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 دلنوشته دکتر سعید نمکی 
 در فراق مادر

انا هلل و انا الیه راجعون
 امروز ضرب آهنگ قلبی ایستاد که سرچشمه عشق بود و مهربانی و 
چشم هایی بسته شد که خورشیدهایی بودند از محبت و مهرورزی 
و لب هایی از گفتن فرو ماند که در محرم، دمادم زمزمه می کرد 

نام حسین)ع( را ...
 در این ماتم فرزندی تنها و بی مادر شد که سوز درونش را فقط 
خدایش می داند و تنها اوست که شاید در این داغ توان فرسا 
همراهیش کند تا تاب آورد و به پیشواز پاییزی سرد و بی برگ رود...

 داغ مادر
در میان کویر تفتیده

روی آن پشت بام های بلند
مادری تا سحر نمی خوابید
دیده بر چشم خفته فرزند

مادرم آب بود و آیینه
عطر آویشن بهاری بود

در تب و تاب دل پریشانی
نوش داروی بی قراری بود

وقتی از آسمان بال می ریخت
بر سرم چتر مهر وا می کرد

روی سجاده پر از نورش
من درمانده را دعا می کرد
با شمیم خوش نفس هایش
عطر بابونه در هوا می شد

با حریر لطیف دستانش
قفل هر کار بسته وا می شد
دیگر از آن سبوی بی مانند

قطره ای در گلو نخواهد شد
تا قیامت برای زندگیم

هیچ کس دیگر او نخواهد شد...
30 شهریور 98

سعید نمکی

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:

از پزشکان شکایت بی جا شود، 
اعاده حیثیت می کنیم

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: »سازمان نظام پزشکی، 
بسته به تخلف، حکم پزشک مربوطه را صادر می کند که این 
حکم می تواند از تذکر تا محرومیت از طبابت برای همیشه باشد، 
سازمان نظام پزشکی مدافع حقوق پزشکان است اما اصال اجازه 
نمی دهد که معدود افرادی از قانون سرپیچی کنند و نسبت به 

بیماران اعمال ناشایستی انجام دهند.«
به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی اظهار کرد: »سازمان نظام 
پزشکی مدافع حق مردم یا پزشکان است و تا موقعی که گزارش 
تخلفی به سازمان نظام پزشکی ارسال نشود این نهاد، ورود نمی کند.«
پزشکی که  »اگر  داد:  ادامه  پزشکی کشور  نظام  رئیس سازمان 
دارای شماره نظام پزشکی است برخورد بدی با بیمار یا مراجعه 
کننده دارد به طوری که این موضوع به هتاکی و پرخاشگری 
نیز کشیده شده باشد در صورت شکایت بیمار یا خانواده وی، 
سازمان نظام پزشکی به سرعت در این موضوع ورود پیدا می کند 
و با تشکیل پرونده و بررسی موضوع در کمیته تخصصی سازمان 

نظام پزشکی، تخلف پزشک بررسی می شود.«
وی افزود: »سازمان نظام پزشکی، بسته به تخلف، حکم پزشک 
مربوطه را صادر می کند که این حکم می تواند از تذکر تا محرومیت 
از طبابت برای همیشه باشد، سازمان نظام پزشکی مدافع حقوق 
پزشکان است اما اصال اجازه نمی دهد که معدود افرادی از قانون 
سرپیچی کنند و نسبت به بیماران اعمال ناشایستی انجام دهند.«
پایان گفت:  باشگاه خبرنگاران جوان ظفرقندی در  به گزارش 
»سازمان نظام پزشکی وظیفه  خود می داند از طریق مراجع ذی 
صالح نسبت به افرادی که با اهداف از پیش تعیین شده نسبت 
به طرح شکایت علیه جامعه پزشکی اقدام می کنند و موضوع 
پس از صرف وقت زیاد درنهایت بدون نتیجه یا به نفع پزشک 
خاتمه می یابد برای اعاده حیثیت و پیشگیری از شکایت های 

بیجا اقدام کنند.«
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معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
اجرای بحث معادل سازی امتیاز دانش پژوهی 
در  علمی  هیات  اعضای  ارتقای  در  آموزشی 
آیین نامه مصوب سال 95 شورای عالی انقالب 
بهداشت  وزارت  برای  اختصاصا  فرهنگی، 
اجرایی  نامه  شیوه  ابالغ  از  شده،  گنجانده 
دانشگا ه ها  به  آموزشی  پژوهی  دانش  جدید 
سخن گفت و به اقدامات صورت گرفته برای 
توسعه فعالیت های نوآورانه آموزشی اعضای 

هیات علمی دانشگاه ها اشاره کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، باقر الریجانی با 
اشاره به اهمیت آموزش در ارتقای نظام سالمت 
گفت: »کارهای نوآورانه و برجسته ای در زمینه 
آموزش علوم پزشکی توسط همکاران محترم 
هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
انجام می شود و الزم بود که این کارها در ارتقای 

اعضای هیات علمی دیده شود.«
الریجانی گفت: »با مباحثی که در سال 1395 برای 
بازنگری آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی 
انجام شده، در آیین نامه مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی بخش ویژه آیین نامه آموزشی و 
پژوهشی دیده شد که مخصوص وزارت بهداشت 

فعالیت های  سایر  کنار  در  که  بود  این  هدف  است. 
اعضای هیات علمی از جمله پژوهش و ارائه خدمات، 
فعالیت های آموزشی نیز به صورت ویژه مورد توجه 

قرار گیرد.«
وی افزود: »طبق این بخش اگر اعضای هیات علمی کار 
خالقانه، نوآورانه در زمینه آموزش با روش مشخص 
و با اطالع از اقدامات قبلی که در این حوزه انجام 
دهند، که به نتیجه   مشخصی برسد و دیگران از آن 
اطالع پیدا بکنند و آن را نقد کنند به منزله دانش پژوهی 
آموزشی تلقی شده و در ارتقای اعضای هیات علمی 

دارای امتیاز است.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه هدف این 
کار تقویت آموزش علوم پزشکی است، اظهار داشت: 
»در سال 95 شیوه نامه   اجرایی دانش پژوهی آموزشی در 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت تدوین و امور اجرایی 
آن از جمله راه اندازی کمیته های دانش پژوهی، برگزاری 
دوره های آموزشی و سایر اقدامات صورت گرفت.«

وی عنوان داشت: »برای تسهیل معادل سازی امتیاز 
دانش پژوهی آموزشی با عناوین ذکر شده در آیین 
نامه ارتقا، شیوه نامه اجرایی دانش پژوهی آموزشی در 
سال جاری مورد بازنگری قرار گرفت و معادل سازی 

در شیوه نامه جدید به صورت جزئی تر تبیین شد.«

به  اجرایی  نامه  شیوه  این  اینکه  بیان  با   الریجانی 
دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده گفت: »ضروری 
است تا در کنار فعالیت های پژوهشی و ارائه خدمات 
اعضای هیات علمی، به موضوع آموزش اهمیت ویژه ای 
داده شود. چرا که آموزش حوزه ای زیربنایی در نظام 
سالمت است و الزم است مورد توجه خاص قرار گیرد.«
وی به اهمیت بحث دانش پژوهی آموزشی در ارتقای 
آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: »با اجرایی 
شدن این کار در دانشگاه ها، بسترهای بسط خالقیت، 
نوآوری و علم و دانش پژوهی را در آموزش فراهم 
می کند و زمینه ساز تحول در این حوزه خواهد بود.«

اضافه  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
کرد: »دانش پژوهی آموزشی باعث می شود 
بسترهای بهره مندی جامعه از تولیدات علمی 
فراهم شود، به نحوی که با کاربست علم 
در آموزش و انتقال آن به دانشجویان، که 
در واقع نسل آینده ارائه کنندگان خدمات 
به جامعه هستند، زمینه های بهره برداری از 
نتایج علمی در ارائه خدمات فراهم می شود.«

معاونت  حوزه  گسترده   اقدامات  به  وی 
آموزشی  پژوهی  دانش  زمینه  در  آموزشی 
برای تحول در آموزش علوم پزشکی کشور 
از  حمایت  »صندوق  گفت:  و  کرد  اشاره 
طرح های آموزشی در مرکز ملی تحقیقات 
راهبردی آموزش علوم پزشکی راه اندازی 
شده و از طرح های نوآورانه در زمینه آموزش 
علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور حمایت می شود.«
الریجانی جایزه  شهید مطهری، که هر ساله 
به منظور شناسایی فرایندهای دانش پژوهی 
آموزشی اعطا می شود را از دیگر اقدامات 
در این زمینه ذکر کرد و گفت: »دوره هایی 
اعضای هیات  توانمندسازی  منظور  به  نیز 

علمی در این زمینه برگزار می شود.«
وی از راه اندازی سامانه ای برای تسهیل روند داوری و 
گردش کار در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: 
اعضای  از  زیادی  تعداد  شرکت  با  مجازی  »سمینار 
هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی نیز برای 
آموزش و آشنایی اعضای هیات علمی با این مفاهیم 

برگزار شد.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تفویض 
اجرای این شیوه نامه به دانشگاه ها، گفت: »کمیته های 
دانش پژوهی دانشگاهی نیز تشکیل شده و از طریق 

سامانه بر عملکرد این کمیته ها نظارت می شود.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد

اعتالی آموزش پزشکی با ابالغ شیوه نامه دانش پژوهی آموزشی

مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت، فعالیت و نظارت 
بیمه سالمت در جهت نحوه تجویز پزشکان در نسخ را اقدامی به منظور 
مدیریت خرید خدمات دانست و گفت: »این سازمان براساس بررسی 
شاخص های علمی و میانگین خدمات تجویز شده توسط پزشکان هر 
رشته در استان های مختلف استانداردهایی را در تجویز دارو، آزمایش، 
پزشکان  به  و  تعریف  توانبخشی  و  فیزیوتراپی  پزشکی،  پرتو  خدمات 
طرف قرارداد اطالع رسانی کرده است تا در چارچوب آن حرکت کنند.«
مهدی قنادی بیان کرد: »در صورتی که پزشکان نسبت به استانداردهای 
خدمات تجویزشده نقدهایی داشته باشند، اعتراضات آنان در کارگروه های 
نظارت بر عملکرد پزشکان و موسسات در ادارات کل استانی با حضور 
از  نظری که خارج  پزشکان صاحب  اساتید فن و حتی عموما  نظر  و 
مجموعه سازمانی هستند، بررسی شده و سعی می شود که محدودیتی 

خالف ضوابط علمی برای پزشکان ایجاد نشود.«

 مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه 
رعایت تجویز پزشکان در نسخ می تواند از تقاضاهای القایی جلوگیری 
 کند، گفت: »عالوه بر سازمان های بیمه گر بخشی از هزینه ها توسط بیمه 
شدگان و بخشی دیگر توسط یارانه هایی که دولت برای خدمات سالمت 
و دارو در نظر گرفته است، پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که 
منابع به درستی هزینه شود، به نفع هر سه بخش یعنی مردم، دولت و 

سازمان های بیمه گر خواهد بود.«
 وی افزود: »تجویز برخی خدمت پرهزینه از جمله ام آر ای، سی تی 
اسکن، برخی داروها و آزمایش ها براساس استانداردهای جهانی سطح 
بندی و اولویت بندی  می شود به عنوان مثال ارائه خدمات درمانی باید 
گام به گام براساس معاینات بالینی و نتیجه آزمایش ها صورت گیرد به 
نحوی پزشک ابتدا از خدمات غیرتهاجمی، ارزان و در دسترس آغاز کرده 
و در صورت عدم نتیجه از خدمات تهاجمی و گران قیمت استفاده کند.«

نشده  رعایت  موارد  این  که  می شود  مشاهده  »بعضا  داد:  ادامه  قنادی   
از گام اول به سراغ پرهزینه ترین و  و تجویز کننده خدمات سالمت 
باالترین تکنولوژی موجود می رود که از نظر اقتصاد سالمت این موضوع 
پذیرفته نیست چرا که عالوه بر هدر رفت هزینه ها ممکن است انجام این 
آزمایش  ها و مصرف داروها برای بیمار عوارضی ایجاد کند به همین دلیل 
نظام سالمت و سازمان های بیمه گر سعی دارند با تنظیم گایدالین ها و 

استانداردهای تجویز، این خدمات پرهزینه را کنترل کنند.«
 مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه 
استانداردها و ضوابط  باعث رعایت  بر کاهش هزینه  اقدام عالوه  این 
طبابت و خدمات سالمت شده و از عوارض جانبی نیز جلوگیری می کند، 
گفت: »گاهی تقاضای القایی از جانب بیمار است که باید با آموزش، 

فرهنگ سازی و ضوابط از این موضوع جلوگیری کنیم.«

رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت 
از اضافه شدن دو بیماری جدید )SMA( و )CF( به 
بسته خدمتی حمایتی بیماران خاص و نادر خبر داد 
و گفت: »هزینه خدمات این بسته حمایتی بین ۷۰ تا 

1۰۰ درصد تحت پوشش قرار می گیرند.«
به گزارش سپید، مهدی شادنوش در گفت وگو با ایسنا، 
از ابالغ بسته خدمتی بیماران خاص و نادر طی هفته 
بسته  یک  گذشته  سال  »از  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
خدماتی را برای بیماران خاص و نادر تهیه کردیم و 
با توجه به اعتبارات سال گذشته یکسری خدمات را 
برای تعدادی از بیماری ها در نظر گرفته  بودیم؛ به طوری 
که قرار بود هر ساله با توجه به اعتبارات، این خدمات 
را گسترده تر کنیم. یعنی هم تعداد خدمات را عمق 
ببخشیم و هم تعداد بیماری ها را تا جایی که بتوانیم با 

توجه به بضاعت مالی مان افزایش دهیم.«
وی با بیان اینکه این بسته خدمتی طی ماه های گذشته 
بررسی شد، گفت: »تعدادی بیماری دیگر به این بسته 

اضافه شد و خدمات مان هم در حوزه بیماران خاص و نادر تا حدی افزایش 
یافت. خوشبختانه این بسته به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
ابالغ شد و بیمارانی که مشمول این بسته خدمتی هستند، می توانند از اول 
مهر ماه امسال از ارائه این خدمات در دانشگاه های علوم پزشکی بهره مند 
شوند.«شادنوش با بیان اینکه در این بسته حمایتی حدود 1۰۰۰ میلیارد 

تومان پشتوانه مالی قرار داده ایم، گفت: »تا دو سال گذشته بیماری های 
هموفیلی، تاالسمی و دیالیز مورد حمایت قرار می گرفتند. در سال گذشته 
بیماری هایی مانند اوتیسم، EB ، MPS  و MS مورد حمایت قرار گرفتند 
و امسال در این بسته حمایتی که اجرای آن از یک مهر ماه آغاز می شود، 
بیماری SMA )آتروفی عضالنی ستون فقرات( و CF )فیبروز سیستیک( 

نیز به این بسته اضافه شده و مورد حمایت قرار می گیرند. 
در عین حال خدمات حمایتی را به بیمارانی که پیوند 
اعضا یا مغز استخوان انجام داده اند و مبتالیان به سرطان 
هم ارائه می دهیم.«وی تاکید کرد: »خدماتی که در این 
بسته حمایتی ارائه می شود شامل خدمات توانبخشی، 
فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی است. همچنین 
مورد  مشاوره های  و  ویزیت ها  مانند  سرپایی  خدمات 
نیاز این بیماران، تزریق دارو و خونی که باید دریافت 
خدمات  از  بخشی  رادیوتراپی،  و  شیمی درمانی   کنند، 
دندان پزشکی برای بیماران خاص، خدمات تشخیصی از 
قبیل تصویربرداری، پاراکلینیک، انواع آزمایشات تخصصی 
و... در این بسته آمده است. البته ارائه این بسته خدمتی به 
این معنی نیست که می توانیم تمام مشکالت خانواده هایی 
را که بیمار مبتال به بیماری نادر و خاص دارند، حل کنیم، 
اما تالش مان را می کنیم که با توجه به اعتباراتی که برای 
این موضوع در نظر گرفته شده، بهره وری را باال ببریم و 
بتوانیم خدمات بهتری را به این خانواده ها ارائه دهیم.«

شادنوش درباره میزان هزینه ای که بیماران در قبال این خدمات باید بپردازند، 
گفت: »برای هر خدمت مورد به مورد مشخص شده است که چقدر از 
هزینه ها تحت پوشش هستند و چه میزان را بیمار باید بپردازد، اما به طور 
متوسط خدمات این بسته خدمتی حمایتی بین ۷۰ تا 1۰۰ درصد تحت 

پوشش قرار می گیرند.«

مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت:

نظارت بر نحوه تجویز پزشکان در نسخ راهی برای جلوگیری از تقاضاهای القایی

رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت خبر داد

آغاز حمایت وزارت بهداشت از ۲ بیماری نادر
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تحریم به تجهیزات دیالیز رسید؛

انجمن  استان های  امور  مسئول   
 95« گفت:  کشور  کلیوی  بیماران 
کشور  دیالیزی  دستگاه های  درصد 
آلمان  از  آنها  بیشتر  و  بوده  وارداتی 

تأمین می شود.«
 به گزارش سپید، برات باقری با بیان 
اینکه هم اکنون در واردات دستگاه های 
دیالیزی با مشکل مواجه هستیم، افزود: 
»جامعه جهانی باید راهی پیدا کند تا 
از  سیاسی  مسائل  از  خارج  بیماران 
امکانات درمانی و دارویی برخوردار 
شوند و دستگاه های دیالیزی به راحتی 

در اختیار کشور ما قرار گیرد.«
وی اظهار داشت: »دستگاه های دیالیزی 
ساعت کار مشخصی دارد و ساعات کار 
آنها ۷ تا 1۰ هزار ساعت است که به 
خاطر مشکل در واردات این دستگاه ها 
از آنها بیشتر استفاده می شود؛ بنابراین 
کیفیت کار آنها پایین می آید و نیاز است 
تا دستگاه جدیدی جایگزین آن شود.«

تامین ۹۰ درصدی داروهای 
بیماران کلیوی

مسئول امور استان های انجمن بیماران 
کلیوی کشور با اشاره به اینکه هم اکنون 
با وجود تحریم ها مشکلی در تأمین 

9۰ درصد داروهای بیماران کلیوی وجود ندارد، گفت: 
»در تأمین تخت های دیالیز با مشکل مواجه هستیم که 
خیران در این زمینه وارد عمل شده و به کمک این 

انجمن می آیند.«
باقری با قدردانی از خیران و تالش پزشکان به ویژه 
سرپرستاران در ارائه خدمات به بیماران کلیوی ادامه 
داد: »سرپرستاران ۲۴ ساعته در خدمت بیماران کلیوی 
بوده و نیاز به حمایت مسئوالن دارند.« وی گفت: »بر 
اساس آمار وزارت بهداشت هم اکنون حدود 3۲ هزار 
بیمار دیالیزی در کشور وجود دارد که ۴۰ تا ۶۰ درصد 
افراد موجب تأمین  آنها زنان هستند و کمک به این 

آسایش خانواده بیماران می شود.«

مسئول امور استان های انجمن بیماران کلیوی کشور 
یادآوری شد: »در سال های اخیر با تالش این انجمن 
و همکاری پزشکان و خیران بیش از 5۰ هزار پیوند 
به  اشاره  با  باقری  است.«  انجام شده  کلیه در کشور 
اهدای عضو  به 3 روش  کلیه در کشور  پیوند  اینکه 
از طریق مرگ مغزی، اهدای عضو از سوی خانواده 
افزود:  می شود،  انجام  غریبه  افراد  سوی  از  اهدا  و 
پیوند  روش های  دنبال  به  آمریکا  دولتمردان  »اکنون 

کلیه ایرانی هستند.«
وی گفت: »از ابتدای شهریورماه امسال ثبت نام پیوند 
طریق  از  کلیه  پیوند  انجام  و  گیرنده  پیوند  و  دهنده 
افراد  فعالیت  از  اقدام  این  با  انجام می شود و  سامانه 

خارج از این سامانه در این زمینه جلوگیری می شود.« 
مسئول امور استان های انجمن بیماران کلیوی کشور 
با بیان اینکه بیماران کلیوی توان جویان پنهان جامعه 
برای  الزم  امکانات  تا  خواست  مسئوالن  از  هستند، 
برگشتن این بیماران به زندگی دوباره را فراهم کنند.

باقری با تأکید بر حمایت از بیماران کلیوی از سوی مردم 
و خیران، ادامه داد: »فتواهایی در این زمینه وجود دارد 
که علما نیز می توانند سهم امام خود را به بیماران کلیوی 
اهدا کنند و وزارت کشور نیز مجوز پرداخت فطریه 
به بیماران کلیوی را به این انجمن صادر کرده است.«
وی هزینه انجام پیوند کلیه در کشور را حدود 5۰۰ 
در عراق  رقم  »این  اعالم کرد و گفت:  ریال  میلیون 

تا  و  است  ریال  میلیارد   ۲ از  بیش 
سال ۶5 بیماران کلیوی برای پیوند 
به خارج اعزام می شدند ولی اکنون 
تمامی مراحل پیوند در کشور انجام 
می شود و این کار موجب جلوگیری 
از ارزبری به خارج از کشور در این 

زمینه شده است.«
انجمن  استان های  امور  مسئول 
بیماران کلیوی کشور اظهار داشت: 
تا   ۴ دیالیز  عمل  وعده  هر  »انجام 
دارد  مستقیم  هزینه  ریال  میلیون   5
درحالی که با پیوند کلیه به این افراد 
به  آنها می توانند دوباره  8۰ درصد 
افزود:  باقری  بازگردند.«  جامعه 
»انجمن بیماران کلیوی در سال 59 
به صورت غیررسمی و بعد از سال 
فعالیت  قانونی  مجوز  با کسب   ۶۰
خود را به صورت رسمی آغاز کرد 
و اکنون بیش از 19۰ شعبه و دفتر 

در سطح کشور دارد.«
همایش سراسری  برگزاری  از  وی 
مدیران انجمن بیماران کلیوی در 8 
و 9 آبان در تبریز خبر داد و گفت: 
»این همایش با هدف بیان مشکالت 
مدیران انجمن ها و ارائه راهکار برای 

حل آنها برگزار می شود.«
رئیس انجمن بیماران کلیوی آذربایجان شرقی نیز گفت: 
در سطح  دیالیزی  بیمار   ۷۰۰ و  هزار  »هم اکنون یک 
استان وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۲5۰ تا 
یک هزار و 3۰۰ نفر مربوط به تبریز و شهرهای حومه 
است.« عادل فیروزی افزود: »این انجمن از نظر مالی و 
اداری به بیماران کلیوی خدمات ارائه می کند و هزینه 
دارویی، وسایل پزشکی، بستری و رفت وآمد بیماران 
به بخش دیالیز را پرداخت می کند.« وی با قدردانی از 
خیران و پزشکان در حمایت از این انجمن، یادآوری 
کرد: »هم اکنون 98 درصد بیماران کلیوی استان شناسایی 
شده است و بخش پیوند در بیمارستان امام رضا )ع( 

تبریز انجام می شود.«

اخبــار

توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
صورت گرفت؛

بررسی میزان اثربخشی 4 داروی 
جدید در انتظار تولید

 رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
گفت: »در یک سال گذشته سنجش میزان اثربخشی چهار داروی 
جدید در انتظار تولید در مقایسه با مشابه خارجی، توسط محققان 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شده است.«
 به گزارش سپید به نقل از ایسنا، غالمرضا کمیلی افزود: »از یک 
سال قبل مطالعات هم ارزی زیستی )بیواکواالنسی( در خصوص 
داروهای در انتظار مجوز تولید، در آزمایشگاه جامع تحقیقات 
این دانشگاه که یکی از آزمایشگاه های دارای دستگاه های پیشرفته 
در کشور است، با همکاری بخش خصوصی )زیر نظر پزشک و 
متخصص فارماکولوژی( آغاز شده است.« وی با بیان اینکه تاکنون 
۴ قلم دارو به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است ادامه داد: 
»بیش از 8۰ درصد از آزمایش های مرتبط با این ۴ دارو به اتمام 
رسیده و نتایج به زودی به سازمان غذا و دارو ارائه خواهد شد.« 
کمیلی افزود: »بیش از 1۲ داروی دیگر، مرحله اول آزمایش ها 
را با موفقیت طی کرده و مجوزهای الزم را دریافت نموده اند و 
در نوبت انجام آزمایش ها مرحله دوم هستند.« کمیلی تصریح 
کرد: »این داروها در مرحله اول که مرحله آزمایش ها برون تن 
)In-Vitro( نامیده می شود پس از بررسی فرموالسیون و میزان 
ماده مؤثره موجود بر اساس استانداردهای تعریف شده جهانی 
مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت عدول از استانداردها 
در همین مرحله اول از مطالعه خارج می شود.« وی اضافه کرد: 
»دارویی که در مرحله اول حائز استانداردها بود پس از دریافت 
تن  وارد مرحله دوم که مرحله درون  قانونی الزم  مجوزهای 
)In-Vivo( است، می شود.« کمیلی ادامه داد: »در این مرحله 
با تجویز داروی ایرانی و نمونه استاندارد خارجی به داوطلبین 
سالم در شرایط استاندارد، روند جذب ماده مؤثره در پالسمای 
خون، در دو داروی ایرانی و خارجی سنجیده شده و مطابق 
با ضوابط بین المللی مورد مقایسه قرار می گیرند و نهایتًا میزان 

اثربخشی دو دارو در مقایسه با هم سنجیده می شود.«
رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
گفت: »این آزمایش ها زمان بر بوده و مرحله اول مطالعه یک تا 
دو ماه و مرحله دوم چند ماه طول می کشد.« وی تأکید کرد: »هر 
داروئی که هم اکنون در داروخانه های کشور در حال توزیع است، 
تمام این مراحل را سپری کرده و پس از کسب استانداردهای 
الزم وارد چرخه تولید و توزیع شده است؛ بنابراین ترویج این 
برای  اثربخشی الزم  فاقد  داخلی  داروهای  برخی  که  موضوع 
درمان است، ناشی از کار دقیق علمی نیست و الزامًا تصورات 

فردی محسوب می شود.«

کاهش رونق قاچاق دارو با 
سامانه تی تک

 سامانه تی تک با رهگیری داروی تولیدی یا وارداتی در صدد 
است داروی قاچاق از دریافت خدمات محروم شود.

 به گزارش سپید به نقل از خبرگزاری صداوسیما، علی رهبری، 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: »ایجاد ارتباط کامل 
بین سامانه تی تک و سامانه جامع تجارت و قطع ارتباط مستقیم 
این سامانه با سامانه گمرک از نظر قانونی باید هر چه زودتر 
اجرا شود و انجام آن در زمان حاضر از طریق نهاد های مختلف 

حاکمیت در حال پیگیری است.«
وی افزود: »وظیفه سامانه تی تک رهگیری دارو از تولید یا واردات 
تا عرضه است به  صورتی که با انجام این کار، داروی قاچاق 
وارد شده به کشور از دریافت خدماتی مثل حمل ونقل و بیمه 
محروم شود و به این ترتیب درواقع قاچاق دارو از صرفه بیافتد.«
رهبری اضافه کرد: »این سامانه با زحمات بسیار وزارت بهداشت 
ایجاد شده و در بسیاری از موارد هم اثربخش بوده و در حال 
حاضر با ایجاد و رهگیری شناسه یکتا برای دارو و ارتباط با 
بیمه های مختلف در حال گسترش است.« وی افزود: »ما در تبادل 
اطالعات بین سامانه تی تک و گمرک و سامانه جامع تجارت 
اختالالتی داریم که به علت اجرا نشدن درست قوانین به وجود 
آمده است.« رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تأکید کرد: 
باید  قانونی مجلس و مصوبه هیئت دولت  اساس مصوبه  »بر 
تبادل اطالعات بین دستگاه ها دخیل در فرایند تجارت خارجی 
و داخلی از مسیر سامانه جامع تجارت انجام شود، اما برخی 
دستگاه ها مثل گمرک با ارتباط یک طرفه با دستگاه های مختلف 
با تجارت مثل وزارت بهداشت به صورت مستقیم این  مرتبط 
تبادل اطالعات را انجام می دهند و هنوز ارتباط خود را با این 
سامانه ها قطع نکرده اند.« وی اظهار امیدواری کرد وزارت بهداشت 
با جدیت بیشتر این موضوع را پیگیری کند و اطالعات سامانه 
تی تک را در اختیار سامانه جامع تجارت به صورت کامل قرار 
دهد و گمرک هم اطالعات الزم از این سامانه را از طریق سامانه 
جامع تجارت دریافت کند. رهبری گفت: »ایجاد ارتباط کامل بین 
سامانه تی تک و سامانه جامع تجارت و قطع ارتباط مستقیم این 
سامانه با سامانه گمرک در حال حاضر از طریق نهاد های مختلف 
حاکمیتی در حال پیگیری است تا با انجام این کار از ایجاد یک 

دولت الکترونیک که هیچ خدشه به آن وارد نباشد مطمئن شویم.«

۹۵ درصد دستگاه های دیالیز وارداتی است

مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت بیمه سالمت فعالیت و نظارت 
بیمه سالمت در جهت نحوه تجویز پزشکان در نسخ را اقدامی 
به منظور مدیریت خرید خدمات دانست و گفت: »این سازمان بر 
اساس بررسی شاخص های علمی و میانگین خدمات تجویز شده 
توسط پزشکان هر رشته در استان های مختلف استانداردهایی 
را در تجویز دارو، آزمایش، خدمات پرتو پزشکی، فیزیوتراپی 
و توانبخشی تعریف و به پزشکان طرف قرارداد اطالع رسانی 

کرده است تا در چارچوب آن حرکت کنند.«
به گزارش سپید، مهدی قنادی افزود: »درصورتی که پزشکان 
نقدهایی داشته  استانداردهای خدمات تجویز شده  به  نسبت 
عملکرد  بر  نظارت  کارگروه های  در  آنان  اعتراضات  باشند، 
پزشکان و مؤسسات در ادارات کل استانی با حضور و نظر 
اساتید فن و حتی عمومًا پزشکان صاحب نظری که خارج از 
که  می شود  سعی  و  شده  بررسی  هستند،  مجموعه  سازمانی 

محدودیتی خالف ضوابط علمی برای پزشکان ایجاد نشود.«
وی با اشاره به اینکه رعایت تجویز پزشکان در نسخ می تواند از 
تقاضاهای القایی جلوگیری  کند، گفت: »عالوه بر سازمان های بیمه گر 
بخشی از هزینه ها توسط بیمه شدگان و بخشی دیگر توسط یارانه هایی 
که دولت برای خدمات سالمت و دارو در نظر گرفته است، پرداخت 

می شود؛ بنابراین درصورتی که منابع به درستی هزینه شود، به نفع هر 
سه بخش یعنی مردم، دولت و سازمان های بیمه گر خواهد بود.«

ای،  آر  ام  ازجمله  پرهزینه  خدمت  برخی  »تجویز  افزود:  قنادی 
استانداردهای  اساس  بر  آزمایش ها  و  داروها  برخی  سی تی اسکن، 

جهانی سطح بندی و اولویت بندی  می شود؛ به عنوان مثال ارائه 
خدمات درمانی باید گام به گام بر اساس معاینات بالینی و نتیجه 
از خدمات  ابتدا  به نحوی پزشک  آزمایش ها صورت گیرد؛ 
در صورت  و  کرده  آغاز  دسترس  در  و  ارزان  غیرتهاجمی، 

عدم نتیجه از خدمات تهاجمی و گران قیمت استفاده کند.«
مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت بیمه سالمت ادامه داد: 
»بعضًا مشاهده می شود که این موارد رعایت نشده و تجویزکننده 
خدمات سالمت از گام اول به سراغ پرهزینه ترین و باالترین 
تکنولوژی موجود می رود که از نظر اقتصاد سالمت این موضوع 
پذیرفته نیست؛ چراکه عالوه بر هدر رفت هزینه ها ممکن است 
انجام این آزمایش ها و مصرف داروها برای بیمار عوارضی 
ایجاد کند. به همین دلیل نظام سالمت و سازمان های بیمه گر 
سعی دارند با تنظیم گایدالین ها و استانداردهای تجویز، این 

خدمات پرهزینه را کنترل کنند.«
بر کاهش هزینه باعث  اقدام عالوه  این  اینکه  بیان  با  قنادی 
رعایت استانداردها و ضوابط طبابت و خدمات سالمت شده و از 
عوارض جانبی نیز جلوگیری می کند، گفت: »گاهی تقاضای القایی 
از جانب بیمار است که باید با آموزش، فرهنگ سازی و ضوابط از 

این موضوع جلوگیری کنیم.«

مدیرکل نظارت بر خدمات سالمت بیمه سالمت عنوان کرد

نظارت بر نحوه تجویز پزشکان در نسخ؛ راهکاری جلوگیری از ایجاد تقاضاهای القایی

واکسن ضدویروس تبخال تولید شد
محققان دانشگاه پنسیلوانیا موفق به ساخت واکسن ضدویروس تبخال با 

قابلیت حداکثر ایمن سازی شدند.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه خبری یورک الرت، این واکسن قوی ترین 
نوع ایمن سازی در مقابل ویروس است و از عفونت ویروسی مؤثر میزبان 
جلوگیری می کند. آزمایش این واکسن در موش و خوکچه هندی موفقیت آمیز 
گزارش شده و محققان معتقدند قادر به محافظت تمام حیوانات در مقابل 
ویروس تبخال است. در این مطالعه محققان ۶۴ موش را که در معرض تبخال 
تناسلی بودند واکسینه کردند. پس از گذشت ۲8 روز، ۶3 موش به طور کامل 
در مقابل ویروس ایمن بودند و هیچ اثری از عفونت تبخال و بیماری های 
مرتبط در آنان یافت نشد. یک موش نیز حاوی عفونت نهفته، بدون هیچ 
بیماری تناسلی بود. در مورد 1۰ خوک  نیز همین روند تکرار شد. عفونت 
تبخال در خوک ها شباهت زیادی به انسان دارد. خوک ها پس از واکسیناسیون 

در معرض ویروس قرار گرفتند. نتایج نشان داد هیچ حیوانی به بیماری 
مبتال نشد. فقط در دو خوک عفونت دیده شد که این عفونت قابل انتقال به 
 )messenger RNA( دیگری نبود. در این واکسن آر ان ای پیام رسان
استفاده شده است که یک گروه مهم از اسیدهای ریبونوکلئیک هستند که 
یک برنامه ژنتیکی را برای تولید یک محصول پروتئینی رمزگذاری می کنند 
و پروتئین هایی را تولید می کنند که برای واکسن با قابلیت ایمن سازی قوی 
ضروری هستند. این واکسن سه آنتی بادی را تحریک می کند. یک آنتی بادی 
از ورود ویروس به سلول جلوگیری می کند و دو آنتی بادی دیگر مراقب 
هستند تا ویروس عملکرد محافظتی ذاتی سیستم ایمنی را غیرفعال نکند و 
همین ویژگی این واکسن را از مدل های دیگر متمایز می کند. این واکسن 
 Science آماده آزمایش های بالینی است و نتایج این مطالعه در نشریه

Immunology منتشر شده است.



مدرسه  آغازین  روزهای 
باید  بسیاری  جهات  از 
مورد توجه قرار گیرد، اما 
آنچه اهمیت این روزها را 
بیش ازپیش می کند آمادگی شهرها برای مواجهه 
با شلوغی ها و دلهره رسیدن به مدرسه و ایمنی 
بچه هاست. در این بین همه نهادهای مسوول 
پای کار می آیند تا شروعی خوب داشته باشیم. 
در این گزارش ابتدا مروری بر صحبت های 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور درباره 
تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس داریم. 
در ادامه با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
و معاون اورژانس کشور گفت و گو کرده ایم تا از 
آمادگی ها برای این ایام بگویند. در پایان هم پای 
صحبت های یک مدیر مدرسه و مادر نشسته ایم 
که دو فرزند او امسال مدرسه خواهند رفت.

سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی کشور درمورد آماده باش 14 هزار نفر 
از مأموران پلیس راهور در ابتدای مهرماه توضیح 
داد: »امسال هزار و 415 شرکت با 112 هزار و 923 
دستگاه وسیله نقلیه مسوولیت جابجایی 2/5 میلیون 
دانش آموز را عهده دار خواهند شد.«وی با اشاره به 
بهره مندی پلیس از ظرفیت 100 هزار همیار پلیس 
و پلیس یار در راستای کاهش تصادفات عنوان کرد: 
»برابر قانون اگر فردی با پلیس یار همکاری نکند 
شامل 50 هزار تومان جریمه و 3 نمره منفی می شود.«

هادیانفر گریزی به موضوع ایمنی سرویس مدارس 
زد و یادآور شد: »متأسفانه شاهد نوعی نابسامانی 
در حوزه سرویس مدارس هستیم.« وی خطاب به 
مسووالن آموزش وپرورش و مدارس تأکید کرد: 
»حتما باید سرویس هایی را به کار بگیرند که دارای 
ایمنی کافی و معاینه فنی برتر باشند و در این حوزه 
مطابق آیین نامه اجرایی سرویس مدارس عمل کنند.«

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا وانت بارها 
به ویژه در مناطق محروم مجاز به سرویس دهی به 
دانش آموزان هستند یا نه، گفت: »به هیچ وجه چنین 
مجوزی به رانندگان وانت بارها داده نمی شود و 
نه تنها مسووالن آموزش وپرورش و مدیران مدارس 
نباید از وانت بارها برای سرویس دهی استفاده کنند، 
بلکه اعالم می کنم پلیس راهور در صورت مشاهده 
چنین مواردی قطعا با فرد خاطی برخورد و وی را 

به مراجع ذی صالح معرفی می کند.« 

100 هزار همیار پلیس کنار پلیس
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمای 
و رانندگی تهران هم در گفت وگو با »سالمت«  
درباره آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس توضیح 
داد: »طبیعی است که میزان، حجم و زمان ترافیک 
در شهرهای بزرگ و کالنشهرها وابسته به تقاضای 
سفر است. با آغاز مهرماه این تقاضا افزایش پیدا 
می کند و بیش از یک میلیون دانش آموز با استفاده 

از وسایل نقلیه مختلف اعم از سرویس مدارس 
و ناوگان حمل ونقل عمومی یا توسط خودروهای 
شخصی والدین آماده رفتن به مدرسه خواهند شد 
که موجب بروز ترافیک های سنگین در زمان صبح 
و ظهر خواهد شد.« وی درباره برنامه های پلیس 
تهران برای این ایام اظهار داشت: »خوشبختانه 
برنامه ریزی ها انجام  شده و سعی خواهیم کرد مانور 
بزرگی در روز 30 شهریورماه داشته باشیم و این 
اعالم آمادگی را خواهیم کرد که همه دستگاه های 
مسوول در این امر کنار پلیس آماده بازگشایی 
مدارس خواهند بود.« مهماندار افزود: »موضوع 
دیگری که در دستور کار پلیس قرار دارد،آموزش 
در مدارس است و با حضور در مدارس بحث 
ایمنی ترافیک را به دانش آموزان آموزش خواهند 
داد. البته موضوع آموزش رانندگان سرویس مدارس 
هم آغاز شده تا رانندگان این سرویس ها آمادگی 

الزم را برای مواجهه با خطرات داشته باشند.«
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران به همیاران 
پلیس اشاره کرد: »پتانسیل دیگری که کنار پلیس در 
ایام پرترافیک بازگشایی مدارس خواهد بود همیاران 
پلیس هستند که کنار پلیس و ناظر اجرای مقررات 
خواهند بود. خوشبختانه امروز در کل کشور 100 
هزار همیار پلیس و پلیس یار داریم که با آموزش هایی 
که دیده اند می توانند در صورت بروز مشکل و تخلف 
به والدین و رانندگان سرویس ها تذکرهای الزم را 
بدهند.« وی ادامه داد: »موضوع دیگری که در دو 
هفته آغازین مهرماه مدنظر پلیس است بحث شناور 
کردن ساعات اداری ادارات است زیرا در این مدت 
ممکن است سرویس مدارس و امکانات حمل ونقل 
در اختیار دانش آموزان قرار نگرفته باشد. البته تأکیدی 
که پلیس به آموزش وپرورش و مدارس داشته این 
است که سرویس مدارس از همان روز نخست 
آماده جابجایی دانش آموزان باشند. همچنین در این 
مدت تردد کامیون ها و کامیونت ها و وانت بارهای 
توزیع مواد غذایی را برعهده  دارند از ساعت 6 

صبح تا 10 صبح ممنوع خواهد بود.«
مهماندار درمورد سرویس مدارس نیز توضیح 
داد: »بحث ایمنی دانش آموزان یک کار گروهی 
است زیرا رانندگان سرویس مدارس، والدین، خود 

دانش آموزان و مدیران مدارس و همه شهروندان و 
نهادها کنار پلیس در این خصوص تاثیرگذار هستند 
اما دو اقدام در این زمینه در دستور کار پلیس قرار دارد؛ 
نخست بحث آموزش رانندگان سرویس مدارس 
و خود دانش آموز و والدین آنهاست. موضوع 
دیگر ایمن سازی اطراف مدارس با نصب تابلوها 
و تجدید خط کشی ها و برجسته سازی آنهاست. 
ازاین رو، مأموران پلیس در همه مناطقی که مدارس 
در نقاط حادثه خیز قرار دارند ابتدای صبح و نیز 
در پایان ساعات مدارس مستقر خواهند شد تا 
را  دانش آموز  ایمنی  و  ترافیک  روان سازی  کار 
برعهده داشته باشند.« وی ادامه داد: »همچنین 
کارگروهی با عضویت آموزش وپرورش، پلیس، 
تاکسیرانی، اولیای دانش آموزان، مدیران مدارس 
و سایر دستگاه های همیار تشکیل شده که در آن 
ضوابط انتخاب رانندگان و تایید سالمت جسمی 
و روانی آنها انجام می شود بنابراین از تمام افراد 
ثبت نامی سوءپیشینه و تست های سالمت گرفته 
می شود و بعد از گذراندن آزمایش های متعدد گواهی 
رانندگی سرویس مدارس برای آنها صادر می شود. 
ازاین رو، به نظر می رسد با فرایند هایی که صورت 
می گیرد کنترل های الزم وجود دارد اما مهم تر از 
همه این فرایندها لزوم نظارت مستمر بر افراد 
است بنابراین اگر در طول سال تحصیلی الزم 
شود که از راننده ای تست مجدد گرفته شود یا 
رفتار پرخطری داشته باشد اقدامات الزم برای 
اخراج فرد خاطی در نظر گرفته خواهد شد و 
مدیران مدارس و والدین این امکان را دارند که 
افراد خاطی را با صالحدید خود به پلیس معرفی 
کنند. البته مسوولیت سرویس مدارس با مدیران 
مدارس خواهد بود.« مهماندار درمورد مدارسی 
که در نقاط خاص شهر مانند میادین مرکزی یا 

در مجاورت معابر شهری پرخطر و اتوبان ها و 
جاده های خطرناک قرار دارند، گفت: »متاسفانه 
در سال های گذشته در بسیاری از ساخت وسازها 
پیوست های ترافیکی نادیده گرفته می شود و نظر 
پلیس درباره صدور مجوزها گرفته نمی شود بنابراین 
تنها راه مواجهه با این مشکل همیاری والدین و 
رانندگان سرویس های مدارس با پلیس است تا 

شاهد بروز خطراتی برای دانش آموزان نباشیم.«

آماده باش 3 هزار آمبوالنس اورژانس
حسن نوری، معاون اورژانس کشور نیز از تمهیدات 
ویژه اورژانس برای بازگشایی مدارس خبر داد و 
گفت: »برای این ایام دو برنامه مشخص در نظر 
گرفته شده است؛ نخست بحث مدیریت حوادث 
احتمالی در روزهای نخست بازگشایی مدارس 
است که برای این منظور 3 هزار آمبوالنس اورژانس 
در سراسر کشور و با هدف ایجاد امنیت خاطر مردم 
در میادین اصلی و مکان هایی که تردد بیشتری در 

آنها در جریان دارد مستقر خواهند شد.«
وی افزود: »همچنین اورژانس هوایی در این ایام در 
آماده باش کامل خواهد بود. البته در این ایام ممکن 
است با موج پایانی سفرهای تابستانی هم مواجه 
شویم که برای این منظور و در استان هایی که در 
آنها تردد بیشتری در جریان است برنامه ریزی های 
ویژه ای برای زمان هایی که جاده ها یکطرفه می شوند 
آماده  اورژانس  بالگرد   44 منظور  این  برای  و 

خدمت رسانی خواهند بود.«
نوری برنامه دوم اورژانس کشور را برای ایام 
مدارس تشریح کرد: »معاونت آموزش اورژانس 
کشور برنامه هایی برای آموزش دانش آموزان دارد 
که برای این منظور کتاب های مجازی آماده شده 
فوریت های  آموزش  درباره  همچنین  است. 

آموزش وپرورش  با  را  مذاکراتی  پزشکی 
داشته ایم و مأموران اورژانس با حضور در مدارس 
به ویژه در مدارس ابتدایی آموزش های الزم را 
به دانش آموزان و مربیان مدارس خواهد داد.« 
معاون اورژانس کشور ادامه داد: »برای این منظور 
جلسات متعددی با مسووالن آموزش وپرورش 
داشته ایم و پایلوت طرح در سال تحصیلی گذشته 
و در استان های مازندران و تهران انجام شده و 
برنامه ما این است که این طرح را در مدارس 

سطح کشور اجرا کنیم.«

ثبت نام متقاضیان سرویس در سامانه سپند
هدایت  پسرانه  مدرسه  مدیر  علیرضا صالحی، 
منطقه 8 تهران درمورد سرویس مدرسه گفت: 
»ثبت نام سرویس مدرسه در سامانه »سپند« از 10 
شهریورماه آغاز شد و دانش آموزان و والدین در این 
سامانه ثبت نام کردند.« وی اظهار داشت: »تا قبل از 
راه اندازی این سامانه نابسامانی در حوزه سرویس 
مدارس وجود داشت و خانواده ها نارضایتی هایی 
از سرویس ها داشتند ولی درنهایت با آمدن این 

سامانه توانستیم وضعیت را سروسامان بدهیم.«
صالحی ادامه داد: »مدارس موظف هستند در موعد 
مقرر نیازهای خود را اعالم کنند و متناسب با آن 
شهرداری ها باید شرکت های واجد شرایط را انتخاب 
و رانندگان نیز در این سامانه ثبت نام کنند. درنهایت 
مدارس با شرکت ها قرارداد امضا می کنند و باید این 
قراردادها نیز مورد تایید شهرداری ها قرار بگیرد و 
پس از آن والدین می توانند ثبت نام خود را داشته 
باشند و سرویس مدرسه موردنظر را انتخاب کنند.« 
مدیر مدرسه هدایت به مزیت این سرویس ها اشاره 
کرد: »حسن این کار این است که ناوگانی که از 
این طریق خدمت ارائه می دهند، ناوگانی هستند که 

استانداردهای الزم را دارند و از آن اطمینان خاطر 
داریم زیرا تمامی رانندگانی که در این طرح ثبت نام 
کرده اند  بدون سوءپیشینه هستند و از سالمت روح 
و روان برخوردارند تا مثل گذشته با مشکالتی مواجه 
نشویم.« صالحی درباره قیمت سرویس مدارس نیز 
گفت: »قیمت گذاری ها برعهده شورای شهر بود 
که قیمت مصوب و قانونی برای سرویس مدارس 
به والدین اعالم  شده است. تمامی سرویس های 
 QR مدارس دارای برچسب واحد هستند که کد
نیز روی آن درج شده و مسووالن آموزش وپرورش 
و والدین می توانند با اسکن آن کد اطالعات و 
مشخصات راننده و خودرو را کسب کنند و از 
سالمت آن مطمئن شوند.  همچنین برنامه ای در 
اختیار والدین قرار دادیم تا با استفاده از آن روند 

سرویس دهی به فرزندان خود را مشاهده کنند.«

گالیه از هزینه  باالی سرویس مدارس
خانم طاووسی که کارمند است و دو فرزندش امسال 
به مدرسه خواهند رفت درباره سرویس مدرسه 
فرزندان خود گفت: »یکی از فرزندانم دانش آموز 
دوره ابتدایی است که به دلیل مبلغ باالی سرویس 
مدرسه مجبور شدیم خودمان مسوولیت بردن و 
برگشت از مدرسه او را داشته باشیم زیرا مسیری 
که برای سرویس در نظر گرفته شده بود با مسیر 
ما همخوانی زیادی نداشت و تنها نصف مسیر را 
می خواستیم که سرویس قبول نکرد و ما مجبور 

شدیم روش دیگری را انتخاب کنیم.«
وی افزود: »فرزند دیگرم امسال دوره اول متوسطه 
است. در سامانه سپند ثبت نام کردیم. البته هزینه ای 
که برای سرویس در سامانه پیشنهاد داده شده مبلغ 
باالیی بود ولی مجبور شدیم مبلغ را تایید کنیم زیرا 
به رغم باال بودن مبلغ به دلیل اینکه فرزندم دختر 

است اطمینان بیشتری به این سرویس داشتیم.«
خانم طاووسی تصریح کرد: »یکی از محاسن 
این سرویس ها این است که والدین می توانند 
فرزندان خود را در طول مسیر به وسیله نرم افزار 
کنترل کنند. همچنین اطمینان از سالمت راننده 
به دلیل انجام آزمایش ها و گذراندن دوره های 
خاص یکی دیگر از دالیل رغبت ما به سرویس 

مدرسه برای فرزندم بود.«

پیش بینی ما این است 
که در مهرماه ۲۵ تا ۳۰ 
درصد افزایش ترافیک 
داشته باشیم. بر همین 

اساس از استانداران و روسای اداره 
درخواست کرده ایم ساعات کار ادارات 
را در 1۰ روز اول مهر به مدت ۲ ساعت 
شناور اعالم کنند-
سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی کشور

امروز در کل کشور 
1۰۰ هزار همیار پلیس 

و پلیس یار داریم که 
با آموزش هایی که 

دیده اند می توانند در صورت بروز 
مشکل و تخلف به والدین و رانندگان 
سرویس ها تذکرهای الزم را بدهند-

سردار محمدرضا مهماندار رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 

بزرگ

گزارش »سالمت« از آمادگی ها برای بازگشایی مدارس

بوی ماه مهر، ماه مهربان
 علی اکبر 

ابراهیمی

شماره هفتصدوبیست ودو  سی شهریور نودوهشت۲ سالمت در ایران

حضور زنان در ورزشگاه ها نه تنها نیاز زنان، بلکه نیاز همه جامعه است
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر لزوم حضور زنان 
در ورزشگاه ها به عنوان یک نیاز برای همه جامعه اظهار داشت: »شهردار تهران باید برای 
تحقق این مهم در سطح بوستان ها و ورزشگاه ها آمادگی و همکاری خود را با سازمان ها 

و نهادهای مسوول اعالم کند.«
به گزارش ایسنا، محمدجواد حق شناس در یکصدوشصت وپنجمین جلسه علنی شورای اسالمی 

شهر تهران در تذکری گفت: »مدت هاست که موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها 
برای تماشای بازی فوتبال در صدر اخبار جامعه قرار گرفته است.« وی افزود: »در 
همه جای دنیا میلیاردها دالر بودجه صرف می شود تا اینکه بتوانند مردم را به ورزشگاه ها 
بکشانند. تالش بسیاری صرف می شود تا مردم به جای افسردگی ها، تنهایی ها و رکود 
و رخوت، در فضای ورزشگاه ها در شور و هیجان جمعی و با تقویت احساس 
همبستگی ملی و تخلیه احساسات و هیجانات بتوانند به راحتی در این فضاها حضور 
پیدا کنند تا تعادل و سالمت جامعه حفظ شود.« وی ادامه داد: »جامعه امروز ما دچار 

آسیب های متعددی است. نیمی از جامعه ما؛ یعنی زنان با فشارها و سختی هایی 
مواجه اند. امروز مدیریت شهری تهران در کنترل آسیب های اجتماعی ریشه دار 
جامعه با تنگناهای جدی مواجه است. آسیب های امروز جامعه ما نیاز به توجه، 
کنترل و ترمیم دارد. این آسیب ها نیاز به ابتکار عمل و شجاعت همراه با رویکرد 
جامع نگر دارد. حضور زنان با حفظ و رعایت جوانب شرعی و اخالقی در ورزشگاه ها 
فقط نیاز زنان و دختران جامعه نیست، بلکه نیاز همه جامعه است. ضرورتی برای 

سالمت اجتماعی و نشاط جوانان و افزایش همبستگی ملی ماست.«

خبــر

کاال های آسیب رسان به سالمت انواعی از محصوالت 
هستند که براساس داده ها و شواهد علمی اثبات شده، 
مصرف مداوم یا بیش از اندازه آنها به دلیل وجود مواد 
غیربهداشتی، سمی و آسیب رسان و آثار مضری که بر بدن 
می گذارند، برای ساختار جسمی و روانی فرد تبعات 
منفی و مخرب دارد. کاالهای مذکور یا به عنوان کاالی 
اولیه، مضر شناخته می شوند مانند دخانیات، نمک و 
شکر یا به دلیل وجود مواد اولیه مضر، مصرف زیاد آن 
خطرناک است و موجب عوارض بر سالمت می شود. 
در این زمینه می توان به روغن های خوراکی یا اسیدهای چرب چیپس و 
پفک حاوی نمک زیاد، سس مایونز و انواع محصوالت دخانی اشاره کرد. 
همچنین برخی خدمات و اقدامات از جمله عرضه مواد دخانی و قلیان 
در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مانند سفره خانه ها، 
هتل ها و چایخانه ها آسیب رسان سالمت هستند. ممنوعیت یا دریافت 
مالیات و عوارض سنیگین بر کاال های و خدمات آسیب رسان و همچنین 
منع تبلیغات در رسانه ها و اماکن عمومی و... از راهکارهایی بوده که طی 
سالیان اخیر از سوی برنامه ریزان اجتماعی برای کاهش عوارض مواد 
مذکور مطرح شده است. بر اساس ماده 7 )بند ج( قانون احکام دائمی 
برنامه هاي توسعه کشور، هرگونه تبلیغات خدمات و کاالهاي آسیب رسان 
سالمت )موضوع ماده 48 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت( بر اساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوي همه رسانه ها 
ممنوع است. همچنین در طرح الحاقی ماده 48 آمده که هرگونه تولید و 
واردات و عرضه کاالها و خدمات آسیب رسان به سالمت و داروهاي 
با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض 
سالمت است. فهرست خدمات و اقدامات و کاالهاي آسیب رسان سالمت 
و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و درصد عوارض )حداکثر 10 درصد ارزش کاال( براي 
این کاالها ابتداي هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و 
دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور تعیین و ابالغ می شود. مقرر 
شده صددرصد مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به 
صورت درآمد - هزینه در اختیار دستگاه هاي اجرایی مربوط قرار گیرد. بر 
این اساس وزارت بهداشت تالش دارد با به روز کردن فهرست کاالها و 
خدمات آسیب رسان و پیگیری از سوی مراجع ذیصالح، افزایش مصرف 
و تبعات منفی آن بر جامعه را کنترل کند. در سال جاری هم معاونت 
بهداشتی فهرست این کاالها را برای منع تبلیغ به صداوسیما و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرده است. 
 با وجود همه تالش ها و اقدامات انجام گرفته در زمینه کنترل تولید، تبلیغ و 
عرضه کاال و خدمات آسیب رسان به نظر می رسد تا رسیدن به این هدف 
راه درازی در پیش است. بخشی از مشکالت برخورد با این موضوع مربوط 

به عدم شفافیت پاره ای از قوانین و مقررات است، بخشی دیگر مربوط به 
ابهامی است که در موضوع مشمولیت همه کاالهای آسیب رسان وجود 
دارد چرا که شناخت دقیق محصوالت، میزان آسیب زا بودن آن، تبعات 
اقتصادی ناشی از تولید کاالها با توجه به مباحث سرمایه ای، رونق تولید 
و... مواردی است که در پس هر اقدامی می تواند آثار متعدد مثبت و منفی 
داشته باشد و قطعا واکنش هایی از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
در پی دارد. مسائل مطرح شده ضمانت اجرایی بسیاری از قوانین مصوب 
را با تردید روبرو می  کند. از آنجایی که دستگاه های متولی در برخورد 
با چنین موضوعاتی با فشارهایی از سوی تولیدکنندگان، بخش صنایع، 
اشتغال و کار روبرو هستند به اجرا درآوردن قوانین سخت و گاهی 
ناممکن می شود. از سوی دیگر، مجموعه این کاالها موجب تحمیل 
بیماری و هزینه بر فرد، جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی می  شود که 

اقدام متناسب را ضروری می نماید. 
 برای کاهش مصرف، ارتقای سطح سالمت و جایگزینی مصرف محصوالت 
مذکور با کاالی سالم، باید از راهکارهای مختلف استفاده کرد. بخشی از 
راهکارها به واسطه فرهنگ سازی و تبلیغات استفاده از مواد خوراکی و 
مصرفی سالم بین مردم می تواند راهگشا باشد اما از طرفی این هدف را 
می توان با افزایش هزینه مصرف محصوالت آسیب زا و تعیین نرخ مالیات 
بر فروش یا ارزش افزوده و عوارض بر آن تحقق بخشید. هم اکنون احکام 
مالیاتی قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران نرخ مالیات بر 
مواد دخانی را از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار 

و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 1366/12/3 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
1387/2/17، مشمول مالیات قرار داده است. در مجموع تحت 6عنوان 
از واردات سیگار و محصوالت دخانی 104/5 درصد مالیات و عوارض 
دریافت خواهد شد و از تولیدات داخل کشور تحت 3 عنوان؛ از تولید 
داخلی 21 درصد، تولید مشارکتی 31 درصد و تولید مستقل برند خارجی 
36 درصد دریافت می شود. موضوع مالیات بر کاالهای آسیب رسان برای 
کنترل آن تنها به مواد دخانی محدود نمی شود و از سایر کاالها درصدی 
عوارض دریافت می شود. چنانچه بتوان مانند بسیاری از کشورهای پیشرو 
در زمینه مبارزه با دخانیات و سایر کاالهای آسیب رسان به سالمت عمومی، 
عوارض سنگین دریافت کرد بسیاری از اهداف بهداشتی و درمانی در 
زمینه پیشگیری هم محقق می شود. مهم ترین دستاوردهای تشدید مالیات 
و عوارض بر کاالهای آسیب رسان منجر به تالش تولیدکنندگان برای 
کاهش مواد اولیه مضر در تولید محصوالت آسیب رسان و افزایش کیفی 
آن، کاهش مصرف این محصوالت توسط مصرف کنندگان، کاهش هزینه های 
بهداشتی و درمانی، خلق منبع درآمدی پایدار برای حوزه سالمت، افزایش 
بهره وری اقتصادی و اجتماعی از نیروی انسانی و درنهایت داشتن جامعه ای 
سالم تر است. درنهایت نباید از نظر دور داشت که همه قوانین و مقررات 
وضع شده به شرطی پاسخگوست که ضمانت اجرایی قوی داشته باشد 
و برای تحقق آن همکاری و همیاری بخش های مختلفی از جمله وزارت 

صمت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارشاد و ... را می طلبد.

 دکتر کریم 
همتی

معاون حقوقی و 
امور مجلس وزارت 

بهداشت

یادداشت

ضرورت تشدید قوانین و مقررات کاالها و خدمات آسیب رسان سالمت
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