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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


