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طی تفاهم نامه ای بین سازمان انتقال خون و سازمان انرژی اتمی اعالم شد

انرژی  سازمان  و  ایران  خون  انتقال  سازمان 
اتمی طی تفاهم نامه ای، قرارداد طراحی و تولید 
سانتریفیوژهای مورد نیاز بانک خون کشور را 

امضا کردند.
به گزارش سپید، در این تفاهم نامه که به امضای 
علی اکبر پورفتح اله ، مدیرعامل سازمان انتقال 
خون ایران و اصغر زارعان، دستیار ویژه رئیس 
سازمان انرژی اتمی رسید، مقرر شد در راستای 
عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر 
حمایت از تولیدات ملی، برخی از تجهیزات 
این سازمان جهت رفع همیشگی  استراتژیک 
وابستگی کشور به شرکت های خارجی توسط 

سازمان انرژی اتمی تأمین شود.
همچنین مقرر شد سازمان انرژی اتمی بر مبنای 
تجربیات موفق خود در این زمینه تجهیزات یاد 
شده را در یک سال پس از امضای این یادداشت 
تفاهم با فن آوری روزآمد و بومی و طبق باالترین 

استانداردهای فنی تولید و تأمین کند.

ساخت ۵۰ دستگاه سانتریفیوژ خون
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
در گفت وگو با ایرنا در این خصوص گفت: »بر 
اساس این قرارداد 50 دستگاه سانتریفیوژ بانک 

خون برای سازمان انتقال خون ساخته می شود.« اصغر 
زارعان با اعالم این خبر افزود: »در راستای خودکفایی 
ایران در طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژها 50 عدد 
سانتریفیوژ بانک خون قرار است توسط سازمان انرژی 
اتمی ایران به منظور تأمین نیازهای بانک خون ساخته 
شود.« وی ادامه داد: »با توجه به تحریم های ظالمانه و 
در اختیار قرار ندادن سانتریفیوژهای مورد نیاز توسط 
شرکت های خارجی به سازمان انتقال خون ایران، سازمان 
انرژی اتمی ایران سانتریفیوژهای بانک خون را طراحی 

و ساخت آن را به عهده گرفته است.«
زارعان تأکید کرد: »مطابق برنامه ریزی های مقرر تا ظرف 
مدت یک سال تمام سانتریفیوژهای سازمان انتقال خون 
را به این سازمان تحویل خواهیم داد.« دستیار ویژه معاون 

رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: 
»همزمان با میالد باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام 
حسن مجتبی )ع( و در سایه تالش و همت فرزندان 
متخصصان جوان و خودباوری ایران اسالمی و بهره مندی 
از دانش و ظرفیت بومی داخلی تفاهم نامه ای بین سازمان 
انرژی اتمی ایران و سازمان انتقال خون ایران برای طراحی 
و ساخته 50 عدد سانتریفیوژ بانک خون منعقد شد.« 
زارعان ادامه داد: »بر اساس این تفاهم نامه طراحی و 
ساخت 50 سانتریفیوژ در مدت یک سال برای سازمان 
انتقال خون ایران با استفاده از فناوری و دانش مهندسان و 
متخصصان جوان کشورمان در سازمان انرژی اتمی ایران 
در راستای رفع همیشگی وابستگی کشور در طراحی و 
ساخت تجهیزات استراتژیک با تکنولوژی روزآمد و طبق 

آخرین استانداردهای فنی تولید و ساخته می شود.« وی 
تأکید کرد: »این تفاهم نامه بر حسب توانمندی سازمان 
انرژی اتمی ایران در طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژها 
بوده و تاکنون این تجهیزات توسط شرکت های خارجی 
تأمین می شد.« زارعان گفت: »این نوع سانتریفیوژها در 
بانک خون سازمان انتقال خون ایران به منظور جداسازی 
اجزای خون های اهدایی داوطلبان اهدای خون برای 
جداسازی اجزای خون مانند پالسما، پالکت و گلبول 

قرمز استفاده می شود.«

تولید ۶ نوع سانتریفیوژ صنعتی و دارویی در داخل
دستیار ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران افزود: »سانتریفیوژها نقش بسیار مهم و مؤثر 

و مهمی در صنعت سالمت کشور ایفا می کنند. 
پیچیدگی های فنی در ساخت سانتریفیوژهای 
خاص باعث شده که حتی در بین کشورهای 
پیشرفته تنها شرکت های محدودی اقدام به 
ساخت و عرضه این تجهیزات کنند.« وی 
افزود: »همین موضوع باعث نوعی انحصار 
بازار در بین چند کشور محدود شده و در 
با  گوناگون  سانتریفیوژهای  خرید  گذشته 
کاربردهای مختلف از خارج کشور همیشه 

با محدودیت فراوانی روبه رو بود.«
زارعان اضافه کرد: »در شرایط فعلی نیز به دلیل 
تحریم های ظالمانه نظام سلطه این محدودیت 
شدیدتر شده است و در شرایط کنونی که حتی 
ورود دارو به کشور نیز با مشکالتی همراه 
است امکان تولید دارو و فرآورده های خونی 
در داخل کشور بسیار حائز اهمیت است و 
این مهم بدون دسترسی به سانتریفیوژهای 
دارویی  برای استفاده در خصوص تولید دارو 

امکان پذیر نیست.«
اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار 
طراحی  زمینه  در  »ایران  کرد:  تأکید  ایران 
و ساخت انواع سانتریفیوژها به خودکفایی 
رسیده است.« زارعان افزود: »ایران در زمینه 
طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژهای گازی، مایعات، 
جامدات و ترکیبی با استفاده از دانش بومی و با رویکرد 
به  از ظرفیت های موجود در داخل کشور  بهره مندی 

خودکفایی رسیده است.«
وی اضافه کرد: »سازمان انرژی اتمی ایران با استفاده از 
دانش بومی و تخصص در طراحی و خودکفایی ساخت 
انواع سانتریفیوژهای گازی، مایعات و جامدات و ترکیبی 
تاکنون با عرضه ۶ نوع از انواع سانتریفیوژهای صنعتی و 
دارویی از جامعه ازجمله توبوالر، الترا، زونال، دکانترو 
سنگ مخزن در رفع وابستگی کشور به واردات این 
تجهیزات استراتژیک و هایتک در جهت رفع نیازهای 

ایران اسالمی قدم های اساسی و مهمی را برداشته است.«

اخبــار

کاهش ۲۵ درصدی 
مصرف لبنیات در کشور

عضو هیئت علمی انستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایران با بیان 
اینکه باید برای گسترش استفاده از شیر و لبنیات فرهنگ سازی 
شده و دانش تغذیه ای مردم را افزایش داد، گفت: »متأسفانه 
در طول چند سال گذشته مصرف شیر و لبنیات تا ۲5 درصد 
کاهش یافته و با توجه به نقش بی بدیل و بدون جانشینی که 
شیر در تغذیه انسان دارد از این نظر یک کمبود فاحشی در 

وضعیت غذایی ما ایجاد شده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سهیل اسکندری با بیان اینکه 
متأسفانه شیر در سبد غذایی خیلی از ایرانی ها جایی ندارد، 
اظهار کرد: »آمارها از کاهش محسوس مصرف لبنیات حکایت 
دارند و اگر فکری برای آن نشود 10 تا ۲0 سال دیگر شاهد 
قد  کوتاهی  و  راشیتیسم  استخوان،  پوکی  نظیر  بیماری هایی 

فرزندانمان خواهیم بود.«
وی در مورد میزان مصرف شیر در کشور گفت: »بر اساس سبد 
غذایی پیشنهادی برای افراد 18 تا 50 سال از سوی وزارت 
بهداشت کشور، هر فرد باید ماهانه 8 لیتر شیر، 3 کیلوگرم 
ماست و حدود 500 گرم پنیر مصرف کند، اما در طول چند 
سال گذشته مصرف شیر و لبنیات به شکل محسوسی تا ۲5 
درصد کاهش یافته و با توجه به نقش بی بدیل و بدون جانشینی 
که شیر در تغذیه انسان دارد از این نظر یک کمبود فاحشی 

در وضعیت غذایی ما ایجاد شده است.«
وی افزود: »کارشناسان تغذیه دو دلیل اصلی را در این باره 
دوم،  و  خانوار  قدرت خرید  کاهش  نخست،  می کنند؛  ذکر 
هشدارهایی که درباره افزوده شدن بیش ازحد روغن پالم به 

شیر و محصوالت لبنی از سوی برخی کارخانه ها، داده شد.«

سازمان غذا و داروی آمریکا 
گران ترین دارو را تأیید کرد

سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( گران ترین دارو را که 
دو میلیون دالر قیمت گذاری شده، تأیید کرد.

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، این دارو گران ترین داروی 
در  و  آمریکاست  داروی  و  غذا  سازمان  توسط  شده  تأیید 
درمان نوعی اختالل نادر تجویز می شود که این اختالل کنترل 
ماهیچه ای نوزاد را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت تمامی 

آنها را از بین می برد.
قیمت این دارو ۲.1۲5 میلیون دالر تعیین شده که بسته به نوع 
پوشش بیمه ای، سهم پرداختی بیماران متفاوت خواهد بود. 
این دارو که توسط شرکت داروسازی نوارتیس سوئیس به 
فروش می رود نوعی ژن درمانی است که برای درمان بیماری 
ارثی موسوم به آتروفی عضالنی نخاعی تجویز می شود. در 
این روش درمانی، ژن های معیوبی را مورد هدف قرار می دهد 
که ماهیچه های کودک را ضعیف کرده و در نهایت موجب 
می شوند کودک قدرت حرکتی و بلع خود را از دست داده 
و دچار مشکالت تنفسی شود. هر ساله حدود 400 نوزاد در 

آمریکا دچار این عارضه می شوند.
به گزارش مدیکال اکسپرس، سازمان غذا و داروی آمریکا 
روز گذشته )جمعه( این دارو را با نام Zolgensma برای 
تمامی کودکان زیر دو سال که به یکی از چهار نوع بیماری 

آتروفی عضالنی نخاعی مبتال هستند مورد تأیید قرار داد.

طراحی و تولید اولین سانتریفیوژ بانک خون در ایران

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از ممنوعیت واردات 
400 نوع محصول تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 98 خبر 
داد و گفت: »افزون بر این مراکز درمانی موظف هستند نیاز خود 
را از تجهیزات و ملزومات پزشکی داخلی تأمین کنند و اولویت با 

خرید محصوالت تولید داخل است.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران، سیدحسین صفوی با 
بیان اینکه وزارت بهداشت مصرف کننده بزرگ تجهیزات پزشکی 
تولید  از محصوالت  در خصوص حمایت  بهداشت  »وزیر  گفت: 
داخل در سال 93 تولید به همه مراکز درمانی ابالغ کرده است که 
باید از محصوالت داخلی تا حد امکان استفاده کنند.« وی ادامه داد: 
»درصورتی که ملزومات و تجهیزات پزشکی تولید داخل با کیفیت 
در بازار موجود باشد و تولیدکننده داخلی و توان تأمین نیاز بازار را 
داشته باشد در این صورت از واردات کاالی مشابه داخلی ممانعت 

خواهد شد .«
صفوی درباره حمایت از تولید داخل و رونق تولید در سال 98 اظهار 
کرد: »اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو برای حمایت از 

توسعه و تولید محصوالتی که برای واردات محدودیت دارند اقدام 
کرده  است همچنین سال گذشته ممنوعیت واردات ۲00 ملزومات 

و تجهیزات پزشکی اعالم کردیم.«
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از ممنوعیت واردات 
400 محصول تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 98 خبر داد 
و گفت: »افزون بر این مراکز درمانی موظف هستند نیاز خود را از 
تجهیزات و ملزومات پزشکی داخلی تأمین کنند و اولویت با خرید 
محصوالت تولید داخل است.« صفوی در مورد موضوع نقدینگی 
شرکت های تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی اظهار کرد: »سال 
گذشته مقام معظم رهبری برای حمایت از صنعت دارو و تجهیزات 
پزشکی 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی را به حوزه سالمت 

تخصیص دادند و این رقم به رونق تولید کمک بسیاری کرد.«
صفوی گفت: »این 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به بانک 
مرکزی و بیمه ها تزریق شد و پس ازآن دانشگاه های علوم پزشکی رقم 
ریالی آن را در اختیار شرکت های تولیدکننده قرار دادند تا چالش 

نقدینگی تا جدی تر شود.«

وی در پایان اضافه کرد: »البته باید توجه داشت بدهی دانشگاه علوم 
پزشکی به شرکت های تجهیزات پزشکی همیشه وجود دارد چراکه 
خرید و پرداخت به طور مداوم و ادامه دار انجام می شود اما با کمک 
یک سال گذشته صورت گرفت مطالبات شرکت های تجهیزات و 

ملزومات پزشکی تا حدی تعطیل شد.

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد

ممنوعیت واردات ۴۰۰ محصول در سال ۹۸

دبیر انجمن رادیولوژی ایران گفت: »دولت برای خیلی از موارد تجهیزات 
پزشکی ارز دولتی و نیمایی اختصاص داده ولی به دلیل نبود نظارت مؤثر 

این اقالم تا 4 تا 5 برابر افزایش قیمت داشته است.«
خدمات  تعرفه های  اینکه  از  گالیه  با  کریمی  وحید  سپید،  گزارش  به 

پزشکی بدون در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی و تنگناهای حاکم بر 
مؤسسات پزشکی اعالم شده است، گفت: »در حال حاضر شاهد افزایش 

4 تا 5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی هستیم.«
دبیر انجمن رادیولوژی ایران گفت: »منطقی نیست تعرفه های پزشکی 
تغییر چندانی نداشته باشد ولی تجهیزاتی که به مؤسسات پزشکی فروخته 
می شود، 4 تا 5 برابر افزایش قیمت داشته باشد.« وی افزود: »چرا همان 
نظارتی که بر خدمات پزشکان اعمال می شود تا تعرفه ها را رعایت کنند 
بر شرکت های تجهیزات پزشکی اعمال نمی شود تا قیمت تجهیزات چنین 
افزایش نجومی نداشته باشد.« کریمی گفت: »پمپاژ فضای بی اعتمادی 
بین پزشکان و بیماران توسط برخی رسانه ها آسیب های جبران ناپذیری 
خواهد داشت.« وی افزود: »جامعه پزشکی اوضاع سخت اقتصادی را 
به خوبی درک می کند و خواهان فشار مالی بیشتر بر مردم نیست. هیئت 
دولت هم باید از اختیاراتش استفاده کند و از پزشکان در برابر اتفاقات 
اقتصادی مراقبت نماید تا ادامه فعالیت مؤسسات پزشکی با کیفیت مقبول 
ممکن شود. مثاًل دولت می تواند با کنترل قیمت تجهیزات پزشکی بدون 

افزایش تعرفه به مؤسسات پزشکی کمک کند.«
کریمی ادامه داد: »دولت برای خیلی از موارد تجهیزات پزشکی ارز دولتی 
و نیمایی اختصاص داده ولی به دلیل نبود نظارت مؤثر این اقالم تا 4 تا 
5 برابر افزایش قیمت داشته است.« وی با طرح این سؤال که آیا از نظر 
هیئت دولت این افزایش قیمت تجهیزات پزشکی منطقی است، گفت: 
»تعرفه های پزشکی تغییر چندانی نداشته باشد ولی تجهیزاتی که به این 
مؤسسات پزشکی فروخته می شود 4-5 برابر افزایش قیمت داشته باشد 

آن هم درحالی که این شرکت ها ارز دولتی گرفته اند.«
کریمی تأکید کرد: »عدم مراقبت از سیستم پزشکی توسط دولت و تحمیل 
باعث افت کیفیت خدمات  به تدریج  برابر،  با قیمت چندین  تجهیزات 
خواهد شد و روند درمان بیماران هزینه های بیشتری را بر اقتصاد درمان 
تحمیل خواهد کرد. برای نمونه اگر موضوع تشخیص دقیق رادیولوژی 
در بیماری های انکولوژی با پروتکل های مناسب قابل احصا نباشد چه بسا 
را موجب  افزایش هزینه های غیر مؤثر شیمی درمانی، رادیوتراپی و… 

می شود.«

دبیر انجمن رادیولوژی ایران:

چرا قیمت تجهیزات پزشکی با ارز دولتی ۴ برابر شده است


