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در نامه انجمن علوم و فناوری های شناختی به معاون 
علمی رئیس جمهور مطرح شد

هزینه  میلیاردی خرید دستگاه 
MRI در سایه سوء مدیریت

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران؛

محاسبه قیمت داروی تولید داخل 
بر مبنای ارز دولتی غلط است

سخنگوی سازمان غذا و دارو در تشریح وضعیت 
بازار دارو پس از انقالب عنوان کرد

سهم ریالی ۷9 درصدی 
داروهای تولید داخل از بازار

پیشنهاد رشد ۱۵ درصدی 
تعرفه های پزشکی 98 

به دولت 

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها عنوان کرد

رشد 60 برابری اهداي عضو 
در ۱8 سال گذشته

دیــدگاه:

درخت پزشکی 
در حال خشکیدن است 

اعالم زمان کاندیداتوری 
انتخابات 

ریاست نظام پزشکی

آغاز تبلیغات نامزدهای 
انتخابات ریاست نظام 

پزشکی از 20 بهمن 

روی خط سپید

 صفحه 3

رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد

صادرات رادیوداروهای 
ایرانی به ۱0 کشور جهان

 صفحه 4

صبح روز گذشته، مجلس شورای اسالمی با دستور 
وزارت  برای  دولت  پیشنهادی  وزیر  بررسی صالحیت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز به کار کرد. براساس 
تبصره یک ماده ۲۰۴ آئین نامه داخلی مجلس، نخست نوبت 
رئیس جمهوری بود تا در یک بازه زمانی یک ساعته، با 
دفاع خود از وزیر پیشنهادی، آغازگر بررسی صالحیت و 

برنامه های او باشد. 
حسن روحانی در این نطق، سعید نمکی را بهترین 
گزینه ای دانست که می شد برای این پست درنظر گرفت 
و پیشنهاد اشخاص زیادی ازجمله سیدحسن هاشمی وزیر 

پیشین بهداشت بوده است. 
مقایسه  ضمن  خود،  سخنان  نخست  بخش  در  وی 
از  پیش  سال های  با  کشور  درمان  و  بهداشت  وضعیت 
پیروزی انقالب اسالمی، به تشریح دستاوردهای حوزه 
سالمت در ۴۰ سال اخیر پرداخت. رئیس کابینه دوازدهم 
در ادامه تصریح کرد: »پیش از آغاز دولت یازدهم در تبلیغات 
انتخاباتی قول دادم که یکی از اهداف دولت آینده موضوع 
سالمت، تجهیز بخش های بهداشت و درمان، در دسترس 
قرار دادن داروها و کاهش مخارج بیماران باشد. از این رو 
از آغاز به کار دولت ما به فکر ایجاد و اجرای یک طرح 
در حوزه سالمت بودیم، بنابراین از سال 93 طرح تحول 
سالمت عملیاتی شد و در اجرای این طرح برادر عزیزم 
دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر پرتالش و مخلص ما نقش 

ارزشمندی در اجرای طرح مذکور داشت.«
رئیس جمهور با بیان اینکه همواره در کنار طرح تحول 
سالمت نام دکتر هاشمی ماندگار است، گفت: »یکی از 
تاسف های من در دولت دوازدهم این است که دوست ما 
نتوانست تا پایان دولت در کنار ما باشد.« وی افزود: »در طرح 
تحول سالمت کار بزرگی در سطح کشور انجام گرفت و در 
راستای آن دولت و مجلس برای این طرح دست به دست 

هم دادند.«
بدون همکاری  »دولت  داد:  ادامه  مجریه  قوه  رئیس 
مجلس شورای اسالمی در اجرای طرح تحول سالمت کاری 
پیش نمی برد و همین امروز زحمت تصویب الیحه بودجه 
برعهده مجلس است، هرچه بودجه زودتر به دست ما برسد 

می توانیم بهتر برنامه ریزی کنیم.«
روحانی با تاکید بر اینکه در طرح تحول قدم های خوبی 
در سال های اخیر برداشته شده است، عنوان کرد: »تعداد 
تخت های بیمارستانی در اوایل پیروزی انقالب اسالمی 55 
هزار عدد بود، امروز تعداد آنها به 1۲ هزار و 6۰۰ تخت 
رسیده که رقم و تحول بزرگی محسوب می شود . کار بزرگی 
برای ۲۴ هزار تخت جدید و بازسازی ۴۴ هزار تخت در 

حال انجام است.« 
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه مخارج پزشکی برای 
بیماران به زیر 1۰ درصد و در روستاها به زیر 5 درصد رسیده 

و همچنین در این طرح سالمت را به منزل، مسکن و زندگی 
مردم نزدیک و نزدیک تر کرده ایم، تصریح کرد: »اگر در آغاز 
انقالب 15۰۰ خانه بهداشت وجود داشت، امروز 18 هزار 
خانه بهداشت فعالیت می کنند، اگر پزشکان در شهرهای 
بزرگ بوده اند امروز تا مناطق مرزی نیز نزدیک شده اند، 
بسیاری از روستائیان و اهالی مناطق محروم به پزشک 

دسترسی دارند.«
روحانی با بیان اینکه بسیاری از سران کشورهای بزرگ 
در خصوص طرح تحول سالمت دچار شگفتی هستند، 
گفت: »بسیاری از کشورهای صنعتی و بزرگ در اجرای 
چنین طرحی موفق نبودند و این یکی از افتخارات نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.«
وی با اشاره به اینکه در اوایل انقالب نیاز داشتیم بسیاری 
از بیماران برای عمل های خود به خارج از کشور بروند، 
امروز این موضوع برعکس شده و در خارج از کشور توریسم 
سالمت داریم و حتی بسیاری از بیماران ایرانی که در خارج 
از کشور و آمریکا زندگی می کنند به ایران می آیند و عمل 
جراحی خود را انجام می دهند، ادامه داد: »دلیل آنها این 
نیست که مخارج در ایران ارزان تر است، سالمت و جان 
آدم با قیمت معامله نمی شود، اطمینان آنها به پزشک و جراح 

ایرانی بیشتر است.«
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای نجات جان یک بیمار 
باید همه بخش ها دست به دست یکدیگر بدهند، عنوان کرد: 
»به همان اندازه که پزشک جراح مهم است نیروی خدماتی 
بیمارستان و آشپزخانه آن نیز مهم هستند، تمام بخش ها 
باید دست به دست یکدیگر بدهند تا بیمار به سالمت از 

بیمارستان خارج شود.«
روحانی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت مهمی که مردم 
در اوایل انقالب با آن مواجه بودند مسئله »دارو« بود که اکنون 
این مشکل حل شده است، اضافه کرد: »افتخار می کنیم اگر 
در آغاز انقالب اسالمی ۲5 درصد داروها در داخل تولید 
می شد امروز 95 درصد در داخل تولید می شود و می توانیم 

صادرکننده دارو در منطقه باشیم.«
رئیس جمهور تصریح کرد: »در بعضی از بخش ها نسبت 
به کشورهای منطقه و حتی اروپا، امروزه صادر کننده دارو 
هستیم، زیرا تحول بزرگی در بخش سالمت، فناوری های 
پیشرفته مانند بیوتکنولوژی، سلول های بنیادی و... به دست 
آورده ایم.« روحانی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت از 
جمله مجموعه هایی است که با بسیاری از وزارتخانه در 
ارتباط است، اظهار کرد: »در واقع اگر بخواهیم بهداشت را 
حفظ کنیم، باید از مواد غذایی شروع کنیم که این مهم بیانگر 
ارتباط بین وزارت بهداشت، کشاورزی و صنعت، معدن و 

تجارت است.«
با  قدم  اولین  در  بهداشت  »وزارت  گفت:  روحانی 
کشاورزی  و  تجارت  و  معدن  های صنعت،  وزارتخانه 

ارتباط مستقیم دارد؛ به نوعی اگر مواد غذایی از کیفیت الزم 
و سالمت کافی برخوردار نباشند، می تواند افراد را بیمار کند 
تا اینکه توانمندی به آنها دهد. در زمان وزارت قاضی زاده 
هاشمی تاکید کردم بر روی بطری های آب آشامیدنی که 
باشند، زیرا  داشته  بیشتری  استفاده می کنند، دقت  مردم 
گزارش هایی به دست ما رسیده بود.« وی ادامه داد: »پس از 
بررسی های الزم مشخص شد کیفیت آب آشامیدنی یکی 
از کارخانجات معروف از آب آشامیدنی شهری تهران هم 
کمتر بود. وزارت بهداشت باید در حوزه هایی مانند آب، 
روغن و سایر مواد غذایی رده بندی در نظر بگیرد.« رئیس 
دولت دوازدهم تصریح کرد: »در واقع بهداشت از ورزش، 
کشاورزی و صنعت شروع می شود؛ با ورزش در جوانان 

می توانیم در سنین مختلف سالم سازی ایجاد کنیم.«
روحانی گفت: اگر می خواهیم توریسم سالمت در 
کشور داشته باشیم، باید بخش سالمت و گردشگری ارتباط 
نزدیکی داشته باشند. در واقع وزیر بهداشت باید ذالفنون 
بوده و اطالعات از بخش های دیگر داشته باشد. به عبارتی 
باید انواع بیماری ها را بداند، از داروسازی، مواد غذایی، 
مولفه های کشاورزی و... اطالع داشته باشد و مراقبت کند.«

وی اظهار کرد: »همچنین یادآور می شوم که مسئله 
سالمت الکترونیک نیز یکی از موارد مهم است که در زمان 
وزارت قاضی زاده هاشمی قرار بود انجام شود که امیدواریم 

با وزیر جدید این مهم به نتیجه برسد.«
عضو ارشد کابینه دوازدهم افزود: »کارت الکترونیک 
برای سالمت است که موجب تشخیص آسان شده و از 
موجب  همچنین  می کند،  جلوگیری  اضافی  هزینه های 
می شود از باندهای فساد که در مراکز تشخیص، مطب ها و 
بیمارستان ها وجود دارد که البته زیاد نیستند، عبور کرده و به 
شفاف سازی برسیم. در واقع مشخص می شود افراد چند بار 
به دکتر مراجعه کرده اند، چه میزان دارو دریافت کرده اند و در 
ادامه ناظران و نظام پزشکی  وانند بررسی کنند که چه میزان 
داروی ارائه شده به بیمار زینت النسخه است و چه مقدار به 

طور واقعی الزم بوده است.«
روحانی تصریح کرد: »متاسفانه اگر پزشکی پس از 
تشخیص برای بیمار دارو ننویسد یا کم بنویسد، عنوان 
می شود که آن پزشک سواد ندارد  و در واقع اگر پزشکی 
می شود،  محسوب  خوب  پزشک  بنویسد،  زیاد  داروی 
بنابراین تحول در فرهنگ نیاز است که برای این امر باید 
استفاده شود.  و فضای مجازی  از صداوسیما، رسانه ها 
امروزه هشتک های زیادی در فضای مجازی وجود دارد 
که باید برای مبارزه و جلوگیری از تجویز داروهای بی مورد 
هشتگ بسازیم.« روحانی در ادامه با تاکید بر ایجاد سالمت 
الکترونیک گفت: »در این زمینه نمکی و جهرمی قول داده اند 
تا از اوایل سال آینده این موضوع را آغاز کنند که در ابتدا در 

چند استان عملیاتی می شود.«

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: »زمانی که بیمار 
برای عمل جراحی یا طی دوره درمان به بیمارستان می رود 
و مرخص می شود، نباید به حال خود رها شود و از زمان 
مرخصی از بیمارستان تا شروع کار نیاز به طی مرحله ای دارد 
که در مراکز توانبخشی و تراپی انجام می شود اما این موارد 
در دوران پسا درمان بیماران در بیمارستان های کشورمان 
به صورت سیستماتیک نیست.« وی در ادامه با بیان اینکه 
افراد باید بعد از عمل جراحی یا دوره بیماری برای زندگی 
نمکی  »دکتر  داشت:  اظهار  شوند،  توانمندسازی  عادی 
پیشنهاد شخص دکتر هاشمی نیز بود و برای انتخاب ایشان 
با بخش  های مهم مشورت کردیم، همچنین سوابق نمکی در 
جهاد سازندگی، جنگ، اداره دانشگاه، فرهنگستان، معاونت 
وزارت بهداشت و در بخش های داروسازی در این زمینه 

مورد توجه قرار گرفت.«
روحانی در ادامه با تاکید بر تربیت دانشجویان پزشکی 
عنوان کرد: »روند گذران تحصیالت پزشکی از روز اول 
فوق  دوره  اتمام  تا  پزشکی  رشته  دانشجویان  پذیرش 
که  مقایسه شود چرا  دیگر  با کشورهای  باید  تخصص 
متاسفانه در ایران پزشکان به گونه ای تربیت می شوند که 
تزریق آمپول را کسر شأن خود می دانند و برای تعویض 
پانسمان و تزریقات پرستار را صدا میکنند در حالی که در 
کشورهای دیگر این کارها از سوی جراح انجام می شود لذا 

باید دانشگاه های پزشکی متحول شوند.«
رئیس قوه مجریه در ادامه با بیان اینکه امکان رسیدن به 
خودکفایی در داروسازی را داریم، بیان داشت: »وزارت 
بهداشت با حوزه علم و فناوری رابطه نزدیک دارند و پردیس 
ها می توانند در این حوزه کمک کنند همچنین به طب سنتی 
باید توجه شود که روزی ضد ارزش بوده است چنانچه در 
کشور چین نیز مراکز زیادی برای طب سوزنی وجود دارد و 
امروز ما نیز به عنوان صادرکننده مهم داروهای گیاهی باید 

به این مهم توجه کنیم.«
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه بیمه نیز کارهای 
بزرگی انجام داده و اولین بار است که در تاریخ ایران، مردم 
توانسته اند زیر پوشش بیمه قرار بگیرند، یادآور شد: »هم 
اکنون 1۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که 
کار آسانی نیست، همچنین باید رابطه تامین اجتماعی، 
وزارت کار و بیمه ها با داروسازی ها، داروخانه ها، پزشکان 

و بیمارستان ها برقرار شود.«
رئیس جمهور در پایان با تاکید بر ایجاد ارتباط میان تمام 
حوزه های بهداشتی و پزشکی و اراده دکتر نمکی در این مسیر 
خاطرنشان کرد: »امیدواریم با رأی اعتماد خود از وزارت 
بهداشت حمایت کرده و انرژی به این وزارتخانه برای طی 
مسیر خود بدهید و وزیر و معاونان وی را در حوزه پزشکی 

و سالمت همراهی کنید.«
ادامه در صفحه 2 

 بیست ودومین نمایشگاه 
بین المللی ایران هلث 

برگزار می شود

روحانی دفاع کرد
مجلس رای داد
نمکی وزیر شد 
229 رای موافق، 25 رای مخالف، 4 رای ممتنع

ماجرا ی نیمروز بهارستان



ماجرا ی نیمروز بهارستان؛

موافقان وزیر پیشنهادی:
در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، نوبت به اظهارنظر مخالفان 

و موافقان وزیر پیشنهادی بهداشت رسید.
سید مهدی فرشادان ازجمله نمایندگانی بوئد که در موافقت با وزیر 
پیشنهادی بهداشت سخن گفت. این عضو کمیسیون کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس، ضمن ابزار خوشحالی از اینکه فردی تصدی وزارت بهداشت را بر 
عهده می گیرد که خود در کتابت بودجه سال ۹۸ دخل و تصرف داشته است، 
گفت: »چنین فردی می خواهد در مقام اجرا وارد کار شود. این فرد کسی 
است که سیاستگذاری در حوزه اقتصاد سالمت را به خوبی بلد است. یکی 
از عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی اعتماد مردم است که موضوع بهداشت و 
درمان که با جان و سالمت مردم هم در ارتباط است، در این موضوع حائز 
اهمیت است.« وی در تشریح نقاط قوت برنامه های سعید نمکی اظهار داشت: 
»برنامه های آقای نمکی دارای چند شاخصه خوب است که آن را بیان می کنم. 
توجه به ویژگی برنامه ای مطلوب، در تدوین برنامه، راهبردها به روشنی ارائه 
می شود و در راستای قوانین باال دستی کار خود را تشریح می کند و وزیر 
را در مقام پاسخگویی قرار می دهد. همچنین به کاهش هزینه های سالمت 
توجه می کنند. در این برنامه کاهش خطر مرگ زودرس از جمله برنامه هایی 
است که در حوزه بهداشت مورد توجه قرار گرفته است. همچنین توجه 
به مؤلفه های اجتماعی مورد تاکید بوده است.« فرشادان همچنین گفت : »بر 
اساس مطالعات صورت گرفته بیش از ۷۰ درصد سالمت مرتبط با مردم و 
سیاست کلی سالمت است که این موضوع باید مورد توجه باشد. شاخصه 
بعدی یکپارچگی در کار نظام سالمت است. دقت در سالمت اجتماعی در 
برنامه ایشان مورد توجه بوده است. ایشان دو شاخصه سالمت اجتماعی و 
سالمت بهداشت را مورد توجه قرار داده است. همچنین در برنامه ایشان 
اصالح ساختار نظام سالمت به منظور چابک سازی مورد توجه قرار گرفته 
است. همچنین بر کاهش تصدی گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تاکید شده است. این برنامه با اسناد باالدستی مانند برنامه ششم و 
سیاست های کلی سالمت در یک راستا قرار دارد. این یعنی وزیر ابتدا قانون 
را پذیرفته و خود را در مقام پاسخگویی قرار داده است. همچنین در این 
برنامه به کنترل هزینه ها توجه شده است. همچنین محور قرار گرفتن تأمین 
منابع پایدار، متناسب سازی درآمدها و توجه به عدالت دستمزد از مواردی 
است که در این برنامه امیدوار کننده است.« وی تصریح کرد: »از جمله 
موارد امیدوار کننده، توجه به طرح تحول سالمت است. ما نگران بودیم که 
اگر آقای قاضی زاده هاشمی از تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی بروند سرنوشت این طرح چه می شود؟ در برنامه آقای نمکی تاکید 
شده است که برنامه ایشان در راستای ارتقا و ادامه طرح تحول سالمت است. 
همچنین موضوع پزشک خانواده را مورد توجه قرار داده اند. سال ها است که 
این موضوع به عنوان راهبردی مؤثر در طرح تحول سالمت مورد استقبال 
قرار گرفته بود و به دولت تکلیف شده بود که این موضوع را مورد توجه 
قرار دهد. ما باید توجه کنیم که آقای نمکی در حوزه سالمت و بهداشت 
خدمات زیادی داشته اند.« این موافق رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت 
بهداشت، در پایان خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: »آقای نمکی! اگر امروز 
در جایگاه حمایت شما قرار دارم، بر اساس برنامه شما است. ان شاء اهلل که 
شما در اجرای این برنامه موفق هستید، ولی اگر در اجرای برنامه موفق نباشید 

ما هم به عنوان منتقد در این جایگاه قرار خواهیم گرفت.«
موافق دیگر سعید نمکی، علی نوبخت بود که نمکی را به علت داشتن 
سوابق او ازجمله معاونت وزارت بهداشت، بهترین گزینه می داند. وی بیان 
کرد: »ازجمله موضوعات مهم، بحث بودجه است و چون خود دکتر نمکی 
این بودجه را نوشته، راحت تر می تواند مشکل را حل کرده و ما را از گرداب 
نجات بدهند.« نوبخت ادامه داد: »بحث دیگر همکاری جامعه پزشکی است. 
در الکترونیکی شدن پرونده سالمت حرفی نیست و در برنامه های دکتر نمکی 
هم آمده است. الکترونیکی شدن پرونده سالمت منجر به صرفه جویی در 
مصرف دارو می شود.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: 
»من در سال ۸۹ در حالی که سمت های مختلفی در دانشگاه های علوم 
پزشکی و نظام پزشکی داشتم در اعتراض به گروگان گرفتن جسد بیماران 
در بیمارستان ها از کارها کناره گیری کردم و فکر می کردم حق و لیاقت مردم 
و بیماران بیش از این است که در بدو ورود به بیمارستان بگوییم اگر پول 
ندهید، بستری نمی شوید. جای دیگری مقام معظم رهبری توصیه کردند که 
مردم نباید به جز غم بیماری در هنگام بیماری، غم دیگری داشته باشند.« 
وی افزود: »در اواخر سال ۹1 دکتر روحانی آمدند و ما گفتیم که کمک 
می کنیم، به این شرط که سهم سالمت از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا 
کند و پرداختی مردم از جیب برای دارو و درمان کاهش پیدا کند. این کار 
انجام شد و دولت تدبیر و امید، طرح تحول سالمت را اجرایی کرد. هدف 
این طرح خیلی خوب است و همه باید تالش کنیم تا این کشتی از امواج 
خروشان به ساحل نجات برسد. شرط این کار این است که اصول علمی و 
اجرایی و مورد تایید سازمان های بین المللی را در امور سالمت تامین کنیم.«
علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت در مجلس هم در دفاع از برنامه های 
سعید نمکی گفت: »دکتر نمکی فردی پاک دست است و علی رغم اینکه 
در سطوح کالن مدیریتی مسئولیت های زیادی داشته تاکنون لکه سیاهی در 
پرونده اش نبوده است.« نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به ویژگی تعارض منافع در برخی افراد اظهار کرد: »با توجه به اینکه 
دکتر نمکی مسئولیت و منافعی در بخش خصوصی ندارد می تواند به خوبی از 
مسئولیت اجتماعی خود برآید و آزادانه و با حریت تصمیم گیری کند؛ متاسفانه 
برخی از وزرا و مسئوالن به دلیل اینکه همزمان مسئولیت اجرایی داشته و 
منافعی در بخش خصوصی داشته، از حریت الزم برخوردار نیستند.« وی 
افزود: »تاکنون وزرای بهداشت در دوران های گذشته برنامه های یک بُعدی 
ارائه می دادند اما دکتر نمکی دارای برنامه های جامع بوده و به بخش درمان، 
بهداشت و پیشگیری توجه دارد.« سلیمی تصریح کرد: »دکتر نمکی تجربه 

خوبی در حوزه دارویی کشور دارد و این مهم در حالی است که امروزه با 
مشکالتی در بخش دارو مواجهیم که این تجربه کارآمد خواهد بود. همچنین 
وی تبحر خاصی در مباحث بودجه ای دارد، زیرا در معاونت اجتماعی سازمان 

برنامه و بودجه ۹۰ درصد بودجه جاری کشور را در اختیار داشته است.«
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: »حدود ۷5 هزار میلیارد تومان 
اعتبار به بخش بهداشت کشور در سال ۹۸ اختصاص یافته، همچنین 3.3 
میلیارد دالر اعتبار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده 
است، بنابراین با توجه آشنایی دکتر نمکی به بحث بودجه، می توان نگرانی های 
گذشته درخصوص بی انضباطی های مالی را رفع کرد.« وی افزود: »در زمان 
تحریم نیاز به مدیریت جهادی داریم، این در حالی است که دکتر نمکی از 
رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس بوده و در جهاد سازندگی نیز فعالیت کرده 
است. همچنین برنامه های وی مطابق با اسناد باالدستی بوده و به آسیب ها 

نیز توجه دارد.«
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه خدمت 
جامع و همگانی، اجتماعی شدن سالمت، توجه به آموزش و پژوهش از 
خط مشی های برنامه نمکی است، خاطرنشان کرد: »از وزیر پیشنهادی انتظار 
داریم مشکالت بیماری های خاص را حل کند و به توزیع عادالنه منابع 

توجه جدی داشته باشد.«
نوبت به نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس رسید تا در موافقت 
با برنامه های نمکی سخن بگوید. سیدجواد ساداتی نژاد گفت: »وزیر پیشنهادی 
اصل برنامه های خود را بر پیشگیری گذاشته است و درمان در درجه دوم 
قرار دارد که اگر همین تمرکز در طرح تحول سالمت انجام می شد، شاهد 

هزینه های زیاد درمان نبودیم.«
وی با بیان اینکه نمکی به حوزه توانبخشی اهمیت می دهد، عنوان کرد: 
»همچنین اهمیت به طب سنتی از دیگر توجهات نمکی است و تالش برای 
اجتماعی کردن حوزه سالمت دارد، به این شکل که پزشکان و دانشجویان 

به جای مالقات بیماران در بیمارستان به بطن جامعه می روند.«
ساداتی نژاد افزود: »هدفمند کردن آموزش پزشکی که باعث افزایش تعداد 
پرستاران و رادیولوژیست ها می شود از دیگر برنامه های وی است. همچنین 
ایشان به حوزه درمان برنامه ششم و اجرایی کردن آن اعتقاد دارد و رعایت 
عدالت در حوزه سالمت روستایی را مد نظر قرار می دهد چنانچه پیش از 
این رئیس شبکه بهداشت کاشان نیز بوده و در آن زمان هر چهارشنبه به 

بازدید از روستاها می رفت.«
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در ادامه با اشاره به سابقه نمکی در 
معاونت وزارت بهداشت و معاونت بودجه بیان کرد: »نمکی مدیر گلخانه ای 
نیست و مراحل مدیریت را یکی پس از دیگری طی کرده است، همچنین 
سررشته وی در حوزه بودجه باعث می شود مدیریت و انضباط مالی داشته 
باشد که هزینه مازاد را در طرح تحول به حداقل برساند.« وی در پایان با 
بیان اینکه نمکی برای دوران تحریم نیز در حوزه درمان برنامه دارد، خاطر 
نشان کرد: »وزیر پیشنهادی به درمان کارگران نیز نگاه خاص دارد و به لحاظ 
شخصیتی نیز در خانواده ای متدین متولد شده و روحیه مردمی دارد لذا از 
آن جایی که کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس اقبال خوبی نسبت به وی 

دارند از همکاران می خواهم که به ایشان اعتماد کنند.«

مخالفان وزیر پیشنهادی:
نوبت به مخالفت با وزیر پیشنهادی دولت رسید. محمدحسین فرهنگی 
سخنانش با طرح سواالتی آغاز کرد. وی در وهله اول خطاب به نمکی گفت: 
»برای رفع مشکالت اجرایی و ساختاری بخش بهداشت و درمان کشور چه 
پیش بینی ها و برنامه هایی دارید؟« وی ادامه داد: »رهبری تاکید دارند »در بخش 
درمان بکوشید تا بیمار و اطرافیان وی جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته 
باشند« اما آیا به واقع وضعیت این طور است؟ آیا رواست به خاطر تجهیزات 
جزئی پزشکی بیمار سه بار به اتاق عمل برده و برگردانده شود. خواهش 
می کنم جان انسان ها را هم در محاسبات تان مورد توجه قرار دهید.«  عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: »اینکه یک بیمار با کپسول متصل 
به وی داخل اتاق عمل برده می شود و با انفجار این کپسول بیمار به طرز 

فجیعی جان می دهد، آیا در برنامه ها و محاسبات مدیران وزارت بهداشت 
قرار دارد؟ بودجه این وزارتخانه 1۲ هزار میلیارد تومان است قرار بود این 
بودجه برای تقویت تجهیزات پزشکی و لوازم بیمارستانی اختصاص یابد 
اما بیش از ۸۰ درصد این مبلغ صرف پرداخت به افراد و حقوق و مزایای 
پرسنل این وزارتخانه شد. آیا شما به جای متورم کردن هزینه های درمان 
راهکار دیگری دارید؟ برنامه های شما در این بخش چیست؟ در بخش 

درمان چه برنامه هایی دارید؟«
فرهنگی با انتقاد شدید به عملکرد سازمان غذا و دارو، گفت: »متاسفانه 
سازمان غذا و دارو بسیار ناموفق عمل کرده و نیازهای غذایی و دارویی مردم 
درست تنظیم نشده است و مراجعات مردم به واحدهای درمانی و بیمارستان 
ها بسیار زیاد شده است. انواع سرطان ها حتی در سنین پایین شایع شده 
است. ترکیب غذایی مردم درست نیست. دسترسی آنان به پروتئین های مورد 
نیازشان بسیار پایین است و بیماری های قلبی و عروقی افزایش یافته است. 
برنامه های راهبردی شما در این بخش چیست؟ مسائل آموزشی در بخش 
سالمت درست نیست. از برخورد با دانشجویان در دانشگاه ها تا برخورد با 
متخصصان در بیمارستان ها با وضعیت نامناسبی روبرو هستیم. این پزشکان 
تنها به دلیل گالیه از فقدان در اختیار قرار دادن ابزار و تجهیزات پزشکی به 
بیمارستان های دور دست و غیرمرتبط با تخصص شان تبعید می شوند.« وی 
ادامه داد: »شما اولین پزشک غیرجراحی هستید که در رأس این وزارتخانه 
قرار خواهید گرفت. توجه داشته باشید که انتظار از شما در بخش تجهیزات 
و دارو بسیار باالست. بودجه 5۰۰ میلیون یورویی این بخش صرفاً باید صرف 

خرید تجهیزات پزشکی و دارویی شود.« 
 نماینده مردم تبریز در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکالت 
سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: »تامین اجتماعی از سیاست های 
وزارتخانه شما در طول سال های گذشته آسیب دیده است. چرا برای جبران 
کسری هزینه های سالمت، اوراق فروخته می شود؟ خرید تجهیزات پزشکی 
توسط افرادی که برای کسب و کار خود بهشت خرید تجهیزات درست 
کرده اند، نباید انجام شود. نظام ارجاع و پزشکی خانواده را فعال و کارآمد 
کنید و اختیارات شرکتهای خارجی دارویی را به حداقل برسانید و با مافیای 
تجهیزات و داروهای وارداتی مبارزه کنید.« وی با اشاره به موقعیت برجسته 
بخش بهداشت و درمان در سطح خاورمیانه و جهان، گفت: »جایگاه برجسته 
بهداشت و درمان ایران در سطح منطقه و جهان، بسیار مطلوب است اما باید 
در جهت ارتقاء بیشتر این جایگاه تالش کنید. با رفع ایرادات ساختاری به 
نیازهای اساسی بیماران توجه اساسی تری کنید. از مدیران پاک دست برای 
پیاده کردن سیاست های تان استفاده کنید.« وی ادامه داد: »پرستاران نیاز به 
توجه شما دارند. بیماران بستری در منزل نیاز به توجه دارند حتماً برای این 
بیماران باید سرویس مناسب ارائه دهید. این عزیزان و خانواده هایشان در 

زجر و ناراحتی هستند.«
نماینده دیگری که در مقام مخالفت با وزیر پیشنهادی بهداشت پشت 
تریبون حاضر شد، حسین مقصودی بود. وی با با اشاره به استعفای قاضی زاده 
هاشمی و صحبت های رئیس جمهور در ستایش اقدامات وی، تصریح کرد: 
»همه نمایندگان و کسانی که آقای نمکی را می شناسند، می دانند ایشان به 
پاکدستی و تخصص در عملکرد زبانزد خاص و عام هستند. اما سال این است 
که چه تضمینی وجود دارد که رئیس جمهور و آقای نوبخت این نیرو را نیز 
نسوزانند.« نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: »توجه ویژه آقای نمکی 
به برنامه های قابل اجرا جای تحسین دارد اما برنامه ها باید بومی گرایی شوند؛ 

برای بهسازی طرح پزشک خانواده برنامه ای ارائه نشده است.«
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با اشاره به اینکه این روزها از 
طرح تحول سالمت مردم ناراضی هستند زیرا دولت به برنامه ها نگاه عملی 
ندارد، اضافه کرد: »اگر نگاه بنیادی وجود داشت باید منشأ بیماری ها مورد 
توجه قرار می گرفت نه درمان آن، منشأ بیماری های امروز سوء تغذیه است 
که برخالف نظر رئیس جمهور اکثر مردم فاقد پوشش بیمه ای هستند و بیمه ها 
شامل تمام داروها نمی شوند.« مقصودی با بیان اینکه همه می دانند علت کنار 
رفتن آقای هاشمی اختالفات درونی دولت است، بخشی از اعضای دولت 
مخصوصاً آقای نوبخت معتقد بودند هاشمی بیش از دخل دولت خرج می کند، 

تصریح کرد: »چند ده هزار میلیارد تومان بدهی به بیمارستان ها آنها را به مرز 
ورشکستگی برده و دولت های آینده را رنج می دهد، با افزایش 3۰۰ درصدی 

تعرفه پزشکی منابع به جیب پزشکان روان شده است.«
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه آقای نمکی با کدام 
اعتبار می تواند بدهی به بیمارستان ها را پرداخت کند، عنوان کرد: »وضع 
اقتصادی، معیشت، صنعت و کشاورزی را رها کرده ایم و برخی افراد به نام 
خصوصی سازی، خصوصی خواری کرده اند.« وی ادامه داد: »آقای رئیس 
جمهور آیا می توان جلوی دخالت های نوبخت را بگیرید و از برنامه های آقای 
نمکی حمایت کنید، چرا پشت تریبون اطالعات دروغ آقای نوبخت را اعالم 
می کنید، مردم به این آمارها می خندند، شما همواره از دفترچه بیمه رایگان 

صحبت کرده اید اما می دانید این دفترچه دیگر صادر نمی شود.«
مقصودی در پایان با طرح این سوال از رئیس جمهور که آیا متوجه چالشی 
که با فروش اوراق مشارکت برای دولت های بعدی ایجاد می کنند، هست 
یا نه؟ خاطرنشان کرد: »روستاییان اگر از ساعت ۲ بعد از ظهر به بعد بیمار 
شوند باید تمامی هزینه ها را پرداخت کنند، دولت های آینده از این دولت به 

عنوان ضعیف ترین دولت یاد می کنند.«

سخنان سعید نمکی:
در نهایت نوبت به نطق دفاع سعید نمکی رسید. وی سخنانش را با پاسخ گفتن 
به سوال نمایندگانی آغاز کرد که نگران سرنوشت طرح تحول سالمت بودند. 
نمکی گفت: »طرح تحول توانست مشکالتی را از دوش مردم بردارد. 
بنده به عنوان کسی که در سازمان برنامه در کنار هاشمی بودم و در جریان 
تامین منابع مالی و هدایت های آن هستم معتقدم که نقاط قوت طرح تحول 
باید جلو رود، نقاطی همچون برداشتن هزینه های کمرشکن بستری بیماران، 
حمایت از بیماران خاص و صعب العالج و ماندگاری طبیب در نقاط محروم.« 
وی ادامه داد: »این طرح را ادامه می دهیم اما این طرح نواقصی دارد که باید 
به جنبه های اقتصادی آن با نگاه کارشناسی تر پرداخت. تالش می کنیم طرح 
را به گونه ای پیش  برده که جنبه های اقتصادی آن مورد توجه قرار گرفته و 
همچنین قوانین باالدستی و برنامه توسعه هم در آن توجه شود به خصوص 
مواردی همچون راهنمای بالینی، پزشک خانواده، سیستم اجرا و از همه مهم تر 

پرونده الکترونیک سالمت و نظام مالی پرداخت نوین.«
وزیر پیشنهادی با اشاره به اقدامات وزیر قبلی بهداشت اظهار کرد: »اقداماتی 
همچون ایجاد زیرساخت ها اعم از بیمارستان ها، فضاهای درمانی در نقاط 
مختلف کشور و غیره را انجام داده اما تمامی پروژه ها را اجرا کرده و هیچ 

مصوبه ای را بر زمین نخواهیم گذاشت.«
نمکی در ادامه با اشاره به شیوع برخی بیماری ها گفت: »در گذشته ما 
توانستیم با واکسیناسیون اولین کشور موفق در مهار بیماری های واگیردار 
باشیم، اما امروز بیماری های غیرواگیردار همچون چاقی، فشار خون و قلب 
شایع شده که تنها با واکسیناسیون قابل درمان نیست و وزارت درمان به تنهایی 
نمی تواند با آن مقابله کند. امروز بهداشت سالمندان که جوانی نکرده و پیر 
شده اند، حاشیه شهرها، بهداشت روان پریشان مردم، همه و همه مشارکت 
بین بخشی را الزم دارد امیدوارم با کمک جدی بخش های مختلف شاهد 
پیشگیری بیماری های غیرواگیردار باشیم. البته که بیماری های واگیرداری 
همچون ایدز، بیماری های مشترک انسان و دام، ویروس های منتهی به سرطان 

هم وجود دارد که باید با آن مقابله کنیم.«
وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
در بخش درمان، توسعه درمان سرپایی، توزیع عادالنه منابع نظام سالمت، در 
دسترس قرار گرفتن پزشک از راه دور و تقویت مشارکت بخش خصوصی 
از اولویت های بنده است، تصریح کرد: »در سال های اخیر استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی مغفول مانده است. ما سعی می کنیم با منطقی کردن هزینه ها 
و پرداخت ها از ارائه  خدمات به خصوص خدمات به مناطق محروم و کمتر 
برخوردار کمک کنیم.« وی در مورد برنامه هایش در بخش دارو و تجهیزات 
پزشکی، اظهار کرد: »اولین گام ایجاد شفافیت در عرصه دارو و تجهیزات 
پزشکی است. چرا در شرایطی که ۹۷ درصد از داروها تولید داخل است 55۰ 
میلیون دالر ارز می برد از طرف دیگر سه درصد مربوط به واردات داروست 
اما آنها 1.4 میلیارد دالر ارز استفاده می کنند. بنده بعد از سرپرستی وزارت 
بهداشت، معاونت غذا و دارو را عوض کردم و بالفاصله دستور دادم که 
این وضعیت شفاف شود تا بتوانیم تولید دارو با قیمت مناسب باشد چون 

واردکنندگان وضعیت نامناسبی را به وجود آورده اند.«
نمکی اصالح نسخه نویسی و حرکت به سمت تهیه داروهای نوترکیب 
با کمک شرکت های دانش بنیان را از دیگر بخش هایش عنوان کرد و گفت: 
»باید به دنبال آموزش جامع محور باشیم، چون ما طبیب تربیت می کنیم و 
حکیم پرورش نمی دهیم. کسانی که تنها از روی کتاب می توانند طبابت کنند 
این که تخت های بیمارستانی با این همه مشکل مواجهند، چون ما آموزشیار 
بهیاری تربیت کرده و کاردان پرستاری نمی گیریم. باید این وضعیت سامان یابد. 
همچنین باید آموزش های ما مبتنی بر مهارت باشد این که برای کدام جایگاه 
می خواهیم نیرو تربیت کنیم. با این روند آموزش تنها منابع کشور را هدر 
می دهیم.« به گفته وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در 
پژوهش هم جزیره ای عمل می شود و مراکز بدون هم افزایی و رابطه با هم کار 
می کنند. باید تحقیقات به سمت تولید باشد که کمتر چنین چیزی دیده می شود. 
وی در پایان با بیان اینکه اهل تعامل با مجلس شورای اسالمی است، گفت: 
»معتقدم احترام به نمایندگان احترام به رای مردم، دموکراسی و مردم ساالری 
دینی است. اگر شما من را بپذیرید دست برادری برای کمک دراز می کنم.«

نمکی، وزیر بهداشت شد
در نهایت دکتر سعید نمکی با کسب ۲۲۹ رای موافق، ۲5 رای مخالف و 
4 رای ممتنع توانست اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد و رسما به 

عنوان پانزدهمین وزیر بهداشت کشور معرفی شود.

 روحانی دفاع کرد، مجلس رای داد، نمکی وزیر شد 
229 رای موافق، 25 رای مخالف، 4 رای ممتنع
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عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران؛

محاسبه قیمت داروی تولید داخل 
بر مبنای ارز دولتی غلط است

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران با انتقاد از 
داروسازی، گفت:  به صنعت  ارز دولتی  نحوه تخصیص 
»این در حالی است که محاسبه قیمت داروی تولید داخل 
بر مبنای ارز دولتی است و همین مسئله، صنعت را دچار 

مشکل ساخته است.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، آرش محبوبی به نشست 
اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران با سخنگوی 
کمیسیون بهداشت مجلس اشاره کرد و افزود: »در این جلسه 
مسائل و مشکالت صنعت داروسازی کشور در بخش های 
مختلف مطرح گردید.« وی با اشاره به قول مساعد سخنگوی 
کمیسیون بهداشت مجلس برای پیگیری مسائل مطرح شده 
در این جلسه، گفت: »کمبود نقدینگی، مشکالت ترخیص 
کاالهای وارداتی صنعت داروسازی از گمرکات و نحوه 
تخصیص ارز دولتی به تولید دارو، ازجمله مشکالت این 
صنعت است.« محبوبی با بیان اینکه در حال حاضر فقط 
برای ماده مؤثره تولید دارو ارز دولتی تعلق می گیرد، ادامه 
بلکه  نیست،  مؤثره  ماده  فقط  دارو،  تولید  روند  »در  داد: 
در بحث بسته بندی، فرموالسیون و...، نیز می بایست ارز 
دولتی تخصیص یابد تا صنعت در قیمت گذاری دارو دچار 

مشکل نشود.«
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران با انتقاد از 
داروسازی، گفت:  به صنعت  ارز دولتی  نحوه تخصیص 
»این در حالی است که محاسبه قیمت داروی تولید داخل 
بر مبنای ارز دولتی است و همین مسئله، صنعت را دچار 
شکل ساخته است.« محبوبی از تأخیر یک ساله در بازگشت 
پول فروش دارو به صنعت انتقاد کرد و افزود: »پرداخت 
هیچ  سال،  یک  گذشت  از  بعد  داروسازی  صنعت  پول 
سودی ندارد. چون نرخ تورم در طول یک سال بر قیمت ها 
اثرگذار است.« وی با اشاره به تأخیر 6 ماهه بیمه تأمین 
اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها، گفت: »متأسفانه 
محبوبی  هستند.«  نقدینگی  کمبود  دچار  نیز  داروخانه ها 
درعین حال از بهبود وضعیت کمبود اقالم دارویی در یک 
ماه اخیر خبر داد و افزود: »در حال حاضر، کمبود دارو در 

شرایط معمول قرار دارد.«

علمی  معاون  به  شناختی  فناوری های  و  علوم  انجمن  نامه  در 
رئیس جمهور مطرح شد

 MRI هزینه  میلیاردی خرید دستگاه
در سایه سوء مدیریت

اعضای هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری های شناختی 
کشور طی نامه ای به معاون علمی رئیس جمهور از دخالت 
غیرمتخصصین که منجر به هزینه میلیاردی خرید دستگاه های 
MRI شده است، درخواست بهره گیری از افراد متخصص 

در منصب هدایت این ستاد را کردند.
و  علوم  انجمن  هیئت مدیره  اعضای  سپید،  گزارش  به   
فناوری های شناختی کشور طی نامه ای به سورنا ستاری، 
کردند:  تأکید  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
»حضرتعالی به خوبی مستحضر هستید که علوم شناختی 
در کشور ابتدا با فعالیت های مرحوم پروفسور کارل لوکس 
و برخی از ریاضی دانان، روانشناسان و فالسفه در کشور 
آغاز شد اما اساسنامه ستاد علوم و فناوری های شناختی 
و حتی  اعصاب  علوم  رشته های  که  تهیه شد  طریقی  به 
بیماری های مغز و اعصاب و روان را که به علوم پزشکی 

مربوط است را نیز در برگرفت.
امروزه بر همگان مشخص شده است که فعالیت ستاد علوم 
شناختی و سرمایه گذاری هایی که در طی چند سال اخیر 
انجام داده است بیش از آنکه در علوم شناختی باشد، در 
و  رادیولوژی  اعصاب،  و  مغز  عصب شناسی،  حوزه های 
روانپزشکی است. نمونه بارز آن، میلیاردها تومان هزینه ای 
است که صرف خرید دستگاه های MRI، تحریک مغناطیسی 

مغز و تأسیس کلینیک های مغز و شناخت شده است.
علیرغم این تغییر واقعیت، ستاد علوم شناختی از مدیریت 
متخصصین با تجربه در این رشته ها سود نبرده است به صورتی 
که اعضای هیئت امنای ستاد علوم شناختی و آزمایشگاه 
ملی نقشه برداری مغز عاری از متخصصین مربوطه هستند.

انتظار می رفت که جنابعالی در انتصابات جدید در این حوزه 
به عنوان  فناوری های شناختی  و  انجمن علوم  اعضای  از 
باالترین نهاد علمی کشور که محل تجمع نخبگان این رشته 
انتصاب  در کشور است، نظرخواهی می شد؛ به طوری که 
رئیس دانشکده برق دانشگاه تهران با مدرک دکترای مهندسی 
روباتیک و بدون هیچ آموزش و تجربه ای در زمینه علوم 
مغز و علوم شناختی به اعتقاد این انجمن هیچ گونه توجیه 

منطقی ندارد و برخالف اصل شایسته ساالری است.
اینجانبان در کمال تواضع و با پشتوانه تخصصی و سوابق 
خود در این علم و بدون کوچک ترین چشمداشت از شما 
درخواست می کنیم، فردی متخصص را در منصب هدایت 
ستاد علوم شناختی کشور گماشته و تا انشقاق به وجود 
آمده که در نتیجه دخالت غیرمتخصصین و سوء مدیریت 
در سال های پیشین بوده است از بین رفته و امید و همکاری 

نخبگان برای اعتالی این علم در کشور باز گردد.«

اخبــار
رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: »امروز 
رادیوداروهای ایرانی به بیش از ده کشور جهان 
صادر می شود و ما یکی از کشورهای پیشتاز در 
زمینه تولید رادیودارو در غرب آسیا هستیم.«
در  صالحی  علی اکبر  سپید،  گزارش  به 
خصوص دستاوردهای صنعت هسته ای در 
طول ۴ دهه از عمر انقالب به ایلنا گفت: »در 
حال حاضر به ذخایر بسیار ارزشمند آهن 
رسیده ایم. البته بحث ورود به صنعت هسته ای 
قبل از انقالب آغاز اما با آغاز جنگ تحمیلی 

این مسئله تا پایان جنگ متوقف شده بود.«
وی افزود: »با تأکید رهبر انقالب که آن زمان 
رئیس جمهور وقت بودند، صنعت هسته ای 
مجدداً احیا و این بار حرکت ها در همه ابعاد 
آغاز می شود.« صالحی تأکید کرد: »ما توانستیم 
به همه ابعاد ازجمله اکتشاف، استخراج، چرخه 
سوخت هسته ای به مفهوم غنی سازی، تولید 
آب سنگین، طراحی راکتور تحقیقاتی ورود 
پیدا کنیم.« رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: 
»در ابتدای سال 68 امکانات ما بسیار کم بود 
اما از سال 68 امکانات خاصی برای سازمان 
انرژی اتمی فراهم شد و رهبر انقالب اجازه 

دادند سازمان با تسهیالت الزم کار خود را به پیش ببرد.«
صالحی با بیان اینکه در حال حاضر در بحث اکتشاف 
و استخراج بسیار جلو هستیم، اظهار داشت: »اکتشافات 
هوایی، پی جویی های زمینی و استخراج کاماًل بومی شده 
است و ما توانسته ایم 78 درصد ایران را پوشش دهیم و با 

سرعت خوبی در حال پیشروی هستیم.«

تامین سانتریفیوژهای تولید دارو و واکسن
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: »در شرایطی قرار داریم 
که می توانیم سانتریفیوژها را به جای مهندسی معکوس، 
طراحی علمی کنیم.« صالحی افزود: »در تولید آب سنگین 
نیز ما اقدامات خود را از صفر شروع کرده و توانسته ایم به 
تولید آب سنگین برسیم، حتی توانسته ایم راکتور آب سنگین 
تحقیقاتی را هم طراحی کنیم، البته راکتوری که طراحی شده، 
مدل قدیمی روسی بوده که ما توانسته ایم آن را بهینه سازی 
کنیم.« وی ادامه داد: »با توجه به اینکه مقدمات و بخشی از 
راکتور تحقیقاتی اراک انجام شده بود ما با برجام و ضمن 
همکاری با کشورهای پیشرفته در این حوزه توانستیم این 
راکتور آب سنگین را ارتقا بخشیم و این فرصت بسیار 
خوبی است که برجام ایجاد کرد و ارتقا بخشیدن راکتور، 

کارآمدی آن را چندین برابر می کند.«
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: »آب سنگین نیز به 
اندازه کافی تولید می کنیم و ما جزء استثنایی ترین کشورهای 

درحال توسعه هستیم که می توانیم آب سنگین را با بهترین 
کیفیت تولید کنیم که بهترین بودن آن نیز بر اساس آزمایش های 
یکی از آزمایشگاه های معتبر امریکا به نام ساواناریو است 
که اعالم کرده آب سنگین تولیدی ایران از کیفیت بسیار 

خوبی برخوردار است.«
و  اراک  راکتور  سازی  بهنگام  اینکه  بیان  با  صالحی 
تولید آب سنگین در حال پیشروی است، اظهار داشت: 
»ما محصوالت دیگری را با استفاده از آب سنگین تولید 
می کنیم که قباًل این کار انجام نمی شد مانند تولید دوترهای 
مختلف و اکسیژن 18 با خلوص 9۵ درصد که ما را از 
مواد اولیه اف دی جی مربوط به ماشین های پت بی نیاز 
می کند.« وی با اشاره به اینکه ما به مرحله طراحی انواع 
سانتریفیوژها رسیده ایم، اظهار داشت: »قباًل سانتریفیوژها 
را از خارج آورده بودیم و 7 تا 8 سال طول کشید تا آنها 
را راه اندازی کنیم و با مهندسی معکوس نیز توانستیم مشابه 
سانتریفیوژهای نسل اول را بسازیم اما در حال حاضر ما 
می توانیم سانتریفیوژهای نسل ۲، 3، ۴ و IR8 را تولید کنیم، 
پس در شرایطی هستیم که جمهوری اسالمی ایران می تواند 
به جای مهندسی معکوس، سانتریفیوژها را طراحی علمی 
کند.« رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: »برای هر سانتریفیوژ 
حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا 3 هزار سند علمی تولید می کنیم 
و در حال تدوین کتاب های فنی در این زمینه برای تربیت 
نسل آینده هستیم که قباًل وجود نداشت و در حال حاضر 

توانسته ایم تمامی داشته هایی را که در این زمینه داریم در 
قالب کتاب های مورد نظر تدوین کنیم، لذا در تحقیق و 
توسعه سانتریفیوژ قدم بسیار بلندی برداشته ایم و با سرعت 

خوبی در حال پیشروی هستیم.«
صالحی افزود: »در بحث استفاده از سرریز صنعت هسته ای 
نیز ما خدمات بسیار ارزشمندی به وزارت بهداشت می دهیم 
و توانسته ایم انواع سانتریفیوژهای الزم برای تولید داروهای 
جدید و واکسن را تأمین کنیم، سانتریفیوژهای این بخش 
بسیار قدیمی و سال ها پیش از خارج وارد شده بود و در اقالم 
تحریمی قرار داشت اما ما توانستیم مدرن ترین سانتریفیوژهای 
مورد نظر آنها را تأمین کنیم.« وی ادامه داد: »ما توانستیم 
سانتریفیوژهای مورد نیاز صنعت نفت را نیز تأمین کنیم و 
دستگاهی به مراتب بهتر و مدرن تر برای آنها ساخته ایم که 
در حال استفاده است.« صالحی با اشاره به استفاده از صنعت 
هسته ای در حوزه کشاورزی گفت: »در حوزه کشاورزی و 
بخش مبارزه با آفات و ایجاد تأسیسات سامانه های پرتودهی، 
قدم های بسیار بلندی برداشته ایم به گونه ای که یک سامانه 
پرتودهی ما در بناب است و یک سامانه دیگر نیز توسط 
بخش خصوصی در کهکیلویه و بویراحمد در شرف تجهیز 
است، یک سامانه پرتودهی دیگر نیز در قزوین است که 
در حال طی کردن مراحل آزمایشی است و ظرف ماه های 

آینده به صورت کامل عملیاتی می شود.«
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: »این سامانه های 

پرتودهی برای کشاورزی و استریلیزه کردن 
تجهیزات پزشکی استفاده و باعث طول عمر 
محصوالت کشاورزی می شود به گونه ای که اگر 
خرما به طور متوسط بین دو تا سه هفته خراب 
می شود با استفاده از سامانه پرتودهی می توان 

بین ۵ تا 6 ماه به طول عمر آن اضافه کرد.«
صالحی افزود: »قدم بسیار بزرگ دیگر 
ایجاد اولین مرکز یون درمانی در غرب آسیا 
و در استان البرز است که این مرکز با کمک 
وزارت بهداشت در شرف احداث است.« وی 
افزود: »همچنین اقدام دیگر ایجاد یک مرکز 
بسیار پیشرفته تترا برای تولید رادیودارو به 
شیوه بسیار مدرن است که این مرکز در حال 
احداث است، کارش آغاز شده و پیشرفت 
خوبی دارد.« رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه این پروژه 6۰ میلیون یورویی است، اظهار 
داشت: »اینها قدم های بزرگی بوده که برداشته 
شده ضمن اینکه ایجاد بیمارستان و مرکز تترا 
بعد از برجام انجام شده و باید گفت بعد از 
برجام همکاری های وسیعی را با اروپا در زمینه 
گداخت و ایمنی هسته ای و نظام امنیتی، ایمنی 

و پادمانی هسته ای آغاز کرده ایم.«

پیشتازی ایران در غرب آسیا
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: »محصوالت تولیدی 
رادیوداروی ما به بیش از ده کشور جهان صادر می شود و 
ایران یکی از پیشتازترین کشورها در زمینه تولید رادیودارو در 
غرب آسیا است.« وی با اشاره به اینکه در زمینه رادیوداروهای 
جدید، پا به پای کشورهای توسعه یافته جلو می رویم، گفت: 
»رادیوداروهایی که در حال طی مراحل آزمایشی در اروپا 
هستند، همان رادیوداروها در ایران نیز مراحل آزمایشی 
را طی می کنند.« صالحی با بیان اینکه سال به سال بر تعداد 
رادیوداروهای تولیدی در ایران افزوده می شود، افزود: »استفاده 
رادیوداروها متنوع است برخی برای کبد، برخی برای کلیه و 
سایر نقاط بدن استفاده می شوند به گونه ای که به عنوان مثال 
برای بهبود بیماری های کلیوی باید ماده اولیه با چیزی 

ترکیب شود که کلیه قادر به جذب آن باشد.«
رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: »متخصصان ما 
قدم های بلندی را در زمینه این فناوری برداشته اند و مهم ترین 
قدم ما ساخت سیستم مدرن در متراژ چند هزار مترمربعی 
است که باعث چند برابر شدن تولید رادیودارو در کشور 
می شود.« وی در پایان با بیان اینکه در زمینه رادیودارو 
خوداتکا هستیم، خاطرنشان کرد: »همه کشورها بخشی 
از مواد اولیه خود را وارد می کنند و با کار بر مواد اولیه، 

ترکیبات الزم را ایجاد و ژنراتورها را تولید می کنند.«

صادرات رادیوداروهای ایرانی به ۱۰ کشورجهان

 مدیر اجرایی بیست ودومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، 
دارو و آزمایشگاهی )ایران هلث( با اشاره به ارائه توانمندی های صنعت 
سالمت ایران، گفت: »توسعه صادرات تجهیزات پزشکی از اهداف برگزاری 

نمایشگاه است.«
 به گزارش سپید، امین طاهری در ارتباط با برگزاری نمایشگاه ایران 
محل  در   98 خرداد   ۲1 تا   18 از  نمایشگاه  »این  داشت:  اظهار  هلث 
نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور بیش از 6۰۰ شرکت داخلی و 

خارجی برگزار می شود.«
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه ایران هلث در وسعت بیش از ۲۵ هزار 
مترمربع برگزار می شود، افزود: »این نمایشگاه بین المللی دومین رویداد 

بزرگ در حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دارو، خدمات و گردشگری 
سالمت است که با مجوز سازمان توسعه و تجارت و همکاری وزارت 
بهداشت درمان و آموزش و حمایت تشکل های حوزه سالمت ازجمله 
انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، 
تجهیزات  صادرکنندگان  اتحادیه  دارویی،  و  آزمایشگاهی  دندانپزشکی 
پزشکی، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و انجمن شرکت های مهندسی 

پزشکی در منطقه برگزار می شود.«
طاهری خاطرنشان کرد: »نمایشگاه ایران هلث با هدف ارائه آخرین 
توانمندی های صنعت سالمت ایران، رونمایی از فناوری ها و پیشرفت های 
روز دنیا، توسعه صنعت توریسم درمانی، رونمایی از محصوالت و خدمات 

شرکت های دانش بنیان، تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر، ارتباط مؤثر با 
مدیران مراکز درمانی و آموزش پزشکی کشور، توسعه صادرات تجهیزات 
پزشکی کشور و دعوت از تجار و بازرگانان خارجی از کشورهای همسایه 
برپا می شود و بستر مناسبی برای پژوهشگران، تولیدکنندگان و خریداران 

داخلی و بین المللی در این حوزه است.«
مدیر اجرایی بیست  و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، 
دارو و آزمایشگاهی یادآور شد: »وجود کنفرانس ها، سمینارها و نشست های 
تخصصی و تجاری داخلی و بین المللی مختلف در کنار این نمایشگاه 
می تواند عالوه بر ارتقاء سطح دانش و تجارت تولیدکنندگان و بازرگانان، 

شرایط مناسبی جهت تعامل و توسعه این صنعت را فراهم آورد.«

سخنگوی سازمان غذا و دارو در تشریح وضعیت بازار دارویی 
کشور در سال های پس از انقالب گفت: »سهم ریالی داروهای تولید 
داخل از کل بازار دارویی کشور در سال 1377، 86.8 درصد اعالم 
بود که این سهم در سال 88، به 63.۴ درصد و در سال 97 با ۲3.9 

درصد رشد، به 78.6 درصد افزایش یافته است.«
توسعه  به  جهانپور  کیانوش  مهر،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
»تعداد  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  بخش خصوصی  داروخانه های 
داروخانه های خصوصی در سال 1388، 8 هزار و 687 باب داروخانه 
بود که با ۴6 درصد رشد طی 1۰ سال اخیر به 1۲ هزار و 73۲ باب 

داروخانه افزایش یافته است.«
وی سهم ریالی داروهای تولید داخل از کل بازار دارویی کشور 
را در سال 1377، 86.8 درصد اعالم کرد و گفت: »این سهم در 
سال 88، به 63.۴ درصد و در سال 97 با ۲3.9 درصد رشد، به 78.6 

درصد افزایش یافته است.«
به گفته جهانپور، ثبت مولکول جدید دارویی با فناوری باال و بیولوژیک 
در تولید دارو در سال 88، پنج و در سال 97 با ۲۲۰ درصد رشد 16 

مورد بوده است. همچنین ثبت مولکول جدید دارویی با فناوری باال و 
بیولوژیک در بخش واردات در سال 88، 3۰ مورد بوده که طی 1۰ سال 

اخیر این عدد به ۲1 مورد کاهش یافته است.
در  دارویی موجود  اقالم  تعداد  دارو  و  سخنگوی سازمان غذا 
فهرست دارویی کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: »در سال 
۵7، 6۰۰ قلم، در سال 67، 9۰۰ قلم و در سال 77، 13۵۰ قلم دارو 
در فهرست دارویی کشور بوده است که تعداد این اقالم در سال 
88 به ۲۴۵۰ قلم و در سال 97 با 3۵ درصد رشد به 3۲9۵ قلم دارو 

افزایش یافته است.«
در سال ۵7، سه  را  دارویی  تعداد شرکت های پخش  جهانپور 
شرکت، 67، پنج و در سال 77، 7 شرکت اعالم کرد و گفت: »تعداد 
این شرکت ها در سال 88، ۲۲ شرکت و در سال 97 با 3۰۰ درصد 

رشد به 66 شرکت پخش دارویی افزایش یافته است.«
اقالم  »میانگین  گفت:  پایان  در  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
دارویی تجویزی در نسخ پزشکان در سال 77، ۴.۲۵ قلم دارو و در 
سال 88، 3.۲3 بوده است که میانگین اقالم دارویی تجویزی در نسخ 
پزشکان در سال 97 با منفی 31 درصد رشد به ۲.9 قلم داروی تجویزی 

در نسخ پزشکان کاهش یافته است.«

 بیست ودومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث برگزار می شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو در تشریح وضعیت بازار دارو پس از انقالب عنوان کرد

سهم ریالی ۷9 درصدی داروهای تولید داخل از بازار



رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها 
وزارت بهداشت با بیان اینكه هزینه پیوند 
»هزینه  گفت:  است،  دیالیز  یک هفتم  کلیه 
دیالیز در طول یک دوره 5 ساله، حدود 350 
میلیون تومان برای خزانه کشور هزینه دربر 
خواهد داشت، درحالی که پیوند کلیه حدود 

50 میلیون تومان هزینه دارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مهدي شادنوش 
سامانه  از  بهره برداری  آموزشی  کارگاه  در 
درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رجیستري 
»سامانه رجیستری،  کرد:  عنوان  بیماری ها، 
حلقه مفقود حوزه پیوند بود که با راه اندازی 
آن، در حوزه درمان، سیاست گذاری و اقتصاد 
سالمت کشور اقدامات مهمي انجام خواهد 

شد.«

57 درصد پیوندها از افراد دچار مرگ مغزی 
است

وي با بیان اینكه عمل پیوند می تواند تأثیر 
بسیار زیادی در صرفه جویی و ارتقاي کیفیت 
زندگی بیماران داشته باشد، افزود: »از سال 

68 به همت استاد فاضل و با فتوای امام خمینی )ره( 
مسئله پیوند به صورت شرعی حل شد و 11 سال طول 
کشید تا به قانون تبدیل و آیین نامه های مربوطه نیز 

2 سال بعدازآن در هیئت دولت به تصویب رسید.«
شادنوش بیان کرد: »روند رشد اهداي عضو در 18 
سال گذشته در ایران، 60 برابر شده است که در مقیاس 
جهانی شاخص قابل قبولی نیست، زیرا کشوری مانند 
با  را  اهداي عضو  موضوع  که  سالی   10 چین، طی 
جلسات آموزشی متخصصین کشور ما آغاز کرده است، 
در زمینه اهداي عضو رشد 122 برابری داشته است.«
وي با بیان اینكه در گذشته بیشتر پیوندهاي کلیه از 

افراد زنده بوده، اما در حال حاضر 57 درصد پیوندهاي 
کلیه در کشور از افراد دچار مرگ مغزی است، تصریح 
کبد  پیوند  مورد  از 5500  بیش  ما،  »در کشور  کرد: 
صورت گرفته، در این خصوص به همت استاد ملک 
حسینی، مرکز شیراز با 700 پیوند کبد در سال، رتبه 
اول را در جهان کسب کرده است. رتبه بعدی مربوط 
به بیمارستانی در کالیفرنیای آمریكا با 400 پیوند کبد 
افتخاری  موضوع  این  ازاین رو،  بوده،  مرکز  یک  در 

برای دانشگاه شیراز محسوب می شود.«
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها وزارت 
بهداشت خاطرنشان کرد: »رتبه اهداي عضو ایران در 
رتبه بندی جهانی 26 است، اما می تواند وضعیت بهتر 

داشته باشد و البته با توجه به فعالیت هایی که آغاز شده، 
نتایج بهتري در انتظار خواهد بود و در سال 98 نیز 
جهش خوبی را شاهد خواهیم بود، چراکه چالش های 

موجود در سال 97 رفع شده است.«

هزینه پیوند کلیه یک هفتم دیالیز است
 شادنوش با بیان اینكه هزینه پیوند کلیه یک هفتم دیالیز 
دیالیز در طول یک دوره  یادآور شد: »هزینه  است، 
5 ساله، حدود 350 میلیون تومان برای خزانه کشور 
هزینه دربر خواهد داشت، درحالی که پیوند کلیه حدود 

50 میلیون تومان هزینه دارد.«
وي گفت: »از نظر مالی نیز با وجود نوسانات ارزی 

اجازه نداده ایم، بیماران پیوندی تحت تأثیر قرار 
گیرند. همچنین تا پایان اسفندماه سال جاري، 
پرداخت های مربوط به تیم فعال پیوند، تمامی 

دانشگاه انجام خواهد شد.«
 رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها 
وزارت بهداشت با بیان اینكه در حال حاضر 
قرار  کلیه  پیوند  انتظار  لیست  در  نفر   8600
دارند، ادامه داد: »امیدواریم بتوانیم این آمار 
را کاهش دهیم و از آالم این بیماران بكاهیم.« 
وي عنوان کرد: »پیوند از مرگ مغزی به 60 
درصد رسیده است. در پیوند از مرگ مغزی 
رتبه 21 و در پیوند از فرد زنده رتبه 14 را در 
جهان داراییم و امیدواریم آمار پیوند از مرگ 

مغزي افزایش پیدا کند.«
شادنوش با بیان اینكه انجام حدود 3000 اهداي 
عضو در سال نرمال به نظر می رسد، تصریح 
کرد: »مشكل ما ضعف شناسایی افراد است 
که با راه اندازی سیستم رجیستری این مشكل 
برطرف خواهد شد.« وي خاطرنشان کرد: »در 
سال 72، میزان PMP )نسبت اهداکنندگان 
مرگ مغزی به جمعیت( برابر با 0.2 بوده و 
در سال 96 این میزان به عدد 11.6 رسیده است که 
بازهم عدد پاییني محسوب می شود چراکه رسیدن به 
عدد 30 شاخص مطلوبي براي ما به حساب می آید، 
بنابراین نه تنها روند روبه رشد برای دستیابی به این 
شاخص با جدیت در حال پیگیری است، بلكه روند 

کند گذشته نیز باید جبران شود.«
 شادنوش در پایان تأکید کرد: »چنانچه بر اساس روند 
فعلی پیش رویم، پیشرفت ما تا سال 1404 حدود 45 
درصد خواهد بود، اما اگر بر اساس برنامه ریزی های 
به 75 درصد  پیشرفتمان  میزان  پیش رویم،  صورت 

خواهد رسید تا بتوانیم به PMP مطلوب دست یابیم.«

درخت پزشکی
درحال خشکیدن است 

غالمرضا زمانی، متخصص جراحی عمومی
 

با  و  کیفیت  ارتقاء  بهانه  به  بیمارگونه ای   بطور  کشور   پزشكی 
ترویج  تخصص گرایی و فوق تخصص گرایی در حال انهدام است.
اداره  متخصصین  توسط  درمان  و  بهداشت  وزارت  روزگاری 
می شد و با سیاست های غلط در جهت حفظ منافع و در واقع با 
نفوذ در سیاستگذاری منابع را مصادره کردند و پزشک عمومی 
و  شد  مهاجرت  یا  تخصص  به  ورود  برای  پلكانی  به  تبدیل 
عده ای هم که توفیق در دو مسیر فوق را نیافتند مدرک را قاب 
گرفتند و در طاقچه  اتاق  پذیرایی گذاشتند و به مشاغل دیگر از 
جمله بنگاه امالک و تجارت و داللی روی آوردند. گروه اندکی 
هم از سر اجبار به بیگاری در اورژانس ها و درمانگاه های خیریه 
اورژانس ها و پزشک  بیمارستان های خصوصی و  و دولتی و  

روستا و .... پرداختند. 
روزی اعالم شد تجویز مثال انسولین و یا MRI تشخیصی توسط 
پزشک عمومی مورد قبول بیمه نیست هیچكس واکنش نشان نداد. 
بعد اعالم شد انجام آنتی بیوتیک تزریقی توسط پزشک عمومی 
مورد قبول نیست. بعد هم انجام هر اقدام زیبایی حتی تزریق 
ژل و بوتاکس یا لیزر را ممنوع کردند و از طرفی با سیاست های 
محدود کننده  غلط  بیمه  و در خالف بعد توسعه کشور و نادیده 
گرفتن شرایط خاص کشور در منظر عمومی با کمک رسانه های 
عمومی  پزشک  که  کردند  وانمود  طوری  شنیداری  و  دیداری 

بیسواد و ناتوان از تشخیص و درمان است.
قلم  چند  تجویز  مانده  باقی  عمومی  پزشک  برای  آنچه  امروز 
است  تهیه  قابل  داروخانه  توسط  نسخه  بدون  که  است  دارو 
و حتی پوشش بیمه ای هم ندارد و حتی در یخچال منازل هم 
و  شب  در  طبابت  عمومی  پزشک  وظیفه  لذا  و  می شود  پیدا 
اورژانس ها البته اگر متخصص طب اورژانس نباشد  و در مناطق 
محروم است. بعد پزشک عمومی نوبت متخصصین رسیده است. 
متخصصین جراحی عمومی، متخصصین زنان، متخصصین اطفال 
و متخصصین داخلی و جدیدا متخصصین ارتوپدی بتدریج به 
این سرنوشت دچار می شوند و روز به روز همچون اسرا  دایره 
عملكرد محدودتری پیدا می کنند.  اگر معاونت های محترم درمان 
و آموزش با همین فرمان پیش بروند و استعالم های هدفمند و 
سفارشی  گایدالین های  و  دهند   پاسخ  اینگونه  را  هدایت شده 
توسط فلو ها و فوق تخصص ها را بدون درایت و آینده نگری 
امر به ابالغ فرمایند، در نهایت پزشكان متخصص هم چاره ای جز 
تسلیم به سرنوشت کنونی و یاس آور همكاران عمومی ندارند 
یا باید از تخصص به عنوان پلكانی برای ورود به فلو یا فوق 
استفاده و در محدوده ای باریک به خدمت مشغول شوند و چند 
صباحی بر جامعه پزشكی سیادت کنند  و البته در سال های بعد 
برای از بین بردن سیادت آنان هم فكری خواهد شد. یا اینكه به 
فكر مهاجرت باشند یا عطای طبابت را به لقایش ببخشند و یا به 
راهنمایی برای دادن نشانی همكاران فلو و فوق قناعت ورزند. 
گویا این زنجیره همچنان ادامه دارد و این سیادت طولی نخواهد 
کشید و ادامه این روند بر شاخه نشستن و از بن بریدن است. 
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رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها وزارت بهداشت عنوان کرد

رشد 60 برابری اهداي عضو در 18 سال گذشته

معاون درمان وزیر بهداشت جزییات پیشنهاد 15 درصدی 
شورای عالی بیمه به دولت برای رشد 15 درصدی تعرفه های 

پزشكی را توضیح داد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، قاسم جان بابایی با اشاره 
تحول  طرح  قالب  در  سالمت  خدمات  تعرفه گذاری  به 
سالمت، گفت: »با تعرفه گذاری خدمات سالمت در ابتدای 
قابل توجه دسترسی  افزایش  نظام سالمت،  طرح تحول 
مردم به خدمات تخصصی را شاهد بودیم؛ چراکه انگیزه 
پزشكان برای فعالیت در مناطق محروم بیشتر شده بود.«

وی با بیان اینكه با تعرفه گذاری خدمات سالمت، شاهد 
شفافیت در بازار سالمت به ویژه در بخش سرپایی بودیم، 
افزود: »در عین حال با این اقدام طب بالینی احیا شد و جز 
فنی و حرفه ای تعرفه های پزشكی نیز از یكدیگر تفكیک 
شد. در عین حال در راستای بازنگری و تدوین بسته بیمه 
پایه و تكمیلی سالمت، زیرساخت هایی را فراهم کردیم. 
همچنین رسیدگی به اسناد پزشكی ساده سازی شد و با 

ایجاد نظام ارزش گذاری واحدهای خدمات تشخیصی و درمانی، عدالت 
در نسبت و وزن خدمات ایجاد شد.«

جان بابایی در ادامه صحبت هایش درباره پیشنهاد وزارت بهداشت برای 
تعرفه های پزشكی سال 1398، گفت: »بحث تعرفه ها در شورای عالی 

بیمه مطرح شده است و پیشنهاد اولیه ما به شورای عالی 
بیمه این بود که تعرفه های پزشكی در سال 1398 حدود 
32 درصد رشد داشته باشند، اما نهایتًا شورای عالی بیمه 

با این میزان افزایش تعرفه موافقت نكرد.«
وی افزود: »در ادامه بررسی ها، شورای عالی بیمه مجموعًا 
افزایش 15 درصدی را برای تعرفه های پزشكی سال آینده 
به دولت پیشنهاد کرد و در حال حاضر هم دولت باید 
این زمینه تصمیم گیری کند.« معاون درمان وزارت  در 
بهداشت با بیان اینكه به هر حال هزینه های ما در حوزه 
سالمت و درمان بسیار متنوع است، اظهار کرد: »در حال 
حاضر حدود یک سوم حقوق و هزینه های پرسنل مان در 
بیمارستان ها از محل درآمد بیمارستان ها پرداخت می شود.«

جان بابایی تاکید کرد: »به هر حال بیمارستان ها آشپزخانه، 
تأسیسات و هزینه های جانبی دارند که همه این موارد 
هم از قیمت های بازار متأثر هستند. در مجموع در زمینه 
تعرفه های سال آینده شورای عالی بیمه رشد 15 درصدی 
تعرفه ها را به دولت پیشنهاد کرد و طبیعتًا دولت هم با توجه به مسائل 

اقتصادی کشور در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.«

روند ثبت نام نامزدهای ریاست سازمان نظام پزشكی از روز 
جمعه 12 بهمن ماه آغاز و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از 20 
بهمن ماه آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، همه اعضا یا کسانی که عضو 
هیئت مدیره نظام پزشكی در شهرستان ها هستند، می توانند برای 
ریاست کلی در این دوره کاندید شوند و هیچ محدودیتی برای 
ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ریاست کل سازمان نظام پزشكی 

وجود ندارد.
بر اساس آمار سازمان نظام پزشكی، اعضای مجمع عمومی 
سازمان نظام پزشكی متغیر است و طبق آخرین آمار حدود 
253 هزار نفر عضو این مجمع هستند. از 12 بهمن نامزدهای 
داشتند  فرصت  پزشكی  نظام  سازمان  کل  ریاست  انتخابات 
درخواست کتبی و بخشی از فعالیت های خود را به صورت 
مختصر به دبیرخانه مجمع عمومی سازمان نظام پزشكی ارائه 
یا ارسال کنند، به همین منظور دبیرخانه مجمع عمومی سازمان 
انتخابات ریاست کل  نامزدهای  تبلیغات  نظام پزشكی زمان 

سازمان نظام پزشكی را از 20 بهمن اعالم کرده است.
همچنین کسانی که تا 20 بهمن ماه درخواست کتبی و رسمی خود را به 
دبیرخانه این مجمع اعالم کرده اند، می توانند از این تاریخ به تبلیغات 

آئین نامه های  و  مقررات  قوانین،  چارچوب  در  خود  قانونی  و  رسمی 
سازمان نظام پزشكی، بپردازند.

یک  پزشكی،  نظام  سازمان  کل  ریاست  نامزدهای  تبلیغات  مدت زمان 
هفته است و پس ازآن در روز 26 بهمن در سالن انستیتوپاستور مجمع 

عمومی سازمان نظام پزشكی تشكیل می شود و انتخابات 
برگزار خواهد شد.

در این انتخابات همه اعضای مجمع عمومی سازمان نظام 
پزشكی به تهران خواهند آمد و انتخابات روز 26 بهمن ماه در 
محل مجمع برگزار می شود. سازمان نظام پزشكی بزرگ ترین 
و قدیمی ترین سازمان غیردولتی در ایران است که از سال 
1335 تأسیس و نخستین رئیس این سازمان در سال 1347 به 
نام منوچهر اقبال تعیین شد و در سال های مختلف محمدعلی 
حفیظی، هادی منافی، ایرج فاضل، سید شهاب الدین صدر، 
محمدرضا ظفرقندی و علیرضا زالی ریاست این سازمان 

را بر عهده داشته اند.
بهمن ماه  انجام گرفته روز 26  برنامه ریزی های  اساس  بر 
جاری سیزدهمین انتخابات سازمان نظام پزشكی و هشتمین 
انتخابات نظام پزشكی پس ازآن برگزار می شود تا رئیس بعدی 
این سازمان بر کرسی ریاست سازمان نظام پزشكی بنشیند.
ایرج فاضل به عنوان آخرین رئیس کل سازمان نظام پزشكی به 
دلیل تبعیت از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 
از سمت خود استعفا داد؛ در حال حاضر محمدرضا ظفر قندی به عنوان 

سرپرست سازمان نظام پزشكی عهده دار این سمت است.

پیشنهاد رشد ۱۵ درصدی تعرفه های پزشکی 98 به دولت

آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست نظام پزشکی از 20 بهمن 

اعالم زمان کاندیداتوری انتخابات 
ریاست نظام پزشکی

دبیرخانه مجمع عمومی سازمان نظام پزشكی طی اطالعیه ای زمان 
کاندیداتوری برای انتخابات ریاست کل سازمان نظام پزشكی را اعالم 

کرد. به گزارش سپید، در این اطالعیه آمده است:
اعضای محترم مجمع عمومی سازمان نظام پزشكی

روسای محترم هیئت مدیره نظام پزشكی شهرستان ها
سالم علیكم

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند به موجب متمم آئین نامه 
مورخ   100/1459 شماره  نامه  تحت  که  کل  ریاست  انتخابات 
و  درمان   ، بهداشت  وزارت  محترم  توسط سرپرست   97/11/8
آموزش پزشكی مورد تائید قرار گرفته است و نیز مطابق با نتایج 
جلسه مورخه 97/11/14 هیئت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات 
نظام پزشكی ، کاندیداهای محترم تا تاریخ 97/11/20 می توانند 
اعالم  با رزومه مختصر جهت  را همراه  کتبی خود  درخواست 
کاندیداتوری برای انتخابات ریاست کل سازمان به دبیرخانه مجمع 
عمومی تسلیم و یا ارسال نموده و از وصول آن با دریافت رسید اطالع 

حاصل فرمایند. 
کسانی که تا آن زمان کتباً و رسماً ثبت نام کرده اند می توانند از تاریخ 
97/11/20 تا روز انتخابات تبلیغات انتخاباتی در چارچوب قوانین و 

مقررات و آئین نامه های سازمان داشته باشند.

بزنگــاه
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ایمنی درمانی روشی است 
که در آن از بخش هایی از 
دستگاه ایمنی برای مقابله با 
بیماری هایی مانند سرطان 

می شود. استفاده 
ایمنی درمانی به چند روش می تواند انجام 

ازجمله: شود، 
* تحریک دستگاه ایمنی برای کار شدیدتر یا 
زیرکانه تر برای حمله به سلول های سرطانی

* دادن اجزای دستگاه ایمنی به بیمار مانند 
پروتئین های دستگاه ایمنی )آنتی بادی ها( که 
در آزمایشگاه ساخته شده اند و پاسخ ایمنی 

تشدید می کنند. را 
»درمان  را  ایمنی درمانی  انواع  از  برخی 
هم  »زیست درمانی«  یا  زیست شناختی« 

می نامند.
ایمنی درمانی در چند دهه گذشته به بخش 
مهمی از درمان برخی از انواع سرطان تبدیل 
شده است. دانشمندان اکنون در حال تحقیق 
هستند  ایمنی درمانی  جدیدتر  انواع  درباره 
درمان  بر چگونگی  تحقیقات  این  نتایج  و 

سرطان در آینده تاثیر خواهد گذاشت.
درمان هایی  شامل  سرطان  ایمنی درمانی 
عمل  متفاوت  شیوه های  به  که  می شود 
بدن  ایمنی  دستگاه  آنها  از  برخی  می کنند. 
درمان های  می کنند.  تقویت  به طورکلی  را 
دیگر دستگاه ایمنی را طوری تعلیم می دهند 
که به طور اختصاصی به سلول های سرطانی 

کند. حمله 
ایمنی درمانی در برخی از انواع سرطان بهتر 
از  برخی  در  می کند.  عمل  انواع  سایر  از 
و  تنهایی  به  ایمنی درمانی  از  انواع سرطان 
در برخی دیگر از ایمنی درمانی همراه سایر 

انواع درمان استفاده می شود.

ایمنیچهکارمیکند؟ دستگاه
اندام ها،  از  مجموعه ای  ایمنی  دستگاه 
به  که  است  موادی  و  ویژه  سلول های 
سایر  و  عفونت ها  مقابل  در  بدن  حفاظت 
بیماری ها یاری می رسانند. سلول های ایمنی 
و این مواد در سراسر بدن حرکت می کنند 
تا بدن را مقابل میکروب های عامل عفونت 
محافظت کنند. این سلول ها و مواد همچنین 
سرطان  برابر  در  محافظت  به  راه  چند  از 

می کنند. کمک 
دستگاه ایمنی رد همه موادی را که در بدن 
به طور طبیعی تولید می شوند، دنبال می کند. 
هر ماده جدیدی که وارد بدن شود و دستگاه 
ایمنی آن را نشناسد، وضعیت هشدار ایجاد 
می کند و باعث می شود دستگاه ایمنی به آن 
دارای  میکروب ها  مثال،  برای  کند.  حمله 
موادی مانند برخی پروتئین ها هستند که به 
طور طبیعی در بدن یافت نمی شوند. دستگاه 
»بیگانه« می انگارد و به  این مواد را  ایمنی 
آنها حمله می کند. این پاسخ ایمنی می تواند 
سلول های  و  میکروب ها  مانند  چیزی  هر 
خارجی  مواد  این  حاوی  که  را  سرطانی 

کند. نابود  هستند، 
دستگاه ایمنی در مقابله با سلول های سرطانی 
این  علت  دارد.  پیش  در  سخت تری  کار 
می شود  شروع  هنگامی  سرطان  که  است 
که سلول ها طوری تغییر می کنند که رشدی 
ایمنی  دستگاه  می کنند.  پیدا  کنترل ناپذیر 
همیشه نمی تواند سلول های سرطانی را به 

کند. شناسایی  بیگانه  عنوان 
به  ایمنی  دستگاه  توانایی  که  است  آشکار 
تنهایی برای مقابله با سرطان محدودیت هایی 
دارد زیرا بسیاری از افرادی که دستگاه ایمنی 
سالمی دارند، هنوز دچار سرطان می شوند.
گاهی دستگاه ایمنی سلول های سرطانی را 
به این علت به عنوان بیگانه شناسایی نمی کند 
که این سلول ها تفاوت زیادی با سلول های 
ایمنی  دستگاه  هم  گاهی  ندارند.  طبیعی 
می کند،  شناسایی  را  سرطانی  سلول های 
که  نیست  کافی  آنقدر  ایمنی  پاسخ  اما 
نابود کند. از طرف  سلول های سرطانی را 
است  ممکن  سرطانی  سلول های  دیگر، 
موادی از خود آزاد کنند که دستگاه ایمنی 

را مهار کنند.
وضعیت،  این  با  مقابله  برای  پژوهشگران 
راه هایی یافته اند که به دستگاه ایمنی برای 
شناسایی سلول های سرطانی و تقویت پاسخ 
سرطانی  سلول های  تا  کنند  کمک  ایمنی 

نابود شوند.

ایمنی مهارکردنترمزهای
یکی  دانشمند  دو  پیش  سال   ۲۰ حدود 
 ،T  سلول های ژاپنی  دیگری  و  آمریکایی 
که  را  ایمنی،  دستگاه  سلول های  از  نوعی 

به عوامل بیماری زا حمله می کنند، بررسی 
می کردند. پژوهش های این دو دانشمند در 
واقع درباره سرطان نبود. آن دو در تالش 
بودند که دریابند سلول های  T چطور کار 
یک  دانشمند  دو  این  از  یک  هر  می کنند. 
 T  مولکول شیمیایی را بر سطح سلول های
یافتند که تا آن هنگام کشف نشده بود. یک 
مولکول PD-1 و دیگری CTLA-4 نامیده 
شدند. این دانشمندان دریافتند هنگامی که 
این دو مولکول تحریک می شوند، مانع از 
حمله سلول های T به عوامل بیگانه خواهند 
در  را  »ترمز«  نقش  دیگر،  عبارت  به  شد. 

انجام می دهند. پاسخ دفاعی 
که  افتادند  فکر  این  به  دانشمند  دو  این 
انداختن  کار  از  برای  شیوه ای  می توان  آیا 
آیا  کرد؟  پیدا  شیمیایی  مولکول های  این 
می تواند  مولکول ها  این  کردن  غیرفعال 
ترمزها«  شدن  »آزاد  اصطالح  به  باعث 

طور  به  وادارد  را   T سلول های  و  شود 
کنند؟  حمله  بیماری زا  عوامل  به  موثرتر 
آزمون  سال  چند  از  پس  پژوهشگران  این 
و خطا درنهایت داروهایی را یافتند که این 
مولکول های شیمیایی را مهار می کردند. در 
مرحله بعد آزمایش های حیوانی انجام شد تا 
معلوم شود آیا این داروها در موش های دچار 
سرطان می توانند به سلول های  T در حمله 
به سلول های سرطانی کمک کنند؟ آزمایش ها 

نشان داد این داروها واقعا موثرند اما موثر 
بودن این داروها در حیوانات آزمایشگاهی 
لزوما به معنای موثر بودن آنها در انسان ها 
نیست. سابقه یک قرن تالش در این زمینه 
بسیاری از دانشمندان را درباره اینکه بتوان 
که  کرد  تحریک  طوری  را  ایمنی  دستگاه 
با سرطان مبارزه کند، مشکوک کرده بود.

داروهایجدیدمجوزگرفتند
شرکت های  عالقه  توانستند  دانشمندان 
در  سرمایه گذاری  برای  را  داروسازی 
موفق  درنهایت  و  کنند  جلب  زمینه  این 
گروه  از  دارو  نخستین  تایید  با  اما  شدند 
جدید »مهارکننده های ایست ایمنی« به نام 
به وسیله    )Ipilimumab( ایپیلیموماب 
نوع  برای  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
که  »مالنوم«  پوستی  سرطان  انتشاریافته 
منشاء  پوست  رنگدانه ای  سلول های  از 

تحولی  میالدی   ۲۰11 سال  در  می گیرد( 
وجود  به  سرطان  ایمنی درمانی  زمینه  در 
دنبال  برانگیخت  را  پژوهشگران  و  آورد 
پروتئین های  که  بگردند  دیگری  داروهای 
ایست دهنده پاسخ ایمنی یا همان »ترمزهای 
تحقیقات  این  دهند.  قرار  را هدف  ایمنی« 
نام  به  رده  این  در  دارو  دومین  تولید  به 
نیولوماب )Nivolumab( انجامید که به 
برای  ایپیلیموماب  با  مکمل  درمان  عنوان 

درمان نوع انتشاریافته سرطان پوستی مالنوم 
از  نوعی  در  مکمل  درمان  عنوان  به  نیز  و 
سرطان ریه و درمان خط دوم برای درمان 

سرطان مثانه به کار می رود.
ایمنی درمانی در  به نظر می رسد شیوه های 
شده اند.  سرطان  درمان  باعث  افراد  برخی 
درمانی  این شیوه جدید  است  بعید  گرچه 
نظر  به  کند،  عالج  را  سرطان  انواع  همه 
بیماران  از  فزاینده ای  شمار  برای  می رسد 

دارای سرطان سودمند باشد.

ایمنیدرمانیسرطان انواع
انواع اصلی ایمنی درمانی مورداستفاده برای 

درمان سرطان شامل این موارد می شوند:
)پادتن های  مونوکلونال  آنتی بادی های   .1
تک دودمانی(: این مواد گونه های ساخته شده 
ایمنی  دستگاه  پروتئین های  آزمایشگاه  در 
هستند. آنتی بادی های مونوکلونال در درمان 

سرطان بسیار سودمند هستند زیرا برای حمله 
سرطانی  سلول  از  ویژه ای  بسیار  بخش  به 

طراحی شده اند.
دستگاه ایمنی همیشه در شناسایی سلول های 
آنتی بادی های  نیست.  کارآمد  سرطانی 
مونوکلونال با اتصال به سلول های سرطانی 
باعث آشکار شدن بیشتر آنها برای دستگاه 
این  توانایی  به این ترتیب  ایمنی می شوند و 
دستگاه را در مبارزه با سرطان تقویت می کنند.
مونوکلونال  آنتی بادی های  از  برخی 
داروهای  به  که  می شوند  طراحی  طوری 
شیمی درمانی یا مواد رادیواکتیو ضدسرطان 
بچسبند. این آنتی بادی متصل به دارو یا مواد 
اختصاصی  طور  به  درعین حال  رادیواکتیو 

این  به  و  می چسبد  سرطانی  سلول های  به 
نابودی  در  رادیواکتیو  ماده  یا  دارو  تاثیر 
این  می یابد.  افزایش  سرطانی  سلول های 
شیوه مولکول ها برای درمان انواع متفاوتی 
از سرطان به کاررفته و پژوهشگران در حال 
انواع  درمان  برای  آن  از  استفاده  بررسی 

از سرطان ها هستند. بیشتری 
ایمنی:  ایست  مهارکننده   .2
دستگاه   )checkpoint inhibitor(
یا  ترمزها  از  مجموعه ای  دارای  ما  ایمنی 
می شوند  مانع  که  است  »ایست دهنده ها« 

واکنش ایمنی سلول های سالم را بکشد.
توانایی  این  از  سرطانی  سلول های  گاهی 
ترمز کردن پاسخ ایمنی سوءاستفاده می کنند 
سلول های  به صورت  استتار خودشان  با  و 

طبیعی از دفاع بدن می گریزند.
به  ترمزها  این  کردن  مهار  با  داروها  این 
سلول های  به  موثرتر  حمله  و  شناسایی 

بالینی  آزمایش  می رسانند.  یاری  سرطانی 
داروهای مهارکننده ایست ایمنی برای انواع 
متفاوتی از سرطان در جریان است. افراد دچار 
مالنوم،  پوستی  سرطان  انتشاریافته  اشکال 
و  سر  سرطان  مثانه،  سرطان  ریه،  سرطان 
گردن و سرطان لنفاوی از نوع »هوچکین« 
با این داروها درمان شده اند و نتایج خوبی 

به دست آمده است.
3. واکسن های سرطان: واکسن ها موادی 
هستند که آنها را وارد بدن می کنند تا پاسخ 
ایمنی ضدبرخی بیماری ها برانگیخته شود. 
گرچه معموال فکر می کنیم واکسن ها را به 
افراد سالم می دهند تا به پیشگیری از عفونت 
می توان  را  واکسن ها  برخی  شود،  کمک 

درمان سرطان  یا  پیشگیری  به  برای کمک 
کرد: استفاده 

واکسن های  پیشگیری:  واکسن های  الف( 
سنتی  واکسن های  با  سرطان  پیشگیری 
نوع  این  در  دارند.  بیشتری  شباهت 
وارد  »آنتی ژن«  یا  »پادگن«  نام  به  واکسن 
تحریک  را  ایمنی  دستگاه  و  می شود  بدن 
واکسن هایی  چنین  شاخص  نمونه  می کند. 
 )HPV( واکسن ضدویروس پاپیلوم انسانی
است. برخی از سویه های این ویروس نقش 
اصلی را در ایجاد سرطان های دهانه رحم، 
تزریق  دارند.  سرطان  دیگر  انواع  و  مقعد 
واکسن ضدHPV با جلوگیری از ابتال به 
این ویروس از این سرطان ها هم پیشگیری 

می کند.
واکسن های  درمانی:  واکسن های  ب( 
درمانی به سلول های T )یکی از سلول های 
دفاعی بدن( کمک می کنند تا سلول سرطانی 
معینی را شناسایی و نابود کنند. واکسن های 
درمانی همچنین ممکن است برای افزایش 
میزان پادتن ها یا آنتی بادی ها )که مهاجمان 
برای  شوند.  طراحی  می کنند(  نابود  را 
سرطان  برای  درمانی  واکسن  یک  مثال 
پیشرفته لوزالمعده در دست آزمایش روی 

انسان هاست.
 T سلول های  با  ایمنی درمانی   .4
شیوه  این  انتخاب شده:  یا  مهندسی شده 
از  یکی  که   T سلول های  تقویت  برای 
سلول های کلیدی در دستگاه ایمنی هستند، 
به کار می رود. اساس این روش این است 
تومور  به  برای حمله  T که  که سلول های 
خارج  بدن  از  شده اند،  آن  وارد  سرطانی 
انواع  از  کدام  یک  دهند  تشخیص  و  کنند 
آنها بیشترین توانایی مهار رشد سرطان را 
 T دارد. هنگامی  که این زیرگروه سلول های
مشخص شدند، با مهندسی ژنتیکی ژن هایی 
را وارد آنها می کنند که باعث قوی تر شدن 
آنها می شوند. بعد این سلول های تقویت شده 

را وارد بدن می کنند.
هم  شیوه  این  از  استفاده  برای  پژوهش ها 
برای درمان سرطان ها امیدبخش بوده است. 
را  دارو  دو  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
برای دو  استفاده می کنند  این روش  از  که 
نوع از سرطان خون و سرطان لنفاوی تایید 

کرده است.
5. ایمنی درمانی های غیراختصاصی: این 
ایمنی را به شیوه ای کلی  درمان ها دستگاه 

می کنند. تقویت 
گرچه روش های ایمنی درمانی سرطان وارد 
نظر  در  باید  از شکوفایی شده اند،  دورانی 
داشت که هم تاثیربخشی این داروها و هم 
به فرد دیگر  از فردی  عوارض جانبی شان 
متفاوت است. بنابراین در آینده شاید الزم 
باشد ایمنی درمانی بر اساسی »شخصی شده« 
برحسب خصوصیات ژنتیکی هر بیمار معین 

برای درمان به کار برود.

درباره ایمنی درمانی سرطان

سرکوب سرطان با دفاع های خود بدن
 دکتر 

علی مالئکه

درمانگاه سرطان

ایمنی درمانی در چند دهه گذشته 
به بخش مهمی از درمان برخی از 
انواع سرطان تبدیل شده است. 
دانشمندان اکنون در حال تحقیق 
درباره انواع جدیدتر ایمنی درمانی 
هستند و نتایج این تحقیقات بر 
چگونگی درمان سرطان در آینده 
تاثیر خواهد گذاشت

عالجسرطانرئیسجمهورسابقآمریکا
کارتر،  جیمی  درمان سرطان  داروهای جدید  موفقیت  نمونه  بهترین  شاید 
رئیس جمهور سابق آمریکا با آنها باشد. کارتر در سال ۲۰14 میالدی دچار 
سرطان پوستی مالنوم تشخیص داده شد که به مغز او هم انتشار پیدا کرده 
بود و پزشکان پیش بینی می کردند او بیش از چند ماه زنده نماند. پزشکان به 
عنوان آخرین چاره یکی از این داروهای تقویت کننده دستگاه ایمنی را به او 
دادند و در کمال شگفتی توده سرطانی در مغز او محو شدند. کارتر هنوز زنده 

است و در سال ۲۰1۸ میالدی در ۹4 سالگی آخرین کتابش را منتشر کرد.
به نظر می رسد پیشرفت ها در این نوع ایمنی درمانی سرطان باعث شد این 
دو پژوهشگر آمریکایی و ژاپنی که راهگشای این شیوه درمانی بودند، برنده 

جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰1۸ میالدی شوند.

تاریخچهایمنیدرمانی
دارد. ویلیام  برای درمان سرطان سابقه ای طوالنی  ایمنی  پاسخ  از  استفاده 
کولی، جراح نیویورکی در سال 1۸۹1 میالدی شروع به تزریق باکتری ها به 
بیماران دچار تومور سرطانی کرد، با این امید که واکنش ایمنی برانگیخته شده 
به وسیله عفونت بر تومور هم تاثیر بگذارد و آن را از بین ببرد. پزشکان پیش 
از کولی، متوجه شده بودند در موارد نادری سرطان بیماران پس از دچار 
شدنشان به عفونت فروکش می کند و کولی می خواست از این امکان برای 
اما همان طور که گفتیم رابطه دستگاه ایمنی و  درمان سرطان استفاده کند 
سرطان به این سادگی ها نیست. تومورهای سرطانی هم دفاع های بسیاری 
در برابر سالح های قدرتمند ضدسرطان دستگاه ایمنی ما دارند، مثل پنهان 
شدن و استتار که مانع از آن می شود که سلول های T آنها را بیابند و پاسخ 
مولکول های  سرطانی  سلول های  همچنین  برانگیزانند.  ضدشان  بر  دفاعی 
پروتئینی بر سطح خود ظاهر می کنند که سلول های T اطرافشان را مهار 
می کنند. پژوهش های زیادی در زمینه تولید واکسن سرطان هم انجام شده، 
اما تابه حال تنها یک واکسن درمانی برای سرطان پروستات به تایید سازمان 
غذا و داروی آمریکا رسیده است. استفاده از این واکسن هم شیوه ای پیچیده 

و گرانقیمت است.
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