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مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
با بیان اینکه آمار اهدای عضو از فرد زنده 
کاهش یافته است، از رایگان شدن یکی 
از داروی سل سپت برای بیماران پیوندی 

از ابتدای دی ماه خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از ایلنا، داریوش 
آرمان در خصوص وضعیت اهدای کلیه در 
کشور گفت: »در حال حاضر مبلغ اهدای 
کلیه که از طرف خانواده بیمار پرداخت 
و چند  است  تومان  میلیون  می شود، 1۸ 

سالی است که این مبلغ با توجه به تورم موجود در کشور افزایش 
نداشته است.«

وی با بیان اینکه روزانه حدود 1۰ نفر از بیماران نیازمند پیوند 
عضو )کلیه، قلب، کبد و ...( در کشور جان خود را از دست می دهند، 
تصریح کرد: »با ادامه این روند قطعاً افق روشنی پیش روی ما نیست 
و آمار اهدای عضو از مرگ مغزی همچنان پایین خواهد ماند و 

ما شاهد آمار باالی مرگ ومیر ساالنه چند 
هزار هموطن به دلیل نرسیدن عضو هستیم 
از آن طرف نیز شاهد به زیر خاک رفتن 
اعضای بدن بسیاری از هموطنانمان هستیم 

که دچار مرگ مغزی می شوند.«
بیماران  از  انجمن حمایت  مدیرعامل 
از  دیگری  بخش  در  ایران  کلیوی 
دارویی  وضعیت  درباره  صحبت هایش 
بیماران کلیوی گفت: »با پیگیری هایی که 
از طریق انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
ایران شده است داروی سل سپت که یکی از مهم ترین داروهای 
ابتدای دی ماه  از  است  پیوندی  بیماران  بدن  در  نگهدارنده عضو 
از داروهای بسیار گران قیمت  این دارو یکی  رایگان خواهد شد 
بود که با تمهیدات وزارت بهداشت قول داده اند از ابتدای دی ماه 
رایگان شود و امیدواریم دیگر داروها نیز رایگان شده و بیماران 

فرانشیز و هزینه ای برای دارو پرداخت نکنند.«

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
»ما ناچاریم محصوالت تراریخته را به خدمت 
بگیریم تا از منابع آب وخاکمان حفاظت کنیم.«
به گزارش سپید ، عیسی کالنتری در جلسه 
شورای ملی ایمنی زیستی با مسئوالن شورای 
سالمت صداوسیما گفت: »از برخی رسانه ها 
در خصوص نقد غیرمنصفانه محصوالت 
هر  در  معتقدم  زیرا  گله مندم،  تراریخته 
موضوعی ضعف ها و قوت ها باید با هم 
دیده شود. از دید محیط زیستی و سالمت، 

هیچ تحقیقی نشان نداده که محصوالت تراریخته روی انسان اثر منفی 
دارد.« وی افزود: »متأسفانه ما در داخل، راه ها را بر بهبود شرایط می بندیم. 
سال 13۶7 برای هر نفر یک کیلو سم استفاده می شد که با اصالح 
نباتات توانستیم این شرایط را کنترل کنیم.« معاون رئیس جمهوری با 
بیان اینکه »جامعه را نترسانید«، اظهار کرد: »با برخی مطلب و برنامه های 
رسانه ها مردم از محصوالت غذایی بی خطر ترسیده اند و نگرانی من 

از سوءتغذیه ناشی از نگرانی مردم بابت غذا 
است که از فقر و ثروت نیست بلکه ناشی 
از نگرانی و وحشت ایجاد شده از جانب 

برخی رسانه ها است.«
 وی با انتقاد از برخی مصوبات مجلس 
اظهار کرد: »می گوییم  آب نیست از طرف دیگر 
مجلس تصویب می کند که 3۵میلیارد مکعب 
آب مصرف شود تا به اهداف 9۵ درصدی 
تولید داخل برسیم. تصمیمات این چنینی 
فشار بیش ازحدی به منابع طبیعی وارد می کند 
و از نظر من فشار بیش ازحد به منابع طبیعی و منابع آبی چه از طریق 
قانون و چه تبلیغات، کفر است.« بنابراعالم روابط عمومی سازمان 
حفاظت محیط زیست، کالنتری در پایان گفت: »این کشور پتانسیل 
تحمیل این همه فشار ندارد. این فشار برای خودکفایی به محیط زیست و 
منابع آبی و خاکی کشور ضرر می زند. فشارهای بی رویه بر منابع کشور 

از مصرف و تولید محصوالت تراریخته، بسیار خطرناک تر است.«

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی خبر داد

رایگانشدندارویسلسپتازابتدایدیماه
انتقاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نقد غیرمنصفانه برخی رسانه ها:

مردمراازتراریختههانترسانید

رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد

چندوچونصدورمجوزبرایتراریختهها
تشریح  دارو ضمن  و  غذا  سازمان  رئیس 
تشخیص  جهت  در  شده  انجام  اقدامات 
مواد غذایی تراریخته و اطمینان از سالمت 
آنها، تأکید کرد: »تاکنون کلیه اقالم وارداتی 
تراریخته که از طریق سامانه و قانونی وارد 
کشور شده اند، مجوزهای الزم را اخذ کرده اند 

و تخلفی مشاهده نشده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، غالمرضا 
اصغری در تشریح اقدامات سازمان غذا و 
دارو برای آزمایش مواد و فرآورده های غذایی 
وارداتی جهت تشخیص مواد تراریخته، به 
راه اندازی بخش آنالیز مولکولی فراورده های 
مرجع  آزمایشگاه های  مرکز  در  تراریخته 
کنترل غذا و دارو در سال ۸۸ اشاره کرد و 
گفت: »این بخش در آزمایشگاه های مرجع، 
از سال ۸۸ تاکنون در زمینه انجام آزمون های 
کیفی و کمی تراریختگی و بازرسی و ممیزی 

آزمایشگاه های همکار، فعال است.«
وی به فعالیت هشت آزمایشگاه همکار در 
خصوص شناسایی تراریختگی در نمونه های 
غذایی اشاره کرد و افزود: »این آزمایشگاه ها 
با تأیید سازمان غذا و دارو به ارائه خدمات 
می پردازند. بر همین اساس امکان شناسایی 

فراهم  سازمان  این  تأیید  مورد  و  رایج  رخدادهای 
شده و فهرست این آزمایشگاه ها به کلیه دانشگاه های 
علوم پزشکی و شرکت های تولیدی و وارداتی ابالغ 

شده است.«
اصغری با تأکید بر آنکه فرآورده های غذایی به طور 
مستمر و مداوم از نظر تراریختگی در آزمایشگاه های 
کرد:  اضافه  می شوند،  بررسی  دارو  و  غذا  سازمان 
»همچنین آزمایشگاه کنترل و اداره کل غذا سازمان 
استاندارد جهت تدوین  با سازمان ملی  غذا و دارو 
جزوات استاندارد در زمینه شناسایی فرآورده های غذایی 

تراریخته همکاری مستمر دارد.«

روشورودوترخیصغذاهایتراریخته
رئیس سازمان غذا و دارو درباره چگونگی مجوز 
ورود و ترخیص محصوالت و فراورده های غذایی 
 TTAC تراریخته نیز گفت: »این اقدام از طریق سامانه
انجام می شود. مسئول فنی نیز موظف است قبل از 
ورود کاال، وضعیت تراریختگی و یا عدم تراریختگی 
محصوالت مرتبط را در سیستم آپلود کند و در صورت 
تأیید رخدادهای تراریختگی از سوی دبیرخانه کمیته 

ایمنی زیستی مستقر در سازمان غذا و دارو، اقدامات 
بعدی انجام خواهد شد.«

وارداتی،  محموله  هر  »برای  کرد:  تأکید  اصغری 
نمونه برداری توسط مسئولین فنی واجد شرایط انجام 
بهداشت  آزمایشگاه های همکار وزارت  به  نمونه  و 
ارسال و در صورت انطباق با ضوابط و مقررات ملی 
بهداشتی مربوطه، مجوز ترخیص و مصرف کاال  و 

صادر می شود.«
وی ادامه داد: »در راستای شناسایی، کنترل، پایش و 
نظارت محصوالت غذایی حاصل از فناوری زیستی، 
بهداشت  وزارت  اجرایی  »دستورالعمل  اساس  بر 
و  یافته  ژنتیکی  تغییر  زنده  در خصوص موجودات 
با مواد غذایی مصوب سال  فرآورده های آن مرتبط 
1393« متقاضیان واردات یا تولید هرگونه محصولی 
که انواع تغییر ژنتیکی یافته آن در سطح بازار تجارت 
جهانی موجود است، ملزم به اعالم احتمال تراریختگی 

هستند.«
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: »بر این اساس 
درصورتی که متقاضی اعالم کند که محصول، تغییر 
ژنتیکی یافته است، عالوه بر الزام به ارائه مدارک و 

مستندات درخواست شده طبق دستورالعمل مربوطه، 
ملزم به ارائه گواهی معتبر از مقامات دولتی و ذیصالح 
کشور مبدأ مبنی بر اظهار صریح تغییر ژنتیکی بودن 
محموله و ممهور به مهر سفارت کشورمان در کشور 
مبدأ، همراه با درج رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی 
 )BCH( ثبت شده در اتاق بین المللی تهاتر ایمنی زیستی
و سایت اتحادیه اروپا در گواهی مذکور هستند. در 
صورت ادعای عدم تراریختگی، متقاضی ملزم به ارائه 
گواهی GMO FREE و تکمیل فرم تعهدنامه عدم 
تراریختگی خواهد بود. در این حالت نیز ضمن ارسال 
کاالی وارداتی به آزمایشگاه توسط مسئول فنی در زمان 
ترخیص و بایگانی مدارک و مستندات در شرکت، از 
نمونه ها به صورت تصادفی نمونه برداری و به آزمایشگاه 
مرجع کنترل غذا و دارو و یا آزمایشگاه های همکار 
مورد تأیید، جهت راستی آزمایی ادعای متقاضی ارسال 

خواهد شد.«

راهکاراطمینانازسالمتتراریختهها
تمام  اینکه  بر  تأکید  با  بهداشت  وزیر  معاون 
محصوالت تراریخته و همچنین کلیه دانه های روغنی 

سویا، ذرت، کلزا و پنبه دانه با هدف مصرف 
انسانی مورد بررسی های الزم قرار می گیرند، 
افزود: »سازمان غذا و دارو برای اطمینان از 
ایمنی و سالمت محصوالت غذایی تراریخته 
بررسی هر یک از این محصوالت را انجام داده 
و در صورت اخذ تأییدیه های الزم، اقدام به 
صدور مجوز می کند. این اقدامات بر اساس 
ضوابط و مقررات جاری نمونه گیری های 
گسترده و بررسی های آزمایشگاهی انجام 

می شود.«
کرد:  تأکید  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
»تمام محصوالت تراریخته دارای مجوز از 
سازمان غذا و دارو، دارای مجوز مصرف 
در کشور مبدأ و کشورهای اتحادیه اروپا 
به عنوان   EFSA از  تأییدیه  دارای  بوده و 
یک مرجع معتبر هستند و مدیران عامل و 
مسئولین فنی شرکت های تولیدی و وارداتی 
که ماده اولیه یا محصول تراریخته دارند، 
ملزم به مستندسازی و نگهداری مستندات 
نتایج  و  شناسنامه محصوالت  و  بهداشتی 
آزمایش ها هستند و این مدارک و مستندات 
توسط بازرسان سازمان و معاونت های غذا 
و داروی دانشگاه ها به صورت مستمر مورد 

بررسی قرار می گیرد.«
اصغری با بیان اینکه در جهت ردیابی محصوالت 
غذایی تراریخته در بازار و افزایش سطح آگاهی عمومی 
و همچنین رعایت حق مصرف کننده، متقاضیان ملزم 
به برچسب گذاری اعالم تراریختگی منطبق با ضوابط 
و مقررات سازمان هستند، افزود: »تاکنون کلیه اقالم 
کشور  وارد  سامانه  طریق  از  که  تراریخته  وارداتی 
تخلفی  و  کرده اند  اخذ  را  الزم  مجوزهای  شده اند، 

مشاهده نشده است.«
وی در پایان به برگزاری برخی دوره های آموزشی 
جهت آموزش و توانمندسازی کارکنان سازمان غذا و 
دارو در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: »برگزاری 
تحقیقات  توسعه  روش های  آموزشی  کارگاه های 
تراریخته در سال گذشته و امسال، کارگاه آموزشی 
بهداشت در خصوص  اجرایی وزارت  دستورالعمل 
محصوالت تراریخته در سال 97 و کارگاه آموزشی 
برچسب گذاری محصوالت غذایی تراریخته و همچنین 
کارگاه ارزیابی ایمنی محصوالت تراریخته طی امسال 
زمینه  این  در  انجام شده  آموزشی  اقدامات  ازجمله 

است.«

اخبــار

درخواست وزیر بهداشت از وزیر صنعت:

وارداتتجهیزاتپزشکیازمالیات
علیالحسابمعافشود

وزیر بهداشت طی نامه ای از وزیر صنعت خواست تا واردات تجهیزات 
و ملزومات پزشکی مشمول معافیت پرداخت مالیات علی الحساب شود.

به گزارش سپید، در نامه سیدحسن هاشمی به رضا رحمانی 
آمده است:  »بازگشت به بخشنامه شماره 1۶۶9۰4/ ۶۰ مورخه 
24/۰۶/1397 معاونت محترم امور اقتصادی و بازرگانی و دبیر کارگروه 
تنظیم بازار در خصوص معافیت پرداخت مالیات علی الحساب 
به  نیاز کشور  اساسی و ضروری مورد  واردات قطعی کاالهای 
میزان 4 درصد با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، با عنایت به اهمیت 
خطیر جایگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی در نظام ارائه خدمات 
سالمت و تأکید رئیس جمهور در عدم افزایش قیمت این کاالها، 
مزید امتنان است دستور فرمایید تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد 
اولیه و قطعات یدکی و ساخت آنها همچون دارو مشمول معافیت 

پرداخت مالیات علی الحساب فوق الذکر گردند.«

آغازهمکاریایرانوارمنستان
درحوزهتجهیزاتپزشکی

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در نشست با معاون 
وزیر بهداشت ارمنستان گفت: »برای گسترش همکاری های مشترک 
در حوزه تجهیزات پزشکی می توانیم تفاهم نامه همکاری داشته و 

به طور جدی و عملیاتی این همکاری ها را دنبال کنیم.«

به گزارش سپید به نقل از وبدا، رضا مسائلی در نشست مشترک 
با آناهیتا آوانسیان، معاون وزیر بهداشت ارمنستان و برخی نمایندگان 
انجمن ها و سندیکاهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: 
»ارتباط دو کشور ایران و ارمنستان به لحاظ فرهنگی و سیاسی 
قدمت طوالنی دارد و این فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم در 

حوزه تجهیزات پزشکی تعامالت قوی تری با هم داشته باشیم.«
وی افزود: »ما حدود هزار شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی 
در ایران داریم که این عدد در مقایسه با یکصد شرکت دارویی 
در کشور، بسیار قابل مالحظه بوده و عدد بزرگی است.« مسائلی 
خاطرنشان کرد: »قدمت تولید تجهیزات پزشکی در ایران حدود 4۰ 
سال است و به عنوان یک پزشک که مسئولیت تأیید کیفیت تجهیزات 
پزشکی را دارم، تأکید می کنم که این تولیدات کیفیت بسیار باالیی 
دارند و از استانداردهای الزم اروپا برخوردارند، ضمن اینکه قیمتشان 

هم در مقایسه با محصوالت اتحادیه اروپا بسیار ارزان تر است.«
مسائلی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین کشور ایران، تمام 
تجهیزاتی که تولید و وارد می شوند، قبل از ورود به بازار مصرف 
توسط این دفتر چک و تأیید می شوند، گفت: »در حال حاضر 
حدود ۶1۰۰ تولیدکننده بین المللی ثبت شدند که 22۰۰ شرکت 
ایرانی نمایندگی آن ۶1۰۰ تولیدکننده را دارند. همچنین در حوزه 
خدمات پس از فروش هم ظرفیت های زیادی داریم که می تواند 
به همکاری های مشترک ما بیفزاید.« رئیس اداره کل تجهیزات 
پزشکی گفت: »ایران در زمینه رگالتوری بیش از ۵۰ سال تجربه 
دارد و سازمان بهداشت جهانی ایران را به عنوان یک نمونه و الگو 
در این زمینه مطرح کرده است. ما به عنوان کشور همسایه ارمنستان 
عالقه مند هستیم تا با توجه به تجربیات بسیار ارزشمندی که داریم 

ارتباط کاری نزدیک تری را ایجاد کنیم.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: »سازمان نظام پزشکی در 
خصوص تبلیغ داروی نالوکسان به وسیله بازیگر را در مراجع ذی صالح 

پیگیری می کند.«
 به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد جهانگیری اظهار 
کرد: »تبلیغ دارویی خاص در فضای مجازی یا هر مکان دیگری باید به وسیله 
افراد متخصص در این حوزه انجام شود و یا فرد تبلیغ کننده مجوزهای الزم 

را از سازمان های ذی ربط اخذ کرده باشد«
وی افزود: »به طورکلی رفتارهایی مشابه خانم بازیگر که ظاهراً بنابر 
سفارش گروهی خاص تبلیغ دارویی انجام است، تخلف محسوب می شود 
و این تخلف از طریق مبادی قانونی در حال پیگیری است.« معاون فنی و 
و پزشکی باید افراد واجد صالحیت صحبت کنند و اگر تبلیغی انجام می شود نظارت سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: »در حوزه های تخصصی مانند دارو 

باید مجوزهای الزم را از سازمان مربوطه اخذ کرده باشد.«
جهانگیری ادامه داد: » تبلیغ داروی خاص در فضای مجازی مداخله در امور 
پزشکی محسوب می شود که بر اساس قوانین این کار یک تخلف محسوب 
می شود.« وی تأکید کرد: »سازمان نظام پزشکی در حال پیگیری این موضوع 
از طریق مراجع قانونی است و احکامات الزم در این زمینه انجام می شود.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص نحوه انتخاب 
رئیس جدید سازمان نظام پزشکی گفت: »من در این موضوع ذی صالح 
هستم اما به طورکلی این موضوع در حوزه اختیارات شورای عالی و مجمع 
سازمان است، پروسه انتخاب رئیس در حال انجام است و اعضای شورای 
عالی جلساتی را در این خصوص برگزار کرده اند. البته سازمان نظام پزشکی 

اقدامات قانونی الزم را در این زمینه انجام می دهند.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:

ماجرایتبلیغنالوکسانراپیگیریمیکنیم


