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راه اندازی کمپینی به منظور 
کنترل میکروب های
 مقاوم به آنتی بیوتیک 

روحانی: یکی از وعده های دولت 
در زمینه حقوق شهروندی 

و دولت الکترونیک 
محقق شد



رئیس جمهور،  حضور  با  مراسمی  در 
وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس، رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
و رئیس انجمن جراحان ایران، استقرار 
کشور  در  سالمت  الکترونیک  پرونده 

آغاز شد.
پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
جمهوری،  ریاست  اطالع رسانی 
استقرار  آغاز  مراسم  در  رئیس جمهور 
پرونده الکترونیک سالمت در رصدخانه 
از  تقدیر  با  بهداشت،  وزارت  سالمت 
تالش های همه دست اندرکاران این کار 
بزرگ، گفت: »این اقدام یکی از وعده های 
دولت در زمینه حقوق شهروندی و دولت 
الکترونیک به مردم بود و امروز خوشحالیم 
انجام رسیده  به  دیرینه  آرزوی  این  که 

است.«
نظام  پرونده  استقرار  روحانی  حسن   
نظام  تحول  دوم  گام  آغاز  را  سالمت 
سالمت در کشور دانست و افزود: »این 
کار رضایت زیادی را در شهروندان ایجاد 
کرده و موجبات رفاه آنان را فراهم می کند. 
همچنین با استفاده از پرونده نظام سالمت 

هزینه درمان کاهش یافته و اقدامی ارزشمند هم برای 
پزشکان و هم برای انجام تحقیقات در آینده و پیشگیری 
از مواردی خواهد بود که موجب بروز بحران در حوزه 

سالمت می شود.«

پرونده الکترونیک، 
انقالبی در نظام ارائه خدمت

پرونده  استقرار  آغاز  مراسم  در  هم  بهداشت  وزیر 
وزارت  سالمت  رصدخانه  در  سالمت  الکترونیک 
یکی  سالمت  الکترونیک  »پرونده  گفت:  بهداشت، 
از ریل گذاری های اصلی نظام سالمت است که در 
قوانین باالدستی و به ویژه برنامه پنجم و ششم توسعه 

به عنوان تکلیف برای ما تعیین شده بود.«
 سعید نمکی اظهار داشت: »اگرچه همکاران ما در 
سال های گذشته زحمات بسیاری در حوزه سالمت 
و به ویژه اجرای طرح تحول نظام سالمت که یکی 
از ارزشمندترین دستاوردهای دولت است، متحمل 
ارجاع،  نظام  سالمت،  الکترونیک  پرونده  اما  شدند 
به عنوان چهار  بالینی  راهنماهای  و  پزشکی خانواده 

اصل مقدماتی، بر جای مانده بود.«
 وی با بیان اینکه زمان مسئولیتم در سازمان برنامه وبودجه 
الکترونیک داشتم،  تالش هایی برای استقرار پرونده 
افزود: »در دوران گذشته در این زمینه قدم هایی برداشته 
و حرکت های منفصلی انجام شده بود که نیازمند تالش 
بیشتری بود. در این زمینه کمیته اجرایی تشکیل شد 
و دکتر صفی خانی را به عنوان مسئول این پروژه قرار 
دادیم و البته از کمک های ارزشمند سایر دستگاه ها 
ازجمله سازمان نظام پزشکی و تأمین اجتماعی نیز، 

بهره بردیم.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »استقرار پرونده الکترونیک 
سالمت، اقدام بسیار عظیمی است که می تواند به عنوان 
انقالبی در نظام ارائه خدمت تلقی شود و خوشبختانه 
شبانه روزی  تالش  با  و  کوتاه  مدت  در  طرح  این 
حداقل  که  به گونه ای  رسید،  نتیجه  به  ما  همکاران 

75 میلیون ایرانی با کد ملی قابلیت تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت دارند.«

 نمکی خاطرنشان کرد: »پروسه ایجاد پرونده الکترونیک 
اما  بود  پیچیده  بسیار  بهداشت  وزارت  در  سالمت 
ازاین پس برای هر فرد بدون پرونده الکترونیک سالمت 
این  درمانی،  و  بهداشتی  مراکز  به  مراجعه  زمان  در 
پرونده تشکیل و سابقه مراجعات و بیماری های وی 

نیز به آن منتقل می شود.«
الکترونیک سالمت  پرونده  مزایای   وی در تشریح 
گفت: »پرونده الکترونیک سالمت از بسیاری هزینه های 
غیرضرور جلوگیری می کند و راهنماهای بالینی به عنوان 
فیلتری برای تقاضاهای القایی خدمات عمل کرده و از 
تکرار خدمات که در نهایت به هدررفت منابع منجر 

می شود، جلوگیری می کند.«

وزیر بهداشت با بیان اینکه پرونده الکترونیک سالمت، 
حرکت نمایشی نیست، افزود: »تعداد افرادی که خارج 
از محدوده پرونده الکترونیک سالمت هستند مربوط 
به افرادی می شود که هنوز به نظام سالمت، مراجعه 
نکرده اند و تمام مراکز سطح یک، دو و سه خدمات 

به این سامانه متصل هستند.«
نمکی تأکید کرد: »از امروز کار ما آغاز می شود چون 
پزشکی  و  ارجاع  نظام  به  دستیابی  که  داریم  اعتقاد 
محقق  سالمت،  الکترونیک  پرونده  بدون  خانواده، 
پرونده  تکمیل  بر  را  خودمان  اولویت  و  نمی شود 
الکترونیک سالمت قرار داریم و برای استقرار نظام 
نیمه  در  تا  مهیا می شویم  پزشکی خانواده  و  ارجاع 
دوم سال نیز برای رونمایی از نظام ارجاع و پزشکی 

خانواده، شاهد حضور دکتر روحانی باشیم.«

راه اندازی 6 هزار تخت جدید 
در سال جاری

معاون درمان وزارت بهداشت هم در 
این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: 
»در راستای تالش های دکتر روحانی در 
دولت یازدهم و دوازدهم برای توسعه 
زیرساخت های نظام سالمت کشور، در 
سال جاری، 6 هزار تخت بیمارستانی 
جدید به مجموعه تخت های بیمارستانی 
تخت های  این  شد؛  خواهد  افزوده 
مناطق  بیمارستان های  در  بیمارستانی 
به  کشور  برخوردار  کمتر  و  محروم 

بهره برداری خواهد رسید.« 
قاسم جان بابایی افزود: »همچنین  در سال 
جاری، 40 بیمارستان در سطح کشور 
افتتاح خواهد شد که اکثر این بیمارستان ها 
به منظور تسهیل دسترسی مردم، در مناطق 
کمتربرخوردار و مرزی کشور احداث 
و به بهره برداری خواهد رسید.«  وی 
بیان کرد: »درکنار این خدمات، توسعه 
اورژانس های پیش بیمارستانی، توسعه 
کلینیک های سرپایی و توسعه خدمات 
ناباروری نیز دنبال می شود. در حال حاضر، 
در 83 مرکز در سطح کشور، خدمات ناباروری با تعرفه های 
دولتی ارائه می شود.«  جان بابایی درخصوص توسعه 
نیروی انسانی در مناطق محروم گفت: »یکی اقداماتی که 
در دولت تدبیر و امید انجام شده، توسعه نیروی انسانی 
در مناطق محروم کشور است. تاکنون، 3 هزار نیروی 
متخصص در شهرهای کم برخوردار مشغول به کار شده 
اند. همچنین، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق 
محروم نیز یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید است.«  
وی درخصوص توسعه اورژانس پیش بیمارستانی گفت: 
»قبل از طرح تحول سالمت، 7 مرکز اورژانس هوایی 
داشتیم و در حال حاضر، 42 مرکز اورژانس هوایی داریم 
همچنین، تعداد آمبوالنس های فعال در سطح کشور از 
2500 دستگاه به 4500 دستگاه آمبوالنس افزایش پیدا 
کرده است. با توسعه زیرساخت های اورژانس، میزان 
مرگ و میر جاده ای، کاهش پیدا کرده و شاخص های ما 
در این زمینه ارتقا پیدا کرده است.«  جان بابایی ادامه داد: 
»قبال  34.5 مرگ به ازای هر 100 هزار تصادف جاده ای 
داشتیم و درحال حاضر این رقم، به 20 مرگ در ازای 

هر 100 هزار تصادف جاده ای رسیده است.«
وی گفت: »توسعه زیرساخت های اورژانس در سیل 
اخیر، نیز کمک کرد تا1000 بیمار و مصدوم را به صورت 
هوایی به مراکر درمانی منتقل کرده و 3 هزار مادر باردار 
را نیز جا به جا کنیم. «  معاون درمان وزارت بهداشت 
با تاکید بر مدیریت منابع و مصارف در حوزه درمان، 
تصریح کرد: »مدیریت منابع و مصارف، الکترونیکی 
کردن اسناد بیمارستانی و تدوین راهنماهای بالینی نیز 
از جمله اقدامات حوزه درمان در سال جاری است. در 
حال حاضر، در 6 استان کشور، اسناد بیمارستانی به 
صورت الکترونیک برای بیمه ارسال می شود و تا پایان 
سال تمامی بیمارستان ها اسناد را به صورت الکترونیک 
ارسال خواهند کرد.«  وی درخصوص تدوین راهنماهای 
بالینی گفت: »تدوین راهنماهای بالینی از جمله اقدامات 
مهمی است که با جدیت دنبال می شود. در حال حاضر، 

600 راهنمای بالینی تدوین شده است.«

معاون آموزشی وزیر بهداشت:

۳۰ درصد تولیدات علمی کشور 
به حوزه پزشکی تعلق دارد

تمامی  علی رغم  »ایران  گفت:  بهداشت  وزیر  آموزشی  معاون 
مشکالت، در حوزه تولیدات علمی پزشکی، در رتبه 15 ام قرار 
دارد. همچنین، در سال 2018، برای اولین بار، ایران به عنوان 
برترین کشور اسالمی در زمینه تولیدات علمی در حوزه پزشکی 
معرفی شد، چنانچه توجه کنیم، با اختصاص 10 درصد اعتبارات 
پژوهشی و 12 درصد اعضای هیات علمی، 30 درصد تولیدات 

علمی کشور به حوزه پزشکی تعلق دارد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، باقر الریجانی در مراسم آغاز 
استقرار پرونده الکترونیک سالمت و دیدار ریاست جمهوری با 
مدیران ارشد نظام سالمت که با حضور رییس جمهور در ستاد 
وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از حوزه آموزش 
پزشکی، اظهار کرد: »چنانچه مسیر گسترش دانشگاه ها در کشور 
را بنگریم، می بیینم که امروز نسبت به چند دهه گذشته، تعداد 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور به 4 برابر افزایش پیدا کرده و در 
آموزش پزشکی، دو هزار رشته تخصصی آموزش داده می شود.«
 معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: »در حال حاضر در 
120 رشته تخصصی و فوق تخصصی، دانشجو پذیرش می کنیم و 
ساالنه 3500 متخصص و فوق تخصص، فارغ التحصیل می شوند که 
سرمایه قابل توجهی در حوزه آموزش پزشکی محسوب می شوند.«
 وی افزود: »در حال حاضر، حدود 260 هزار دانشجو در حوزه 
پزشکی در رشته ها و سطوح مختلف با حدود 20 هزار عضو 
هیات علمی، آموزش می بینند، در حال حاضر در حوزه پزشکی، 
48 آزمون پزشکی برگزار می شود که 73 درصد آزمون ها کامال 
الکترونیکی و 27 درصد آنها به صورت کاغذی برگزار می شود 
الکترونیکی کردن آزمون ها، صرفه جویی  به سمت  با رفتن  که 

قابل توجهی مشاهده می شود.« 
الریجانی درخصوص مقاالت پزشکی گفت: »ایران علیرغم تمامی 
مشکالت، در حوزه تولیدات علمی پزشکی، در رتبه 15 ام قرار 
دارد. همچنین، در سال 2018، برای اولین بار، ایران به عنوان 
برترین کشور اسالمی در زمینه تولیدات علمی در حوزه پزشکی 
معرفی شد، چنانچه توجه کنیم، با اختصاص 10 درصد اعتبارات 
پژوهشی و 12 درصد اعضای هیات علمی، 30 درصد تولیدات 

علمی کشور به حوزه پزشکی تعلق دارد.« 
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: »در 5 سال گذشته حدود 1000 
پروانه اختراع در حوزه پزشکی ثبت شده است، زمانی که مصوبه 
آمایش سرزمین را به شورای انقالب فرهنگی آوردیم، یکی از 
بهترین مصوبات در زمینه آموزش عالی کشور محسوب می شد 
و امروز، تنها حوزه ای که آمایش سرزمین را اجرا می کند، حوزه 

پزشکی است که برای کل کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود.«
وی تصریح کرد: »در حال حاضر، 85 ماموریت به دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور محول کرده ایم؛ دانشگاه ها باید بستری باشند 
تا ماموریت های ملی را دنبال کنند، حوزه استعدادهای درخشان 
یکی از حوزه بزرگ و فعال در کشور است، در حال حاضر، 
دانشگاه ها با نگاهی آینده نگر، در حال بررسی چگونگی راه اندازی 

و استقرار دانشگاه های نسل جدید در کشور هستند.« 
آموزش  حوزه  برنامه های  از  »یکی  کرد:  خاطرنشان  الریجانی 
پزشکی این است که تا سال 1404، هر کدام از اعضای هیات 

علمی، یک شرکت دانش بنیان دشته باشند.«

سازمان جهانی بهداشت خبر داد؛

راه اندازی کمپینی به منظور کنترل 
میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک 

سازمان جهانی بهداشت )WHO( از راه اندازی کمپینی بین المللی 
به منظور کنترل شیوع میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک ها از طریق 
مصرف داروهای ایمن و موثرتر خبر داد. بنابر اعالم سازمان جهانی 
بهداشت سیستمی طراحی شده که در آن داروهای آنتی بیوتیک 
مورد استفاده برای درمان شایع ترین عفونت ها، داروهایی که وجود 
همیشگی آن ها ضروری است و داروهایی که می توان از آن ها 
تنها به عنوان آخرین گزینه نام برد، طبقه بندی شده اند. هدف از 
این طرح پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی است که بر اثر آن، 
میکروب ها در برابر داروهای موجود مصون شده و موجب می شود 
عفونت ها و آسیب های جزئی حتی کشنده و مرگبار شوند. به گفته 
کارشناسان این گونه از مقاومت های آنتی بیوتیکی به شکل طبیعی 
اتفاق می افتند اما استفاده نادرست از دارو می تواند این فرآیند را 
تسریع کند. داروهای آنتی بیوتیک از دهه 1۹20 کشف شدند و 
تاکنون جان  ده ها میلیون انسان را در برابر بیماری هایی از قبیل 
ذات الریه، سل و مننژیت نجات داده اند. هرچند با گذشت چندین 
دهه، باکتری ها در برابر داروهایی که سال ها قبل قابلیت از بین 
بردن میکروب ها را داشتند مقاوم شدند. در این کمپین به آمار 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره شده که برآورد کرده 
طی 30 سال آینده در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا حدود 
2.4 میلیون نفر بر اثر عفونت های مقاوم به دارو جان خود را از 
دست می دهند. به گزارش ایسنا بررسی ها نشان می دهد بیش از 
50 درصد از داروهای آنتی بیوتیک در بسیاری از کشورها به 
درستی استفاده نمی شوند و بخش عمده ای از آن به دلیل تجویز 

این نوع داروها برای مقابله با بیماری های ویروسی است..

اخبــار 
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با حضور رئیس جمهور؛

استقرار پرونده الکترونیک سالمت کلید خورد
روحانی: یکی از وعده های دولت در زمینه حقوق شهروندی و دولت الکترونیک محقق شد

نخست  گام  در  بود  »قرار  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
طرح سالمت بیش از پنج میلیون نفر را بیمه کنیم، اما در پوشش 
بیمه ای از 83،3 درصد به باالی ۹3.5 درصد رسیدیم که این 

یک رکورد جهانی است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با اشاره به اهداف طرح تحول 
سالمت گفت: »هدف غایی طرح تحول سالمت و نظام سالمت 
کشور همانند سایر کشور های دنیا، رسیدن به پوشش همگانی 
سالمت است و این یک تعهد بین المللی نیز هست که کشور های 

دنیا نسبت به اجرای آن متعهد هستند.«
حریرچی ادامه داد: »طبق برنامه ریزی هایی که انجام شد، قرار 
است با اولویت قرار گرفتن سالمت در دولت یازدهم و همکاری 
مجلس شورای اسالمی در افق 2025 میالدی، پوشش همگانی 
سالمت را اجرایی کنیم و این موضوع را به مراجع بین المللی 

اعالم کردیم.«
وی درباره پوشش همگانی سالمت اظهار کرد: »پوشش سالمت سه ضلع 
دارد؛ یک ضلع و هدف پوشش همگانی سالمت این است که تعداد افراد 
بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و از طریق نظام بیمه ای و یا هر نظام 

حمایت مالی دیگر، تمام افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهیم. دومین 
هدف و ضلع این است که قریب به اتفاق و اکثر خدمات مورد نیاز مردم 
از نظر سالمت که مشتمل بر ارتقاء سالمت، پیشگیری، درمان، توانبخشی 

و طب تسکینی است را به طور عادالنه برای مردم تهیه کنیم.«
حریرچی افزود: »هدف سوم پوشش همگانی سالمت، حمایت 
مالی حداکثری از مردم است چرا که مردم نباید به خاطر دریافت 
خدمات سالمت دچار سختی های مالی شوند؛ بنابراین پوشش 
بیشتر مردم، ارائه بیشتر خدمات ضروری و کمک مالی در این 
راستا از اهداف پوشش همگانی سالمت است.« وی اظهار داشت: 
»با وجود اینکه هم در قانون اساسی و هم بر اساس قوانین عادی 
قرار بود همه مردم ایران تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، اما این 

اتفاق هیچ گاه نیفتاده بود.«
معاون کل وزارت بهداشت به میزان گفت: »هنگامی که طرح 
تحول سالمت را آغاز کردیم، 16،7 درصد، یعنی حدود یک پنجم 
مردم ایران بیمه نبودند و از نظر کیفیت بیمه نیز اعتراضات زیادی 
وجود داشت.« حریرچی ادامه داد: »قدم نخستین که قرار بود در 
طرح تحول انجام شود افزایش پوشش بیمه ای مردم بود. برای 
این مهم بنا بود در گام نخست طرح سالمت بیش از پنج میلیون نفر را 
بیمه کنیم، اما در پوشش بیمه ای از 83،3 درصد به باالی ۹3.5 درصد 

رسیدیم که این یک رکورد جهانی است.«

معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد

ثبت رکورد جهانی پوشش بیمه ای در طرح تحول سالمت

پرونده الکترونیک سالمت در راستای ایجاد دولت الکترونیک و بر اساس ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم 
توسعه و به منظور یکپارچه سازی اطالعات سالمت شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی 
از داده ها و  الکترونیک سالمت؛ مجموعه ای  و توزیع عادالنه منابع سالمت در کشور آغاز شد. پرونده 
اطالعات مربوط به رخدادهای سالمت مردم از پیش از تولد تا هنگام مرگ است که در بستر الکترونیکی 
امن ذخیره می شود. دسترسی به بخشی از این اطالعات در هر مکان و زمان منحصراً در اختیار و مالکیت 
صاحب پرونده و تنها در صورت اجازه فرد و با رعایت قواعد محرمانه و حریم خصوصی در اختیار نظام 

سالمت به صورت تجمیعی و اشخاص مجاز قرار خواهد گرفت.
 در حال حاضر ۴۴ دانشگاه کشور )با پوشش جمعیتی ۸۵ درصد جمعیت کشور( نظام ارجاع الکترونیک 
مرحله آزمایشی عبور کرده است. بدین معنا که زنجیره خدمات استعالم هویت استحقاق سنجی و 
شناسایی همپوشانی بیمه ای ارجاع الکترونیک از سطح یک به سطوح دو و سه، نوبت گیری الکترونیک، 
نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک کامل شده و همه اطالعات سالمت شهروندان در نظام پرونده 
الکترونیک سالمت شهروندان ذخیره می گردد.  سامانه های پایه پرونده الکترونیک سالمت در همه مراکز 
بهداشتی کشور پیاده و نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این خدمات است. برقراری 
امکان نوبت دهی الکترونیک و صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه، شناسایی همپوشانی های بیمه ای 
پیش از دریافت خدمت در سطح کل کشور، جلوگیری از هدر رفت منابع، کاهش خطا در نسخه نویسی، 
تکراری،  و آزمایش های  نسخه ها  تصاویر تشخیصی، کاهش  و  نتایج آزمایش ها  تفسیر  در  کاهش خطا 
جمع آوری داده های سالمت، یکپارچه سازی و تجمیع اطالعات امکان رصد شاخص های کالن سالمت و 
ارزیابی عملکرد هر یک از حوزه های متنوع اجرایی در قالب داشبوردهای مدیریتی و بهبود نظارت بر 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ازجمله نتایج و دستاوردهای این طرح است.
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مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
سازمان غذا و دارو گفت: »ایران تنها کشور 
منطقه با چراغ راهنمای تغذیه ای بر روی 

محصوالت غذایی است.«
مدیرکل  مفید،  وحید  سپید،  گزارش  به 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره برخی اقدامات در حوزه غذا 
اظهار کرد: »ما در سازمان غذا و دارو اصالح 
الگوی مصرف تغذیه جامعه را در دستور 
کار قرار دادیم، چراکه اگر بیماری های 
غیر واگیر کنترل نشود عوارض بسیاری 
گریبان گیر سالمت جامعه خواهد شد.«
به  ایمنی سالمت  »نشان  داد:   ادامه  وی 
محصوالت فراسودمند برای سالمت افراد 
اعطا می شود همچنین غنی سازی مواد 
غذایی با ویتامین D، آهن و اسیدفولیک 
را اجرایی کردیم تا از کمبودهای احتمالی 

این مواد مغذی جلوگیری کنیم.«
مفید اظهار کرد: »به عنوان اولین کشور 
یا مدیترانه شرقی چراغ  امرو  در منطقه 
و  کردیم  ایجاد  را  تغذیه ای  راهنمای 
قند،  انرژی،  شامل  رنگی  برچسب های 
و  ترانس  اسیدهای چرب  و  چربی کل 
نمک شاخص هایی هستند که در چراغ 
و  سبز  رنگ  سه  به  تغذیه ای  راهنمای 

مواد  در  شاخص ها  میزان  نشان دهنده  قرمز  و  زرد 
هستند.« غذایی 

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا 
و دارو ادامه داد: »انرژی مورد نیاز با توجه به سن 
و شرایط افراد متفاوت است و به همین دلیل روی 
چراغ راهنمای تغذیه ای به صورت رنگی نشان داده 
نمی شود، اما میزان انرژی دریافتی از ماده غذایی فرآورده 
شده در چراغ راهنمای تغذیه ای درج می شود.« مفید 
سبز  رنگ  به  قند  دارای  محصولی  »اگر  کرد:  اظهار 
باشد یعنی این محصول غذایی از نظر میزان قندی که 

وارد بدن می کند کاماًل بی ضرر است و فرد می تواند 
آن را مصرف کند.«

وی بیان کرد: »رنگ زرد در چراغ راهنمای تغذیه ای 
نشان از آن است که این محصول را باید با احتیاط 
و  است  هشداردهنده  قرمز  رنگ  و  کرد  مصرف 
چربی  و  قند  دارای  یا  باال  سنین  در  که  افرادی  به 
زیادی هستند مصرف مواد غذایی با چراغ راهنمای 
تغذیه ای با شاخص های قرمز رنگ توصیه نمی شود، 
همچنین در صورتی که محصولی نمک باالیی داشته 
محصول  آن  از  نباید  خون  فشار  به  مبتالیان  باشد، 

کنند.« استفاده 

فشارخونی ها و دیابتی ها با این توصیه ها مواد 
غذایی خریداری کنند

مفید اظهار کرد: »صنعت غذا به سازمان غذا و دارو کمک 
زیادی کرده است، توقع ما این بود که بسیاری از مردم 
از این برچسب ها برای خرید مواد غذایی استفاده کنند، 
اما آن میزان که انتظار داشتیم مردم از این چراغ راهنمای 
تغذیه ای استفاده نمی کنند، اما باید توجه داشت که توجه 
به چراغ راهنمای تغذیه ای در بیماران فشار خونی و دیابتی 
بسیار کمک کننده است و این بیماران برحسب میزان نمک 
و قند درج شده در چراغ راهنمای تغذیه ای می توانند 
فرآورده غذایی را خریداری کنند.« مدیرکل فرآورده های 

غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بیان 
کرد: »وقتی مردم بر اساس چراغ راهنمای 
تغذیه ای محصوالتی را که دارای قند، نمک 
و چربی به رنگ سبز هستند خریداری 
کنند، در این صورت تولیدکنندگان نیز 
به سمت تولید محصوالتی می روند که 
میزان نمک، چربی و قند در آنها بسیار 
کم باشد.« مفید اظهار کرد: »ما نرم افزاری 
طراحی کردیم تا تولید کننده وقتی ترکیبات 
محصول را در این نرم افزار وارد می کند 
نرم افزار خود چراغ راهنمای تغذیه ای را 
به  تولیدکننده می تواند  و  نشان می دهد 
سادگی آن را روی محصول درج کند.« 
وی افزود: »دفتر سازمان بهداشت جهانی 
ایران طرح چراغ راهنمای تغذیه ای  در 
عنوان  به  منطقه  کشورهای  سایر  به  را 
الگو معرفی می کنند و در اجالس وزرای 
بهداشت کشورهای منطقه امرو که در مهر 
ماه برگزار می شود، یکی از طرح هایی که 
برای معرفی و الگو برداری سایر کشورها 
معرفی خواهد شد چراغ راهنمای تغذیه ای 
روی فرآورده های غذایی است.« مدیرکل 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو با اشاره به برچسب راهنمای 
و  کردنی  سرخ  روغن  روی  تغذیه ای 
روغن  »در  گفت:  آفتاب گردان،  روغن 
آفتاب گردان اسید چرب ترانس آن صفر است و فقط 
درصد چربی آن به رنگ قرمز نشان داده می شود، اما 
روغن سرخ کردنی اسید چرب ترانس آن زرد رنگ 
است و این پیام را می رساند که باید در مصرف روغن 
سرخ کردنی باید احتیاط کرد.« مفید یادآوری کرد: »به 
این  به  غذایی  مواد  مصرف  در  می کنیم  توصیه  مردم 
چراغ راهنماهای رنگی تغذیه ای توجه کنند چراکه منشأ 
مانند دیابت، فشار  بیماری های غیر واگیر  از  بسیاری 
خون، بیماری های قلبی و عروقی ناشی از مصرف مواد 

غذایی است.«

اخبــار

نمک دریا عامل بروز 
بیماری های عفونی می شود

و  دریا  نمک  مضرات  به  اشاره  با  ایران  تغذیه  انجمن  مشاور 
نوع  این  به مصرف  توصیه  درباره  تبلیغات گمراه کننده  برخی 
نمک، گفت: »یکی از عوارض جدی مصرف نمک زیاد، پوکی 

و نرمی استخوان است.«
به گزارش سپید، برلیانت بزرگمهر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به تبلیغات گمراه کننده نوعی نمکی با عنوان »نمک دریا« و با 
تأکید بر مصرف نمک تصفیه شده یددار، گفت: »افرادی که در 
نقاط کوهستانی زندگی می کنند به دلیل اقلیم خاص زندگی خود 
نیاز به منابع ید بیشتری دارند. طی قرن ها با بارش برف و باران 
در مناطق کوهستانی ید موجود در خاک شسته شده و افراد در 

معرض گواتر ناشی از کمبود ید قرار می گیرند.«
وی افزود: »بهترین منبع تأمین ید، ماهی و محصوالت دریایی 
است؛ البته به شرط آنکه این محصوالت از دریا بوده و پرورشی 
نیاز، مصرف نمک  ید مورد  تأمین  راه دیگر  نباشند. همچنین 

یددار است.«
برخالف  دریا  »نمک  گفت:  رژیم درمانی  و  تغذیه  مشاور  این 
آنکه ادعا می شود حاوی مقادیر زیادی ید است، اما در پروسه 
استخراج آن از دریا مقدار زیادی از ید موجود در آن تبخیر 
می شود؛ بنابراین ید موجود در آن به حدی نیست که نیاز بدن 
را تأمین کند. همچنین این نمک به دلیل آلودگی آب ها می تواند 
باعث بروز بیماری های عفونی یا شیمیایی شود؛ چراکه فرآیندی 

در جهت استریل شدن آن صورت نمی گیرد.«
بزرگمهر ادامه داد: »گاها هنگامی که غذا شور است، می گویند 
غذا خوش نمک شده؛ درحالی که این بسیار جمله غلطی است که 
باعث تشدید عادات غذایی غلط می شود. مصرف نمک زیاد که در 
ایران نیز بسیار رواج دارد باعث بروز بیماری های قلبی_عروقی، 
دفع کلسیم و… می شود. مصرف نمک زیاد باعث دفع کلسیم 
از طریق کلیه ها می شود که در نتیجه آن بروز بیماری راشیتیسم 
در کودکان، نرمی استخوان در نوجوانان و پوکی استخوان در 

بزرگساالن مشاهده می شود.«
وی در پایان، مصرف سبزیجات و میوه های حاوی پتاسیم را 
از عوامل مؤثر در کاهش میزان فشارخون معرفی کرد و گفت: 
باید  نیست و  به تنهایی کافی  این مواد خوراکی  »البته مصرف 
برای پیشگیری از ابتالء به فشارخون، به رژیم غذایی نیز توجه 

کافی داشت.«

ایران دومین تولیدکننده
دستگاه ضدعفونی کننده 

نور مرئی در جهان
 مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: »ایران دومین تولیدکننده 

پنل روشنایی و ضدعفونی کننده ایمن در جهان است.«
 به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سیدیاسر حسینی به کاربردهای 
پنل روشنایی و ضدعفونی کننده ایمن اشاره کرد و افزود: »این 
دستگاه دارای کاربردهایی مانند روشنایی محیط کار و بیمارستان، 
ضدعفونی کننده سطوح و هوا، از بین برنده عوامل عفونت های 
و  اطفال  نوزادان،  پوست  و  ایمنی چشم  ارتقاء  و  بیمارستانی 

بزرگساالن است.«
وی اظهار داشت: »این دستگاه تمامی استانداردهای الزم ازجمله 
ایمنی پرتوی، ایمنی زیست پرتوی، سازگاری الکترومغناطیسی در 
تجهیزات پزشکی و میکروب کشی را اخذ کرده است.« مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان تولیدکننده پنل روشنایی و ضدعفونی کننده با 
اشاره به اینکه المپ نوری میکروب کشی دارای گواهینامه ثبت 
اختراع است، گفت: »فعالیت بر روی این دستگاه از سال 94 
آغاز و در سال 95 ثبت اختراع شده و پس از طراحی توسط 

محققان این شرکت، به تولید انبوه رسیده است.«
حسینی، قیمت ارزان را مهم ترین مزیت دستگاه ایرانی نسبت 
به مشابه خارجی آن اعالم کرد و افزود: »قیمت دستگاه حدود 
یک پنجم نمونه های خارجی و کیفیت این دستگاه در حد مشابه 
آمریکایی است.« وی اظهار داشت: »اکنون برای ضدعفونی کردن 
بیمارستان ها از مواد شیمیایی یا المپ های UV استفاده می کنند 
که این کار برای بدن مضر است، وقتی از این موارد استفاده 

می شود، حدود 8 ساعت کسی نباید در محیط قرار داشته باشد.«

ایران تنها کشور دارنده چراغ راهنمای تغذیه  است

 دستگاه ایرانی اتوکالو FLASH 22 یا استریل کننده سریع رومیزی تجهیزات بیمارستانی که با تالش 
جمعی از محققان کشورمان طراحی و تولید شد، پس از تولید صنعتی روانه بازار شده است.

 به گزارش سپید، مدیرعامل شرکت تولیدکننده دستگاه با اعالم این خبر اظهار داشت: »پس از حدود 3۰ 
ماه فعالیت پژوهشی محققان این شرکت، توانستیم این دستگاه را پس از طراحی به تولید انبوه برسانیم.«
وحید محمودیان، زمان کوتاه برای میکروب زدایی تجهیزات بیمارستانی را ازجمله مزیت های این دستگاه 
اعالم کرد و گفت: »اتوکالوهای مشابهی در دنیا ساخته شده که ازجمله می توان به نمونه آلمانی اشاره 
کرد. این دستگاه در مدت زمان 11 دقیقه تجهیزات را استریل می کند، اما دستگاه ایرانی فقط در زمان 

شش دقیقه تجهیزات را میکروب زدایی می کند.«
وی ارتقا مراقبت های بهداشتی بعد از عمل و کاهش مدت حضور بیماران در بیمارستان ها و افزایش 
زمان بهبودی آنان را از دیگر مزیت های این دستگاه اعالم کرد و گفت: »این دستگاه با مزیت هایی که 

دارد می تواند بین 1۰ تا 15 درصد ظرفیت پذیرش بیماران در مراکز درمانی را افزایش دهد.«
اقصی  در  بیمارستانی  ما حدود 12۰ هزار تخت  بهداشت،  آمار وزارت  اساس  »بر  افزود:  محمودیان 
نقاط کشور داریم که درواقع نصب و استفاده از این دستگاه در مراکز درمانی، به معنی افزایش ظرفیت 
این دستگاه  این دستگاه گفت: »قیمت تمام شده  به قیمت  با اشاره  بیمارستانی است.« وی  تخت های 

یک سوم مشابه آلمانی است و همچنین کیفیتی در حد نمونه های خارجی دارد.«
مدیرعامل شرکت تولیدکننده دستگاه حداقل دستگاه های اتوکالو مورد نیاز داخل کشور را حدود 3 هزار 
دستگاه اعالم کرد و به ایرنا گفت: »هرچند کشورهای همسایه به این دستگاه نیاز دارند اما ما در مرحله 

اول قصد داریم نیاز داخل کشور را تأمین کنیم و بعد به دنبال صادرات آن خواهیم بود.«

نخستین دستگاه ایرانی استریل سریع تجهیزات بیمارستانی به تولید انبوه رسید

رشد تکنولوژی و امکان بهره گیری از علم در جهت تعویض اندام انسان 
اگرچه امری شایع در دنیای امروز است، منتهی اگر به درستی از آن استفاده 

نشود؛ موجب خسارات جبران ناپذیر می شود .
به گزارش سپید به نقل از سالمت نیوز، تعویض کامل مفصل زانو از 
آن دست اعمال جراحی است که در یک دهه اخیر رشد چشمگیری 
یافته است. اگرچه به دالیل نامعلوم هنوز وزارت بهداشت، آماری از 
این جراحی ها در سطح کشور ارائه نداده است، اما اقدام سازمان تأمین 
اجتماعی در تهیه گایدالین تعویض مفصل زانو جهت کنترل جراحی های 

غیرضرور می تواند بیانگر آن باشد که نگرانی هایی ایجاد شده است.
با  فیزیکی در گفتگو  توانبخشی و طب  رحمت اهلل حافظی، متخصص 
رادیو سالمت، ضمن تأیید این مسئله عنوان کرد: »تا سر حد امکان با 
اصالح سبک زندگی و کنترل وزن و مراقبت های پیشگیری و درمان های 
حمایتی از مفصل زانو مراقبت کرد و به نقل از استادش گفت: بدترین 

مفصل طبیعی از بهترین مفصل مصنوعی؛ بهتر است.«
حافظی با انتقاد از نبود گزارش جامع از میزان جراحی های تعویض مفصل 
زانو در ایران گفت: »گایدالین ها تدوین شده، اما به دالیل نامشخصی اجرا 

نمی شود و اقدام ارزنده تأمین اجتماعی در اجرای گایدالین ها متعلق به 
مراکز خودشان است و در سطح کشور اجرا نمی شود.«

حافظی خواستار انتقال بحث گایدالین ها از وزارت بهداشت به وزارت 
تعاون و به عهده بیمه ها شد. حافظی توجه جدی به مقوله پیشگیری 
و اصالح سبک زندگی تا جایی که در حد امکان عمل تعویض مفصل 

زانو صورت نگیرد ؛ الزم دانست.
محمدتقی خسروانی مقدم، متخصص ارتوپدی و رئیس بیمارستان معیری 
بیشتری  نظارت  نیازمند  زانو  مفصل  تعویض  »بحث  است:  معتقد  نیز 
برای تعیین اندیکاسیون و جلوگیری از اعمال جراحی غیرضرور است.«
وی با ابراز نگرانی از تعویض های مجدد، مفصل مصنوعی گفت؛ »در 
سال های اخیر مراجعات برای تعویض مجدد مفصل مصنوعی افزایش 
یافته و این عالوه بر نگرانی نیازمند آن است که مثل کشور آلمان مراکز 
تخصصی تعویض مجدد مفصل مصنوعی دایر شود.« خسروانی مقدم نقد 
مجری برنامه را در نبود مرجع نظارتی برای تدوین شاخص های استاندارد 
عمل  انجام  در  درمانی  مراکز  فیزیکی  و  علمی  تعیین صالحیت  برای 

جراحی تعویض کامل مفصل زانو یا اصطالحًا )TKR( را تأیید کرد.

رحمت اهلل حافظی:

وزارت بهداشت گزارش جراحی های تعویض مفصل زانو را بدهد



استان  قانونی  پزشکی  مدیر کل 
قصور  »شایع ترین  گفت:  تهران 
پزشکی در این استان مربوط به 
و  است  زایمان  و  زنان  جراحی 
بعد از آن، دندانپزشکی، جراحی 
و  پوست  متخصص  پالستیک، 
جراحی  و  عمومی  جراحی  مو، 
رتبه های  ترتیب در  به  ارتوپدی 

بعدی قرار دارند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، 
»از  افزود:  پاشا  قادی  مسعود 
قصور  زمینه  در  که  پروندهای 
پزشکی به مراکز پزشکی قانونی 
 ۴۰ می شود  ارجاع  تهران  استان 
می شود  محرز  ها  قصور  درصد 
و ۶۰ درصد پرونده ها هم تبرئه 

می شوند.«
استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
تهران ادامه داد: »در سال گذشته 
13 هزار و 819مورد پرونده به 
پزشکی  پزشکی،  کمیسیون های 
شد  ارجاع  تهران  استان  قانونی 
که ۴ هزار و 885 مورد پرونده 

مربوط به قصور پزشکی بود، 51 درصد از آمار قصور 
در  است،  تهران  استان  به  مربوط  پزشکی درکشور 
به  مربوط  پزشکی  ترین قصور  تهران شایعه  استان 

جراحی زنان و زایمان است.«
وی افزود: »بعد از جراحی زنان و زایمان، دندانپزشکی، 
جراحی پالستیک، متخصص پوست و مو، جراحی 
عمومی و جراحی ارتوپدی به ترتیب در رتبه های 

بعدی قرار دارند.«

بررسی  زمان  حاضر  حال  »در  گفت:  پاشا  قبادی 
پروندهای قصور پزشکی در استان تهران از 3 ماه به 
۴9 روز کاهش یافته است، همچنین با اقدامات مؤثر 
پزشکی قانونی زمان پاسخ دهی آزمایشگاه پاتولوژی 
هم از 3 ماه به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.«
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درمورد اقدامات 
مهم پزشکی قانونی استان تهران در سال 9۷ گفت: 
»در سال گذشته مرکز پزشکی قانونی مالرد و قرچک 

رسانی  خدمت  و  رجوع  ارباب  تکریم  جهت  در 
هرچه بیشتر به شهروندان این مناطق راه اندازی شد، 
همچنین پارسال بخش دندان پزشکی، پزشکی قانونی 
اندازی  راه  نیز  ورامین  و  پاکدشت  شهرستان های 
بهره  نیز مورد  تهران  بحران  شود و سوله مدیریت 

برداری قرار گرفت.«
وی یادآور شد: »در سال گذشته سامانه CMS به منظور 
دادگستری  با  پزشکی  مکاتبات  الکترونیکی  تبادل 

و دادسرها به صورت کامل راه 
سال  در  همچنین  شد،  اندازی 
گذشته واحد پزشکی قانونی در 
زندان های تهران بزرگ، وارمین 

و دماوند راه اندازی شد.«
قبادی پاشا خاطرنشان کرد: »در 
سال جاری هم قصد داریم که این 
سامانه با کالنتری های کل استان 
تهران متصل شود و راه اندازی 
این سامانه کمکی به کاهش اطاله 
دادرسی خواهد کرد و همچنین 
موجب تسریع در پاسخوگیی و 
و  استفاده ها  سو  از  جلوگیری 

جعل ها خواهد شد.«
استان  قانونی  پزشکی  مدیر کل 
جدید  »طرح  کرد:  تاکید  تهران 
مطالعاتی در دست داریم که بر 
جدیدی  بررسی های  آن  اساس 
بر روی نوعی حشره که بر پیکر 
می کند  رشد  جسد  بقایای  و  و 
انجام می شود و این موضوع در 
اولین  برای  نوع خود در جهان 
بار انجام می شود و نتایج آن هم 
در آینده اعالم خواهد که روشی مهم برای شناسایی 

جسد خواهد بود.«
امسال پزشکی  اضافه کرد: »همچنین   پایان  وی در 
قانونی شهرستان پردیس و پیشوا راه اندازی خواهد 
شد و مشکالت موجود فضای فیزیک کمسیون های 
و  شد  خواهد  رفع  نزی  قانونی  پزشکی  پزشکی، 
مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک نیز ساماندی 

می شود.«

 پیشنهاد افزایش سرانه
 تعداد پزشک به جمعیت !

 دکتر غالمرضا زمانی متخصص جراحی عمومی
 

ما در کشوری زندگی می کنیم که در کسب شاخص های جهانی 
جایگاه ویژه ای دارد .

بازار  بزرگترین   ۲۶ رتبه  181؛  از   1۷۴ رتبه  اینترنت  سرعت 
مصرف جهان؛ شاخص آسانی کسب و کار 13۷ از 183؛ نرخ 
تورم در فهرست ده کشور اول جهان ؛ رتبه بیکاری ۷5؛ بیش از 
نیمی از جمعیت زیر خط فقر و وابسته به یارانه ۴5 هزارتومانی؛ 
سرانه تولید ناخالص داخلی و قدرت برابری خرید در جایگاه 
هفتاد و یکم در میان کشورهای جهان ؛ نرخ تلفات ناشی از 
تصادفات جاده ای رتبه 189 از بین 19۰ کشور ؛ و استاندارد 

خودروی پراید و ...
کشته  نفر   9 حدود  خودرو  هزار   1۰ هر  ازای  به  دنیا  در    
می شوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، 3۷ 
تن کشته می شوند. اگر میانگین 15 تا ۲۰ هزار کشته در حوادث 
رانندگی در طول سال را همراه با میانگین ۲5۰ تا 3۰۰ هزار 
زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک 
زلزله بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می افتد. هم چنین 
تعداد تلفات جاده ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام 

عیار برابری  می کند.
 بر اساس اعالم پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما از نظر 
تصادفات ناایمن رانندگی در بین 19۰ کشور جهان، رتبه 189 
را به  خود اختصاص داده و از این جهت، تنها کشور سیرالئون 
در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسب تری نسبت به 

ایران دارد.
 میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ۲5 برابر ژاپن است و 
به نسبت خودروهای موجود در ایران، حدود 1۰۰ برابر بیش تر 

از انگلستان تصادفات رانندگی رخ می دهد.
هر  ازای  به    1.۲ حدود  جمعیت  نسبت  به  پزشکان  تعداد  و 
1۰۰۰ نفر. در این شرایط رساندن تعداد پزشکان به استاندارد 
کشورهای توسعه یافته  شبیه توصیف یک خانواده فقیر از دید 

یک دانش آموز باال شهری است.
معلم انشاء  در یک مدرسه باالی شهر از دانش آموزان خواست 
زندگی یک خانواده فقیر را توصیف کنند. یکی از دانش آموزان 
نوشت: »در خانواده فقیر پدر خانواده فقیر است، مادر خانواده 
فقیر است، فرزندان خانواده فقیر هستند، مستخدم خانواده فقیر 
است، راننده خانواده فقیر است، معلم خصوصی خانواده فقیر 

است، باغبان خانواده فقیر است و .....«

   

این دوستان یا واقعا از اوضاع کلی کشور بی خبرند یا استاندارد 
را نمی شناسند یا فقط می خواهند یک چیزی گفته باشند که از 

بقیه عقب نمانند یا ..... 
کسی نیست به اینها بگوید: اوال با محدودیت اقتصادی شدید 
اولویت رسیدگی به جامعه فقیر تهیه حداقل های غذا و پوشاک 
تعداد  یا  است  مردم  امنیت  و  سالمت  و  شغل   و  مسکن  و 

پزشک به جمعیت؟
ثانیا در کدام بخش ها ما به استانداردجهانی رسیده ایم  که االن 

این شاخص برای ما اینقدر مهم شده است؟
ثالثا برای آموزش و بکارگیری همین پزشکان آیا هیچ استانداردی 
در دنیا وجود ندارد و از نظر این استانداردها ما اکنون در کجا 

قرار داریم؟ 
استاندارد ساعت کاری، شرایط محیط آموزشی، استاندارد کالس 
و سرانه استاد به دانشجو، امکانات و تجهیزات پزشکی، بودجه 

آموزشی، فضای درمانی،  سرانه بهداشت و پژوهش 
سرانه درمان، تعرفه خدمات پزشکی و ...

توسعه بسیار خوب است و خیلی هم عالی است و آحاد مردم 
جامعه در آرزوی روزی هستند که ما به استانداردهای جهانی 
برسیم و حتی گام هایی جلوتر برداریم و خودمان بشویم استاندارد؛ 
اما امروز برخی استانداردها را مطرح کردن مانند شکم گرسنه 
و  رویایی  سرزمین های  در  سفر  و  شدن  بنز  ماشین  بر  سوار 
پای  نشئه شدگان  شاعرانه  در جمع  پروازانه  بلند  برنامه ریزی 

منقل وافور در یک شب زمستانی است.
سر شب مست بودم باغ ونک بخشیدم 

نیمه شب نشئه پرید به حال خود خندیدم
لطفا کمی از رویا خارج شده و واقعی بیندیشیم و برنامه های 
عملی و به دور از هیجان زدگی برای توسعه پایدار و هماهنگ 

و متناسب با شرایط موجود بدهیم. 

دیدگــاه
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مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:

۶۰درصدپروندههایقصورپزشکیتبرئهمیشوند

انجمن متخصصان پوست ایران با اشاره به تبلیغاتی نظیر رفع معجزه آسای 
ریزش و سفیدی مو و همچنین مباحثی تحت عنوان پالسما درمانی برای 
رفع چین وچروک های صورت و کوچک کردن بینی با تزریق آنزیم و ...، 
اعالم کرد: »انجمن متخصصین پوست ایران نسبت به غیرعلمی بودن و 

عوارض و پیامدهای ناگوار این اعمال هشدار می دهد.«
به گزارش سپید، انجمن متخصصان پوست ایران در بیانیه ای ضمن انتقاد 
نسبت به تبلیغات گمراه کننده در حوزه زیبایی پوست و مو، آورده است: 
»انجمن متخصصین پوست ایران بدین وسیله گمراه کردن هموطنان با 
اقدامی  را  تبلیغاتی  مختلف  شیوه های  و  منسجم  حرکات  و  برنامه ها 

به  هشدار  ضمن  و  دانسته  ناپسند 
هموطنان که فریب اینگونه ادعاها را 
نخورند اعالم می دارد: افراد می توانند 
برای دریافت هرگونه پاسخ علمی و 
منطقی به ابهامات خود در خصوص 
درمان های  و  تجهیزات  محصوالت، 
مرتبط با مشکالت پوست، مو، زیبایی 
اعضای  طریق  از  مربوطه  امراض  و 
ایران  پوست  متخصصین  انجمن 
مستقر  پوست  متخصص  )پزشکان 
در مطب ها( و یا بخش های درمانی 
و گروه های تخصصی پوست مستقر 
در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور و بیمارستان ها به اطمینان قطعی 

برسند.
به اعتقاد متخصصین عضو این انجمن، 
رفع معجزه آسای ریزش مو و درمان 
طاسی در مدت چند هفته و چند ماه، 
رفع سفیدی موها و بازگشت رنگ مو به حالت اول، تبلیغ کذب بوده 
و چنین محصولی تاکنون تولید، ابداع یا اختراع نشده است و با توجه 
به علل فیزیولوژیک و توارثی ریزش مو و سفید شدن مو چنین ادعایی 

پایه علمی ندارد.
شایان ذکر است در مواردی که وزارت بهداشت فرموالسیون یک دارو 
نمی تواند  تأیید  این  می دهد،  قرار  تأیید  مورد  را  آن  در  مؤثره  مواد  و 
مجوز و مبنای تبلیغات گسترده و گزاف در خصوص اثربخشی قطعی 

محصوالت یاد شده باشد.

تجهیزات  فرآورده ها و  برخی  پیرامون  تبلیغات  مورد  در  دیگر  هشدار 
زیبایی یا درمانی پوست، مو و جوان سازی )از قبیل کرم های ضد جوش 
یا ضد چروک یا تجهیزات پاک سازی و جوان سازی پوست( در کشور 
است که متأسفانه توسط افراد غیرپزشک و غیرمتخصص مورد استفاده 
قرار می گیرند و مبادی ورودی و کیفیت اثربخشی آنها مورد تأیید نیست 
و حتی می توانند پیامدهای زیان بار برای سالمت و پوست در کنار تحمیل 

هزینه های فروان بر هموطنان به همراه داشته باشند.
یکی دیگر از تخلفاتی که به تازگی بازار داغی بخصوص در فضای مجازی 
و توسط افراد غیرپزشک و آرایشگاه ها پیدا کرده، انجام پالسما درمانی 
برای رفع چین وچروک های عمیق صورت، کوچک کردن بینی و ... است 
که طبق شواهد عینی، عوارض و پیامدهای ناگواری برای هموطنان ایجاد 
کرده است. استفاده از دستگاه های غیر جراحی غیراستاندارد و تزریق 
آنزیم هیالورونیداز به عنوان تکنیک های جدید برای کوچک کردن بینی 
نیز در فضای مجازی تبلیغات گسترده ای پیدا کرده که انجمن متخصصین 
پوست ایران نسبت به غیرعلمی بودن و عوارض و پیامدهای ناگوار آن 

هشدار می دهد.
انجمن متخصصین پوست ایران ضمن بیان اینکه پرداختن به امور زیبایی 
نیاز مبرم طبی نیست ولی تقاضای غیرقابل انکار است، بیان می دارد: کلیه 
داروها و تجهیزات مورد استفاده در کشور باید مورد تأیید مراجع قانونی 
باشد و امور مرتبط و خدمات الزم با نوع نیازمندی نیز باید توسط افراد 
مجاز آموزش دیده دانشگاهی، پزشکان و متخصصین مربوطه انجام گیرد.
انجمن متخصصین پوست ایران ضمن همکاری با دستگاه های مسئول 
به منظور تنویر افکار عمومی، آمادگی الزم را جهت اطالع رسانی علمی 
و صحیح و پاسخ به سؤاالت مرتبط در این موارد اعالم می دارد. سایت 
انجمن متخصصین پوست ایران به نشانی www.irsod.net محل مناسبی 

جهت کسب اطالعات عمومی و تخصصی است.«

وزیر رفاه و رئیس هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی طی حکمی مصطفی ساالری را به سمت مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد.

به گزارش سپید، هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه در راستای اجرای بند )ج( ماده واحده 
قانون اصالح مدیریت ماده )113( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی 
مصطفی ساالری را به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کرد و در جلسه مورخ ۴ تیر 98 که به 
ریاست محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، محمد ساالری به سمت مدیرعامل 

سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
دارد. وی  کارنامه خود  در  را  امید  و  تدبیر  بوشهر و گیالن در دولت  استان های  استانداری  ساالری سابقه 
فارغ التحصیل دوره دکترای مدیریت اجرایی از دانشگاه بوردوی فرانسه و دانش آموخته دوره دکترای حقوق 
عمومی از دانشگاه تهران است. وی همچنین سوابق متعدد اجرایی در حوزه های مرتبط با توسعه اجتماعی، 
مناطق آزاد اقتصادی و بنگاه داری مانند قائم مقامی سازمان پارس جنوبی و مدیریت پارس شمالی را در کارنامه 

خود دارد. ساالری جوان ترین استاندار فعلی کشور نیز است.

هشدار انجمن متخصصان پوست ایران:

مراقب تبلیغ پالسمادرمانی برای رفع چین وچروک باشید 

مصطفی ساالری، مدیرعامل تأمین اجتماعی شد
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