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 صفحه 2

عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:

احتمال تحقیق و تفحص از 
سازمان غذا و دارو

هشدار وزارت بهداشت 
درباره تب کریمه کنگو

 صفحه 2

رئیس گروه داروی دفتر خدمات   تخصصی بیمه سالمت:

ضوابط داروهای بیماران  دیابتی 
تغییر نکرده است

ابالغ بخشنامه ممنوعیت واردات رسمی 
محصوالت آرایشی و بهداشتی؛

رونق بازار محصوالت قاچاق با 
دادن آدرس غلط!

پاسخ رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی
به اخبار مربوط به کمبود باتری قلب؛

تا پایان سال مشکلی نداریم

معاون کل وزارت بهداشت:

 اکثر تبلیغات پزشکی و دارویی در 
فضای مجازی، غیر قانونی هستند

انتشار اسناد باورنکردنی از وضعیت بحرانی 
مالی سازمان تامین اجتماعی؛

بدهی 40 هزار میلیارد تومانی 
تامین اجتماعی به مراکز پزشکی

رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول 
اداری وزارت بهداشت منصوب شد

 صفحه 2

قاتلی خاموش تر و مهلک تر
 از فشارخون باال وجود ندارد

وزیر بهداشت در  نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی دستگاه های اجرایی 

بیمارستان های دولتی
 باید مردم را رایگان 

درمان کنند

ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان 

ایران گفت:  اگر بیمارستان های دولتی 

مردم را رایگان درمان کنند، تعرفه های 

پزشکی نیز معقول تر می شود...

 صفحه 4



 شورای هماهنگی روسای مراکز روابط 
دستگاه های  اطالع رسانی  و  عمومی 
اجرایی با حضور وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی، برگزار شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این 
نشست که صبح دیروز و با حضور وزیر 
بهداشت، روسای مراکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی دستگاه های اجرایی کشور 
و معاونین، مدیران و مشاورین وزارت 
بهداشت  وزارت  ستاد  در  بهداشت، 
مهم  مسائل  درخصوص  شد،  برگزار 
حوزه سالمت و لزوم مشارکت های بین 
بخشی سایر ارگان ها، نهادها و دستگاه  
عملیاتی سازی  در  اجرایی کشور،  های 
همچون،  محوری  سالمت  برنامه های 
و  بحث  فشارخون،  کنترل  ملی  کمپین 

تبادل نظر شد.

قاتل خاموش
وزیر بهداشت در این نشست، با اشاره 
حوزه  مطلوب  بسیار  دستاوردهای  به 
سالمت بعداز پیروزی انقالب اسالمی، 

واکسیناسیون،  پوشش  با  زمان،  آن  »در  کرد:  اظهار 
شیر  با  نوزاد  تغذیه  ترویج  باردار،  زنان  از  مراقبت 
مادر، توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور و ایجاد 
زیرساخت های آن، به شاخص های خوبی در حوزه 
سالمت دست یافتیم، تا جایی که مرگ و میر نوزادان، 
کودکان زیر یک سال و زیر پنج سال، مادران باردار 
و زنان به دلیل عوارض بارداری و زایمان، به یک 
دهم سال های قبل از انقالب رسید؛ همچنین، پوشش 
شبکه بهداشتی و درمانی در اقصی نقاط کشور، به 
98 درصد و پوشش واکسیناسیون نیز به 100 درصد 

افزایش پیدا کرد.« 
پیروزی  بعداز  »در سال های  بیان کرد:  نمکی  سعید 
انقالب اسالمی تعداد دانشگاه های علوم پزشکی، اساتید 
و همچنین، پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه 
سالمت با افزایش کیفی و کمی مطلوبی مواجه شد، 
به طوری که در عرصه بین المللی نیز درخشید.«  وی 
گفت: »در دولت دکتر روحانی، با تالش دست اندکاران 
حوزه سالمت، یک دستاورد بسیار مهم تحت عنوان 
طرح تحول نظام سالمت شکل گرفت، این دستاورد در 
چند عرصه تحوالت بیشتری را ایجاد کرد که کاهش 
هزینه های  در  به خصوص  بیمار  از جیب  پرداختی 
بستری، توسعه زیرساخت های نظام سالمت، افزایش 
تخت های بیمارستانی و توسعه بخش های تخصصی و 
فوق تخصصی در فاز اول طرح، از جمله آن است.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه در فاز اول اجرای طرح 
تحول نظام سالمت، به تقویت و توسعه بخش درمان 
توجه قابل توجهی شد، گفت: »آنچه نیاز بود به آن 
بپردازیم، اولویت پیشگیری بر درمان و اولویت درمان 
فاز دوم طرح  در  بود که  بستری  بر درمان  سرپایی 
تحول سالمت به آن می پردازیم.«  نمکی خاطرنشان 
کرد: »اگر در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
عامل  که  واگیردار  بیماری های  درمان  بر  توانستیم 
اصلی مرگ و میر کودکان و گروه های آسیب پذیر 
بود، توفیق حاصل کنیم، به این دلیل بود که 6 بیماری 
مهلک مسری قابل پیشگیری با واکسن را با صرف 
هزینه 5 دالر به ازای یک دوره کامل واکسیناسیون در 
گران ترین شرایط، مدیریت کردیم. اما امروزه، گرفتار 
بیماری های غیرواگیر هستیم که درمان آنها، هزینه های 

هنگفتی را به کشور و نظام سالمت وارد می کند.«
 وزیر بهداشت تصریح کرد: »در مقابله با بیماری های 
واگیردار، پروسه واکسیناسیون، کنترل و مراقبت، همگی 
مورد  در  اما  می شد،  انجام  بهداشت  وزارت  توسط 
بیماری های غیرواگیر، وزارت بهداشت ایفاگر گستره 

محدودی از اقدامات است. بنابراین در حوزه مقابله 
با بیماری های غیرواگیر، نیازمند مشارکت بین بخشی 
وسیعی هستیم تا شیوه زندگی مردم را اصالح کنیم، 
اصالح سبک زندگی مردم نیز باید از مدارس و از 
سنین پایین آغاز شود. لذا، نقش تمامی دستگاه ها و 
کرد:  عنوان  نمکی  است.«  تاثیرگذار  بسیار  رسانه ها 
از 380 هزار مرگ در سال 96، حدود  آمار،  »طبق 
313 هزار مرگ به بیماری های غیرواگیر و161 هزار 
مرگ نیز به دلیل فشارخون باال یا بیماری های ناشی از 
فشارخون، رخ داده است.«وزیر بهداشت فشار خون را 
قاتل خاموش توصیف کرد و افزود: »قاتلی خاموش تر 
و مهلک تر از فشارخون باال وجود ندارد و این در 
به  مبتالیان  از  شرایطی است که حداقل 40 درصد 
فشارخون باال، از این موضوع اطالعی ندارند و زمانی 
که دچار بیماری مزمن کلیوی یا سکته مغزی و قلبی 
می شوند، اطالع پیدا می کنند که دیر است. به همین 
دلیل، کنترل فشارخون را به عنوان نخستین اولویت 
مقابله با بیماری های غیرواگیر معرفی کردیم.«  نمکی 
با بیان اینکه 50 درصد از بیماران مبتال به فشارخون 
باال، تحت کنترل و درمان مناسب قرار ندارند، گفت: 
»طبق برآوردها، در حال حاضر، حدود 15 میلیون بیمار 

مبتال به پرفشاری خون در کشور داریم.« 
وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری بسیج ملی کنترل 
ملی  بسیج  »در  کرد:  تصریح  کشور،  در  فشارخون 
کنترل فشارخون، درصدد هستیم که با مشارکت های 
آشنا  فشارخون  عامل خطر  با  را  مردم  بخشی،  بین 
کرده و با شناسایی موارد جدید مبتال به فشارخون، 
مردم را درخصوص شیوه های کنترل و پیشگیری از 

ابتال به فشارخون آگاه کنیم.« 
نمکی با بیان اینکه انتظار می رود در بسیج ملی کنترل 
فشارخون حدود 2 میلیون بیمار مبتال به فشارخون 
باال شناسایی شود، اظهار کرد: »میزان مصرف نمک 
ایران  برابر کشورهای دیگر است. در  ایران، دو  در 
حدود 11 گرم و میانگین مصرف نمک کشورهای 
ذائقه هر کشوری،  البته  است.  5 گرم  دیگر، حدود 
کشوری  ایران،  دارد.  ملت  آن  تاریخچه  به  بستگی 
پرآفتاب است و بالطبع، مردم تعریق بیشتری دارند، 
بنابراین با از دست دادن سدیم، برای تامین آن، بدن 
می شود  و خوراکی های شور  نمک  نیازمند مصرف 
که در گذشته پدران ما با مصرف غذاهای شور آن را 
جبران می کردند؛ این در شرایطی است که امروزه، 
فرزندان سایه نشین ما ذائقه نیاکان خود را آموخته اند.« 
مردم  که  گفت  »نمی توان  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر 

باید  بلکه  کنند،  خود حذف  سفره  از  را  نمکدان ها 
سعی کنند، فقط 30 درصد از نمک مصرفی خود را 
کاهش دهند. در این راستا، توجه و مساعدت زنان 
خانه دار، رستوران ها و نانوایی ها بسیار راهگشا خواهد 
بود.«  نمکی خطاب به روسای مراکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی دستگاه های اجرایی کشور، گفت: »از 
شما می خواهیم در دستگاه ها و در سطح ملی، کمک 
کرده  مغلوب  را  قاتل خاموش  این  بتوانیم  که  کنید 
و در این زمینه، به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.« 

وزیر بهداشت در پایان تاکید کرد: »بعداز برگزاری 
روان،  مبحث سالمت  فشارخون،  کنترل  ملی  بسیج 
در  موضوعات  سایر  و  سالمندان  بهداشت  دیابت، 
به  درواقع  دارد.  قرار  بهداشت  وزارت  کار  دستور 
دنبال کیفی کردن خدمات در نظام سالمت و تمرکز 
بر مقوله پیشگیری با اولویت بیماری های غیرواگیر، 
از یک  مبارک  آغازی  این نشست  امیدوارم  هستیم. 
همکاری بین بخشی باشد. تاکید می کنم، بنده وزیر 
بهداشت تمام مردم ایران هستم و هدفی جز برقراری 
به  ایران  مردم  تمام  دسترسی  و  در سالمت  عدالت 

امکانات سالمت، ندارم.«

  ثبت اطالعات فشارخون بیش از 3 میلیون و 
300 هزار نفر در سامانه سیب

اجرایی  دبیر  و  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
بسیج ملی کنترل فشارخون هم در نشست شورای 
هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
دستگاه های اجرایی اظهار داشت: »حدود 40 میلیون 
نفر از جمعیت کشور، بیشتر از 30 سال سن دارند 
افراد،  این  بر  ما هستند و عالوه  که جمعیت هدف 
در  نیز  کلیوی  مزمن  بیماران  و  باردار  مادران  تمام 
علیرضا  شدند.«   اضافه  جمعیت  این  به  سنی،  هر 
رئیسی تصریح کرد: »شواهد علمی و مدیریتی بسیار 
زیادی برای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون در 
نتایج این طرح تا کنون بسیار  کشور وجود دارد و 
دلگرم کننده بوده است. از روز 27 اردیبهشت این 
اول  فاز  با روز جهانی فشارخون در  طرح همزمان 
که مربوط به اطالع رسانی و ارائه آموزش به کاربران 
طرح بود، آغاز شد و پزشکان، پرستاران، دانشجویان 
و سایر گروه ها از نظر هماهنگی با بسیج ملی کنترل 
فشارخون، آموزش های الزم را فرا می گیرند.«  دبیر 
اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون یادآور شد: »حدود 
18 هزار خانه بهداشت، 6700 پایگاه و مرکز جامع 
خدمات سالمت شهری و روستایی، 240 کلینیک ویژه 

و 1002 بیمارستان دولتی و خصوصی 
در کشور به این طرح کمک می کنند 
و پیش بینی کرده ایم که حداقل 2461 
پایگاه ثابت و سیار در محل تجمعات 
پرتردد مانند مساجد و بازارها جهت 
سهولت در دسترسی مردم ایجاد شود.«
 رییسی با بیان اینکه بسیج ملی کنترل 
فشارخون بدون مشارکت بین بخشی به 
موفقیت نمی رسد، افزود: »در این طرح 
بر مشارکت جمعی و همگانی تمرکز 
کرده ایم و جلب مشارکت مردم، نهادها 
و سازمان ها و آگاهی بخشی عمومی در 
کنار ثبت، درمان و مراقبت و پیشگیری 
از پرفشاری خون، مهمترین هدف ما 
است.«  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
از  بسیاری  آمادگی  اعالم  به  اشاره  با 
سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی 
در بسیج ملی کنترل فشارخون، اظهار 
و  بهداشتی  مراکز  بر  »عالوه  داشت: 
درمانی و پایگاه های ثابت و سیار، سایر 
مانند صنایع، خانه های  نیز  دستگاه ها 
کارگری، هالل احمر، نیروهای مسلح و 
سایر وزارتخانه ها اعالم آمادگی کرده اند که واحدهای 

خود را در اختیار این طرح قرار دهند.«
 وی خاطرنشان کرد: »اطالع رسانی در بسیج ملی کنترل 
فشارخون باعث افزایش مراجعه مردم به مراکز بهداشتی 
خوداظهاری  سامانه  همچنین  است  شده  درمانی  و 
فشارخون به آدرس salamat.gov.ir  برای سهولت 
در دسترسی مردم راه اندازی شد و پس از ورود و 
ثبت اطالعات توسط مردم، پیامکی حاوی اطالعات 
مربوط به فشارخون برای آنها ارسال می شود و این 

مراقبت ها و توصیه ها نیز ادامه پیدا خواهد کرد.«
 دبیر اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون یادآور شد: 
فشارخون  اطالعات  کنون،  تا  طرح  این  ابتدای  »از 
بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر در سامانه سیب و 
بیش از 55 هزار نفر در سامانه خوداظهاری فشارخون 

ثبت شده است.«

 مردم ایران، اعتقاد و اعتماد بسیار باالیی به 
وزارت بهداشت دارند

به  ایران  »مردم  گفت:  بهداشت  وزیر  عالی  مشاور 
وزارت بهداشت، اعتقاد بسیار باالیی دارند و در هر 
دعوتی به خوبی حضور پیدا می کنند و در بسیج ملی 
میلیون   40 ما،  هدف  جمعیت  که  فشارخون  کنترل 
است، مشارکت مردم بیش از حد انتظار بوده است.«
محمد اسماعیل اکبری افزود: »اعتماد به وزارت بهداشت 
در سایر کشورهای دنیا به اندازه ایران وجود ندارد و 
این هفته وزارت بهداشت موفق می شود که گواهی 
اما در حال  بگیرد  را  ریشه کنی سرخک و سرخجه 
حاضر در آمریکا بیش از 80 هزار و در اروپا بیش 
و  دارد  به سرخک وجود  مبتال  بیمار  هزار   100 از 
اما  می کند  التماس  مردم  واکسیناسیون  برای  ترامپ 
مردم مراجعه نمی کنند و می بینیم که مردم ایران اعتقاد 

و اعتماد زیادی به وزارت بهداشت دارند.«
مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه مسیری که 
برای کنترل بیماری ها در کشور توسط وزیر بهداشت 
آغاز شده، ساختاری، مدیریتی و قدرتمند است، گفت: 
نیازهای نظام سالمت است و  بر  »این مسیر منطبق 
هزینه طرح بسیج ملی فشارخون در کشور، کمتر از 
یادآور شد:  اکبری  است.«   ICU ایجاد چند بخش 
»یکی از دستوراتی که حدود 3 ماه پیش دکتر نمکی 
داد، تاکید بر اهمیت توجه به مباحث جمعیتی است و 
این بحث را به یک مولفه کامال علمی تبدیل کرده ایم 
و در بحث جمعیت، مباحث سیاسی و گروهی مطرح 

نیست و به صورت علمی دنبال می شود.«

رییس مرکز توسعه مدیریت 
و تحول اداری وزارت 

بهداشت منصوب شد
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  تقوی نژاد،  کامل  سید 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی رحمت ا... پاکدل 
این  اداری  تحول  و  مدیریت  توسعه  مرکز  رییس  عنوان  به  را 

وزارت منصوب کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای رحمت ا... پاکدل
نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابالغ 
اداری وزارت  به عنوان رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شوید.
با توجه به اهمیت و جایگاه مرکز توسعه انتظار می رود هماهنگی های 
برنامه های  و  راهبردها  منظور همسو سازی سیاست ها،  به  الزم 
آن مرکز با اهداف و برنامه های کالن کشوری و وزارت متبوع 
انقالب،  بیانیه گام دوم  از جمله  باالدستی  اسناد  در چارچوب 
عمل  به  تحول سالمت  طرح  و  وزارت  عالی  مقام  برنامه های 
آمده و در زمینه چابک سازی امور، اصالح ساختار و تشکیالت 
وزارتخانه، توسعه و اجرای نظام های نوین مدیریتی و اجرایی 
و استقرار و نهادینه  سازی نظام مدیریت عملکرد و اصالح نظام 

اداری گام های موثری برداشته شود.
    امید است با توکل به درگاه خداوند متعال و جلب مشارکت 
همکاران معاونت توسعه و همچنین سایر معاونت ها و دستگاه های 
تابعه وزارت بهداشت در پیشبرد امور محوله موفق و موید باشید .
از کلیه مدیران و کارشناسان و همکاران محترم در این حوزه 
این  به  رسیدن  برای  جنابعالی  به  کمک  در جهت  دارم  انتظار 

اهداف از هیچ کوششی دریغ ننمایند.

احتمال تحقیق و تفحص 
از سازمان غذا و دارو

 سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »درخواست تحقیق 
و تفحص از سازمان غذا و دارو مطرح شده، اما هنوز در این 
رابطه به جمع بندی نرسیدیم و احتمال رأی گیری در این زمینه 

وجود دارد.«
 به گزارش سپید به نقل از ایرنا، حیدرعلی عابدی درباره احتمال 
از  وجود رانت و امضاهای طالیی در سازمان غذا و دارو که 
طرف وزیر بهداشت مطرح شده بود، اظهار داشت: »سازمان غذا 
و دارو را می توان به شکلی اداره کرد که موضوع امضای طالیی 
در آن وجود نداشته باشد. ساده ترین کار این است که شوراهای 
تصمیم گیری در این سازمان، متشکل از انجمن های علمی پزشکی 
و نمایندگان اصناف مرتبط باشند.« وی افزود: »وقتی قرار است 
که به طور مثال شخصی مجوز واردات باطری قلب را از سازمان 
غذا و دارو بگیرد، این موضوع نباید در اختیار هیئتی در داخل 
سازمان غذا و دارو باشد و باید شورایی متشکل از سازمان غذا 
و دارو، متخصصان قلب، انجمن علمی قلب و صنف تجهیزات 
پزشکی این مجوز را ارائه کنند. در این صورت دیگر امضای 

طالیی در سازمان غذا و دارو وجود نخواهد داشت.«
بر اساس این گزارش، وزیر بهداشت بارها درباره ایجاد اصالحات 
در سازمان غذا و دارو صحبت کرده است. اولین بار یازدهم اسفند 
97 بود که سعید نمکی در مراسم توانمندی صنعت داروسازی در 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی  ایران که در هتل المپیک تهران 
برگزار شد،  در این رابطه گفت: »به دکتر پیرصالحی گفتم که 
باید سازمان غذا و دارو پاک شود. چرا صنعتگر و تولیدکننده ای 
را که می خواهد مجوز بگیرد، اینقدر آزار می دهیم. باید راه برای 
تولید داخل دارو در برابر واردات بی رویه هموار شود. وقتی به 
وزارت بهداشت آمدم، اولین جایی که حس کردم باید فکری به 

حال آن انجام داد، سازمان غذا و دارو بود.«
نمکی اول اردیبهشت 98 بود که برای دومین بار این موضوع 
را در مراسم افتتاح مجموعه داروسازی اکتوور مطرح کرد. وزیر 
بهداشت در آن مراسم بیان کرد: »هنوز در سازمان غذا و دارو 
رانت و امضاهای طالیی وجود دارد. باید این شبکه پوسیده و 
مزخرف جمع شود. اگر قرار باشد خودم آنجا بنشینم این رانت 
را جمع خواهم کرد و با کمال وجود و با تمام قدرتم این کار 
وزارت  سرپرستی  زمان  »در  داد:  ادامه  وی  می دهم.«  انجام  را 
برایش تصمیم گرفتم سازمان غذا و  اولین جایی که  بهداشت 
دارو و مجموعه هیئت امنای ارزی بود. خیلی ها در آن زمان به 
در  برخی شان  و  بودند  خیرخواه  برخی شان  که  آمدند  سراغم 
لباس خیرخواهی می خواستند مرا اغفال کنند. انگار که با کودکی 
کم تجربه سروکار دارند. می گفتند این کار را نکن و این مسئولیت 
را قبول نکن چراکه بدنام می شوی، من گفتم اصاًل برای نام و 
شهرت نیامده ام. من برای این آمدم که بدنام شوم و می دانم کجا 
آمده ام. من یک رسالت دارم و یکی از رسالت هایم این است که 
اردیبهشت  بهداشت 29  نهادینه کنم.« وزیر  باید  پاک سازی را 
در همین رابطه گفته بود: »در گذشته روالی در سازمان غذا و 
دارو وجود داشت که در نوبت ها، صدور پروانه ها و مجوزها 
عدالت رعایت نمی شد و گالیه هایی در این زمینه وجود داشت 
که از دکتر پیرصالحی خواستیم این مشکل برطرف شود و در 
حال حاضر بسیاری از این مسائل از بین رفته است. در آینده 
این مسائل و مشکالت در سازمان  به هیچ عنوان شاهد  نزدیک 

غذا و دارو نخواهیم بود.«

اخبــار 

شماره 1447 12 خرداد 1398
2

وزیر بهداشت در  نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی دستگاه های اجرایی 

قاتلی خاموش تر و مهلک تر از فشارخون باال وجود ندارد

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن هشدار 
نسبت به بروز موارد بیماری تب کریمه کنگو در فصل گرما و تاکید بر 
لزوم رعایت موارد بهداشتی جهت جلوگیری از انتقال بیماری، گفت: 
»از ابتدای امسال تا کنون 12نفر به این بیماری مبتال شده  و متاسفانه دو 

تن از آنها نیز جان باخته اند.«
محمدمهدی گویا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش 50 درصدی 
آمار ابتال به بیماری تب کریمه کنگو تا این مقطع زمانی در سال جاری 
و نسبت به سال گذشته، گفت: »از ابتدای امسال 12 نفر به این بیماری 
البته این به هیچ  دچار شده اند که از این تعداد دو نفر فوت کرده اند؛ 
عنوان نشان دهنده این نیست که بتوانیم بگوییم موارد ابتال به بیماری تا 

پایان سال نیز کمتر از سال گذشته خواهد بود.«
وی تاکید کرد: »از آنجا که ابتال به این بیماری در فصول گرم سال بیشتر 
را  بیماری  این  به  ابتال  از  دقیق تری  آمار  تابستان  پایان  می افتد،  اتفاق 
خواهیم داشت.« گویا در ادامه انتقال بیماری تب کریمه کنگو به انسان 

را از سه راه محتمل دانست و گفت: »معموالً کسانی به این بیماری دچار 
می شوند که با دام و حیوانات بیشتر سروکار دارند و کنه ای که منتقل 
کننده این بیماری به انسان است از بدن دام به بدن انسان منتقل می شود. 
کسانی که در خانه دام نگهداری می کنند، افراد شاغل در کشتارگاه ها، 
ساکنین مناطق روستایی که با دام ارتباط بیشتری دارند و… بیشتر در 
معرض خطر ابتال به این بیماری هستند. البته این بیماری در دام آلوده، 
عالمت ظاهری ندارد.« وی افزود: »راه دوم انتقال بیماری، هنگام ذبح 
دام است. اگر ذبح به شکل اصولی و بهداشتی در کشتارگاه ها با حضور 
متخصصین مربوطه انجام شود، دیگر جای نگرانی برای انتقال این ویروس 
از گوشت دام ذبح شده وجود ندارد؛ چراکه گوشت پس از ذبح به مدت 
نام پیش سرد نگهداری می شود که در همین  24 ساعت در فضایی به 

مدت اگر ویروسی وجود داشته باشد، از بین می رود.«
بهداشت، راه سوم  بیماری های واگیردار وزارت  رییس مرکز مدیریت 
انتقال این بیماری را از طریق تماس با خون دام آلوده و یا ترشحات 

بدن دام آلوده دانست و گفت: »کسانی که در کشتارگاه ها کار می کنند یا 
کسانی که خودشان اقدام به ذبح دام می کنند، ممکن است از طریق تماس 
با خون دام و یا سایر ترشحات بدن دام آلوده نیز به این بیماری مبتال 
شوند. همچنین در سال های گذشته گزارشاتی مبنی بر ابتالی پرستاران 
و پزشکان در مراکز درمانی داشتیم. آنها در مواجهه با بیماری که هنوز 
بیماری اش تشخیص داده نشده بود، بدون پوشش مناسب و بی مهابا با 
خون و ترشحات بدن بیمار در ارتباط بودند که همین امر باعث انتقال 

بیماری به آنها شده بود.« 
 وی در پایان شانس ابتالء به بیماری تب کریمه کنگو از طریق خوردن 
گوشت را بسیار بعید دانست و افزود: »از آنجایی که معموال گوشت، قبل 
از استفاده بسیار خوب پخته می شود و همچنین رعایت نکات بهداشتی 
در کشتارگاه ها، بسیار بعید است که فردی از طریق خوردن گوشت دچار 
این بیماری شود. البته ممکن است اگر از جگر خام یا گوشت درست 

پخته نشده آلوده، استفاده کند، به بیماری دچار شود.«

هشدار وزارت بهداشت درباره تب کریمه کنگو
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ابالغ بخشنامه ممنوعیت واردات رسمی محصوالت آرایشی و بهداشتی؛

رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان 
فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات 
ایران با گالیه از ابالغ بخشنامه ممنوعیت 
و  آرایشی  محصوالت  رسمی  واردات 
این  بهداشتی از سوی وزارت صمت، 
بخشنامه را موجب رونق بازار مصرف 

محصوالت قاچاق و تقلبی دانست.
به گزارش سپید، تقاضا برای استفاده از 
محصوالت بهداشتی و آرایشی در جامعه 
را نمی توان با ممنوعیت واردات رسمی 
محدود ساخت. بلکه این قبیل تصمیمات 
نه تنها در جهت حمایت از رونق تولید تلقی 
نمی شود بلکه باعث کاهش درآمد دولت 
از محل دریافت عوارض گمرکی و ...، از 
واردات رسمی شده و به افزایش قاچاق 
می زند.  دامن  بهداشتی  و  لوازم آرایشی 
وزارت صمت، در تازه ترین اقدام در حوزه 
کاالهای آرایشی و بهداشتی، تصمیم گرفته 
از واردات این قبیل محصوالت به کشور 
جلوگیری کند. این در حالی است که سهم 
تولید داخل از مصرف این قبیل محصوالت 
در کشور، کمتر از 2۰ درصد است. این 

موضوع در جلسه روزهای پایانی انجمن تولیدکنندگان و 
واردکنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی با مسئوالن وزارت 
صمت مطرح شد و قرار بر این شد که آن بخش از نیاز 
کشور که در داخل تولید نمی شود، به صورت واردات رسمی 
و از طریق ارز آزاد، تأمین شود.بررسی ها نشان می دهد 
که در حال حاضر حجم زیادی از محصوالت آرایشی و 
بهداشتی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق وارد و 
مصرف می شود. این در حالی است که هیچگونه تضمین 
و اعتمادی به سالمت اینگونه محصوالت نیست و مصرف 
آنها می تواند در درازمدت، منجر به بروز انواع بیماری های 
پوستی و سرطان ها شود. با نگاهی به بازار لوازم آرایشی 
و بهداشتی مشاهده می کنیم که امروزه حجم زیادی از 
این محصوالت تقلبی و قاچاق در اماکن عمومی توسط 
دست فروشان و حتی برخی مغازه ها و فروشگاه ها به فروش 
می رسد. از طرف دیگر قیمت ارزان این محصوالت تنها 
انگیزه برای خرید آنها است درحالی که نمی توان به کیفیت 
و سالمت این محصوالت تقلبی و قاچاق اطمینان داشت.

واردات ۱۰۸ میلیون یورویی در سال 97

حمید مقیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان 
در  ایران  عطریات  و  آرایشی  بهداشتی،  فرآورده های 
گفتگو با مهر، به این موضوع اشاره کرده و می گوید: 
»محصوالت آرایشی قاچاق و تقلبی با استفاده از مواد 
آنها  در  به طوری که  می شود،  تهیه  شیمیایی خطرناک 

سرب، دوده صنعتی، آرسنیک و…، وجود دارد.«
وی می افزاید: »مگر می توان یک مداد چشم که بیشترین 
مصرف لوازم آرایشی خانم ها است، با قیمت دو هزار 
تومان به فروش برسد. درحالی که تولید این محصول 
آرایشی با این قیمت، امکان پذیر نیست. مگر اینکه در 
تولید آن از مواد بی کیفیت استفاده شده باشد. همین طور 
رژ لب که یکی دیگر از محصوالت آرایشی پرمصرف 
خانم ها بوده و با قیمت هایی در مترو و اماکن عمومی 
عرضه می شود که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.«
مقیمی ادامه می دهد: »در حال حاضر بیشترین حجم 
محصوالت آرایشی موجود در بازار کشور، از طریق 
قاچاق تأمین می شود و این زنگ خطری برای اقتصاد 
کشور و سالمت جامعه است؛ زیرا واردات قاچاق این 

محصوالت، هیچ درآمدی برای دولت ندارد و درعین حال 
سالمت مصرف کنندگان را نیز تهدید می کند.«

واردکنندگان  انجمن  هیئت مدیره  رئیس  گفته  به 
فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، حجم 
واردات رسمی محصوالت آرایشی و بهداشتی به کشور 
در سال گذشته، 1۰8 میلیون یورو بوده که به استفاده 
از »ارز متقاضی« واردکنندگان تأمین شده است. مقیمی 
می افزاید: »به نظر نمی رسد که این مقدار ارز که آن 
هم توسط خود واردکنندگان تأمین شده است، بتواند 
مشکلی برای بازار ارزی کشور ایجاد کند. درحالی که 
گردش مالی بازار محصوالت آرایشی و بهداشتی کشور، 

رقمی در حدود سه میلیارد دالر است.«
وی ادامه می دهد: »توان تولید داخل برای تأمین بازار 
مصرفی کشور خیلی اندک و محدود است، به طوری که 
خود تولیدکنندگان به این موضوع اذعان داشته و موافق 
که  هستند  محصوالتی  از  بخش  آن  رسمی  واردات 
ممنوعیت  گفت:  مقیمی  نمی شود.  تولید  داخل  در 
به  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  رسمی  واردات 

کشور، نمی تواند نیاز مصرف کننده 
را سرکوب کند، بلکه آنها را به سمت 
خرید و مصرف محصوالت قاچاق 
و تقلبی سوق می دهد. درحالی که 
همگان خوب می دانیم در تولید و 
ساخت محصوالت قاچاق و تقلبی، 
خطرناک  شیمیایی  مواد  انواع  از 
مردم  سالمت  که  می شود  استفاده 

را تهدید می کند.«

درخواست لغو بخشنامه از 
رئیس دستگاه قضا و وزیر 

صمت
وزارت  بخشنامه  از  انتقاد  با  وی 
صمت مبنی بر ممنوعیت واردات 
و  آرایشی  محصوالت  رسمی 
بهداشتی، ادامه می دهد: »در نامه ای 
که بنده به وزیر صمت نوشتم، یادآور 
شدم که این بخشنامه منجر به تعطیلی 
 7۰ بیکاری  و  تجاری  بنگاه   2۰۰
هزار نفر شاغل در این حوزه خواهد 
شد. درحالی که در سال رونق تولید 
قرار داریم، بیکاری این تعداد از افراد شاغل که هر 
و  منطقی  توجیه  هستند،  خانواده ای  سرپرست  کدام 

اقتصادی ندارد.«
نیز  قضائیه  قوه  رئیس  به  نامه ای  ارسال  از  مقیمی 
به  خطاب  نامه  این  »در  می گوید:  و  می دهد  خبر 
رئیس دستگاه قضا نوشته ام که واردات رسمی این 
و  می شود  انجام  دولتی  ارز  به  نیاز  بدون  کاالها 
هیچگونه ارزبری ندارد؛ اما ممنوعیت واردات رسمی 
کاهش  به  منجر  اینکه  بر  عالوه  محصوالت،  این 
مالیات  گمرکی،  عوارض  طریق  از  دولت  درآمد 
سالمت  می تواند  می شود،  و…،  ارزش افزوده  بر 
تهدید  به شدت  را  محصوالت  این  مصرف کنندگان 

کند.«
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های 
می کند:  تأکید  ایران،  عطریات  و  آرایشی  بهداشتی، 
نه تنها  دولتی  بخشنامه های  برخی  می رسد  نظر  »به 
و  آسیب ها  می تواند  بلکه  ندارد،  نظام  برای  منفعتی 
صدمات فراوانی نیز به دنبال داشته باشد که به طور 

اخبــار

پاسخ رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی
به اخبار کمبود باتری قلب؛

تا پایان سال مشکلی نداریم
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در واکنش به 
خبر کمبود باتری قلب در بیمارستان ها، گفت: »هیچ مشکلی در تأمین 
باتری قلب نداریم و وضعیت تأمین آن را تا پایان سال جاری برنامه ریزی 
کرده ایم.« به گزارش سپید، مهدی یوسفی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به برخی اخبار مبنی بر کمبود باتری قلب در بیمارستان ها و فرستادن 
بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه این وسیله پزشکی، گفت: 
»7۰ درصد باتری های قلب کشور را هیات امنای ارزی تأمین می کند 
و در حال حاضر ذخیره مناسبی در این زمینه داریم؛ به طوری که طی 
ماه های آینده هیچ مشکلی در زمینه تأمین باتری قلب نداریم.« وی با 
بیان اینکه بنا به حکم وزیر بهداشت و تأکیدی که کرده اند، بیمارستان ها 
اجازه ندارند که بیمار را برای تأمین دارو یا تجهیزات پزشکی به خارج 
از بیمارستان بفرستند، افزود: »فرآیند تأمین تجهیزاتی چون باتری قلب به 
این صورت است که بیمارستان ها نیازهای بیمارانشان را لیست کرده و 
به هیات امنا ارسال می کنند و ما نیازهایشان را برطرف می کنیم.« یوسفی 
ادامه داد: »حتی با توجه به مشکالت بیمارستان ها در زمینه نقدینگی، 
بابت تأمین تجهیزات و داروهای مورد نیازشان، دریافت نقدی هم از 
آن ها انجام نمی دهیم؛ زیرا بیمارستان ها از بیمه ها طلبکارند. حال اشکال 
از جایی ایجاد شده که برخی بیمارستان ها برای تأمین این تجهیزات 
بیماران را به خارج از بیمارستان فرستادند که این اقدام تخلف است 
و بارها از سوی وزارت بهداشت هم اعالم شده که این اقدام نباید 
انجام شود.« رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
تأکید کرد: »مسلماً در این ارجاعات مشکالتی ایجاد می شود و ممکن 
است دالالنی دراین بین با بیماران ارتباط برقرار کرده و نسبت به تأمین 
تجهیزات مورد نیازشان با قیمت های گزاف و گران اقدام کنند. این 
موضوع برای دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده که اجازه ندارند 
بیمار را برای تأمین دارو یا تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان 
بفرستند. حال اگر بیمارستانی چنین تخلفی مرتکب شد،   مردم باید 
به اداره بازرسی وزارت بهداشت گزارش دهند.« یوسفی با تأکید بر 
اینکه هیچ مشکلی در تأمین باتری قلب نداریم و کارها بر اساس 
روال معمول انجام می شود، گفت: »هیات امنای ارزی، انواع مختلف 
باتری های قلب را با ارز دولتی تأمین کرده و با همین قیمت هم در 
اختیار بیمارستان ها قرار می دهیم. البته به دلیل مشکالت دانشگاه ها، 
از آن ها دریافت نقدی نداریم؛ به طوری که در حال حاضر حدود 2۰۰ 
میلیارد تومان از دانشگاه ها طلب داریم، اما نمی گذاریم کار بیمارستان ها 
بخوابد؛ چراکه هیات امنای ارزی برای تسهیل کار بیماران تشکیل شده 
است.« وی با اشاره به وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی با توجه به 
تحریم هایی که علیه کشورمان ایجاد شده است، گفت: »مگر می شود 
که تحریم ها در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تأثیرگذار نباشد؟ قطعًا 
در تأمین تجهیزات پزشکی و دارو هم مشکالتی ایجاد می شود، اما باید 
شرایط را مدیریت کرد. قسمتی از همین التهاباتی که اخیراً در زمینه 
باتری قلب ایجاد شد، باعث شد که بسیاری از بیماران نگران شوند 
و به بیمارستان مراجعه کنند و بگویند شاید دو ماه دیگر باتری قلب 
گیر نیاید، بنابراین عمل ما را زودتر انجام دهید. این در حالی است 
که در حال حاضر میزان دپوی ما در زمینه باتری قلب، منطقی است 
و تقریباً تا پایان سال 1398 را برنامه ریزی کرده و مشکلی نداریم. 
بیماران هم نگران نباشند.« رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران تأکید کرد: »ما به بیماران اطمینان می دهیم که تجهیزات 
مورد نیازشان را تأمین می کنیم؛ بنابراین عجله نکنند. تأکید می کنم که 
مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد؛ چراکه پیش بینی های الزم 

را از شش ماه قبل در این خصوص انجام داده بودیم.«

۶۰ درصد تجهیزات 
پزشکی تولید داخل است

 رئیس ستاد برگزاری بیست و دومین نمایشگاه ایران هلث گفت: 
»۶۰ درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور، سهم 

تولیدکنندگان داخلی است.« 
 به گزارش سپید، ادریس مازندرانی با اشاره به جزئیات نمایشگاه 
بین المللی تجهیزات پزشکی افزود: »امسال با توجه به موضوع تحریم ها 
و مشکالتی که کشورهای خارجی برای شرکت در نمایشگاه ایران هلث 
داشتند، حضور خارجی ها کمتر شده و همین مسئله یک فرصت برای 
رشد شرکت های داخلی شد تا بتوانند محصوالت پزشکی با کیفیت و 
مورد نیاز مراکز درمانی کشور را تولید کنند.« وی با اشاره به رونمایی از 
3۰ محصول پزشکی منحصربه فرد در نمایشگاه امسال گفت: »در حال 
حاضر ۶۰ درصد نیاز کشور به تجهیزات و ملزومات پزشکی، توسط 
شرکت های داخلی تأمین می شود.« مازندرانی با بیان اینکه ممنوعیت 
واردات تجهیزات پزشکی حرف درستی نیست، ادامه داد: »تولیدات 
داخلی، حداقل نیاز عمده مراکز درمانی کشور را پوشش می دهد.« 
مازندرانی در ارتباط با ممنوعیت واردت تجهیزات پزشکی مشابه تولید 
داخل، گفت: »شرط واردات تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخل، 
این است که اگر نتوان نیاز داخلی را از طریق تولیدات داخلی تأمین 
کرد، واردات آن کاال صورت می گیرد.« وی با تأکید بر اینکه واردات 
این قبیل کاالها به سختی صورت می گیرد، تصریح کرد: »ما بر این 
باور هستیم که می توانیم کمبودها را با مهندسی معکوس تولید کنیم.« 
رئیس ستاد برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
پزشکی ایران، مهم ترین چالش های حوزه تولید تجهیزات پزشکی را، 
نرخ ارز و حمایت دولتی برای تأمین مواد اولیه تولید تجهیزات پزشکی 
دانست و گفت: »در نمایشگاه امسال، بیش از 48۰ شرکت تجهیزات 
و ملزومات پزشکی حضور خواهند داشت که 38 شرکت خارجی از 

1۶ کشور ازجمله آنها هستند.«

رونق بازار محصوالت قاچاق با دادن آدرس غلط!

رئیس گروه داروی دفتر خدمات  تخصصی سازمان بیمه 
سالمت گفت: »داروهای بیماران دیابتی جزو پر هزینه 
ترین داروها برای سازمان بیمه سالمت است، به طوری 
که هزینه پرداختی بابت انسولین های قلمی، اولین رتبه 
را در هزینه های دارویی این سازمان به خود اختصاص 
داده است. در سنوات اخیر، هیچ تغییری در ضوابط ارایه 
دارو به بیماران  دیابتی تحت پوشش بیمه سالمت در جهت 

محدود نمودن یا کاهش تعهدات ایجاد نشده است.«
به گزارش سپید به نقل از آی هینا، نوشین جزایری گفت: 
مورد  داروهای  فهرست  برابر  دیابتی  بیماران  »داروهای 
تعهد سازمانهای بیمه گر پایه و با توجه به ضوابط مربوطه؛ 
دراختیار این بیماران قرار می گیرد. بیماران دیابتی برای 
کنترل بیماری از داروهای خوراکی و یا تزریقی استفاده 

می کنند.«
وی ادامه داد: »در همین رابطه اشکال دارویی متنوع و 
متفاوتی از انسولین های تزریقی مشتمل بر ویال یا قلم 
های تزریقی از سوی مراکز طرف قرارداد با پوشش بیمه 
ای به بیمه شدگان ارایه می شود.« جزایری گفت: »داروهای 

بیماران دیابتی جزو پر هزینه ترین داروها برای سازمان بیمه سالمت 
است، به طوری که هزینه پرداختی بابت انسولین های قلمی، اولین 
رتبه را در هزینه های دارویی این سازمان به خود اختصاص داده 
است. در سنوات اخیر، هیچ تغییری در ضوابط ارایه دارو به بیماران  
دیابتی تحت پوشش بیمه سالمت در جهت محدود نمودن یا کاهش 

تعهدات ایجاد نشده است.«
رئیس گروه دارو دفتر خدمات  تخصصی سازمان بیمه سالمت افزود: 
 97 درسال  قلمی  های  انسولین  برای  بیمه سالمت  سازمان  »سهم 
بیش از 235 میلیارد تومان بوده اما با وجود رشد فزاینده هزینه ها، 
ضوابط ارایه داروها از سال 9۶ تاکنون تغییری نکرده و درضوابط 
ارایه خدمت، هیچ محدودیتی اعمال نشده است. ارایه انسولین های 
قلمی منوط به ارایه مدارک و مستندات پزشکی دال بر بیماری دیابت 
می باشد و این انسولین ها تا سقف 7 عدد درماه بدون محدویت 

و بیش از آن با تایید کمیته علمی تخصصی قابل پرداخت است.«
جزایری در پایان اضافه کرد: »درسال 97 بیش از 195 هزار بیمه 
شده این سازمان از انسولین های قلمی استفاده کرده اند، امروزه با 
شیوع به نسبت باالی بیماری دیابت درکشور، اقدامات پیشگیرانه 

ازجمله اصالح شیوه زندگی، بیش از پیش ضرورت خواهد داشت.«

رئیس گروه داروی دفتر خدمات  تخصصی بیمه سالمت:

ضوابط داروهای بیماران  دیابتی تغییر نکرده است

رئیس دهمین همایش داروسازی بالینی ایران با اشاره به اینکه ریسک 
ابتال به انواع بیماری ها برای هر فرد از نقشه ژنی استخراج می شود و 
با این کار می توان به راحتی از ابتال به بسیاری از بیماری ها پیشگیری 
کرد، گفت: »دارودرمانی شخصی شده در جهت ارتقای سالمت جامعه 

و کاهش هزینه های نظام سالمت بسیار مؤثر است.«
برگزاری دهمین همایش  آستانه  به گزارش سپید، خیراهلل غالمی در 
داروسازی بالینی ایران اظهار داشت: »این همایش 29 تا 31 خرداد سال 
جاری با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته در سالن همایش های 
رازی تهران برگزار می شود. ازجمله محور های آن دارودرمانی شخصی 
شده، مراقبت های دارویی، مصرف منطقی دارو، الگوی مصرف صحیح 

دارویی، خدمات نوین داروسازی و داروسازی بیمارستانی است.«
شخصی شده  دارودرمانی  امسال  همایش  اصلی  »محور  افزود:  وی 
است و موضوعاتی همچون مطالعات فارماکواکونومی، ایمنی عوارض 

دارویی و فارماکوویژیالنس و اثربخشی مداخالت داروساز نیز از دیگر 
محور های این همایش هستند.«

استاد گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 
فرد  ژنتیک  با  متناسب  شده  شخصی  »دارودرمانی  داد:  ادامه  تهران 
است. در این مدل پزشک با آگاهی از اطالعات نهفته شده در ژنوم 
فرد می تواند به او داروی مؤثر )با حداقل عوارض جانبی( و در دوز 
سبک  در  تغییر  جهت  مناسب  توصیه های  و  تجویز   کند  را  مناسب 
زندگی و رژیم غذایی به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها و تغییر 
صفات را ارائه دهد.« وی بیان داشت: »بر مبنای تفاوت در ژنوم، افراد 
حتی در میزان جذب دارو، رسیدن دارو به بافت هدف و تأثیری که 

دارو بر بافت هدف می گذارد، با هم متفاوت هستند.«
غالمی خاطرنشان کرد: »ریسک ابتال به انواع بیماری ها برای هر فرد 
از نقشه ژنی استخراج می شود و با این کار می توان به راحتی از ابتال 

به بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد. همچنین می توان با این نقشه 
عوارض جانبی را که فرد ممکن است بر اثر مصرف دارویی خاص 
دارد،  آنها حساسیت  به  فرد  که  مواردی  یا  فهمید  آن دچار شود،  به 

دریافت کرد.«
 رئیس دهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: »انجمن متخصصین 
با  ایران را  بالینی  ایران، دهمین همایش داروسازی  بالینی  داروسازی 
جامعه،  سالمت  ارتقای  جهت  در  شده  شخصی  دارودرمانی  شعار 
کاهش هزینه های نظام سالمت، اصالح الگوی مصرف دارو و افزایش 
سطح آگاهی داروسازان و سایر حرف پزشکی در سالن همایش های 
این راستا بیش  یادآور شد: »در  برگزار می کند.« غالمی  رازی تهران 
دارودرمانی  مختلف  حیطه های  در  سخنرانی  و  پنل  کارگاه،   5۶ از  
موضوعات  این  به  و تخصصی جهت عالقه مندان  عمومی  به صورت 

توسط متخصصان داروسازی بالینی ارائه می شود.«

رئیس دهمین همایش داروسازی بالینی ایران مطرح کرد

کاهش هزینه های نظام سالمت با دارودرمانی شخصی شده



رئیس جامعه جراحان ایران گفت: »اگر 
بیمارستان های دولتی مردم را رایگان درمان 
معقول تر  نیز  پزشکی  تعرفه های  کنند، 

می شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، ایرج فاضل 
روز شنبه در یک نشست خبری که در 
محل این انجمن برگزار شد، افزود: »درمان 
جای آموزش را در بیمارستان های دولتی 
گرفته و معیارهای نظام سالمت نیز به هم 
خورده است و استاد بر اساس حقوقی که 

می گیرد، خدمات ارائه می دهد.«
که  حالی  »در  داشت:  اظهار  وی 
بیمارستان های دولتی باید به کار آموزش 
بپردازند و اگر بیماران را رایگان درمان کنند، 
بیمارستان های خصوصی نیز کار خود را 
انجام داده و تعرفه ها معقول تر می شود.«

کنونی،  شرایط  »در  داد:  ادامه  فاضل 
فرسوده  حال  در  کشور  بیمارستان های 
شدن هستند و وسایلی که برای تشخیص 
و درمان در آنها بکار می رود، دچار خرابی 

یا کهنگی شده و جایگزینی ندارند.«
اقتصادی،  نظر  »از  داد:  هشدار  وی 
ورشکستگی  به  کشور  بیمارستان های 
در  که  دخالت هایی  و  می شوند  نزدیک 

تعیین تعرفه ها می شود، درست نبوده و با اقتصاد 
تاکید کرد:  ندارد.« فاضل  امروز جامعه هماهنگی 
»در گذشته به وفور تجهیزات پزشکی مانند رگ های 
مصنوعی برای انجام جراحی در بیمارستان ها وجود 
داشت اما اکنون بر اساس گزارش های موجود، این 
وسیله کمبود دارد و وسایل جدید را هم نمی توان 
تهیه کرد.« به گفته وی، شرایط اقتصادی باعث شده 
بسیاری از تجهیزات مصرفی جراحی گران شود و 

بیمارستان ها قادر به تهیه آنها نیستند.«

واگذاری بخش های بیمارستان ها برای 
درآمدزایی

فاضل افزود: »هم اکنون بسیاری از بیمارستان های 
بخش  به  را  بخش هایی  درآمدزایی  برای  دولتی 
خصوصی واگذار می کنند، در حالی که مهمترین 
وظیفه این بیمارستان ها آموزش است که فدای درمان 

می شود و این عاقبت خوبی ندارد.«
رئیس انجمن جامعه جراحان ایران اضافه کرد: »بر 
اساس قانون باید تعرفه های پزشکی عادالنه باشد 
سالمت  حوزه  مشکالت  بر  واقعی  تعرفه  نبود  و 

بیشتر دامن می زند.«
فاصل اظهار داشت: »در کشورهای مختلف رابطه 
بیمه ها  و  ندارد  وجود  پزشک  و  بیمار  بین  مالی 
وظایف خود را به درستی انجام می دهند و در کشور 
ما بیمه ها ۶ ماه تا یک سال عقب ماندگی پرداخت 
به بیمارستان ها را دارند و اعتماد جامعه پزشکی و 

بیمار را نتوانسته اند جلب کنند.«
وی ادامه داد: »دولت نیز نباید در تعیین نرخ تعرفه ها 
زیاد دخالت کند و این دخالت ناهماهنگی در حوزه 

سالمت را به وجود می آورد.«

درصدی   ۱۳ رشد  به  اشاره  با  فاضل 
تعرفه های پزشکی در سال جاری، تصریح 
کرد: »این اقدام از سوی دولت باعث شد 
تا بخش خصوصی بتواند تعرفه تخت روز 
را تا ۲۵ درصد باال ببرد و تا حدودی مانع 
از فلج شدن بیمارستان های خصوصی شده 
است، اما سایر بخش ها مانند آزمایشگاه ها 
و داروخانه ها با این تعرفه ها نمی توانند 

خدمات باکیفیت ارائه دهند.«
برای  اساسی  فکر  باید  وی،  گفته  به 
جلوگیری از فرسودگی تجهیزات پزشکی 
و ورشکستگی بیمارستان های کشور کرد.

حوادث جاده ای ساالنه ۳۵۰ هزار نفر را 
روانه بیمارستان می کند

جابر انصاری دبیر اجرایی چهل و سومین 
در  نیز  ایران  جراحان  جامعه  همایش 
خصوص این همایش گفت: »این همایش 
تا ۲۲ خرداد در سالن همایش های   ۱۸

رازی برگزار می شود.«
حوادث  اینکه  به  توجه  »با  افزود:  وی 
جاده ای جان ۱۹ هزار جوان را در سال و 
۳۵۰ هزار نفر را روانه بیمارستان می کند، 
در همایش امسال به بحث تروما )صدمات 
ناشی از حوادث( توجه ویژه شده است و میزگردهایی 

در این زمینه برپا می شود.«
ترومای  شایع،  سرطان های  درمان  انصاری،  جابر 
سروگردن، استخوان، مغز و اعصاب و جراحی های 
این  در  نظر  مورد  محورهای  دیگر  از  را  عمومی 

همایش عنوان کرد.
وی اظهار داشت: »این همایش دارای ۱۱ کارگاه 
آموزشی و ۹۸ میزگرد خواهد بود و ۴۰۳ مقاله در 

۱۵ رشته پزشکی در آن ارائه می شود.«

زمان برگزاری آزمون صالحیت 
بالینی پزشکی عمومی اعالم شد

آزمون صالحیت بالینی پزشکی عمومی با تاکید بر مهارت های 
ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه 
فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی درمانی اول تیرماه 

۹۸ برگزار می شود.
به گزارش سپید، مرکز سنجش آموزش پزشکی در جدیدترین 
تقویم آزمون های علوم پزشکی، زمان برگزاری آزمون صالحیت 
آزمون  اساس  این  بر  و  کرد  اعالم  را  عمومی  پزشکی  بالینی 

صالحیت بالینی پزشکی عمومی اول تیر برگزار می شود.
بر اساس مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و 
تخصصی در ۲۰ بهمن ۹۴ آئین نامه آزمون مهارت های بالینی پایان 

دوره پزشکی عمومی به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد.
بر اساس این آئین نامه الزم است عالوه بر امتحانات و ارزیابی های 
آزمون  کارورزی  مرحله  پایان  در  بالینی،  بخش های  پایان 
تعیین  ارزیابی  این  از  هدف  و  شود  انجام  بالینی  مهارت های 
رشته  عمومی  دکتری  دوره  آموختگان  دانش  بالینی  توانمندی 

پزشکی است.
روش  به  بالینی  عملی  مهارت های  آزمون  مفدا،  بنابراعالم 
ساختارمند عینی بالینی )OSCE( با تاکید بر مهارت های ارتباطی، 
تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و 

انجام مهارت های عملی تشخیصی درمانی برگزار می شود.

۱۲ درصد افراد باالی ۱۵ سال
 مصرف روزانه سیگار دارند

رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفت: »حدود ۱۲ درصد افراد باالی ۱۵ سال 

جامعه ایران روزانه سیگار مصرف می کنند.«
به گزارش سپید و بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، غالمرضا حیدری افزود: »بر اساس نتایج مطالعات 
صورت گرفته حدود ۱۲ درصد کل جامعه مصرف سیگار دارند 
که اگر مصرف قلیان را نیز به آن اضافه کنیم، این آمار به حدود ۲۰ 
درصد می رسد.« وی تصریح کرد: »آمار مصرف سیگار در زنان و 
مردان کشور متفاوت است، حدود ۲۰ درصد مردان و دو تا سه 
درصد زنان مصرف روزانه سیگار دارند که در مجموع حدود ۱۲ 

درصد افراد باالی ۱۵ سال جامعه را تشکیل می دهند.«
دانشگاه  دخانیات  کنترل  و  پیشگیری  تحقیقات  مرکز  رئیس 
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به مصرف دخانیات به عنوان 
اولین علت قابل پیشگیری از مرگ و میر در دنیا گفت: »با مصرف 
دخانیات حدود ۴ هزار ماده سمی وارد بدن شده و تمام ارگان های 

بدن دچار بیماری می شوند.«
حیدری به آمار باالی مصرف قلیان در زنان و مردان اشاره کرد 
که حدود ۳۰ درصد زنان و ۳۵ درصد مردان را شامل می شود و با 
توجه به بیماری زایی سنگین تر و مشکالت ریوی ناشی از مصرف 
قلیان تاکید کرد که برنامه های کنترل دخانیات باید در مورد سیگار 
و قلیان انجام پذیرد. وی با اشاره به رسالت این مرکز تحقیقات 
دانشگاه علوم پزشکی  کنترل دخانیات  گفت: »مرکز تحقیقات 
شهید بهشتی با انجام تحقیقات، تولید آمار و مستندات و ارسال آن 
به وزارت بهداشت یا ستاد کشوری کنترل دخانیات آمار و اطالعات 
مجریان  اختیار  در  را  تصمیم گیری  و  برنامه ریزی  برای  الزم 

برنامه های کنترل دخانیات یا متولیان اصلی آن قرار می دهد.«
حیدری با اشاره به جمع آوری آمار و اطالعات مرتبط با مصرف 
دخانیات در کشور توسط این مرکز تحقیقاتی تصریح کرد: »با 
جمع آوری و آنالیز اطالعات مربوط به اجرای قانون کاهش مصرف 
دخانیات، شیوع مصرف دخانیات و خدمات ارائه شده در مورد 
ترک دخانیات می توان برنامه های مناسب تری برای ترک دخانیات 
به صورت فردی، گروهی یا اینترنتی و تلفنی ارائه کرد.« به گفته 
وی، پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون جامع کاهش 
مصرف دخانیات و نقایص اجرای این قانون، انتشار هشدارهای 
بهداشتی روی پاکت های سیگار به صورت کامل اجرا نشده است و 

این تصاویر تأثیرگذار و هشدار دهنده نیست.
حیدری با بیان اینکه مهمترین راهکار کاهش مصرف دخانیات 
افزایش قیمت آن است، خاطرنشان کرد: »این موضوع که افزایش 
قیمت دخانیات باعث افزایش مصرف قاچاق می شود، در دنیا 
ثابت شده نیست اما تحقیقات در بسیاری از کشورها ثابت کرده 
افزایش قیمت می تواند تا ۱۰ درصد باعث کاهش مصرف دخانیات 

در جامعه شود و این موضوع باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.«

اخبــار
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رئیس جامعه جراحان ایران:

بیمارستان های دولتی باید مردم را رایگان درمان کنند

با این روند امکان ارائه خدمات به ۴۲ میلیون شهروند و پرداخت 
حقوق ۶ میلیون بازنشسته وجود نخواهد داشت

در حالی که سرپرست سازمان تامین اجتماعی از امنیت کامل سامانه ها 
و نبود نگرانی در این باره به دنبال هک دیروز سایت این سازمان 
خبر می دهد، این گروه هکر، سند مهم و تکان دهنده ای را در فضای 
مجازی منتشر کردند که وضعیت مالی این سازمان بزرگ اقتصادی 

کشور را بطور شفاف مشخص می کند.
به گزارش سپید به نقل از سالمت نیوز، بر اساس این سند، که نامه 
سرپرست اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به سرپرست سازمان تامین 

اجتماعی می باشد از وضعیت مالی سازمان به شدت ابراز نگرانی 
شده و هشدار داده شده که عدم پرداخت مطالبات مراکز پزشکی و 
بیمارستانی موجب گسترش و اوج اعتراضات بیمه شدگان و مراکز 

درمانی شده و موجب بحرانی و وخیم شدن اوضاع می گردد.
در این سند اعالم شده که سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۹ هزار 
میلیارد تومان به مراکز پزشکی بدهکار است و از طرفی بدهکاری 
دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز عدد باورنکردنی ۱۹۰ هزار میلیارد 
تومان است! همچنین اعالم شده که این سازمان برای جبران کسری 
بودجه خود بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران وام 

دریافت کرده است که با توجه به عدم امکان بازپرداخت این وام 
بزودی بانک رفاه کارگران ورشکست خواهد شد. در بخش دیگر 
این نامه اعالم شده با ادامه روند کنونی و کسر بودجه وحشتناک 
این سازمان، امکان ادامه ارائه خدمات به بیش از ۴۲ میلیون شهروند 
تحت پوشش این سازمان و امکان پرداخت حقوق و مستمری بیش 
از ۶ میلیون مستمری بگیر و بازنشسته این سازمان وجود نخواهد 
داشت و این مساله تبعات وخیم تحریم ها را بر اقشار کم درآمد جامعه 
شدیدتر خواهد کرد و موجب می گردد سازمان تامین اجتماعی در 

آینده نزدیک دچار ورشکستگی مطلق شود.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »برنامه های گفت وگو محور در 
با برخی پزشکان، دلیلی بر برجسته بودن آن پزشک  صدا و سیما 

نیست و گاهی جنبه تبلیغی دارند.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، ایرج حریرچی در گفتگوی زنده با 
شبکه رادیویی گفتگو در خصوص تبلیغات خارج از عرف پزشکان 
در فضای مجازی با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر تبلیغاتی 
که در امور پزشکی و دارویی در فضای مجازی انجام می شوند، 
غیر قانونی هستند، گفت: »طبق ماده 7 آیین نامه بند ب ماده ۳ قانون 
نظام پزشکی، تبلیغ دارو و ذکر خواص درمانی در رسانه های عمومی 

که مخاطب آنها عموم مردم هستند، ممنوع است .«
وی در ادامه افزود: »بطور مثال، وزارت بهداشت مجوزی را به محصول 

تقویت مو می دهد اما ذی نفعان آن محصول، به طور اغراق آمیز و 
با ذکر داشتن مجوز وزارت  را  اثربخشی آن محصول  غیر واقعی 
بهداشت تبلیغ می کنند در حالی که وزارت بهداشت مجوز را برای 

تقویت موهای موجود داده است و نه بیشتر.«
معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه، طبق ماده ۸ همان 
درمانی، تشخیصی،  اثرات  بر  مبنی  ادعایی  که  تبلیغاتی  آیین نامه، 
پیشگیری و بازتوانی دارند حتما باید مجوز وزارت بهداشت را داشته 
باشند، افزود: »عمده تبلیغات پزشکی باید با نظارت سازمان پزشکی 
باشد و پیشنهاد ما این است که مدعی العموم وارد شود چرا که طبق 
آیین نامه مذکور نشان دادن قسمتی از بدن بیمار حتی با رضایت 
خودش، ممنوع است چه رسد به مواردی که خالف اخالق نیز 

هستند، اطالق این آیین نامه کلی است و حتی در کشورهای اروپایی 
نیز چنین تبلیغاتی موجود نیست و انجام نمی شود.«

حریرچی تبلیغات در حوزه پزشکی را تحث تاثیر تقاضای القایی و 
تقسیم منابع بین گروه های مختلف ذکر کرد و گفت: »گاهی تبلیغات 
در قالب برنامه های گفتگو محور در روزنامه ها و صدا و سیما منتشر 
می شوند که جنبه رپورتاژ داشته و اثر تبلیغی دارند چرا که برخی 
مردم تصور می کنند حتما پزشکی که در رسانه ملی در خصوص 
موضوع پزشکی صحبت می کند قطعا پزشک حاذق و برجسته ای 
است و بر مبنای همین تصور مراجعات بیماران به مطب پزشک 
مذکور به شدت افزایش پیدا می کند در حالی که اکثر پزشکانی که در 
برنامه های صدا و سیما حضور پیدا می کنند، در سطح متوسط هستند.« 

انتشار اسناد باورنکردنی از وضعیت بحرانی مالی سازمان تامین اجتماعی؛

بدهی 40 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به مراکز پزشکی 

معاون کل وزارت بهداشت:

 اکثر تبلیغات پزشکی و دارویی در فضای مجازی، غیر قانونی هستند

آگهی دعوت به همکاری
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پزشکی بیمارستان شفاء سمنان نسبت به جذب 

پزشکان متخصص داخلی، جراحی، نورولوژی و ENT در قالب طرح پرکیس تمام وقت از طریق مصاحبه علمی اقدام نماید.
پزشکا ن محترم متقاضی همکاری می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور اداری مدیریت درمان تامین اجتماعی واقع در:

سمنان، بلوارقدس، روبروی فرهنگسرای کومش، طبقه دوم ساختمان تامین اجتماعی مراجعه و یا 
با شماره های تلفن های 33363۵9۱ و 33363۵97-0۲3 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان

سازمان تأمین اجتماعی
مدرییت ردمان استان سمنان

آگهی دعوت به همکاری
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