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سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

برخی از طب سنتی 
سوء استفاده می کنند

رئیس  کنگره آسیایی داروسازی بالینی عنوان کرد

خدمات داروسازی بالینی 
بیمه نیست

نایب رییس کمیسیون بهداشت: 

فریز کردن قیمـت دارو 
سرمایـه گـذاران را 
فـراری می دهـد

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

کمبود دارو همیشه 
به معنای بحران نیست

در دو سال اخیر اتفاق افتاد

افزایش موارد ابتال به تب مالت 
به دلیل مصرف لبنیات سنتی

رئیس انجمن پزشکان عمومی فارس:

سرانه پزشک خانواده 
منطقی نیست

روی خط سپید

 صفحه 2

 صفحه 4

بر اساس رتبه بندی  ESI  معرفی شد

یک ایرانی دیگر 
در میان دانشمندان برتر 

علوم پزشکی جهان 

رئیس سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد

احراز 2700 مورد قصور پزشکی 
از میـان 6651  پـرونـده

  واکسن  HPV   ایر انی از سال آینده 
وارد  بازار می شود 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به 
 HPV پیشرفت های قابل توجه در فرآیند تولید واکسن
ایرانی، گفت: »محققان دو شرکت دانش بنیان ایرانی به 
پیشرفت 90 و 70 درصدی در تولید واکسن HPV پاپیلوم 
انسانی رسیده اند و با اطمینان می توان اعالم کرد نخستین 
واکسن ایرانی به زودی تولید و در صورت دریافت مجوز 

از سال 98 وارد بازار خواهد شد.«

HPV هزینه سرسام آور واکسن های وارداتی
به گزارش سپید، رضا ملک زاده درباره ضرورت تولید 
واکسن  هر  »تولید  گفت:  کشور  موردنیاز  واکسن های 
داخلی برای عفونت های ویروسی و بیماری هایی که افراد 
باید در برابر آنها واکسینه شوند، یک موفقیت برای کشور 
هزینه های سرسام آوری  واکسن  واردات  است؛ چراکه 
دارد و بسیار گران به دست مصرف کننده داخلی می رسد. 
از این رو هزینه واکسیناسیون HPV برای هر فرد، 750 
هزار تومان و نرخ استفاده از این واکسن در کشور 43 
هزار دز است؛ بنابراین تحقیقات و تالش ها برای تولید 
واکسن های مؤثر و باکیفیت که این هزینه ها را به شدت 

کاهش دهد، قابل حمایت هستند.«

اولویت های تولید واکسن در ایران
وی درباره اولویت های تعریف شده در تولید واکسن های 

ازجمله  کشورها  در  اولویت بندی  »این  گفت:  داخلی 
ایران، از توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله 
با بیماری های در حال شیوع، سیاست های ملی سالمت و 
برنامه های کشوری واکسیناسیون، تبعیت و روند کاماًل 
برخی  تولید  اساس  این  بر  می کنند.  طی  را  مشخصی 
واکسن ها در اولویت نخست قرار دارند و برخی دیگر 
در اولویت بعدی هستند؛ اما تالش های علمی محققان 
داخلی برای تولید واکسن ها جزو هر اولویتی که باشند، 
قطعًا در پاسخ به نیاز جامعه است و نمی توان حرکت علمی 

دانشمندان کشور را متوقف کرد.«

واکسن HPV دومین واکسن پرفروش دنیاست
معاون تحقیقات وزیر بهداشت با اشاره به مراحل تولید 
واکسن های HPV در حال دو شرکت دانش بنیان ایرانی 
 HPV اشاره کرد و گفت: »واکسن ایرانی دو ظرفیتی
بروز  در  عمده ای  نقش  که   )18 و   16 )سروتیپ های 
سرطان دهانه رحم دارند، مشابه سرواریکس است و در 
مراحل آزمایش های بالینی و دریافت مجوز سازمان غذا 
و دارو است و با دریافت مجوز، احتماالً از ابتدای سال 98 
 HPV وارد بازار می شود. دیگر واکسن چهار ظرفیتی
6، 11، 16 و 18( که مشابه گارداسیل  )سروتیپ های 
است در مرحله آزمایش ها حیوانی بوده و به پیشرفت 70 

درصدی رسیده است.«

ویروس  تشخیصی  برنامه های  »ازآنجاکه  افزود:  وی 
HPV تحت پوشش بیمه قرار ندارد، ساخت واکسن 
بیماری، ضمن آنکه با کاهش قابل توجه هزینه ها، به نیاز 
داخلی پاسخ خواهد داد، تولید آن را از انحصار شرکت های 
سازنده دنیا )گارداسیل و سرواریکس( خارج خواهد کرد 
و از سوی دیگر یک سرمایه گذاری ارزی برای کشور 
واکسن  دومین  واکسن  این  چراکه  می شود؛  محسوب 
پرفروش دنیاست و ما می توانیم نیاز برخی کشورها را 

تأمین کنیم.«

تخمین شیوع 7 درصدی HPV در بین زنان 
کشور

ملک زاده به نتایجی از مطالعات مرتبط با شیوع HPV در 
کشور اشاره کرد و گفت: »نتایج برخی تحقیقات انجام شده 
در ایران شیوع کلی این ویروس در جمعیت زنان را حدود 
4 تا 7 درصد تخمین زده می زند.« وی به مطالعه ای اشاره 
کرد که در سال 1392 انجام شده و در آن، 30 هزار زن 30 
تا 49 سال از جمعیت عادی 4 شهرستان کشور نمونه گیری 
 HPV شدند و نتایج آن نشان داد نزدیک به 3 هزار نفر

مثبت داشتند.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفت: »همچنین در سال 
 ICO HPV INFORMATION 2017 گزارشی از
با  ایران  HPV در  CENTRE« « در مورد وضعیت 

استناد به نتایج مجموعه ای از مطالعات در چندین شهر 
جمع آوری و منتشر شد که نتایج آن نشان می دهد شیوع 
HPV در زنان مورد بررسی با سیتولوژی نرمال، 7.4 
درصد است و حدود 2.8 درصد زنان در جمعیت عمومی، 

حامل 18HPV/16 در ترشحات دهانه رحم بودند.«
ملک زاده همچنین اضافه کرد: »یک مرور سیستماتیک بر 
روی 14 مطالعه در ایران، شیوع HPV در بین زنان سالم 
در استان های مختلف ایران را 9.4 درصد اعالم کرده که در 
 HPV 18 16، 2.3 درصد و شیوعHPV این میان، شیوع

نیز 1.7 بوده است.«
وی خاطرنشان کرد: »آنچه از یافته های منتشره برمی آید 
این است که تاکنون مطالعه فراگیری در کشور که بتواند 
زنان  در  را   HPV شیوع  قابل تعمیم،  نمونه  حجم  با 
و گروه های مختلف سنی نشان دهد وجود ندارد و از 
سویی اغلب مطالعات در کشور در زمینه HPV در موارد 
سرطان و تعیین ارتباط آن صورت گرفته است؛ درحالی که 
صورت دیگر بیماری، در زنان و مردان زیر 30 سال است 
که خود را با بروز زگیل های آنوژنیتال با تبعات بسیار 
فراوان نشان می دهد.« ملک زاده این را نیز یادآور شد که 
هم اکنون، زگیل های آنوژنیتال، توسط متخصصان زنان 
و متخصصان پوست به خوبی در بیماران مراجعه کننده، 

شناسایی شده و کاماًل تحت درمان قرار می گیرند.
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نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با اشاره به فعالیت های جمهوری اسالمی 
ایران در حیطه کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر، از توصیه های کمیسیون سازمان 

جهانی بهداشت در این زمینه سخن گفت.
به گزارش سپید به نقل از وب دا، معاون آموزشی وزارت بهداشت و نایب رئیس کمیته 
ملی بیماری های غیرواگیر با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در سراسر جهان در معرض خطر 
ابتال به بیماری های غیرواگیر هستند گفت: »تمامی کشورها متعهد هستند در راستای 
کاهش مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیرواگیر اقدامات جدی انجام دهند.« باقر الریجانی اظهار داشت: »سازمان جهانی 
بهداشت در زمینه کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر کمیسیونی با مشارکت 21 
کمیسیونر در سطح وزرای بهداشت و حتی رییس جمهور برخی کشورها تشکیل داده 
است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی ایران نیز کمیسیونر 
این کمیسیون بیماری های غیرواگیر هستند و ایران به صورت فعال در این زمینه فعالیت 
می کند.« وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران برنامه روشنی برای کنترل و پیشگیری 
بیماری های غیرواگیر دارد، افزود: »این کمیسیون موظف است مبتنی بر شواهد علمی 
و تجارب کشورهای مختلف به سازمان جهانی بهداشت کمک کند تا توصیه ها و 
راهکارهای کارآمدی به جهان ارایه گردد. در حال حاضر با وجود برنامه های مداخله ای 
مختلفی که در سطح جهان انجام گرفته است، دستیابی به هدف اصلی که کاهش 25 
درصدی مرگ زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر است به کندی پیش می رود و 

امید است تالش کمیسیون غیرواگیر در راستای جمع بندی و پیشنهاد استراتژی های 
شفاف و هدفمند به تسریع این مسیر کمک کند.« نایب رئیس کمیته ملی بیماری های 
غیرواگیر عدم وجود اولویت بندی، اثر مداخله گرهای اقتصادی و تجاری و همچنین 
کمبود سرمایه کافی و ظرفیت کار را از عواملی ذکر کرد که موجب کند بودن حرکت به 
سوی هدف کاهش 25 درصدی مرگ زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر در سطح 
جهان می شود و گفت: »کمیسیونی که تشکیل شده با همکاری کشورهای عضو سعی در 
رفع این  الریجانی عنوان کرد: »سازمان جهانی بهداشت در کمیسیونی که تشکیل داده به 
دنبال این است تا با ارزیابی اقدامات پیشین و ایده های خالق و نوآورانه به کشورها کمک 
کند تا به هدف خود دست یابند.«  وی اظهار داشت: »کمیسیون سازمان جهانی بهداشت 6 
توصیه کلی برای تمامی کشورها ارائه داده است که این توصیه ها شامل  شروع اقدامات از 
سیاستگذاران و مسئوالن عالی رتبه، اولویت بندی و گسترش برنامه ها منطبق با اولویت، 
ادغام بیماری های غیرواگیر در نظام سالمت و توجه به پوشش همگانی سالمت، جلب 

مشارکت ذی نفعان و تعیین مقررات، سرمایه گذاری، اجرا و ارزیابی هستند.« 

هم افزایی در نظام ارائه خدمات
 الریجانی گفت: »کمیسیون سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که اقدامات از 
سیاستگذاران و مسئولین عالی کشورها شروع شود. منظور این است که در این زمینه تنها 
وزارت بهداشت مسئول نیست؛ بلکه همه سیاستگذاران در سطوح مختلف و خارج از 
نظام سالمت نیز باید خود را در قبال پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و ارتقائ 
سالمت روان مسئول بدانند. یعنی سیاستگذاران در تمامی سطوح مانند استانداران، 
شهرداران و حتی در سطوح محلی در این زمینه تالش کنند تا بتوانند مجموعه ای از 

برنامه های جامع را در سطوح مختلف اجرا نمایند.« 
نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر ادامه داد: »اولویت بندی و گسترش برنامه ها 
منطبق با اولویت ها مسئولیت دولت است که اولویت های حیطه بیماری های غیرواگیر 
و سالمت روان را مبتنی بر نیاز و با توجه به بافت منطقه ای تعیین کند و نظام سالمت را 
در خصوص اقدامات مرتبط سیاست ها آگاه کند و تمامی ساختار دولت را به سوی 

برنامه های پوشش همگانی سالمت حرکت دهد.«

وی در خصوص ادغام بیماری های غیرواگیر در نظام سالمت و توجه به پوشش همگانی 
سالمت گفت: »دولت ها باید نظام سالمت را به نحوی ارتقا دهند که  شامل ارتقای 
سالمت، پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و خدمات سالمت روان باشد و  در 
سیاست ها و برنامه ها، پوشش همگانی سالمت) UHC (  را با توجه به شرایط و نیازهای 
کشور مد نظر قرار دهند.«   الریجانی گفت: »باید این اطمینان حاصل شود که بسته های 
خدمات سالمت در راستای  پوشش همگانی سالمت) UHC (   شامل بیماری های 
غیرواگیر و سالمت روان است و پیشگیری و مداخالت مراقبت های بهداشتی و همچنین 
دسترسی به داروهای ضروری و فن آوری های مورد نیاز از اولویت های نظام سالمت 

است در بسته های ارائه خدمت مد نظر قرار گرفته است.«
  نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر تقویت خدمات بهداشتی  اولیه )PHC( را 
یکی از الزامات برای اطمینان از پوشش عادالنه خدمات سالمت ذکر کرد و گفت: »تربیت 
نیروی کافی و کارآمد در رشته های مختلف حوزه سالمت از الزاماتی است که باید بدان 
توجه شود، چرا که کارکنان نظام سالمت برآمده از جامعه مانند بهورزان و همچنین 
پرستاران از جمله نیروهایی هستند که می توانند در حیطه های مختلف تسلط داشته و 
نقش مهمی را در سطح جامعه ایفا نمایند.«  وی افزود: »هم افزایی در سیستم های موجود 
مراقبت های بیماریهای مزمن مانند HIV و TB نیز الزم است تقویت شود تا در بستر 

آنها پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و خدمات سالمت روان نیز ارایه گردد.«
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توصیه های شش گانه سازمان جهانی بهداشت به منظور کنترل بیماری های غیرواگیر

اقدامات از سیاستگذاران و مسئوالن عالی کشورها شروع شود

معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت خبر داد:

بر اس��اس رتبه بن��دی ESI دانش��مندان جه��ان، امیر محمد 
مرتضویان، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهش��تی برای اولین بار به جمع دانش��مندان یک درصد 

برتر پراستناد جهان پیوست...


