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ایرنا: معاون کل وزیر بهداشت از افزایش 44 درصدی تولید داخلی 
تجهیزات پزشکی در دولت تدبیر و امید خبر داد .ایرج حریرچی در 
جشنواره گرامیداشت سومین سال اجرای طرح تحول نظام سالمت در 
ساری، گفت: »تا پیش از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید یک هزار و 
480 قلم تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می شد که هم اکنون 
به 2 هزار و 130 قلم رسیده است.« وی افزود: »عالوه بر افزایش 44 
درصدی تولید، قیمت تجهیزات پزشکی هم در مقایسه با دوره فعالیت 

قبل 40 درصد نسبت به دولت قبلی کاهش یافته است.«
حریرچی با اشاره به کاهش واردات دارو از خارج در دولت یازدهم، 
ادامه داد: »درحال حاضر 320 قلم دارو که در دولت نهم و دهم با 
ارز از خارج کشور تامین می شد، در داخل تولید می شود. همچنین 
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 حدود 350 قلم 
داروی مورد نیاز کشور از خارج تامین می شد.« وی اضافه کرد: »با 
برنامه ریزی وزارت بهداشت و حمایت دولت سالمت محور یازدهم، 
اکنون تنها 30 قلم داروی مورد نیاز بیماران از خارج کشور تامین و 

در اختیار داروخانه ها و مراکز درمانی قرار داده می شود.«
معاون وزیر بهداشت افزود: »دولت یازدهم با داخلی کردن تولید 
320 قلم داروی مورد نیاز کشور، در این مدت یک میلیارد و 250 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی به ارمغان آورده است.« حریرچی با 
»در  گفت:  کشور،  در  روستایی  بیمه  سرانه  برابری  پنج  رشد  اعالم 
دولت یازدهم سرانه بیمه روستایی از 20 هزار تومان در دولت نهم 
و دهم به حدود یکصد هزار تومان در دولت یازدهم افزایش یافت.« 
وی افزود: »در این دولت چهار هزار و 100 روستا از داروخانه، 2 
هزار و 700 روستا از آزمایشگاه و یک هزار و 750 روستا از مرکز 

رادیولوژی برخوردار شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: »تا پیش از دولت تدبیر و 
امید 58 درصد از هزینه درمان از جیب بیماران و خانواده های آنان 
پرداخت می شد که با اجرای طرح تحول نظام سالمت این پرداختی 
تاکنون 104 هزار  افزود: »دولت  از 10 درصد رسید.« وی  به کمتر 
میلیارد تومان برای درمان بیماران از محل طرح تحول نظام سالمت 
هزینه کرده است. از این رو در مجموع با روی کارآمدن دولت یازدهم 
57 هزار میلیارد تومان هزینه درمان که باید از جیب مردم پرداخت 

می شد را دولت تقبل کرده است.«
حریرچی ادامه داد: »براساس آمار تا پیش از اجرای طرح تحول 
نظام سالمت حدود سه درصد از جمعیت کشور یعنی از هر 33 نفر، 
یک نفر به دلیل هزینه های باال درمانی، تمام زندگی خود را از دست 
می داد. ولی اجرای طرح تحول باعث شده تا هیچ مریضی به دلیل 
نداشتن هزینه درمان روی زمین نماند و تمام هزینه ها از جیب دولت 
تامین می شود.« سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که تا قبل 
از روی کارآمدن دولت یازدهم 12.5 درصد از جمعیت کشور معادل 
10 میلیون نفر از داشتن هرگونه دفترچه درمانی بی بهره بودند و این 

جمعیت در دولت یازدهم زیر چتر بیمه رایگان قرار گرفتند.
وی 13 برابر شدن آمار تخت های بیمارستانی در دولت یازدهم در 
مقایسه با دولت نهم و دهم را از دیگر دستاوردهای سه و نیم گذشته 
در زمینه بهداشت و درمان برشمرد. حریرچی اظهار داشت: »در این 
دولت تاکنون 23 هزار تخت بیمارستانی در کشور تجهیز شد و این 
تخت   300 یک هزار  سال  در  گذشته  دولت  در  که  است  حالی  در 

بیمارستانی تهیه و نصب می شد.«
وی گفت: »در این دولت یک هزار و 800 تخت ال ای دی زایمان 
طبیعی، یک هزار تخت روانپزشکی برای نخستین بار در کشور و 2 
هزار و 285 تخت ای سی یو احداث شد. معاون وزیر بهداشت با بیان 
اینکه در دولت یازدهم ساالنه هشت هزار میلیارد ریال برای اجرای 
طرح های عمرانی، بهداشتی و درمانی اعتبار اختصاص یافت، افزود: 
»این درحالی است که در دولت نهم و دهم در سال 200 میلیارد ریال 

اعتبار برای این بخش اختصاص یافت.«

 افزایش 44 درصدی تولید 
داخلی تجهیزات پزشکی

ایسنا: پزشکان هشدار دادند که یک هفته مصرف مداوم قرص ایبوپروفن می تواند خطر حمله قلبی را افزایش دهد. متخصصان با تاکید بر اینکه مصرف 
مسکن ایبوپروفن خطر احتمالی حمله قلبی را تسریع می کند، اظهار کردند: »این عارضه جانبی بالقوه و نگران کننده مربوط به ایبوپروفن از همان اولین 
هفته مصرف مداوم این دارو ظاهر می شود.« اعضای این تیم تخصصی بین المللی متذکر شدند که اگرچه در این شرایط افزایش کلی خطر حمله قلبی 
همچنان پایین است، اما احتمال بروز مشکالت قلبی در اولین ماهِ مصرف دوز باالیی از مسکن ایبوپروفن یا دیگر مسکن های رایج بیشتر می شود. 
ایبوپروفن نوعی داروی غیراستروئیدی ضدالتهابی است و به گفته میشل بالی یکی از متخصصان این مطالعه از مرکز تحقیقات بیمارستان دانشگاه مونترال 

کانادا، مصرف هر میزان داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی برای یک هفته، یک ماه یا بیش از 
یک ماه با افزایش خطر حمله قلبی مرتبط است. به گفته این متخصصان، پزشکان باید پیش 
از شروع درمان و تجویز داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی به خصوص با دوز باال، فواید و 
مضرات آن را در نظر بگیرند. متخصصان در این بررسی به مطالعه روی 450 هزار نفر پرداختند 
که 61 هزار و 460 نفر از آنان دچار حمله قلبی شده اند. آنها تاثیر مصرف سه مسکن ضدالتهابی 

رایج همچون ایبوپروفن، دیکلوفناک و ناپروکسن را ارزیابی کردند.
به گفته کارشناسان در مجموع خطر حمله قلبی در افرادی که از این داروها مصرف کرده اند 
نسبت به افراد دیگر بین 24 تا 58 درصد بیشتر بوده است. این متخصصان تاکید کردند حتی 
اگر افزایش احتمالی خطر حمله قلبی با مصرف این داروها ناچیز باشد بازهم به لحاظ سالمت 

عمومی حائز اهمیت است چون این داروها مصرف گسترده دارند. 

مهر: معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از رونمایی 3 قلم داروی بیوتکنولوژی جدید برای بیماران صعب العالج خبر داد. 
رسول دیناروند با اشاره به اینکه طی دو تا سه سال اخیر شاهد آرامش در بازار دارویی کشور بوده ایم و نیازهای مردم از طریق شرکت های 

داروسازی تامین می شد، اظهار داشت: »به طور میانگین در این مدت هر ماه 2.5 قلم دارو در کشور تولید شده است.«
وی با بیان اینکه بیش از 100 قلم داروی جدید وارداتی 
را در کشور تولید می کنیم، تصریح کرد: »شرایط بین المللی 
بعد از تحریم ها برای حوزه دارو مطلوب بوده به طوری که 
تعامالت دارویی خوبی در این حوزه با استفاده از روش های 
بانکی داشته ایم.« رئیس سازمان غذا و داروی کشور ادامه داد: 
»سهم داروهای تولید داخل در بازار داروی کشور 4 سال پیش 
60 درصد بوده که امروز به باالی 70 درصد رسیده است و در 
قالب برنامه ششم به 75 درصد می رسد.« دیناروند با اشاره 
به اینکه به زودی 3 داروی بیوتکنولوژی جدید در سال 96 
رونمایی می شود که این داروها برای بیماران صعب العالج 
 500 کشور  در  بیماران صعب العالج  »تعداد  افزود:  است، 

هزار نفر است.«

 مهر: وزیر بهداشت از کاهش 500 میلیون دالری واردات دارو و افزایش 2.5 برابری صادرات دارو از 
کشور خبر داد. سیدحسن هاشمی در جمع دانشجویان و پرسنل دانشگاه 
علوم پزشکی کردستان در سنندج با اشاره به اینکه دولت یازدهم نگاه 
ویژه ای به اقوام ایرانی دارد، گفت: »اولین سفیر کرد کشور در این دولت 

برگزیده شد.«
وی با اشاره به اینکه امروز تعدادی از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی 
استان افتتاح شد، عنوان کرد: »قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
تعداد تخت های ببمارستانی استان کردستان هزار و 700 تخت بود.« وزیر 
بهداشت اضافه کرد: »در طول حدود چهار سال اخیر هزار و 200 تخت 

بیمارستانی تحویل یا در حال ساخت در استان داریم.«
هاشمی ادامه داد: »دولت تدبیر و امید هزاران میلیارد تومان اعتبار هزینه 
کرد تا پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند و آنها بتوانند از خدمات 

بهداشتی و درمانی خوبی بهره مند شوند.« وی با اشاره به اینکه در این دولت 11 میلیون نفر از جمعیت 
بیمه  به  مربوط  »قانون  گفت:  شدند،  بهره مند  بیمه  از خدمات  کشور  سراسر 
کردن مردم بیست سال قبل مصوب شده بود که در این دولت تحقق پیدا کرد.«
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه امنیت، سالمت و آموزش از مهم ترین وظایف 
حکومت است، بیان کرد: »اگر در طول هشت ساله دولت قبل هم حوزه سالمت 
جزو اولویت ها بود اکنون جزو کشورهای سرآمد در این حوزه بودیم.« وی 
عنوان کرد: »در این چهار سال میزان صادرات دارو 2.5 برابر افزایش و 500 

میلیون دالر واردات دارو هم به کشور کاهش یافته است.«
هاشمی عنوان کرد: »در این مدت 10 درصد هم میزان وابستگی دارویی 
کشورمان از لحاظ ریالی کاهش یافته است.« وی اضافه کرد: »اگر این مسیری 
که تاکنون طی شده ادامه یابد شرایط بهبود پیدا می کند و در آینده ای نه چندان 

دور ما در حوزه سالمت به موفقیت های بیشتری دست پیدا می کنیم.«

وزیربهداشت خبرداد:

کاهش ۵۰۰ میلیون دالری واردات دارو به کشور

رونمایی از 3 قلم داروی بیوتکنولوژی جدید برای بیماران صعب العالجافزایش خطر حمله قلبی با مصرف مداوم ایبوپروفن

 علی اکبر ابراهیمی
 

واژه بحران شاید یک لغت نامانوس باشد، اما زمانی 
که شرایط پیرامونی یک اتفاق به قدری بغرنج می شود 
به کار بردن این واژه چندان هم عجیب نیست. حال 
حیاتی  محصوالت  تامین  حوزه  در  اتفاق  این  اگر 
مانند دارو بیافتد به یقین این شرایط بحران است. 
برای بسیاری سال های 91 و 92 به مثابه فاجعه در 
حوزه دارو بود. اتفاقاتی که در آن سال ها افتاد شبیه 
کابوس بود و حال از آن شرایط چند سالی می گذرد.

 در نگاه نخست بسیاری بر این باور بودند که حل 
و  است  طوالنی  زمانی  نیازمند صرف  مشکل  این 
ممکن است وضعیت بدتر هم بشود. در نقطه مقابل 
واردات  افزایش  را  بحران  این  راه حل  برخی  هم 
با  دارو می دانستند. رئیس سازمان غذا و دارو هم 
اشاره به بحران دارویی کشور در سال ها 92 گفت: 
»خوشبختانه بحران دارو در دولت یازدهم حل شد. 
و  نبود  سختی  چندان  کار  موضوع  این  شاید  البته 
می شد درهای کشور را باز و کمبود را حل کرد، اما 
با کاهش واردات، این بحران را حل کردیم و حال 
آنکه درحال حاضر کمبود دارو در کشور از 350 قلم 
به 30 قلم رسیده و واردات دارو حدود 25 درصد 

کم شده است.«
جلوگیری از واردات برنج آلوده

به گزارش سپید، رسول دیناروند در سیزدهمین 
گردهمایی آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی سراسر 
کشور با اشاره به بحران ایجاد شده در مورد کیفیت 
برنج وارداتی قبل از سال 92، گفت: »قبل از سال 
92 بحران و شبهه ای درمورد کیفیت برنج وارداتی 
زمینه  این  در  آزمایش هایی هم  بود که  ایجاد شده 
انجام شد و کار به مجلس و بازرسی کل کشور نیز 
این خصوص تشکیل شد که  کشید. پرونده ای در 
در نتیجه آن، بی اعتمادی مردم و مسئولین نسبت به 

دستگاه های نظارتی ایجاد شد.«
وی ادامه داد: »در سال 92 درمورد برنج و موارد 
شبیه آن دو تصمیم گرفتیم؛ اول اینکه درمورد برنج 
وارداتی سخت گیرانه تر برخورد کردیم و تا 20 درصد 
سقف مجاز فلزات سنگین را پایین آوردیم. دوم اینکه 
امکان واردات برنج بدون ثبت منبع را حذف کردیم. 
به واسطه این دو تصمیم، فشار زیادی به ما وارد شد 
و بزرگ ترین مأموریت وزیر خارجه هند در سفر به 
ایران حل مشکل برنج و چای بود؛ زیرا ما هر دو 

مورد را مشمول ثبت منبع کرده بودیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در آن 
زمان فشارهای داخلی نیز به دلیل اتخاذ این تصمیم 
وجود داشت، اظهار کرد: »ثبت منابع برنج به تدریج 
انجام شد و سقف مجاز نیز پایین آورده و به شدت 
کنترل شد. از آن زمان تاکنون حتی یک مورد تخلف 

و سو استفاده نیز گزارش نشد.« 

همکاران  عملکرد  گزارش  »در  افزود:  دیناروند 
برنج  تن  اعالم شد که 5500  لرستان  استان  در  ما 
نیز  دیگر  استان  در چند  این موضوع  توقیف شد؛ 
و  دادگاه ها  نظارتی،  دستگاه های  یعنی  افتاد.  اتفاق 
غیره در استان ها وارد کار شدند و حتی یک گرم 
برنج که سازمان غذا و دارو ممنوع اعالم کرد، اجازه 

خروج از انبارها پیدا نکرد.«

کاهش واردات پالم
پالم،  به موضوع  اشاره  با  بهداشت  معاون وزیر 
اظهار کرد: »درمورد پالم ایستادگی کردیم و 1 میلیون 
واردات پالم در سه سال گذشته نسبت به سه سال 
فشارهای  باشید  مطمئن  یافت.  کاهش  آن  از  قبل 
سیاسی و البی ها برای اینکه این اتفاق نیفتد، بسیار 
زیاد بود؛ زیرا این نوع تصمیم ها در سازمان غذا و 

دارو اثرات اقتصادی دارد. 
وقتی 100 هزار تن برنج را آزمایشگاه ما ممنوع 
وارد  افراد  برخی  به  اقتصادی  فشار  می کند،  اعالم 
می شود و این در حالی است که ما با وجود همه 

فشارها، عقب نشینی نکردیم.«
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت کار 
آزمایشگاه های غذا و دارو و بیان اینکه هیچ وقت 
مدیرکل نظارت سازمان نمی تواند نتیجه آزمایشگاه 
را تغییر بدهد، گفت: »ایستادگی مدیران سازمان در 
برابر فشارها به پشتوانه درست کار کردن و دقت و 
صحت کار آزمایشگاه است. اگر به دقت آزمایشگاه 

شک وجود داشته باشد، نمی توان در برابر فشارهای 
مختلف دوام آورد.«

دیناروند با گالیه از هجمه های مختلف به وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: »طی 3 
سال گذشته، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
بنابر قضاوت مردم، خوب کار کرده است. از طرف 
دیگر سیاست مداران را مشاهده کنید که بزرگ ترین 
حمله ها را به این حوزه انجام می دهند. کسانی هستند 
که تهمت می زنند و تخریب می کنند و وقتی ریشه 
واقعی را دنبال می کنیم، به مسائل سیاسی و اقتصادی 

و منافع شخصی می رسیم.«

حل بحران دارویی در دولت تدبیر و امید
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حل بحران 
دارویی در کشور در دولت تدبیر و امید، بیان کرد: 
»بحران دارو در دولت یازدهم حل شد. شاید این 
موضوع کار چندان سختی نبود و می شد درهای کشور 
را باز و کمبود را حل کرد، اما با کاهش واردات، این 
بحران را حل کردیم و در حال حاضر کمبود دارو 
از 350 قلم به 30 قلم رسیده و واردات دارویی نیز 

حدود 25 درصد کم شده است.«
وی به برخی اظهارنظرها درمورد تجهیزات پزشکی 
پزشکی  تجهیزات  »درمورد  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز 
می گویند وزارت بهداشت مافیای تجهیزات پزشکی 

دارد و تولید داخلی را نابود کرده است. 
درحالی که برای اولین بار در این دوره، تجهیزات 

پزشکی در کشور ساماندهی شد و کاهش قیمت در 
این حوزه حتی از دارو نیز بیشتر بود.« دیناروند ادامه 
سال  چهار  که  هستند  متوجه  »مردم خودشان  داد: 
پیش، قیمت استنت قلبی 4 میلیون تومان بود ولی 
در حال حاضر زیر یک و نیم میلیون تومان است. 
لنز چشمی 450 هزار تومان بود و امروز 220 هزار 

تومان است. چرا این موارد را نمی بینند؟«
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت 
در زمینه پیشگیری نیز موفق بوده، گفت: »ما توانستیم 
در کاهش پرداختی از جیب مردم، افزایش دسترسی، 
مراقبت از سالمت و حتی پیشگیری موفق باشیم. 

تهمت دیگری نیز در همین زمینه می زنند که وزارت 
بهداشت فقط در زمینه درمان کار کرده است. اعتبار 
حوزه پیشگیری و بهداشت وزارت بهداشت در چهار 
سال قبل 5/4 درصد و در دولت یازدهم 9 درصد بود.« 
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه کارهای سازمان 
غذا و دارو در زمینه پیشگیری، نمونه بین المللی است، 
اظهار کرد: »کاهش اسید چرب ترانس، کاهش نمک، 
کاهش شکر و غیره تصمیم هایی است که طی سه 
سال انجام شد و اثرات فوری آن را مشاهده می کنیم. 
کم شدن نمک در کاهش بیماری های قلبی و عروقی 
و کاهش شکر در کاهش وزن و دیابت مؤثر است.« 
دیناروند در پایان گفت: »انجام برچسب گذاری غذا 
و چراغ راهنمای تغذیه نیز در این دولت انجام شد 
و این دستاوردی است که فقط 5 کشور دنیا توانستند 

انجام بدهند.«

رییس سازمان غذا و دارو عنوان کرد

 حل بحران دارویی کشور در دولت یازدهم


