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معاون کل وزارت بهداشت:



آنفلوآنزا  بیماری  بهداشت در خصوص شیوع  وزیر 
در کشور گفت: »آنفلوآنزا شیوع باالیی در سال ۹۴ با 
ویروس H1N1 داشت که یک نوع ژنوتایپ کشنده و 
پرمشکل نسبت به ویروس آنفلوآنزاهای دیگر است. در 
سال ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ نوع N2H3  داشتیم که تهاجمش 
کمتر است. امسال دو هفته زودتر از آنچه پیش بینی 

می شد گرفتار موجی از ویروس H1N1 شدیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سعید نمکی در حاشیه 
نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره بیمه 
ناباروری و برنامه این وزارتخانه برای این موضوع گفت: 
»برای درمان ناباروری به تمام استان ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی ابالغ کردیم که باید هر کدام از استان ها 
یک مرکز مجهز درمان ناباروری داشته باشند و اینها 
را تحت پوشش بیمه رایگان قرار دادیم و قرار است 
تا سه نوبت داروهای آن ها به طور مجانی داده شود.«

وزیر بهداشت در خصوص تاثیر تحریم ها بر بخش دارو 
و راهکار این وزارتخانه در این باره گفت: »بزرگترین 
کمک ما این است که در شرایط سخت امروز داروها 
را با دور زدن تحریم ها فراهم کردیم و ارز را روی 

۴2۰۰ نگه داشتیم تا داروهای اساسی گران نشود.«
وی در خصوص شیوع بیماری آنفلوآنزا در کشور افزود: 

 H1N1 آنفلوآنزا شیوع باالیی در سال ۹۴ با ویروس«
داشت که یک نوع ژنوتایپ کشنده و پرمشکل نسبت 
به ویروس آنفلوآنزاهای دیگر است. در سال ۹۵ ، ۹۶ 
و ۹۷ نوع N2H3  داشتیم که تهاجمش کمتر است. 
امسال دو هفته زودتر از آنچه پیش بینی می شد گرفتار 

موجی از ویروس H1N1 شدیم.«
نمکی گفت: »از بین بیماران تنفسی بیش از ۴۰۰۰ نفر 
بستری شدند که در تعدادی از آنها H1N1  مثبت بود. 
آمار ابتال و مرگ و میر را سخنگوی معاونت بهداشت 
هفتگی اعالم می کند ولی در حال حاضر بیماری قابل 
کنترل است و تا حدود هشت تا 1۰ روز دیگر این 
بیماری فروکش می کند.«  وزیر بهداشت در پایان اضافه 
کرد: »با رعایت اصول بهداشتی مثل شستن دست ها 
و استفاده از ماسک و خودداری از روبوسی نگرانی 
عمده ای در زمینه ابتال به آنفلوآنزا نداریم. واکسن بیش 
از 2۸ تا 3۰ درصد نمی تواند مانع انتقال بیماری شود. 
بهترین راه های جلوگیری از انتقال بیماری این است 
که مردم آموزش ببینند و واکسن را برای گروه های 
پرخطر توصیه می کنیم و ما این را در اختیار مراکز 
درمانی و بیمارستان ها قرار دادیم و داروخانه ها نیز آن 

را تامین کردند و می توانند در اختیار مردم قرار دهند.«

بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

درحوزه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشکی رصد تخلفات 

دشوار است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »در حوزه تجهیزات 
پزشکی مصرفی و دندانپزشکی، هنوز به نقطه ای نرسیدیم که 

بتوانیم این اقالم را به صورت لحظه به لحظه رصد کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، بهروز بنیادی در واکنش به 
خبرکشف حدود3 میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی داشت: »در رابطه 
با تجهزات پزشکی مصرفی از قبیل پالک ها، پین ها، پروتزها، 
استنت ها، ایمپلنت ها، نوارهای تست قند و سایر اقالم مشابه، 
یکی از مهمترین حقوق و خواسته های بیماران، اطمینان خاطر 

نسبت به اصالت تجهیزات پزشکی  است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »بیمار، وقتی 
به مراکز درمانی مراجعه می کند باید مطمئن باشد که کاالیی که در 
فرایند درمان استفاده می شود، اصالت دارد. اصالت کاال اهمیت 
بسیار حیاتی و سرنوشت ساز در مسیر درمان دارد و در همین 
روند، وزارت بهداشت باید از تمام امکانات و ظرفیت های قانونی 
خود استفاده کند تا بتواند اصالت کاالها را تحت نظارت داشته 
»با  افزود:  به اجرای طرح تحول سالمت  اشاره  با  باشد.« وی 
اجرای طرح تحول سالمت، داروخانه های بیمارستان های دولتی، 
اطمینان  این صورت  به  این تجهیزات شدند و  تامین  مسؤول 
خاطر پزشک و بیمار در مقایسه با زمانی که  بیمار به خارج از 
بیمارستان ارجاع می شد، بسیار افزایش یافت ولی اتفاق مهمی 
که متاسفانه در بازار کاالهای مصرفی در سرفصل های تجهیزات 
دندانپزشکی و پزشکی در حال رخ دادن است، این است که 

هیچ کس نمی داند در کانال توزیع، چه اتفاقی روی می دهد.«
بنیادی گفت: »در واقع پس از اینکه یک سری شرکت ها، کاالهای 
مصرفی دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را با 
مجوز و نظارت وزارت بهداشت تولید یا وارد کردند، متاسفانه 
وزارت بهداشت نمی تواند فاصله میان تامین کننده تا بازار و تا 
مصرف کننده نهایی را دنبال کند و نمی داند که در این فاصله 
و  پزشکی  تجهیزات  حوزه  که  چرا  دهد،  می  رخ  اتفاقی  چه 
دندانپزشکی، فاقد یک شبکه توزیع رسمی، شفاف و قابل رصد 

مانند آنچه که در حوزه دارو وجود دارد، است.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به عملکرد 
بهینه  کنترل  بر  اثر آن ها  دارو و  شرکت های پخش در حوزه 
دلیل وجود شرکت های پخش  »به  کرد:  اظهار  داروها  اصالت 
رسمی، تمام زنجیره توزیع از ابتدا تا انتها تحت نظارت وزارت 
بهداشت است و اگر تخلفی رخ دهد، به راحتی می توان رسیدگی 
کرد که تخلف در کدام مرحله رخ داده و ابعاد تخلف چقدر بوده 
است. در واقع همه چیز کامال قابل رصد است. اما متاسفانه در 
حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی و دندانپزشکی، هنوز به نقطه 
ای نرسیدیم که بتوانیم این اقالم را به صورت لحظه به لحظه 
رصد کنیم، در این رابطه باید سامانه جامع تجارت هم هرچه 
زودتر راه اندازی شود تا سامانه های گمرک، بانک مرکزی، وزارت 
صمت، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی  و ...به یکدیگر اتصال 
پیدا کنند تا ورودی ها و خروجی های سیستم تجهیزات پزشکی 

و دندان پزشکی، کامال روشن و قابل رصد شود.«
وی با اشاره به نقشی که شرکت های پخش تجهیزات پزشکی 
و دندان پزشکی می توانند در زمان هایی که کشور با کمبود کاال 
مواجه می شوند، ایفا کنند تصریح کرد: »اگر شبکه توزیع رسمی 
و تحت نظارت وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی و 
دندانپزشکی بمانند حوزه دارو بوجود آید، قطعا می تواند در 
زمان هایی که کشور دچار کمبود کاال می شود، نقش بسزایی 
در توزیع هدفمند و اجرای درست سهمیه بندی این اقالم در 
ایفا کرده و  همچون یک دژ مستحکم  مناطق مختلف کشور 
مانعی برای سوء استفاده واردکنندگان یا تولیدکنندگان یا دالالن 

برای قاچاق معکوس کاال به خارج کشور شود.

سوء  و  قبلی  دردناک  تجربه های  به  اشاره  با  پایان  در  بنیادی 
پزشکی  تجهیزات  بازار  از  سوداگران  که  مختلفی  استفاده های 
و دندان پزشکی می کنند افزود: »متاسفانه شاهد آن بوده ایم که 
گاهی کاالیی وارد کشور می شود و ناگهان کمبود می شود و در 
این مقاطع حساس، کاال توسط واسطه ها خریداری شده و آرام 
آرام به قیمت چند برابر در  بازار داخل  فروخته شده یا به خارج 
کشور قاچاق می شود و  قطعا این موضوع خصوصا در رابطه 
با مناطق دوردست، از شدت بیشتری خواهد داشت، اگر شبکه 
توزیع اقالم تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به صورت رسمی 
و تحت نظارت وزارت بهداشت ایجاد شود و رصد کاالها در 
زنجیره توزیع از ابتدا تا انتها شکل گیرد، بدون تردید می توان 

جلوی بسیاری از این سوء استفاده ها را گرفت.«

خانه ملت
شماره 1۵۵۰ 1۴ آذر 13۹۸
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وزیر بهداشت در حاشیه نشست هیئت دولت پاسخ داد

آنفلوانزاچهزمانیفروکشمیکند؟

معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه  
کشورمان به سوی سالمندی در حرکت است و تا 2۵ سال آینده از هر سه 
ایرانی یک نفر سالمند است، خاطر نشان کرد: »این امر یکی از دغدغه های 
مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت است که باید به موضوع جمعیت و 

 شاخص های جایگزینی جمعیت در کشور توجه شود.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا رییسی در مراسم اختتامیه  کارگاه 
آموزشی مدیران سالمت خانواده دانشگاه های علوم پزشکی کشور که 
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد با بیان اینکه افزایش 
جمعیت نیاز به همکاری های بین بخشی و مشارکت سایر سازمان ها و 
ارگان ها دارد و مهمترین بخشی که بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد 
سالمت جمعیت است خاطر نشان کرد: »در حوزه سالمت جمعیت، باید 
با انجام مراقبت های الزم و کامل  تا  تمام توان خود را به کار بگیریم 

مادران، دوران بارداری ایمنی را طی کنند.«
یافته است و  طی دو  افزایش  ازدواج در کشور  اینکه سن  بیان  با  وی 
دهه گذشته در بانوان دو سال و مردان سه سال افزایش یافته است و 
از سوی دیگر فاصله زمان ازدواج تا تولد اولین فرزند نیز افزایش یافته 
است تصریح کرد: »باید با مشارکت تمامی سازمان ها فرهنگ سازی در 
این زمینه بیش از پیش انجام شود تا ضمن تسهیل در امر ازدواج، بانوان 

تشویق به فرزند آوری شوند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
رویکرد اجرایی تمامی دانشگا ها در این زمینه باید بر اساس سیاست های 

ابالغی مقام معظم رهبری و وزارت بهداشت باشد اظهار کرد: »در تمامی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه فرزند آوری و فرزند پروری، 
تسهیل ازدواج، آسیب های اجتماعی و کاهش طالق، مقوله هایی است 

که باید تقویت شود.«
رئیسی با بیان اینکه بارداری باالی 3۵ سال با ریسک همراه است خاطر نشان 
کرد: »این موضوع بدان معنا نیست که تمامی مادران که در این محدوده سنی 
باردار می شوند دچار ریسک می شوند بلکه می توان با انجام مراقبت های 

الزم و افزایش آگاهی از بروز خطر های احتمالی جلوگیری کرد.«
وی با اشاره به افزایش تعداد مراکز درمان ناباروری و افزایش پوشش 
سازمان های بیمه گر در سطح کشور تصریح کرد: »از سوی دیگر کاهش 
مرگ و میر مادران باردار، کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر ۵ 
سال از شاخص های مهم به شمار می رود که در سال های اخیر بهبود 

چشمگیری یافته است.«
معاون بهداشت با بیان اینکه ساالنه 1۶ هزار نفر در کشور جان خود را به 
دلیل سوانح جاده ای از دست می دهند خاطر نشان کرد: »بیشتر افرادی که 
در این حوادث جان خود را از دست می دهند جوان و در سنین باروری 

هستند که باید در این زمینه فرهنگسازی شود.«
رییسی با بیان اینکه از ابتدای انقالب اسالمی تا کنون سن امید به زندگی 
سالمندان  تعداد  افزایش  و  است  یافته  افزایش چشمگیری  کشور   در 
نیز یکی از دستاوردهای این موضوع به شمار می رود تصریح کرد: »با 
باشیم که کشورمان به سمت سالمندی در  باور داشته  باید  این وجود 

حال حرکت است و باید تا جایی که از دست مان بر می آید برای آینده 
کشورمان تالش کنیم.«

وی در پایان تصریح کرد: »باید در حوزه فرهنگ سازی بیش از پیش 
رابطان  و  بهورزان  به  انتقال  با  را  استاندارد  آموزه های  و  کنیم  فعالیت 

سالمت، در این زمینه تقویت کنیم.«

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به 
آمار  رو به افزایش افراد مبتال به آنفلوانزا در کشور، گفت: »طبق آمار ها 
تا شنبه هفته جاری ۵۶ نفر جان خود را در اثر آنفلوانزا از دست داده اند 

که  این آمار اکنون بیشتر شده است.«
اعالم  اینکه  بیان  با  کیانوش جهانپور  از وبدا،   نقل  به  به گزارش سپید 
از  به صورت هفتگی و پس  آنفلوانزا  به  مبتالیان  آمار ها در خصوص 
هر  ابتدای  بهداشت  وزارت  بهداشتی  معاونت  سوی  از  صرفا  تجمیع 
تقاضای کاذب و حتی  با  افزود: »در حال حاضر  اعالم می شود،  هفته 

القایی در دریافت واکسن آنفلوانزا 
و داروی اسلتامیویر مواجه هستیم 
واکسن  نوع  این  که  صورتی  در 
باید در فصل استاندارد خود تزریق 
می شد و امسال ۵۵ درصد بیش از 
سال گذشته تلقیح واکسن در زمان 
استاندارد خود انجام شده است.«
تزریق  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شیوع  فصل  در  آنفلوانزا  واکسن 
کارایی  قاعدتًا  بیماری  اپیدمی  و 
ندارد و حداقل دو هفته زمان برای 
ایجاد مصونیت نسبی الزم است، 
تصریح کرد: »در هیچ کجای دنیا 
آنفلوانزا  واکسن  افراد  همه  برای 
تزریق نمی شود در ایران نیز فقط 
یا در معرض خطر  افراد پر خطر 
باید دریافت کننده این نوع واکسن 

باشند.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت همچنین در خصوص اثرگذاری واکسن آنفلوانزا، 
گفت: »تا دو هفته بعد از تزریق واکسن مصونیتی برای فرد نداشته و به 
افراد کمکی نمی کند بلکه دو ماه پس از تزریق این نوع واکسن می توانیم 

پیک اثر آن را شاهد باشیم.«
جهانپور با تاکید بر اینکه زمانی که نگرانی ایجاد می شود همه به سمت 
واکسن زدن حرکت می کنند، افزود: »در ماه های گذشته واکسن وجود 
برای  دارد  که وجود  هم  دیگری  تعداد  کردند  دریافت  افراد  و  داشت 

گروه های پرخطر استفاده خواهد شد.«

وی با بیان اینکه بر این اساس توزیع واکسن آنفلوانزا و داروی اسلتامیویر 
کنترل شده خواهد بود، تصریح کرد: »اگر نیاز باشد مجددا واردات این 

نوع واکسن رخ خواهد داد.«
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه تزریق واکسن برای افرادی 
که ضرورت تزریق آن وجود داشته باشد، رخ می دهد، گفت: »هجوم 
افراد عادی برای تزریق واکسن آنفلوانزا قابل پذیرش نیست زیرا این 

موضوع دسترسی افراد پرخطر را محدود می کند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا آنفلوانزای شیوع پیدا کرده ربطی به 
شکار پرندگان در سواحل شمالی کشور یا مصرف طیور دارد یا خیر، 

گفت: »این ویروس ربطی پرندگان ندارد.«
جهانپور با تاکید بر اینکه آلودگی هوا و همچنین سکون هوا می تواند شیوع 
ویروس آنفلوانزا را در بین مردم بیشتر کند، افزود: »کاهش جابه جایی 
هوا می تواند ریسک ابتال به آنفلوانزا را افزایش دهد البته که آلودگی هوا 

نیز می تواند عالیم و عوارض را در بیماران مبتال تشدید کند.«
ریییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ 
به این سوال که آیا نظارتی بر عملکرد داروخانه ها از حیث جلوگیری 
از احتکار واکسن یا دارو وجود دارد، گفت: »نظارت های مستمر وجود 
دارد البته که ممکن است داروخانه ای هم تخلف کند، در چند روز اخیر 
با تقاضای کاذب مواجه هستیم که این ممکن است داروخانه یا برخی 

افراد را در زنجیزه توزیع دارو به سمت سواستفاده سوق دهد.«
وی در پایان تاکید کرد: »آنفلوآنزا واکسن ایجاد کننده مصونیت کامل و 
درمان دارویی قطعی ندارد، اغلب افراد مبتال نیز نیازی به دریافت داروی 
اسلتامیویر ندارند لذا توزیع هر دو کنترل شده خواهد بود و تا امروز بیش 
از 2 میلیون و 3۰۰ هزار قرص اسلتامیویر از طریق شبکه های بهداشت 
و داروخانه های منتخب دولتی در دسترس قرار گرفته است، ظرف هفته 
آینده نیز مجددا یک میلیون عدد در زنجیره توزیع وارد خواهد شد که 

تا زمان فروکش اپیدمی کفایت خواهد کرد.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

تا ۲۵ سال آینده از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند است

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

تقاضای کاذب برای دریافت واکسن آنفلوانزا شکل گرفته است
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معاون کل وزارت بهداشت:

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »ما در 
وزارت بهداشت متولی سالمت هستیم و 
متولی صنعت دارو به طور خاص نیستیم.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در نشست 
تأثیر آزادسازی نرخ ارز بر دارو و ملزومات 
پزشکی بر عدالت در سالمت در دانشگاه 
اظهارات  مورد  در  تهران  پزشکی  علوم 
مطرح شده از سوی برخی صاحبان صنایع 
دارویی کشور مبنی بر تک نرخی شدن ارز، 
اظهار داشت: »اگر زمانی دولت و مجلس 
تصویب کرد که ارز واحد و تک نرخی بشود 
ما نیز مجبوریم بر آن اساس برنامه ها و 
سیاست های خود را تدوین و اجرا کنیم.«

ما متولی صنعت دارو به طور 
خاص نیستیم

وی عنوان کرد: »وزارت چهار هدف اصلی 
در نظام سالمت را دنبال می کند، ما در 
این وزارت متولی سالمت هستیم متولی 
صنعت دارو به طور خاص نیستیم. حال 
شاید بر اساس سوءتفاهم هایی یک دوره ای 
وزارت بهداشت این اشتباه را کرده و این 
شبهه پیش  آمده که وزارت بهداشت متولی 

دارو و پزشکان است تا متولی سالمت مردم، اما در 
اصل ما متولی سالمتیم.«

حریرچی افزود: »تصمیمات ما در وزارت بهداشت و 
درمان حتمًا باید در پوزیشنی مشخص باشد. اگر قرار 
بر انتخاب نوع ارز حال تک نرخی یا سه نرخی باشد 
باید نخست بینیم آیا با این سیاست سالمت مردم را 
افزایش می دهیم و دوم آنکه ارزیابی کنیم تک نرخی 
یا چند نرخی شدن ارز به چه میزان از مردم در مقابل 

مخاطرات مالی سالمت محافظت می کند؟«
وی همچنین گفت: »سوم آنکه باید ببینیم چقدر این 
مسئله در میزان رضایت مردم مؤثر است و آیا رضایت 
آنان را باال می برد و چهارم اینکه تک نرخ شدن ارز به 
چه میزان کاربری در نظام سالمت  افزایش می دهد؟ 

این ایدئولوژی ماست.«
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به سهم بهداشت و 
درمان از GDP اظهار داشت: »کشور ما در حال حاضر 
4/8 درصد از GDP خود را اختصاص به بهداشت و 
درمان می دهد این در حالی است که کشورهایی مانند 
برزیل، مکزیک، رومانی و بلغارستان، اردن، لبنان، مالزی 
و  بهداشت  زمینه  در  که کشورهای ضعیفی  تایلند  و 
 GDP سالمت نیستند به طور متوسط شش درصد از

خود را به این حوزه اختصاص می دهند.«
وی افزود: »ما از لحاظ پوشش سالمت پنج سال بعد 

یعنی در سال 2023 کشور اول منطقه خواهیم بود و 
جزو کشورهایی خواهیم بود که در جایگاهی باالتر از 
متوسط می ایستیم، اما در سال 2030 بر اساس پیش بینی 
ما و سازمان بهداشت جهانی از لحاظ حفاظت مالی 
جزو کشورهای خوب نخواهیم بود پس ما باید میزان 
هزینه های نظامت سالمت ازجمله دارو را در کشور که 
باالست و در آینده برایمان ایجاد مشکل خواهد کرد با 

برنامه ریزی کاهش دهیم.«
حریرچی در بیان راه های کاهش هزینه ها عنوان کرد: 
»صنایع دارویی که سه برابر ظرفیت مصرف کشور تولید 
دارو دارد باید بیرون از کشور باشند چون اقتصاد کشور 
رشد بیش از این در حوزه سالمت در شرایط کنونی را 
متحمل نخواهد شد.« وی ادامه داد: »طی ده سال گذشته 
سهم دارو از اوت آف پاکت از 17 درصد به 38 درصد 
رسیده و پیش بینی ما این ست که در یکی دو سال آینده 
بدون افزایش نرخ ارز به باالی 43 درصد برسد بدین 
معنا که ما دوپنجم و نزدیک به نصف اوت آف پاکت 
مردم را در حوزه داروی سرپایی داریم. پس افزایش 

نرخ ارز در دارو برای ما مسئله است.«
 معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت پوشش 
بیمه ای مردم گفت: »با همه کارهایی که انجام شده است 
در حال حاضر 91 درصد از مردم پوشش بیمه ای دارند 
این در حالی است که 9 درصد باقیمانده پوشش بیمه ای 

ندارند ضمن آنکه خیلی از داروها تحت پوشش بیمه 
نیستند و بسیاری از داروها هم که بیمه هستند با سهم 
یارانه است پس باید برای همه این ها تعیین تکلیف کنیم.«
وی طرح برنامه ریزی برای دسترسی به آخرین گایدالین ها 
و داروهای جدید در شرایط حاضر را در شرایط حاضر 
امکان پذیر ندانست و گفت: »ما در ایران زندگی می کنیم. 
اگر قرار است در نظام دارویی و سالمت کشور بهبودی 

ایجاد شود باید تدریجی باشد.«
حریرچی با اشاره به تجربه سال 91 در زمینه آزادسازی 
ارز عنوان کرد: »آزادسازی ارز در گیرودار تصمیم گیری 
دولت داشت انجام می شد ما گفتیم ارز آزاد، مابه التفاوت 
را می دهیم مجلس هم برای این قضیه 1925 میلیارد 
تومان کنار گذاشت اما سرنوشت آنچه شد؟ جمعیت 
اضافه شد داروی جدید به بازار آمد داروهای جدید 
این  قیمت دالر  افزایش  با  و  بیمه شدند  لیست  وارد 
رقم به 1600 دالر میلیارد رسید که  ما از اول سال ده  
کفش آهنی به پا کردیم که این مبلغ را بگیریم.« وی 
افزود: »در یک حساب سرانگشتی و ساده اگر 3800 
میلیارد ارزی که سال گذشته داشتیم اگر رقم 4200 آن 
را به 10000 تبدیل کنیم با توجه به اینکه ارز نیمایی 
واقعیت چندانی ندارد مابه التفاوت آن 21 هزار میلیارد 

تومان می شود.«
حریرچی تأکید کرد: »برای سال بعد دولت برای بیمه 

دو تا سه هزار میلیارد ندارد پرداخت کند 
ندارد.  تأمین اجتماعی هم  آنکه  ضمن 
پس برخی مسائل مطرح در تک نرخی 
شدن ارز رؤیایی است و واقعی نیست.«

تا اطالع ثانوی قیمت گذاری 
به همین شکل خواهد بود

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه 
طبق اظهارات برخی دوستان صنعت دارو 
که اگر ارز حذف بشود ما باید آخرین 
جایی باشیم که ارز 4200 حذف شود، 
گفت: »ما همین االن هم در این وزارت 
ارز  اگر  آماده می شویم که  مبنا  این  بر 
یک  بکنیم،  باید  کار  چه  نباشد   4200
پکیج داریم. اگر قرار باشد این ارز نباشد 
که این احتمال بیشتر است که بخشی از 
آن نباشد ما برای آن برنامه داریم مثاًل 
بگویند به جای 3 میلیارد دالر، 1/5 یا 2 
میلیارد دالر هست. ممکن بود حتی خود 
مثاًل در شرایط  باشم  داشته  اعتقاد  من 
سال 95-94 یا شرایط عادی دیگر باید 
تک نرخی باشد، اما اآلن برای شرایط فعلی 
به نظرم امال این خنده دار است که ما 
بگوییم برای کنجاله بدهند، برای دان مرغ بدهند و برای 
روغن بدهند؛ برای دارو من نظرم این است که آزاد 
باشد.« وی با اشاره به برخی مسائلی که در تک نرخی 
شدن ارز در صنعت داروی کشور ممکن است پیش آید 
اشاره کرد و گفت: »پس از اجرای این مسئله صاحبان 
صنایع دارو نیایند بگویند نقدینگی نیست، بیمه دارد 
نمی دهد، این را جبران کنید؛ نقدینگی نداریم، صنعت 
کشور به هم خورد و کسی از دارو حمایت نمی کند و 
صنعت و این ها.« حریرچی تأکید کرد: »صنعت دارو 
یکی از پر حمایت ترین جاهایی بود که دولت کرده 

است حاال چه ارز آن را داده یا دارو خریده است.«
به گزارش سالم خبر، معاون کل وزارت بهداشت با اشاره 
به انتقادات بر نحوه قیمت گذاری دارو گفت: »من بر 
اساس تحلیل می گویم که تا اطالع ثانوی قیمت گذاری 
دارو به همین شکل خواهد بود ضمن آنکه تصورم نیز 
این نیست که قیمت گذاری در ایران خیلی پایین است 
چون بسیاری استداللشان این است که قیمت داروهای 

تولید داخل در بسیاری از موارد گران است.«
حریرچی خطاب به صاحبان صنایع دارویی کشور گفت: 
»شما یک تصوری از ارز آزاد دارید؛ مثاًل ارز آزاد می شود 
بیمه هم که پولش را می دهد قیمت هم آزاد است  ارز 
نیمایی هم موجود است خب همه چیز در ایده آل ترین 

شرایط و گل وبلبل است. این خبرها نیست.«

اخبــار

عضو اتحادیه واردکنندگان دارو توضیح داد؛

احتمال تخلف شرکت های 
دارویی در فروش داروهای 

ژنریک به قیمت برند
عضو اتحادیه واردکنندگان دارو در خصوص خبری درباره تخلف 
شرکت های دارویی مبنی بر فروش داروهای ژنریک با قیمت 
داروهای برند، گفت: »با بررسی هایی که انجام دادم مشخص 
شد این خبر در سال 96 بیان شده و باز هم انتشار پیدا کرده 
است. هرچند این موضوع بعید است که فراگیر باشد و ممکن 
است در موارد محدود اتفاق افتاده باشد و بازنگری خواهد شد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، مجتبی بوربور در رابطه با 
قیمت داروهای ژنریک گفت: »بحث قیمت گذاری کلی داروها 
به عهده سازمان غذا و دارو و کمیته قیمت گذاری است و نظارت 

عالیه ای بر این موضوع وجود دارد.«
درباره  خبری  خصوص  در  دارو  واردکنندگان  اتحادیه  عضو 
ژنریک  داروهای  فروش  بر  مبنی  دارویی  شرکت های  تخلف 
با قیمت داروهای برند اظهار داشت: »با بررسی هایی که انجام 
دادم مشخص شد این خبر در سال 96 بیان شده است و باز 
هم انتشار پیدا کرده است هرچند این موضوع بعید است که 
فراگیر باشد و ممکن است در موارد محدود اتفاق افتاده باشد 

و بازنگری خواهد شد.«
وی افزود: »اما همین خبر هم که در سال 96 منتشر شد به این 
صورت بود که مثاًل دارویی با برند اصلی با ارز 3300 و برند 
ژنریک با ارز 4200 قیمت گذاری شده است و دارای 33 درصد 
افزایش قیمت بوده، این موضوع با توجه به تاریخ قیمت گذاری 
رخ داده؛ اگر دارویی با برند خاصی در حال اتمام باشد، احتمال 
اینکه برندهای ژنریک و اصلی با قیمت های تقریبًا یکسان عرضه 

شوند وجود دارد.«
بوربور در پایان در خصوص کیفیت و اثربخشی داروها گفت: 
»سازمان غذا و دارو یک کیفیت کمی و کیفی را درباره نظارت 
بر چرخه داروها بر عهده دارد و قوانین کیفیتی به شدت رعایت 
داروها  به  نسبت  بیماران  برخی  گاهی  است  ممکن  می شود، 
واکنش جدیدی نشان دهند و از این نظر ناراضی باشند، حمایت 
از بحث صنعت کشور بحث کلی و درستی خواهد بود اما اینکه 
امری  نباشد درست نیست چون موضوع کیفیت  کاًل واردات 
انتخابی برای پزشک و بیمار است ما حتی هزینه برخی داروهای 
تولید داخلی از داروهای وارداتی بیشتر است و چه بسا برخی از 

داروهای وارداتی هزینه شان کمتر باشد.«

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:

امکان ذخیره سازی واکسن 
آنفلوآنزا وجود ندارد

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه واکسن ها تاریخ 
انقضای کوتاهی دارند، گفت: »عمومًا تاریخ انقضای واکسن ها 
کمتر از یک سال است به همین دلیل امکان ذخیره سازی بلندمدت 
آن وجود ندارد و به محض بروز کمبود مجبور هستیم واردات 

را به اندازه نیاز انجام دهیم.«
به گزارش سپید، سیدعلی فاطمی در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان 
اینکه داروخانه ها از مردادماه اقدام به سفارش و تأمین واکسن 
آنفلوآنزا کرده اند،  گفت: »تأمین واکسن پیش از آغاز فصل سرد 
سال صورت گرفت تا هنگام شیوع بیماری، داروخانه ها با مشکلی 
مواجه نباشند چراکه تقاضا برای واکسن با شروع پاییز افزایش 
می یابد.« وی با تأکید بر اینکه در دو ماه گذشته مشکلی برای 
تأمین واکسن وجود نداشت، اظهار کرد: »خوشبختانه ماه مهر و 
آبان بدون بروز مشکل و گزارش کمبود سپری شد، اما با بروز 
موج جدید آنفلوآنزا که به صورت مهاجم آغاز شد و منجر به 
بستری شدن و حتی مرگ عده ای شد،  منجر به افزایش تقاضا 
میان افراد شده است؛  همین موضوع سبب شده موجودی اغلب 

داروخانه ها خالی شده است.«
فاطمی افزود: »ازآنجاکه واکسن آنفلوآنزا وارداتی است و عمدتًا 
از کشورهای فرانسه و هلند به کشور وارد می شود، به همین 
دلیل پروسه جایگزینی واکسن از طریق شرکت های واردکننده، 
پخش و داروخانه ها زمان بر خواهد بود. دراین بین تحریم ها نیز 
دراین باره بی اثر نیست و فرایند ثبت و دریافت سفارش دارویی 

را زمان بر کرده است و مشکالتی ایجاد می کند.«
وی با بیان اینکه واکسن ها تاریخ انقضای کوتاهی دارند، ادامه 
از یک سال است  انقضای واکسن ها کمتر  تاریخ  داد: »عمومًا 
به همین دلیل امکان ذخیره سازی بلندمدت آن وجود ندارد و 
نیاز  اندازه  به  را  بروز کمبود مجبور هستیم واردات  به محض 
فعلی انجام دهیم. با توجه به آنفلوآنزای مهاجم در سال جاری 
دشواری کار تأمین واکسن نسبت به گذشته افزایش یافته است.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران برخی تقاضاها برای تزریق 
توصیه  »معموالً  کرد:  تصریح  و  ندانست  ضروری  را  واکسن 
به تزریق واکسن کنند و نه همه   اقدام  افراد درخطر،  می شود 
افراد؛ کسانی که بیماری زمینه ای دارند مانند بیماران قلبی، ریوی 
و کلیوی، افرادی که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن 
مصرف می کنند، مادران باردار، کودکان، افراد باالی 65 سال و... 

کاندید خط اول برای دریافت واکسن هستند.«

تئوریسین های تک نرخی شدن ارز در رؤیا هستند

مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از کشف 
دو میلیارد تومان قاچاق در حوزه فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
در حوزه  »متخلفین  گفت:  و  داد  خبر  سال  ابتدایی  ماه  طی شش 
فرآورده های آرایشی-بهداشتی به دستگاه قضایی معرفی می شوند.«
به گزارش سپید، عبدالعظیم بهفر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نحوه 
نظارت بر بازارهای غیررسمی و قاچاق فرآورده های آرایشی-بهداشتی، 
گفت: »با اقدامات انجام شده در شش ماهه ابتدایی سال 98 نزدیک به 
52 هزار و 441 فقره بازرسی در سطح عرضه فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی انجام داده ایم که از این تعداد 1917 بازرسی منجر به 
میلیارد تومان رقم قاچاق  از دو  تقریبًا بیش  کشف شده است که 

بازرسی هایی  بوده که طی این مدت انجام داده ایم.«
مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: 
»در حوزه نظارت باید توجه کرد که تا جای ممکن سیستم  نظارتی 
یک حوزه در کشور باید یک ارگان مشخص باشد. اگر ارگان های 

متعددی مسئول این کار باشند، در نتیجه آیین نامه ها و بخشنامه های 
اگر  اما  می کند،  مهیا  تقلب  و  قاچاق  برای  را  فضا  امال  مختلف 
نظارتی  نهاد  به  را  اجازه  این  باشد،  مشخص  یکجای  ناظر  نهاد 
از  بنابراین  کند؛  اجرا  به درستی  را  برنامه هایش  بتواند  تا  می دهد 
مهم  باشد، حال  نظارت  مسئول  یکجا  باید  حتمًا  کارشناسی  نظر 

نیست که کجا باشد، اما یکجا باشد.«
بهفر گفت: »در حال حاضر در سطح عرضه فرآورده های آرایشی-
برای سازمان  ارگان های مختلف مدعی نظارت هستند.  بهداشتی 
غذا و دارو سالمت مردم حائز اهمیت است و به همین دلیل این 
کارگروه  مشترک را در عرصه نظارت بر فرآورده های آرایشی و 
بهداشتی تشکیل دادیم. قاعدتًا وقتی یک سیستم نظارتی وجود داشته 
باشد، این سیستم به تنهایی باید پاسخگو هم باشد و سیستم های 

نظارتی باالدستی می توانند از این سیستم سؤال کنند.«
وی اظهار کرد: »متخلفین در حوزه فرآورده های آرایشی-بهداشتی 

ما  برخوردهای  از  بخشی  و  می شوند  معرفی  قضایی  دستگاه  به 
قوانین  از طرفی سیستم و  انجام می شود.  در سیستم های قضایی 
باید  رگالتوری در حوزه تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
به گونه ای باشد که در حوزه صدور مجوزها و پروانه ها سخت گیرانه 

نبوده، اما درعین حال نظارت ها و کنترل ها سخت گیرانه باشد.«
بهفر درباره سهم تقلب و قاچاق در محصوالت آرایشی و بهداشتی 
گفت: »طبق آخرین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1.6 میلیارد 
بهداشتی  آرایشی-  فرآورده های  بازار   در  تقلب  و  قاچاق  دالر 
وجود داشته است.« وی با اشاره به برچسب گذاری فرآورده های 
آرایشی-بهداشتی برای اصالت سنجی آنها، افزود: »در حال حاضر 
برچسب  دارای  وارداتی  بهداشتی  و  آرایشی  فرآورده های  کلیه 
داشتن  صرف  که  کنند  توجه  مردم  البته  هستند.  اصالت  کنترل 
باید  حتمًا  و  نمی کند  کفایت  محصول  روی  بر  اصالت  برچسب 

استعالم انجام شود.«

مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی مطرح کرد؛

کشف ۲ میلیارد تومان فرآورده  قاچاق در شش ماه ابتدایی ۹۸

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در خصوص 
آنفلوانزا  واکسن  کمبود  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  شده  منتشر  اخبار 
در کشور، گفت: »در حال حاضر با توجه به موج شیوع آنفلوانزا هیچ 
مشکلی در زمینه واکسن آنفلوانزا در کشور نداریم و متقاضیان این واکسن 
موفق به دریافت و تزریق آن شده اند، واکسن آنفلوانزا به مقدار کافی در 

سراسر کشور توزیع شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.«
به گزارش سپید، غالمحسین مهرعلیان اظهار داشت: »در حال حاضر 
تقاضا برای تهیه داروی اسلتامیویر به دلیل تجویز اصلی برخی پزشکان 

افزایش پیدا کرده است و این دارو بر اساس پروتکل معاونت بهداشت 
در داروخانه های دانشگاهی، بیمارستان های دولتی و خصوصی توزیع 
می شود. بر اساس پروتکل معاونت بهداشت این دارو در داروخانه های 
خصوصی توزیع نشده و مردم برای تهیه آن به این مراکز مراجعه نکنند.«
وی افزود: »قرص اسلتامیویر طی روز های آینده در اختیار دانشگاه های 
علوم پزشکی قرار می گیرد و تا آخر هفته آینده نیز تعداد 500 هزار عدد 
از این قرص در دانشگاه های مختلف توزیع می شود تا بیماران بدون 
بیمارستان های  در  واقع  منتخب  داروخانه های  از  بتوانند  هیچ مشکلی 

دولتی و خصوصی آن را تهیه کنند.«
پایان در خصوص  باشگاه خبرنگاران جوان، مهرعلیان در  به گزارش 
اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کمبود واکسن آنفلوانزا در 
سراسر کشور، گفت: »در حال حاضر با توجه به موج شیوع آنفلوانزا 
متقاضیان  و  نداریم  در کشور  آنفلوانزا  واکسن  زمینه  در  هیچ مشکلی 
این واکسن موفق به دریافت و تزریق آن شده اند، واکسن آنفلوانزا به 
مقدار کافی در سراسر کشور توزیع شده و هیچ کمبودی در این زمینه 

وجود ندارد.«

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

کمبود واکسن آنفلوآنزا حقیقت ندارد



کمیسیون های  امور  مدیرکل 
سازمان پزشکی قانونی کشور در 
خصوص دالیل افزایش شکایات 
گفت:  پزشکی  قصور  حوزه  در 
»در سال های اخیر شاهد افزایش 
شکایات نسبت به کادر درمانی و 
جامعه پزشکی بوده ایم که دالیلی 
مختلفی موجب رشد شکایات شده 
است که از آن جمله می توان رعایت 
از سوی  اخالق حرفه ای  نکردن 
پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، 
پزشکی  سازمان  اعالم  اساس  بر 
قانونی طی هفت ماهه امسال از کل 
پرونده های قصور پزشکی نوبت 
اول مورد بررسی در پزشکی قانونی 
و  تبرئه  مورد   931 و  یک هزار 
منجر  نیز  مورد   559 و  یک هزار 
به محکومیت شد، در هفت ماهه 
امسال بیشترین میزان شکایت در 
قصور پزشکی نوبت اول با 579 
مورد مربوط به رشته دندانپزشکی 
بوده که 370 مورد آن به محکومیت 
و 209 مورد به تبرئه انجامیده است.

پس از آن، جراحی زنان و زایمان با 454 مورد، جراحی 
عمومی با 396 مورد، جراحی ارتوپدی با 290 و پزشکان 
عمومی با 261 مورد بیشترین موارد شکایت را داشته اند، 
همچنین آمار شکایات از گروه های پرستاری هفت ماهه 
امسال 169 و شکایت از مسئوالن فنی مراکز درمانی 
148 مورد بوده که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل با رشد 6.3 و 4.1 درصدی همراه بوده است، 
در این مدت میزان شکایت از گروه های غیرپزشکی 
137 مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

با کاهشی جزئی مواجه بوده است.«
در خصوص دالیل افزایش شکایات در حوزه قصور 
پزشکی گفت: »در سال های اخیر شاهد افزایش شکایات 
نسبت به کادر درمانی و جامعه پزشکی بوده ایم که 
دالیلی مختلفی موجب رشد شکایات شده است که 
از آن جمله می توان رعایت نکردن اخالق حرفه ای 
از سوی پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد.« وی عدم 
ترین  مهم  از  را  پزشکی  و  حرفه ای  اخالق  رعایت 
کرد  عنوان  پزشکی  قصور  بحث  در  شکایت  دالیل 
و افزود: »مطابق بررسی های میدانی 60 تا 70 درصد 

دالیل شکایت از کادر درمانی و پزشکی به موضوع 
اخالق حرفه ای و پزشکی کادر درمان برمی گردد؛ به 
نظر می رسد در صورتی که کادر پزشکی و درمانی 
با رعایت اخالق حرفه ای  بیمار و یا همراهان او  با 
برخورد کنند و بعد از بروز عارضه به خوبی با آنان 
صحبت کنند زمینه کاهش شکایت از کادر درمانی تا 

حد زیادی فراهم شود.«
سلحشور گفت: »متاسفانه برخی همکاران پزشک به 
دلیل حجم باالی کار یا برخی دالیل دیگر در رعایت 
اخالق حرفه ای به درستی عمل نمی کنند ضمن آنکه 
درمانی  اقدام  عوارض  خصوص  در  ندادن  توضیح 
پیش از شروع درمان خود عامل دیگری در افزایش 
میزان شکایات است، بهتر است پزشکان پیش از اقدام 
درمانی در خصوص عوارض احتمالی درمان توضیحات 
الزم را به بیمار ارائه کنند تا وی با آگاهی کامل برای 
درمان تصمیم بگیرد و بتواند با این آگاهی برای درمان 
از  آگاهانه  برائت  و  رضایت  گرفتن  بدهد،  رضایت 
تنها در صورتی  درمان  بیمار در خصوص عوارض 
در  باشد،  نیفتاده  اتفاق  قصوری  که  است  ارزشمند 

غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد.«
 مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی 
کشور ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی شان را دلیل 
دیگر افزایش میزان شکایت از کادر درمان دانست و ادامه 
داد: »عالوه بر ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی، 
آگاهی و دانش پزشکی مردم نیز نسبت به بیماری ها 
با توجه به دسترسی به اینترنت و فضای مجازی باالتر 
رفته است و مردم از عوارض بیماری ها و اقداماتی که 
ممکن است کادر درمانی در انجام آن کوتاهی کرده 
باشند آگاه تر شده اند و همین افزایش آگاهی زمینه ساز 

برخی شکایات در حوزه قصور می شود.«
وی وضعیت اقتصادی مردم را یکی دیگر از دالیل نه 
چندان جدی در بروز شکایات قصور پزشکی عنوان کرد 
و گفت: »گاهی مردم برای جبران هزینه های مالی درمان 
و نیز جبران عوارض بیماری اقدام به شکایت می کنند 
که البته به عنوان دلیل نه چندان قوی مطرح می شود.« 
سلحشور با اشاره به اعتماد مردم به جامعه پزشکی 
و آسیب هایی که خدشه دار شدن این اعتماد به همراه 
دارد اظهار داشت: »برخی برنامه های غیرکارشناسانه در 

مورد قصور و خطاهای پزشکی که در 
جراید و رسانه ها منتشر می شود این 
اعتماد را خدشه دار می کند در حالیکه 
اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی 
وظایف خود را به شکل شایسته ای 
ارائه می کنند و شاید تنها درصد بسیار 
کمی مشکالتی در این خصوص داشته 

باشند.«
مدیرکل امور کمیسیون های سازمان 
داد:  ادامه  کشور  قانونی  پزشکی 
»هرچند پزشکی نیز یک شغل و منبع 
درآمد است اما اگر مردم احساس کنند 
که پزشک مقدم بر درمان و معالجه 
بیمار، به این شغل صرفا به عنوان منبع 
مالی نگاه می کند دچار ذهنیت منفی 
می شوند و تصور می کنند پزشک در 
پی درمان آالم و دردهای آنان نیست، 
سه رشته های دندان پزشکی، زنان و 
زایمان و جراحی عمومی معموال در 
قصور  شکایات  آمار  اول  رتبه های 
آمار  بودن  باال  دارند،  قرار  پزشکی 
قصور در رشته زنان و زایمان نه به 
دلیل زیادی تعداد اشتباهات در این 
رشته بلکه به خاطر وسعت و اهمیت 
آن است.« وی اظهار کرد: »در رشته زنان و زایمان 
تعداد مراجعات بسیار باالست و به دلیل وجود مادر 
و کودک حساسیت در مورد آن زیاد است بنابراین در 
رتبه های باالی شکایات قصور پزشکی قرار دارند و 
در هفت ماهه سال جارسی نیز بعد از دندان پزشکی 
در رتبه دوم قرار دارد، باال بودن آمار شکایات قصور 
میزان  بودن  باال  دلیل  به  نیز  دندان پزشکی  رشته  در 
هزینه هاست و اگر اقدامی درست انجام نشود بیمار 
برای جبران هزینه پرداختی اقدام به شکایت می کند. 
در مورد جراحی عمومی هم تعداد زیادی بیماران به 
این گروه از پزشکان مراجعه می کنند و به همین دلیل 

جزء رشته های پرشکایت است.«
برای  انتظار  زمان  خصوص  در  پایان  در  سلحشور 
پاسخدهی به پرونده ها در کمیسیون های پزشکی قانونی 
گفت: »تالش ما این است که پرونده ها حداکثر ظرف 45 
روز کاری پاسخ داده شود اما به دلیل کثرت پرونده ها 
بیشتر شده است  زمان  این  انسانی  نیروی  و کمبود 
به حداقل  این زمان را  ایت که  این  برنامه ریزی  اما 

ممکن کاهش دهیم.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

هزینه واقعی خدمات درمانی 
باید دیده شود

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »اگر به عنوان مسئول نظام 
پزشکی این صحبت را می کنم که هزینه واقعی خدمات درمانی 
باید دیده شود برای این است که با حرف و شعار در مرزهای 

پیشرفته علمی نمی توان باقی ماند و قدم های جدی برداشت.«
به گزارش سپید، محمد رضا ظفرقندی در کنگره بیهوشی قلب 
ایران که در مرکز همایش های رازی تهران، برگزار شد ضمن 
تشکر و قدردانی از تالشهای همکاران حوزه بیهوشی، بویژه در 
بیهوشی قلب بیان کرد: »به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
از همه دست اندرکاران پیدا و پنهان تشکر می کنم و در بیهوشی 
قلب گام های رو به جلو برداشته شده که به بیمار و تیم درمان 

کمک شایانی می کند.«
ادامه داد: »در اعمال جراحی  رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
همکاران بیهوشی نقش تعیین کننده دارند، نقش رشته بیهوشی به 
عنوان مربی تیم اتاق عمل، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده که در جراحی های پیشرفته به مراتب بسیار مهم است و می 
تواند اتاق عمل را هدایت کند، باید نیازهای کشور و تربیت نیرو 
در حوزه بیهوشی شناسایی و بررسی شود، باید هماهنگی الزم 
بین نیازها و تربیت متخصص دراین رشته وجود داشته باشد تا 
در آینده با مشکل مواجه نباشیم همانگونه که اکنون در رشته 
جراحی قلب دانشگاه تهران ظرفیت پذیرش 16 نفر را دارد اما 

تنها دو یا سه نفر مراجعه می کنند .«
وی افزود: »رشته بیهوشی ریسک باالیی دارد، مردم و مسئوالن 
باید بدانند کاری که در اتاق عمل ارائه می شود با چه دغدغه هایی 
همراه است و خیلی از همکاران شب خواب ندارند و فکر می کنند 
که برای بیمار خود چه کاری انجام دهند تا بیمار به سالمت 
از اتاق عمل خارج شود، خوشبختانه روش های جراحی بسیار 
پیشرفته است اما باید بدانیم که حرکت در مرزهای دانش و کار 
پزشکی کردن در این مرز هزینه دارد و اگر به عنوان مسئول نظام 
پزشکی این صحبت را می کنم که  هزینه واقعی خدمات درمانی 
باید دیده شود برای این است که با حرف و شعار در مرزهای 

پیشرفته علمی نمی توان باقی ماند و قدم های جدی برداشت.«
ظفرقندی در پایان به فصل بودجه بندی کشور اشاره کرد و گفت: 
»از مجلس و دولت می خواهیم که در فصل بودجه کشور، به 
این موضوع توجه جدی داشته باشند. زیرا، حوزه سالمت از 
اهمیت زیادی برخوردار است، امروز در کشور تکنیک و علم 
در درجه اعلی و توان کار در همه زمینه ها وجود دارد و اگر 
صحبت می شود هزینه واقعی خدمات درمانی در بودجه دیده 
بدانند درآمد  باید مسئوالن  شود منظور فقط ویزیت نیست و 
بیمارستان ها از کارکرد پزشکان و تیم درمان است و اگر صحیح 
و مطابق با واقعیت نباشد؛ روز به روز وسائل و تجهیزات افت 
کرده و ارائه خدمات در سطح پیشرفته باقی نخواهد ماند، البته 
شرایط ظالمانه تحریم در حوزه پزشکی را که خالف حقوق 
بشر است، درک می کنیم اما باید به هزینه های واقعی خدمات 

درمانی توجه شود.«

رئیس مرکز اورژانس تهران خبر داد

 ۸ هزار تماس در روز بخاطر 
مشکالت ناشی از آلودگی هوا 

رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به آلودگی هوای پایتخت 
در روزهای گذشته گفت: »به طور میانگین روزانه نزدیک به 8 
هزار تماس با اورژانس تهران برقرار شده است که این موضوع 
نشان دهنده تاثیرات منفی آلودگی هوا بر سالمت مردم است.«
به گزارش به نقل از ایسنا، پیمان صابریان با بیان اینکه آلودگی 
بیماران  مراجعه  افزایش  به  منجر  گذشته  روزهای  طی  هوا 
تاریخ  »از  است گفت:  درمانی شده  مراکز  به  تنفسی  و  قلبی 
سوم تا دهم آذرماه و با توجه به افزایش آلودگی هوا به طور 
و  تنفسی  بیماری های  تشدید  یا  ابتال  اثر  بر  نفر   8398 کلی 
قلبی به مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی مراجعه 
کرده اند که از این تعداد 2339 مورد مربوط به اورژانس پیش 

بیمارستانی بوده است.«
رئیس مرکز اورژانس تهران ادامه داد: »بیشترین مراجعه مردم 
بر اثر ابتال یا تشدید بیماری های تنفسی و قلبی به اورژانس 
در  آن  کمترین  و  مورد   362 با  آذرماه  دهم  تاریخ  در  تهران 

تاریخ دوم آذرماه با 286 مورد بوده است.«
وی افزود: »استان تهران در روزهای آلوده هوا بیشترین آمار 
به مراکز درمانی را به خود اختصاص داده  مراجعه کنندگان 
است، در این روزها اورژانس تهران با استقرار اتوبوس آمبوالنس 
و آمبوالنس های ناوگان خود در نقاط پر تردد تمهیدات ویژه 

ای را برای شهروندان در نظر گرفته است.«
صابریان در پایان گفت: »مصرف شیر، میوه و سبزی های تازه 
و مصرف کمتر تنقالت از جمله چیپس و پفک و نوشابه های 
به  ابتال  عوارض  از  هوا  آلودگی  شرایط  در  می تواند  گازدار 
بیماری های قلبی و تنفسی پیشگیری کند و به عموم شهروندان 
توصیه می شود به اندازه کافی آب بنوشید تا با شست و شوی 
دستگاه گوارش و رفع عطش و خشکی دهان اثرات ناشی از 

آلودگی هوا کاهش یابد.«
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مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی کشور:

گاهیمردمبرایجبرانهزینههایدرمان،علیهپزشکانشکایتمیکنند

رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب، گفت: »بیهوشی 
فقط مربوط به اتاق عمل نیست، ما موظف هستیم از قبل از اتاق 
عمل، بیمار را چک کنیم و این موضوع باعث کاهش بار مالی 

در نظام سالمت و رضایتمندی بیمار می شود.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، علی رضا جهانگیری فرد، صبح 
بیهوشی قلب در مرکز  بین المللی  چهارشنبه در دومین کنگره 
همایش های رازی تهران، افزود: »در حال حاضر 8 مرکز آموزشی 

فلوشیپ بیهوشی قلب در کشور فعال است.«
رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران، با اشاره به 220 عضو انجمن 
گفت: »150 نفر از اعضای انجمن را پزشکان فلوشیپ بیهوشی 
قلب تشکیل می دهند، بیهوشی فقط مربوط به اتاق عمل نیست، 
ما موظف هستیم از قبل از اتاق عمل، بیمار را چک کنیم و این 
موضوع باعث کاهش بار مالی در نظام سالمت و رضایتمندی 
عنوان یک  به  اتاق عمل  در  بیهوشی  از  می شود.« وی  بیمار 

رشته "های تک" نام برد و افزود: در حال حاضر اکوکاردیوگرافی توسط 
متخصص بیهوشی قلب در اتاق عمل انجام می شود، در حال حاضر همه 
مراکز جراحی کشور دارای فلوشیپ بیهوشی قلب هستند، بیهوشی در 
جراحی قلب متفاوت از جراحی های عادی محسوب می شود، چون حمایت 
قلبی و ارگان های مختلف بدن در این نوع جراحی متفاوت است و باید 

برای بیمار، اقدامات پیشرفته بیهوشی انجام داد.« جهانگیری فرد در پایان 
همچنین بر ضرورت مراقبت های بعد از عمل تاکید کرد و ادامه داد: 

»نقش بیهوشی قلب، بسیار جامع است.«
همچنین علی اکبر والیتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری اظهار داشت: 
»بیهوشی در ایران موضوع تازه ای نیست و اگر به تاریخ تمدن کشورمان 

توجه کنیم، متوجه اهمیت بیهوشی در علم طبابت خواهیم شد، 
از سال 1376تا کنون 1176 مورد پیوند قلب در کشور انجام 
شده است، 260 مورد از این تعداد پیوند قلب در بیمارستان 
مسیح دانشوری بوده است که با همکاری متخصصین بیهوشی 

قلب صورت گرفته است.«
وی افزود: »فردوسی در کتاب شاهنامه به هوشبری و بیهوشی 
اشاره کرده است، همچنین در یکی از متون بازمانده از دوران 
ساسانی نام یک ماده بیهوشی به میان آمده است، در اغلب 
متون قدیمی در کنار دارو های بیهوشی کلمات بنگ و منگ 
به کار رفته است و پس از اسالم رایج ترین دارو های بیهوشی 
"مردم گیاه" یا "مهرگیاه" بوده که به شکل آدمک است، گیاه 
مرسوم دیگری به نام خشخاش برای بیهوشی مورد استفاده 

قرار می گرفته است.«
والیتی در پایان گفت: »در داستان امیر ارسالن نامدار طرز 
استفاده از یک داروی بیهوشی ذکر شده و عطار نیشابوری نیز در اشعار 
خود به داروی بیهوشی اشاره کرده است، عقیلی خراسانی، حکیم تنکابنی، 
بهاء الدوله رازی در متون طبی ایرانی پیش و پس از اسالم که درباره 
بیهوشی مطلب آورده اند، بسیار است و این نشان از قدمت روش هایی 

هوشبری در طب ایرانی بوده و این موجب افتخار ایران و ایرانیان است.«

در پنجمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات، شیوه نامه درخواست صدور 
مجوز تبلیغات امور پزشکی به تصویب رسید و ظرف یک تا 10 روز 

آینده به نظام پزشکی های سراسر کشور ابالغ خواهد شد.
به گزارش سپید، فربد رهنما با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه کمیته 
مرکزی تبلیغات بیان کرد: »شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات 
در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که ظرف مدت 10 

روز آینده به نظام پزشکی های سراسر کشور ابالغ خواهد شد.«
وی افزود: »هدف از تدوین و تصویب این شیوه نامه ، یکسان سازی صدور 

مجوز تبلیغات امور پزشکی توسط کمیته تبلیغات 210 نظام پزشکی در 
نظام پزشکی  به  با مراجعه  متقاضیان می توانند  سراسر کشور است که 
محل طبابت خود درخواست صدور مجوز را داشته باشند که در این 
شیوه نامه چگونگی صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی تبیین شده است.«
مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص پنجمین جلسه 
کمیته مرکزی تبلیغات گفت: »در این جلسه عالوه بر بررسی و تصویب 
شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات، درخواست تبلیغ یکی از 
کاالهای سالمت محور نیز با حضور اعضای کمیته مورد بررسی قرار 

گرفت ومجوز تبلیغ آن صادر شد. سازمان نظام پزشکی و سازمان صدا 
و سیما همکاری خوبی در این زمینه دارند مبنی بر این که قانون تبلیغ 
امور پزشکی و کاالهای سالمت محور رعایت شود که امیدواریم این 

همکاری ادامه داشته باشد.«
براساس اعالم روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رهنما در پایان درخصوص 
مدت زمان صدور این مجوز اظهار کرد: »در شرایطی که نیاز به تغییرات 
نباشد بین 2 تا 4 هفته این مجوز صادر خواهد شد که در موارد اصالحی 

و اعمال تغییرات ممکن است کمی طوالنی تر شود.«

رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب:

بیهوشی فقط مربوط به اتاق عمل نیست

در پنجمین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات صورت گرفت

تصویب شیوه نامه درخواست صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی
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