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رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت: 

دارویسلسپتاواخرخردادتامینمیشود
رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: »علت تاخیر در تامین 
داروی سلسپت نبود پرواز چارتر برای ورود این دارو به 
کشور است و با هماهنگی های انجام شده اواخر خرداد 

تامین می شود. «
به گزارش سپید، مهدی شادنوش افزود: »با پیگیری های 
انجام شده از سوی سازمان غذا و دارو و مرکز مدیریت 
پیوند در مورد داروی سلسپت با توجه به ارز اختصاص 
یافته به این دارو برای شرکت وارد کننده از ورود مواد اولیه 
این دارو در اواخر خرداد و تحویل همزمان دارو به مراکز 
پخش اطالع داد، این تاخیر به علت نبود پرواز چارتر تا 
آن زمان است که شرکت دارویی برای رفع این مشکل در 

حال پیگیری است.«
داروی سلسپت یک داروی وارداتی از سوئیس است که 
به عنوان داروی اصلی مورد نیاز بیماران پیوند کلیه برای 

جلوگیری از پس از زدن پیوند استفاده می شود و با وجود داروهای 
مشابه با توصیه پزشکان بسیاری از بیماران پیوند کلیه از این دارو 

استفاده می کنند.
پیش از این محمد سعید الموسوی عضو هیات مدیره انجمن حمایت 
از بیماران کلیوی به خبرنگار ایرنا گفته بود: »داروی سلسپت که داروی 
اصلی بیماران پیوند کلیه است در کشور نایاب شده و بسیاری از این 

بیماران نگران پس زدن پیوند و بازگشت به دیالیز هستند.«
به گفته وی، داروی اصلی مورد نیاز بیماران پیوند کلیه برای اینکه 
پیوند کلیه آنها پس نزند، داروی سلسپت سوئیسی است. البته یکی 
دو شرکت داروسازی ایرانی هم مشابه این دارو را تولید کرده اند، یک 
مورد نمونه مشابه خارجی هم دارد که داروی مایفورتیک است اما یک 
بیمار پیوند کلیه که سال هاست پیوند کرده و در طول سال های گذشته 
با مصرف داروی سلسپت پیوند کلیه او جواب داده است، ریسک 
نمی کند که با تغییر دارو، خود را در خطر پس زدن پیوند قرار دهد.«
وی ادامه داد: »کمبود داروی سلسپت استرس زیادی به بیماران پیوند 
کلیه وارد کرده است، یک بیمار پیوندی از زمانی که پیوند کلیه می 
زند تا روزی که نفس می کشد باید این دارو را مصرف کند تا کلیه 
پس نزند. بسیاری از این بیماران با انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
تماس می گیرند و درخواست دارند که این دارو تامین شود. هزینه یک 

پیوند کلیه اکنون حدود 1۰۰ میلیون تومان است. هیچ بیمار پیوندی 
این ریسک را نمی کند که با تغییر دارو خود را در خطر پس زدن پیوند 
قرار دهد و این مساله به نفع وزارت بهداشت و دولت هم نیست.«

 الموسوی گفت: »شرکت دارویی که داروی سلسپت را وارد می کند 
نیز اعالم کرده که پنج میلیون یورو پول خرید این دارو را با ارز ۴2۰۰ 
تومانی به سازمان غذا و دارو پرداخت کرده و این سازمان نیز این 
پول را در اختیار بانک مرکزی داده تا مراحل بازرگانی واردات این 
دارو انجام شود. سفیر سوئیس هم اعالم کرده که با استفاده از کانال 
مالی انتقال وجه برای واردات این دارو همکاری می کند. باید پول 
این دارو به شرکت تولید کننده پرداخت شود ولی ظاهرا هنوز این 

مبلغ به شرکت سوئیسی پرداخت نشده است.«

زمان تامین داروی سلسپت معلوم نیست
غالمحسین مهر علیان مدیرکل دارو و فرآورده های تحت نظارت سازمان 
غذا و دارو نیز در این باره گفت: »در شرایط سختی هستیم، انتقال 
پول به خارج مشکل است و برای واردات دارو پرواز نیست، در این 
شرایط بیماران پیوند کلیه هر داروی دیگری به جز سلسپت در بازار 
بود مصرف کنند چون فعال زمان دقیق تامین این دارو معلوم نیست.«
وی افزود: »در شرایط سختی هستیم، داروی سلسپت برای بیماران 

پیوندی حکم بنز را دارد. ما در شرایطی هستیم که نمی توانیم 
حرف از بنز بزنیم، بیماران پیوندی اگر پراید هم پیدا کردند 
سوار شوند و هر داروی دیگری بود مصرف کنند. نمی توانیم 
بگوییم چون داروی سلسپت نیست، پس دارو نیست. اگر 
داروهای مشابه مثل مایفورتیک بود استفاده کنند و اگر نبود 

داروهای دیگر ایرانی هم در بازار هست.«
وی ادامه داد: »تالش می کنیم داروی سلسپت هم وارد 
شود اما لزوما تالش سازمان غذا و دارو به نتیجه نمی رسد. 
البته برای واردات سلسپت اقدامات الزم انجام شده، حجم 
خوبی هم قرار است وارد شود اما اگر نشد، فعال بیماران 

پیوندی از داروهای جایگزین استفاده کنند.«
مدیر کل دارو وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش 
که بیماران پیوند کلیه از ترس پس زدن پیوند تمایلی به 
مصرف داروهای جایگزین سلسپت ندارند و پزشکان آنها 
نیز به این بیماران مصرف داروهای دیگر را توصیه نمی کنند، 
گفت: »طبیعی است که پزشکان توصیه نمی کنند ولی ما در وزارت 
بهداشت هم شرایط خودمان را داریم و توصیه می کنیم بیماران پیوند 

کلیه از داروهای جایگزین استفاده کنند.«
وی افزود: »شرکت وارد کننده، پول واردات داروی سلسپت را داده 
است و این مبلغ به بخش بازرگانی برای واردات منتقل شده است 
اما مشکل انتقال پول به خارج وجود دارد. مشکل حمل و انتقال دارو 
به کشور هم هست. مشکالت امسال زیاد است. فقط یک پرواز به 
ایران وجود دارد و فقط شرکت قطر ایرویز به ایران پرواز دارد، دیگر 
هیچ پروازی به ایران وجود ندارد، طبیعی است که در این شرایط 

همه چیز عقب می افتد.«
مهرعلیان گفت: »نبود پرواز برای واردات دارو یکی از مشکالت 
است، مجموعه ای از مشکالت وجود دارد. ارز برای واردات دارو 
را دیر می دهند و ارز مورد نیاز دیر تامین می شود. پرواز نیست، 
انتقال پول مشکل است، همه این مشکالت را کنار هم بگذارید 
بنابراین اکنون هیچ زمانی را نمی توانیم برای واردات داروی سلسپت 
اعالم کنیم. در این شرایط سخت از ما )سازمان غذا و دارو( زمان 
نخواهید. تعیین زمان تامین دارو در اختیار وزارت بهداشت نیست. 
ممکن است اعالم کنیم دو هفته دیگر این دارو وارد کشور می شود 

اما در عمل یک ماه شود.«

خبـر

تفاهم نامه پرداخت تسهیالت به دانشجویان دوره  های دستیاری 
پزشکی میان نظام بانکی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی، به امضا رسید. 
به گزارش سپید، این تفاهم نامه صبح روز یکشنه 11 خرداد و با 
هدف پرداخت تسهیالت به 1۰ تا 1۵ هزار دانشجوی دوره دستیاری 
پزشکی منعقد شد. دستیاران پزشکی پس از اتمام دوره تحصیلی، 
فارغ التحصیل شده و مشغول دوره  های عملیاتی می شوند، اما هنوز 
مشغول به کار و کسب حقوق نشده اند. لذا این تسهیالت به 1۵ هزار 
دانشجوی دوره دستیاری با کارمزد چهار درصد پرداخت می شود.

بهروز رحیمی رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در این مراسم، ضمن قدردانی از اصحاب 
رسانه در راستای آگاهی بخشی و اطالع رسانی در موضوع مقابله 
با کرونا و همچنین، گرامیداشت یاد شهدای مدافع سالمت گفت: 
»دستیاری یکی از پررنگ ترین حوزه های کاری دانشجویان پزشکی 
است. وقتی که دانشجویان پزشکی دوره تحصیلی را طی کرده و فارغ 

التحصیل می شوند، با آزمون های بسیار سختی وارد دوره دستیاری 
می شوند که این افراد نقش بزرگی در نظام درمان ایفا می کنند و 
بسیاری از خدمات در بیمارستان ها و اتاق های عمل توسط فارغ 
التحصیالن دستیاری انجام می شود. این دانشجویان به دلیل حجم کار 
دوره تحصیلی شان، فرصت کار در بخش های دولتی و خصوصی 
ندارند و تمام تمرکز و فعالیتشان معطوف به دوره دستیاری است، 
بنابراین، وضعیت معیشتی و مالی شان مطلوب نیست.« وی افزود: 
»بانک مهر ایران به حوزه مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه دارد و 
همین موضوع ما را به این فکر انداخت که در قالب یک تفاهم نامه، 
بخشی از هزینه های معیشتی دانشجویان دستیاری را جبران و تامین 
کنیم. قبال در صندوق رفاه، بر وضعیت دانشجویان غیردستیار تمرکز 
داشته و همه دانشجویان رشته های علوم پزشکی که جمعیتی حدودا 
27۰ هزار نفری است را پوشش می دادیم و براساس اساسنامه صندوق 
رفاه و قانون مصوب مجلس، بیشترین تمرکزمان بر وضعیت معیشتی 
دانشجویان مستقل با اولویت بی بضاعت بود، امسال یکی از برنامه های 

خوبی که با همکاری سازمان برنامه و مجموعه وزارت بهداشت و 
تاکیدات وزیر بهداشت، هدفگذاری شده، توجه به حوزه دستیاری 
است و با محوریت معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت 
دو اقدام مثبت در حوزه دانشجویان دستیاری در حال انجام است که 
یکی بیمه دانشجویان بود که طی تفاهمنامه ای با سازمان بیمه سالمت 
عملیاتی شد و دومین اقدام نیز مربوط به جلسه امروز است که در 
قالب تفاهم نامه مشترک، وام های قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد 
»وام 1۰ تا 1۵ میلیون تومانی« به این دانشجویان اعطا خواهد شد.«

به گزارش وبدا در پایان مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران 
این  پرداختی  بیان کرد: »سال گذشته ۴۰ درصد تسهیالت  نیز 
بانک در بخش اشتغال و توانمندسازی بوده است. برای اعطای 
تسهیالت، سقفی تعیین نشده و در صورت افزایش تقاضا، شمار 
وام های اعطایی افزایش خواهد یافت، در مجموع برای اعطای 
وام به 1۰ تا 1۵ هزار دانشجوی پزشکی، حدود یک هزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت.«

در جلسه ای با حضور روسای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و بانک مهر ایران 

تفاهم نامه پرداخت تسهیالت به دستیاران پزشکی به امضا رسید 


