیهوشی چینی و بروز مشکالتی 
برای برخی بیماران، تأکید کرد: »این مسئله صحت نداشته و تنها یک 
تصور اشتباه است. البته،   کیفیت داروهای بیهوشی با یکدیگر متفاوت 
است اما همه داروهایی که در این زمینه در کشور استفاده می شوند 
استاندارد الزم را دارا بوده و جای نگرانی نیست.«جهانگیری فرد ادامه 
داد: »مجموعه شرایط شناخته شده می تواند به آسیب مغزی بیمار حین 
بیهوشی قلب منجر شود که در جراحی قلب مشکل آسیب مغزی 

بیشتر امکان وقوع دارد؛ چراکه به دلیل خارج شدن خون و قرار گرفتن 
آنها بر روی پمپ قلبی_ریوی احتمال میکرو آمبولی و آمبولی پالک 
خون وجود دارد که این مسئله می تواند سبب بیدار نشدن بیمار پس 
از بیهوشی، مشکالت عصبی و یا حتی مرگ مغزی و کما شود.« وی 
در خصوص آمار مرگ و میر بیمارانی که نیاز به بیهوشی قلب دارند، 
گفت: »این آمار در دنیا کمتر از یک درصد است که کشور ما نیز آمار 
متفاوتی در این زمینه ندارد.« وی در خصوص هزینه های داروهای 
بیهوشی اظهار کرد: »با اجرای طرح تحول سالمت در حال حاضر 
مشکل مالی برای بیماران جهت تأمین و تهیه دارو وجود ندارد و 
کمبود دارویی چندانی گزارش نشده است. البته ممکن است برخی 

داروها با تأخیر به کشور وارد شوند که مدیریت الزم 
در این زمینه توسط وزارت بهداشت صورت گرفته 
است، ولی استفاده از ابزارهای پیشرفته حائز اهمیت 
بوده و تحریم  و گرانی سبب شده که مراکز درمانی 
کمتر جهت خرید این دستگاه ها استقبال نشان دهند 
که این مسئله می تواند کیفیت خدمات ارائه شده را 

کمتر کرده و برای بیماران آسیب زا باشد.«
رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب با اشاره به 
اینکه در حال حاضر همه مراکز جراحی قلب کشور دارای 
فلوشیپ بیهوشی قلب هستند، گفت: »اعمال جراحی 
قلب بسیار پیچیده بوده و بیهوشی آن نیز متفاوت از 
جراحی عادی محسوب می شود و به میزان قابل توجهی 
با سایر بیهوشی ها تفاوت دارد؛ چراکه حمایت قلبی و 
ارگان های مختلف در این نوع جراحی متفاوت است و 
باید برای بیمار اقدامات پیشرفته بیهوشی انجام شود.« 
جهانگیری فرد در مورد اینکه بیماران در مورد انجام 
بیهوشی قلب چقدر می توانند اطمینان خاطر داشته باشند، 
گفت: »کشور ایران در این زمینه در میان کشورهای 
منطقه پیشرو است و موفقیت های زیادی حاصل شده است. همچنین 
خوشبختانه امروزه با تکنولوژی و دانش جدید خطرات بیهوشی قلب 
و عوارض آن به شدت کاهش یافته؛ البته گاهی مواقع ممکن است 
ایجاد شود که همین  با شرایط خاص  بیماران  عوارضی در برخی 

میزان نیز قابل درمان است.«
 بنابر اعالم دبیرخانه انجمن بیهوشی قلب ایران، وی در پایان تأکید کرد: 
»در حال حاضر ایران در زمینه پیوند ازجمله پیوند قلب موفقیت های 
بزرگ و پیشرفت های چشمگیری داشته و از پیشگامان این خدمت 

در منطقه است.«

رئیس کنگره بین المللی بیهوشی قلب:

ورود داروهای بیهوشی چینی به بازار شایعه است



و  نظارت  دفتر  مدیرکل 
بهداشت  وزارت  اعتباربخشی 
در واکنش به برخی خبرها مبنی 
بر راه اندازی درمانگاه تخصصی 
سلبریتی،  یک  سوی  از  پوست 
گفت: »موسس یک کلینیک باید 
وزارت  از  آن  راه اندازی  برای 
را  الزم  مجوزهای  بهداشت 
به  مبادرت  هرگونه  و  کند  اخذ 
اخذ  بدون  فعالیت  و  راه اندازی 
افراد  توسط  قانونی  مجوزهای 
فاقد صالحیت، مشمول دخالت 

غیرمجاز در امر درمان است.«
به گزارش سپید، علیرضا عسگری 
در گفت وگو با ایسنا، در واکنش 
به برخی اخبار مبنی بر راه اندازی 
یک  سوی  از  زیبایی  کلینیک 
فضای  در  آن  تبلیغ  و  سلبریتی 
مجازی، گفت: »تاسیس موسسات 
اساس  بر  درمانی  و  تشخیصی 
بهداشت  وزارت  آیین نامه های 
اساس  این  بر  و  می شود  انجام 
درمانگاه تخصصی پوست نیز که 

به غلط برخی آن را کلینیک زیبایی می نامند، توسط 
در  مندرج  الزم  تخصص های  و  شرایط  حائز  افراد 
هرگونه  اساس  این  بر  می شوند.  تاسیس  آیین نامه 
مبادرت به راه اندازی و فعالیت بدون اخذ مجوزهای 
قانونی توسط افراد فاقد صالحیت، مشمول دخالت 
فنی  مسئول  بنابراین  است.  درمان  امر  در  غیرمجاز 
و کسی که کار درمانی را انجام می دهد، حتما باید 

یک پزشک دارای صالحیت حرفه ای الزم باشد.«
عسگری تاکید کرد: »در عین حال موسس یک کلینیک 
هم باید برای راه اندازی آن کلینیک از وزارت بهداشت 
مجوزهای الزم را اخذ کند که در این مورد خاص 
کمیسیون های مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی اقدام 

می کنند.«
وی با بیان اینکه بنابراین اخذ مجوز برای راه اندازی 

این موسسات باید با طی مسیر قانونی همراه باشد و 
برای هیچکس هم شرایط آن فرقی نمی کند، گفت: 
»بعد از ارائه تقاضا از سوی فرد موسس، درخواستش 
در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی شده و در صورتیکه 
احراز صالحیت شود،   مجوز را اخذ می کند. در غیر 

این صورت مجوز داده نمی شود.«
از  درمانی  اقدامات  انجام  درباره  عسگری همچنین 
کرد:  اظهار  مذکور،  کلینیک های  در  پزشکان  سوی 
»به طور کلی سوال می شود که چه پزشکانی می توانند 
دهند؟  انجام  را  مربوطه  در حوزه  درمانی  اقدامات 
اولین  کرد:  توجه  نکته  چند  به  باید  زمینه  این  در 
مالک  اولین  است.  حرفه ای  صالحیت  بحث  نکته 
آموزشی  کوریکولوم  حرفه ای  صالحیت  تشخیص 
است و باید دید که آیا پزشک طی دوران آموزشی 

خود، آموزش های مربوط به اقدامات درمانی زیبایی 
را گذرانده است یا خیر. بر همین اساس بود که اخیرا 
وزیر بهداشت ابالغ هایی را صادر کردند و افرادی 
را به عنوان کمیسیون ملی تعیین صالحیت حرفه ای 
تعیین کردند که به دنبال این کار، زیرگروه هایی برای 
بررسی و تشخیص صالحیت حرفه ای تشکیل شد.«
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت 
پزشکی  اگر  که  است  این  سوال  »حال  داد:  ادامه 
صالحیت حرفه ای انجام اقدامات درمانی پوست و 
مو را داشت، آیا می تواند در هر جایی این اقدامات 
را انجام دهد؟  خیر. بسته به نوع کار درمانی مشخص 
می شود که پزشک باید این اقدام را در کجا )اعم از 
مطب، درمانگاه و بیمارستان و...( و به چه صورت 
انجام دهد.« وی با بیان اینکه نظارت های ما دراین 

می شود،  انجام  شکل  دو  به  حوزه 
گفت: »یکی نظارت فعالی است که 
از سوی دانشگاه های علوم پزشکی 
انجام می شود و معاونت های درمان و 
حوزه های نظارتی دانشگاه های علوم 
پزشکی بازرسی های مکرری را از این 
مراکز انجام می دهند؛ چراکه ما در 
این حوزه حساسیم. زیرا عدم داشتن 
صالحیت در این اقدامات می تواند 
آسیب های جبران ناپذیری را متوجه 
مردم کند. دومین نوع نظارت مان نیز 
از طریق گزارش های مردمی به سامانه 
گزارش های  و  شکایات  یا  و   ۱۹۰
نظارتی  به حوزه های  مستقیم مردم 
دانشگاه هاست. بعد از انجام بررسی ها 
و در صورت احراز تخلف، بر اساس 
قانون با متخلف برخورد می شود.«

صحبت هایش  ادامه  در  عسگری 
توصیه هایی را خطاب به مردم مطرح 
کرد و گفت: »مردم باید توجه کنند 
که تمام موسسات پوست و مو مورد 
دارای  باید  بهداشت،  وزارت  تایید 
بهداشت  وزارت  از  رسمی  مجوز 
این مجوزها  به  توجه  بدون  برخی  متاسفانه  باشند. 
به موسسات غیرمجاز و زیرزمینی مراجعه می کنند. 
که  موسساتی  به  باید  کاری  هر  برای  می کنم  تاکید 
دارای مجوز وزارت بهداشت هستند، رجوع کرد.«

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت 
در پاسخ به سوال دیگری درباره انجام برخی اقدامات 
درمانی به نام طب سنتی از سوی افراد فاقد صالحیت 
نیز گفت: »در این حوزه هم باید توجه کرد که پزشک 
طب سنتی دارای صالحیت حرفه ای باشد نه اینکه 
فردی برای خودش دفتری  راه بیندازد و به نام طب 
سنتی کار کند. این موضوع از مسائلی است که بسیار 
درگیر آن هستیم. بنابراین مردم باید به صالحیت دار 
بودن فردی که می خواهد این اقدامات را انجام دهد، 

توجه داشته باشند.«

مخالفت صریح رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با واگذاری بخش اورژانس:

تعرضی به بخش های واگذار شده ندارم 

ولی این رویکرد باید تغییر کند
با واگذاری  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن مخالفت 
اورژانس گفت: »بیمارستان باید به  صورت یکپارچه و با مدیریت 
متمرکز اداره شود و نمی توان هر اتاق و هر بخش بیمارستان به  

صورت مجزا اداره کرد.«
به گزارش سپید، عباسعلی کریمی در مراسم معارفه رئیس جدید 
بیمارستان بهارلو، گفت: »در دوره ای که بیمارستان بهارلو وضعیت 
خوبی نداشت به همت دکتر صادق نیت و کمک دیگر دوستان 
کارهای خوبی در بیمارستان انجام شد و تجهیز بخش های جدید به  
صورت واگذاری صورت گرفت که در آن دوران روش درستی بود. 
این رویکرد هم اکنون نیز در بعضی بخش ها می تواند ادامه پیدا کند.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بیمارستان باید به  
صورت یکپارچه و با مدیریت متمرکز اداره شود، افزود: »من قصد 
برهم زدن امور بیمارستان را ندارم ولی معتقدم بیمارستان را باید به  
شکل یک مجموعه منسجم ببینیم. نمی شود هر اتاق و هر بخش 
بیمارستان به  صورت مجزا اداره شود. مگر می شود بخش اورژانس 
بیمارستان تحت نظارت و مدیریت یکپارچه بیمارستان و دانشگاه 
نباشد! اگر دانشگاه در تأمین امکانات و جذب نیروی انسانی این 
بخش ها مشکل داشته است ضعف سیستم ماست و باید آن را برطرف 
کنیم.« وی گفت: »در گذشته دوستان ما مجبور بودند بعضی بخش ها 
را به صورت واگذاری اداره کنند و همکارانی از بیرون دانشگاه لطف 
کردند و به راه اندازی این بخش ها کمک کردند. من هیچ گونه تعرضی 
به واحدها و بخش های واگذار شده ندارم ولی در بعضی از بخش ها 

مانند اورژانس معتقدم این رویکرد باید تغییر کند.«

کریمی با بیان اینکه بیمارستان وظیفه دارد خدمات اورژانس را به 
همه بیماران ارائه دهد، افزود: »هر یک از ما ممکن است یکی از 
اعضای خانواده مان دچار بیماری شود و به اورژانس مراجعه کند و 
همگان انتظار داریم که در کوتاه ترین زمان و بدون در نظر گرفتن 
مسائل مالی و هیچ گونه رابطه ای، کار بیمارمان انجام شود لذا رویکرد 
واگذاری اورژانس در بیمارستان بهارلو و دو بیمارستان دیگر باید 
اصالح شود.« وی، مسئله دیگر بخش های واگذاری شده را ناهماهنگی 
در پرداخت کارکنان این بخش ها دانست و گفت: »با وجوداینکه به 
معاونت توسعه تأکید کرده ام پرداخت شرکت های واگذاری شده به  
موقع انجام شود ولی به دلیل محدودیت های موجود و بدهی بیمه ها، 
این پرداخت ها با تأخیر انجام می شود.  در این شرایط شرکت ها به  
محض اینکه اعتباری از دانشگاه دریافت می کنند آن را به پرداخت 
حقوق کارکنان خود  اختصاص دهند تا کارکنان شرکت های واگذاری 
شده همانند سایر کارکنان دانشگاه به  موقع حقوق خود را دریافت 

کنند و بیمارستان دچار دوگانگی نشود.«
کریمی در ادامه به روند آموزشی شدن بخش های بیمارستان بهارلو 
اشاره کرد و گفت: »بخش هایی از این بیمارستان آموزشی و بخش های 
دیگر غیر آموزشی هستند. بخش هایی که امکانات و پتانسیل علمی 
و آموزشی شدن را دارند،  آموزشی کنید. ولی اگر بخشی شرایط 
الزم برای آموزشی شدن را ندارد بر این امر اصرار نکنید و به همان 
صورت درمانی آن را اداره کنید.« وی با تأکید بر اینکه باید به 
مشکل بیمارانی که در صف انتظار این بیمارستان هستند رسیدگی 
کنیم، افزود: »اگر روزانه ده ها و صدها بیمار به بخش غیر آموزشی 
این بیمارستان مراجعه می کنند باید تالش کنیم نیروی مورد نیاز را 

تامین و مشکل بیماران و صف انتظار در آن بخش را حل کنیم.«
کریمی با بیان اینکه ارجاع بیمار از بیمارستان دولتی به بیرون به  
هیچ  وجه مورد قبول نیست، ادامه داد: »۳۱ سال پیش که نه طرح 
تحول سالمت بود و نه تجربه امروز را داشتم مسئول بیمارستانی 
در همدان بودم. در آن زمان قانونی را در بیمارستان پایه گذاری 
کردم مبنی بر اینکه هیچ بیماری نباید از بیمارستان خارج شود مگر 
اینکه خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.« وی تصریح 
کرد: »البته این قانون یک طرفه و به معنی فشار آوردن به پزشکان 
و پرستاران نیست. همان طور که باید به بیماران خدمت ارائه شود، 
پرداخت پزشکان و پرستاران و تمامی افرادی که در بیمارستان کار 
می کنند نیز باید به موقع انجام شود. در این زمینه در حد توانمان 
تالش می کنیم و اگر در مواردی موفق نبودیم مطمئن باشید که از 

توانمان خارج بوده است.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به محدوده اختیارات 
رئیس بیمارستان، گفت: »دو سال پیش که مسئولیت دانشگاه را 
پذیرفتم تأکید کردم رئیس بیمارستان همه  کاره بیمارستان است. 
ولی در شروع کار با توجه به بدهی هزار میلیاردی بیمه ها، مجبور 
شدیم بعضی امور بیمارستان ها را به صورت متمرکز در دانشگاه 
انجام دهیم. با این وجود معتقدم روسای بیمارستان ها در محدوده 
اختیاراتی که دارند باید از دانشگاه مطالبه گر باشند و ما هم در این 

زمینه کمکشان می کنیم.«

گزارش خبری
شماره ۱5۲۹ ۱ آبان ۱۳۹8
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واکنش وزارت بهداشت به راه اندازی کلینیک زیبایی از سوی یک سلبریتی

 موسس کلینیک زیبایی باید از وزارت بهداشت مجوز داشته باشد

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به کمبود ۱۰۰ هزار نفری پرستار در کشور، درباره آخرین وضعیت 
استخدام پرستاران توضیح داد.

به گزارش سپید، مریم حضرتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت استخدام پرستار در کشور، گفت: 
»وزیر بهداشت در روز پرستار اعالم کردند که وزارت بهداشت ۱8 هزار نیرو را به کارگیری خواهد کرد. در 
این زمینه تاکنون ۹۰۰۰ نیرو به کارگیری شده است که از این تعداد 5۰۰۰ نفرشان پرستار بودند و ۴۰۰۰ نفر 
نیز سایر پرسنل بهداشتی و درمانی بودند.« وی با بیان اینکه پرستارانی که به کارگیری می شوند برای فعالیت در 
بیمارستان های تازه  تاسیس هستند، افزود: »در عین حال به دنبال این هستیم که ۹۰۰۰ نیروی دیگر را نیز جذب 
کنیم تا بتوانیم تعداد پرستاران بیشتری را به کارگیری کنیم.« حضرتی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین تعداد 
پرستار به تخت در کشور ۰.۹ است که باید به ۱.8 برسد، ادامه داد: »بر اساس شاخص  فعلی تعداد پرستار به 
تخت، حدود ۱۰۰ هزار کمبود پرستار در کشور داریم. بر هیمن اساس عمده به کارگیری ها در حوزه پرستاری 
انجام خواهد شد. از طرفی در حال حاضر بیش از  ۱5۰ هزار پرستار در بخش های خصوصی و دولت در 
کشور داریم که به بیماران خدمت رسانی می کنند.« معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره وضعیت وجود 
پرستاران در مناطق محروم و حاشیه  شهرها نیز گفت: »در یکسری از مناطق محروم کمبود پرستار بسیار شدید 
است، اما در برخی بخش های حاشیه ای و محروم توانستیم وضعیت پرستار را متناسب کنیم. در حال حاضر 
شهرهایی مانند ایرانشهر و مناطق مرزی کشور از کمبود پرستار رنج می برند.« وی با اشاره به برنامه وزارت 
بهداشت برای ایجاد مشوق برای رفتن پرستاران به مناطق محروم، گفت: »به دنبال این هستیم که بتوانیم یکسری 
پانسیون های پرستاری در مناطق کمتر برخوردار راه اندازی کنیم که با این اقدام می توان در حفظ و نگهداشت 

پرستاران در این مناطق به طور موثرتر عمل کرد.«

  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: »بخش های نوینی در اپیدمیولوژی ایجاد شده و مباحثی 
مانند اپیدمیولوژی مولکولی و فضایی مطرح شده و این دانش در حال گسترش است.«

به گزارش سپید، علیرضا زالی در مراسم افتتاحیه نهمین کنگره اپیدمیولوژی در تاالر شهید رحیمی دانشگاه 
اپیدمیولوژی  زیرا  است؛  متفاوت  با گذشته  اپیدمیولوژی  به  امروز  »نگاه  افزود:  بهشتی  پزشکی شهید  علوم 
تبدیل به ابزار علمی شده و مهمترین مصادیق آن در زمینه جمعیت است. در شرایط امروز باید به اهمیت 
اپیدمیولوژی بیشتر از گذشته آگاه باشیم.« وی ادامه داد: »در حوزه سالمت با چالش های جدیدی مثل سالمند 
شدن جامعه، تغییر الگوی زندگی، حوادث ترافیکی، آلودگی هوا، سیمای بیماری های غیرواگیر، رشد شتابان 
شهرنشینی، نابرابری های جنسیتی، توسعه تورم، حاشیه نشینی مواجه هستیم و برای این موارد بدون نگاه عمیق 
اپیدمیولوژی نمی توان راه حل طراحی کرد.« زالی بیان کرد: »اپیدمیولوژی مولکولی تا ۲۰ سال پیش مطرح نبود. 
اچ آی وی در دنیا گسترش پیدا کرده و یکی از موارد کمک کننده در زمینه ردیابی و فراگیرشناسی اچ آی وی، 

اپیدمیولوژی مولکولی است. اپیدمیولوژی مولکولی کاربردهای عملیاتی زیادی دارد.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: »یکی از دغدغه های اصلی جهان، توسعه پایدار 
است. توسعه پایدار یک نگاه اخالق مدار و انسان محور و فرهنگی به سرمایه های بشری دارد و نگاهی برای 
صیانت از آیندگان است. توسعه پایدار یک نظریه فلسفی نیست و یک نظریه عملیاتی است. در زمینه اهداف 

توسعه پایدار یکی از گروه هایی که می توانند کمک کننده باشند، همکاران اپیدمیولوژیست هستند.«

معاون پرستاری وزیر بهداشت مطرح کرد

پیگیری راه اندازی پانسیون های پرستاری در مناطق محروم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

دانش اپیدمیولوژی در حال گسترش است
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