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درخواست  نایب رئیس مجلس از داروسازان

وابستگی به داروهای 
خارجی را  کاهش دهید

هشدار معاون درمان سازمان تامین اجتماعی

مرگ ناشی از حوادث شغلی رو به افزایش است
 

 صفحه 13

 اندیکاسیون جدید   
رگورافینیب

رژیم غذایی و  ورزش 
در مبارزه با دیابت

روی خط سپید

 صفحه 11

 صفحه 4 صفحه 6

مناظره اول: واکنش اعضای شورای 
شهر تهران به ادعاهای شهردار

شهرداری تهران ، از مبتالیان 
اصلی به مرض رانت است

بالتکلیفی نظام ارجاع 

تامین اجتماعی نمی توانست  
منتظر وزارت بهداشت بماند

هورمون انسولین از پانکراس )لوزالمعده( ترشح شده و به 
جذب قند توسط بدن و حفظ قند خون در محدوده طبیعی 
کمک می کند. بسیاری از سلول های بدن مانند عضالت و 
بافت چربی به تنهایی قادر به جذب گلوکز نیستند. انسولین 
به جذب گلوکز توسط این س��لول ها کمک می کند. در 
مقاومت به انسولین حساسیت سلول ها نسبت به انسولین 

کاهش یافته و جذب قند مختل می شود...

 صفحه 7

حسن روحانی در جمع پرشور مردم کرمان

راه ما راه آزادی

جذب ساالنه بیش از
250 نفر نابارور خارجی

رییس جامعه دامپزشکان  و گفته های  
سال گذشته وزیر بهداشت درباره روغن پالم

مـردم را  از شـیـر 
فـراری دادیـد

 صفحه 3 صفحه 5

مدیرعامل بانک خ��ون بند ن��اف رویان گف��ت: »از جمله 
کاره��ای مه��م ش��رکت فن��اوری بن یاخته ه��ای رویان، 
راه اندازی دفتر بند ناف در سایر کشورهاست. با راه اندازی 
این دفاتر، نمونه های خونی از س��ایر کش��ورها انتقال داده 

شده و در کشورمان ذخیره می شود...«

 صفحه 2

 صفحه 3
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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

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


