
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت جزئیات 
را    MPS بیماران  از  حمایتی  بسته 

اعالم کرد.
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به خدمات 
بیماران   به  بهداشت  حمایتی وزارت 
در  بهداشت  »وزارت  MPSگفت: 
درمانی  خدمات  از  حمایت  راستای 
بیماران MPS  اقداماتی را انجام داده 
است؛ به طوریکه در اولین گام بیماران 
مبتال به MPS را در کشور شناسایی 
کردیم و از سازمان غذا و دارو درباره 
تعداد بیماران ثبت نام شده، بر اساس 
دریافت حواله دارویی در این سازمان 

استعالم کردیم.«

چند بیمار مبتال به MPS در 
ایران داریم؟

وی با بیان اینکه در گام بعدی کمیته 
علمی - مشورتی بیماری های متابولیک 
بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  در 
برای برنامه ریزی جهت ارائه خدمت 

به بیماران متابولیکی چون MPS شکل گرفت، ادامه 
 MPS داد: »در قدم بعدی باید انواع تیپ های بیماری
موجود در کشور را شناسایی می کردیم. حال از آنجایی 
که شایع ترین تیپ های این بیماری در دنیا انواع یک، 
دو، چهار و شش است، در ایران نیز تعداد مبتالیان به 
این تیپ ها مشخص شد. بر اساس آمار جمع آوری شده 
تعداد مبتالیان به تیپ دو MPS در کشور حدود ۱۵ 
نفر، مبتالیان به تیپ یک حدود ۹۵ نفر، بیماران تیپ 
شش حدود ۹۵ نفر و مبتالیان به تیپ چهار MPS نیز 

۱۳۰ نفر هستند.«

MPS  وضعیت تأمین دارویی بیماران
شادنوش درباره وضعیت تأمین داروی این بیماران، گفت: 
»داروی مورد نیاز بیماران تیپ یک و شش که به ترتیب 

آلدورازایم و ناگالزایم نام دارد از حدود پنج - شش 
سال گذشته تحت پوشش سازمان غذا و دارو بوده و 
به طور مرتب این داروها برای بیماران تأمین می شود. 
باید توجه کرد که پرداخت از جیب بیماران تیپ یک و 
شش MPS برای این داروها صفر است. از طرفی این 
بیماران می توانند از درمان پیوند سلولی نیز بهره مند شوند.«
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت با بیان اینکه داروی بیماران تیپ دو MPS االپراز 
نام دارد و در فارماکوپه ایران نیست و این بیماران تنها 
کاندید پیوند سلولی هستند، افزود: »داروی مورد نیاز 
بیماران تیپ چهار هم ویمیزیم نام دارد و سازمان غذا 
و دارو تاکنون توانسته است تنها برای حدود ۳۰ نفر 
از بیماران این دارو را تأمین کند. البته با پیگیری های 
انجام شده از سوی معاونت درمان و با نظر کمیته علمی 
بیماران متابولیک، اعالم شد که این بیماران بر اساس 

شرایط سنی اولویت بندی شوند که این اولویت شامل 
بیماران زیر هشت سال، هشت تا ۱۲ سال و باالی ۱۲ 
سال است. با این اقدام ۲۲ بیمار تیپ چهار دیگر هم از 
سهمیه دارویی برخوردار شدند. البته این سهمیه دارویی 
به این صورت بود که سازمان غذا و دارو ۹۶ درصد بهای 
دارو را می پرداخت و چهار درصد باقی مانده همچنان 
برعهده بیمار بود، اما با تالش های انجام شده، در حال 
حاضر این میزان سهم بیماران را هم سازمان غذا و دارو 

تقبل کرده است.«
 MPS بیماران  نحوه تشخیص  به  ادامه  در  شادنوش 
اشاره و اظهار کرد: »در گذشته برای تشخیص بیماری 
موکوپلی ساکاریدوز یا MPS بر اساس نسخه و نظر 
پزشک فوق تخصص غدد اطفال، نمونه خون بیمار بر روی 
کاغذ خشک شده از طریق آزمایشگاه های دو بیمارستان 
خصوصی در کشور و به واسطه یک شرکت دارویی 

کشور  از  خارج  در  آزمایشگاهی  به 
ارسال و در آنجا آزمایش های آنزیمی 
و ژنتیکی انجام شده و مجدداً به ایران 
بازمی گشت، اما در حال حاضر امکان 
انجام این آزمایش ها در کشور فراهم 
شده است. ما برای حمایت از درمان این 
بیماران اقداماتی را انجام دادیم و پروتکل 
و استانداردهای درمانی - تشخیصی 
تیپ های بیماری MPS را به همراه 
راهنمای بالینی تجویز داروهای مورد 
نیازشان به دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور ابالغ کردیم.«

اجرای طرح بازتشخیص بیماران  
MPS

وی افزود: »همچنین دستورالعملی برای 
اجرای طرح رجیستری و بازتشخیص 
بیماران MPS و تدوین پروتکل اخذ 
نمونه از بیماران و ارسال آن از سراسر 
کشور به آزمایشگاه منتخب ابالغ شد. بر 
این اساس هشت مرکز به عنوان قطب 
تشخیصی MPS در کشور تعیین شدند 
که شامل سه دانشگاه علوم پزشکی 
در تهران و دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شیراز، 
تبریز، اهواز و مشهد بودند. بنابراین نمونه ها از سراسر 
کشور به آزمایشگاه های منتخب ارسال می شوند. بر این 
اساس خانواده های بیماران MPS تا پایان دی ماه امسال 
فرصت داشتند که برای انجام بازتشخیص و رجیستری 

ثبت نام کنند.«
شادنوش از تدوین بسته خدمتی بیماران MPS و درج 
آن در دستورالعمل ابالغی حمایت از بیماران خاص 
و  رجیستری  »فرم  گفت:  و  داد  خبر  و صعب العالج 
ثبت عملکرد این بیماران نیز برای بارگذاری در سامانه 
بیماری های خاص و صعب العالج معاونت درمان تدوین 
شده است. در عین حال سازمان غذا و دارو نیز پیگیر تأمین 
کیت های آزمایشگاهی مورد نیاز جهت انجام آزمایش های 

ژنتیک این بیماران است.«

  نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

کاهش سرانه سالمت جامعه
 با گرانی هفتگی لبنیات در راه است

عضو کمیسیون امنیت ملیو سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
کاهش سرانه سالمت جامعه با گرانی هفتگی لبنیات در راه است، 
گفت: »تحمیل هزینه های سنگین درمانی پیامد منفی حذف لبنیات 

از سفره مردم بویژه دهک های اقتصادی ضعیف جامعه است.«
سیدحسین نقوی حسینی درباره وضعیت گرانی لبنیات و گوشت ، 
گفت: »ظرفیت تولید در صنعت دامداری درکشور به حدی است 
که ما نبایدبه هیچ وجه ممکن با کسری گوشت و لبنیات روبرو 
باشیم بنابراین گرانی در حیطه گوشت ولبنیات نشان از عدم نظارت 
 و توزیع نامناسب این دو کاالی اساسی  برای سفره معیشتی مردم 

دارد.«
 نماینده مردم ورامین افزود: »قیمت گوشت روز  به روز سرسام آور 
افزایش پیدا می کند بنابراین مردم مجبور هستند، سفره شان را از  مواد 
لبنی و پروتیینی خالی کنند و این امر  در آینده هزینه های سنگینی در  
حوزه بهداشت و درمان به ما تحمیل خواهد کرد.« نقوی حسینی 
ادامه داد: »تحمیل هزینه های سنگین درمانی پیامد منفی حذف 
لبنیات از سفره مردم بویژه دهک های اقتصادی ضعیف جامعه است 
و این در  حالی است که  دولت نباید اجازه دهد  محصوالت لبنی 
و گوشتی که نقش بسزایی در  افزایش سرانه سالمت جامعه دارند 
از  سفره شهروندان حذف شود.« عضو فراکسیون  تولید و اشتغال 
نداریم،  اینکه کسری گوشت ولبنیات درکشور  بیان  با  مجلس 
یادآورشد: »کاهش سرانه سالمت جامعه با گرانی هفتگی لبنیات 

در راه است.« 

  خضری، عضو کمیسیون اجتماعی:

INSTEX  صنعت داروسازی 
ایران را تهدید می کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از ایجاد سازوکار جدید 
مالی اروپا که صنعت داروسازی ایران را تهدید می کند از آن تحت 
عنوان یک ُمسکن یاد کرد که اجرای آن در حد شعار باقی خواهد 

ماند. 
رسول خضری در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه آغاز 
به کار سازوکار مالی اروپا موسوم به  INSTEXبرای صنعت 
داروسازی ایران خطرناک است، گفت: »ایجاد این سازوکار از 
لحاظ روانی برای ایران خوب است، اما واقعیت این است که در 
تمام دنیا این حق وجود ندارد که کشوری غذا و دارو را در لیست 
تحریم ها قرار دهد، چرا که از مستثنیات تحریم ها بوده ولو اینکه 
ظالمانه هم باشد.« نماینده مردم سردشت و پیرانشهر ادامه داد: 
»با توجه به اینکه پایه اقتصاد اروپا توسط بخش خصوصی اداره 
می شود و ۹۹ درصد بازار بخش خصوصی اروپا هم در آمریکا 
است، بنابراین اجرای این سازوکار در حد شعار باقی می ماند.« 
وی تصریح کرد: »تنها می توان به این سازوکار به عنوان یک ُمسکن 
نگاه کرد.« عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: »هم اکنون 
بخشی از شرکت های بزرگ اروپا در آمریکا قرار دارند که چنانچه 
با آنها همکاری نکنند، جریمه می شوند، کما اینکه تنها یک شرکت 

سوئیسی به همین دلیل ۵/۹ میلیارد دالر جریمه شد .«

  اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی عنوان کرد

علت اصلی کمبود پزشک و 
متخصص چیست؟

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه 
مکانیزم نامناسب توزیع علت اصلی کمبود پزشک و متخصص در 
برخی از مناطق کشور است، گفت: »بسیاری از مراکز خصوصی- 
درمانی، دفترچه سالمت را پذیرش نمی کنند و این امر بسیاری از 

بیماران را با چالش روبرو می کند.« 
علی اکبری تصریح کرد: »ما شاهد هستیم که برخی از دانشجویانی 
که به  رشته های پزشکی در دانشگاه های داخلی راه پیدا نمی کنند 
میانه  آسیایی  کشورهای  جمله  از  خارجی  دانشگاه های   به 
مهاجرت می کنند زیرا در این کشورها هزینه های تحصیل  پایین تر 
از دانشگاه های داخلی است و این در حالی است که بسیاری از 
فارغ التحصیالن پزشکی نیز در این کشورها پس از تحصیل به 
کشور باز می گردنند.« وی افزود: »کمبود پزشک و متخصص در 
کشور مرتبط با مکانیزم توزیع  نامناسب منابع انسانی  در حوزه 
بهداشت ودرمان است زیرا واقعیت این است که ما هم اکنون در 
کشور با کمبود پزشک ومتخصص روبه رو نیستیم بلکه باید منابع 
انسانی در حوزه پزشکی بر طبق نیازهای حوزه درمان در کشور 
برنامه ریزی شوند تا خدمات رسانی  در  حوزه بهداشت و درمان  در  
کشور فراگیر شود.« وی تصریح کرد: »استفاده از سازو کارهای 
اتکا،  قابل  اهرمی  عنوان  به  می تواند  پزشکان  خدمت  طرح 
خالکمبود پزشک و متخصص در مناطق محروم را پرکند واین 
درحالی است که بحث بیمه سالمت نیز به نحو مطلوب نتوانسته 
 است، خدمات درمانی به بیماران را تحت پوشش کامل درمانی قرار 
بدهد و این مسئله یکی از مشکالت اساسی در حوزه بهداشت و 

درمان در کشور تلقی می شود.«
عضو کمیسیون کشاورزی   با بیان اینکه یادآورشد: »با توزیع عادالنه 
امکانات درمانی  به سراسر کشور  بطور حتم موجبات افزایش سرانه 

سالمت جامعه را  نیز فراهم می کنیم.«

خانه ملت
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از سوی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت؛

جزئیات بسته حمایتی بیماران MPS اعالم شد

به این که در کشور هیچ گونه کمبود دارویی  با اشاره  وزیر بهداشت 
نداریم، در این باره گفت : »این قول را به مردم می دهیم که حتی یک 

روز هم کمبود دارو نداشته باشیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سعید نمکی در حاشیه جلسه امروز 
)چهارشنبه( دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در زمینه داروهای 
اساسی کوچک ترین کمبودی نداریم و در سال آینده هم این کمبود را 
نخواهیم داشت، گفت: »در زمینه قیمت دارو هم مانند سال های گذشته 
افزایش سنواتی ممکن است وجود داشته باشد، اما جهش قیمتی که به 
مردم فشار وارد کند، نخواهیم داشت. بیمه ها هم داروهای تحت پوشش 

را حمایت خواهند کرد.«
وی در ادامه، خاطر نشان کرد: »طرح تحول سالمت را به شدت دنبال 
خواهیم کرد و مواردی مثل نگرش اقتصادی به طرح تحول نظام سالمت 

و اثربخشی هزینه ها را دنبال می کنیم و تالشمان بر این است که کاهش 
پرداخت از جیب بیمار، تأمین دارو برای بیماری های خاص، ماندگاری 
این  به دنبال  از همه مهم تر  طبیب در مناطق محروم را تقویت کنیم. 
هستیم که به بخش خصوصی بیشتر بها دهیم، البته نه اینکه جورش را 
مردم بکشند، بلکه باید خودمان جورش را بکشیم.« نمکی در پایان با 
تشکر از مردم برای حضور در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، گفت : »بهترین 
کاری که ما می توانیم برای مردم انجام دهیم، این است که خدمات بخش 
سالمت را به نحو احسن انجام دهیم. ما قول می دهیم با وجود تحریم ها 
حتی یک روز کمبود دارو نداشته باشیم. ما توسعه زیر ساخت های نظام 
سالمت را ادامه می دهیم. همچنین به تولید کننده داخلی بیشتر بها می دهیم 
و اجازه نخواهیم داد داروها و تجهیزات پزشکی که قابلیت تولید داخل 

دارند، به کشور وارد شود.«

وزیر بهداشت افغانستان در بین چهار هزار وزیر از ۱۳۰ کشور جهان در 
هفتمن دور »همایش جهانی دولت ها« در شرایطی برنده جایزه بهترین 
وزیر شناخته شد که با کمترین تجهیزات بهترین خدمات را به شهروندان 

افغان ارائه کرده است.
فراهم  دلیل  به  فیروز«  »فیروزالدین  ایرنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
آوردن دسترسی ۹۰ درصد افغان ها به خدمات اولیه بهداشتی، کاهش 
مرگ و میرمادران و اجرای موفق واکسیناسیون فلج اطفال باعث شد 
دوشنبه  روز  شود.  اعالم  جایزه  برنده  دولت ها  جهانی  همایش  در  که 
گذشته »شیخ محمدبن راشد« حاکم دوبی این جایزه را به وزیر بهداشت 
افغانستان اهداء کرد و خبر آن در صفحات اول روزنامه های امارات قرار 
این  افغانستان در اطالعیه ای نوشته است که  گرفت. وزارت بهداشت 
جایزه، احترام گذاشتن به وزیرانی است که خدمات عالی و استثنایی را 

به شهروندان خود ارائه داده  اند.
در اطالعیه وزارت بهداشت افغانستان آمده است: »اهدای این جایزه با 
این هدف صورت می  گیرد که سبب الهام بخشیدن و تشویق رهبران و 
فراهم کنندگان خدمات برای مردم در سطح جهان شده و به آنها انگیزه 

دهد تا در حوزه های کاری  خود نوآوری داشته باشند.«
سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفته است: »کمیته اهدای این جایزه 
بر اساس تحقیقاتی که خود انجام داده است وزارت بهداشت این کشور 
را مستحق این جایزه دانست و مهمترین معیار این انتخاب خدمات خوبی 
بود که این وزارتخانه با وجود تجهیزات کم به مردم ارائه داد و باعث 

تغییرات مثبت در کشور شده است.« وحیداهلل مایار افزود: »این جایزه به 
وزیرانی اهداء می شود که خدمات خوبی را در راستای رفع نیازمندی های 
مردم خود انجام داده باشند.« وی تصریح کرد: »کمیته اهدای جایزه گفته 
است که فیروز به دلیل موفقیت در کاهش مرگ و میر مادران و نوزدان 

و گسترش خدمات اولیه بهداشتی این جایزه را بدست آورده است.«
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان هم با انتشار پیامی گفته است: 
فراهم آوری  در  افغانستان  بهداشتی  بخش  کارمندان  و  بهداشت  »وزیر 
خدمات از خود شایستگی نشان دادند و این جایزه را به دست آوردند.« 
عبداهلل عبداهلل این جایزه را با اهمیت خوانده و گفته است: »این جایزه 
از سوی نهاد معتبر جهانی اعطا شده که بدون در نظرداشت تعلق، رابطه 
و واسطه بود و برمبنای خدمات شایسته از رهبران و عرضه کنندگان 

خدمات بهتر، تجلیل می  کنند.«
در  مردم  ناامنی  و  جنگ  سال  چهل  طی  که  است  کشوری  افغانستان 
و  نداشتند  دسترسی  دارو  و  بیمارستان  بهداشتی،  به خدمات  روستاها 
سال  چهار  در  اما  داشت  ادامه  باالی  در سطح  نیز  میرمادران  و  مرگ 
گذشته فیروزالدین فیروز تالش کرده است که در بخش خدمات اولیه 
از جمله دسترسی زنان حامله به ماما هنگام والدت، تطبیق واکسین فلج 
بهتر شود و به همین دلیل مستحق این جایزه شناخته  دسترسی مردم 
شده است. از طرف دیگر افغانستان در بخش پزشکی و ارائه خدمات 
مختلف  رشته های  در  و  مواجه اند  چالش های جدی  با  بخش  این  در 
جراحی و داروهای با کیفیت به چالش جدی مواجه هستند که براساس 

گزارش های موجود در افغانستان مردم این کشور ساالنه ۳۰۰ میلیون 
دالر را در خارج از کشور برای درمان بیماری های مختلف خود هزینه 
می کنند. عرضه خدمات درمانی در افغانستان در سطوح عملیاتی بر عهده 
بخش خصوصی بوده، سیاست گذاری و تأمین بودجه کار اصلی نهادهای 
دولتی است، اما دولت اجرای سیاست های خود در زمینه عرضه خدمات 
درمانی را به مؤسسات غیردولتی داخلی و بین  المللی واگذار می کند، 

زیرا ظرفیت الزم در دستگاه دولتی نیست.
با وجود کاهش مرگ و میر کودکان و مادران، افغانستان هنوزهم باالترین 
آماردر میزان مرگ و میر مادران و نوزادان دارد. صندوق حمایت از کودکان 
سازمان ملل متحد )یونیسف( در گزارش سال ۲۰۱8 خود افغانستان را در 
میان کشورهایی قرار داده که دارای بیشترین میزان مرگ و میر نوزادان 
در جهان است. در گزارش یونیسف آمده است: »از هر ۲۵ نوزاد در 
افغانستان یک نفر از آنان جان می  دهد و افغانستان در رده  بندی بدترین 

کشورهای جهان برای نوزادان، در جایگاه سوم قرار دارد.« 
میزان مرگ و میر مادران هم براساس اطالعات خود وزارت بهداشت 
افغانستان در سال های ۲۰۱۵ از هر ۱۰۰ هزار تولد ۶۶۱ مادر جان می 

دادند و این رقم در سال ۲۰۰۲ یک هزار و ۶۰۰ مورد بوده است.
از  دیگر  با کشورهای  افغانستان  درمانی  و خدمات  بهداشتی  وضعیت 
اینکه  دلیل  به  اما  نیست  مقایسه  قابل  ایران  اسالمی  جمهوری  جمله 
وزیر بهداشت دولت وحدت ملی توانسته خدمات اولیه را در ۹۰ خاک 

افغانستان گسترش دهد، مستحق جایزه شناخته شده است.

وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیات دولت:

قول می دهم حتی یک روز هم دارو کمیاب نشود 

اعطای جایزه »همایش جهانی دولت ها« به فیروزالدین فیروز وزیر بهداشت افغانستان

 وزیری که با کمترین امکانات در جهان اول شد


