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اخبــار

از سوی جمعیت هالل احمر صورت گرفت

بارگیری ۲۰۰تن دارو و تجهیزات پزشکی جهت ارسال به عراق
بارگیری محموله دارویی و ملزومات پزشکی
اربعین  ٩٧با حضور مسئوالن هالل احمر
انجام شد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا ،دبیر
کل جمعیت هالل احمر در مراسم بارگیری
و ارسال دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی
هالل احمر به عتبات عالیات همزمان با
اربعین حسینی ،اظهار داشت« :مراس م پیاده
روی اربعین حسینی وجوه مختلف دارد
و سالهاست که با اشتیاق برگزار میشود
و دستگاههای مختلف در کشور خدمات
متنوعی در این زمینه دارند تا هر سال زائران
با راحتی بیشتری این مناسک را انجام دهند.
ما در جمعیت هالل احمر مسئول کمیته
امداد و نجات این ستاد هستیم و دستگاه
ها مختلفی در این کمیته عضو هستند».
محمود محمدی نسب افزود« :در این
کمیته دو بخش در داخل مرزها و بیرون
مرزها فعالیت میکنند که خدمات داخل
مرزها شامل خدمت رسانی در خصوص
حوادث مرزها ،خدمت رسانی در حوادث
جادهای و پوشش سه استان هم مرز با
کشور عراق است که باز به خاطر ازدحام
جمعیت اگر نیاز به امداد باشد همکاران ما وارد عمل
میشوند تا اسکان اضطرای ،تغذیه اضطرای و اعزام
تیمها ،بالگرد و تجهیزات مختلف را ارائه دهند .در
حوزه برون مرزی هم بحث درمان در حین پیادهروی
نیز با همکاری همین گروه است که در سازمان پزشکی
حج و زیارت انجام میشود».
محمدی نسب ادامه داد« :توسط جمعیت هالل احمر
در کربال ،نجف ،سامرا ،کاظمین و مسیرهای پر تردد در
مانگاههایی ایجاد شده که به هموطنان خدمات درمانی
ارائه میدهند .عالوه بر این با گروههای مختلف داوطلب
که میخواستند در این مدت خدمات درمانی ارائه کنند
همکاری داشتیم و پروتکلی را در نظر گرفتیم که از
کارهای اضافی در این زمینه خودداری کنیم .در مجموع

26درمانگاه خارج از جمعیت هالل احمر 14 ،در مانگاه
توسط خود سازمان هالل احمر و به طور کل  40در
مانگاه در کشور عراق تجهیز خواهد شد و حجم زیادی
از کادر درمان در عتبات عالیات در اربعین حسینی ارائه
خدمت خواهند داشت».
ارسال مهموله دارو و تجهیزات به عتبات
سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احمر نیز در ادامه گفت200« :تن دارو و
تجهیزات به همراه  400قلم دارو و  80قلم مصرفی در
 14تریلر به عتبات عالیات ارسال خواهد شد».
وی ادامه داد« :همه زائران تحت پوش بیمه هستند
و خدماتشان هم رایگان است .همچنین بالغ بر  90نفر

تیم امدادی قلب ،ارتوپد ،زنان ،روانشناسی و  ...را
در بیمارستان الحسین(ع) در کربال داریم .ما همچنین
بیمارستان الکوفه در کربال را تجهیز کردهایم».
مرعشی افزود« :امسال برای اولین بار یک درمانگاه
طب سنتی را هم در کربال راهاندازی خواهیم کرد».
به گفته مرعشی ،مهمترین توصیه برای این ایام پوشیدن
لباس گرم و داشتن کفش و کوله پشتی مناسب است.
عالوه بر آن زائران باید داروهای خاص خود را که در
ایران مصرف میکردند همراه خود داشته باشند؛ البته ما
اقالمی را به همراه داریم اما ممکن است مارک مصرفی
آنان با داروی بیمار متفاوت باشد.
وی درباره ارتباط خدمات داخل عراق نیز بیان کرد:
«حرکت اربعین هر سال با شکوهتر میشود و ما کمک

میکنیم این اتفاق بهتر از هر سال پیش بیاید
زیرا این پیادهروی بزرگترین تجمع دنیا
است .توصیه این است که مراسم اربعین
حالت مردمی خودش را از دست ندهد
بهتر است چنین مراسمی را خود مردم
مدیریت کنند».
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احمر ادامه داد« :قسمت
درمان عراق به عهده سازمان ما است و
کاری که ما میکنیم حداقل کاری است که
در جاهایی که زائران وجود دارند میتوانیم
انجام دهیم .امسال هم ما در سه رمز خروجی
و در آن طرف مرز از همان ابتدای ورود
به خاک عراق خدماتمان را ارائه میدهیم
و عالوه بر آن مسیرهای امدادی را تجهیز
خواهیم کرد».
وی افزود« :یکی از کارهایی که امسال
متفاوتتر از پارسال انجام دادیم این است
کیفیت خدمات را باال ببریم و سعی کردیم
به نسبت سال گذشته همه چیز بهتر باشد.
همچنین سعی کردیم خدمات اصلیتر و
بیمارستانی را با وجه قویتر ببینیم و همکاری
بهتری با سیستم وزارت بهداشت عراق و
سازمان هالل احمر عراق داشته باشیم .همچنین استقرار
درمانگاه بین راه نجف و کربال هم مثل سال قبل هستند.
ضمن اینکه برای اولین بار درمانگاه طب سنتی را خواهیم
داشت که 25نفر در آنجا با ما همکاری خواهند داشت.
عالوه بر این ما با بسیج جامعه پزشکی ،بهداری سپاه
پاسداران و بهداری قدس نیز همکاری داریم».
مرعشی بیان کرد« :ما هر ساله  22تا  26میلیون نفر
زائر در کربال داریم که برخی خارج از سامانه سما ثبت
نام میکردند از این رو بیمه نمیشدند و در نهایت از
خدمات بیمهای بهره نمیبردند و متحمل هزینههای
سنگینی میشدند .از همینجا تاکید میکنم مردم از
طریق سامانه سما برای ثبتنام اقدام کنند».

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

یکی از ابزارهای جنگ استکبار علیه ایران ،تحریم دارو و غذ است
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار ادامه داد« :تاسیس بنیاد بیماریهای
نادر توسط مرحوم داودیان اقدام موثری برای مرهم نهادن بر درد بیماران
نادر بود .باید قدرشناس افرادی باشیم که در مسیر مداوای دردمندان قرار
گرفتند ».وی ادامه داد« :امروز شاهدیم مردم گرسنه دراتیوپی ،بحرین و
یمن به وسیله استکبار به درد مبتال شدند و حتی به واسطه تحریمهای
آمریکا ،دارو و غذا نیز به دست این مردمنمیرسد.»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت« :استکبار جهانی در سه بعد جنگ
روانی ،جنگ اقتصادی وترور و ناامنی ایران را تهدید میکند .یکی از ابزار
گ ها ،تحریم در مسیر دارو و غذا است.»
این جن 
به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،ولیاهلل نانواکناری در نشست بنیاد
بیماریهای نادر ایران و انجمن بانوان وهمسران دیپلمات وزارت امور
خارجه افزود« :امروز جهان توسط استکبار جهانی در معرض خطر است
و سرکرده استکبار در مسیرنابودی بشریت است».

یک داروخانه مخصوص بیماران نادر وجود ندارد
حمیدرضا ادراکی ،مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر نیز در این مراسم
گفت« :در ابتدای آغاز کار بنیاد بیماریهای نادر ایران،تمرکز خود را بر
تهیه اطلس بیماریهای نادر و کارهای تحقیقاتی گذاشتیم .سپس تالش
کردیم صدای  12هزار بیمار نادر را به وسیله سفیران بنیاد به دیگران
برسانیم .کنگرهها و کارهای تحقیقاتی بنیاد بیماریهای نادر به مرور اجرا
شد .کنگره بیماران ایبی ( بیماری پوستی پروانه ای) نیز اجراشد .زیرا
این بیماران نیازمند توجه بیشتری بودند که داروها و پانسمانهای این
بیماران راحتتر به دستشان برسد.»
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد«:برای بیماران نادر
از طرف بنیاد بیماریهای نادر ،کارتی با عنوان سالمت کارت نادر صادر
شدو هر ساله همایشی تحت عنوان همایش بینالمللی بیماران نادر در
روز هشتم اسفند تشکیل دادهایم تا انجمنهای بیماران نادر در یکمکان

دور هم جمع شوند و مشکالت خود را مطرح کنند .از طرفی ارتباطاتی
بین این بنیاد و دیگر مراکزی که درباره بیماریهای نادر کارمیکنند ،برقرار
کردیم تا از تجربه یکدیگر استفاده کنیم.»
ادراکی اظهار داشت« :باید با سایر بیماران نادر جهان نیز در ارتباط باشیم.
در این راستا میتوان مسائل ژنتیک و غیره را با کشورهایدیگر به اشتراک
گذاشت.» وی بیان کرد« :بیماریهای نادر دیر تشخیص داده میشوند و باید
مراحل تشخیص به موقع انجام شود .به همین علت با وزارت آموزش و
پرورش تفاهمنامهای برای غربالگری دانش آموزان امضا کردیم.»
مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر گفت« :مشکل دیگر درباره بیماران
نادر ،دارو است .دارو یکی از پرمخاطرهترین مشکالت برایبیماران نادر
است .هنوز یک داروخانه خاص برای این بیماران وجود ندارد .قوانین
بسیار دست و پا گیر و مشکالت زیادیدر مسیر رساندن دارو به دست
این بیماران وجود دارد که شرایط را هر روز سختتر میکند.»
مریم ایمانیه ،رئیس انجمن بانوان و همسران دیپلماتها نیز در ادامه
این مراسم گفت« :اینکه مردم بدانند کسی که هیچ مشکلی نداشته،خودش
را به آب و آتش زده تا بنیادی را برای کاهش درد بیماران تشکیل دهد،
احساس آرامش ایجاد میکند.» همسر وزیر امور خارجه ادامه داد« :در این
برنامه همسر سفیر مجارستان ،همسر سفیر فنالند ،همسر سفیر پاکستان،
همسر سفیراسترالیا ،همسر سفیر بلغارستان ،همسر سفیر هلند ،همسر سفیر
مالزی و همسر سفیر کره جنوبی حاضر هستند که جای تشکر دارد.»

رئیس سازمان غذا و دارو:

قیمت ظرف سرم از محتوایآن بیشتر شده است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت« :موضوع تغییر قیمت دارو در نیمه دوم
سال به عوامل دیگری مثل قیمت بستهبندی آن بستگی دارد ،مواد پتروشیمی
و هزینه بستهبندی دارو افزایش یافته است به عنوان مثال قیمت تمام شده
ظرف سرم از محتوای آن بیشتر شده است».
به گزارش سپید به نقل از ایرنا ،غالمرضا اصغری درباره احتمال افزایش
قیمت دارو در نیمه دوم سال افزود« :قیمت دارو نیز مثل قیمت سایر کاالهاست
و اگر عواملی که منجر به شکلگیری قیمت میشود ،افزایش پیدا کند ،بر
قیمت دارو نیز موثر خواهد بود .به طور مثال افزایش هزینههای بسته بندی،
افزایش قیمت مواد پتروشیمی و غیره در مسیر قیمت تمام شده دارو موثر
است ».وی افزود« :اگر این افزایش قیمتها در قیمتگذاری اقالم دارویی
مد نظر نباشد ،تولید دارو دچار اختالل میشود؛ در نتیجه موضوع افزایش
قیمت دارو ،کامال وابسته به عوامل دیگری مثل قیمت بستهبندی و غیره است.
نمی توان این مسائل را نادیده گرفت و باید لحاظ کرد .ولی اینکه این موارد

چقدر در افزایش قیمت موثر خواهد بود ،نیازمند کار کارشناسی است که
باید بررسیهای بیشتری در این راستا انجام شود».

معاون وزیر بهداشت درباره گزارشهایی مبنی بر افزایش قاچاق و احتکار
دارو اظهار داشت« :گزارشهای متعددی در این راستا به سازمان غذا و دارو
می رسد و تمام این موارد بررسی میشود .قطعا وقتی فاصله قیمتی بین
کاالها شکل میگیرد و قیمت یارانهای و غیر یارانهای اتفاق می افتد ،امکان
اتفاقاتی مثل احتکار بیشتر است .البته بر اساس گزارشهایی که داریم ،تعداد
این موارد خیلی زیاد نیست و انگشت شمار است ».رئیس سازمان غذا و دارو
اضافه کرد« :بیشتر مواردی که به سازمان غذا و دارو گزارش میشود مربوط
به قاچاق همراه مسافر است .البته این میزان بسیار کمتر از واردات چمدانی
است ».وی افزود« :سازمان غذا و دارو حد مشخصی از دارو را اعالم کرده که
به طور مثال یک فرد برای مصرف شخصی میتواند چه تعداد کپسول ،قرص،
آمپول و غیره به همراه خود داشته باشد ».اصغری گفت« :درباره احتکار نیز
سه یا چهار مورد احتکار طی یک ماه گذشته به ما گزارش و رسیدگی شد.
این برخوردها از طرف مراجع قضایی با احتکار کنندگان صورت میگیرد».

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران اعالم کرد

کمبـود بـرخـی از
داروهـایروانپـزشـکـی

رئیسانجمنعلمیروانپزشکانایرانبااشارهبهاینکهنوسانات
ارزی بیماریهای روانتنی را تشدید میکند ،گفت« :زمانی
که اضطراب بیش از حد معمول باشد عملکرد فرد کاهش و
سالمتی آن تحت تأثیر قرار میگیرد».
به گزارش سپید ،مریم رسولیان در ارتباط با تأثیر نوسانات
ارزی بر سالمت روان افراد ،گفت« :بحرانهای اقتصادی یکی
از عوامل اجتماعی هستند که میتوانند با احساس ناامنی و
ضعف افراد همراه شوند و بر اساس مبنای شخصیت فرد
استرس بارزی را در آنها بروز دهند».
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران بیان داشت« :زمانی
که چنین حوادثی را شاهد باشیم اختالل انطباقی صورت
میگیرد که میتواند بر اساس بیماری پایهای روانشناسی
نباشد و به دلیل حجم اضطرابها عملکرد افراد را کاهش
دهد ».وی افزود« :زمانی که اضطراب بیشتر شود کارایی افراد
نیز بیشتر خواهد شد ولی اگر این افزایش اضطراب بیش از
حد معمول شود نتیجه معکوس خواهد شد که نوسانات ارزی
نیز چنین مصداقی است ».رسولیان گفت« :نوسانات ارزی بر
سالمت روان افراد تأثیرگذار است و اگر کسی بیماری زمینهای
همچون بیماری قلبی داشته باشد میتواند سبب بروز مشکالتی
همچون سکتههای قلبی شود و به طور کلی اضطراب که
زیاد باشدآسیبپذیری جسم فرد نیز در بخشهای مختلف
تشدید خواهد شد».

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به اینکه
مشکالت اقتصادی بیماری روانتنی را تشدید میکند ،گفت:
«در مورد داروهای روانپزشکی سیاست وزارت بهداشت
ک ً
ال کاهش واردات داروهای خارجی در حوزههای مختلف
است و مبنا بر افزایش تولید داخل؛ که این مسأله سبب شده
در حال حاضر برخی از داروها در دسترس نباشد و به طور
کلی کمبود هر دارویی میتواند خود بر سالمت روان افراد
تأثیر گذارد ».وی گفت« :برخی از این کمبود داروها مقطعی
بوده که به دلیل مشکالتی همچون اختالل در برنامهریزی
تولید داروها و عدم واردات داروهای خارجی ایجاد میشود».
بنابراعالم روابط عمومی انجمن علمی روانپزشکان ایران،
رسولیان با اشاره به نزدیکی به زمان برگزاری سی و پنجمین
همایش ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران اظهار داشت:
«این کنگره در جهت ارتقای دانش همکاران روانپزشک و تبادل
اطالعاتآنحائزاهمیتاست».ویافزود«:موضوعاتمختلفی
در حوزه پیشگیری ،تشخیص ،درمان دارویی و غیردارویی
بیمارانروانپزشکی،روانپزشکیجامعهنگر،کودکونوجوان
و  ...در این کنگره مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد».
سی و پنجمین همایش انجمن علمی روان پزشکان ایران
 26تا  29مهر در سالن شهید غرضی بیمارستان میالد برگزار
میشود.

سازمان غذا و دارو اعالم کرد

مردم بدون نگرانی «والزارتان» را
از داروخانهها تهیهکنند
معاون فنی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو
با اشاره به جمع آوری کامل والزارتان  7شرکت دارویی ،گفت:
«مردم بدون نگرانی ،والزارتان مورد نیاز خود را از داروخانهها
تهیه کنند».
به گزارش سپید ،حمیدرضا اینانلو با اشاره به جمع آوری
کامل والزارتان ریکال شده  7شرکت دارویی عنوان کرد« :در
حال حاضر مصرف کنندگان والزارتان میتوانند با خیال آسوده
این دارو را بدون نگرانی ،از داروخانههای سراسر کشور تهیه و
مصرف کنند».وی افزود« :تمام والزارتان تولیدی با یک نوع ماده
موثر که از تیرماه ریکال شده بود ،از سطح بازار جمعآوری شده
و شرکتهای دارویی نیز در حال عودت مواد اولیه خریداری
شده به شرکت تولیدکننده هستند».
به گفته معاون فنی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد
مخدر سازمان غذا و دارو ،مصرفکنندگان والزارتان میتوانند
داروهای همه شرکتهای تولیدکننده را تهیه و مصرف کنند.
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