
واکنش وزارت بهداشت درخصوص مرگ یک بیمار در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی جیرفت:

شواهدی دال بر قصور پزشکی محرز نشد
وزارت بهداشت پیرو انتشار خبری با عنوان »علت مرگ 
یک بیمار در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی جیرفت 
چه بود؟«، در پاسخی عنوان کرد: »در پی این اتفاق کمیته 
بررسی علل مرگ و میرهای ناخواسته با حضور پزشکان 
متخصص بیمارستان، جراح اعصاب متخصصان بیهوشی، 
جراح عمومی، ریاست بیمارستان، مدیریت بیمارستان و 

متخصص قلب برگزار شد که شواهدی دال بر قصور پزشکی محرز نشد.«
به گزارش سپید، متن جوابیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزشی به انتشار این خبر به شرح زیر می باشد: بیمار مذکور مورخ ۲۷ آبان ماه سال جاری در 
مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام خمینی جیرفت تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار 

گرفته و طبق روال عادی اتاق عمل متخصص بیهوشی همراه با کارشناس بیهوشی در زمان 
جراحی بر بالین بیمار حاضر و عمل را پایش کرده است که به طور ناگهانی بیمار در حین 
عمل جراحی دچار افت ضربان قلب می شود )به ندرت و به دالیلی مانند بیماری های زمینه ای 
و مواردی از این قبیل ممکن است اتفاق بیافتد( که بالفاصله احیای بیمار توسط متخصص 
بیهوشی، کارشناس بیهوشی و جراح بیمار صورت می گیرد. همچنین در این حین متخصص 

بیهوشی دیگری نیزجهت کمک به تیم احیا ملحق می شود.
گفتنی است، متخصص قلب نیز بر بالین بیمار جهت اقدامات احیا حاضر شده اما متاسفانه احیا 
موفقیت آمیز نبوده است و بیمار فوت می کند. در پی این اتفاق کمیته  بررسی علل مرگ و میرهای 
ناخواسته با حضور پزشکان متخصص بیمارستان، جراح اعصاب متخصصان بیهوشی، جراح 
عمومی، ریاست بیمارستان، مدیریت بیمارستان و متخصص قلب برگزار شد که شواهدی دال 
بر قصور پزشکی محرز نشد. در این جلسه پس از ارائه گزارشات تحلیلی، پرونده بیمار جهت 
بررسی دقیق تر به کمیته علمی مرگ و میر دانشگاه و پزشکی قانونی ارجاع داده شده و هنوز 

پرونده بیمار در حال بررسی است.ایسنا

خبـر

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری: 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
 ۳۰ تدوین  از  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
استاندارد دارویی جدید تا پایان سال خبر داد.
علمی  معاونت  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
قانعی  مصطفی  جمهوری،  ریاست  وفناوری 
افزود: »استاندارد دارویی یکی از حساس ترین 
مواردی است که در تولید دارو مورد توجه 
یک  آن  دقیق  استانداردهای  تدوین  و  بوده 

ضرورت ملی است.«
وی تاکید کرد: »ایران یکی از کشورهای پیشرو 
در حوزه تولید دارو و تامین این نیاز حیاتی در 
منطقه است. البته جایگاه ایران در دنیا هم قابل 
توجه است، اما صرف تولید دارو مهم نیست؛ 
بلکه برای جهانی شدن این صنعت باید تالش 
کرد داروهای تولیدی منطبق با استانداردهای 

ملی و بین المللی عرضه شود.«
وی بیان کرد: »تدوین ۳۰ استاندارد جدید در 
حوزه تولیدات دارویی یکی از همین اقدامات 
است که با تالش ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

حال  در  این حوزه  با  مرتبط  نهادهای  دیگر 
انجام است و تا پایان سال محقق می شود.«

قانعی یادآور شد: »در حال حاضر نام ایران 

با تولید ۲۲ داروی زیستی در میان ۵ کشور 
آسیا  در  محصوالت  این  تولیدکننده  نخست 
تالش  با  که  افتخاری  شده؛  ضبط  و  ثبت 

به ثمر نشسته  نوآوری  فناوری و  زیست بوم 
شتاب دهنده ها  ایجاد  با  اقدامات  این  است. 
عنوان کشوری  به  را  ایران  و  گرفته  سرعت 
به دنیا معرفی کرده است.« صاحب فناوری 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، یکی از اولویت های 
ستاد در این سال ها را رونق دادن به تولید داروهای 
با  داروهایی  »تولید  گفت:  و  برشمرد  زیستی 
ایران را به رقیبی برای دیگر  فناوری پیچیده 

کشورها بدل کرده است.«
وی ادامه داد: »سرآمدان علمی کشور در حوزه 
تولید داروهای زیستی تالشی مضاعف دارند 
و تا پایان سال ۳۰ استاندارد دارویی جدید 
تدوین می شود تا به داروسازان ابالغ شود.«
ستاد توسعه زیست فناوری یکی از ۱۲ ستاد 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  در  فعال 
ماه   دی   ۷۰۵ جلسه  در  که  است  جمهوری 
۱۳۹۰  شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه 
به  فناوری«  زیست  توسعه  ستاد  »تشکیل 

رسید. تصویب 

۳۰استانداردداروییجدیدتاپایانامسالتدوینمیشود

شماره ۱8۱۲ ۱۳7 آذر ۱۳۹۹

وزارت  برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
بهداشت گفت: »با تامین مالی برای جذب و به کارگیری 
۳۰ هزار نیروی انسانی جدید از سوی سازمان برنامه و 
نیازهای حوزه سالمت کشور  از  بودجه،  بخش عمده ای 

می شود.« رفع 
از  »یکی  افزود:  نژاد  تقوی  سیدکامل  سپید،  گزارش  به 
رفع  اخیر،  سال  دو  در  نظر  مورد  اولویت های  مهم ترین 
کمبودهای موجود و تامین نیروی انسانی فعال بیمارستان ها 
کشور  در  شده  راه اندازی  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  و 

است.« بوده 
وی تصریح کرد: »با تامین مالی مجوز جذب ۳۰ هزار نیروی 
انسانی جدید که  بخش عمده ای از آن ها در بیمارستان ها، 

مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس شروع به کار 
بسیار  بارکاری  از  که  داشت  انتظار  می توان  کرد،  خواهند 
علوم  دانشگاه های  ناپذیر  خستگی  و  پرتالش  کادر  باالی 

پزشکی و مدافعان سالمت کشور کاسته شود.«
تقوی نژاد تاکید کرد: »با بکارگیری این نیروها، تعداد افرادی 
به  می شوند  بهداشت  وزارت  جذب  اخیر  سال   ۲ در  که 
بیش از ۵۰هزار نفر خواهد رسید که انشاءاهلل شاهد تحول 
عظیم و تاثیرگذار در حوزه منابع دانشگاه های علوم پزشکی 

بود.« کشور خواهیم 
به گزارش وبدا، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی 
آزمون  »دفترچه  شد:  یادآور  همچنین  بهداشت  وزارت 
برای بکارگیری تعداد۷هزار نفر از محل مجوزهای قبلی 

در دی ماه سال جاری منتشر و آزمون استخدامی نیز در 
می شود.« برگزار  ماه  بهمن  آخر  هفته 

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت: 

تامین اعتبار استخدام 30 هزار نیروی انسانی جدید انجام شد


