
وبدا: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: »مرحله اول عملیات تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال حدود 
۴۵۰ هزار کودک زیر ۵ سال سیستان و بلوچستانی از پنجم اسفند ماه آغاز می شود و تا هشتم اسفند ماه ادامه دارد.«

سیدمهدی طباطبایی افزود: »این عملیات خانه به خانه است و تیم های سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شامل 
کارشناسان بهداشتی و داوطلبان سالمت در قالب تیم های ۲ نفره برای اجرای عملیات واکسیناسیون کودکان زیر ۵ سال  

به درب منازل مردم در همه مناطق شهری و روستایی مراجعه خواهند 
کرد.« معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تاکید کرد: »تمامی 
کودکانی که در این استان حضور دارند چه ایرانی و یا غیر ایرانی 
باید قطره واکسن فلج اطفال را دریافت کنند.« طباطبایی از همه هم 
استانی های خود در خواست کرد که واکسیناسیون فلج اطفال را 
جدی بگیرند و در صورتی که کودک زیر ۵ سال دارند واحیانا در 
زمان مراجعه تیم های سالمت در منزل حضور نداشتند، سریعا به 
نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند. گفتنی است حدود 
۳ هزار نفر از تیم های سالمت و داوطلبان سالمت دانشگاه علوم 

پزشکی زاهدان اجرای این طرح مهم  را بر عهده دارند.

ایرنا: مدیرکل دفتر خدمات بیمه سالمت تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران در تشریح جزئیات پوشش بیمه  ای درمان ناباروری گفت: »۳۰ قلم داروهای نازایی تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار دارد.« حنان حاج محمودی با اشاره به جزئیات میزان پوشش بیمه  ا ی درمان های ناباروری، گفت: »تعهدات بیمه ای سازمان های بیمه گر پایه بر مبنای حداقل 
خدمات تشخیصی درمانی ضروری برای اکثریت جامعه بیمه شده است.« وی ادامه داد: »براساس سیاست های کالن کشوری ضروری است هزینه های برخی از خدمات تشخیصی 
و درمانی با در نظر گرفتن شاخص هایی چون بیماری های صعب العالج، هزینه های کمرشکن و کاتاستروفیک درمان برخی بیماری ها ازجمله بیماری های خاص و سرطان با نظارت 

سازمان های بیمه گر مورد حمایت مالی قرار گیرد و با برآورد بار مالی آنها و تخصیص ردیف بودجه ای به سازمان بیمه گر، به 
گروه هدف ارائه شود.« حاج محمودی اظهارکرد: »تا قبل از سال 88 خدمات ناباروری تا حدودی و به صورت پراکنده در تعهد 
سازمان قرار داشت، اما از سال 88 به بعد با تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی، خدمات مربوط به ویزیت، مشاوره، دارو، 
تصویربرداری، آزمایشگاه و خدمات بستری، براساس بسته خدمتی مورد تعهد سازمان های بیمه گر پایه، جزو تعهدات سازمان قرار 
گرفت.« مدیرکل دفتر خدمات بیمه سالمت تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران در خصوص پوشش داروهای 
درمان نازایی نیز گفت: »براساس تفاهم  نامه دارویی که در سال 9۲ بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه منعقد شد، حدود ۳۰ قلم 
از داروهای نازایی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که در ابتدا فرانشیز پرداختی بیماران ۵۰ درصد بود ولی در حال حاضر به 1۰ 
تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.« وی در پایان بیان کرد: »از مهر ماه سال 9۳ با تهیه و ابالغ کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت  
های سالمت، خدمات پرهزینه و بدون تعرفه ناباروری به منظور جلوگیری از دریافت تعرفه  های متفاوت و ناعادالنه از بیماران، به 

صورت خدمات ستاره  دار در کتاب درج شد که از طریق بیمه  های تکمیلی و مضاعف پوشش داده می  شود.«

از۵اسفندآغازمیشود
عملیات واکسیناسیون فلج اطفال کودکان زیر ۵سال سیستان و بلوچستانی 

ازسویسازمانبیمهسالمتصورتگرفت

پـوشـش بیمـه ای 30   قلـم داروی نـازایـی 

مديرکلدفترسالمتجمعیتوزارتبهداشتدرگفتوگوباسپیدتاکیدکرد

نقش برنامه های واکسیناسیون  در کاهش مرگ ومیر نوزادان
علی اکبر ابراهیمی 

 

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به 
اقدامات وزارت بهداشت در خصوص 
نوزادان  و  کودکان  مرگ ومیر  کاهش 
شدن  اضافه  با  »خوشبختانه  گفت: 
واکسن  مانند  مختلف  واکسن های 
واکسیناسیون  برنامه های  به  پنتاواالن 
در  جدی  کاهش  توانسته ایم  نوزادان 

میزان مرگ ومیر داشته باشیم.« 
حامد برکاتی در گفت و گو با خبرنگار 
سپید در تشریح اقدامات صورت گرفته 
بعد از انقالب در کشور در زمینه بهداشت 
و افزایش امید به زندگی گفت: »امید 
به زندگی عبارت است از شانس زنده 
ماندن و سال های زندگی که یک نوزاد 
از بدو تولد می تواند داشته باشد. برابر 
آخرین آمار وزارت بهداشت این سن 
برای مردان ایرانی 7۴ سال و برای زنان 
78 سال است. حال اگر این رقم را با 

اوایل انقالب و سال های انتهایی دهه ۵۰ و 
ابتدایی دهه 6۰ مقایسه کنیم متوجه می شویم 
که بیش از ۳۰ سال افزایش امید به زندگی را 

در بین افراد جامعه شاهد هستیم.«
وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار در افزایش 
امید به زندگی افزود: »عمده دلیل افزایش 
میزان امید به زندگی در کشور ما مربوط به 
برنامه های انجام شده در حوزه مراقبت از 
کودکان و نوزادان بوده است، همچنین در 
سال های اخیر اقداماتی در بخش های دیگر 
جمعیتی انجام شده است. البته نمی توان نقش 
توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
کشور که همپای دیگر کشورهای جهان 
رشد کرده را نیز در این  بین نادیده گرفت. 
برنامه های  که  است  این  ما  ادعای  اما 
دهه  در طول چهار  دولت ها  که  سالمت 
انجام داده اند بر کاهش مرگ ومیر کودکان 
و نوزادان تأثیرگذار بوده است که این ادعا 
با آمارهایی که سازمان جهانی بهداشت از 

کشورها می دهد نیز همخوانی دارد.«

ایران جزو 8 کشوری دنیا در کاهش 
مرگ ومیر مادران

برکاتی ادامه داد: »در گزارش سال ۲۰16 
سازمان جهانی بهداشت که در خصوص 
میزان دست یابی کشورها به اهداف توسعه 
ارائه شده کشور ما جزو 8 کشوری است 
که به اهداف توسعه در کاهش مرگ ومیر 

مادران دست یافته است. البته مرگ مادر 
به خودی خود تأثیر فراوانی در افزایش امید 
به زندگی ندارد، اما دلیل تأکید این است 
که به نوعی شاخص توسعه است و نشانگر 
آن است که نظام سالمت این 8 کشور در 

حال طی روندی درست هستند.«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
کرد:  اضافه  بهداشت  وزارت  مدارس  و 
»همچنین بر اساس برنامه سازمان جهانی 
از سال  مادران  میزان مرگ ومیر  بهداشت 
199۰ تا ۲۰1۵  باید به نصف کاهش پیدا 
می کرد که این رقم برای کشور ما در سال 
۲۰1۵ عدد ۲1 مورد مرگ در صد هزار 
نفر بود. البته در سال های اخیر در کشور 
ما ۳۰۰ مورد مرگ ومیر برای مادران ثبت 
شده که این عدد ثابت مانده است اما به 
دلیل افزایش میزان موالید در سال های اخیر 
رتبه ما کاهش پیدا کرده است. زیرا طبق 
آمار از سال 89 و 9۰ به بعد میزان موالید 
در کشور ما ۵۰ هزار مورد افزایش داشته 
ولی این سال ها را باید منهای سال 9۵ که 
از آن  قبل  به نسبت سال  ۴۰ هزار مورد 
این  باید کرد. ضمناً  داشته است،  کاهش 
که  برده  باال  نیز  را  ریسک خطر  افزایش 
این به دلیل مداخالت باروری بوده که در 
طول این سال ها مادران با ریسک باال نیز 

بیشتر بارور شده اند.«
برکاتی اقدام اصلی تأثیرگذار در افزایش 

میانگین امید به زندگی در کشور را توجه 
زیادی به کاهش میزان مرگ و میز کودکان 
و نوزادان دانست و گفت: »در کنار اقدامات 
مرگ ومیر  میزان  کاهش  برای  شده  انجام 
مادران توجه زیادی به کاهش میزان مرگ 
و میز کودکان و نوزادان شد. از این رو تمام 
توفیقات سیستم بهداشت و درمان کشور 
ما در افزایش امید به زندگی کاهش میزان 
نوزادان است. در  مرگ و میز کودکان و 
همان گزارش سال ۲۰1۵ سازمان بهداشت 
جهانی عنوان شده است که تنها سه کشور 
توانسته اند هم زمان دو شاخص کاهش میزان 
مرگ ومیر مادر و نوزاد را کاهش دهند و 
ایران هم یکی از این سه کشور بوده است. 
این در حالی است که کشورهای پیرامونی 
و همسایه ما مانند ترکیه، عربستان و امارات 
و قطر  نتوانستند در رقابت با ما به اهداف 
مورد نظر سازمان بهداشت جهانی دست 
گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین  کنند.  پیدا 
که برنامه های بهداشتی و پیشگیرانه انجام 
شده در طول دهه های گذشته بیش از سایر 
مؤلفه ها مانند افزایش میزان سواد و یا سرانه 
درآمدی توانسته است در افزایش امید به 
زندگی تأثیرگذار باشد. البته افزایش میزان 
کاهش  در  سزایی  نقش  مادران  در  سواد 
میزان مرگ ومیر نوزاد دارد اما جزو وظایف 
سیستم بهداشت و درمان نیست و باید توسط 
بخش های دیگر انجام شود. حتی ما شاهد 

هستیم که در کشورهایی که حتی مادران 
باسواد باال در آنها وجود دارد نتوانسته اند 
به اهداف توسعه سازمان بهداشت جهانی 

دست پیدا کنند.

شاخص مرگ ومیر کودکان در کشور 
15 مورد در هزار تولد زنده است

افزود: »در حال حاضر شاخص  وی 
ازای  به  ما  مرگ ومیر کودکان در کشور 
هر هزار تولد زنده است که رقم  قابل 
 ۵7 سال   در  شاخص  این  است.  قبولی 
تولد  هزار  هر  ازای  به  مورد   1۴۳ رقم 
زنده بود ولی امروز این رقم طبق اعالم 
ما  برای کشور  بهداشت  سازمان جهانی 
1۵.1 است.« برکاتی مهم ترین اقدام وزارت 
کودکان  مرگ ومیر  کاهش  در  بهداشت 
و نوزادان را افزایش مراقبت های دوران 
بارداری دانست و اضافه کرد: »این به مفهوم 
آن است که اگر مراقبت درستی در این 
دوران داشته باشیم از بسیاری عوارض، 
عالئم و دالیل مرگ ومیر کاسته خواهد 
شد و خوشبختانه این اتفاق امروز افتاده 
است. همچنین با اضافه کردن واکسن های 
مختلفی که در سال های اخیر در برنامه های 
واکسیناسیون نوزادان صورت گرفته مانند 
واکسن پنتاواالن؛ توانسته ایم کاهش جدی 
در میزان مرگ ومیر داشته باشیم. به عنوان 
مثال طبق آمار سال های اولیه بعد از انقالب 

مانند سال های 6۲ و 6۳، ۴۰ هزار مرگ 
کودک به دلیل اسهال داشته ایم در حالی 
که این رقم در سال گذشته کمتر از 
این کاهش  بوده است و  1۵۰ مورد 
هم به مدد برنامه مراقبت های اسهالی 
بود که وزارت بهداشت از سال 6۳ 
شروع کرد و در ظرف ۴ سال میزان 
مرگ ومیر ناشی از اسهال به ۴ هزار 
مورد رسید که امروز به رقم کمتر از 

1۵۰ مورد رسیده ایم.«
برکاتی اضافه کرد: »وزارت بهداشت 
در کنار توجه به کاهش مرگ ومیر در 
دو گروه سنی مادران و نوزادان، توجه 
جدی به کاهش رقم تلفات در سایر 
گروه های سنی به ویژه گروه های سنی 
نوجوان و جوان کرده است. زیرا یکی از 
گروه های سنی که می تواند موجب باال 
رفتن امید به زندگی در کشورها باشد 
همین گروه های سنی است. البته همچنان 
توجه به کاهش مرگ ومیر نوزادان باید 
در اولویت باشد ولی این کفایت برای 

افزایش امید به زندگی نخواهد کرد.«
وی ادامه داد: »در خصوص کاهش میزان 
مرگ ومیر جوانان به نظر می رسد اگر میزان 
مداخالت افزایش پیدا کند می توان شاهد 
افزایش امید به زندگی در بین جوانان بود و 
این هم به دلیل آن است که علت های قابل 
پیشگیری خطرآفرین در بین جوانان بسیار 
بیشتر از سایر گروه های دیگر است. به عنوان 
مثال عمده ترین دلیل مرگ ومیر جوانان در 
کشور ما سوانح و حوادث ترافیکی است. 
بنابراین می توان این مشکالت را با یک 
برنامه ملی و بین بخشی کاهش داد. در 
کنار این وزارت بهداشت برنامه هم برای 
اصالح رفتارهای پرخطر جوانان دارد که 

در سال آینده عملیاتی خواهد شد.«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت عمده ترین علت 
غیر  بیماری های  را  کشور  در  مرگ ومیر 
این  کنار  »در  افزود:  واگیر عنوان کرد و 
بیماری های  ژنتیکی،  بیماری های  عامل 
مادرزادی و سوانح و حوادث نیز ازجمله 
آمار  طبق  البته  هستند.  مرگ ومیر  دالیل 
اعالم شده در 1۰ سال اول بعد از انقالب 
به 6۵  از ۵۵ سال  به زندگی  امید  میزان 
سال رسید، اما این رقم در سال های بعد 
به دلیل هزینه بر بود بسیاری از اقدامات 
رشد کندتری داشته و باید هزینه بیشتری 

در این راه شود.«

ایرنا: وزیر بهداشت بر افزایش نیافتن قیمت دارو در کشور تاکید کرد و گفت: 
»البته با توجه به افزایش اخیر قیمت ارز، باید کمیسیون قیمت گذاری رفتار منطقی 
در زمینه قیمت گذاری دارو داشته باشد.« سید حسن هاشمی روز چهارشنبه 
پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت داروها 
افزود: »ما هیچ افزایشی در این زمینه نداده ایم، ولی بیمه ها متفاوت عمل می کنند 
افزایش  باشد ولی ما هیچ  بیمه ها به وجود آمده  و ممکن است تغییراتی در 
تعرفه ای نداشته ایم.« وی تصریح کرد: »البته باید پذیرفت با تغییر نرخ ارز، مواد 
اولیه و برخی از تجهیزات و حتی برخی داروها وارداتی است، باید کمیسیون 

قیمت گذاری در نحوه قیمت گذاری رفتار منطقی داشته باشد یعنی ضمن اینکه 
باید رعایت حال مردم شود، از آن طرف هم به نحوی 
عمل نکند که کمبود در بازار ایجاد شود.« وزیر بهداشت 
در پاسخ به سوال دیگری که چند درصد افزایش نرخ 
ارز بر داورها تاثیرگذار خواهد بود، اظهار داشت: »باید 
افرادی که کارشناس هستند، در این زمینه اظهار نظر کنند.«

این  منابع  پیش بینی  از  هاشمی درباره رضایت خود 
وزارتخانه در الیحه بودجه سال آینده افزود: »باید واقع بین 

بود چون فاصله زیادی بین ایده آل ها و آنچه محقق می شود، وجود دارد. باید 
واقع بین باشیم چون کشور پهناور بوده و مشکالت متعددی 
پیش روی دستگاه های اجرایی وجود دارد و دولت فقط 
بهداشت و درمان نیست، البته ما راضی هستیم.« وی درباره 
اقدامات بیمارستانی در روزهای پایانی سال و عید نوروز 
خاطرنشان کرد: »در این ایام دستگاه های خدماتی فعال تر 
هستند و وزارت بهداشت نیز در ایام نوروز برنامه همه ساله 

خود را با نقص کمتری اجرا خواهد کرد.«

وزيربهداشت:

هیـچ افـزایـش قیمتی در بخـش دارو نـداشتـه ایـم

براساسنظرسنجیازپزشکانمشخصشد:

بین کیفیت داروهای تولیدشده در 
شرکت های مختلف تفاوت وجود دارد

فانا: طی دهه های گذشته یکی از دغدغه های اصلی مطرح در بین 
بیماران و پزشکان، میزان کیفیت محصوالت دارویی تولید داخل در 
مقایسه با نمونه های مشابه خارجی بوده است. صنعت داروسازی 
به دلیل ارتباط محصوالتش با سالمت انسان ها همواره از مهم ترین 
ارکان نظام سالمت بوده است. امروزه این صنعت به عنوان یکی از 
صنایع کلیدی و راهبردی در جهان مطرح است و برخورداری از 
سطح باالی توانمندی در این بخش به منزله توسعه یافتگی کشورها 

محسوب می شود.
با چند دهه تجربه و علی رغم  نیز صنعت داروسازی  ایران  در 
مشکالت فراون پیش رو، طی سالیان اخیر به واسطه سرمایه گذاری های 
صورت گرفته بخصوص توسط بخش خصوصی توسعه قابل قبولی 
داشته است به طوری که بسیاری از داروهای مورد نیاز بیماران در 
داخل کشور امکان تولید دارند. در حال حاضر بیش از صد شرکت 
 97 حدود  که  هستند  فعال  ایران  در  انسانی  داروهای  تولیدکننده 
درصد از نیاز کشور معادل بیش از 7۰ درصد ارزش کل بازار دارو 

را تامین می کنند.
طی دهه های گذشته یکی از دغدغه های اصلی مطرح در بین بیماران 
و پزشکان، میزان کیفیت محصوالت دارویی تولید داخل در مقایسه با 
نمونه های مشابه خارجی بوده است. البته کیفیت محصوالت داخلی 
در حوزه دارو طی دهه های گذشته به واسطه باز شدن فضای بازار 
و ایجاد رقابت بین شرکت های ایرانی با یکدیگر و با شرکت های 
خارجی و نیز افزایش همکاری های بین المللی برخی شرکت ها رشد 
محسوسی داشته است و امروز تعدادی از شرکت های داروسازی 
توانسته اند موفقیت های چشم گیری در برندسازی و ایجاد وفاداری 
مشتریان )پزشک به عنوان تجویزکننده و بیمار به عنوان مصرف کننده( 

بدست آورند.
بر اساس پژوهشی که در آذرماه 1۳96 توسط یکی از موسسات 
معتبر تحقیقات بازار کشور، به منظور اندازه گیری میزان اعتماد پزشکان و 
بیماران نسبت به محصوالت دارویی تولید شده در شرکت های داروسازی 
ایرانی صورت گرفته، مشخص شده که میانگین امتیاز اعتماد پزشکان 
به صنعت داروسازی کشور 6.۴ و برای بیماران 6.7 از 1۰  است. در 
این پژوهش از 8۲8 پزشک در هشت شهر بزرگ کشور به صورت 
حضوری و همچنین از 888 بیمار در پنج شهر بزرگ کشور به صورت 
تلفنی راجع به میزان اعتمادشان به صنعت داروسازی و تفاوت بین 
کیفیت محصوالت دارویی شرکت های مختلف ایرانی سوال شده است.

سوال دیگری که معموال در بین بیماران مطرح است این است 
که آیا بین یک داروی تولید شده در چند شرکت مختلف تفاوتی 
وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا تفاوتی بین سطح کیفیت محصوالت 
تولید شده در شرکت های مختلف وجود دارد؟ در بخش دیگری از 
این پژوهش به این سوال پرداخته شده است و مشخص شده است 
که 81 درصد پزشکان بین کیفیت محصوالت تولیدی شرکت های 
داروسازی داخلی تفاوت قایل هستند. براساس این مطالعه طبق نظر 
76 درصد از تمامی پاسخ دهندگان شرکت داروسازی دکتر عبیدی 
با اختالف زیاد نسبت به شرکت دوم به عنوان قابل اعتماد ترین و 
باکیفیت ترین تولیدکننده داخلی شناخته شده است. پاسخ دهندگان 
شامل پزشکان عمومی، متخصصین قلب، داخلی، اعصاب، عفونی، 
غدد و نیز داروسازان بوده اند. البته باید در نظر داشت که مقوله کیفیت 
در صنعت دارو محدود به کیفیت مواد اولیه و فرموالسیون نیست 
بلکه عوامل دیگری چون انتخاب بهترین تجهیزات و ماشین آالت، 
طراحی صحیح فضاها و محیط کار، رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، 
به کارگیری روش ها و فرآیندهای استاندارد و به روز، کنترل کیفیت مداوم 
داروها و فرآیندهای تولید و از همه مهم تر بکارگیری نیروی انسانی 
متخصص و متعهد نقش بسزایی در کیفیت محصول ارائه شده دارد.

توسط  داروسازی کشور  به صنعت  نسبی  اعتماد  این  با وجود 
فاصله  پرکردن  برای  زیادی  بیماران، هنوز فرصت های  و  پزشکان 
بدون  که  دارد  وجود  وارداتی  به  نسبت  داخلی  محصوالت  کیفی 
سرمایه گذاری های قابل توجه شرکت ها در به روزرسانی ماشین آالت 
و استانداردسازی فرآیندها امکان پذیر نخواهد بود. بسیاری از فعاالن 
داروسازی معتقدند که این موضوع با مداخله گری های غیرضروری و 
فاقد منطق اقتصادی سازمان غذا و دارو در فرآیند قیمت گذاری دارو 
و نیز بحران نقدینگی تحمیل شده به واسطه تجمیع بی سابقه بدهی های 

دولت به بخش دارو امکان پذیر نخواهد بود.

اخبــار
شماره 118۴ ۳ اسفند 1۳96
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