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سهم ۲۵ درصدی چین از واردات 
ماده اولیه دارویی به ایران

مهر: مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو سهم کشور چین از میزان واردات ماده اولیه برای 

تولید دارو در کشورمان را، اعالم کرد. 
ماده  واردات  رقم  اینکه  بر  تأکید  با  برندگی  اکبر 
تا   ۶۵۰ بین  دارو،  تولید  برای  کشور  به  دارویی  اولیه 
7۰۰ میلیون دالر است، گفت: »سهم کشور چین از این 
مقدار واردات ماده اولیه دارویی، فقط 2۵ درصد است.«
وی افزود: »در واردات ماده اولیه دارویی به کشور، 
ضوابط کنترلی شدید صورت می گیرد، به طوری که مالک 
آمریکا  دارویی  کتاب  وارداتی،  محصول  تأیید  برای  ما 
اولیه  ماده  هر  شده  نوشته  کتاب  این  در  زیرا  است؛ 

دارویی چه مشخصاتی داشته باشد.«
برندگی ادامه داد: »در حال حاضر کشورهای هند و 
چین در تولید ماده اولیه دارویی، سهم باالیی در جهان 
تأییدیه های  ما، داشتن  بااین حال، شرط واردات  دارند. 
بین المللی سازمان غذا و داروی آمریکا و سازمان نظارتی 

اروپا است.«
 برندگی گفت: »پرونده های دارویی در داخل به دقت 
بررسی و بر روی ماده مؤثره، آزمایش های الزم انجام 
همخوانی  دارو،  اصلی  برند  با  آن  کیفیت  تا  می شود 

باشد.« داشته 

چین با کمک یک متخصص ایرانی 
داروی ماالریا ساخت

ایرنا: محققان علم ژنتیک دانشگاه »جیاوتونگ« شانگهای با 
همکاری یک متخصص ایرانی موفق شدند با دست ورزی ژنتیکی 
گیاه »آرتمیسیا« تولید ماده موثر»آرتمیسینین« به عنوان موثرترین 

داروی مبارزه با ماالریا را تا سه برابر افزایش دهند.
دانیال حسنی فوق تخصص ژنتیک و فارغ التحصیل این دانشگاه 
فعالیت  پروژه  این  در  پژوهشی  استادیار  و  به عنوان محقق  که 
می کند در این ارتباط گفت: »ماالریا ساالنه حدود 44۰ هزار نفر 
را در سراسر دنیا به کام مرگ می کشاند و دانشمندان امیدوارند 
بتوانند با افزایش تولید آرتیمیسینین در این گیاه نیاز جهانی به 

این ماده را برطرف کنند.«
وی افزود: »در حال حاضر بذرهای دست ورزی شده این گیاه 
به منظور کاشت و مصرف به ماداگاسکار که دارای بیشترین سطح 
زیر کشت این گیاه در آفریقا است، فرستاده شده است. این ماده 
بنام »یویوتو« در طی  که در سال 1972 توسط شبمیدان چینی 
توانسته  بود،  شده  کشف  چینی  داروهای  روی  وی  آزمایشات 
است تا کنون جان میلیون ها نفر را در سراسر دنیا نجات دهد.«

حسنی در ادامه از تولید قرص هایی به شکل آبنبات که حاوی 
آرتیمیسینین و اسانس نعناع هستند خبر داد که می تواند به راحتی 
بگیرد.  قرار  مصرف کنندگان  اختیار  در  پایین  بسیار  قیمتی  با  و 
وی در تشریح روش دستیابی به این ماده دارویی توضیح داد: 
«گیاهان دارای مکانیزم های مختلفی برای انجام واکنش های حیاتی 
از جمله رشد و نمو و نیز مقابله با عوامل محیطی و نیز تنش های 
مختلف هستد این فرایندها باعث تولید دو دسته ترکیبات مختلف 
در گیاهان می شود از جمله متابولیت های اولیه و متابولیت های 
ثانویه، طی سالیان زیاد انسان ها از طریق استخراج و مصرف این 
مواد از آنها به عنوان دارو استفاده می کرده است.«  این متخصص 
ژنتیک ادامه داد: »در سال های اخیر با توجه به اهمیت داروهای 
گیاهی و کم ضرر بودن آنها، محققان توجه بسیاری به این مواد 
به ویژه متابولیت های ثانویه کرده اند این مواد از طریق چرخه های 
بیولوژیک که با کمک آنزیم های گیاهی مدیریت می شوند، کنترل 
می گردند این آنزیم ها نیز از طریق بیان ژن های مخصوص آنها در 

DNA گیاه تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.«
به گفته وی  این ژنها به 2 دسته ساختاری و تنظیم کننده تقسیم 
می شوند. در پروسه تولید آرتمیسینین در این گیاه، شناسایی و 
بیان ژن های تنظیم کننده از اهمیت بیشتری بر خوردار است چرا 
و  کنترل  را  ساختاری  ژن های  می توان  آنها  بیان  افزایش  با  که 

تولید را افزایش داد.
و  بزرگ  بسیار  کنترل کننده  ژن های  »خانواده  افزود:   حسنی 
دارای پروتئین های بسیار زیادی هستند که به صورت تنها و یا 
با تشکیل کمپلکس کار خود را انجام می دهند.« وی که در این 
پروژه مسئولیت شناسایی، کلون کردن و نیز بررسی رابطه بین 
این پروتئین ها و ژن های ساختاری را بر عهده داشت تصریح کرد: 
»به دلیل وسعت و پیچیدگی ژنوم این گیاه و تعدد پروتئین های 
کنترل کننده، همکاران بنده نیز هر کدام به نوبه خود بخشی از 

این ژن ها را شناسایی و بررسی کردند.«
این محقق دانشگاه جیاوتونگ شانگهای اظهار کرد: »در نهایت 
با افزایش بیان این ژن ها و به کارگیری تکنیک های ملکولی، گروه 
ما موفق به تولید گیاهی شد که میزان تولید آرتمیسینین در آن 

3 برابر معمول است.»
به گفته وی هدف اصلی از تولید این گیاه تراریخته، بر طرف 
کردن نیاز کشورهای درگیر ماالریا به این دارو و عصاره گیاهی 
است. وی گفت: »تیم ما امیدوار است در صورت انجام آزمایشات 
تکمیلی و کسب مجوزهای الزم بتواند این گیاه تراریخته را به 
تمام دنیا ارسال کند و مسلما در نواحی جنوبی و شمالی کشور 
عزیزمان ایران نیز که گرم و مرطوب است می توان این گیاه را 

کشت کرد.«

غذا و دارو
ماحصل 13 سال اجرای برنامه پزشک خانواده

مدیرکل مدیریت خدمات سالمت عمومی سازمان بیمه 
سالمت ایران گفت: »برنامه پزشک خانواده روستایی بعد از 
13 سال 2۸ میلیون و7۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد 
و طی این مدت شاخص های سالمت ارتقا و در جمعیت 
روستایی، مرگ ومیر مادران باردار و مرگ کودکان زیر یک 

سال و زیر پنج سال کاهش یافته است.«
به گزارش سپید، محمدرضا میرزایی با اشاره به اینکه 
آموزش، سالمت و امنیت سه نیاز پایه ای هر جامعه محسوب 
می شود و دولت ها باید این نیازها را رایگان در اختیار مردم 
قرار دهند، افزود: »سازمان جهانی بهداشت در همین راستا 
دولت ها را مکلف کرده است که خدمات بهداشتی و درمانی 
سطح اول را به صورت رایگان در اختیار مردم  قرار دهند.« 
وی با بیان اینکه نظام سالمت در هر کشوری تابع 
سیاست های کالن سازمان بهداشت جهانی است، تصریح 
کرد: »نظام سالمت در ایران چند هدف اصلی دارد که 
مهم ترین آن ارائه خدمات بهداشتی و بهینه به آحاد جامعه 
است که باید عدالت در سالمت و افزایش دسترسی ها 
را در دورترین نقاط فراهم کند تا رضایت مردم جلب و 
شاخص های بهداشتی و درمانی ارتقا یابد. سازمان بیمه 
سالمت ایران می خواهد خدمات مناسب بهداشتی و درمانی 

را به بیمه شدگان تحت پوشش خود ارائه دهد.« 

برنامه  مشترک وزارت بهداشت و بیمه سالمت
میرزایی با اشاره به اجرای برنامه پزشک که از سال ۸4 
در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به روستاییان 
در حال اجرا است، افزود: »اجرای طرح پزشک خانواده 
روستایی برنامه مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه 
سالمت ایران است؛ به طوری که در روستاها به تعداد الزم 
پزشک، ماما و کادر سالمت در چهار هزار مرکز مجری این 
طرح مستقر شده اند تا دسترسی های بهداشتی و درمانی 
برای ساکنان روستایی، عشایری و همچنین شهرهای زیر 

2۰هزار نفر جمعیت فراهم شود.«
مدیرکل مدیریت خدمات سالمت عمومی سازمان بیمه 
سالمت ایران گفت: »هدف اصلی سازمان بیمه سالمت، 
ارائه خدمات مطلوب و مناسب به حدود 3۶میلیون بیمه 
شده تحت پوشش است تا دسترسی ها برای بیمه شدگان 

تسهیل یابد.«
میرزایی با بیان اینکه یکی از اهداف سازمان بیمه سالمت، 

حفاظت مالی مردم است، گفت: »این سازمان در برنامه 
پزشک خانواده روستایی خدمات درمانی سطح اول را 
با دریافت ۵ هزار ریال فرانشیز و خدمات بهداشتی را 
رایگان در راستای حفاظت مالی و کاهش پرداخت از 

جیب مردم ارائه می کند.«
وی افزود: »همچنین روستاییان در قالب نظام ارجاع و 
با پرداخت فرانشیز بسیار ناچیز، خدمات تخصصی و فوق 
تخصصی سرپایی و بستری با مراجعه به بیمارستان ها و 

واحدهای درمانی طرف قرارداد دریافت می کنند.«
مدیرکل مدیریت خدمات سالمت عمومی سازمان بیمه 
سالمت ایران افزود: »یکی از اهداف کالن سازمان بیمه 
سالمت ایران، ارائه خدمات سالمت مناسب و کیفی به 
حدود 3۶ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش خود است. 
همچنین سازمان به دنبال صیانت و پایداری از حقوق 
بیمه شدگان، حفاظت مالی از آنها و کاهش پرداخت از 
جیب مردم و جلب رضایت جمعیت روستایی، عشایری 
و شهری است. این مهم با مشارکت وزارت بهداشت و 
هدایت وزیر بهداشت و همکاری و هماهنگی معاونین 

بهداشت و درمان در حال اجرا است.«

وی تصریح کرد: »سازمان بیمه سالمت در اواخر سال 
۸4 اجرای طرح پزشک خانواده روستایی را با اعتبار 3۰۰ 
میلیارد تومان شروع کرد که روزبه روز در حال گسترش 
است. برنامه پزشک خانواده برای سه گروه جمعیت کل 
روستایی، جمعیت عشایری و جمعیت شهرهای کوچک 
زیر 2۰هزار نفر اجرا می شود که هم اکنون این گروه ها 

جمعیتی باالی 2۸ میلیون نفر را شامل می شوند.«
میرزایی افزود: »برنامه پزشک خانواده روستایی امروز 
بعد از 13 سال،  2۸ میلیون و 7۰۰ هزار نفر را تحت پوشش 
دارد و خدمات بهداشتی و درمانی کیفی را به روستاییان و 
عشایر ارائه می کند. طی این مدت شاخص های سالمت ارتقا 
و در جمعیت روستایی، مرگ ومیر مادران باردار و مرگ 
کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال کاهش یافته است.«

وی تأکید کرد: »ارائه بسته خدمات روستایی هر سال در 
حال افزایش است و وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر 
به دنبال تشکیل پرونده سالمت الکترونیک، اجرای برنامه 
نظام ارجاع الکترونیک و ارائه خدمات کیفی و مناسب در 
سه سطح خدمات اول، دوم و سوم است که این مهم نیاز به 
مشارکت و همراهی مردم شریف و بزرگوار کشور است.«

باید مجوز جذب نیرو برای استقرار پزشک 
خانواده صادر شود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم 
روز گذشته درباره اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در 
کشور اظهارنظر کرد و گفت: »اجرای پزشک خانواده کار 

بزرگی بوده و همت بزرگی را می طلبد.«
محمد حسین قربانی با اشاره به اینکه قانونگذار برای 
اجرای سیاست های کلی نظام سالمت یکی از مولفه های 
مهم آن را پزشک خانواده نامگذاری کرده است، گفت: 
»علی رغم اینکه کلیات تعریف شده و فضایی برای اجرای 
کار مورد توجه قرار گرفته است، اما به جز 3 استان هنوز 
اجرای پزشک خانواده بسط و گسترش پیدا نکرده است؛ 
بنابراین نگاه این است که کار بسیار پیچیده و دشوار دراین 
خصوص وجود دارد.« وی، با بیان اینکه وزارت بهداشت 
ودرمان تا امروز نتوانسته به دلیل برخی مشکالت اجرای 
پزشک خانواده را عملیاتی کند، افزود: »اجرای پزشک 
خانواده کار بزرگی بوده و همت بزرگی را می طلبد، یعنی 
همانند برخی اقدامات تنها نیاز به منابع مالی کافی نداشته و 
باید اراده الزم نیز وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر به دنبال 
سامان بخشی به حوزه سالمت هستیم، در کنار مولفه های 
دیگر مانند کارت الکترونیک سالمت و داشتن گایدالین ها 
اجرای پزشک خانواده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.«وی 
با بیان اینکه مهم ترین مشکل نبود زیرساخت برای اجرای 
پزشک خانواده است، تصریح کرد: «هنوز نیروی انسانی 
کافی برای اجرای پزشک خانواده تامین نشده است، ضمن 
اینکه ذائقه مردم دراین خصوص باز تعریف شده است؛ 
به این صورت که فردی دارای دفترچه بیمه درمانی به 
عنوان چک سفیدامضاء به هر بیمارستان دولتی مراجعه می 
کند، به طورحتم درهیچ کشوری بیمار نمی تواند با داشتن 
دفترچه بیمه برای کوچکترین بیماری ها به بیمارستان های 

تخصصی و وفوق تخصیصی مراجعه کند.«
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید 
بر جذب نیروی انسانی کافی برای اجرای پزشک خانواده، 
تصریح کرد: »باید مجوز جذب نیرو توسط سازمان امور 
اداری و استخدامی صادر شود، ضمن اینکه باید برای 
فعالیت پزشکان خانواده در مناطق محروم مشوق های الزم 
درنظرگرفته شود؛ البته که در مشاغل دیگر مشوق های الزم 

برای فعالیت درنظرگرفته شود.«

پوشش ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری در روستاها

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از 2۰۰ میلیون مراجعه سرپایی 4۰ 
میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سالمت در سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار سپید، طاهر موهبتی در مراسم رونمایی از پایگاه 
خبری سازمان بیمه سالمت ایران )آی هینا( به تشریح گستردگی خدمات 
بیمه ای این سازمان پرداخت و اظهار داشت: »وقتی 4۰ میلیون نفر تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند و به طور میانگین سالی ۵ بار مراجعه سرپایی 
برای دریافت خدمات درمانی دارند، می طلبد برای آگاه سازی آنان با استفاده 
از یک رسانه جامع و به روز هر آنچه نیاز بیماران و مخاطب این بیمه است 
در اختیار آنان قرار گیرد که در این راستا پایگاه خبری جدید سازمان بیمه 

سالمت ایران راه اندازی شده است.«
محمد هاشمی، سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان بیمه سالمت 
نیز در این مراسم به 4۰ میلیون بیمه شده این سازمان اشاره کرد و گفت: 
»هدف از تشکیل این پایگاه، یک رسانه فعال برای فعالیت در سطح کشور 
است تا بتوانیم فرهنگ سازی مناسبی از نحوه دریافت خدمات این سازمان 
به مردم ارائه دهیم و عالوه بر آن اطالع رسانی دقیقی از اهداف و اقدامات 

سازمان داشته باشیم.« 
وی در مورد اهداف این پایگاه گفت: »استیفای حقوق بیمه شدگان، 

حضور فعال مسئولین در تمام حوزه ها برای اطالع رسانی، بستر مناسب 
برای شناخت مردم نسبت به حقوق قانونی خود، شناسایی نیازهای واقعی 
بیمه شدگان و ورود به عرصه توجه به پیشگیری و سالمت محوری ازجمله 

اهداف ایجاد پایگاه خبری آی هینا است.« 
هاشمی تأکید کرد: »سازمان بیمه سالمت در سال 97 برنامه های بسیاری 

را برای برون رفت از جلوگیری از مشکالت پیش رو در نظر دارد که برای 
رسیدن به این هدف نیاز داریم که جامعه و به خصوص مسئوالن را در 
جریان اخبار قرار دهیم تا در هر شرایطی همراهی الزم را با این سازمان 
داشته باشند.« وی گفت: »با استفاده از تکنیک های ارتباطی نوین تالش 
خواهد شد تا مدیران و مسئوالن این حوزه بتوانند گفتمان خود را در 

آی هینا ارائه کنند.«
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »پایگاه های خبری و 
خبرگزاری ها به علت قدرت انتقال سریع خبر، آنالین بودن و انعکاس 
وسیع اخبار، امروز در جهان جایگاهی وسیع پیدا کرده اند و جزو قدرت های 

خبری محسوب می شوند.«
وی با بیان اینکه معتقدیم نباید قدرت نقد را از رسانه گرفت و اگر 
در جایی نقد بیان می شود، قطعاً در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی 
امور است، افزود: »رسانه باید زبان گویای مردم و وقایع و حوادث و 

مشکالت جامه باشد.«
 این مقام مسئول تأکید کرد: »خط مشی رسانه  ای این پایگاه خبری این 
است که با رعایت انصاف تابلویی شفاف از خواسته های مردم را در برابر 

مسئوالن به  تصویر بکشد و به ناگفته های حوزه بیمه و درمان بپردازد.«

وبدا: معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: »مشارکت های مردمی 
نظام  اجتماعی شدن  و  زیرساخت های سالمت  توسعه  در  مهمی  نقش 
اخیر شاهد مشارکت گسترده  سالمت دارد و خوشبختانه در سال های 

مردم در حوزه سالمت بوده ایم.«
سیدمحمدهادی ایازی اظهار داشت: »خیرین در سال 9۵، بیش از 1۵۰۰ 
میلیارد تومان به حوزه سالمت کمک کردند که در ساخت بیمارستان، مرکز 
جامع خدمات سالمت، خانه بهداشت، پایگاه سالمت، دانشکده، خوابگاه های 

دانشجویی و همراه سرای بیماران هزینه شد.«
وی با اشاره به راه اندازی سامانه یاس 19۰ به منظور ساماندهی مشارکت های 
خیرین در تأمین نیازهای حوزه سالمت، گفت: »خوشبختانه طرح نذر 
سالمت با مشارکت باالی جامعه پزشکی آغاز شد و برخی پزشکان در 
طول هفته، ساعات یا روزهایی را برای ارائه خدمات رایگان به نیازمندان 
اختصاص می دهند.« ایازی با بیان اینکه ۸۰ کلینیک سیار دندانپزشکی در 
مناطق محروم کشور حضور می یابند و به ارائه خدمات دندانپزشکی به 

مردم این مناطق می پردازند، افزود: »ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به 
مردم ساکن در مناطق محروم و مرزی از اهداف مهم وزارت بهداشت و 
طرح تحول سالمت است و بخشی از این خدمات نیز مربوط به خدمات 

دندانپزشکی می شود.«
معاون اجتماعی وزارت بهداشت یادآور شد: »تعداد خیرین و نیکوکاران 
در کشور بسیار زیاد است و باید ظرفیتی ایجاد کنیم تا عمل خیرخواهانه 

آنها در حوزه سالمت انجام شود.« 
وی ضمن تأکید بر اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد حوزه سالمت در 
ارتقای توانمندی های سالمت جامعه، گفت: »سازمان های مردم نهاد حوزه 
سالمت، برنامه های آموزشی، اقدامات فرهنگ ساز برای اصالح رفتار و 
کمک به سالمت مردم و در نهایت توانمندسازی مردم را در دستور کار 

خود قرار داده اند.«
معاون اجتماعی وزارت بهداشت در پایان تعداد سازمان های مردم نهاد 
حوزه سالمت در کشور را ۶۸۰ سازمان عنوان کرد و افزود: »این سازمان های 
مردم نهاد در بیماری های مختلف به مردم و وزارت بهداشت کمک می کنند 
به عنوان نمونه در حوزه بیماری سرطان، 72 سازمان مردم نهاد فعال وجود دارد 

و شبکه ملی سازمان های مردم نهاد حوزه سالمت راه اندازی شده است.«

موهبتی در مراسم رونمایی از پایگاه خبری سازمان بیمه سالمت ایران اعالم  کرد

۲۰۰ میلیون مراجعه سرپایی افراد تحت پوشش بیمه سالمت در سال

معاون اجتماعی وزارت بهداشت خبرداد

ارائه خدمات 8۰ کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق محروم


