
رئیس اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه:
به زودی غذای ویژه بیماران فنیل کتونوریا در کشور تولید می شود

رئیس اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه با بیان 
اینکه بیش از ۳۰۰۰ بیمار فنیل کتونوریا در کشور وجود 
دارد، گفت: »براساس سیاست سازمان غذا و دارو مبنی 
بر حمایت از تولید داخل به زودی غذای ویژه بیماران 
فنیل کتونوریا ) PKU( در داخل کشور تولید می شود.«
به گزارش سپید، بهادر صیدمحمدیان گفت: »پس از 
اعالم فراخوان تولید ماده اولیه و محصول نهایی شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه توسط 
اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، تمامی شرکت های تولید کننده فرآورده های 

مذکور در راستای جهش تولید، حمایت از شرکت های تولید کننده، کاهش وابستگی به واردات 
شیرخشک رژیمی و غذای ویژه خوشبختانه به زودی غذای ویژه بیماران PKU در داخل کشور 

تولید می شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.«
رئیس اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه با بیان اینکه یکی از شرکت های داخلی تولیدی 
شیرخشک نوزاد در تولید فرآورده نهایی با نام الکتومیل PKU اقدام کرده است، اظهارکرد: »به 
زودی مجوزهای الزم صادر می شود و این محصول به مرحله تولید خواهد رسید و امیدواریم 
سایر شرکت های تولید کننده داخلی جهت تولید شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه اقدام 
کنند.« بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: »بدیهی است 
اداره شیرخشک و غذاهای ویژه حمایت کامل خود را در این خصوص اعالم می کند و کلیه 
درخواست های تولید شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه را در اسرع وقت بررسی می کند 

و تسریع الزم در امور ثبت را انجام خواهد داد.«

خبـر

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت: 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »ارتقای 
کیفیت خدمات سالمت یکی از مباحث مهمی 
است که به دنبال آن هستیم، زیرا ارائه خدمات 
همچنان انجام می شود، اما شاید بخشی از بیمه 
شدگان رضایت نداشته باشند و در نتیجه به دنبال 
این هستیم که کیفیت خدمات و رضایت بیمه 

شدگان را کسب کنیم.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد مهدی 
ناصحی در آیین نکوداشت روز ملی بیمه سالمت 
اظهار داشت: »قانون بیمه سالمت در سال ۱۳۷۳ 
در مجلس تصویب و این سازمان در سال ۱۳۷۴ 
تاسیس شد. از جهت قوانین با توجه به این که 
پوشش همگانی بیمه سالمت یکی از مترقی ترین 
قوانین کشور در قانون اساسی است، با مجموعه 
صندوق هایی که از مردم حمایت می کنند، امروز 

مشغول به فعالیت است.«
وی افزود: »صندوق های بیمه سالمت شامل پنج 
صندوق روستایی با پوشش ۲۰ میلیون نفر جمعیت، 
صندوق بیمه همگانی سالمت با پوشش ۱۳.۵ میلیون 
نفر جمعیت، صندوق کارکنان دولت با پوشش ۵ 
میلیون نفر از کارمندان و صندوق های ایرانیان و 

سایر اقشار نیز از صندوق های دیگر سازمان بیمه 
سالمت هستند.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ادامه داد: »در این 
چند ساله رشد خوبی را با توجه به شاخص های 
بیمه سالمت داشتیم، ولی باز هم پرداخت از جیب 
مردم درصد باالیی دارد. نکاتی در حوزه سالمت 
وجود دارد که باید اصالح شود. تا وقتی نظام 
ارجاع و پزشکی خانواده مستقر نشود، با طرح های 

حمایتی درمانی شاید به اهداف خود نرسیم. یکی از 
برنامه های مترقی که مورد تاکید وزیر بهداشت نیز 
است، سازوکار نظام ارجاع است که  بخش عمده 

آن را شاید بتوان در بیمه سالمت اجرایی کرد.«
ناصحی بیان کرد: »استقرار نظام یکپارچه خدمات 
الکترونیک نیز مورد تاکید است که باید تقویت 
شود. مدیرعامل سابق سازمان بیمه سالمت نیز 
زحمات فراوانی در این زمینه و به خصوص در 

نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک کشیده  و 
امیدواریم تا دو ماه دیگر بتوانیم رضایت سنجی 

بیمه شدگان را انجام بدهیم.«
عضو هیات مدیره سازمان بیمه سالمت اظهار داشت: 
»خرید راهبردی خدمات نیز یکی از برنامه های ما 
محسوب می شود، زیرا از این طریق گالیه های 
بسیاری کم می شود. یکی از اقدامات مهم ما نظام 

ارجاع و بیمه روستایی است.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: »راهنماهای 
بالینی نیز یکی از موضوعاتی است که بتوانیم از 
طریق آن منابع را کنترل کنیم. در زمینه دستیاران 
تخصصی و فوق تخصصی هم به دنبال این هستیم که 
پایان نامه ها به این سمت برود که راهنماهای بالینی 
را ترسیم کرده و بنویسند. بدین وسیله راهنماهای 

بالینی برای دانشجویان نهادینه می شود.«
وی بیان کرد: »یکی از تاکیدات وزیر بهداشت بحث 
توان بخشی بود. ضایعات نخاعی و مشکالت بیماران 
اوتیسم و  ام اس وجود دارد که شاید بخشی از 
هزینه این بیماران در حال حاضر پرداخت می شود، 
اما هزینه های کمرشکن این بیماران متولی جدی 

ندارد که به این موضوع نیز خواهیم پرداخت.«

به دنبال ارتقای کیفیت خدمات سالمت و رضایت بیمه شدگان هستیم

شماره ۱۷۸۳ ۸5 آبان ۱۳۹۹

در شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۱۱۲ نفر بر 
اثر مسمومیت های مختلف جان خود را از دست دادند. این 
با  با گاز منوکسیدکربن و مسمومیت  رقم شامل مسمومیت 
داروها و سموم است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

۲.۷ درصد بیشتر شده است.
به گزارش سپید به نقل از پزشکی قانونی، در این مدت از 
کل تلفات مسمومیت ۷۰۲ نفر مرد و ۴۱۰ نفر زن بودند این 
در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر مسمومیت 
در شش ماهه نخست سال گذشته ۷۰۰ و تعداد زنان ۳۸۳ 

نفر بوده است.
مطابق آمارهای موجود از کل افراد فوت شده بر اثر مسمومیت در 
نیمه اول امسال، ۲۵۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن 
جان خود را از دست داده اند. از این تعداد ۱۹۷ نفر مرد و ۵۷ 
نفر زن بودند. تعداد تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن 

درصد   ۱۴.۴ قبل  مشابه سال  زمان  به  نسبت  این مدت  در 
افزایش یافته است. 

قابل ذکر است که بیشترین آمار درگذشتگان از مسمومیت 
با گاز منوکسیدکربن مربوط به نیمه دوم هر سال می باشد و 
این امر توجه جدی هموطنان را در خصوص رعایت اصول 

ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی می طلبد.
بر اساس این گزارش همچنین در این مدت، ۳۰۳ نفر بر اثر 
مسمومیت های دارویی جان خود را از دست داده اند که از این 
تعداد ۱6۴ نفر مرد و ۱۳۹ نفر زن بوده اند. این آمار در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل رشد ۲۰.۲ درصدی داشته است.
این گزارش می افزاید: در نیمه نخست سال جاری بر اساس 
آمارهای موجود از کل موارد مسمومیت، ۵۵۵ مورد نیز مربوط 
به مسمومیت با سموم می باشد که بیشترین تعداد تلفات در 
حوزه مسمومیت ها را در بر می گیرد. از این تعداد ۳۴۱ نفر 

مرد و ۲۱۴ نفر زن بوده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش ۸.۹ درصدی داشته است.

مسمومیت با سموم شامل مسمومیت و مرگ با قرص برنج »با 
۳۹۲ نفر و با کاهش ۷.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل« دفع آفات نباتی »با ۹۸ نفر و با افزایش ۱۸.۱ درصدی 
نسبت به سال ۹۸ « جونده کش ها »با ۱۴ نفر و با کاهش ۳۹.۱ 
درصدی نسبت به سال قبل« سیانور »با ده نفر و با کاهش 
۷۳.۷ درصدی« و سرب »با یک نفر« بوده است. ۴۰ نفر نیز 
با سایر مواد دچار مسمومیت و مرگ شده اند که ۲.۴ درصد 

نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

سازمان پزشکی قانونی آمار نیمه نخست سال جاری را اعالم کرد

فوت بیش از ۱۱۰۰ نفر بر اثر مسمومیت 


