
رئیس مرکز پیوند وزارت بهداشت:

مشکلی در روند دارورسانی به 
بیماران خاص گزارش نشده است

رئیس مرکز پیوند و مدیریت بیماری های وزارت بهداشت در 
دارویی  اقالم  برخی  »کم فروشی«  بر  مبنی  اخباری  به  واکنش 
حوزه  در  خاصی  مشکل  »تاکنون  کرد:  تأکید  داروخانه ها،  در 
دارورسانی به بیماران خاص به وزارت بهداشت گزارش نشده؛ 
هرچند که ممکن است در برخی موارد دارو به صورت کامل در 
اختیار بیمار قرار نگیرد.« به گزارش سپید به نقل از ایسنا، مهدی 
شادنوش در خصوص چرایی ارائه برخی اقالم دارویی، کمتر 
از میزان نسخه شده توسط پزشک، از سوی برخی داروخانه ها، 
به وضعیت دسترسی بیماران خاص به داروهایشان اشاره کرد و 
گفت: »گزارشی از اینکه بیمار خاصی در دسترسی به دارویش 
البته شرایط سخت است،  نداشته ایم.  باشد،  دچار مشکل شده 
اما اینطور نیست که دارو در دسترس نباشد.« رئیس مرکز پیوند 
و مدیریت بیماری های وزارت بهداشت گفت: »تاکنون مشکل 
خاصی در حوزه دارورسانی به بیماران خاص به ما گزارش نشده 
البته ممکن است در برخی موارد دارو به صورت کامل  است. 
در اختیار بیمار قرار نگیرد؛ یعنی از تعداد دارویی که در نسخه 
تجویز شده، میزان کمتری دارو به بیمار داده شود، اما به صورت 

مستمر دارو در دسترس بیماران قرار دارد.«
شادنوش در پایان درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی ارائه کمتر 
برخی داروهای خاص و گران قیمت نسبت به میزانی که در نسخه 
تجویز شده است، از سوی داروخانه ها، گفت: »قسمتی از این 
موضوع به بحث های مدیریت داروخانه برمی گردد؛ چراکه ممکن 
است داروخانه به موقع سفارش دارو نداده باشد و تمهیدات الزم 
برای تأمین دارو انجام نشده باشد و ممکن است بخواهند مدیریت 
کنند، اما به طورکلی کمبود دارویی وجود ندارد. البته تا زمانی 
که سامانه های رصد دارو و ارائه آن به بیماران کامل نشوند و 
مورد بهره برداری قرار نگیرند، ممکن است چنین تخلفاتی هم 

اتفاق افتد.«

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران پاسخ داد؛

 آیا در مراکز خصوصی از 
تجهیزات پزشکی دست دوم 

استفاده می شود؟
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران در پاسخ به این سؤال که آیا از 
تجهیزات پزشکی دست دوم در مراکز خصوصی استفاده می شود، 
تجهیزات  تمامی  زیرا  است  غیرممکن  تقریبًا  ادعا  »این  گفت: 
مصرفی دارای شماره سریال و کد هستند و حداقل در رشته 

قلب و عروق چنین کاری محال است.«
به گزارش سپید، مسعود قاسمی در تشریح آثار تحریم بر روند 
درمان بیماران قلبی، به مهر گفت: »مشکل تبادل ارز برای تأمین 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز در مراکز درمانی، یکی از آثار تحریم های 
ظالمانه علیه کشورمان است.« وی با عنوان این مطلب که امیدواریم 
با توجه به تحریم های موجود دچار آسیب جدی نشویم، افزود: 
مثل  پزشکی مصرفی  تجهیزات  بر روی  بیشتر  تحریم ها،  »این 
استنت ها، برخی بالن ها و همچنین وسایلی که در آنژیوگرافی 

تشخیصی استفاده می شود، تأثیرگذار است.«
قاسمی ادامه داد: »به رغم امکان تهیه این قبیل تجهیزات پزشکی 
نیاز، نگرانی ما از بابت تبادل ارز برای تهیه این وسایل  مورد 
است.« وی با تأکید بر تالش خانواده بهداشت و درمان کشور 
برای کاهش آثار تحریم ها، گفت: »تمامی دست اندرکاران حوزه 
به  و حداقل  نشود  محسوس  کمبودها  می کنند  تالش  سالمت 

جان بیماران آسیب نزند.«
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران همچنین به تجهیزات پزشکی 
مثل دستگاه های آنژیوگرافی، کاردیوگرافی و…، اشاره کرد و 
گفت: »با پیش بینی هایی که در ۱۰ سال اخیر صورت گرفته بود، 
در حال حاضر این دستگاه ها از سطح کیفی خوبی برخوردارند 
و برای به روز کردن آنها غفلت نشده است؛ اما نمی توانیم برای 

۵ سال آینده نگران نباشیم.«
وی افزود: »تجهیزات پزشکی مصرفی آسان تر از تجهیزات پایه 
قابل تهیه است و از همین رو باید بر اساس نیاز کشور، برای 

تأمین این قبیل تجهیزات اقدام کنیم.«
از تجهیزات  این سؤال که عنوان می شود  به  پاسخ  قاسمی در 
استفاده  بخش خصوصی  درمانی  مراکز  در  دست دوم  پزشکی 
می شود، گفت: »این ادعا تقریبًا غیرممکن است که یک بیمارستان 
بیمار مصرف می شود را،  بتواند تجهیزات پزشکی که در بدن 

دست دوم تهیه کند.« 
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران با عنوان این مطلب که تمامی 
تجهیزات مصرفی دارای شماره سریال و کد هستند، افزود: »حداقل 
در رشته قلب و عروق چنین کاری محال است.« وی ادامه داد: 
»بنده تأکید می کنم هیچ وسیله پزشکی غیرمتعارف و تقلبی در 

محدوده بیمارستان وارد نمی شود و این کار غیرممکن است.«
قاسمی تأکید کرد: »استفاده از تجهیزات پزشکی مصرفی در پرونده 
بیمار، طبق قوانین وزارت بهداشت باید ثبت شود و این ثبت 
شماره سریال و کد تجهیزات، عالوه بر اینکه در خالصه پرونده 

بیمار می آید، در بیمه پایه و تکمیلی بیمار نیز وارد می شود.«
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وزیر بهداشت گفت: »استقرار پرونده الکترونیک 
سالمت را به عنوان یک تکلیف برجای مانده از 
برنامه های قبلی، اجرا کردیم؛ این حرکت به عنوان 
مرور  و  عبور  در  اساسی  ریل  و  ساختار  یک 
فعالیت های نظام سالمت مغفول مانده بود که با 
همت، جسارت و تالش همه دانشگاه ها آغاز و 
اجرایی شد. همچنین از چند ماه قبل برای اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک اقداماتی آغاز شده است.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در اجالس معاونین 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، 
با بیان اینکه اولین گام ما در وزارت بهداشت 
تقدم پیشگیری بر درمان و تقدم درمان سرپایی 
بر درمان بستری است، اظهار کرد: »تعداد بیمارانی 
که به علت فشارخون باال گرفتار بیماری می شوند، 
روبه افزایش است و به سمت گرفتاری فشارخون 
باال در سنین زیر ۵۰ سال می رویم. طبق آخرین 
مطالعاتمان قبل از اجرای طرح بسیج ملی کنترل 
فشارخون، از تعداد 38۰ هزار مرگ سالیانه، حدود 
97 هزار مرگ منتسب به فشارخون باال و عوامل 

وابسته به پرفشاری خون است.«
وی ادامه داد: »دیابت، سبک زندگی غلط، تحرک 

بدنی ناکافی و مشکالت سالمت روان، همه ما را تهدید 
می کند و نظام سالمت در سال های گذشته، به جای پرداختن 
به موارد کم هزینه، مرتباً بخش های ICU و CCU و 
دیالیز را اضافه کرده است، اما این راه قابل تداوم نیست.«

تقدم پیشگیری بر درمان، 
سیاست جدید و کم هزینه وزارت بهداشت

نمکی افزود: »وقتی تعداد ماشین های دیالیز را با چند 
آنها چند  تعداد  قبل مقایسه می کنم، می بینم که  سال 
برابر شده و هنوز هم نماینده محترم و فرماندار عزیز 
و مقامات اجرایی هر استان و حتی روسای دانشگاه ها 
 CCU و ICU درخواست ماشین دیالیز و تجهیزات
دارند؛ این موضوع نشان از آن دارد که هنوز بر درمان 
محوری تأکید داریم و پیشگیری همچنان مغفول مانده 
است؛ بنابراین تقدم پیشگیری بر درمان را به عنوان سیاست 
محوری جدید کم هزینه در وزارت بهداشت ادامه خواهیم 
داد. دلیل اینکه بر درمان سرپایی بر بستری تأکید داریم، 
این است که اگر در مراحل اولیه تشخیص بیماری را 
شناسایی و مهار کنیم، بیماری در مراحل پیشرفته تر، 
برای نظام سالمت کشور هزینه بر نخواهد بود.« وزیر 
بهداشت گفت: »تقدم پیشگیری بر درمان و درمان سرپایی 

بر درمان بستری جزو اصلی ترین سیاست های وزارت 
بهداشت در این دوره است. تقدم پیشگیری بر درمان و 
تقدم درمان سرپایی بر درمان بستری، هم از منظر اقتصاد 
سالمت و هزینه اثربخشی و هم از دیدگاه پرداختن به 
مقوله پیشگیری به عنوان رسالت نظام سالمت، باید با 
جدیت بیشتری دنبال شود. از طرفی، اعتقادی به افزایش 
تخت های بیمارستانی بی رویه و افزایش فهرست ICU و 
CCU و بخش های دیالیز ندارم، مگر در مناطق محرومی 

که نیاز واقعی وجود داشته باشد.«
نمکی خاطرنشان کرد: »استقرار پرونده الکترونیک سالمت 
را به عنوان یک تکلیف برجای مانده از برنامه های قبلی، 
اجرا کردیم؛ این حرکت به عنوان یک ساختار و ریل 
سالمت  نظام  فعالیت های  مرور  و  عبور  در  اساسی 
مغفول مانده بود که با همت، جسارت و تالش همه 
دانشگاه ها آغاز و اجرایی شد. این ریل گذاری بسیار مهم 
کمک خواهد کرد که سیستم ارجاع، راهنماهای بالینی 
و پزشکی خانواده را که از ضرورت های برجای مانده 
است، در ماه های آینده اجرایی کنیم، همچنین از چند 
ماه قبل برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک اقداماتی 
آغاز شده است.« وی اظهار کرد: »چند ماه است که از 
ضرورت نظام سالمت الکترونیک و بعضی نقصان های 

زیرساختی در نظام سالمت و قوانین مغفول مانده فریاد 
می زنیم ولی برخی دوستان به تازگی دوربین به دست 
گرفته اند و در این عرصه روشنگری می کنند که البته باز 

هم جای خوشبختی است و از آن استقبال می کنیم.«
یادآور شد: »3۰ سال قبل که معاون بهداشت  نمکی 
وزارت بهداشت بودم، در آن زمان، به عنوان لکه ننگ 
سیستم دارویی کشور به یکی از سیستم های امنیتی پناه 
بردیم که ناصرخسرو از محدوده کنترل ما خارج است 
و کمک الزم داریم، طبق یک قرارداد بنا شد که سرویس 
دریافت کنیم و سقف ریالی هم برای قرارداد تعیین شد 
و بعد از مدتی کوتاه، کوپن سقف ما تمام شد و حاصل 
آن تنها شناسایی وانت مملو از داروی قاچاق زیر یکي 
از پل های شهر بود. از 3۰ سال قبل که در نظام سالمت 

حضور دارم، مشکل ناصرخسرو را داریم.«
وزیر بهداشت گفت: »در سازمان غذا و دارو که متأسفانه 
گاهی تعدادی از مجربین این مجموعه یا شریک و یا 
رقیب مجموعه های خارج از سازمان بودند، افراد خالص 
دانشگاهی را جایگزین کردیم، آرزو می کنم روزی کسوت 
وزارت را کنار گذارده و با مردم راحت و بی مالحظه 
صحبت کنم و بگویم گاهی سازش ما با فساد که به 
صغیر و کبیر مملکت رحم نکرده، چه بالیی سر آنها 

آورده است.«
پاسخ  ما  باید همه  »روزی  کرد:  تأکید  وی 
دهیم در روزهای سخت مملکت کجا بودیم 
و چه کردیم؟ امیدوارم آن روز مجبور نباشیم 
بگوییم زیر چشمان ما با IRC پودر کاکائو 
و نارگیل، داروی قاچاق وارد کرده و توزیع 
کردند و کارمند ما هم پشت سیستم و سامانه  
این موضوع را تأیید کرده است، یعنی به جای 
چرتکه، به دزدها، ماشین حساب دادیم! خدا 
کند که نگوییم سامانه ای داشتیم که در آن، 
این قابلیت وجود داشته که یک خانم دکتر 
در ۱3 یا ۱4 مرکز، مسئول فنی بود و سیستم 

و سامانه او را ریجکت نکرده بود.«

چرا پرونده الکترونیک سالمت سال ها 
اجرایی نمی شد؟

نمکی ادامه داد: »پرونده الکترونیک سالمت را 
راه اندازی کردیم و سؤال اینجا است که چرا این 
پرونده سال ها اجرایی نمی شد؟ و چرا سه ماهه 
امکان استقرار آن ایجاد شد؟ چرا امکان آن 
فراهم نشود بسیاری از مسائل شفاف شود. 
چرا نسخه نویسی الکترونیک با مقاومت روبه رو می شود؟ 
اگر مقاومتی باشد، ازآن روست که می دانند، تنها عالج 
جلوگیری از قاچاق، ثبت صحیح و نظام جمع آوری 
اینکه همه چیز شفاف  از  داده ها است. چرا برخی ها 
شود، مقاومت می کنند؟ باید بگویم، ما این مسیر را با 
همت تک تک شما و همکاران پاکیزه بسیارمان در نظام 
سالمت این کشور خواهیم پیمود. پرونده الکترونیک 
سالمت به ما کمک خواهد کرد که پزشکی خانواده، 
راهنماهای بالینی و سیستم ارجاع را مستقر کنیم؛ کسی به 
دنبال اجرایی کردن این موارد است که بخواهد مملکت 
به سمت پاکیزگی برود و کسی که مخالفت می کند، قطعًا 

نمی خواهد مملکت نظم و صالح پیدا کند.
به گزارش وب دا، وزیر بهداشت در پایان اضافه کرد: 
اطالعات  حاوی  که  داریم  تی تک  نام  به  »سامانه ای 
ارزشمندی است، اما مشکالتي هم دارد که همه را امور 
کرده ایم که آنها برطرف کنند، این سامانه باید در اختیار 
حاکمیت باشد تا اطالعات حاکمیتی مصون بماند، اینها 
مباحثی است که از چند ماه قبل با جدیت آغاز کرده ایم و 
هر ماه هم عده ای به جمع همراهان این رویکرد پیوسته اند 
و خواهند پیوست و هر روز به تحقق اهداف و آرمان ها 

در این مسیر نزدیک تر می شویم.

وزیر بهداشت در اجالس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور:

آرزو می کنم روزی بی مالحظه با مردم صحبت کنم

HIV/ معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: »برنامه کشوری کنترل
AIDS در ایران همواره پیشرو در ارائه بهترین و به روزترین درمان های 
و  مراقبت  دستورالعمل های  آخرین  اساس  بر  رتروویروسی،  ضد 
درمان HIV دنیا بوده و تمام داروهای ضد رتروویروسی مورد نیاز 
به رایگان در سراسر کشور در اختیار افرادی که با HIV زندگی 

می کنند، قرار می گیرد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی در خصوص برنامه های 
تأمین و توزیع داروهای ضد رتروویروسی گفت: »ارتقای سالمت 
افرادی که با HIV زندگی می کنند همواره به عنوان اولویت برنامه های 
سالمت ملی در جمهوری اسالمی ایران است. کشور کمبودی درزمینه 
داروهای مبتالیان به ایدز ندارد.« وی ادامه داد: »برنامه کشوری کنترل 
HIV/AIDS در ایران همواره پیشرو در ارائه بهترین و به روزترین 
دستورالعمل های  آخرین  اساس  بر  رتروویروسی،  درمان های ضد 
مراقبت و درمان HIV دنیا بوده است، تمام داروهای ضد رتروویروسی 

مورد نیاز به رایگان در سراسر کشور در اختیار افرادی که با HIV زندگی 
می کنند قرار می گیرد، پوشش درمان قابل توجه مبتالیان به HIV شناخته 

شده و نتایج درمان آنها با بار ویروسی مهارشده، گواه این مهم است.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: »یکی از نقاط قوت برنامه مراقبت 

و درمان، دسترسی به به روزترین داروها برای مبتالیان به HIV است، 
در حال حاضر جدیدترین رژیم های دارویی »با پایه مهارکننده اینتگراز« 
و استفاده از داروی ارزشمند »Dolutegravir« ماه هاست که در کشور 
هیچ گونه  و  است  دسترس  در  واجد شرایط  افراد  برای  و  دارد  وجود 

کمبودی هم در این زمینه وجود نداشته است.« ریسی گفت: »درمورد 
داروی ترکیبی »vonavir« که مشتمل بر سه داروی »تنوفوویر+ 
معاونت  از طرف  قبل،  ماه  از چند  است،  افاویرنز«  امتریسیتابین+ 
غذا و دارو، مکاتباتی رسمی با شرکت تولیدکننده داروی ووناویر 
شرکت EMCURE که مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت است 
در خصوص عمر قفسه ای داروهای موجود انجام شد.« معاون وزیر 
بهداشت تصریح کرد: »شرکت مذکور پس از چندین هفته بررسی 
و با ارائه مستندات نتایج سه مطالعه که مورد تأیید سازمان غذا و 
دارو است اعالم کرد که عمر قفسه ای دارو تا ۱2 ماه بعد نیز تمدید 
شده و دارو کیفیت مطلوب را برای درمان را خواهد داشت و این 
روند رسمًا توسط سازمان غذا و دارو به مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر اعالم شد، به همین دلیل مصرف داروها توسط مبتالیان مورد 
با  دارو خریداری شده  این  آنکه سری جدید  است. ضمن  تأیید 

تاریخ مصرف جدید از مهرماه در دسترس خواهد بود.«
وی در پایان اضافه کرد: »وزارت بهداشت با حمایت سازمان ملل متحد و 
زیرمجموعه آن WHO، UNAIDS برنامه Global Fand به گونه ای 
عمل کرده که هرگز دارویی که از لحاظ کیفیت و طول زمانی اثربخشی 

مورد تأیید نباشد در اختیار مبتالیان به این عفونت قرار نگیرد.«

اقدامات الزم  »در سال جاری  بهداشت گفت:  آموزش وزارت  معاون 
برای انتقال هزار نفر از دانشجویان علوم پزشکی خارج از کشور انجام 

و این افراد به کشور بازگشتند.«
در خصوص  فارس،  با  گفت وگو  در  الریجانی  باقر  سپید،  گزارش  به 
مشکالت ارزی دانشجویان خارج از کشور گفت: »عمومًا مشکالت این 
افراد در حیطه اختیارات بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط است، اما با 
توجه به اینکه وزارت بهداشت برنامه ای برای تبدیل وضعیت دانشجویان 
خارج از کشور دارد تالش می کند شرایط ورود این افراد را فراهم کند.«
وی ادامه داد: »دانشجویانی که قبل از سال 2۰۱9 برای ادامه تحصیل به 

خارج از کشور رفته اند، شرایط بازگشت این دانشجویان به داخل کشور 
تسهیل شده است. این دانشجویان برخالف قوانین گذشته که باید 72 
واحد می گذراندند و به کشور بازمی گشتند می توانند پس از گذراندن 3۶ 
واحد به کشور انتقال یابند.« الریجانی تأکید کرد: »این افراد اگر به هر 
دلیلی نتوانستند به داخل کشور انتقال پیدا کنند به آنها کمک می کنیم تا در 
یکی از رشته های پزشکی ادامه تحصیل دهند.« وی در خصوص شرایط 
دانشجویانی که قصد عزیمت به خارج از کشور برای ادامه تحصیل را 
دارند، توضیح داد: »حفظ دانشجویان برتر اولویت وزارت بهداشت است 
اما افرادی که می خواهند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مراجعه 

کنند باید توجه داشته باشند که برنامه ریزی دقیقی انجام دهند که بتوانند 
پس از گذراندن دوره مدنظر وارد کشور شوند.«

معاون آموزش وزارت بهداشت درباره تعداد پرونده های ارزی دانشجویان 
در وزارت بهداشت، گفت: »در حال حاضر ۱۰ هزار پرونده ارزی در 
وزارت بهداشت موجود است که 7 هزار پرونده مربوط به دانشگاه های 
معتبر، 3 هزار پرونده مربوط به دانشگاه های غیرمعتبر است و 2 هزار 
پرونده در حال رسیدگی است. همچنین در سال جاری اقدامات الزم 
برای انتقال هزار نفر از دانشجویان علوم پزشکی خارج کشور انجام شد 

و این افراد به کشور بازگشتند.«

معاون بهداشت وزیر بهداشت:

کمبود داروی ایدز نداریم

معاون آموزش وزارت بهداشت خبر داد

بازگشت 1000 دانشجوی علوم پزشکی به کشور در سال جاری


