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  ایرانی ها روزانه ۱۲ گرم
 نمک مصرف می کنند

تا 5  گرم در روز مجـاز است

نمک دریا پر از امالح و تصفیه نشده است 
واظهارات افراد سودجویی که مصرف آن را توصیه می کنند، غیر علمی است

برخی افراد مصرف نمک را با انتساب به احادیث به عنوان دارو تجویز می کنند 
در حالی که اینگونه سخنان توهین به شعور مردم و علم پزشکی است

رئیسی، معاون وزیر بهداشت:



و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشتی  معاون 
آموزش پزشکی گفت: »مصرف مجاز نمک 
روزانه پنج گرم است، در حالی که ایرانی ها 

۱۲ گرم در روز نمک استفاده می کنند.«
افزود:  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
»مصرف ۱۲ گرم نمک، شانس فشارخون و 
بیماری های قلبی و عروقی را ۳ برابر می کند 
و عوارض جبران پذیری برای بدن دارد.«
دریا  نمک  اینکه  از  تاسف  اظهار  با  وی 
دارد،  افراد  برای سالمت  زیادی  خطرات 
اظهار داشت: »نمک دریا پر از امالح و تصفیه 
نشده است و افراد سودجویی که مصرف این 
نمک را توصیه می کنند، اظهارات آنان غیر 
علمی بوده و پایه و اساس پزشکی ندارد.«
افراد  برخی  »همچنین  داد:  ادامه  رئیسی 
احادیث  به  انتساب  با  را  نمک  مصرف 
به عنوان دارو تجویز می کنند در حالی که 
اینگونه سخنان توهین به شعور مردم و علم 
پزشکی است و با رواج این اظهارات در 
حوزه پیشگیری و کنترل بیماری ها دچار 

مشکل می شویم.«
به گزارش ایرنا، یکی از پر نمک ترین غذاها در رژیم 
پایه غالت هستند که می تواند  بر  غذایی، غذاهایی 
شامل نان، شیرینی ها و کیک های پخته شده، پیتزاهای 

آماده، پاستا، سوپ های کنسروی و غذاهای منجمد 
از  پایه غالت، حدود ۸۷ درصد  بر  باشد. غذاهای 
این  از  استفاده  و  می شوند  شامل  را  مصرف سدیم 
غذاها، حدود ۲۸ درصد از نمک در رژیم غذایی را 

به خود اختصاص می دهد و بخش دیگری از نمک 
در رژیم غذایی نیز از طریق سبزی ها تامین می شود که 
حدود ۱۲ درصد از سدیم دریافتی در روز را تشکیل 
می دهد. کنسرو سبزیجات، کنسروهای سوپ بر پایه 

سبزیجات و سس های بر پایه سبزیجات 
هم می توانند منابعی از سدیم باشند زیرا 
به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده، حاوی 
یا  تازه  نمک اضافی هستند و سبزیجات 
سبزیجات پخته شده بدون عامل افزوده 
به طور طبیعی سدیم بسیار اندکی دارند.
بیشتر  در  غذایی  رژیم  در  زیادی  سدیم 
موارد منجر به افزایش احتمال فشار خون 
باال می شود و یکی از عملکردهای سدیم 
سدیم،  است.  مایعات  تعدیل  بدن،  در 
به  سلولی  خارج  فضای  در  را  مایعات 
به آن معنا که سدیم  خود جذب می کند 
در  از آب  زیادی  می تواند حجم  اضافی 
رگ های خونی را به خود جذب کند و 
این اتفاق می تواند موجب افزایش فشار 

خون شود.
مروری که در سال ۲۰۱۵ روی ۱۴ مطالعه 
انجام شد نتیجه گرفت هر یک گرم کاهش 
به  منجر  غذایی،  رژیم  در  نمک  مصرف 
می شود؛  سیستولیک  خون  فشار  کاهش 
نمک  مصرف  کاهش  که  کرده اند  استنباط  محققان 
فشار خون  به  مبتالیان  در  را  فشار خون  می تواند 
که سدیم روی  تاثیری  به خوبی کاهش دهد.  باال 

فشار خون دارد می تواند در افراد متفاوت باشد.

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

سازمان غذا و دارو پاسخگوی 
تخلفات حوزه دارو باشد

»سازمان  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
در  گرفته  صورت  تخلفات  پاسخگوی  باید  دارو  و  غذا 

باشد.« دارو  حوزه 
حیدرعلی عابدی عضو در گفت وگو با فارس در خصوص 
ارتباط عدم شفاف سازی و بروز تخلفات در حوزه غذا و 
دارو توضیح داد: »زمانی که شرکتی تصمیم برای واردات 
استنت قلبی داشته باشد باید درخواست خود را به سازمان 
تجهیزات  موافقت  صورت  در  و  کند  ارائه  دارو  و  غذا 

شود.« وارد  موردنظر  پزشکی 
وی با بیان اینکه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صورت 
شرکت  به  ارز  اختصاص  از  پس  »متاسفانه  گفت:  می گیرد 

است.« نشده  وارده  کاالی  نوع  بر  دقیقی  نظارت  نظر  مد 
پزشکی  تجهیزات  و  کاال  واردات  »برای  افزود:  عابدی 
شود  ثبت  شفاف  به صورت  سامانه ای  در  باید  درخواست 
ارز  مقدار  از  نظارتی  نهادهای  و  دارو  و  غذا  سازمان  تا 
دریافتی باخبر باشند و موضوع واردات کاال را پیگیری کنند 
که از این طریق می توان تا حدی تخلفات را کاهش داد.«
ضعف های  که  داشتیم  توجه  »باید  افزود:  مجلس  نماینده 
اگر  است،  شده  تخلفات  این  بروز  باعث  سیستم  مدیریتی 
ارایه  با  تنها  نباشد مشکالت  قوی  مدیریتی سازمان  سیستم 
و  برنامه ریزی  با  باید  مدیر  و  شد  نخواهد  رفع  حل  راه 

کند.« پیگیری  را  واردات  روند  نظارت 
وی گفت: »سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی این موضوع 
ارز،  تخصیص  و  کاال  مجوز  صدور  از  پس  چرا  که  باشد 
واردات  صرف  ارز  که  است  نکرده  پیگیری  را  موضوع 
رونوشتی  مرکزی  بانک  چرا  و  است،  شده  کاالهایی  چه 
ارایه  دارو  و  غذا  سازمان  به  یافته  تخصیص  ارز  میزان  از 

است.« نکرده 
تخلفات  این  به  رسیدگی  عدم  »دلیل  داد:  ادامه  عابدی 
بروز  در  ریشه  رانت خواری  بلکه  نیست،  زیرساخت  نبود 
در  که  افرادی  تخلفات  به  امیدواریم  دارد،  تخلفات  این 

شود.« رسیدگی  قاطعیت  با  داشته اند  نقش  اخیر  حواشی 
»مهم  داد:  ادامه  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
نیست که تخلفات در چه زمانی رخ داده است و مسؤول 

باشد.« پاسخگو  باید  تخلفات  این  مستقیم 
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ایرانیان گفت: »روزی هفت  مدیرعامل انجمن اهدای عضو 
بدلیل  در سال  نفر  هزار  عبارتی حدود سه  به  و  نفر   ۱۰ تا 

از دست می دهند.« را در کشور  کمبود عضو جان خود 
جلسه  در  دوشنبه  روز  زاده  نجفی  کتایون  ایرنا  گزارش  به 
استانداری  اعضا که در محل سالن جلسات  پیوند  آموزشی 
بیمار   ۹۲۳ گذشته  »سال  داشت:  اظهار  برگزار شد،  لرستان 
گفته  به  کردند.«  اهدا عضو  به  اقدام  در کشور  مغزی  مرگ 
وی هر فرد مرگ مغزی می تواند ۸ عضو بدنش را اهدا کند.
نجفی زاده در خصوص وضعیت اهدا عضو در لرستان گفت: 
اما  نیست  مناسب  استان  این  آمار  بگوئیم  باید  »متأسفانه 

کرد.« اقدام  این عمل خیر  در  ریزی  برنامه  با  می توان 
وی ادامه داد: »در لرستان ساالنه حدود ۴۵ بیمار مرگ مغزی 
قابل اهدا عضو وجود دارد که از ۱۵ سال پیش تاکنون ۴۲ 
حالیکه  در  گرفته  صورت  استان  این  در  عضو  اهدا  مورد 

برسد.« مورد   ۶۷۵ به  می توانست  میزان  این 
حدود  داد:  ادامه  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  مدیرعامل 
۶۰۰ بیمار دیالیزی نیز در این استان وجود دارد که از این 

هستند.« کلیه  پیوند  نیازمند  نفر   ۲۰۰ تعداد 
در  رسانی  اطالع  با  می توانند  رسانه ها  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  توضیح  باشند  داشته  مهمی  نقش  مسئله  این  خصوص 
آن  با  که  است  راه هایی  مهمترین  از  یکی  سازی  »فرهنگ 
خصوص  این  در  خانواده ها  کردن  راضی  زیرا  درگیریم 

است.« مهم  بسیار 
در کشور مرگ  اینکه یک درصد مرگ ها  بیان  با  نجفی زاده 
زنده  دوهفته  مغزی حداکثر  مرگ  »یک  افزود:  است  مغزی 
می ماند اما با گذشت زمان احتمال استفاده اعضا به سرعت 
بر  متفاوت است پس  بسیار  کما  با حالت  لذا  کمتر می شود 
دچار  که  فردی  شدن  زنده  عمومی  باورهای  برخی  خالف 

ندارد.« امکان  عماًل  مغزی شده  مرگ 
عضو  اهدا  زمینه  در  افزایی  هم  و  فرهنگ سازی  نجفی زاده 
دانست  مسئله  این  انجام  در  موفقیت  مرحله  مهمترین  را 
گیری  تصمیم  امکان  حادثه  لحظه  در  »خانواده ها  گفت:  و 
نداشته  خصوص  این  در  فکری  زمینه  پیش  اگر  و  ندارند 
باشند زمان بسیار زیادی صرف تشریح مسئله و راضی کردن 
ممکن  زمان  همین  در  که  شد  خواهد  صرف  عزیزان  این 

است بسیاری از اعضا قابلیت استفاده را از دست بدهند.«

اخبــار 
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معاون وزیر بهداشت:

ایرانیهاروزانه۱۲گرمنمکمصرفمیکنند
تا 5  گرم در روز مجـاز است

گفت:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
مهمترین  از  سالمت  گردشگری  آکادمیک  »بخش 
قسمت های این صنعت است که می تواندگردشگری 
پزشکی این حوزه را رونق ببخشد، دانشگاه پایه و 
اساس گردشگری سالمت کشور است و ایران جز 
آن دسته از کشورهایی است که در راستای این علم 
تجارت را با آن ادغام کرده که نتیجه بسیار خوبی را 
برای صنعت گردشگری سالمت کشور داشته است.«
به گزارش سپید، مهدی رضایی گفت: »دانشگاه علوم 
پزشکی تهران بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور با 
قدمتی بیش از ۸۰ سال است. این دانشگاه افتخار این 
را دارد که حرف اول را نه  تنها در علوم پزشکی ایران 
بلکه در خاورمیانه هم می زند. دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با این پتانسیل مصمم است که در عرصه های 
بین المللی هم در بحث آموزشی و جذب دانشجویان 
خارج از کشور و همچنین در ارائه خدمات درمانی 

فعالیت های گسترده ای را انجام دهد.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: 
»در کشور دانشگاه های علوم پزشکی، عالوه بر نقش 
مهمی که در آموزش گروه های پزشکی ایفا می کنند 
همزمان ارائه دهنده خدمات هم نیز هستند و بیش 

از ۸۵ درصد خدمات درمانی در قالب مراکز دولتی و عمدتا دانشگاهی 
در حال ارائه است. ما امیدواریم که بتوانیم به همان اندازه که در بخش 
آموزشی پزشکی نقش و سهم داریم در بخش ارائه خدمات بهداشتی و 
درمانی در بعد گردشگری سالمت هم فعالیت کرده و جایگاه خود را 
حفظ کنیم.« وی افزود: »تعدادی از خدمات درمانی کشور تنها در بخش 
می شوند  ما محسوب  پزشکی  افتخارات  و جزو  می شوند  ارائه  دولتی 
این  در  دارند.  نیز  هم  بسیاری  تقاضای  قضا  از  که  پیوند  بخش  مانند 
بخش به صورت قانونی بخش خصوصی حضور ندارد که بخش دولتی 
را رقیب خود بداند. بنابراین نفی بخش دولتی در این صنعت یعنی هرز 
رفتن امکانات تخصصی و توانمندی و مهارت های گروه پزشکی کشور.«

رضایی گفت: »گردشگری سالمت جزو سه صنعت مهم اقتصادی در 
دنیا شناخته شده است. پیش بینی نیز در این راستا وجود دارد که این 
صنعت در سال ها آتی ارتقا بیشتری پیدا کرده و در تاپ لیست فعالیت های 
اقتصادی دنیا قرار خواهد گرفت. یعنی با یک شتاب روزافزون مواجه 
است. ما در کشور ناگزیر هستیم که تمهیدات الزم را برای رشد این 
صنعت فراهم کنیم. گردشگری سالمت به طورعام به هر آنچه که مربوط 
به ایجاد رفاه جسمی، روحی و روانی منجر می شود، می گویند. بخش 

مهم آن گردشگری پزشکی یا مدیکال توریسم است.«
بخش  »این  کرد:  تصریح  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی است. ارائه خدمات پزشکی ایران 
به  لحاظ فنی و تکنیکال هم در کشور و هم در منطقه جز برترین  ها است. 
به نظر من برای توسعه بیشتر این صنعت در کشور باید به خدمات جانبی 
که به رشد گردشگری سالمت و جذب توریست درمانی کمک می کند 
توجه ویژه ای کرد. درواقع در کنار توانمند های فنی در حوزه پزشکی 
اقامت،  قبیل  از  امکاناتی  رشد  مانند  گردشگری  در حوزه  بتوانیم  باید 
باالتری  بتوانیم سهم  تا  انجام دهیم  فعالیت هایی را  ترابری و…  سفر، 
را از این بازار داشته باشیم.« وی اظهار کرد: »بسیاری معتقد هستند که 

بیمارستان دولتی باید تنها به بیماران داخلی خدمت رسانی کند و حضور 
آن ها در صنعت گردشگری سالمت به درمان داخلی لطمه خواهد زد. 
به نظر شما جایگاه بیمارستان های دولتی در این صنعت کجاست و تا چه 
میزان می توانند به گردشگران سالمت در این حوزه خدمت رسانی کنند؟«
رضایی ادامه داد: »نکته اول این است، بخش خصوصی این گونه استنباط 
می کند که بیمارستان دولتی در صنعت گردشگری سالمت یک رقیب 
است و ممکن است در این حوزه به آن ها آسیب بزند. به نظر من این گونه 
تفکرات قابل تامل است؛ زیرا ۸۵ درصد پتانسیل خدماتی پزشکی در 
بخش دولتی انجام می شود یعنی تنها ۱۵ درصد خدمات درمانی کشور 
در بخش خصوصی توسعه پیدا کرده است. پس حداکثر توانمندی های 
ما در عرصه پزشکی در بخش دولتی است. خارج کردن بیمارستان های 
دولتی از این حوزه یعنی خارج کردن ۸۵ درصد از توانایی ها از حوزه 

گردشگری سالمت که با دیدگاه ملی همخوانی ندارد.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: »نکته دومی که 
مطرح شده است این است که ورود بخش های دولتی به عرصه گردشگری 
سالمت موجب آسیب دیدن خدمت رسانی به بیماران داخلی می شود که 
به نظر من این موضوع به هیچ  عنوان موضوعیت ندارد؛ زیرا اگر ظرفیت 
ایده آل بیمارستان های دولتی را ۸۵ درصد درنظر بگیریم حدود ۶۵ درصد 
آن توسط بیماران داخلی پر می شود یعنی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت این 
بیمارستان ها خالی است که از آن می توانیم برای ارائه خدمات به گردشگران 
سالمت استفاده کنیم. بنابراین آسیبی به خدمت رسانی به بیماران داخلی وارد 
نخواهد شد. ناگفته نماند که الویت اول ما خدمت رسانی به هموطنان مان 

است. پس این دو مورد قابل جمع است و منافاتی با یکدیگر ندارند.«
وی افزود: »نکته آخر این است که تعدادی از خدمات درمانی کشور 
تنها در بخش دولتی ارائه می شوند و جز افتخارات پزشکی ما محسوب 
می شوند مانند بخش پیوند که از قضا تقاضای بسیاری هم نیز دارند. 
در این بخش به صورت قانونی بخش خصوصی حضور ندارد که بخش 

دولتی را رقیب خود بداند. بنابراین نفی بخش دولتی 
در این صنعت یعنی هرز رفتن امکانات تخصصی 
و توانمندی و مهارت های گروه پزشکی کشور.«

رضایی تاکید کرد: »پایه و اساس گردشگری سالمت 
براساس پیشرفت های علمی در زمینه پزشکی است. 
اگر االن در این بخش مدعی هستیم و به اذعان 
کشور های همجوار حرفی برای گفتن داریم به سبب 
پیشرفت هایی است که در علوم پزشکی ایجاد شده 
است. ما جز کشورهایی هستیم که علم و تجارت 
این صنعت را با یکدیگر ادغام کردیم که به گفته 
سازمان های بین المللی از جمله WHO  تجربه 

موفقی نیز بوده است.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
»من فکر می کنم بزرگترین خللی که در این صنعت 
وجود دارد در بخش قوانین و مقررات است که 
اخیرا وزارت بهداشت گام هایی را در این خصوص 
برداشته است. همچنین بدون متولی بودن این صنعت 
منافع  گاها  که  دالل ها  روی  بر  راه  شدن  باز  و 
شخصی را لحاظ می کنند و به افق  های بلندمدت 
و مشکالتی  ایجاد چالش  نمی کنند موجب  فکر 
شده است که یک زنگ خطر جدی برای حفظ 
بازار این صنعت در کشور است.  ما نیاز به ساماندهی دالالن داریم که 
برای این کار باید با نهادهای حقوقی و مسئولیت پذیر کار کنیم تا بتوانیم 

نتیجه مناسب تری را بگیریم.«
وی تصریح کرد: »در بحث گردشگری سالمت دو موضوع وجود دارد 
که نباید آسیبی به آن ها وارد شود. اول اینکه ما دارای مهارت های فنی 
هستیم و از نظر تکنیکال سطح خدمات پزشکی مان باال است. یعنی از نظر 
علم پزشکی در طراز بین المللی قرار داریم. اگر موضوع دالل ها را سامان 
ندهیم گردشگران سالمت به سمت بخش هایی با توانمندی  های کمتر 
سوق داده می شوند که به علت عوارضی که برجای می گذاریم بازارهای 
هدف را از دست خواهیم داد. موضوع بعدی قیمت مناسب برای ارائه 
خدمات  است. اگر افراد بدون ضابطه و قانون وارد این حوزه شوند این 
موضوع را هم تحت شعاع قرار خواهد داد. با توجه به این موارد قانونمند 
کردن این صنعت در کشور می تواند این دو مزیت گردشگری سالمت 

کشور را حفظ کند و موجب آسیب به این حوزه نشود.«
براساس  سالمت  گردشگری  اساس  و  »پایه  کرد:  خاطرنشان  رضایی 
پیشرفت های علمی در زمینه پزشکی است. اگر االن در این بخش مدعی 
هستیم و به اذعان کشور های همجوار حرفی برای گفتن داریم به سبب 
پیشرفت هایی است که در علوم پزشکی ایجاد شده است. ما جز کشورهایی 
هستیم که علم و تجارت این صنعت را با یکدیگر ادغام کردیم که به گفته 
سازمان های بین المللی از جمله WHO تجربه موفقی نیز بوده است، ما 
همچنین در بخش های آموزشی و آکادمیک هم نیز فعال هستیم. کما اینکه 
در بخش بین الملل دانشجویان بسیاری را در رشته های پزشکی داریم.«

به گزارش خبرگزاری گردشگری سالمت ایران معاون درمان دانشگاه 
پایان اضافه کرد: »ساختار کشور ما به گونه ای  علوم پزشکی تهران در 
است که آموزش پزشکی و ارائه خدمات درهم ادغام یافته و به هر دو 
قسمت توجه شده است. در این خصوص گامی بزرگ را برداشته ایم و 

در کشورهای همجوار درصدد ایجاد شعبه های دانشگاهی هستیم.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد؛

 گردشگری سالمت، یکی از سه صنعت مهم اقتصادی دنیا 
اساس گردشگری سالمت، پیشرفت های علمی در زمینه پزشکی است
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جزئیاتعرضهداروهایترکاعتیاددرداروخانهها

کارشناس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو ضمن تشریح جزییات و چگونگی 
عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ها، 
درباره وضعیت قاچاق و نشت داروهایی چون 

متادون به بازار توضیحاتی داد.
به گزارش سپید، علی بیرامی در گفت وگو با 
ایسنا درباره نحوه توزیع داروهای مخدر در بین 
جمعیت هدف، گفت: »در حال حاضر داروهای 
مخدر به صورت متمرکز از طریق دانشگاه های 
علوم پزشکی به مراکز ترک اعتیاد ارائه می شود. 
البته سازمان غذا و دارو برنامه ای برای ایجاد کد 
رهگیری جهت رصد بهتر داروهای مخدر دارد 
که بر اساس آن بر روی داروهای مخدری که 
تولید می شود، کد رهگیری نصب خواهد شد 

که مختص آن داروست.:«

سرنوشت مبهم نصب کد رهگیری
 بر روی داروهای ترک اعتیاد

وی افزود: »زیرساخت های الزم برای این کار 
در سازمان غذا و دارو فراهم شده، اما متاسفانه 
در شرکت های توزیع داروهای مخدر، هنوز 
زیرساخت های مربوط به کد رهگیری وجود 

ندارد. بر همین اساس در حال حاضر نمی توانیم رهگیری 
را به طور کامل انجام دهیم.«

بیرامی با بیان اینکه البته برچسب اصالت بر روی همه 
داروهای مخدر وجود دارد و مردم می توانند با پیامک کردن 
کد اصالت دارو به شماره ای که بر روی آن درج شده، از 
اصالت دارو مطمئن شوند، افزود: »برای ایجاد کد رهگیری 
داروهای ترک اعتیاد نیز جلساتی را با شرکت های توزیع 
برگزار کرده ایم. آنها برای این اقدام به سخت افزارهایی 
در سیستم توزیع شان نیاز دارند تا بتوانند این اقدام را 
انجام دهند. ضمنا در حال حاضر داروهای مخدر یا ترک 
اعتیاد، از مبدا تا زمانی که به مصرف کننده نهایی برسد در 
سامانه ای که مرتبط با سامانه HIX است، رصد می شوند.«
بیرامی ادامه داد: »به این صورت که یک کد رهگیری 
به  تامین کننده  از  و  داروها درج شده  فاکتور  بر روی 
توزیع کننده و از آنجا به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور می روند، اما رصد دقیق تر و رهگیری الکترونیک 
در حوزه شرکت های  که  دلیل شکافی  به  داروها  این 
پخش وجود دارد، امکان پذیر نیست؛ چراکه این اقدام باید 
به صورت الکترونیک باشد، اما هیچ یک از شرکت های 
پخش زیرساخت الزم برای انجام این کار را ندارند. یعنی 
شرکت های پخش داروهای مخدر، زیرساخت انتقال این 
کدهای یونیک را تا سطح عرضه و به صورت الکترونیک 
ندارند تا بتوانیم تا سطح مصرف کننده دارو را رصد کنیم. 
امیدواریم به زودی این زیرساخت ها فراهم شود. بنابراین در 
حال حاضر داروهای مخدر یا ترک اعتیاد قابلیت رهگیری 

ندارند تا متوجه شویم که دارو از کدام شرکت پخش 
دریافت شده و به کدام مصرف کننده ارائه شده است، 
اما اصالت آن از سوی مصرف کننده قابل ردیابی است.«
در  اعتیاد  ترک  داروهای  عرضه  آزمایشی  اجرای 

داروخانه های ۵ شهر
کارشناس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با بیان اینکه در این زمینه هماهنگی های الزم را 
با کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر  انجام داده ایم، 
اظهار کرد: »پنج شهر را برای انجام پایلوت این برنامه در 
نظر گرفته ایم. در حال حاضر این برنامه در قم به صورت 
100 درصد انجام می شود و دو داروخانه خصوصی دارو 
را به مراکز ترک اعتیاد ارائه می دهند. همچنین این اقدام 
به صورت ناقص و فقط برای بیماران صعب العالج در 
کرمان هم انجام می شود و در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، در منطقه یک شهرداری نیز در حال بررسی و 
انتخاب داروخانه هایی هستیم که ارزشیابی شان باال بوده و 
استانداردها و ضوابط مورد نظر ما را مورد توجه قرار دهند.«

داروهای را چه کسی به بیماران می رساند؟
بیرامی ادامه داد: »در عین حال شهرهای گیالن و بیرجند 
نیز اعالم آمادگی کردند که این اقدام را به صورت پایلوت 
انجام دهند. ما هم در حال انجام راستی آزمایی هستیم تا 
بررسی کنیم که آیا این واگذاری ها درست بوده یا خیر. 
البته تاکید می کنم که فعال برنامه ای برای اینکه داروهای 
مخدر را در داروخانه ها عرضه کنیم، نخواهیم داشت؛ 

یعنی اینطور نیست که دارو در داروخانه به بیمار عرضه 
شود، بلکه داروخانه داروی ترک اعتیاد را به مراکز ترک 
اعتیاد ارائه کرده و آن مرکز هم دارو را به بیمار می دهد؛ 
چراکه باید پوکه های دارو جمع آوری شود و بیمار به 
مراکز ترک اعتیاد مراجعه کند. با توجه به بررسی هایمان 
هم بهتر است که داروهای مخدر در مراکز ترک اعتیاد 

به بیماران ارائه شوند.«
وی درباره میزان قاچاق داروهای مخدر نیز گفت: »آمار 
دقیقی از قاچاق داروهای مخدر در دست نداریم، البته 
بعضا درباره نشت متادون صحبت می شود و این نشت 
می تواند از همه جا اعم از مراکز ترک اعتیاد یا از سوی 
تولیدکنندگان متادون اتفاق افتد. از طرفی متاسفانه با توجه 
به اختالف قیمتی که در زمینه داروهای ترک اعتیاد وجود 
دارد، این داروها به صورت زیرپله ای،   غیر مجاز و تقلبی 

هم تولید می شوند.«

۹۰۰ هزار نفر تحت درمان متادون هستند
کارشناس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو تاکید کرد: »البته در سازمان غذا و دارو آمارمان از 
نظر تعداد بیمارانی که در سامانه آیداتیس ثبت شده اند، 
با میزان دوز متادونی که ارائه می دهیم، برابری می کند، اما 
اینکه آیا مراکز ترک اعتیاد آماری که به ما ارائه می دهند، 
درست است یا خیر را نمی دانیم. اعالم می شود که متوسط 
دوز داروی متادون برای هر بیمار باید 100 میلی گرم باشد. 
طبق میزان دارویی که ما به مراکز می دهیم، حدود 900 

با متادون  هزار نفر در کشورتحت درمان 
هستند و این عدد با میزان متادونی که ما در 
سال 139۷ تولید و ارائه کردیم که بالغ بر ۲3 
تن بود، برابری می کند. پیش بینی می کنیم که 
امسال حدود ۲4 تن متادون در کشور تولید 
شود. باید توجه کرد که مراکز ترک اعتیاد، 
بیماران را در سامانه آیداتیس ثبت کرده و 
با  ما  میزان دوز دارو را مشخص کرده و 
توجه به این سامانه میزان مصرف داروها و 

... را بررسی می کنیم.«

یقه سفیدهایی که از بازار سیاه 
متادون می خرند

بیرامی با بیان اینکه مراکز ترک اعتیاد داروهای 
مخدری را بین بیماران توزیع می کنند که از 
دانشگاه ها دریافت کرده اند و بنابراین این 
داروها اصالت دارند، گفت: »نگرانی ما بابت 
افرادی است که اصطالحا به آنها یقه سفید 
می گوییم و افرادی هستند که می خواهند 
داروی مخدری مانند متادون مورد نیازشان 
را مستقیما از بازار سیاه تهیه کنند و به مراکز 
ترک اعتیاد مراجعه نمی کنند. باید توجه کرد 
که در این موارد امکان تقلبی بودن دارو وجود دارد. در 
حال حاضر حدود ۷300 مرکز ترک اعتیاد در کشور داریم 
که از دانشگاه های علوم پزشکی دارو دریافت می کنند.«

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم بحث رهگیری الکترونیک را در 
تمام زنجیره تامین، توزیع و مصرف داروهای مخدر ایجاد 
کنیم، می توانیم از بخشی از نشت این داروها جلوگیری 
کنیم، اظهار کرد: »ما اصال آماری از میزان نشت داروهای 
مخدر نداریم. البته آنچه روی کاغذ می آید درست است، 
یعنی تعداد بیماری که به ما اعالم می کنند، با میزان دوزی 
که توزیع می کنیم، درست است، اما ممکن است تعدادی 
از افراد تحت درمان، فِیک باشند و برخی از مراکز از 
کد ملی افراد مختلف استفاده کنند و یا دوزهای باالتری 

را استفاده کنند.«
بیرامی درباره هزینه داروهای ترک اعتیاد برای بیماران 
نیز گفت: »داروهای مخدر دارای تعرفه هستند و برای 
درمان هر بیمار تعرفه مشخصی در نظر گرفته شده است. 
در بسته درمانی این افراد، درمان دارویی هم دیده شده 
است. البته قرار بود درمان اعتیاد تحت پوشش بیمه قرار 
گیرد و بودجه ای هم در سال 139۶ و 139۷ برایش در 
نظر گرفتند که متاسفانه انجام نشده و بودجه برگشت. 
بنابراین در حال حاضر بیمار برای پکیج درمانی خود در 
مراکز درمانی ترک اعتیاد هزینه می پردازد که در این پکیج، 
درمان دارویی هم دیده شده است. به عنوان مثال اگر بیمار 
1۷۶ هزار تومان پرداخت کند، معادل یک ماه دریافت 

دارو و چهار بار ویزیت پزشک و روان پزشک است.«

اخبــار

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت:

در تولید ایمپلنت های ارتوپدی
 به خودکفایی رسیده  ایم

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران 
خودکفا  ارتوپدی  پالک های  و  پیچ  تولید  در  تا  شده  موفق 
شود، گفت: »اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو 
از شرکت های دانش بنیان تولیدکننده ایمپلنت های ارتوپدی، 

می کند.« حمایت 
سیدحسین  خبرنگاران،  باشگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
صفوی گفت: »تفاهم نامه ای با معاونت علمی ریاست جمهوری 
کنیم و شرکت ها  دریافت  تسهیالتی  تا  است  انعقاد  در حال 
مجوزهای  الزم  استاندارهای  و  کیفیت ها  گرفتن  نظر  در  با 
الزم و پروانه های تولید را دریافت و محصالت خود را در 

بازار عرضه کنند.«
و  تروما  جراحی های  و  ارتوپدی  حوزه  »در  داد:  ادامه  وی 
ستون فقرات سیاست های حمایتی وزارت بهداشت باعث شده 
تعداد تولیدکنندگان رشد چشمگیری داشته باشد و عالقه مندان 

بسیاری در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند.«
صفوی افزود: »خوشبختانه ما در تولید پیچ و پالک تروما به 
خودکفایی رسیده ایم و ارزبری محصوالت در حوزه ارتوپدی 
بسیار کم است و با توجه به توان تولید داخل، پیچ و پالک های 
مورد استفاده در ستون فقرات، امسال در لیست کاالهای که 

در آن به خودکفایی رسیده ایم قرار می گیرند.«
مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 
»با توجه به افزایش توان تولیدکنندگان داخلی در سال های 
از  حمایت  برای  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  سیاست  اخیر، 
کاالی ایرانی، ایجاد محدودیت های فنی و قیمتی برای ثبت 
در  این سیاست  که  است  بوده  مشابه  واردات محصوالت  و 
سال 98 به محدودیت تعدادی واردات تا حداکثر 10 درصد 
نیاز کشور  نیاز کشور تسری پیدا کرده و حداقل 90 درصد 

توسط تولید کنندگان داخلی تامین می شود.«
صفوی در پایان اضافه کرد: »سیاست صدور مجوز حداقلی 
تا سقف 10 درصد برای محصوالت شناخته شده جهانی با 
کیفیت های برتر به منظور حفظ بازار رقابتی در بازار داخلی و 
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و همچنین، امکان برخورداری 
بیماران خاص از آخرین فناوری ها در کشور، برای صیانت 

از حقوق بیماران بوده و برای کلیه کاالها رعایت می شود.«

افزایش ذخایر دارویی 
هالل احمر به 5 ماه

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر اعالم کرد: »با 
توسعه ای که در انبار داروخانه ها داشتیم ذخایر دارویی برای 
خدمت رسانی به موقع و تأمین اقالم دارویی مورد نیاز مردم در 
داروخانه مرکزی هالل احمر از ۲ ماه به ۵ ماه افزایش یافت.«

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، علی فرجی افزود: »این سازمان 
در یکسال گذشته به ثبات نسبی رسیده و بر اساس آمار فروش 
داروخانه های تحت پوشش، افزایش فروش معقولی نسبت به 
مدت مشابه داشته است و با تدابیری که در نظر گرفته شده تا 
پنج ماه آینده بسیاری از نیازهای دارویی مراجعین ذخیره شده 
است.« وی ادامه داد: »عالوه بر آن با تحوالتی که در بخش های 
مختلف ازجمله تأیید نسخ در داروخانه و ادغام فضای داروخانه 
مرکزی و تک نسخه ای داشتیم بسیاری از سردرگمی های مردم 

در تهیه اقالم دارویی رفع شده است.«
فرجی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم ها بر سیستم دارویی 
هالل تأثیر داشته است، اظهار داشت: »تا این لحظه این تحریم ها 
ما تمام  نداشته و  قابل توجهی  تأثیر  بر سیستم دارویی هالل 
تالشمان را کرده ایم که از تأمین کننده های داخلی و واردکنندگان 
این  بازرگانی سها کیش تحت پوشش  از شرکت  و همچنین 
سازمان در واردات برخی از داروها کمک بگیریم تا راهبری 
فعالیت های مرتبط با امور دارویی و تجهیزات پزشکی در راستای 
البته اگر مشکلی هم  انجام شود.  نیازهای درمانی کشور  رفع 
کمبودهای کشوری  به  مربوط  داشته  داروها وجود  تأمین  در 
است و این کمبودها به دالیل مختلف و طی سالیان گذشته نیز 

وجود داشته است.«

یقهسفیدهاییکهازبازارسیاه،متادونمیخرند

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه لوزارتان موجود 
در داروخانه ها سالم است، گفت: »این دارو به صورت سهمیه ای 

در داروخانه ها توزیع می شود.«
به گزارش سپید، شهرام شعیبی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، 
درباره کمبود داروی لوزارتان در داروخانه اظهار کرد: »بر اساس 
اعالم جهانی در ماده اولیه دارویی لوزارتان در درمان پرفشاری 

خون مانند والسارتان ناخالصی سرطان زا وجود داشت.«
وی ادامه داد: »دارو های لوزارتان شرکت هایی که ماده اولیه تولید 
جمع آوری  داروخانه ها  از  و  ریکال  بودند،  سرطان زا  آنها  شده 
شدند.« شعیبی گفت:  »افزون بر جمع آوری لوزارتان سرطان زا، 
شد.  ممنوع  کشور  به  دارو  این  سرطان زای  اولیه  ماده  واردات 
دارد، سالم  لوزارتان که در داروخانه ها وجود  بنابراین دارو های 

هستند و بیماران مبتال به فشارخون باال، نگران سرطان زایی این 
دارو نباشند زیرا همه لوزارتان ها با ماده اولیه سرطان زا ریکال 

و جمع آوری شدند.«
شعیبی بیان کرد: »در مقطع کوتاهی با کمبود جهانی لوزارتان و 
ماده اولیه آن روبه رو بودیم و اکنون داروی لوزارتان به صورت 
»با  کرد:  تاکید  وی  می شود.«  توزیع  داروخانه ها  در  سهمیه ای 
وجود اینکه این دارو در داروخانه ها وجود دارد، اما به طور کامل 
بازار از لوزارتان اشباع نشده است؛ چراکه با فروش بیشتر این 
دارو، بیماران دارو را خریداری و ذخیره می کنند.« سخنگوی 
سازمان غذا و دارو یادآور شد: »دیگر با مشکلی در تامین داروی 
روبه رو  باال  فشارخون  به  مبتال  قلبی  بیماران  برای  والسارتان 

نیستم و کمبود تا حدودی رفع شده است.«

سخنگویسازمانغذاوداروخبرداد

توزیع سهمیه ای لوزارتان در داروخانه ها

رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به رییس کانون سردفتران و دفتر 
یاران تاکید کرد: 

»قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه )دارای پروانه یا مجوز 
تاسیس( و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استعالم شود.«

به گزارش سپید، در متن نامه محمدرضا شانه ساز خطاب به رییس کانون 
سردفتران و دفتر یاران آمده است: »طبق گزارشات واصله تعدادی از 
موسسین داروخانه های کشور بدون اطالع دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط 
و قبل از تایید صالحیت کمیسیون قانونی ماده ۲0، به اشکال متفاوت 
اقدام به واگذاری داروخانه در دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر می نمایند 

که این موضوع مغایر با ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی 
و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/۲9 بوده و باید پرونده فرد 
واگذار کننده غیرقانونی پروانه، به مراجع ذیصالح قضایی ارجاع شود.«
معاون وزیر بهداشت  در ادامه خطاب به رییس کانون سردفتران و دفتر 
یاران تصریح کرده است: » به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تبعات 
بعدی احتمالی آن، به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابالغ نمایند 
که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه )دارای پروانه یا 
مجوز تاسیس( و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه )معاونت/ 

مدیریت غذا و دارو( استعالم شود.«

رییسسازمانغذاوداروخطاببهرییسکانونسردفتران؛

واگذاری داروخانه در دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر، ممنوع است



قهری  اقدامات  منفی  تاثیرات  ویژه  گزارشگر  به  خطاب  نامه ای  در  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر توجه وی را به اثرات زیان آور تحریم های وضع شده بر سالمت 

مردم ایران جلب کرد.
به گزارش سپید، متن نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به ادریس جزایری به شرح ذیل است:

جناب آقای ادریس جزایری
گزارشگر ویژه تأثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر

با تقدیم سالم و احترام
به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران که یکی از نهادهای اصلی قانونگذار 
حوزه سالمت و مدافع حقوق بیماران است، می خواهم توجه شما را به اثرات زیان آور تحریم های وضع 
شده بر سالمت مردم ایران جلب نمایم. تحریم هایی که در پی خروج یک جانبه ایاالت متحده آمریکا 

از برنامه جامع اقدام مشترک در 8 مِه 2018 اعمال شده است.
 طبق ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر:

1- هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده اش، به 
ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. 
همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به 
عللی مستقل از اراده خویش، وسایل امر معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
2- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت  ویژه برخوردار شوند. همه کودکان، اعم از آن 

که در پی ازدواج یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند از حمایت اجتماعی یکسان بهره مند گردند.
بانکی و حمل و نقل، به طور قابل توجهی واردات داروها و کاالهای  محدودیت های فعلی در امور 

ضروری را متأثر ساخته و منجر به بحران جدی در حوزه سالمت مردم ایران گردیده است.
دسترسی به فرآورده های دارویی و پزشکی ضروری، حق اساسی مردم است و هر گونه تحریمی که این 
حق را هدف قرار دهد، در تضاد با مفاد اعالمیه رسمی حقوق بشر و اصول اخالقی پذیرفته شده است.
لذا خواهشمند است برای نجات جان مردم و جلوگیری از فاجعه انسانی، سازمان ملل کلیه تدابیر الزم 

را اتخاذ نماید.
اینجانب منتظر دریافت پاسخ آن مقام محترم در اولین فرصت ممکن هستم.

توجه ویژه شما به این امر موجب مزید امتنان خواهد بود.
با تقدیم شایسته ترین احترام ها

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران

نظام ارجاع درمان
 باتالق راکد تناقض    

سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی    
 

در هر نظام ملی سالمت که قرار است یارانه درمان پرداخت 
شود ابزار کنترلی هزینه کرد یک التزام ناچار است. یعنی باید 

باشد. تعبیه شده  استحقاق سنجی درمان  برای  معیاری 
نظام ارجاع تالش می کند مفهوم آزادی اراده ارباب رجوع به 
شبکه یارانه ای درمان را منظم کند. اینجا تعریف بیمار بودن و 
نیازمندی به درمان یک حوزه تخصصی خواهد شد و دردمندی 

و ناخوشی با بیماری تمیز داده می شود.
نظام ارجاع در ذات خود چیزی دارد که سلب حق مراجعه 
آزاد به سطوح تخصصی تر است.   اگر به بسته های نظام ارجاع 
ورود کنید، می بینید عبور از سطح اول به دوم نظام ارجاع با 

ریزش 80 تا ۹0٪ معین می شود.
نقطه صفر ورود کجاست؟    

در نظامات ارجاع مستقر جهانی تریاژ مختص تروما نیست و 
باید رجیستر  یارانه ای ملی  شما برای ورود به چرخه درمان 
بشوید. ویزیت ارجاع در ایران از پزشک عمومی شروع می شود 
اما آیا در نظامات فعلی استاندارد در سایر کشورها، پاسپورت 
ورود به چرخه ارجاع از پزشک عمومی صادر می شود؟    

زیرا  است  مناقشه  محل  یک  خودش  عمومی«  »پزشک  واژه 
ملی  نظامات  از  بسیاری  در  خانواده  پزشکی  نظام  استقرار 
عبارتی  به  ندارد.  عمومی  پزشک  عنوان  به  ترجمه ای  درمان 
یک پزشک معرف خانواده با تشابه حوزه عملکردی پزشک 
عمومی ما این غربالگری را به عهده دارد. از همینجا همکاری 
یک مراقب آگاه سالمت که مجرب و آموزش دیده آکادمیک 
به درگاه  دلبخواهی هر مراجعه کننده  تفننی و  از ورود  است 
اولین سطح تماس  ویزیت ممانعت می کند. به عبارتی ما در 

با اراده مراجعه هنوز مسأله داریم. 
بلیط  تنظیم  و  در دسترس  پزشک  و  بیتوته  بر  مبتنی  سیاست 
نظام  در  عرفی  فیلتر  با  مقیم  پزشک  نام  به  چرخه  به  ورود 
نظام  از  وقتی  ما  دارد.  ذاتی  مغایرت  استقرار  بدو  در  ارجاع 
ارجاع حرف می زنیم، ویزیت توسط پزشک عمومی را تریاژ 
پزشک  است. حتی  ارجاع  نظام  اول تحریف  این  و  می دانیم 
عمومی هم باید در طول گیت ورودی نظام ارجاع یک غربال 
باشد  داشته  دلبخواهی  و  تفننی  رجوع  حذف  برای  تریاژی 

اما این با فرهنگ ترویجی رسمی مغایرت و تناقض دارد.
به  دسترسی  سهولت  و  خدمات  رایگانی  بر  توقف  و  تمرکز 
سطوح تخصصی آنقدر قدرتمند و با پشتوانه سیاسی است که 
هر وقت دو سنجه رضایتمندی و کیفیت را کنار هم بگذاریم، 
رضایت در سهولت دسترسی به خدمات پیشرفته و رایگانی 

تمام صفحه شطرنج را می گیرد.
دسترسی  سهولت  با  خود  وجودی  اساس  در  ارجاع  نظام 
آن  با  فعلی  سیاست  یعنی  همین  و  دارد  تعارض  دلبخواهی 
مخالف است. نمی شود شما همزمان سهولت رایگان به سطوح 
فوق تخصصی را ممکن کنید و از طرف دیگر حرف از سقف 
20 درصدی ارجاع بزنید. فرهنگ سازی مقوله ای سخت باشد 
یا آسان، اراده ای که دارد کار می کند قصد ممانعت از دسترسی 

آزاد ندارد.
سالمت  تحول  طرح  در  موفقیت  سنجه  تنها  »رضایتمندی« 
فعلی بود و نظام ارجاع بر سنگ بنای ممانعت از 80 درصد 

مراجعین دلبخواه و خودکار به سطوح تخصصی است.
امکان جمع نقیضین وجود ندارد و تا روزی که ما درک درستی 
است  ارجاع  سهم  همان  که   20 به   80 اعداد  نسبت  فهم  از 
به  کنیم که جمعیت پزشک عمومی  نمی توانیم درک  نداریم، 

متخصص ما نمی تواند از 80 به 20 کمتر باشد.
مستند مدعای من در تناقض و تقابل نظام ارجاع با خط مشی 
امروز رسمی سالمت همین نزدیک شدن تعداد کلی پزشک 
متخصص با پزشک عمومی است. ما هنوز نمی خواهیم اعالم 
رسمی کنیم که وقتی مرجع رسمی ۴5 هزار پزشک عمومی را 
در کنار ۴0 هزار متخصص و 15 هزار رزیدنت اعالم می کند، 
این عدد در آمار یک مدرک قوی در انهدام نظام ارجاع است.
شما نمی توانید انکار کنید که با تعداد  80 هزار نفری پزشکان 
عمومی اگر اشتغال به طبابت را لحاظ کنید یعنی 50٪ پزشکان 
عمومی طبابت بالینی نمی کنند. اگر پزشکان ستادی و اداری 
را از این جمع کم کنید به اعداد عجیبی می رسید که علی رغم 
پیچیدگی مستند ریاضی ساده ای برای تقابل خط مشی حاکمیتی 

با نظام ارجاع است.
تناظر دو دویی مجموعه ها به شما ثابت می کند سیستم قصد 
استقرار نظام ارجاع را ندارد و اگر در مصاحبه و خطابه این 
حرف ها را می شنوید بیشتر یک آرزوی آکادمیک است تا یک 

واقعیت مجازی مجاز!
همین امروز با استقرار نظام ارجاع ورودی کلینیک های ویژه 
فوق تخصصی و تخصصی باید 80٪ کاهش یابد و این یعنی 
درصدی   80 مشتری  ریزش  علت  به  کلینیک ها  از  بسیاری 

توقف صرفه اقتصادی خواهند زد.
ما نه می خواهیم واقعیت ها را باور کنیم و نه درک درستی از 
فاصله رفتار و گفتارمان داریم. تا وقتی این خط مشی در علن 
به سمت ترویج تخصصی شدن درمان پیش می رود، نظام  ارجاع 
می کنم  توصیه  و  است  خودمانی   برنامه  و  طرح  تعارف  یک 

برای شیرین کردن دهان از این کلمات سوء استفاده نکنیم.
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با تاکید بر اثرات زیان آور تحریم های وضع شده بر سالمت مردم ایران نوشته شد

نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی
  به ادریس جزایری گزارشگر ویژه سازمان ملل

محققان کانادایی با طراحی یک تکنولوژی جدید امکانی را فراهم کرده اند 
که رزیدنت های جراحی بدون نیز به کار بر روی بیماران واقعی با استفاده از 
شبیه سازی فضای اتاق عمل مهارت های الزم را به طور موثر آموزش ببینند.

به گزارش سپید به نقل از خبرگزاری شینهوا، آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی 
جراحی دانشگاه کانادایی که چندین عضو ایرانی نیز دارد، یک تکنولوژی 
  )Digital OR Black Box( »جدید موسوم به »جعبه دیجیتال یا سیاه
طراحی کرده است که حرکات دست و چشم های جراحان متخصص را 
در اتاق عمل دنبال کرده و داده های دیجیتالی تولید می کند که می توان 

آنها را به طور مستمر با کامپیوتر آنالیز کرد.
بن ژنگ رئیس آزمایشگاه مذکور دراین باره می گوید: »ما برای توصیف 
دقیق الگوی هماهنگی چشم و دست جراحان، داده های حقیقی داریم. 
امید داریم تا از این داده ها برای ارتقای امنیت بیمار در اتاق عمل های 

آینده استفاده کنیم.«
کار پژوهشگران آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه سازی جراحی برخالف سایر 
بیماران  و  بیماری ها  مورد  در  که  دانشگاه  این  پزشکی  آزمایشگاه های 
مطالعه می کنند، بر بانیان خدمات درمانی تمرکز دارد. این گروه به طور 
خاص به دنبال آن است که قابلیت ها و محدودیت های آنها را شناسایی 

کرده و سیستمی را برای پشتیبانی از آنها طراحی کند. 
وی می گوید: »این شامل طراحی یک برنامه شبیه سازی کارآمدتر برای 
مهارت آموزی به آنها است. برای ساخت یک مدل شبیه سازی که جای 
بیمارانی که هم اینک به عنوان مدل آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند، 

هر کاری می کنیم.«
داده های ضبط شده از هماهنگی دست و چشم در جراحان زبده همچنین 
انجام عمل های جراحی  می تواند به جراحان جوان در یادگیری نحوه 

پیچیده کمک کند.
به عنوان نمونه، داده های دیجیتال ضبط شده از حرکات دست جراحان 
زبده می تواند به یک ایستگاه آموزشی ثانویه انتقال داده شود که در آن 
یک جراح تازه کار می تواند کاری که جراح متخصص انجام داده است 

را حس کند.
رویال کالج پزشکان و جراحان کانادا بودجه الزم را در اختیار تیم ژنگ 
 )muscle memory( قرار دادند تا مزایای پرورش حافظه عضالنی

جراح را در ضمن یادگیری مهارت های جدید تست کند.
به  که  کرده اند  طراحی  دیگری  تکنولوژی  همچنین  تحقیقاتی  تیم  این 
دانشمندان اجازه دنبال کردن حرکات چشم چندین جراح را می دهد. با 
آنالیز نقاطی که چند جراح به طور مشترک به آنها خیره شده اند، ژنگ و 
تیمش راهی جدید برای اندازه گیری هماهنگی میان جراحان یافتند که 

اندازه گیری همکاری تیمی را پایه ریزی کرد.
دنبال  به  بین المللی  محققان  همکاری  با  گذشته  سال  هفت  در  ژنگ 
ایجاد یک محیط آموزشی مجازی برای پرورش مهارت های انترن های 

جراحی بوده است.
بیمار را طراحی کرده و  بُعدی خاص  الگوهای سه  »ما  وی می گوید: 
سپس این الگوها را از طریق واقعیت مجازی و افزوده به انترن ها نشان 

می دهیم تا به عملکرد آنها در اتاق عمل کمک کنیم.«
هم اینک تکنولوژی تصویر دیجیتال عمدتًا در جراحی های مربوط به سر 
و دهان و دندان مورد استفاده قرار می گیرد اما ژنگ امید دارد که در آینده 

بتوان از این تکنولوژی در شاخه های دیگر نیز بهره برد.

تا  انسدادی ریه  بیماری های مزمن تنفسی و  در جلسه سیاست گذاری 
همزمان با آغاز هفته دولت، طرح آزمایشی شناسایی و درمان بیماری های 
مزمن تنفسی و انسدادی ریه  )COPD(، در مراکز بهداشتی سطح یک 
شهرهای اجرا کننده برنامه ایراپن از جمله نقده، مراغه، شهرضا، بافت و 

استان مازندران اجرایی شود.
به گزارش سپید، جلسه سیاست گذاری بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی 
ریه، با حضور معاونین درمان، بهداشت، پرستاری و رییس مرکز مدیریت 
آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر 
بورد فوق تخصصی بیماری های تنفسی وزارت بهداشت و نماینده انجمن 

فوق تخصصی ریه، در معاونت درمان برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد تا همزمان با آغاز هفته دولت، طرح آزمایشی 
 ،)COPD(  شناسایی و درمان بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی ریه
در مراکز بهداشتی سطح یک شهرهای اجراکننده برنامه ایراپن از جمله 

نقده، مراغه، شهرضا، بافت و نیز استان مازندران اجرایی شود.
بنابر اعالم وبدا، این طرح به صورت آزمایشی و براساس راهنماهای بالینی 

تدوین شده، اجرا می شود و در صورت نیاز خدماتی همچون پیشگیری، 
غربالگری، درمان و خودمراقبتی در منزل به بیماران مبتال به بیماری های 
مزمن تنفسی و انسدادی ریه )COPD( ارائه می شود. دو معاونت درمان 
و بهداشت وزارت بهداشت، به عنوان کمیته مشترک کارگروه اجرایی، 

مسئولیت انجام این طرح را عهده دار شده اند.
همچنین، براساس مصوبات این کارگروه، مصطفی قانعی، دبیر بورد فوق 
تخصصی بیماری های تنفسی وزارت بهداشت و محمدرضا مسجدی، 
نماینده انجمن فوق تخصصی ریه، به عنوان فوکال پوینت های علمی 
طرح پایلوت بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی ریه )COPD( انتخاب 
شده اند تا مدیریت و برنامه ریزی آموزشی این برنامه به مراکز بهداشتی 

و درمانی نیز طبق برنامه، صورت گیرد.
در این راستا، با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت و با بهره گیری از نرم افزار استارت آپی خودمراقبتی، اقدامات 
الزم در خصوص آموزش خدمات خودمراقبتی بیماران تنفسی و ریوی 

مزمن صورت می پذیرد.

شبیه سازی جراحی، جایگزین تمرین روی بیماران واقعی

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد

اجرای آزمایشی طرح شناسایی و درمان بیماری های مزمن تنفسی و انسدادی ریه
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