
در کمیسیون تلفیق مطرح شد 

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، از ایجاد 
مصوبه ای در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درپی 
پیشنهاد وی برای رفع مشکالت مالی سازمان انتقال 
خون خبر داد که بر واریز درآمد حاصل از فرآورده های 
خونی به درآمد اختصاصی این سازمان تاکید دارد.
به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر با اشاره به 
افزایش سطح مسئولیت های افراد فعال در سازمان 
انتقال خون در پی شیوع کرونا گفت: »در این شرایط 
خون گیری از اهداکنندگان همراه با غربالگری و 
معاینه انجام می شود تا سالمت آن ها از نظر ابتال به 
کرونا مشخص شود، بنابراین این اقدام باعث افزایش 
سطح فعالیت های کارمندان این سازمان شده است.«
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم 
و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
»البته افرادی که در گذشته به کرونا مبتال شده باشند 
باید یک ماه از بهبودی آن ها گذشته باشد و نتیجه 
تست pcr که برای آن ها انجام می شود نشان دهنده 

ICT باال و IGM پایین باشد.«
رییس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در 
مجلس شورای اسالمی، در بیان مشکالت ناشی از 
کمبود پایگاه انتقال خون در حوزه انتخابیه اش، تصریح 
کرد: »در شرایط شیوع کرونا تردد از شهرستان های 
اطراف استان به شهرهای دارای پایگاه انتقال خون با 
محدودیت هایی همراه است، ضمن اینکه در خراسان 
شمالی تنها 2 پایگاه انتقال خون داریم که یکی در 
مرکز استان و دیگری در شهرستان شیروان قرار 

داشته و 6 شهرستان این منطقه نیز فاقد پایگاه انتقال 
خون هستند، اما ساکنان آن ها به دلیل نگاه معنوی 
که در این استان حاکم است، پیوسته متقاضی اهداء 

خون هستند.«
پاکمهر در تشریح جزییات بازدیدی که از پایگاه 
انتقال خون بجنورد داشته است، اظهار کرد: »همکاری 
سازمان انتقال خون خراسان شمالی با دانشگاه های 
علوم پزشکی و بیمارستان های این استان، همچنین 
ارتباط تنگاتنگ این سازمان با سازمان انتقال خون 
تهران باعث شده که از نظر تامین نیاز به فرآورده های 

خونی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشیم.«
وی با ارزیابی مثبت از میزان استقبال مردم خراسان 

شمالی برای اهدا خون، بیان کرد: »در این شرایط 
حساس کرونایی که بسیاری از کشورها با کمبود خون 
و اهداکنندگان فرآورده های خونی مواجه هستند، در 
استان خراسان شمالی سطح استقبال در این زمینه به 
گونه ای است که نه تنها می توانیم نیاز بیمارستان های 
این استان به فرآورده های خونی را تامین کنیم، بلکه 
قادر به کمک به سایر استان ها همچون سیستان و 

بلوچستان هم هستیم.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرد: »البته سازمان انتقال خون 
این استان با مشکالتی نیز مواجه است که باید رفع 
آنها را از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و سازمان انتقال خون کشور پیگیری کنیم، 
بنابراین طبیعی است که نمی توانیم بگوییم به نقطه 
آرمانی رسیده ایم، کما اینکه پالکت مورد نیاز، پالسما 
و ....تامین شده، اما برای تامین بخشی از فرآورده های 
مورد نیاز برای هموفیلی ها و فاکتورهای انعقادی که 
مراحل پیشرفته گرفتن آنها در تهران انجام می شود به 

تجهیزات بیشتری در این استان نیاز داریم.«
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: »ما 
می دانیم که سازمان انتقال خون با محدودیت های مالی 
زیادی مواجه بوده و مشکالت آنها زیاد است به ویژه 
اینکه 6 شهرستان خراسان شمالی که در آنها پایگاه 
انتقال خون وجود ندارد باید در آنها از پایگاه های 
سیار استفاده شود که در شرایط شیوع کرونا این کار 
امکانپذیر نیست. بنابراین باید بسترهایی فراهم شود و 
آمبوالنس یا اتوبوس تجهیز شده در این شهرستان ها 
فعال شوند که این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.«
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به پیشنهادی که برای تامین منابع 
مالی سازمان انتقال خون ارائه داده است، یادآور 
شد: »پیشنهاد دادم که درآمد حاصل از فرآورده های 
خونی که انتقال خون دارد و مبلغ باالیی هم نیست 
در راستای توسعه این سازمان در تمام استان ها و 
تقویت زیرساخت ها، تجهیزات و امکانات به طور 
مستقیم به درآمد اختصاصی آن برگردد که مصوب 
شد و امیدواریم در صحن هم رای بیاورد تا مشکالت 

این  بخش رفع شود.«خانه ملت

پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 
برای رفع مشکالت مالی سازمان انتقال خون

شماره ۱856 79 بهمن ۱399

خبـر

رئیس بنیاد بیماری سی اف و معاون درمان وزارت بهداشت در 
نامه  ای به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
قرار گرفتن بیماری سی اف در لیست بیماران خاص و تخصیص 
بودجه برای حمایت از بیماران در سال ۱۴۰۰ را خواستار شدند.
به گزارش سپید به نقل از تسنیم، محمدرضا مدرسی، رئیس بنیاد 
بیماری سی اف ایران و قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه  ای به رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی قرار گرفتن بیماری سی 
اف در لیست بیماران خاص در بودجه سال ۱۴۰۰ را خواستار شدند.

متن نامه قاسم جان بابایی به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری

رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
شایعترین  از  یکی   CF بیماری  مستحضرید  که  همانطور 
بیماران  اتوزومال مغلوب در دنیاست که تعداد  بیماری  های 
در ایران بیش از 3۰۰۰ نفر برآورد می  شود، این بیماری باعث 
درگیری چند سیستم در بدن شده و عالوه بر ریه سیستم گوارش 
و غدد این بیماران نیز دچار مشکالت فراوانی می  شود فلذا 
جهت ارائه خدمات درمانی مناسب، وجود تیم درمانی متشکل 
از متخصصین ریه، گوارش، غدد و ... ضروری است. با توجه به 
وسعت درگیری در این بیماری و مادام العمر بودن آن، بیماران 
مبتال از طول عمر مناسبی برخوردار نیستند )در کشور حدود 
۱8 سال است( لیکن در صورت ارائه خدمات درمانی مناسب 

انتظار می رود طول عمر بیماران به بیش از 5۰ سال برسد.
با توجه به موارد فوق دریافت خدمات درمانی مناسب اعم از 
مشاوره  های تخصصی، آزمایشات دوره  ای، خدمات تصوبربرداری 
و داروهای تخصصی مورد نیاز این بیمار موجب تحمیل هزینه  های 

بسیار سنگین بر بیماران و خانواده های آنها می  شود.
طی دو سال گذشته با توجه به هزینه  های باال و مشکالت ایجاد 
شده برای خانواده  ها، این بیماری مورد حمایت این معاونت قرار 
گرفت و از محل صرفه جویی در ردیف  های بودجه ای فرانشیز 
برخی از خدمات ضروری بیماران تقبل شده است. به منظور 
استمرار حمایت  های درمانی بیماران و همچنین پاسخ به نیازهای 
آنان مقرر فرمائید اعتبار مستقلی تحت عنوان حمایت از بیماران 
مبتال به CF در ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ اختصان یافته و بیماری 

CF تحت عنوان بیماری خاص تلقی شود.
دکتر قاسم جان بابایی؛ معاون درمان وزارت بهداشت

متن نامه مدرسی به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس شورای اسالمی
با سالم و احترام

همانگونه که مستحضرید بیماری سی اف به عنوان شایعترین 
بیماری ارثی مغلوب در دنیا است که متاسفانه طول عمر و کیفیت 
زندگی آن ها در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر که طول عمر 
نسبتاً قابل قبول و مفیدی دارند چندان مطلوب و رضایت بخش 
نیست. بر اساس شواهد علمی متقن، مهم ترین علت شناخته شده 
این افزایش طول عمر، حمایت همه جانبه سیستم بهداشتی درمانی 

از این بیماران است.
قرار گرفتن بیماری سی اف در لیست بیماران خاص در بودجه 

سال ۰ ۱۴۰ قدمی بسیار بلند در این راستا خواهد بود.
لذا پیرو تماس تلفنی و نظر موافق حضرتعالی در قرار گرفتن این 
بیماران در لیست بیماران خاص، بنیاد بیماری سی اف ایران به 
نمایندگی از تک تک بیماران سی اف در سراسر کشور از شما 
پزشک محبوب و دلسوز، کمیسیون مربوطه و همچنین سایر 
نمایندگان مردمی مجلس شورای اسالمی تفاضامند است که این 
لطف بزرگ رادر حق این بیماران مظلوم محقق فرموده و آن ها 

را در لیست بیماری  های خاص در بودجه ۱۴۰۰ قرار دهید.

درخواست رئیس بنیاد بیماری سی اف و معاون درمان وزارت بهداشت از مجلس 

بیماری سی ا ف در زمره بیماری های خاص قرار گیرد


