
ایرج حریرچی در واکنش به تجمع چندصد نفری کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی درمقابل وزارت بهداشت:

سپید: روز گذشته نشست خبری سخنگوی وزارت 
اما  شد.  برگزار  وزارتخانه  این  ستاد  ساختمان  در 
ساعتی پیش از آغاز این نشست خبری، چندصدنفر 
از فعاالن کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی به مناسبت 25 تیرماه سالروز 
تاسیس سازمان تامین اجتماعی، راه شهرک غرب را 
درپیش گرفته و درست در مقابل ورودی ساختمان 
وزارت بهداشت تجمع کردند. تجمع کنندگان با در 
مخالفت  شعار،  سردادن  و  پالکارد  گرفتن  دست 
خود را با سیاست های وزارت بهداشت خصوصا 
در مواجه با سازمان های بیمه گر و تامین اجتماعی 

اعالم می کردند. 
یکی از تجمع کنندگان که دقایقی هم با استفاده 
از بلندگو خواسته های جمع حاضر را فریاد می زد، 
منابع  حفظ  خواهان  »ما  گفت:  سپید  خبرنگار  به 
صندوق تامین اجتماعی که یک صندوق بین نسلی 
است، هستیم.« این فعال کارگری که نمی خواست 
نامش فاش شود، اظهار کرد: »با اجرای طرح تحول 
نظام سالمت، تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی تا 

چند برابر افزایش یافت درحالی که حقوق کارگران در 
طول این سال ها فقط صددرصد یعنی دو برابر افزایش 
داشته است.« وی افزود: »آقایان مرتب می گویند که با 
طرح تحول سالمت، پرداختی از جیب مردم را از 30 
درصد به 5 درصد رسانده ایم. بله. شاید روی کاغذ و 
در آمار و ارقام این عددها درست باشد. ولی از نظر 
ریالی، پرداختی از جیب مردم نه تنها کاهش نداشته 
بلکه افزایش هم پیدا کرده است. یعنی معادل ریالی 
از  به مراتب  آقایان می گویند،  همین 5 درصدی که 

30 درصد گذشته بیشتر است.«
این فرد تجمع کننده، به اشکاالتی که در ساختار نظام 
سالمت کشورمان وجود دارد هم اشاره کرد و گفت: 
»وزارت بهداشت براساس قانون مکلف بوده است که 
نظام ارجاع و پزشک خانواده را اجرا کند. آیا امروز در 
کشور ما نظام ارجاع مستقر شده است؟ وقتی بخش های 
به این مهمی از قانون به راحتی نادیده گرفته می شود، 
طبیعتا هزینه های درمان این قشر زحمتکش که شما 
امروز اینجا می بینید هر روز بیشتر و بیشتر می شود و 
منابع موجود، کفاف این هزینه ها را نمی دهد. آن وقت 
برای اینکه مشکالت مالی به وجود آمده را حل کنند، 
به مجلس فشار می آوردند و با تصویب قوانینی چشم 

به منابع سازمان تامین اجتماعی می دوزند.«
به گزارش خبرنگار سپید، معترضان در خالل این 
تجمع، اعتراض خود را نسبت به موارد دیگری همچون 
خروج داروهای OTC از شمول بیمه و مشکالت 

برخی بیمه های تکمیلی هم اعالم کردند.

در سه ماه گذشته اتفاق جدیدی نیفتاده است
خبری  نشست  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
هفتگی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن 
پیر  افراد  نفر  پانصد  چهارصد  اینکه  از  تاسف  ابراز 
و مسن با تحریک عده ای جمع می شوند و مسائلی 
را مطرح می کنند که خیلی از آنها اصال ارتباطی به 
وزارت بهداشت ندارد، گفت: »سازمان تامین اجتماعی 
بیش از 41 میلیون و 900 هزار نفر بیمه شده تحت 
پوشش دارد، اما حدود 400 تا 500 نفر را با اتوبوس 
از شهرستان ها و برخی مناطق تهران،  با آدرس غلط 
مقابل  اعتراض  برای  پرده،  پشت  تشکل  و  دستگاه 
وزارت بهداشت جمع می کنند و بعد هم حرف هایی 
نظر جامعه کارگری است.  این  می زنند و می گویند 
واقعا جامعه کارگری همین چندصدنفری هستند که 

با اتوبوس به اینجا آورده شده اند؟«
ایرج حریرچی اضافه کرد: »ما در شورای معاونین 
جلسه داشتیم. وقتی خبر رسید که عده ای تجمع کرده اند، 
داخل  به  را  افراد  این  که  داد  بهداشت دستور  وزیر 
وزارتخانه راهنمایی کنید تا در سالن امام  جواد)ع( از 
آنها پذیرایی کنیم و حرفشان را بشنویم. ولی من واقعا 
خجالت کشیدم که اکثر افرادی که جمع کرده بودند، 

افراد مسن و پابه سن گذاشته بودند.«
وی در ادامه گفت: »واقعا در سه ماه گذشته، چه 
و  اجتماعی  تامین  قوانین  حوزه  در  جدیدی  اتفاق 
وزارت بهداشت افتاده است که این افراد تصمیم به 
تجمع گرفته اند؟ البته ما پشت پرده این تحرکات و 
افراد محدود را می دانیم.«  تعداد  این  تحریک کردن 
حریرچی همچنین تصریح کرد: »مجلس در اسفند ماه 
سال گذشته مصوبه ای داشت که بعد از تایید شورای 
نگهبان، توسط رئیس جمهور ابالغ شد که سهم درمان 
بیمه تامین اجتماعی نزد خزانه باشد. این واقعا چه 
ارتباطی به وزارت بهداشت دارد؟ واقعا فکر می کنند 
که یک ریال از این پول به وزارت بهداشت می آید؟ 
این دستگاه و تشکل کارگری وابسته، آدرس اشتباهی 

به کارگران داده   اند .«
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که 70 
درصد از خدمات بستری کارگران و بیمه شدگان سازمان 

تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی ارائه می شود، 
افزود: »در بیمارستان های دولتی به ازای هر 3 بیمار 
بیمه سالمت، 2 بیمار بیمه تامین اجتماعی خدمات، 
دریافت می کنند، یعنی به ازای 100 بیمار بیمه سالمت، 
68 بیمار بیمه تامین اجتماعی از خدمات بهداشتی و 

درمانی، بهره مند می شوند.« 
وی در ادامه با تاکید بر اینکه موضوعی که امروز 
معترضان به آن اعتراض داشتند و برخی مسائل را به 
وزارت  به  ارتباطی  می دهند،  نسبت  بهداشت  وزیر 
دارای  مجلس،  در  »کارگران  گفت:  ندارد،  بهداشت 
افتخار ما هم خدمت به کارگران و  نماینده هستند. 
فقرا است. اما پاسخگویی به تمام مطالباتی که امروز 
این تعداد محدود در تجمع مطرح کردند از وظایف 

وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است.«
به  اشاره  با  ادامه  بهداشت در  معاون کل وزارت 
اینکه موضوع مورد اعتراض این تعداد محدودی از 
بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، بند »و« ماده 7 قانون 

بودجه سال 97 است، گفت: »در این قانون، گفته شده 
که سازمان تامین اجتماعي مکلف است تمامي سهم 
درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد 
)28( و )29( قانون تامین اجتماعي مصوب 3/4/1354 
و سایرمنابع مربوط را در حسابي نزد خزانه داري کل 
کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعي متمرکز کند 
و سازمان تامین اجتماعي طبق قانون تامین اجتماعي 
این منابع را هزینه  می کند. به متن قانون دقت کنید. 
این قانون، چه ارتباطی به وزارت بهداشت و وزیر 
بهداشت و دست اندازی به منابع تامین اجتماعی دارد؟« 
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اظهار داشت: 
اختیاراتی  نیز  توسعه  ششم  برنامه  قانون   72 »ماده 
که  است  کرده  مشخص  بهداشت  وزارت  برای  را 
سالمت  نظام  تولیت  قانون،  از  ماده  این  براساس 
اجرایی،  سیاستگذاری  شامل  سالمت  بیمه  ازجمله 
برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و 
تمام  می شود.  متمرکز  بهداشت  وزارت  در  نظارت 
اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، 
ازجمله ارائه کنندگان خدمات سالمت، سازمان ها و 
شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظف اند از خط 
بر  تاکید  با  بهداشت  وزارت  سیاست های  و  مشی 
خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری 
با رعایت ماده )40( قانون مدیریت خدمات کشوری 
همچنین  وی  کنند.«  تبعیت  خدمات،  سطح بندی  و 
اشاره کرد: »براساس بند "ب" ماده 7 قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، »تمام دستگاه ها، 
سازمان ها، موسسات، نهادها و صندوق های فعال در 
قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده 
از منابع و تسهیالت نظام تامین اجتماعی تحت نظارت 

دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.«
اتصال مطب  پزشکان به پرونده الکترونیک سالمت
وزارت  سخنگوی  خبری،  نشست  این  ادامه  در 
بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار سپید به جزئیات 
طرحی پرداخت که گفته شده از ابتدای مردادماه، مطب  
متصل  مردم  الکترونیک سالمت  پرونده  به  پزشکان 
می شود. وی گفت: »این طرح، یکی از اقدامات مهم 
خدمت  کنندگان  ارائه  همه  است.  بهداشت  وزارت 
اعم از بخش دولتی، خصوصی، خیریه و غیر دولتی 
می توانند در بخش ارائه خدمت از پرونده الکترونیک 
اینکه  به  اشاره  با  حریرچی  کنند.«  استفاده  سالمت 
به  استان ها  از  برخی  در  الکترونیک سالمت  پرونده 
صورت پایلوت راه اندازی شده است، افزود: »با توجه 
به آمادگی مطب ها، پرونده الکترونیک سالمت در همه 
استان ها گسترش می یابد. در حال حاضر استفاده از 
پرونده الکترونیک سالمت برای مطب ها و مراکز درمانی 

براساس سیستم داوطلبانه پیش می رود.«

به  درمانی  خدمات  ارائه  درخصوص  حریرچی   
بیمارانی که از کشورهای دیگر برای درمان به ایران 
می آیند، هم گفت: »اختالف قیمت ارز و شرایط جدید 
ارزی مشکالتی به وجود می آورد، اما می تواند از طرفی 
دیگر فرصت ایجاد کند. همچنین گسترش توریسم 
درمانی و صادرات دارو به سایر کشورها فرصت هایی 
محسوب می شوند که ارز برای بخش سالمت ایجاد 
کرده است.« وی با تاکید بر اینکه ارز و سوبسیدهای 
دولتی فقط به بیماران ایرانی اختصاص دارد، تصریح 
کرد: »برای افرادی که برای درمان به عنوان توریسم 
درمانی به مراکز درمانی کشور مراجعه می کنند، هیچ گونه 

ارز و سوبسید دولتی ارائه نمی شود.«
 سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به محدودیت های 
به  به عنوان توریسم درمانی  بیمارانی که  برای  الزم 
مراکز درمانی کشور مراجعه می کنند، تاکید کرد: »ما 
سعی می کنیم توریسم درمانی را به بخش خصوصی 
سوق دهیم.« حریرچی در ادامه درخصوص تجهیزات 
»هر  گفت:  بیمارستان ها،  در  مصرف  مورد  پزشکی 
دستگاهی که خریداری می شود متوسط عمری دارد 
و ممکن است در این میان دستگاه خراب شده و نیاز 
به تعمیر داشته باشد. در این صورت تامین قطعات و 
یا تعمیر دستگاه مربوطه، بر عهده شرکت های وارد 
افزود: »برای خریداری  کننده دستگاه ها است.« وی 
دستگاهی مشابه دستگاهی که خراب شده به عنوان 
دستگاه ذخیره، باید بررسی کرد که آیا دولت از نظر 

مالی توانایی خرید آن را دارد یا خیر.«
 حریرچی در مورد تحریم ها گفت: »در شرایط تحریم، 
نیاز به تدبیر مناسب، اعتماد به دولت، امید به آینده و 
آرامش روانی است و نباید هر اتفاقی را به تحریم ها 

نسبت دهیم.« وی با بیان اینکه در حال حاضر 
ظرفیت تولید دارویی کشور سه برابر ظرفیت 
مصرف کشور است، اظهار داشت: »در شرایط 
غیر تحریم، حدود 50 تا 70 درصد ظرفیت در 
دارو بالاستفاده است و راه استفاده از این ظرفیت، 

صادرات و بازاریابی است.« 
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت حامی تولید 
ملی است، گفت: »باید جنس داخلی اعم از دارو 
و یا تجهیزات پزشکی، با کیفیت مشابه تولید و 
مصرف شود و برای برخی شرکت های دارویی 
بیمه ها در  تاخیر  دلیل  به  پزشکی  و تجهیزات 
پرداخت بدهی و یا به دلیل وجود رقبای بسیار 
ممکن است مشکالتی به وجود بیاید ولی این 

به معنی بحران نیست.«
 

مردم نگران نباشند
دارو  اولیه  مواد  تامین  مورد  در  حریرچی 
»با  تحریم، گفت:  زمان  در  مبدا  از کشورهای 
شرکت های دارویی امریکایی از ابتدا هیچ ارتباطی 
نداشته و نخواهیم داشت و مشکلی در تامین مواد اولیه 
دارو نخواهیم داشت. ممکن است در تامین نقدینگی 
الزم و ارز مورد نیاز برای انتقال مواد اولیه مشکالتی 
داشته باشیم، اما واقعیت این است که نمی توانیم به 
اما  بیان کنیم،  عبارتی راه های دور زدن تحریم ها را 
ما راهکارهای متعدد و تدابیر الزم را ایجاد کرده ایم.«
تامین  نباید در مورد  مردم  اینکه   بر  تاکید  با  وی 
دارو و تجهیزات پزشکی نگران باشند، افزود: »طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری، باید همه مسئولین اعتماد 
به دولت را به صورت فزاینده تاکید کنند و با تالش 

و پشتکار و وقت گذاشتن از پس تحریم ها برآییم.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »مدیران 
حال  در  به شدت  مومنانه  تالشی  با  حوزه سالمت 
کمترین  احتمالی،  تحریم های  در  که  فعالیت هستند 
آسیب به مردم برسد.«  وی تاکید کرد: »ما تدابیر الزم 
را اندیشیده ایم و مردم هیچ نگرانی از بابت دارو و 

درمان خود نداشته باشند.«
به  »با توجه  افزود:  این مطلب،  بیان  با  حریرچی 
تورم دورقمی و باالی 30 درصد در سال های 88 تا 
91 و عدم اولویت حوزه سالمت برای دولت وقت، 
پرداختی از جیب مردم به ترتیب به 54.8 درصد در 
سال 88، 58.2 درصد در سال 89، 56 درصد در سال 
90 و 58 درصد در سال 91 بوده که روند رو به رشدی 
داشته است.« وی در ادامه گفت: »در سال های 93 تا 
96، پرداختی مردم از جیب به ترتیب 38.7، 38.1، 
37.7 و 38.1 درصد کاهش پیدا کرد که البته با اهداف 
برنامه پنجم و ششم توسعه که پرداختی از جیب مردم 
باید به 30 و 25 درصد کاهش پیدا کند، فاصله داریم.«

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »در طول 
دهه های 50 تا 90 و مشابه با سایر کشورها به دلیل 
افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری  های عفونی، 
غیر واگیر، گسترش شهرنشینی،  بیماری  های  افزایش 
افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ظهور 
تکنولوژی های جدید و ساخت داروهای جدید، هر 
ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و 
درمانی بوده ایم، اما در سال های 91 و 92، برای اولین بار، 
بهره مندی مردم از خدمات سالمت و استفاده از خدمات 
بهداشتی و درمانی، نسبت به سال گذشته اش، کاهش 
یافت.« وی افزود: »این کاهش به علت تورم شدید، 
رکود، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری بود که 
باعث شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به باال، 
ترجیح دهند که منابع خود را صرف هزینه  های بسیار 
ضروری مانند خوراک و مسکن کنند و از هزینه های 

ضروری مانند فرهنگ و حوزه سالمت، بکاهند.«
معاون کل وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه 
بررسی هزینه های خانوار در حوزه بهداشت و درمان 
نشان می دهد که پرداختی مردم برای خدمات سرپایی 
رقم باال و قابل توجهی است و برای تامین این هزینه ها 
وظیفه ما، حمایت از فقرا است، افزود: »خرید دارو، 
خدمات سرپایی و ملزومات مصرفی پزشکی، 30 درصد، 
خدمات دندانپزشکی حدود 20 درصد و آزمایشگاه و 
خدمات پاراکلینیکی 15 درصد از هزینه های خانوار 

را شامل می شوند.«
حریرچی با اشاره به اینکه نظارت بر داروخانه ها 
و بازار تجهیزات پزشکی را افزایش داده ایم، گفت: 
»مردم در صورت مشاهده تخلفات می توانند به سایت 
و  قضایی  مراجع  دارو، سامانه 190،  و  سازمان غذا 
همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش دهند.«

وی در پایان با بیان اینکه سه گروه مختلف در هر 
شهر روزانه بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نظارت 
»نظارت های  کرد:  عنوان  می دهند،  گزارش  و  داشته 
اقدامات  و  پزشکان  مطب های  بر  بهداشت  وزارت 
پاراکلینیکی که در مطب ها و یا جنب آنها انجام می شود، 

افزایش می یابد.«

داروخانه های زنجیره ای 
عامل افزایش البی در فروش دارو

»تشکیل  گفت:  مجلس  ودرمان  بهداشت  کمیسیون  عضو 
در  و  بوده  تخلف  دلیلی  هر  به  بنا  زنجیره ای  داروخانه های 

بازار دارویی کشور اختالل ایجاد می کند.«
محمدحسین قربانی درخصوص برخی انتقادها مبنی براینکه 
تاسیس داروخانه  های زنجیره ای سبب افزایش البی گری در 
بخش دارو می شود، گفت: »دستگاه متولی در خصوص همه 
امورات مربوط به داروخانه ها اعم از صدور مجوز، نظارت، 
کنترل سیستم دارویی کشور و توزیع دارو در اختیار سازمان غذا 
و دارو بوده و قانونگذار تمام اختیارات الزم را برای مقابله با 
تخلفات در این حوزه به این سازمان واگذار کرده است؛ بنابراین 

طرح این مسائل از سوی این سازمان قابل پذیرش نیست.«
نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسالمی افزود: 
»تشکیل داروخانه های زنجیره ای بنا به هر دلیلی تخلف بوده 
و در بازار دارویی کشور اختالل ایجاد می  کند، بنابراین متولی 
برخورد با تخلفات دراین حوزه سازمان غذا و دارو بوده و 
درصورت وجود ضعف قانونی مجلس آماده تصویب قوانین 
مورد نیاز است؛ به طورحتم شرایط فعلی زمان طرح شعار و 

حرف های کلیشه ای نیست.«
وی با بیان اینکه در صورت وجود ضعف قانونی مجلس 
تصویب قوانین مورد نیاز را پیگیری می کند، تصریح کرد: »اگر 
جریمه ها و مجازات  ها متناسب با تخلفات نیست، مجلس در 
این بخش هم می تواند اقدامات مورد نیاز را همانند افزایش 
مجازات دربحث تبلیغ کاالهای آسیب رسان انجام دهد؛ همچنین 
نیاز اختیارات را درحوزه سازمان غذا و  می توان درصورت 
دارو متمرکز کرد، بنابراین مجلس دستگاه متولی در برخورد 
با متخلفان حوزه دارویی نبوده و سازمان غذا و دارو باید به 

وظیفه خود عمل کند.«
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس  با اشاره به اینکه 
دستگاه متولی برخورد با هرگونه خلل و نقطه ضعف درسیستم 
دارویی کشور حتی ارایه مجوز برای داروخانه ها سازمان غذا و 
دارو است، گفت: »سازمان غذا و دارو باید با همکاری انجمن 
داروسازی کشور بخشنامه های مربوطه دربحث جلوگیری از 
تخلف را تدوین و نظارت ها دراین حوزه افزایش دهد. ضمن 
اینکه نظارت بر داروخانه های بخش خصوصی نیز بر عهده 

سازمان غذا و دارو است.«

جمع آوری داروی والزارتان 
در ۲۲ کشور جهان

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، با یادآوری اینکه بروز 
عوارض دارو در بیش از 20 کشور باید سازمان غذا و دارو 
انجام  کند،  حساس  والزارتان  داروی  وضعیت  به  نسبت  را 
تنها راه حصول اطمینان از سالمت  آزمایشات تخصصی را 

این دارو دانست. 
همایون هاشمی در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون 
ریکال کردن داروی »والزارتان« توسط 22 کشور دنیا، گفت: 
»برخی مواقع نگرانی ها در پی انتشار اخباری در سطح جامعه 
ناشی از وقوع اتفاقاتی در سایر کشورها ایجاد شده و گسترش 
می یابد، کما اینکه عامل نگرانی می تواند پیرامون بروز آثارسوء 
در میدان مصرف دارویی ایجاد شده باشد که توسط تعدادی 

از کشورها از بازار جمع آوری شده است.«
نماینده مردم میاندوآب با اشاره به نگرانی های ایجادشده برای 
مصرف کنندگان داروی »والزارتان« ادامه داد: »سازمان غذا و دارو 
به عنوان متولی رسیدگی به این بخش باید در مورد وضعیت 
این دارو دقت نظر بیشتری داشته باشد و با وجود اینکه شرایط 
بازار داروی سایر کشورها نمی تواند مالک عمل برای جمع آوری 
یک دارو از بازار داخلی باشد، اما در مورد دارو به این دلیل که 
به طور مستقیم با سالمت و روند درمان مردم ارتباط دارد، باید 
هر موضوعی که می تواند اسباب نگرانی آحاد ملت را فراهم 
کند به طور جامع مورد بررسی قرار بگیرد.« وی یادآورشد: 
»بی تردید بررسی وضعیت داروها در دنیا دارای پروسه ویژه ای 
است، به این معنا که اگر برخی اقالم برندهای خاص دارویی 
که در اکثر کشورها توزیع و مصرف می شوند در تعدادی از 
کشورها عوارض خاصی را نشان دهد، قطعا کشورهای ثالث 
هم باید در مورد مصرف آن مراقبت کنند.« هاشمی  تصریح کرد: 
»هم اکنون در مورد وضعیت داروی »والزارتان« نیز الزم است که 
سازمان های بازرسی و کنترل کننده به ویژه سازمان غذا و دارو 
برای آزمایش دقیق بر مبنای بررسی های علمی و کارشناسانه بر 
روی این دارو با قید فوریت وارد عمل شوند و با ارائه گزارش 
در سطح عمومی اطمینان و آرامش را نسبت به سالمت این 
دارو به مصرف کنندگان برگردانند.« رئیس فراکسیون غذا و دارو 
مجلس، تاکید کرد: »وقتی بیش از بیست کشور این دارو را ریکال 
کرده  و آن را از سطح داروخانه ها جمع آوری کرده اند، قطعا باید 
مشکل جدی وجود داشته باشد که باید به عنوان یک دغدغه  

مهم مورد توجه سازمان غذا و دارو قرار بگیرد.«
والزارتان  عمومی  نام  با  که   )Diovan( دیووان  داروی 
)valsartan( نیز شناخته می شود، مانع از تنگ شدن عروق 
خونی شده و در نتیجه فشار خون را کاهش داده و موجب 
بهبود گردش خون می  شود. این دارو برای درمان فشار خون 
باال، در بزرگساالن و کودکان باالی 6 سال استفاده می شود. 
والزارتان همچنین در شرایط ایست قلبی  و برای کاهش خطر 

مرگ بعد از حمله  قلبی مصرف می شود.

خانه ملت
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