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آغـاز فعالیـت 500  نیروی واکنش سریـع 
در طرح ملی امداد و نجات نوروزی

ضیـایـی: هـالل احمـر 
سال سختی را پشت سر گذاشت
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 صفحه 14

 صفحه 14

 صفحه 15

ساعات کاری رزیدنت های  آمریکایی 
افزایش یافت

آموزش بیشتر یا 
فرسودگی بیشتر

روی خط سپید

آیا نوسانات خلقی عادی هستند؟

»حال« پرآشوب من

 صفحه 5

 صفحه 6

درخواست جالب دستیاران
تشکیل معاونت دستیاری 
در سازمان نظام پزشکی

رئیس سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی

باید کارنامه صادراتی 
شرکت های دارویی 

بررسی شود

رژیم غذایی بد؛ علت مرگ 
4۰۰ هزار نفر در آمریکا 

انتقاد وزیر بهداشت از خلف وعده 
در تحویل 1000 آمبوالنس تولید داخل

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

تعدد صندوق های بیمه ای موجب هدررفت 
منابع حوزه سالمت می شود

 صفحه 4
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 صفحه 13

هفته آخر سال و چشم های منتظر دست اندرکاران حوزه سالمت

خبرخوش هنوز در راه مانده است
 همه چیزهایی که باید در مورد  تزریق بوتاکس بدانیم

زیبایی به قیمت فلج عضله
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 26151499 – 26151485            تلگرام

  ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشــت هفته قبل گفت:» امروز هزار میلیارد تومان به حساب سازمان 
بیمه سالمت واریزشــده و امیدواریم که این هزار میلیارد تومان خیلی سریع در اختیار بیمارستان ها قرار 
ــازمان بیمه ســالمت قرار  بگیرد. 3 هزار میلیارد تومان دیگر هم انشــاءاهلل در چند روز آینده در اختیار س
خواهد گرفت. سازمان تأمین اجتماعی هم برای پرداخت حدود 2 هزار میلیارد تومان هماهنگی های الزم 
را آنجایم داده است.« اما شنبه همین هفته، علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت:» با 
توجه به مصوبه مجلس مبنی بر مجوز به دولت برای پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سالمت ایرانیان 

از محل فروش اوراق قرضه، تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان آن به این سازمان پرداخت شده است...«


