
با حضور مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت انجام شد

شعار و اهداف روزجهانی ایدز اعالم شد
اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت »همبستگی جهانی، 
مسئولیت مشترک« را شعار روز جهانی ایدز اعالم کرد.

 به گزارش سپید به نقل از وبدا، هر سال اول دسامبر به نام 
روز جهانی ایدز نامگذاری شده است و در سال 2020، 
توجه جهانی بر اپیدمی کووید19 و تاثیر آن بر زندگی 
و معیشت افراد متمرکز است. حذف انگ و تبعیض، توجه به عموم افراد جامعه جهت دریافت 
خدمات سالمت بر اساس رویکردهای عدالت محور، از کلیدهای اصلی مواجه به اپیدمی هایی از 

قبیل کووید19 و اچ آی وی است. 
 responsibility Shared, solidarity با توجه به این موارد، موضوع  روز جهانی ایدز امسال

Global است که »همبستگی جهانی، مسئولیت مشترک« ترجمه می شود.

بر اساس اعالم اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، اچ آی وی و اهمیت پیشگیری از آن، اهمیت جلب حمایت سیاستگذاران، مسئوالن و 
سازمان ها از برنامه های اطالع رسانی و کنترل اچ آی وی و افزایش همکاری های بین بخشی، معرفی 
اقدامات، دستاوردها و چالش های موجود در زمینه برنامه های ایدز، جلب مشارکت انجمن های 
غیر دولتی و عموم مردم در برنامه های پیشگیری و کنترل اچ آی وی و برجسته سازی شعار روز 

جهانی ایدز و نهادینه کردن آن، از جمله اهداف شعار امسال اعالم شده اند. 
روز شمار هفته اطالع رسانی ایدز به شرح زیر اعالم شده است:

سه شنبه 11 آذر: افزایش تاب آوری سازمانی و افزایش دسترسی به خدمات و مطالعات در شرایط بحران
چهارشنبه 12 آذر: خانواده و اچ آی وی

پنج شنبه 13 آذر: رسانه و اچ آی وی
جمعه 14 آذر: جوانان، نوجوانان و اچ آی وی
شنبه 15 آذر: مسئولیت اجتماعی و اچ آی وی
یکشنبه 16 آذر: نقش سازمان ها و اچ آی وی

ایدز

خبـر

بین المللی  شبکه  ساالنه  نشست  دوازدهمین 
گیاهی  داروهای  حوزه  در  نظارتی  همکاری 
نماینده  حضور  با  بهداشت  جهانی  سازمان 

ایران برگزار شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، با اعالم موافقت 
مدیر واحد طب سنتی، مکمل و تلفیقی سازمان 
جهانی بهداشت برای عضویت ایران در  شبکه 
بین المللی همکاری نظارتی در حوزه داروهای 
گیاهی این سازمان در اوایل آبان ماه سال جاری، 
دفتر  بین الملل  امور  مشاور  زرگران«،  »آرمان 
طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت به عنوان 
ساالنه  نشست  دوازدهمین  در  ایران،  نماینده 

این شبکه حاضر شد.
مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی و مکمل 
وزارت بهداشت با اشاره به جایگاه جغرافیایی 
کشور در قاره آسیا و میزان جمعیت آن، گفت: 
»در ایران بیش از 8000 گونه گیاهی و 11 منطقه 
از 13 منطقه آب و هوایی جهان وجود دارد که 
نشان دهنده وضعیت بسیار مناسب این کشور 

در حوزه گیاهان دارویی است.«
وی طب ایرانی را  بخش مهم و اصلی سیستم 
و  دانست  ایران  در  مکمل  و  سنتی  پزشکی 
افزود: »طب سنتی در ایران دارای سابقه تاریخی 
بیش از 7000 سال بوده و مستندات بی شمار 
پیشینه  این  بر  شاهدی  گذشته،  از  به جامانده 

تاریخی بسیار طوالنی است.«
زرگران از تلفیق طب ایرانی در سیستم بهداشتی و 
درمانی ایران خبر داد و افزود: »دانشکده های طب 
ایرانی، به  عنوان زیرمجموعه ای از دانشگاه های 
علوم پزشکی ایران، به پرورش متخصصانی در 
حوزه طب سنتی ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ 
پزشکی مشغولند و مراکز تحقیقاتی بسیاری نیز در 

حوزه گیاهان دارویی فعالیت می کنند.«
وی با اشاره به وجود اسناد باالدستی بسیار برای 
حمایت از حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی 
و سیاست های حمایت گرانه دولت ایران از این 
حوزه، ادامه داد: »سند ملی گیاهان دارویی و طب 

سنتی، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی یکی 
از این اسناد است که برای اجرا به تمامی نهادهای 
مرتبط با حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی در 
کشور ابالغ شده و عالوه برآن، در برنامه ششم 
توسعه، مصوب مجلس شورای اسالمی و در صدر 
تمامی اسناد موجود، در بند دوازدهم سیاست های 
کلی سالمت، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
نیز بر توجه به حوزه طب سنتی و ادغام آن در 

نظام سالمت کشور، تاکید شده است.«
مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی و مکمل 
وزارت بهداشت به فعالیت مراکز ارائه فراورده های 
گیاهی طبیعی و سنتی در ایران، مانند داروخانه ها 
و فروشگاه های داروهای گیاهی در سالمتکده ها و 
عطاری ها نیز اشاره کرد و گفت: »گیاهان دارویی 
هم به صورت فراوری شده و هم غیر فراوری شده، 
توسط دولت حمایت می شوند و اداره ای در سازمان 
غذا و داروی ایران، وابسته به وزارت بهداشت، در 
زمینه پیگیری امور فراورده های طبیعی، سنتی و 
مکمل و ارائه مجوز تولید به انواع این محصوالت، 

مشغول فعالیت است.«
در ادامه، »مینا میوه چی«، نماینده امور بین الملل اداره 
کل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان 

غذاودارو که به عنوان نماینده دیگر ایران در این 
نشست حاضر بود، به ارائه توضیحاتی درخصوص 
فعالیت ها و اقدامات انجام شده توسط این اداره و 
سازمان غذاودارو در زمینه تولید داروهای گیاهی 
و محصوالت مبتنی بر گیاهان دارویی پرداخت 
و دیگر شرکت کنندگان نیز گزارش های متفاوتی 
در حوزه گیاهان دارویی ارائه کرده و نمایندگان 
برخی از کشورها هم به ارائه گزارش در خصوص 
استفاده از داروهای گیاهی و طب سنتی در مواجهه 

با کوید 19 پرداختند.
گفتنی است، شبکه بین المللی همکاری نظارتی در 
حوزه داروهای گیاهی سازمان جهانی بهداشت از 
سال 2006 با هدف حفاظت و ارتقای سالمت و 
ایمنی در استفاده از قوانین بهینه شده و ارتقایافته 
در حوزه داروهای گیاهی و طب های گیاهی و 
با حضور نمایندگانی از جایگاه های نظارتی و 
قانون گذاری در مورد داروهای گیاهی تشکیل 
شبکه  این  ساالنه  نشست  دوازدهمین  و  شده 
که مقرر بود در آرژانتین برگزار شود، به دلیل 
سه روز  به مدت  جهان،  در  کرونا  همه گیری 
به صورت مجازی برگزار و چین به عنوان میزبان 

نشست سال آینده معرفی شد.

حضور ایران در نشست ساالنه داروهای گیاهی 
سازمان جهانی بهداشت

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران: 

ماسک را فقط از داروخانه ها 
تهیه کنید

از  ایران  داروسازان  انجمن  رئیس  نایب 
مردم خواست ماسک مورد نیاز خود را 

از داروخانه ها تهیه کنند.
در  فاطمی  علی  سید  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با مهر گفت: »در حال حاضر 
هیچ مشکلی در زمینه دسترسی به ماسک 
وجود ندارد و داروخانه ها نیز ماسک را با 
قیمت مصوب 1,300 تومان در اختیار مردم 

قرار می دهند.«
وی با عنوان این مطلب که تا چند ماه قبل 
مشکل کمبود ماسک وجود داشت و این 
مشکل در حال حاضر رفع شده است، ادامه 
داد: »موضوعی که در حال حاضر باید به 
آن توجه داشته باشیم، اطمینان از استاندارد 
بودن ماسک هایی است که استفاده می کنیم.«
فاطمی با انتقاد از تولید ماسک های زیرپله ای 
گفت: »در دوره ای که با کمبود ماسک مواجه 
بودیم، توجه زیادی به کیفیت ماسک ها 
نمی شد. اما، در شرایط کنونی که مشکل 
کمیت مطرح نیست، بهتر است که اداره 
کل تجهیزات پزشکی، بیشتر بر روی کیفیت 

ماسک های تولیدی نظارت داشته باشد.«
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، از مردم 
خواست که ماسک های مورد نیاز خود را 

از داروخانه ها تهیه کنند.

فاطمی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
شرکت های تولید ماسک نیز تالش می کنند 
محصوالت خود را با تخفیف بیشتر عرضه 
کنند، گفت: »وقتی رقابت ایجاد می شود، 
بیشتری  به کیفیت محصول توجه  باید 

داشته باشیم.«
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