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سازمان تامین اجتماعی: معاون درمان سازمان تامین اجتماعی 
دارویی کشور  تولیدات  ۶۰ درصد  »درحال حاضر حدود  گفت: 
اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری  به شرکت  متعلق  کارخانجات  در 

صورت می گیرد.
محمدعلی همتی در بازدید از نمایشگاه »صندوق های بازنشستگی، 
هیات  سیاست های  از  »یکی  داشت:  اظهار  ملی«،  توسعه  پیشران 
مدیره سازمان تامین اجتماعی این است که شرکت های کوچک و 
کم بازده از مجموعه شستا حذف شوند و عمدتًا شرکت های بزرگ 
در سرمایه گذاری های تامین اجتماعی فعالیت داشته باشند.« وی 
افزود: »درحال حاضر حدود  ۶۰ درصد تولیدات دارویی کشور 
اجتماعی  تامین  سرمایه گذاری  شرکت  به  متعلق  کارخانجات  در 
اولیه تولید  از مواد  قابل توجهی  تولید می شوند. همچنین درصد 
داروها نیز در کارخانجات سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد 
همچنین پخش داروها نیز توسط شرکت های پخش این سازمان 

به انجام می رسد.«
همتی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی عماًل در بحث دارو 
اجتماعی  »تامین  کرد:  اضافه  می کند،  عمل  سیاست گذار  به عنوان 
در ارتباط با سیاست گذاری دارویی در سطح کشور صاحب نفوذ 
است.« وی خاطرنشان کرد: »نقش سازمان تامین اجتماعی در حوزه 
دارویی مهم و برجسته است و امید است که با سیاست های جدید 
سازمان، حوزه دارو در سازمان تامین اجتماعی پایداری و موفقیت 

مستدام داشته باشد.«
با  ارتباط  »در  افزود:  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  معاون 
سیاست های جدید هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی درخصوص 
بنگاه داری بزرگ و اجتناب از بنگاه داری بنگاه های کوچک و زیان ده 
و تاثیر آن در حوزه درمان باید عنوان کرد که دارو بخش مهمی از 
این حوزه است.« وی افزود: »بالطبع تبادالت بسیاری در حوزه دارو 
با بیمارستان های سطح کشور ازجمله بیمارستان های علوم پزشکی 
داریم و در واقع ورودی دارو در بیمارستان ها را برعهده داریم.«

همتی تصریح کرد: »ارتباط مذکور ارتباطی دو سویه است و در 
صدد ارتقای این ارتباط با بیمارستان های وزارت بهداشت هستیم.« 
وی اضافه کرد: »در مورد سایر سیاست هایی که در مورد دارو در 
کشور اتخاذ می شود، سازمان تامین اجتماعی می تواند تاثیرگذاری 
اجتماعی گفت:  تامین  باشد.« معاون درمان سازمان  باالیی داشته 
»در مورد درمان سازمان تامین اجتماعی هیچ وقت بحث سوددهی 

و منافع اقتصادی مطرح نبوده است.«
درمانی  هلدینگ  اجرایی شدن  با  »بیمارستان ها  افزود:  وی 
اقتصادی تر اداره خواهند شد و منابع در اختیار بیمارستان ها بهینه تر 
هزینه خواهد شد و در واقع شرکتی یا هیات مدیره ای اداره کردن 
همتی  است.«  شده  اجرایی  دنیا  کشورهای  همه  در  بیمارستان ها 
و  روش ها  بهترین  از  یکی  درمانی  هلدینگ  »ایجاد  کرد:  اظهار 
راهکارهای اداره بیمارستان ها است.« وی گفت: »وقتی که براساس 
یک سازوکار شرکتی بیمارستان ها را اداره کنیم، مسایل حاشیه ای 

برای درمان به حداقل می رسد.«
اجرا رسیدن هلدینگ درمانی  به مرحله  »با  همتی اضافه کرد: 
هیچگونه کم و کاستی در ارائه خدمات درمانی صورت نخواهد 
گرفت، در حالی که با صرفه اقتصادی و کمترین تبعات، خدمات 
بر  قرار  اینکه  به  اشاره  با  وی  شد.«  خواهد  ارائه  الزم  درمانی 
این است که به تدریج بیمارستان های تازه تاسیس به این روش 
اداره شوند، گفت: »به آرامی و با ایجاد زیرساخت های الزم سایر 
بیمارستان ها را به طرح مذکور وارد کنیم.« معاون درمان سازمان 
تامین اجتماعی اظهار کرد: »پس از اجرایی شدن مقوله مورد نظر 
تمامی بیمارستان های زیر نظر یک هلدینگ اداره می شوند و در این 
هلدینگ معاونت درمان سیاست گذار درمان، و هلدینگ اجراکننده 

این سیاست ها خواهد بود.«

۶۰ درصد تولیدات دارویی کشور 
متعلق به تامین اجتماعی است

وب دا: وزیر بهداشت با انتقاد از سرعت کند همکاری مشترک ایران و کوبا برای تولید واکسن در انستیتو پاستور ایران، گفت: »مذاکرات زیادی 
در این زمینه انجام شد و دولت جمهوری اسالمی عالقه مند است که واکسن پنتاواالن را در ایران با همکاری کوبا تولید کند و الزم است که دولت 

کوبا به ویژه وزیر بهداشت این کشور توجه ویژه ای به این امر داشته باشد.«
سیدحسن هاشمی تصریح کرد: »مذاکرات زیادی با شرکت بیوکوبافارما برای تولید مشترک واکسن در ایران انجام شده و حاال وقت عمل 
 کردن به مذاکرات گذشته است تا این کشور بتواند از فرصت ایران در بازار منطقه خاورمیانه استفاده کند.« وی با اشاره به سابقه 1۰۰ساله 
انستیتو پاستور ایران، خاطرنشان کرد: »انستیتو پاستور ایران زمانی بخشی از تامین واکسن کشورهای منطقه و آفریقایی را تامین می کرد و اگر 

بتوانیم با همکاری کوبا تولیدات مشترکی داشته باشیم از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
برای طرفین مفید خواهد بود.«

هاشمی تاکید کرد: »دانشمندان علوم پزشکی ایران و کوبا می توانند مانند تجربه تولید 
واکسن هپاتیت در ایران با کمک کوبا برای تولید واکسن پنوموکوک که در دو کشور تولید 
نمی شود، همکاری کنند.« وزیر بهداشت یادآور شد: »در صورتی که تولیدات مشترک در 
ایران انجام شده و تفاهم نامه های امضا شده به سرعت اجرا شود، می توان به اهداف اقتصادی 
تعیین شده رسید و منفعت دو کشور تضمین خواهد شد؛ زیرا ایران در منطقه پشتوانه 

بسیار مناسبی دارد و کوبا هم می تواند از ظرفیت بازار 4۰۰میلیونی منطقه، بهره مند شود.«

تسنیم: یک داروساز ریختن دارو و آنتی بیوتیک ها در فاضالب، فاجعه زیست محیطی است. محمد حسینی با تاکید بر اینکه آنتی بیوتیک 
به معنای ضدحیات و از بین برنده میکروب است، اظهار داشت: »مقاومت میکروبی به این داروها دوگونه است؛ یا به صورت جهش داخلی 
در میکروب اتفاق می افتد و یا مقدار آنتی بیوتیک مصرف شده برای از بین بردن میکروب کافی نیست و با تغییر در ساختار میکروب، مقاومت 
میکروبی ایجاد می شود.« وی افزود: »با مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک، نوع دوم مقاومت که اتفاقا مهم تر است، ایجاد می شود و فراموش نکنیم که 
مشکالت ناشی از مقاومت میکروبی محدود به بیمار نمی شود و می تواند تمام مردم دنیا را درگیر کند.« حسینی اضافه کرد: »اگر فردی با مصرف 
آنتی بیوتیک خوراکی دچار ناراحتی گوارشی می شود، تغییر در نوع مصرف باید با نظر و تایید متخصص مربوطه انجام شود.« حسینی بیان کرد: 

»مقاومت میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک ها می تواند از طریق آلودگی زیست محیطی 
نیز رخ دهد. به همین دلیل بر مصرف منطقی دارو تاکید می شود. دور ریختن 
نادرست و غیرمسوالنه آنتی بیوتیک موجب می شود این دارو وارد محیط زیست 
شده و از طریق آب های زیرزمینی وارد بدن افراد شود.« این داروساز خاطرنشان 
کرد: »ریختن دارو و آنتی بیوتیک ها در فاضالب، فاجعه زیست محیطی است و 
بهتر است افراد داروهای اضافه را به داروخانه برده و نحوه صحیح امحای آن را 
فراگیرند؛ ضمن اینکه توصیه می شود از ریختن دارو در زباله پرهیز و در این مورد 

حتما با داروساز مشورت شود.«

بروز فاجعه زیست محیطی با ریختن دارو و آنتی بیوتیک ها در فاضالب سرعت کند همکاری مشترک ایران و کوبا در تولید واکسن

 فاطمه انصاری
 

درمان دردهای مزمن یکی از مهم ترین حقوق بیمار 
از  از مهم ترین موضوعات در مراقبت  است و یکی 
سالمت است. بسیاری از پزشکان معتقدند که برای 
درمان درد و کاهش آن، داروهای زیادی وجود دارند 
که در ایران در این زمینه اما کمبود داریم. سید مسعود 
هاشمی، مدیر گروه آموزش فلوشیپ درد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی درباره وضعیت داروهای متنوع 
درمان درد مزمن به سپید می گوید: »داروهای ترکیبی، 
مانند ترکیب یک داروی مخدر با یک داروی دیگر در 
ایران وجود ندارد و شرکت های دانش بنیان دانشگاهی 
باید روی آن کار کنند و مشابه ایرانی آن را تولید کنند. 
مانند همه دنیا داروهای ترکیبی در ایران نیاز است زیرا 
درمان درد مزمن را نمی شود با یک دارو هدف گرفت 

و آن را درمان کرد.«
داروی اکسی کدون که اخیرا در برخی از داروخانه های 
کشور مجوز توزیع گرفت، یکی از داروهایی است که 
پزشکان برای کاهش درد بسیاری از بیمارها به آن نیاز 
دارند اما مخالفت های زیادی به دلیل مخدر بودن آن 
وجود دارد. در ادامه گفت و گوی سپید با سید مسعود 
هاشمی درباره مخالفت ها و محدودیت های تجویز این 

دارو را می خوانید: 

سپید: یک سری مخالفت ها در خصوص توزیع 

این دارو به خصوص در میان درمانگران اعتیاد وجود 
دارد. چرا؟

درمانگران اعتیاد با دید خود می بینند ولی اگر یک 
روز به یک کلینیک درد بروند و بیمار سرطانی که 
درد شدید استخوانی را دارد، ببینند؛ شاید مقاومت و 
مخالفت شان نسبت به این دارو تغییر کند. البته ما باید 
با آنها تعامل بیشتری داشته باشیم تا نگرانی آنها رفع 
شود تا برنامه ای را که برای درمان بیمار با درد مزمن 
می خواهیم، عملی شود. استفاده از این دارو در همه 
دنیا اساس علمی دارد. ما نیز می توانیم این کار را بکنیم 
اما الزم است نظارت بیشتری داشته باشیم که آن را از 
وزارت بهداشت خواسته ایم تا آنها نظارت دقیق تری 
روی نسخه های تجویزی پزشک ها داشته باشند. کمی 
ترس زیاد از حد معمول به مخدرها در کشور نسبت 
به اعتیادآور بودن آن است که اساس علمی ندارد. من 
ندیده ام بیماری با درد مزمن که وابسته به داروی مخدر 
شود و نتواند آن را کنار بگذارد زیرا در شرایطی که 
درد دارد، آن را استفاده می کند. بله اگر فرد سالمی 
این دارو را مصرف کند نمی تواند آن را قطع کند. اگر 
بیمار را درست انتخاب کنیم، این وابستگی معنا ندارد 
و اعتیاد به وجود نمی آید زیرا در مقابل و برای مقابله 
با آن درد مصرف می شود که آن را سرکوب می کند.

سپید: بهتر است پزشکان این دارو را با چه دوزی 
تجویز کنند؟

نژاد ایرانی در برخی موارد به داروی اکسی کدون 

حساسیت نشان می دهد. حدود یک درصد از ایرانی ها نه 
تنها نسبت به این دارو یا داروهای مخدر بلکه در بسیاری 
از داروها واکنش نشان می دهند که این ناشی از تفاوت 
آنزیمی است. با توجه به این مسئله، من فکر می کنم 
بهتر است دارو را با مقدار کم تجویز کنند. ما قرص 5 
میلی کمتر نداریم. برای بیمار ایرانی یک داروی 5 میلی 
در روز شاید کافی باشد، مگر فردی که دارو مخدر در 
روز چه به صورت ترکیبات خوراکی و نوشیدنی یا به 
صورت دارویی آن را استفاده می کند. ولی آدم بیماری 
که تا به حال داروی مخدر استفاده نکرده از دوز پایین 
و مقدار کم شروع می کنیم. به مرور زمان اگر عوارض 
و خواب آلودگی دیده نشد، دوز آن را باال می بریم و 
دوبار  در روز می کنیم. دو الی سه بار در روز دوز قابل 

قبولی است و مناسب اکسی کدون است.
سپید: حداکثر دوز آن چقدر است؟

مخدرها حداکثر ندارند و ما نمی توانیم بگوییم بعد 
از آن، شروع می شود. با توجه به اینکه ما یک دفعه از 
دوز باال دارو را شروع نمی کنیم، اگر عوارضی مانند 
یبوست و خواب آلودگی آزار ندهد تا جایی که درد 
کنترل شود، دوز دارو را باال ببریم. البته باید بگویم که 
نمی خواهیم درد را با چنین دارویی به صورت کامل از 
بین ببریم چون این به قیمت برخی چیزهای دیگر است 
بلکه ما می خواهیم شدت درد را قابل تحمل کنیم و از 

1۰۰ درصد به 3۰ درصد بیاوریم.
سپید: تصور کنید که این دارو را تجویز کردید 

و اعضای خانواده بیمار شکایت کنند که به خاطر 
تجویز این دارو، شما بیمار ما را معتاد کرده اید؟ آیا 

فکری در این خصوص شده است؟
بله حتما باید بیمار در این مورد بداند و ما حتما به او 
این اطالعات را می دهیم. این موارد برای خیلی از داروها 
هست و شاید در بسیاری از موارد از جمله  داروهای 
اعصاب نیز این اطالعات در اختیار بیمار قرار می گیرد. 
داروهای اعصاب جدا از مصارف خودش، برای درد 
به عنوان یک داروی کمکی از آن استفاده می شوند. البته 
این داروها به داروهای اعصاب معروفند اما ممکن است 
یک دارویی ضد تشنج یا ضد افسردگی باشد و اینها به 
عنوان داروی کمکی درمان درد برای کم کردن عوارض 
داروهای مخدر استفاده می شود.الزم به ذکر است که 
همیشه به بیمار می گوییم که این سود و زیانش چقدر 
است. شاید وابستگی بیاورد ولی ما برای درمان بیمارهای 
با درد مزمن نگران وابستگی نیستیم. آنقدر این درد بیمار 
را تحریک می کند که با یک آدم سالم که مخدر مصرف 

می کند، خیلی تفاوت دارد.
سپید: رضایت نامه می گیرید؟

این دارو به قصد درمان بیمار استفاده می شود. اگر بر 
این فرض باشیم برای هر دارویی باید از بیمار رضایت نامه 
بگیریم؛ شما داروی دیکلوفناک را هم تجویز کنید، عوارض 
دارد. اکسی کدون هم عوارض روتین خود را دارد. داروهای 
افسردگی، خواب آور و آرام بخش هم ممکن است که 

این عوارض را داشته باشند.

ترس بیش از حد از داروهای مخدر اساس علمی ندارد

جای خالی داروهای ترکیبی برای درمان دردهای مزمن

ایفدانا: رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو با ابراز تاسف  از 
برخی مطالب منتشره سراسر اشتباه درباره فرآورده های غذایی؛ با تکذیب "غذای دام بودن فرآورده سویا" از مردم 

خواست اطالعات درست را از منابع موثق اخذ کنند.
نسترن محمدی اظهار داشت: »بسیاری از اطالعات مربوط به فرآورده های 
غذایی که در فضاهای مجازی منتشر می شود مشمول مضامین سراسر اشتباه یا 
در بهترین شرایط خیلی اشتباه است. کما اینکه اخیرا در یکی از همین شبکه هایی 
که داعیه دهان پر کن بازگشت به تغذیه سالم و سنتی را دارد مطلبی مشاهده 
می شود که جای تامل فراوران می طلبد، دارد. آنجا کنجاله سویا را محصول 
تفاله پس از روغن کشی تعریف کرده و از مردم خواسته اند از مصرف سویا 
یا به زعم آنان این “غذای دام” پرهیز کنند و اینها درحالی بیان می شود که با 
کمترین اطالعاتی می توان به ماهیت زوالت سویا  که نوع بسیار تصفیه شده ای 
از پروتئین سویا بوده و غنی از پروتئین با  محتوای 9۰درصدی است پی برد.«

که  آرد سویایی  از  اینکه  فرآورده   این  ویژگی های  »ازجمله  داد:  ادامه  او 
چربی اش گرفته شده تهیه و فاقد چربی و کربوهیدرات می باشد و طعم آن 

خنثی بوده و به عنوان بهبود دهنده بافت فرآورده های گوشتی، افزایش محتوای پروتئینی، بهبود طعم و عامل 
امولسیون کننده مصرف می گردد.«

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو کنسانتره سویا را حاوی ۷۰درصد 
پروتئین دانست و گفت: »این محصول نیز فاقد سبوس، چربی و کربوهیدرات 
بوده و در فرآورده های مخصوص صبحانه، غذاهای آماده و گوشتی مصرف 
می شود.« محمدی آرد سویا را نیز نتیجه آسیاب لوبیای سویا برشمرد و با بیان 
اینکه این فرآورده نیز در دو نوع دارای چربی کامل و بدون چربی موجود است، 

نان حاصل از آن را به دلیل فاقد گلوتن بودنش دارای بافتی متراکم دانست.
وی برای رد ادعای تفاله پس از روغن کشی بودن سویا، به معرفی پروتئین 
سویای بافت دار)TSP(  هم پرداخت و آن را فرآورده ای متشکل  از خمیر آرد 
بدون چربی سویا و آب  برشمرد. محمدی در پایان گفت: »هیچ موضوع دارای 
حائز اهمیت در حوزه فرآورده های غذایی را نباید براساس مطالب این گروه های 
روییده بسان قارچ که عموما نیز با با اهداف خاص شکل می گیرد؛ پذیرفت 

مگر اینکه اصالت آنها مورد تایید خبرگان و نهادهای متخصص امور باشد.«

سویا خوراک دام نیست


