
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر: 

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر گفت: »۳۴۴ نوع 
بیماری نادر در ایران شناسایی شده که اغلب در 
ازدواج های فامیلی رخ می دهد اما با مشاوره و 
غربالگری می توان از تولد نوزادانی با چنین بیماری ها 

و یک عمر زجر و هزینه آن جلوگیری کرد.«
به گزارش سپید، حمیدرضا ادراکی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »طبق تعریف های جهانی، بیماری نادر، 
بیماری است که به ازای هر ۱۰ هزار نفر دو تا پنج 
نفر در هر جامعه به آن مبتال هستند. این میزان 
البته بر اساس آمارهای کشورهای اروپایی است 
و با توجه به میزان باالتر ازدواج فامیلی در کشور، 
برآورد می شود که میزان بروز بیماری های نادر در 

ایران بیش از این میزان باشد.«
وی گفت: »تاکنون حدود چهار هزار بیمار نادر در 
کشور شناسایی شده و تحت حمایت بنیاد امور 
بیماری های نادر قرار گرفته اند اما تعداد این بیماران در 
کشور بسیار بیشتر است و بسیاری از این بیماران و 
خانواده های آنها هنوز شناسایی نشده اند و امیدواریم 
بتوانیم تعداد بیشتری از این بیماران را در کشور 

شناسایی کنیم و تحت پوشش قرار دهیم.«
ادراکی افزود: »برخی بیماری های نادر که در ایران 
شناسایی شده، در کشورهای دیگر دیده نشده و 
مختص ایران است، به عنوان مثال دو بیمار نادر 
در استان هرمزگان شناسایی شده که دست ها و 
پاهای آنها به شکل درخت یا سنگ رشد می کند. 
بیماری های دیگری نیز مانند این بیماری در کشور 
وجود دارند که باید شناسایی و به دنیا معرفی شوند.«
وی گفت: »برای شناسایی و معرفی بیماری های نادر 

موجود در ایران اطلس بیماری های نادر را تدوین 
کرده ایم. تاکنون سه جلد این کتاب منتشر شده و 
جلد چهارم آن در حال تدوین است. این اطللس 
را به طور رایگان در اختیار پزشکان و دانشجویان 

پزشکی قرار می دهیم.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر افزود: »ازدواج های 
فامیلی یکی از مهم ترین عوامل تولد بیماران نادر 
است و با توجه به میزان باالی ازدواج های فامیلی 
در ایران موضوع بسیار مهمی است و باید برای 
پیشگیری از تولد این بیماران، خانواده ها آموزش 
ببینند تا این نوع بیماری ها و تولد این نوزادان در 

کشور کاهش پیدا کند.« ادراکی گفت: »یکی از راه های 
پیشگیری از تولد این بیماران، انجام غربالگری قبل 
و بعد از بارداری در خانواده هایی است که ازدواج 
فامیلی دارند یا در خانواده آنها سابقه بیماری ژنتیکی 
وجود دارد. باید تست های تشخیص این بیماری ها 
رایگان و ارزان شود تا از تولد نوزادان دارای بیماری 
نادر پیشگیری شود و مجبور نباشیم بعد برای کمک 

و حمایت از این بیماران اقدام کنیم.«
وی افزود: »خانواده هایی که در خطر تولد کودکان 
دارای بیماری نادر هستند باید آگاهی داشته باشند 
که چگونه می توانند با انجام تست های غربالگری، 

از  قبل  تا  مرتبط  سونوگرافی های  و  آزمایش ها 
چهارماهگی که زمان ولوج روح است از ابتالی 
جنین به بیماری ژنتیک و نادر مطلع شوند. در سال های 
اخیر حتی دستگاه  ام آر آی جنین نیز وارد کشور 
شده است است و می توان جنین را در دوران اولیه 
بارداری  ام آر آی کرد و از ناهنجاری های مغزی یا 
سایر مشکالت و بیماری های آن مطلع شد و در 
صورت شناسایی بیماری تا قبل از چهارماهگی به 
بارداری خاتمه داد و از یک عمر زجر و هزینه های 

سنگین برای خانواده و فرزند جلوگیری کرد.«
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر گفت: »خدمات 
پیشگیری و غربالگری های ژنتیک هنوز تحت 
پوشش بیمه و حمایت های دولتی نیست و بسیاری 
از خانواده هایی که در معرض خطر تولد فرزند 
دارای بیماری نادر هستند توان پرداخت هزینه های 
تصویربرداری  خدمات  یا  ژنتیک  آزمایش های 
بیماری های  امور  بنیاد  البته  ندارند  را  پیشرفته 
تحت  خانواده های  برای  را  هزینه ها  این  نادر 
پوشش خود پرداخت می کند اما عموم مردم از 
این خدمات و حمایت در پرداخت هزینه های 

گران آن محروم هستند.«
وی افزود: »در بسیاری از موارد خانواده ها وقتی 
و  آزمایش  تومانی  میلیون  چند  هزینه های  با 
تصویربرداری های الزم برای تشخیص بیماری های 
ژنتیک مواجه می شوند به علت نداشتن تمکن مالی 
از آن صرف نظر می کنند. انجام نشدن این تست های 
تشخیصی موجب تولد بیماری نادر و یک عمر تحمل 

ناراحتی و هزینه برای خانواده و دولت می شود.«
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معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعالم کرد: »بر اساس 
انعقاد تفاهم نامه ای فرصتی فراهم شده است تا بیمارستان ها 
از تجهیزات درمانی ساخت داخل خریداری کنند که این امر 
موجب توسعه فناوری های مورد نیاز حوزه سالمت از سوی 

شرکت های فناور خواهد شد.«
به گزارش سپید، فرید نجفی در افتتاحیه ششمین همایش و فن 
بازار ملی سالمت با بیان اینکه در حوزه فناوری، نمایشگاه های 
»ولی  افزود:  می شود،  برگزار  »ایران ساخت«  و  لب«  »ایران 
در حوزه سالمت فن بازار تخصصی در سطح ملی نداشتیم 
و از سوی وزارت بهداشت این ماموریت به دانشگاه علوم 
پزشکی تهران به عنوان نماینده این وزارتخانه واگذار شد تا 

در این زمینه اقدام کند.«
وی ادامه داد: »از دانشگاه علوم پزشکی تهران خواسته شد که 

رویکرد فن بازار ملی حوزه سالمت ملی باشد.«
نجفی با تاکید بر اینکه فناوری های حوزه سالمت در دنیا نقش 
بی بدیلی در GDP کشورها و ارتقای سطح سالمت جوامع 
دارد، اظهار کرد: »از این رو شاهدیم که شرکت های بزرگی 
که در حوزه سالمت فعال نبودند، به تدریج به سمت تولید 
واکسن و بیوتکنولوژی در حال حرکت هستند که این امر به 

دلیل سودآوری این حوزه است.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، با اشاره به زیست بوم 
توسعه فناوری حوزه سالمت در کشور، خاطر نشان کرد: »در این 

زیست بوم از یک سو سازمان غذا و دارو به عنوان رگوالتوری اقدام 
به صدور تاییدیه برای محصوالت فناورانه حوزه سالمت می کند 
و از سوی دیگر وزارت بهداشت بازار مصرف این محصوالت که 
مراکز درمانی و بیمارستان ها هستند را در اختیار دارد و شرکت های 

دانش بنیان باید از این فرصت بهره برداری کنند.«
وی با تاکید بر تغییر ماهیت فناوری در دنیا، یادآور شد: »دیگر 
زمان ایجاد کارخانجات بزرگ برای ساخت خودرو و یا توسعه 
صنایع سنگین گذشته است؛ چرا که الگوی غالب در دنیا توسعه 
شرکت های کوچک با فناوری های های تک است و بر اساس 
گزارشی که در زمینه ماندگاری شرکت های فناور منتشر و در 
آن تاکید شده ماندگاری شرکت ها کاهش یافته است، دلیل این 
ماندگاری کم، توسعه و تغییر فناوری در دنیا عنوان شده است.«

بزرگ  صنایع  به  که  بزرگ  شرکت  »یک  کرد:  تاکید  وی 
موجود  فناوری  بوم  زیست  با  نتواند  اگر  است،  پرداخته 
سازگار شود، ماندگاری پایداری نخواهد داشت؛ از این رو 
با سرعت بر اساس  بتوانند  تا  باشند  باید چابک  شرکت ها 

فناوری روز دنیا محصوالت خود را تغییر دهند.«
نجفی تکثیر الگوهای موفق در دانشگاه ها و مراکز درمانی را 
از رویکردهای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
دانست و افزود: »ماموریت ما این است که نمونه های موفق را 

شناسایی کنیم و از آن ها درس بگیریم و آنها را تکثیر کنیم.«
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با ابراز امیدواری از 
اینکه با امضای تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از محصوالت ایران ساخت حوزه سالمت حمایت 
الزم صورت گیرد، اضافه کرد: »حمایت از فناوری های ایران 
ساخت عالوه بر آنکه موجب رشد شرکت های فناور خواهد 

شد، موجب اعتالی کشور نیز می شود.«
در  نامه ای  تفاهم  انعقاد  به  اشاره  با  وی  ایسنا،  گزارش  به 
ساخت  بیمارستانی  تجهیزات  از  بیمارستان ها  خرید  زمینه 
داخل، خاطر نشان کرد: »اجرایی شدن این اقدام به ترویج 
این زیست بوم کمک خواهد کرد، ضمن آنکه شرکت های 
به  سالمت  حوزه  نیازهای  شناخت  با  بنیان  دانش  و  فناور 
سمت توسعه فناوری های مورد نیاز کشور خواهند رفت که 

این امر سود چندجانبه را به دنبال دارد.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد 

ایجاد فرصتی برای خرید مراکز درمانی از تجهیزات ساخت داخل


