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این حوادث شایسته ملت ایران نیست

8 کشته و 147 مصدوم 

بر اثر بارش برف سنگین 

در شمال کشور      

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت وگو با سپید:

باوجود هشدارها و آموزش های مکرر



مناطق  در  شدید  باران  و  برف  بارش  پی  در 
شمالی کشور، 147 نفر مصدوم شدند و 8 نفر 

جان خود را از دست دادند.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور، ضمن تاکید بر 
اینکه اعالم آمار جان باختگان با سازمان پزشکی 
قانونی کشور است گفت: »در مجموع 147 نفر 
به اشکال مختلف مصدوم شدند که 98 نفر از 
آنها توسط اورژانس به بیمارستان منتقل و 49 

نفر در محل درمان شدند.« 
مجتبی خالدی اظهار داشت: »با تالش همکاران 
ما در اورژانس کشور، 108 مادر باردار هم به 

مناطق امن منتقل شدند.« 
وی با بیان اینکه 6 پایگاه اورژانس همچنان در 
محاصره برف هستند، عدم رعایت اصول ایمنی 
از طرف مردم را یکی از عوامل مهم ایجاد حادثه 
گفت:  و  دانست  هموطنانمان  از  برای جمعی 
»درحال حاضر مشکل جدی ما در مناطقی که 
با بارش شدید برف مواجه شده اند، بیماری ها 
که  دارد  وجود  مهم  بسیار  مورد  چند  نیست. 
واقعا برای ما و مردم مشکل  ایجاد کرده است. 
اول اینکه مردم بدون اطالع از وضعیت جوی، 

به جاده وارد می شوند. نکته دوم این است که بسیاری 
از این افراد هم خانم باردار، کودکان زیر 5 سال، افراد 
باالی 60 سال و کسانی هستند که بیماری های زمینه ای 
مانند فشار خون و ... دارند و نیازمند مراقبت های خاص 
هستند. نکته سوم این است که با آموزش های صورت 
برای سفر  که  بپرسید  از هرکسی  امروز شما  گرفته، 
در فصل زمستان چه آمادگی هایی باید داشته باشید، 
خواهد گفت باید اتومبیل خود را چک کنم، زنجیر 
چرخ داشته باشم، وسایل گرمایشی داشته باشم، باک 
اتومبیل پر باشد و یک مقدار مواد غذایی سبک هم برای 
مواقع خاص به همراه داشته باشم. ولی علی رغم این 
اطالعات، در وضعیت برفی سه شنبه شب مسیر تهران 
رشت، از هر 10 خودور، فقط 4 خودرو دارای زنجیر 
چرخ بودند. این بی توجهی ها، باعث ایجاد زحمت برای 
سرنشینان خوورو و نیروهای امدادی مانند اورژانس، 

پلیس، هالل احمر و ... است.«
سخنگوی سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: »مردم باید 
به این نکته هم توجه داشته باشند که داشتن گواهینامه 
و دراختیار داشتن یک خوردو نو و صفرکیلومتر، الزاما 
نیست. همین  به مقصد  برای سالم رسیدن  تضمینی 
پلیس  رئیس  با  2 شب  ساعت  تا  من  سه شنبه شب 
صحبت می کردم و بحث ما این بود که اگر ما تالش 
کردیم و جاده را هم باز کردیم، به هرحال دراثر این 
سرمای نیمه شب کل جاده یخ خواهد زد. کدام یک از 
این رانندگان مهارت رانندگی در جاده های لغزنده را 
دارند و چند بار تمرین کرده اند؟ واقعیت این است که 

هیچ. متاسفانه همین عوامل است که باعث تصادف های 
زنجیره ای می شود.«

و  زال  اتوبان  سراب،  خرم آباد،  خلخال،  مناطق  وی 
مناطقی  ازجمله  را  به سمت رشت  رودبار  محدوده 
خواند که همچنان با مشکل مواجه هستند و درصورت 

ادامه بارندگی ها نیاز به توجه بیشتری دارند.
خالدی گفت: »ما معموال انتظار داریم که در زمستان در 
استان هایی مثل آذربایجان شرقی و غربی با مشکالت 
ناشی از بارش برف و باران مواجه باشیم ولی بحمدهلل 
درحال حاضر مشکالت ما در آن مناطق کمتر است که 
می تواند به این دلیل باشد که مردم در این مناطق به 
توصیه های ایمنی توجه بیشتری می کنند و توانمندی های 
مردم این مناطق افزایش پیدا کرده است. ولی متاسفانه در 
چند منطقه ای  که نام بردم ما شرایط سختی را پشت سر 
گذاشتیم  و البته هنوز هم در تعدادی از مناطق همکاران 

ما مشغول امداد رسانی هستند.«

این حوادث شایسته ملت ایران نیست
اینکه  بر  تاکید  با  سخنگوی سازمان اورژانس کشور 
این موضوعات  به  به صورت جدی تری  است  الزم 
پرداخته شود، گفت: »به وجود آمدن این شرایط و این 
حوادث، شایسته ملت بزرگ ایران نیست. وقتی سه روز 
به طور مرتب در رسانه ها اطالع رسانی و تاکید می شود 
که با بارش برف و باران شدید در استان های گیالن 
و مازندران مواجه خواهیم بود، واقعا مصدوم شدن و 
حتی جان باختن جمعی از همطنانمان قابل قبول نیست. 

دو نفر از کشته شدگان در حال برف روبی و پاروکردن 
برف از روی بام منزل سقوط کرده و متاسفانه جان 
باخته اند. قاعدتا در این شرایط ما نباید شاهد چنین 
اتفاقاتی باشیم. این نشان دهنده این است که نکات ایمنی 
که مکررا به مردم گوشزد می شود، از سوی برخی از 

هموطنان به راحتی نادیده گرفته می شود.«
خالدی ادامه داد: »به هرحال ما و دیگر نیروهای امدادی 
در چنین شرایطی همه تالش خود را می کنیم. حتی ما 
همان نیمه شب، با مشارکت عزیزان پلیس و هالل احمر 
تصمیم گرفتیم که یک مکان اسکانی در همان محدوده 
رودبار و رستم آباد در نظر بگیریم که افرادی که در راه 
مانده اند بتوانند به آنجا منتقل شوند و شب را بگذرانند 
ولی نکته حائز اهمیت اینجاست که ما درنهایت می توانیم 
چنین امکاناتی را برای کسانی مهیا کنیم که در دسترس 
ما باشند. ولی وقتی به طول 5 کیلومتر، اتومبیل پشت سر 
هم ایستاده بودند، دسترسی و کمک رسانی به همه آنها 
شاید مقدور نباشد. من می خواهم بگویم که بسیاری از 
این مشکالت، نشانه عدم برنامه ریزی و رعایت اصول 
ایمنی توسط خود مردم است. اگر نه پلیس واقعا آمادگی 
این را داشت که راه را ببندد ولی متاسفانه وقتی تعداد 
زیادی از مردم بدون در نظر گرفتن شرایط وارد جاده 
امکان  نه  یک طرف  از  می آیند،  راه  میانه  تا  و  شده 
این وجود داشت که اجازه بدهیم ادامه مسیر بدهند 
درصورتی که یک متر برف در جاده هست و هیچ کدام 
هم تجهیزات الزم در اختیار نداشتند و از طرف دیگر 
نه می توانستیم خودروها را متوقف کنیم چون وسط 

جاده جایی برای اسکان آنها وجود نداشت.«
سخنگوی سازمان اورژانس کشور در ادامه گفت: 
»به هرحال شب بسیار سختی گذشت ولی من 
خواهشم از هموطنان عزیز این است که برای 
آغاز سفر، به این چند مورد توجه داشته باشند. 
اول اینکه قبل از سفر به این مسئله فکر کنند 
که آیا واقعا انجام این سفر ضروری است یا نه؟ 
چون بعضی از هموطنان در بسیاری موارد سفر 
را آغاز می کنند و بعد که به مشکل می خورند، 
تازه به این می اندیشند که ضرورت آنچنانی هم 
نداشته است و اگر این سفر را انجام نمی دادند 

هم اتفاقی نمی افتاد.
دوم اینکه رانندگی در زمستان و شرایط برف و 
بارندگی، به مهارتی اضافه بر رانندگی در شرایط 
عادی نیاز دارد. اگر این توانمندی را در خودمان 
نمی بینیم، در شرایط خاص زمستانی رانندگی 
نکنیم چرا که در این صورت هم برای سرنشینان 
خودروی خودمان، هم برای دیگران و هم برای 
ایجاد زحمت می کنیم. همه  امدادی  نیروهای 
این موارد را هم من با مصداق عرض می کنم. 
به  اتوبان خرم آباد  پریشب تصادفی در  همین 
اندیمشک واقع شده بود که 2 ساعت و نیم طول کشید 
تا ما توانستیم برای امداد و انتقال مصدومان حادثه به 
محل برسیم و متاسفانه دو نفر هم همان سر صحنه 

جان خود را از دست داده بودند.
نکته سوم این است که رانندگان باید بدانند که جان 
سفر  شرایط  در  آنهاست. حتی  اختیار  در  سرنشینان 
اضطراری، تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهند که 
خانم باردار، کودک زیر 5 سال، افراد باالی 60 سال 
و کسانی که دارای بیماری های زمینه ای هستند، با آنها 
همراه شوند. همین پریروز خودروهایی وجود داشتند که 
بیش از 20 ساعت در مسیر بودند. مشخص است که 20 
ساعت ماندن داخل اتومبیل برای یک خانم باردار، یک 
کودک، یک فرد مسن یا بیمار، بسیار آسیب رسان است.
نکته چهارم این است که امکانات و تجهیزات زمستانی 
مثل زنجیر چرخ، کیف کمک های اولیه و وسایل گرمایشی 
را همراه داشته باشید و حداقل سه چهارم ظرفیت باک 

خودرو حاوی بنزین باشد.
و نکته آخر اینکه مقداری مواد غذایی سبک حتما همراه 
خود داشته باشید. در همین ترافیک 5 کیلومتری، باور 
نان  تکه  یک  برای  که  بودند  اشخاصی  که  نمی کنید 

التماس می کردند. 
در نهایت علی رغم اینکه همه این موارد بارها و بارها با 
مردم عزیز در میان گذاشته شده، به این نتیجه می رسیم 
که هنوز جای کار هست و در این راه، رسانه ها می توانند 
نقش بی بدیلی ایفا کنند. امیدوارم که با رعایت موارد 

ایمنی، کمتر شاهد اتفاقاتی از این دست باشیم.«

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت اعالم کرد

هر خبری مبنی بر ابتال به ویروس 
کرونا را تکذیب می کنم

تاکنون هیچ مورد مشکوکی در کشور مشاهده نشده است

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: 
با ویروس  ارتباط  یا فوت در  ابتال و  به  »تمامی اخبار مربوط 

کرونا را تکذیب می کنم.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، کیانوش جهانپور در مصاحبه با 
خبرگزاری صدا و سیما افزود: »اخباری مبنی بر فوت یکی از 
شهروندان در اثر ابتال به ویروس کرونا منتشر شده که این خبر 
صحت ندارد و هیچ مورد مشکوکی تاکنون در کشور مشاهده 
نشده است و در موارد آزمایشگاهی نیز تاکنون اخباری مبنی بر 

ابتال شخصی به ویروس کرونا داده نشده است.«
وی در ادامه در خصوص دانشجویانی که از »ووهان« چین به 
کشور بازگشته اند، گفت: »آزمایش های اولیه از کلیه این دانشجویان 
صورت گرفته و تاکنون هیچ مورد مثبت مشاهده نشده است.«

جهانپور تصریح کرد: »یک هفته از قرنطینه این دانشجویان گذشته 
و یک هفته دیگر باقیمانده است و هرگونه اخبار مبنی بر ابتال به 

ویروس کرونا را تکذیب می کنم.«

مقامات بهداشتی چین اعالم کردند

جان باختگان کرونا 
به ۱۰۱۶ نفر رسیدند

مقامات بهداشتی چین اعالم کرده اند 108 مورد جدید مرگ ناشی 
از کروناویروس را شناسایی کرده اند که "در مقایسه با رقم 97 
قربانی در روز قبل از آن" باالترین افزایش روزانه تاکنون بوده 
و شمار کلی قربانیان این ویروس را به 1016 نفر رسانده است.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، از شمار قربانیان جدید 10۳ 
نفر مربوط به استان هوبئی از جمله 67 نفر در مرکز این استان، 

شهر ووهان بوده اند که تصور می شود منشا این اپیدمی باشد.
سایر قربانیان روز گذشته نیز مربوط به استان های هیلونگ جیانگ، 

آن هوئی، ِهنان و شهرهای تیانجین و پکن بوده است.
مقامات سالمت چین هم چنین ابتالی 2478 نفر دیگر را در روز 
گذشته به کروناویروس جدید تایید کردند که به نسبت ۳062 
مورد ابتال در روز قبل از آن کاهش یافته است. با تایید موارد 
اخیر، شمار کلی مبتالیان به کروناویروس جدید به 42 هزار و 
6۳8 نفر رسیده است. در جلسه ای که روز گذشته مقامات چین 
برای مقابله با این ویروس جدید برگزار کردند، اعالم شد که 
برای حل مشکل کمبود مواد اولیه و نیروی کار و افزایش لوازم 

بهداشتی مانند ماسک و لباس های محافظ تالش خواهد شد.
در این جلسه هم چنین اعالم شد که نزدیک به 20 هزار پرسنل 
پزشکی از سراسر کشور پیش تر به ووهان اعزام شده اند و تیم های 

پزشکی بیشتری نیز در حال اعزام به این شهر هستند.
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین نیز برای اولین بار از زمان 
آغاز شیوع کروناویروس جدید با بازرسی از کارکنان بهداشت 

و درمان در پکن در مالء عام ظاهر شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی:

آزمون تکمیلی تخصصی علوم 
آزمایشگاهی اسفند ماه برگزار می شود

تکمیلی  »آزمون  گفت:  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
 10 شنبه  الکترونیک  به صورت  آزمایشگاهی  علوم  تخصصی 

اسفند در مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار می شود.«
به گزارش سپید، آبتین حیدرزاده گفت: »آزمون دوره تکمیلی 
داوطلبان ورودی سال 96  برای  آزمایشگاهی  علوم  تخصصی 
برگزار می شود و این افراد باید همه بخش های آموزشی خود 
را به پایان رسانده باشند، آزمون به دو صورت کتبی و عملی 
برگزار می شود و به دلیل ماهیت غیررقابتی آزمون، نمره منفی 

ندارد. سواالت آزمون جنبه پاراکلینیکی دارد.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه داد: »تعداد سواالت 
آزمون کتبی 120 سوال است که به صورت الکترونیک شنبه 10 
اسفند در مرکز سنجش آموزش پزشکی واقع در تهران برگزار 
می شود. شرط شرکت در آزمون عملی، قبولی داوطلب در آزمون 
کتبی است و آزمون عملی روز دوشنبه 12 اسفند در دانشگاه 

علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.«
وی افزود: »حدنصاب قبولی برای هر یک از آزمون های کتبی 
و عملی 6۳ درصد نمره تراز شده هر آزمون است. هر داوطلب 
حداکثر ۳ بار می تواند در هر یک از آزمون های کتبی و عملی 
شرکت کند.چنانچه داوطلب در آزمون کتبی قبول نشود، می تواند 
در نوبت بعد "سال بعد" در آزمون شرکت کند و چنانچه بار دوم 
نیز قبول نشود، به تشخیص کمیته منتخب آزمون، در دروسی 
که نمره کمتری کسب کرده است، ملزم به گذراندن مجدد دوره 

آموزشی با پرداخت شهریه است.«
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، منبع و محتوای آزمون به 
مرکز سنجش  سایت  در  هر درس  در  مربوطه  همراه ضرایب 

آموزش پزشکی درج شده است.
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اینکه آیا آمار  معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص 
و گزارش هایی از تخلفات بیمارستان ها وجود دارد یا خیر 
گفت: »گزارش داریم، اما نکته ای که وجود دارد این است که 
برخورد با این قبیل تخلفات از چند ناحیه صورت می گیرد. 
به طوری که پرونده بیمارستان های متخلف در تعزیرات نیز 
دنبال می شود، لیست بلند باالیی از تخلفات بیمارستان ها در 
ارجاع بیماران را داریم که اگر الزم باشد، منعکس خواهیم 
کرد. اما، آنچه مسلم است اینکه وزارت بهداشت در برخورد 

با این تخلفات کوتاه نمی آید.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، موضوع ارجاع بیمار به خارج 
از اجرای  لوازم مصرفی، بعد  بیمارستان برای تهیه دارو و 
طرح تحول سالمت به شدت زیر ذره بین نظارتی وزارت 
بهداشت قرار داشت تا مبادا بیمارستان ها در این خصوص 

قصور کرده و بیماران را با مشکل مواجه سازند.
آن،  اجرای  آغاز  در  تحول سالمت  طرح  بندهای  از  یکی 
ممنوعیت ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای 

تهیه دارو و لوازم مصرفی پزشکی بود. دستورالعملی که در ابتدا خیلی 
خوب اجرا می شد و خیال بیماران از این جهت آسوده بود که دغدغه 
تهیه دارو و…، در مدت زمان بستری را نداشته باشند. اما، این شرایط 
در سال های بعد و یکی دو سال اخیر که منابع سالمت با محدودیت هایی 
مواجه شده است، تغییر کرده و حاال چند صباحی است که بیمارستان ها 
نیاز  مورد  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  و  دارویی  نیازهای  تأمین  در 
بیماران بستری، با مشکالتی مواجه شده اند. به طوری که بعضًا اخباری 
به گوش می رسد که فالن بیمارستان مجبور شده از همراه بیمار بستری 
بخواهد برای تهیه دارو و لوازم مصرفی مورد نیاز بیمارشان، به سراغ 

داروخانه ها و فروشگاه های تجهیزات پزشکی بروند.
بیمارستان های دانشگاهی  ابتدا فقط شامل  این دستورالعمل در  اجرای 
این دستورالعمل را  از سال گذشته وزارت بهداشت  اما  و دولتی بود، 

الزامی ساخت. این در حالی است  برای بیمارستان های خصوصی هم 
که مشکالت نقدینگی بیمارستان ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی، 
باعث شده مراکز درمانی در تهیه و تأمین داروها و وسایل پزشکی مورد 
نیاز بیماران بستری، با محدودیت هایی مواجه شوند که در نهایت این 

مشکل متوجه بیمار می شود.
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، در خصوص موضوع ارجاع 
بیماران بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی 
گفت: »در ابتدا این برنامه در بیمارستان های دولتی اجرا شد و حاال این 
بخشنامه شامل بیمارستان های خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز می شود، 
به طوری که هیچ بیمارستانی حق ندارد بیمار بستری را برای تهیه دارو 

و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع دهند.«
وی ضمن اشاره به نظارت ها و بازرسی های وزارت بهداشت افزود: »مردم 
و بیماران در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی، موضوع را با 190 

در میان بگذارند و مطمئن باشند که پیگیری و برخورد قاطع 
خواهد شد، ممنوعیت ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان، 

شامل همه داروها و تجهیزات پزشکی بستری می شود.«
در همین حال قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت 
ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات 
در  بهداشت  »وزارت  گفت:  و  دانست  تخلف  را  پزشکی 
برخورد با این قبیل تخلفات، دو رویکرد را دنبال می کند، 
اولین رویکرد وزارت بهداشت، کاهش درجه اعتباربخشی 
بیمارستان است، رویکرد دوم وزارت بهداشت، برخورد با 

رئیس و مدیر بیمارستان در بخش دولتی است.«
از  آمار و گزارش هایی  آیا  اینکه  بابایی در خصوص  جان 
»گزارش  گفت:  خیر  یا  دارد  وجود  بیمارستان ها  تخلفات 
اما نکته ای که وجود دارد این است که برخورد با  داریم، 
این قبیل تخلفات از چند ناحیه صورت می گیرد. به طوری 
دنبال  نیز  تعزیرات  در  متخلف  بیمارستان های  پرونده  که 
می شود، لیست بلند باالیی از تخلفات بیمارستان ها در ارجاع 
بیماران را داریم که اگر الزم باشد، منعکس خواهیم کرد. اما آنچه مسلم 
است اینکه وزارت بهداشت در برخورد با این تخلفات کوتاه نمی آید.«

وی از افزایش اعتبار برای خرید لوازم مصرفی گران قیمت بیماران بستری 
خبر داد و افزود: »این اعتبار در سال 98 دیده شد و برای سال آینده نیز 
پیش بینی شده است تا بیمارستان ها بتوانند از طریق هیأت امنای صرفه 
جویی ارزی در معالجه بیماران، نسبت به تهیه لوازم مصرفی گران قیمت 

برای بیماران اقدام کنند.«
در هر حال معاون درمان وزارت بهداشت، بروز این قبیل تخلفات را رد 
نمی کند و در عین حال، برخورد قاطع با بیمارستان های متخلف را مورد 
تاکید قرار می دهد. این در حالی است که بیمارستان ها با مشکل نقدینگی 
از اقالم  اینکه تهیه برخی  مواجه هستند و الجرم، چاره ای ندارند جز 

دارویی و وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران را به همراهان بیمار بسپارند.

معاون درمان وزارت بهداشت:

لیست بلند باالیی از تخلفات بیمارستان ها در ارجاع بیماران داریم
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کبریایی زاده، نائب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در همایش مبارزه با قاچاق دارو:

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران گفت: »آنچه در حوزه دارو بیشتر مفسده ایجاد 
می کند ارز 42۰۰ تومانی است و جای تعجب دارد 
که چرا به رغم مخالفت اکثر اعضای کابینه و وزرا باز 

هم ادامه  دارد.«
نایب رئیس  کبریایی زاده،  عباس  سپید،  گزارش  به 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در همایش 
مبارزه با قاچاق دارو، گفت: »بحث قاچاق ازجمله در 
زمینه دارو ریشه در سیاست ها و ساختارهای اجتماعی و 
اقتصادی معیوب دارد و نمی توان آنها را از هم جدا کرد.«
سیاست گذار  اگر  تامین  زنجیره   »در  افزود:  وی 
محدودیت هایی را به هر دلیل قائل شود یا جامعه در 
شرایطی قرار بگیرد که نیازهای عقالیی آن به سمت 
نیازهای غیرعقالیی جریان پیدا کند یا از سوی دیگر 
هرچه جامعه فقیر تر و بیکاری در آن زیادتر شود، بهره وری 
و امید به آینده وجود نداشته باشد و ... طبیعتاً زنجیره 
تامین قاچاق ناخودآگاه ایجاد خواهد شد.«  کبریایی زاده 
ادامه داد: »در حال حاضر باالترین نرخ نوآوری در 
حوزه های علوم، تولید کاال و ارائه خدمات مربوط 

به حوزه IT و بعد علوم پزشکی است. درواقع با همین 
سرعتی که تکنولوژی گوشی های هوشمند و نرم افزارهای 
 IT مورد استفاده ما تغییر می کنند و به نیازها در حوزه
سمت و سوی جدیدی می دهند؛ با همین سرعت نیازها در 
حوزه علوم پزشکی نیز در حال تغییر هستند. اتفاقات بسیار 
پرشتاب به گونه ای در حال تغییر است که ما گمان می کردیم 
در حدود سال 2۰35 بتوانیم به صورت هدفمند سلول های 
سرطانی را به طور جداگانه شناسایی کنیم و برای مثال  
سرطان ریه یک بیمار را از بیمار دیگر کاماًل جدا کنیم؛ اما 
امروز و در سال 2۰2۰ این اتفاق در حال وقوع است.« عضو 
هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران تصریح کرد: 
»در چنین شرایطی نیاز به تولید داروهای اختصاصی در 
هر حوزه احساس می شود. برای مثال شاید مجبور شویم 
شش داروی متفاوت برای بیماران مبتال به سرطان ریه داشته 
باشیم. با  این تفاسیر توسعه در حوزه کشف، تولید و حتی 
الگوی تحویل دارو هم با همان سرعت باید اتفاق بیافتد. از 
سوی دیگر در حال حاضر پروسه تشخیص و درمان تاحد 
زیادی همزمان شده است؛ درنتیجه در سال های نه چندان 
دور الگوی نیاز به خدمات و کاالها بیشتر تغییر خواهد 
کرد.«  وی افزود: »در چنین شرایطی لزوماً ما نمی توانیم 
جامعه را از دسترسی به کاالها و خدمات نوینی که در 
دنیا خلق و کشف می شود، محروم کنیم؛ بنابراین من فکر 
می کنم مدیران ما باید از روش های ناکارآمد دست بردارند.« 
کبریایی زاده با اشاره به بودجه سال 99 گفت: »در این بودجه 
42 میلیارد تومان بودجه سازمان مبارزه با قاچاق ارز و کاال 
و  33 میلیارد تومان بودجه سازمان غذا و دارو تعیین شده 
است. الزم است بدانیم بودجه یک کشور نشان می دهد 
نظام برنامه ای و تفکری سیاست مداران و سیاست گذاران 

چیست، چه برنامه ای برای سال بعد کشور دارند، چگونه 
هدف گذاری می کنند و چه سیاست هایی را قرار است دنبال 
کنند. ما باید به خودمان بیاییم و به این درک برسیم که با 
این روش نمی توان جامعه را اداره کرد.« رئیس سندیکای 
تولیدکنندگان مکمل های غذایی و رژیمی با اشاره به اینکه 
ما باید بپذیریم که کشوری هستیم با جغرافیای خاص و 
۷ استان ما هم مرز با کشورهای دیگر هستند که اتفاقاً از 
فقیرترین استان های ما هم محسوب می شوند و باالترین 
نرخ بیکاری در این استان هاست، تصریح کرد: »در این 
شرایط ما چگونه انتظار داشته باشیم جوانان این استان ها 
قاچاق نکنند؟ با این جغرافیا و هم مرزی با کشورهایی که 
عمدتاً بازار آزاد در آنها شکل گرفته، وقتی نیازی هست 

باید منتظر بمانیم که مبادله هم شکل بگیرد.«

قاچاق طغیانی علیه دیده نشدن نیازهاست
نائب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی افزود: 
»من در دوره ای که مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو 
بودم زمانی به شکل ناشناس به بازار ناصرخسرو رفتم و با 
چند تن از قاچاقچیان ارتباط دوستانه برقرار کردم که البته 
کمی بعد تر آنها من را شناسایی کردند؛ اما حرف همه آنها 
این بود که ما بیمار نیستیم که قاچاق کنیم، اما وقتی بیکار 
هستیم راهی جز این برای تامین معاش خود و خانواده مان 
نداریم. پس در یک جمله باید گفت شکل سیاست گذاری 
ما باید عوض شود و ما باید نگاهمان را تغییر دهیم. بنابراین 
قاچاق موجود در جامعه امروز ما طغیانی علیه دیده نشدن 
نیازهاست.« کبریایی زاده ادامه داد: »در کشورهای اروپایی 
میزان قاچاق دارو بسیار ناچیز است؛ البته گاه ممکن است 
بیماران یک کشور به دلیل قیمت پایین تر یک دارو به کشور 

همجوار سفر کنند زیرا معموال شرکت های دارویی به تناسب 
اقتصاد و جمعیت هر کشور قیمت متفاوتی را برای عرضه 
دارو در کشورهای مختلف تعیین می کنند. البته برای رفع 
این معضل اتحادیه اروپا سعی می کند با متمرکز کردن 
شبکه های توزیع در تمام اتحادیه تا حد زیادی جلوی این 
موضوع را بگیرد.« وی تاکید کرد: »اما این مسئله با آنچه در 
کشور ما رخ می دهد، متفاوت است. توزیع داروی قاچاق 
و تقلبی که در کشور ما اتفاق می افتد از آنجا که از کیفیت 
و سالمت الزم برخوردار نیست، سالمت بیماران را تهدید 
می کند. درحال حاضر داروهای قاچاق از ترکیه، امارات، 
قبرس یا پاکستان وارد کشور می شوند، اما باید بدانیم بازار 
این کشورها بازارهای امنی نیستند و مثال ترکیه، امارات یا 
قبرس کشورهای بارانداز محسوب می شوند؛ بنابراین آنچه 
ما را تهدید می کند قاچاق دارویی است که می تواند سالمت 
جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد در حالی که یک 
انگلیسی می تواند داروی خود را از بازار فرانسه تامین کند 
و تهدیدی برای سالمتی اش هم وجود نداشته نباشد. درواقع 
دارویی که در کشور فرانسه توزیع شده از همان مسیرهای 
اصلی و معتبر و رسمی تامین شده و فقط ارزان تر است.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به 
اینکه شرکت های دولتی و شبه دولتی و مراکز ذی نفوذ چه 
نقشی در قاچاق می توانند داشته باشند، گفت: »البته بنده در 
جایگاهی نیستم که درمورد شرکت های دولتی نظر بدهم. 
من نمی توانم بپذیرم کاالهای گران قیمت و لوکس موجود 
در مال ها و مراکز خرید همه از طریق کولبران قاچاق 
شده اند. درواقع دور از ذهن نیست که مقداری زیادی 
از این کاالها به صورت سیستماتیک، هدفمند و هماهنگ 
شده با صاحبان قدرتی وارد شده باشند که کمتر نظارت 

می شوند، اما درمورد دارو چون رگولیشن سخت گیرانه 
در حوزه توزیع دارو در داروخانه ها وجود دارد توزیع 
سیستماتیک خیلی سریع لو می رود، اما آنچه در حوزه 
دارو بیشتر مفسده ایجاد می کند ارز 42۰۰ تومانی است 
و جای تعجب دارد که چرا به رغم مخالفت اکثر اعضای 
کابینه و وزرا باز هم ادامه  دارد.« وی تصریح کرد: »من 
در روزهای اخیر نگاهی به فهرست دارویی و لیست 
داروهای فوریتی وزارت بهداشت عربستان انداختم. با 
خود فکر کردم چرا باید یک داروی شیمی درمانی در 
کشور همجوار ایران در اختیار بیماران باشد ولی در 
ایران، بیماران ما برای دسترسی به آن دچار محدودیت 
و حتی محرومیت باشند؟« وی افزود: »البته قابل درک 
است که سیاست هایی که در بحث تولید و واردات مطرح 
می شود به فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 
کشور است. برای نمونه امروز یکی از مسئولین از من 
پرسید که شنیده ام تخصیص ارز دارو را قطع کرده اند؟ 
به ایشان عرض کردم بله؛ دلیل آن هم اینست که اعالم 
شده سهمیه ارز دارو تمام شده است. درواقع وقتی ناچار 
به سهمیه بندی هستیم، این سهمیه زمانی تمام می شود. 
در چنین شرایطی باید از سهمیه موجود بهترین استفاده را 
بکنیم؛ بنابراین به ناچار برخی داروها از زنجیره تامین رسمی 
حذف می شوند. پس سیاست گذار در این شرایط مجبور 
است در نهایت با حمایت از تولید داخلی نیازهای ارزی خود 
را مدیریت کند.« به گزارش سالم خبر، کبریایی زاده افزود: 
»نکته دیگر اینکه عالوه بر بحث های اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی اصوالً قاچاق یک عامل مخرب بزرگ است 
که عدم اعتماد به ساختارهای قانونی را رقم می زند. قاچاق 
جامعه را قانون گریز می کند و می تواند تهدیدکننده جدی 
امنیت یک جامعه و حتی ابزار تروریسم باشد. نابینایی هایی 
که در اثر قاچاق نوعی داروی مب ایجاد شد نمونه ای از 
این مسئله است. در دوره ای مدیریت عاملی خود بنده در 
داروسازی اسوه، مقدار وسیعی پالویکس تقلبی در بازار 
توزیع شد که در کویته پاکستان تولید می شدند و به لحاظ 
فیزیکی دقیقاً مشابه پالویکس اصل بود با این تفاوت که 
قیمت ارزان تر داشت. آنالیزهای ما بر روی این دارو نشان 
داد که حتی به اندازه یک درصد ماده موثره داخل این داروها 
نبود و معلوم نیست چه بر سر بیمارانی آمد که این داروها را 
مصرف کرده بودند. پس امنیت جامعه و سالمت بیماران با 
این قبیل داروهای قاچاق به خطر می افتد.« وی توضیح داد: 
»در یکی از مالقات های ما با مسئوالن کردستان عراق، یکی 
از آنها می گفت ما برخی داروها را از هیچ جای دیگر دنیا 
وارد نمی کنیم چون به اندازه ی کافی از ایران به این سوی 
مرزها قاچاق می شوند و با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار 
می گیرند و این قاچاق سیستماتیک است، اما اینکه چه   میزان 
از تقصیر این قضیه به گردن بخش خصوصی، دولتی یا 
بخش نیمه دولتی است حداقل بنده برآوردی در این زمینه 

ندارم که بتوانم درباره آن اظهارنظر کنم.«

اخبــار

بر اساس مصوبه هیات وزیران؛

وزارت بهداشت موظف به صدور مجوز 

واردات دارو و تجهیزات پزشکی شد

 بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت بهداشت موظف شد 
مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیازی را که 
مشابه آن در کشور تولید نمی شود یا کافی نیست را صادر کند.
به گزارش سپید، هیات وزیران در جلسه خود که به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد، آیین نامه اجرایی مربوط به واردات دارو 
و تجهیزات پزشکی را به تصویب رساند. بر اساس این آیین نامه، 
سازمان غذا و دارو مکلف شد مجوز الزم جهت واردات دارو، 
تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت و استاندارد 
مورد نظر را که در داخل کشور مشابه آن تولید نمی شود یا کافی 
نیست از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین 

قیمت تأمین می کنند، صادر کند.
بر این اساس واردات کاالی موضوع این آیین نامه بر اساس فهرستی 
است که سازمان غذا و دارو به صورت دوره ای منتشر و مطابق آن، 
سازمان می تواند در چارچوب ضوابط آیین نامه فوق برای مدت 

مشخص و محدود از ظرفیت سایر واردکنندگان استفاده کند.
به منظور حصول اطمینان از کیفیت، ایمنی، اثربخشی و تضمین 
اصالت، اولویت واردات کاال از طریق نمایندگان رسمی شرکت های 
سازنده مربوط، مستلزم فرآیند ثبت اقالم مربوط در سازمان مورد 
اشاره و رعایت همه مقررات، آیین نامه ها و ضوابط ثبت دارو، 

تجهیزات و ملزومات پزشکی است.
همچنین توزیع و عرضه کاالی موضوع این آیین نامه، پس از 
اخذ مجوز توزیع از سازمان غذا و دارو و در شبکه توزیع مجاز، 
امکان پذیر خواهد بود و در صورت لزوم، اولویت و نحوه توزیع 

از سوی این سازمان تعیین خواهد شد.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

کاهش ۳۰ درصدی نرخ ارزی 
داروهای تولیدی تحت لیسانس

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
»طبق توافق صورت گرفته با شرکت های تولیدکننده داروهای 
تحت  تولیدی  داروهای  ارزی  نرخ  میانگین  لیسانس،  تحت 

لیسانس 3۰ درصد کاهش یافته است.«
به گزارش سپید، غالمحسین مهرعلیان در گفت و گو با ایفدانا، 
سالجاری  در  دارو  و  غذا  سازمان  سیاست  اینکه  به  اشاره  با 
نبوده است، اظهار  لیسانس  محدودیت تولید داروهای تحت 
تحت  داروهای  که  شرکت هایی  می دهد  نشان  »شواهد  کرد: 
لیسانس تولید می کنند، امسال نیز همانند سال های پیش تولید 

خود را ادامه داده در بازار حضور داشته اند.«
وی افزود: »سازمان غذا و دارو به هیچ وجه سیاستی مبنی بر توقف 
یا محدودیت تولید داروهای تحت لیسانس در داخل را ایجاد 
نکرده است، بلکه به دنبال این است که در حدی که از لحاظ 
تامین  برای  لیسانس  تحت  شرکت های  باشد،  امکانپذیر  فنی 
نهاده های تولید خود از تأمین کننده های داخلی استفاده کنند.«
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره 
به محدودیت منابع ارزی وزارت بهداشت، عنوان کرد: »سازمان 
تحت  داروهای  تولیدکننده  شرکت های  همواره  دارو  و  غذا 
لیسانس را به منظور صرفه جویی ارزی، به کاهش قیمت ارزی 

فرآورده های تولیدی تشویق کرده است.«
رایزنی های  و  اخیر  مذاکرات  »براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
صورت گرفته با شرکت های تولیدکننده داروهای تحت لیسانس، 
این توافق حاصل شد که به طور میانگین 3۰ درصد قیمت ارزی 
محصوالت آنها کاهش پیدا کرده و سازمان نیز چتر حمایتی 

خودش را برای تولید این فرآورده ها در کشور ایجاد کند.«
است  متعهد  دارو  و  غذا  سازمان  براینکه  تاکید  با  مهرعلیان 
دسترسی بیماران را به داروهای با کیفیت و قیمت کمتر افزایش 
باعث  لیسانس در کشور  داروهای تحت  »تولید  دهد، گفت: 
برای  انگیزه  ایجاد  و  آینده  در  صنعت  کیفی  ارتقای  و  رشد 
سرمایه گذاری سایر شرکت های بین المللی و خارجی در داخل 

کشور می شود.«
وی تصریح کرد: »سازمان غذا و دارو با اختیارات خود حامی 
داروهای تحت لیسانس است و از فعاالن این حوزه می خواهیم، 
با درک شرایط موجود، همکاری بیشتری با سیاست های سازمان 

در جهت صرفه جویی ارزی داشته باشند.«

ارز۴۲۰۰تومانیداروفسادمیآورد

آینده  »امیدواریم ظرف دو سال  رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 
بتوانیم در حدود 1۷۰ قلم مواد اولیه دارویی را در داخل تولید کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از مهر، محمدرضا شانه ساز در نشست خبری 
معرفی توانمندی های صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور 
که در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، افزود: »نهضت 
جدی خودکفایی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از 
مهم ترین بخش های حوزه سالمت، شاهد اتفاقات زیادی بوده است.«
وی ادامه داد: »حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با همه پیچیدگی هایی 
که دارد، اما توانسته ایم گام های بلندی در این حوزه برداریم که منجر 
شده  کشور  داخل  در  پزشکی  تجهیزات  و  داروها  انواع  تولید  به 
است.« رئیس سازمان غذا و دارو به موفقیت های حوزه داروسازی 
و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: »در سال های گذشته بابت 
محصوالت بایولوژیک 1.2 میلیارد دالر ارز صرف می شد که در 15 
سال گذشته توانسته ایم تولیدکننده این محصوالت در کشور باشیم.«
شانه ساز با عنوان این مطلب که در حوزه تجهیزات پزشکی شاهد 
موفقیت های خوبی هستیم، افزود: »خودکفایی در این حوزه در حد 

بازار دارویی کشور نیست، اما در همین مدت کوتاه نیز شاهد تولید 
تجهیزات پزشکی در داخل هستیم که بعضًا دومین تولیدکننده در دنیا 
شناخته می شویم.« رئیس سازمان غذا و دارو به روند رو به افزایش 
تولید مواد اولیه دارویی در کشور اشاره کرد و گفت: »تالش می کنیم 
تا دو سال آینده بتوانیم 1۷۰ قلم مواد اولیه دارویی را در داخل تولید 
کنیم که با این اقدام شاهد کاهش 25۰ میلیون دالری ارز واردات این 
مواد خواهیم بود.« سیدحسین صفوی، مدیرکل تجهیزات پزشکی 
سازمان غذا و دارو نیز در این نشست از افزایش دو برابری تولید 
تجهیزات  »تعداد محصوالت  گفت:  و  داد  خبر  پزشکی  تجهیزات 
آنها خودکفا شویم، در سالجاری  پزشکی که توانسته ایم در تولید 
نسبت به سال 9۷، دو برابر شده است.« وی افزود: »در سال گذشته 
کمتر از 2۰۰ قلم تجهیزات پزشکی تولید می شد که این عدد به حدود 
افزایش یافته است.« صفوی همچنین از ساماندهی  4۰۰ محصول 
شبکه توزیع تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد و گفت: »در سال 
98 توانستیم الصاق برچسب شناسه و کد رهگیری بر روی کاالهای 
تولید و وارداتی را الزامی کنیم که امیدواریم از سال آینده رهگیری 

کاالهای تجهیزات پزشکی به صورت پایلوت در کشور اجرا شود.«
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو میزان صادرات تجهیزات 
پزشکی تولید داخل را در سال جاری حدود 2۰ میلیون دالر اعالم 

کرد و افزود: »صادرات ما به کشورهای اروپایی هم بوده است.«

رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری توانمندی های صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی خبر داد؛

تولید ۱۷۰ قلم مواد اولیه دارویی در کشور ظرف ۲ سال آینده

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که امیدوار است ظرف 18 ماه آینده به 
واکسنی برای مبارزه با ویروس کرونا دست یابد.

به گزارش سپید به نقل از ایرنا، تئودور آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: »ابداع واکسن ها و درمان شناسی بخش 
مهمی از برنامه های تحقیقاتی است، اما تنها بخش آن نیست زیرا ساخت 
چنین واکسنی زمان می برد و ما در این مدت بی دفاع نخواهیم بود.« آدهانوم 
افزود: »اولین واکسن کرونا ممکن است طی 18 ماه آماده شود؛ بنابراین ما 

امروز باید با استفاده از سالح های موجود هرکاری که می توانیم برای مبارزه 
با این ویروس انجام دهیم.« به گفته آنتونی فوسی، مدیر موسسه ملی آلرژی 
و بیماری های عفونی انستیتوی ملی بهداشت آمریکا)NIH(  آزمایشات اولیه 
این واکسن به احتمال زیاد در ماه آوریل )فروردین-اردیبهشت( آغاز می شود.« 
براساس آمار سازمان جهانی بهداشت شمار تلفات ویروس کرونا دوشنبه این 
هفته از مرز یک هزار نفر عبور کرد و تاکنون دستکم 4۰.235 نفر تنها در 
چین به این ویروس آلوده شده اند و 393 مورد ابتال نیز از 24 کشور دیگر 

در جهان گزارش شده است. تب، سرفه و تنگی نفس از عالئم این ویروس 
هستند که با انجام اقدامات پیشگیرانه می توان از ابتال به آن جلوگیری کرد. 
 )CDC( به گزارش فاکس نیوز، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا
به افراد توصیه می کند تا برای پیشگیری از کرونا مرتباً دست های خود را 
بشویند و از تماس با افراد بیمار خودداری کنند. این آژانس همچنین نسبت 
به لمس چشم ها و صورت هشدار داده و افراد را به تمیز نگه داشتن و 

ضدعفونی کردن مداوم اشیاء و سطوح خانه و محل کار توصیه می کند.

سازمان جهانی بهداشت:

واکسن کرونا ۱۸ ماه دیگر آماده می شود
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