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دریافت استانداردهای بین المللی، شرط خرید از تولیدکننده های داخلی



وزیر بهداشت گفت: »ضرورت دارد که مسائل 
حقوقی مربوط به موقوفات حوزه بهداشت 
و درمان، کارشناسی شود که این امر مستلزم 
تشکیل تیم حقوقی مشترک متشکل از معاونت 
حقوقی وزارت بهداشت و کارشناسان سازمان 
اوقاف است، چراکه موقوفات حوزه بهداشت 
و درمان به متولی واحدی نیازمند است تا 
بتوان در مواقع لزوم، به آسانی تصمیم گیری 
کرد، اموال موقوفه یکی از پاکیزه ترین صدقات 
در  باید  اوقاف  مال  می شود،  تلقی  جاریه 
و  شود  مصرف  خیر  و  واقف  نیت  جهت 
این  در  امانتداری  موضوع  به  همواره  باید 

زمینه توجه ویژه شود.«
این  در  ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
جلسه که با حضور سعید نمکی، سیدمهدی 
خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، 
معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت و 
سازمان اوقاف برگزار شد، درخصوص آینده 
همکاری های وزارت بهداشت و سازمان 
اوقاف و امور خیریه در حوزه موقوفات و 
امور خیریه حوزه سالمت کشور و در راستای 

تفاهم نامه مشترک، بحث و تبادل نظر شد. خاموشی 
ضمن تشریح اقدامات وقفی صورت گرفته در حوزه 
بهداشت و درمان، با تاکید بر پیگیری همکاری های 
مشترک دو حوزه، بر تعیین تکلیف اوقاف مربوط به 
حوزه سالمت و رویکرد حمایتی سازمان اوقاف و امور 
خیریه برای ایجاد شرکت های دانش بنیان که در حوزه 
سالمت، تولید دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت دارند 
و ایجاد پارک های علم و فناوری سالمت تاکید کرد.
در ادامه وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، با 
بیان اینکه اولین گام در راستای پیگیری همکاری های 
طرفین، تعیین تکلیف موقوفات بالتکلیف است گفت: 

»ضرورت دارد که مسائل حقوقی مربوط به موقوفات 
حوزه بهداشت و درمان، کارشناسی شود که این امر 
مستلزم تشکیل تیم حقوقی مشترک متشکل از معاونت 
حقوقی وزارت بهداشت و کارشناسان سازمان اوقاف 
به  درمان  و  بهداشت  موقوفات حوزه  است، چراکه 
متولی واحدی نیازمند است تا بتوان در مواقع لزوم، 
از  یکی  موقوفه  اموال  کرد،  تصمیم گیری  آسانی  به 
پاکیزه ترین صدقات جاریه تلقی می شود، مال اوقاف 
باید در جهت نیت واقف و خیر مصرف شود و باید 
همواره به موضوع امانتداری در این زمینه توجه ویژه 
شود.«  وی در خصوص مدیریت موقوفات و نحوه 
استفاده بهینه از مجموعه های خیریه افزود: »این موضوع 

نیز اهمیت بسیاری دارد، برای مثال چندی پیش به قزوین 
سفر کردیم و از موقوفه مرحوم رحیمیان که با عشق 
خدمت به مردم آن را بنا نهاده است، بازدید کردیم، این 
بیمارستان به دلیل اینکه مدیریت آن بالتکلیف است، 
بالاستفاده مانده و مردم از اثرات خیر آن بی نصیب 
مانده اند، بنابراین، در اینگونه موارد مبحث تعیین تکلیف 

و مدیریت موقوفات، اهمیت می یابد.« 
نمکی با تاکید بر اداره مستمر و بدون آسیب مجموعه های 
موقوفه در قالب رویکردهای مدیریتی جدید گفت: »از 
پشتوانه ها باید برای مدیریت بهتر موقوفات و خیریه ها 
استفاده شود. در ابتدا ضرورت دارد که نگاهمان را به 
مقوله سالمت تغییر دهیم. مثال  اگر ما بخش های ویژه 

بیمارستانی بسازیم، تحت عنوان کار عمرانی 
تلقی شده و چنانچه بخواهیم سبک زندگی 
غلط مردم را اصالح کرده و پیشگیری بر 
اسمش  دهیم،  قرار  اولویت  در  را  درمان 
را هزینه می گذاریم. درحالیکه پیشگیری، 

سرمایه گذاری است.«
عنوان  »به  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر   
مثال ما درحال ساختن واکسن پنوموکوک 
و روتاویروس هستیم و اگر اینها ساخته 
شوند از مرگ و میر تعداد زیادی از کودکان 
کاسته می شود. بنابراین اگر واقف به نیت 
با  می توانیم  باشد،  نکرده  اشاره  خاصی 
می گیرد،  صورت  که  نیازسنجی هایی 
کنیم.  استفاده  راه ها  این  در  را  موقوفات 
حتی می توان از موقوفات در مسیر ساخت 
خانه های بهداشت عشایری و خوابگاه های 

دانشجویی نیز استفاده کرد.« 
وی درخصوص تعرفه مراکز موقوفه و خیریه 
تعرفه  مراکز  این  به  »چنانچه  کرد:  اظهار 
بخش خصوصی دهیم، وجاهت خیریه از 
می کنند  تصور  مردم  چراکه  می رود،  بین 
که بخشی از کسری های آنها توسط خیریه ها جبران 
خیریه  مراکز  برای  نیز  دولتی  بخش  تعرفه  می شود، 
در  را  مابین  تعرفه ای  باید  بنابراین  نمی دهد.  کفاف 
نظر بگیریم. از طرفی، بسیاری از مراکز خیریه نیز از 
پرداخت مالیات معاف هستند و همین موضوع بخشی از 
هزینه ها را نسبت به بخش خصوصی کاهش می دهد.« 
نمکی در پایان درخصوص صدور مجوز شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علم و فناوری قول مساعد داد 
و برای پیگیری امور، بر تشکیل کمیته مشترک متشکل 
از معاونین وزارتخانه و مسئولین سازمان اوقاف و امور 

خیریه تاکید کرد.

قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بیماری های واگیر  در مناطق 
سیل زده نداشته ایم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه گزارشی مبنی 
بر شیوع بیماری واگیردار در سیستان و بلوچستان نداشتیم، گفت: 
»تجربه حاصل از سیل ابتدای سال ۹۸ به وزارت بهداشت کمک کرد 
که از شیوع بیماری های واگیردار در مناطق سیل زده جلوگیری کند.«
محمد حسین قربانی با اشاره به وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق سیل 
زده استان سیستان و بلوچستان، گفت: »شیوع بیماری های واگیردار 
همواره از نگرانی ها و دغدغه های اصلی مسئوالن حوزه سالمت کشور 
بعد از وقوع سیل است، وزارت بهداشت و درمان به واسطه تجربیات 
حاصل از سیل های استان گلستان و لرستان، توانست با آموزش های 
الزم، بسیج تمامی امکانات بهداشتی و درمانی و با همکاری بسیاری از 
واحدهای  اجرایی چون هالل احمر مانع شیوع بیماری های واگیردار 
شود.«  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »تجربه 
حاصل از سیل ابتدای سال ۹۸ می تواند در این شرایط کنونی به کمک 
مجموعه وزارت بهداشت و دستگاه های خدمت رسان در سیستان و 
بلوچستان بیاید، هر چند محرومیت های بیشتری در حوزه بهداشت 
و درمان این مناطق وجود دارد و دولت باید همت و تالش بیشتری  
به کار بگیرد.«  وی اولین گام برای جلوگیری از شیوع بیماری های 
واگیردار را دسترسی همه مردم به امکانات بهداشتی دانست و افزود: 
»آموزش رعایت اصول بهداشتی به همه افراد مانع شیوع بیماری های 
واگیردار می شود. امیدواریم تجربیات گذشته به کمک دستگاه های 

اجرایی به خصوص وزارت بهداشت و درمان بیاید.«
قربانی در پایان گفت: »تاکنون گزارشی مبنی بر شیوع بیماری های 
واگیر دار در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان نداشته ایم، 
ممکن است ابتال به بیماری های واگیر دار به صورت موردی وجود 
داشته باشد که قابل کنترل است. امیدواریم با همین جدیت و همکاری 

میدانی از شیوع بیماری  جلوگیری کنیم.«

خالقی، عضو فراکسیون غذا و دارو مجلس:

اجرای کامل راهنمای بالینی
 بهترین راه برای کنترل مصرف 

داروهای آنتی بیوتیکی است
عضو فراکسیون غذا و دارو مجلس نسبت به مصرف باالی آنتی 
بیوتیک در کشور هشدار داد و گفت: »اجرای کامل راهنمای بالینی 

بهترین راه برای کنترل مصرف داروهای آنتی بیوتیکی است.«
بشیر خالقی نسبت به مصرف باالی آنتی بیوتیک در کشور هشدار داد 
و گفت: »آنتی بیوتیک ها برای درمان و کنترل عفونت های باکتریایی 
مورد استفاده قرار می گیرد و مصرف آن تنها با تجویز پزشک و در 

یک دوره درمانی کامل موثر است«
عضو فراکسیون غذا و دارو مجلس با اعالم اینکه میزان مصرف آنتی 
بیوتیک در کشورمان چندین برابر استاندارد جهانی است ادامه داد: 
»مردم ما تقریبا معادل جمعیت یک و نیم میلیاردی کشور چین از 
این دارو استفاده می کنند. استفاده بی رویه و خودسرانه از این دارو 
بدن بیمار را دچار مقاومت آنتی بیوتیکی کرده که باعث بی تاثیر 
شدن این داروها در دفعات بعد و یا شرایط ضروری می شود« وی 
افزود: »بهترین راه برای کنترل مصرف داروهای آنتی بیوتیکی اجرای 
کامل راهنمای بالینی است، بنده معتقدم انجمن های پزشکی بر اساس 
قانون برنامه ششم توسعه باید وارد عمل شده و ضمن نظارت بر 
نسخه نویسی ها از پزشکان برای تجویز دارو ها توضیح بخواهند. از 
طرفی عدم وجود دفترچه الکترونیکی باعث شده بیماران در یک 
روز به چندین دکتر مراجعه کرده و درخواست دارو کنند.« القی در 
پایان گفت: »یکی از مشکالت عمده جامعه ما در بخش بهداشت و 
سالمت، مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها به دلیل تجویز زیاد یا 
بی جای پزشکان و مصرف خودسرانه مردم است که باید با اجرای 

راهنمای بالینی و نظارت بر تجویزها، کنترل شود.«

در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی می شود؛

راهکارهای حذف سقف ارائه 
خدمات توسط دستگاه های بیمه گر

راهکارهای برداشتن سقف ارائه خدمات توسط دستگاه های بیمه گر در 
جلسه هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی می شود. 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در روز دوشنبه "۳۰ 
دی ماه" تشکیل جلسه خواهد داد. بررسی آخرین اقدامات صورت 
گرفته در خصوص اجرای بند الف ماده 7۰ برنامه ششم توسعه و 
بند ج تبصره 17 قانون بودجه 1۳۹۸ و همچنین بررسی راهکارهای 
برداشتن سقف ارائه خدمات توسط دستگاه های بیمه گر در دستور 
کار روز دوشنبه کمیسیون بهداشت و درمان قرار دارد. بر اساس این 
گزارش آئین نامه اجرای بند الف ماده 7۰ قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه با حضور مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان 
تامین اجتماعی، سازمان بیمه سالمت، سازمان برنامه و بودجه، معاون 
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان مرکز 

پژوهشهای مجلس شورای اسالمی بررسی می شود.
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وزیر بهداشت تاکید کرد؛

لزوم تعیین تکلیف موقوفات بالتکلیف حوزه بهداشت و درمان

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان 
از  پیشگیری  و  کنترل  ملی  اساس سند  »بر  پزشکی گفت:  آموزش  و 
بیماری های غیرواگیر، ایران باید تا سال 1۴۰۴ تا میزان ۳۰ درصد از 

احتمال مرگ زودرس بر اثر این بیماری ها را کاهش دهد.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، افشین استوار درباره اقدامات ایران در 
زمینه کنترل و پیشگیری از ابتال به بیماری های غیرواگیر افزود: »اکثر 
بیماری های  بهداشت در گذشته در حوزه  برنامه های سازمان جهانی 

می افتاد و چند سالی  اتفاق  واگیر 
هست که این سازمان تمرکز خود را 
بر بیماری های غیرواگیر گذاشته و 
همه کشورها را تشویق می کند تا به 
این سمت حرکت کنند. ایران نیز در 
همین مسیر در حال حرکت است.«
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت ادامه داد: 
ملی  سند   1۳۹5 سال  از  »ایران 
بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
غیرواگیر را تدوین کرد که این سند 
در شورای عالی سالمت و امنیت 
امضای  به  و  شد  تصویب  غذایی 
11 وزیر و معاون رییس جمهوری 
رسید. در این سند، اهداف ملی برای 
بیماری های  از  پیشگیری  و  کنترل 
واقع  تعریف شده و در  غیرواگیر 

یک نقشه راه است.«
سند،  این  اساس  »بر  افزود:  وی 
باید تا سال 1۴۰۴ میزان ۳۰ درصد از احتمال مرگ زودرس ناشی از 
بیماری های غیرواگیر در کشور کاهش پیدا کند. برای این موضوع باید 
کاهش ۳۰ درصدی مصرف نمک، کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات، 
کاهش 2۰ درصدی کم تحرکی، کاهش 2۰ درصدی بیماری های روانی 
اتفاق بیفتد و مصرف اسیدهای چرب ترانس نیز باید به صفر برسد. 
همچنین باید دسترسی به پزشک ۹۰ درصد و دسترسی به دارو به 7۰ 

درصد برسد. از طرفی باید شیوع چاقی و دیابت هم متوقف شود، برای 
اینکه به اهداف این سند ملی برسیم، تاکنون مجموعه ای از اقدامات 
انجام شده است. با آغاز این اقدامات در راستای بیماری های غیرواگیر، 

به عنوان یک کشور پیش رو در جهان شناخته شدیم.«
از  پیشگیری  و  کنترل  ملی  سند  اهداف  اینکه  خصوص  در  استوار 
سند  »اهداف  گفت:  هستند  اجرایی  تا چه حد  غیرواگیر  بیماری های 
ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر کامال اجرایی است و 
به هیچ عنوان آرمانی نیست. این سند شامل 1۳ هدف است که ۹ مورد 
آن جهانی محسوب می شود، از طرفی باید توجه کرد که مداخله های کم 
هزینه و اثربخشی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان به اهداف 
این سند ملی رسید. به طور مثال با تغییر فرموالسیون مواد غذایی، مثل 
کاهش نمک نان و مواد غذایی، افزایش فعالیت بدنی و مواردی از این 
دست می توان به برخی از اهداف این سند به راحتی دست پیدا کرد.«
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت تصریح 
کرد: »البته بسیاری از این موارد با آموزش و افزایش آگاهی عمومی 
اتفاق می افتد. در این سند نگفتیم که 1۰ هزار تخت بیمارستان می سازیم 
می توان  رسانی  آگاهی  با  که  گفته شده  بلکه  می کنیم،  اعضا  پیوند  یا 
قند خون  یا  را سنجید  فشار خون  یا  داد  افزایش  را  فیزیکی  فعالیت 

را کنترل کرد.«
وی پیش از این نیز درباره بیماری های غیرواگیر گفته بود: »بیماری های 
انسان  سالمت  تهدیدکننده  عامل  مهم ترین  حاضر  حال  در  غیرواگیر 
است و رویکرد وزارت بهداشت در دوره جدید بیشتر بر پیشگیری 
متمرکز شده و این در حالی است که مجبوریم بر بیماری های غیرواگیر 
تمرکز کنیم، زیرا ۸2 درصد مرگ ها در کشور به علت این بیماری ها 

اتفاق می افتد.«

رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
به  یافته  باید همانند کشورهای توسعه  بیمه گر در کشور  سازمان های 
هزینه اثربخشی توجه داشته باشند و از هزینه کرد بر تجویزهای موردی، 
غیر دقیق و غیر علمی پرهیز کنند، گفت: »این موضوع کمک خواهد کرد 
که با جهت دهی منابع بتوان برنامه های نظام شبکه بهداشتی، نظام ارجاع 

و شناسایی بیماران را به درستی انجام داد.«
به گزارش سپید، علی مطلق گفت: »در نظام سالمت کشور سازمان های 
بیمه گر هزینه تشخیص زودهنگام سرطان و مداخالت را پرداخت می 
باید  باشد  داشته  را  اثربخشی الزم  مداخالت  این  اینکه  برای  اما  کنند 
نظام مند و در قالب نظام شبکه ارجاع صورت گیرد تا منابع دچار هدر 

رفت نشده و نتیجه الزم را داشته باشد.«
رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت ادامه داد: »سرمایه 
گذاری در حوزه پیشگیری و تشخیص زودهنگام و تقسیم صحیح منابع 
در حوزه درمان سرطان نقش مهمی در کاهش هزینه ها و افزایش اثربخش 

مداخالت خواهد داشت.« 
وی افزود: »با توجه به توصیه های بین المللی از جمله سازمان جهانی 
بهداشت، از حدود 6 سال پیش وزارت بهداشت نیز در قالب برنامه ملی 
مدیریت سرطان با تمرکز بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام را برای سه 
سرطان مهم از جمله سرطان پستان، دهانه رحم و سرطان روده بزرگ 
برنامه ریزی کرده است که در نظام شبکه بهداشتی به صورت آزمایشی 

در چند شهر اجرا شده است.«
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان بیمه سالمت، مطلق در پایان گفت: 
»سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ ۴۰ درصد کل سرطان های 
خانم ها و یک چهارم کل سرطانهای دو جنس را شامل می شوند. در 
صورتی که برای کنترل این بیماری ها موفق شویم خواهیم توانست برای 
کنترل سایر سرطان ها نیز برنامه جامعی داشته باشیم، با توجه به شناسایی 
مشکالت و نیاز ارجاع بیماران برنامه ریزی های الزم برای توسعه اقدامات 

در نظام شبکه در حال انجام است.«

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:

بیماری های غیرواگیر مهم ترین عامل تهدیدکننده سالمت انسان است

رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت:

سازمان های بیمه گر به هزینه اثربخشی توجه داشته باشند
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مدیرکل طرح و برنامه  هیئت  امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران:

امنای  هیات   برنامه   و  طرح  مدیرکل 
بیماران  معالجه  در  ارزی  صرفه جویی 
اینکه هیات امنا  بیان  با  بهداشت  وزارت 
تجهیزات  عمده  خریدار  بزرگ ترین 
در  »ما  گفت:  است،  داخلی  پزشکی 
حوزه کیفیت هیچگونه اغماضی نداریم 
و اعالم کرده ایم که هیچ نقص کیفی را 

نمی پذیریم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، هومن 
امنای  هیات   اقدامات  درباره  نریمانی 
بیماران  معالجه  در  ارزی  صرفه جویی 
وزارت بهداشت در حوزه تامین دستگاه 
دیالیز گفت: »در حوزه تامین دستگاه های 
سرمایه ای بر اساس نیازسنجی که از سوی 
معاونت درمان وزارت بهداشت به صورت 
تخصصی انجام می گیرد، اقدام می کنیم. بر 
همین اساس دستگاه دیالیز هم از سوی 
هیات امنا تامین می شود. باید توجه کرد که 
سال ها تامین دستگاه دیالیز از محل واردات 
این حوزه  در  اخیرا  اما خوشبختانه  بود 
کرده اند  اقدام  هم  داخلی  تولیدکنندگان 
که طی زمان با باال بردن کیفیت، امکان 
رقابت با کاالی خارجی را پیدا کرده اند.«
داخلی  تولید  زمینه  »در  افزود:  وی 

فعالیت  سال  چندین  یک شرکت  دیالیز  دستگاه های 
می کرد اما بازار خوبی نداشت، اما در سال گذشته و 
این شرکت،  هیات امنا  دستگاه های  کیفیت  ارتقای  با 
به صورت تجمعی 5۴۰ دستگاه دیالیز از آن خریداری 
به  سال  یک  ظرف  هم  کننده  تولید  شرکت  که  کرد 
را  دوم  قرارداد  بالفاصله  ما  و  کرد  عمل  تعهداتش 
هم با این شرکت منعقد کردیم و 5۴۰ دستگاه دیالیز 
دیگر هم برای سال 1399 از این شرکت خریداری 
کردیم. درعین حال تعهد کرده ایم که هر شرکت تولید 
داخلی دیگری که در این عرصه وارد شود و مجوزها 
و استانداردهای الزم را داشته باشد، از آن هم خرید 

را انجام می دهیم.«
مدیرکل طرح و برنامه  هیات  امنای صرفه جویی ارزی در 

معالجه بیماران وزارت بهداشت ادامه داد: »دیگر دستگاه 
دیالیز به کشور وارد نمی شود، در زمینه دستگاه های 
دیالیز کمبودهایی در کشور وجود دارد. در زمانی که 
تولید داخلی هنوز به جایگاه تامین کلیه نیازهایمان در 
این حوزه نرسیده بود،  یک سری خریدهای خارجی 
انجام شد که این خریدها برای 15 تا 1۶ ماه قبل بود 
اما دستگاه هایی که در آن زمان خریداری شده اکنون 
به کشور رسیده است. از زمانی که تولیدکننده داخلی 
مجوزهای الزم را اخذ کرده است و به مرحله تولید 
انبوه رسید، از آن ها دستگاه های دیالیز مورد نیازمان 
را خریداری می کنیم، قیمت دستگاه های دیالیز تولید 
داخلی حدود 8۰ تا 9۰ میلیون تومان است، بنابراین 
خرید داخلی صرفه جویی ارزی خوبی برای ما دارد.«
نریمانی درباره انتقاداتی که به کیفیت دستگاه های دیالیز 

داخلی وارد شده بود گفت: »ما با شرکت تولیدکننده 
باید  که  گرفته ایم  تعهد  از شرکت  و  کردیم  صحبت 
کیفیت مناسبی را ارائه کند. در عین حال از مراکز هم 
با دستگاه  درخواست کردیم که هرگونه مشکلی که 
اعالم  به شرکت  را  آن  عینا  ما  تا  کنند  اعالم  دارند، 
کنیم. شرکت هم تعهد داده که اگر مشکلی در دستگاه 
وجود داشته باشد بالفاصله رفع نقص کند و اگر این 
نقص تکرار شد، بررسی ساختاری انجام دهد. طبق 
بررسی های ما شواهدی مبنی بر وجود مشکل ساختاری 
در این دستگاه اعالم و اثبات نشده است البته شاید 
به صورت موردی و بر اساس شرایط محیطی، دستگاهی 
دچار مشکل شود اما اینطور نیست که یک مشکل کلی 
را در دستگاه های دیالیز تولید داخلی داشته باشیم.«

وی اظهار کرد: »شرکت داخلی تولیدکننده دستگاه های 

استانداردهای  دریافت  برای  دیالیز 
یکی  کرده اند،  اقدام  هم  بین المللی 
همکاری  ادامه  برای  ما  شروط  از 
بین المللی  استانداردهای  دریافت 
خوبی  پیشرفت های  دوستان  و  است 
در این زمینه داشته اند. هرچند که تحریم 
این شرکت ها را در اخذ استانداردهای 
پیگیر  اما  کرد  وقفه  دچار  بین المللی 
هستند که با اخذ این استانداردها شرایط 
صادرات دستگاه ها را هم فراهم کنند.«
امنای  هیات   برنامه   و  طرح  مدیرکل 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
تاکید کرد: »به هیچ  وزارت بهداشت 
نمی کنیم،  اغماضی  کیفیت  در  عنوان 
مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از 
تولید داخلی صحبتی کرده اند بنابراین 
ما در حوزه کیفیت هیچگونه اغماضی 
نداریم و اعالم کرده ایم که هیچ  نقص 
کیفی را نمی پذیریم. در حوزه دستگاه 
دیالیز هم تا زمانی که تاییدیه های کیفی 
به هیات امنا واصل  مبادی ذی ربط  از 
دیالیز  دستگاه  خرید  زمینه  در  نشد، 
اقدام نکردیم. طی زمان هم اگر نقصی 
گزارش شود، به هیچ عنوان چشم پوشی 
نمی کنیم و از شرکت ها می خواهیم که آن را بررسی 
باشند. در عین حال یکی دو  پاسخگو  ما  به  کنند  و 
شرکت دیگر هم در این زمینه اقدام کرده اند که البته 

هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.«
وی در پایان اضافه کرد: »ما در سال 92 سبد خریدمان 
از محل تولید داخل 9 درصد کل خریدهایمان بود. در 
حالی که در سال 98 از نظر تعدادی 72 درصد اقالمی را 
که خریداری کرده ایم از محل تولید داخلی و با کیفیت 
مناسب بوده اند. هیات امنا در حال حاضر بزرگ ترین 
است. حال  داخلی  پزشکی  تجهیزات  خریدار عمده 
باید توجه کرد که اگر بودجه های ما در زمان الزم و 
به میزان الزم تخصیص یابد بسیار کمک کننده است 

و کار بیماران به موقع انجام می شود.«

اخبــار

رییس سازمان غذا و دارو تشریح کرد؛

وضعیت ذخایر دارو 
و تجهیزات پزشکی

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص اظهاراتی مبنی بر کمبود 
دارو و تجهیزات پزشکی که منجر به صف های طوالنی برای 
انجام اعمال جراحی در بیمارستان ها شده است، گفت: »در حال 
حاضر وضعیت ذخایر دارویی و تجهیزات تخصصی در کشور 

در شرایط بی نظیری قرار دارد.«
به گزارش سپید، محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ایسنا، در 
این باره افزود: »بخشی از این گفته به دلیل گران بودن برخی 
با آن مواجه  از تجهیزات و دستگاه ها است که تمام دولت ها 
هستند. نمی توانیم دستگاه های گران قیمت خریداری کنیم که 
هیچ کس در نوبت عمل نماند؛ چراکه درست نیست و هزینه های 
کمرشکن به بار می آورد.« وی با اشاره به اینکه با تمام خباثت های 
دشمنان خارجی اکنون هیچ کمبودی در دارو و تجهیزات پزشکی 
وجود ندارد، افزود: »بیشتر مشکل در این زمینه است که برخی 
بازپرداخت  برای  نقدینگی  تامین  و  پرداخت  در  بیمارستان ها 
مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با موانع مالی 
روبرو بودند که با پیگیری های شخص وزیر بهداشت و همکاری 
سازمان تامین اجتماعی، قرار است مبلغ قابل توجهی در اختیار 
وزارت بهداشت قرار گیرد. امیدواریم دانشگاه ها بتوانند با این 
مبالغ بدهی شرکت ها را پرداخت کنند تا به دلیل عدم تحویل 
اقالم مورد نیاز توسط شرکت ها، خدمات بیمارستان ها با مشکل 
داد: »در حال  ادامه  دارو  مواجه نشود.« رییس سازمان غذا و 
حاضر وضعیت ذخایر دارویی و تجهیزات تخصصی پزشکی 
در کشور در شرایط بی نظیری قرار دارد و هیچ کمبودی متوجه 

تامین دارو، تجهیزات و مواد اولیه نیست.«
وی همچنین به پیگیری های صورت گرفته برای تامین داروی 
بیماران MPS اشاره کرد و افزود: »عالوه بر مکاتبات بین المللی 
از سایر کانال های ارتباطی نیز این موضوع را پیگیری می کنیم. 
طی یک یا دو سال گذشته همواره اقالم دارویی وجود داشته که 
دشمنان ما در تالش بودند تا به دستمان نرسد،  اما با پیگیری های 
صورت گرفته این مشکالت مرتفع شده اند. تنها تفاوتی که وجود 
دارد این است که در این بین داروی بیماران MPS نسبت به 

سایر داروها بیشتر رسانه ای شد.«

تولید انسولین از زرده تخم مرغ
محققان استرالیایی با استفاده از زرده تخم مرغ نوعی انسولین 
ابداع کرده اند که در دما و حرارت باال لخته نمی شود و می توان 

در پمپ انسولین از آن استفاده کرد.
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، پایگاه اینترنتی نیواطلس نوشت: 
اکنون بسیاری از مبتالیان به دیابت از پمپ های انسولین استفاده 
می کنند. این پمپ ها هورمون مورد نیاز بیماران را تأمین می کند، 
اما به دلیل ایجاد فیبریل های )لخته های( انسولین، این پمپ ها 
در فواصل زمانی مشخصی جایگزین می شوند. فیبریل انسولین 
درنتیجه  و  دو روز  یا  است که طی یک  تارهایی  در حقیقت 
به  دارد  احتمال  و  می آیند  به وجود  انسولین  ترکیبات  تجمیع 
لخته تبدیل شوند. بنابراین برای اجتناب از تشکیل فیبریل افراد 
مبتال به دیابت باید پمپ های انسولین را هر 2۴ تا 72 ساعت 
انستیتو فلوری  اما اکنون محققان  تا ایمن بمانند؛  عوض کنند 
عصب شناسی و سالمت ذهنی در ملبورن با استفاده از دستاورد 
محققان ژاپنی روش نوینی ابداع کرده اند که در آن انسولین با 

مهندسی زرده تخم مرغ تولید می شود.
اختر حسین، محقق ارشد این پژوهش می گوید: »استفاده از زرده 
تخم مرغ به عنوان یک منبع شکر در دانشگاه »اوزاکا« ژاپن ابداع 
شده است. ما با بررسی نتایج تحقیقات محققان ژاپنی، تأثیرات 
شیوه قرارگیری شیمیایی شکر در مولکول های انسولین را تحلیل 
کردیم. به این ترتیب روشی ابداع کردیم تا بدون اختالل در 

فرایند انسولین رسانی مشکل ایجاد فیبریل حل شود.«
 )glycoinsulin( گلیکوسینولین  را  نهایی  محصول  محققان 
که  داد  نشان  نه تنها  آنها  »مطالعه  داشتند:  اظهار  و  نامیدند 
گلیکوسینولین حتی در دما و غلظت باال »فیبریل« تولید نمی کند 
بلکه نسبت به انسولین طبیعی در سرم انسان پایدارتر است. با 
توجه به این یافته ها می توان گلیکوسینولین را جایگزین مناسبی 
عمر  که  آورد  به حساب  انسولین  پمپ های  در  استفاده  برای 

طوالنی تری نسبت به انسولین معمولی دارد.«
محققان معتقدند اگر ماندگاری انسولین از 2 به ۶ روز افزایش 
یابد احتماالً در هزینه های درمانی مبتالیان به دیابت صرفه جویی 
محققان  اما  است،  رضایت بخش  اولیه  نتایج  هرچند  می شود. 

خاطرنشان کردند که باید فعالیت های بیشتری انجام شود.

در حوزه کیفیت، هیچ گونه اغماضی نداریم
دریافت استانداردهای بین المللی،شرط خرید از تولیدکننده های داخلی

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس با انتقاد از عدم توجه مسئوالن 
به پرداخت مطالبات داروخانه ها و شرکت های دارویی از دولت و 
وزارت بهداشت، خواستار آن شد تا این وزارتخانه آستین های خود 

را برای رفع مشکالت حوزه دارو باال بزند.

به گزارش سپید، همایون هاشمی در مورد 
شورای عالی  رئیس  سوی  از  خبری  انتشار 
داروخانه های انجمن داروسازان ایران مبنی 
بر اینکه دولتمردان بدانند داروخانه ها در حال 
ورشکستگی هستند و چرا صدای داروسازان 
شنیده نمی شود، گفت: »متاسفانه این رویه که 
مطالبات و معوقات داروخانه ها و شرکت های 
تولید و توزیع دارو پرداخت نشده و در زنجیره 
تامین دارو اختالل ایجاد می کند از سنوات 

گذشته تاکنون وجود دارد.«
رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس ادامه 
داد: »ما در سه سال گذشته از طریق کمیسیون 
بهداشت در مجلس کمک کردیم تا در یک فقره 
بخش عمده ای از مطالبات 5 سال داروخانه ها و 
شرکت های دارویی پرداخت شود، ضمن اینکه 
مشکل انحراف از منابعی که به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص 

داشت از طریق نشانه دار کردن منابع رفع کردیم.«
وی افزود: »برغم اینکه مسئوالن به ویژه مدیران وزیر بهداشت در 
جلسات به صورت مکرر تاکید کردند که این منابع نشانه دار شده اند 

و دانشگاه ها مکلف هستند آنها را برای حوزه دارو هزینه کنند، اما 
باز هم شاهد گالیه داروخانه ها از عدم  پرداخت مطالباتشان هستیم 
و انجمن های دارویی نیز به این نکته اشاره دارند که عدم مالحظات 
سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت باعث شده که آنها در معرض 

ورشکستگی قرار بگیرند.«
تا  کرد  زیادی  تالش  مجلس  بهداشت  »کمیسیون  گفت:  هاشمی 
مطالبات این قشر به موقع پرداخت شود، اما نه تنها این مهم محقق 
نشد، بلکه در سال های اخیر بجای پیشرفت شاهد گام رو به عقب 
در این حوزه بوده ایم تا جایی که صدای اعتراض اصناف دارویی 
بلند شده و به طور مکرر مشکالت خود را به صورت مکتوب به 

مجلس ارائه می دهند.«
پایان اضافه کرد: »دولت هم  بهداشت مجلس در  عضو کمیسیون 
شاید در این زمینه با ما هم صدا باشد که مطالبات داروخانه ها باید 
به موقع پرداخت شود. ضمن اینکه ما در این مورد تاکید کرده ایم 
که کمیسیون بهداشت از مسئوالن بیمه سالمت دعوت کند تا در 
نشستی مشکالت داروخانه ها بررسی شده و برای رفع آنها راهکاری 
ارائه شود. از این رو هم اکنون الزم است که دولت به ویژه وزارت 
مطالبات  پرداخت  مشکل  رفع  برای  را  خود  آستین های  بهداشت 

حوزه دارو باال بزنند.« 

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس:

وزارت بهداشت آستین  خود را برای رفع مطالبات حوزه دارو باال بزند

سفیر جمهوری اسالمی ایران در اسپانیا تحریم های آمریکا را مانع دسترسی 
بیماران نادر به دارو عنوان کرد.

به گزارش سپید به نقل از مهر، حسن قشقاوی، سفیر ایران در اسپانیا در پی 
سفر رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های وزارت بهداشت به اسپانیا 
و نامه بنیاد بیماری های نادر ایران در خصوص کمبود داروهای بیماران 
نادر با رسانه های این کشور گفت وگو کرد. قشقاوی به رسانه های اسپانیا 
گفت: »شرکت های دارویی به دلیل قطع سیستم بانکی از طریق آمریکا 

نمی توانند هیچ دارویی به ایران صادر کنند.«
با توجه به کمبود داروهای بیماران MPS و نیازهای دارویی سایر بیماران 
نادر، مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران طی نامه ای از سفیر ایران در 

اسپانیا درخواست کرد مسیر دسترسی این بیماران به داروهایشان از طریق 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هموار شود.

در این راستا، مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های 
وزارت بهداشت آذرماه امسال جهت تسهیل در دسترسی داروها بیماران 
نادر به اسپانیا سفر کرده بود و در دیدار با حسن قشقاوی، در خصوص 
تخصیص منابع از طریق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو جهت 

تأمین داروهای بیماران نادر گفت وگو کرد.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو آمریکا برای تأمین داروهای بیماران 
این  تولیدکننده  دارویی  برخی شرکت های  و  MPS سنگ اندازی کرده 

داروها را تهدید به تحریم و عدم همکاری کرده است.

سفیر ایران در اسپانیا؛

تحریم های آمریکا مانع دسترسی بیماران به دارو شده است



برنامه  منابع و  معاون توسعه مدیریت، 
»در  گفت:  بهداشت  وزارت  ریزی 
بسیاری  بهبود  شاهد  اخیر  سال های 
از شاخص های نظام سالمت و اقتصاد 
سالمت هستیم و نقش نظام سالمت در 
GDP در حال حاضر حدود 8.5 تا 9 

درصد در نوسان است.«
سید  وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
نشست  نخستین  در  نژاد  تقوی  کامل 
دارای  بیمارستان های  روسای  مشترک 
مجوز گردشگری سالمت و مدیران عامل 
از  مجوز  دارای  تسهیلگر  شرکت های 
»هر  داشت:  اظهار  بهداشت،  وزارت 
که  سالمت  اقتصاد  ویژه  به  اقتصادی 
بخواهد توسعه پیدا کند، باید به دنبال 
افزایش  و  هزینه ها  کاهش  پایداری، 
بهره وری باشد و در کشور ما که مبتنی 
بر ارزش های ملی، انقالبی و دینی است، 
مواردی مانند عدالت اجتماعی به ویژه 
مردم  برای  سالمت  هزینه های  کاهش 

بسیار مهم است.«
وی افزود: »بر اساس آمارهای مختلف، 
ابتدای دهه 90 پرداختی از جیب مردم 
در حوزه سالمت حدود 53 درصد بود 

اما در حال حاضر این شاخص به حدود 36 درصد 
رسیده که البته هنوز هم زیاد است اما جهت گیری، 
مثبت است. به علت تحریم های ناجوانمردانه آمریکا، 
درآمدهای ارزی کشور در سال های گذشته کاهش 
یافته است و از 120 میلیارد دالر در ابتدای دهه 90 
کاهش  گذشته  سال  در  دالر  میلیارد   58 حدود  به 
این  در  جدی،  راه حل های  از  یکی  و  است  یافته 
زمینه، توسعه و تقویت گردشگری سالمت است.«

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت تصریح کرد: »توسعه و تقویت گردشگری 
سالمت عالوه بر تقویت درآمدهای ارزی کشور، به 
توسعه اشتغال و بهبود وضعیت بیمارستان های کشور 
منجر می شود و گردشگری سالمت، یک صنعت بین 
رشته ای است که نیاز به هماهنگی درون بخشی و 

برون بخشی دارد.«
دکتر تقوی نژاد اظهار داشت: »در بخش دولتی باید 
هماهنگی باالیی بین وزارت بهداشت، امور خارجه، 
گردشگری، صنعت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی 
شکل گیرد البته باید به تقویت سرمایه اجتماعی در 

نظام  به  گردشگران سالمت  اعتماد  و  کشور  درون 
سالمت ایران توجه کنیم.«

وی یادآور شد: »در گردشگری سالمت باید به زنجیره 
کامل خدمات و نه فقط، خدمات حوزه سالمت توجه 
داشته باشیم چون گردشگر سالمت در بخش های 
فرهنگی، اقتصادی و سالمت تاثیر می پذیرد و اثرگذار 
با ضعف اطالعات در  اما در کشور متاسفانه  است 
باید در  حوزه گردشگری سالمت روبرو هستیم و 
این زمینه، داده های به روز، تهیه شود و مورد پایش 
مستمر قرار گیرد و ابعاد آن در مقایسه با کشورهای 

رقیب، بررسی شود.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت گفت: »برخی برآوردها نشان می دهد که در 
کشور حدود 600 هزار گردشگر سالمت در طول 
سال داریم و اگر به این آمار اکتفا کنیم، فاصله بسیار 
زیادی با کشورهای رقیب خودمان مانند هند داریم. 
پذیرای  تایلند، ساالنه  مانند  ُآسیا، کشوری  قاره  در 

بیش از دو میلیون گردشگر سالمت است.«
تقوی نژاد اضافه کرد: »در اروپا، حدود 60 میلیون سفر 
برای گردشگری سالمت در طول سال انجام می شود 

 5 از  بیش  برآوردها نشان می دهد که  از  که بعضی 
میلیون نفر از گردشگران سالمت در اروپا، از خارج از 
اتحادیه اروپا به این کشورها وارد می شوند و درآمد 
کشورهای اروپایی از محل گردشگری سالمت در سال 
گذشته، حدود 47 میلیارد یورو برآورد شده است.«
وی خاطرنشان کرد: »در کشور باید به عواملی مانند 
دسترسی به درآمد با کیفیت باالتر، کاهش هزینه ها 
در  اساسی  عوامل  عنوان  به  انتظار  زمان  کاهش  و 
برنامه ریزی ها برای تقویت گردشگری سالمت توجه 
کنیم. به عنوان نمونه ترکیه که یکی از رقبای ما در 
و  دقیق  برنامه ریزی های  است،  گردشگری سالمت 
این  انجام داده در حالیکه  این زمینه  بلند مدتی در 

گردشگران می توانند در ایران جذب شوند.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت بیان کرد: »تعداد بیمارستان های کشور از 828 
بیمارستان در سال 90 به بیش از 1000 بیمارستان در 
سال گذشته رسیده و ظرفیت 108 تخت بیمارستانی به 
بیش از 141 هزار تخت افزایش یافته و نسبت تخت 
به ازای هزار نفر از 1.4 به 1.7 رسیده است اما در کنار 
افزایش تعداد بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی باید 

به ضریب اشغال تخت های بیمارستانی 
نیز توجه کنیم.«

تقوی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر 
ضریب اشغال تخت های بیمارستانی در 
کشور، کمتر از 70 درصد است، افزود: 
»باید به ظرفیت 30 درصدی تخت های 
و  دولتی  بخش  در  بیمارستانی  خالی 
کنیم  توجه  خصوصی  بخش  ویژه  به 
و با برنامه ریزی مناسب، این ظرفیت، 
به  ارائه خدمات  ایجاد خلل در  بدون 
مردم کشور، در اختیار بخش گردشگری 

سالمت قرار گیرد.«
مسائل  مهمترین  از  »یکی  گفت:  وی 
حوزه سالمت، هماهنگی درون بخشی 
و برون بخشی است و همه می دانیم در 
این زمینه در سال های گذشته، مشکالتی 
جاری  سال  در  است.  داشته  وجود 
وزارت  بین  تفاهم نامه ای  خوشبختانه 
بهداشت و میراث فرهنگی امضا شد و 
باید تالش کنیم که به صورت مداوم، 
بندهای  و  شود  پایش  تفاهم نامه  این 

همکاری را پیگیری کنیم.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه 
ریزی وزارت بهداشت تاکید کرد: »نظام 
قیمت گذاری در گردشگری سالمت، مهم است و در 
این زمینه باید به شفافیت در قیمت گذاری، تعرفه ها و 
پرداخت های گردشگران سالمت برسیم و باید ببینیم 
که در ارائه خدمات گردشگری سالمت، هر یک از 
منتفع می شوند و نقش و سهم  میزان  بخش ها، چه 
ذینفعان و بازیگران این عرصه باید مشخص شود.«
تقوی نژاد با اشاره به تجارب موفق کشورهای مختلف 
در زمینه گردشگری سالمت، گفت: »باید از تجارب 
ترکیه  و  تایلند  هند،  پاناما،  مانند  کشورهایی  موفق 
استفاده کنیم و طبیعی است که آثار خیر گردشگری 
سالمت، عالوه بر حوزه اقتصادی می تواند از محل 
سرریز منافعی که برای کشور حاصل می شود، به نفع 

بیماران ایرانی باشد.«
وی در پایان اظهار داشت: »پیشنهاد می کنم که کمیته 
ای با محوریت معاونت درمان وزارت بهداشت و با 
مشارکت تمام ذینفعان بخش دولتی و خصوصی به 
ویژه نظام بانکی و بانک مرکزی و بانک های عامل، 
این  در  علمی  انجمن های  و  پزشکی  نظام  سازمان 

زمینه تشکیل شود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد

ارتقاء معیشت پرستاران از اهم 
برنامه های وزارت بهداشت

 
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: »توسعه پرستاری جامع 
نگر در سراسر کشور منجر به صرفه جویی اقتصادی در حوزه 

سالمت می شود.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی معاونت پرستاری وزارت بهداشت 
با اشاره به قانون ارتقای بهره  وری اظهار کرد: »دستورالعمل پرسنل 
بالینی نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سال 88 به دانشگاه 
علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شد؛ این مصوبه با هدف ارتقای 
اثربخشی سرمایه نیروی انسانی نظام سالمت و افزایش کارایی 

پرستاران تدوین شده است.«
قانون  اساس  »بر  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
ارتقای بهره وری، ساعت کاری پرستاران با توجه به سابقه نوبت 
کاری های متعارف، 8 ساعت در هفته کم می شود و نظارت جدی 

بر اجرای این قانون انجام می گیرد.«
حضرتی با تاکید برآنکه یکی از برنامه های وزارت بهداشت ارتقای 
وضع معیشتی پرستاران است، خاطر نشان کرد: »ما تمام تالش خود 
را انجام داده تا تعرفه خدمات پرستاری، رونق بیشتری بگیرد.«
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های وزارت بهداشت، توسعه 
پرستاری جامع نگر در سراسر کشور است، افزود: »این موضوع 
منجر به صرفه جویی اقتصادی در حوزه سالمت و ارتقای نظام 
بهداشتی و درمانی می شود، همچنین باعث کاهش میزان ضریب 

اشغال تخت بیمارستانی و مراکز درمانی خواهد شد.«
حضرتی گفت: »یکی از برنامه های وزارت بهداشت، پیشگیری 
پرستاران  برنامه  این  در  است؛  اولیه  مراقبت های  و  درمان  بر 
نقش اساسی را خواهند داشت به طوری که نظام خدمات جامع 
و همگانی سالمت بر طبق برنامه نظام ارجاع پزشک خانواده 

انجام می گیرد.«
وی در پایان یادآور شد: »توسعه مراکز مشاوره و خدمات پرستاری 
در منزل، راه  اندازی مراکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طوالنی 
مدت و مشارکت فعال پرستاران در طرح های مختلف پیشگیری و 
حتی درمان مثل کمپین فشار خون از جمله اقدامات مهم معاونت 

پرستاری وزارت بهداشت محسوب می شود.«

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر خبر داد؛

اعزام دانشجویان پرستاری 
به  سیستان و بلوچستان

 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر از اعزام دانشجویان 
استان  به مناطق سیل زده  این واحد دانشگاهی  رشته پرستاری 

سیستان وبلوچستان برای امدادرسانی خبر داد.
نظام  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
ابراهیمی از اعزام دانشجویان رشته پرستاری  پرستاری، احمد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر به مناطق سیل زده استان سیستان 
و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: »این گروه اعزامی متشکل از 
استادان گروه پرستاری و 13 نفر از دانشجویان پرستاری، یک 
پزشک و دو ماما هستند و مقرر شده به مدت یک هفته خدمات 

پزشکی، آموزشی و بهداشتی رایگان ارائه کنند.«
وی از ارائه خدمات آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری های 
واگیر به مردم مناطق سیل زده خبر داد و با اشاره به بازتاب مثبت 
اعزام گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ایرانشهر به مناطق سیل زده 
بلوچستان گفت: »با وجود اینکه اوضاع مناطق سیل زده بهبود 
پیدا کرده، اما هنور بخشی از سیل زدگان در چادر هستند و نیاز 

به حضور گروه های متعدد جهادی دارند.«
به  توجه  »با  کرد:  اظهار  ایرانشهر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
مشکالت سیل زدگان وظیفه اخالقی است تا به آنها کمک کنیم، 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  استادان و  دلیل  به همین 
سیستان و بلوچستان کمک های غیرنقدی خود را تحویل واحد های 
دانشگاهی داده اند تا این کمک ها به مناطق آسیب دیده از سیل 

در استان سیستان و بلوچستان ارسال شود.«
وی اضافه کرد: »این کمک ها شامل اقالم مورد نیاز هموطنان سیل زده 
از قبیل کنسرو، تن  ماهی، آب معدنی، پوشاک و ... است، امیدوارم 
این کمک ها در راستای کاهش آالم مردم سیل زده مؤثر باشد.«

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر تصریح کرد: »دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد ایرانشهر همچنین آمادگی دارد تا با اعزام نیروی 

انسانی بیشتر به سیل زدگان امدادرسانی کند.«

اخبــار
شماره 1579 29 دی 1398
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معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت عنوان کرد:

 ضرورت استفاده از تجارب موفق کشورها در زمینه گردشگری سالمت

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: »تایپ طوالنی مدت و مکرر با گوشی همراه به انگشتان، گردن 
و چشم فشار وارد می کند. عالوه برآن مطالعه و خم شدن زیادی روی گوشی همراه و لپ تاپ نیز به گردن 

فشار می آورد و موجب بروز مشکالتی برای ستون فقرات می شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، احمد موذن زاده گفت: »تایپ طوالنی مدت و مکرر با گوشی همراه به انگشتان، 
گردن و چشم فشار وارد می کند. عالوه برآن مطالعه و خم شدن زیادی روی گوشی همراه و لپ تاپ نیز به 
گردن فشار می آورد و موجب بروز مشکالتی برای ستون فقرات می شود، هنگام تایپ در گوشی همراه، سر 
و گردن خم می شود و باید توجه داشت هر 15 تا 20 درجه خم کردن ستون فقرات گردنی، میزان فشار به 

مهره های گردن را به دو برابر  افزایش می دهد.«
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران درباره تاثیر فیزیوتراپی برای رفع مشکالت مربوط به ستون فقرات گفت: 
»فیزیوتراپی در سه مرحله می تواند نقش ایفا کند. در مرحله اول، نقش پیشگیرانه از بروز بیماری دارد. در این 
مرحله می توان آموزش های الزم را به آحاد مردم ارائه داد، این آموزش ها باید درمورد نحوه استفاده از گوشی 
همراه، نحوه خوابیدن، درس خواندن، نحوه مطالعه و مسائلی که تحت عنوان ارگونومی آنها را می شناسیم، 

باشد؛ ارگونومی به معنای تطبیق شرایط فیزیولوژیک بدن با محیط اطراف است.«
وی درباره بُعد درمانی فیزیوتراپی نیز گفت: »این حوزه انجام ورزش های مناسب و ارائه خدمات درمانی و 
مدالیته های الزم برای بیماران را شامل می شود؛ مدالیته به معنای استفاده از هرگونه روش برای درمان بیماری های 
مربوط به فیزیک پزشکی است، تاکید ما در این حوزه بر تمرین درمان های دستی مانند ماساژ و همچنین 
روش های درمانی مانند سوزن خشک است، فیزیوتراپی در مرحله بازتوانی و بازگشت بیمار به محیط کار و 

زندگی و خانه و فعالیت های روزمره نیز موثر است.«
موذن زاده در پایان اضافه کرد: »متاسفانه مشکالتی مانند کمردرد عامل مهمی است که فرد را از زندگی، کار 
و خانه جدا می سازد و فرد مجبور می شود به خاطر مشکلی که در ستون فقراتش ایجاد شده، استراحت کند 
و استعالجی داشته باشد، هرچه سریع تر بتوانیم این بیماران را به محیط فعالیت طبیعی بازگردانیم به همان 

اندازه تاثیرات فیزیوتراپی در چرخه فعالیت حرفه ای، خانوادگی و اجتماعی فرد کمک کننده تر خواهد بود.«

مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی با تاسیس و بهره 
نظام  "مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی سازمان  برداری 

پزشکی جمهوری اسالمی ایران " موافقت نمود.
به گزارش سپید، جمشید حاجتی در نامه ای خطاب به محمدرضا ظفرقندی 
برای  را  پزشکی  علوم  و حرفه ای  مهارتی  آموزش  ملی  مرکز  موافقت 
تاسیس و بهره برداری مرکز آموزش مهارتی سازمان نظام پزشکی اعالم 

نمود. متن این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام، عطف به تقاضای آن سازمان مبنی بر تاسیس مرکز 
آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی، به اطالع می رساند به استناد 
رای هشتمین کمیسیون این مرکز در تاریخ  30/07/1398  با تاسیس 

و بهره برداری  " مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی سازمان 
نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران " با شناسه 32032 موافقت گردید.
این موافقت با رعایت ضوابط و مقررات مرکز ملی به مدت سه سال 

معتبر خواهد بود.
دکتر جمشید حاجتی، سرپرست مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای 

علوم پزشکی

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران:

تایپ زیاد با گوشی همراه برای سالمت ستون فقرات مضر است

تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی سازمان نظام پزشکی
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