
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعالم کرد

معاون درمان وزارت بهداشت به سازمان های متبوع اعالم کرد

مدل ارائه خدمت به بیماران مبتال به زخم پای دیابتی 
معاونت درمان وزارت بهداشت مدل ارائه خدمت به 
بیماران مبتال به زخم پای دیابتی را که به همت گروه 
تحقیقاتی پای دیابتی پژوهشگاه تدوین شده است، به 

سازمان های متبوع ابالغ کرد.
 به گزارش سپید به نقل از وبدا، با ارسال نامه ای از سوی 
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، مدل ارائه 
خدمت به بیماران مبتال به زخم پای دیابتی که پیشتر به همت گروه تحقیقاتی پای دیابتی پژوهشگاه 
تهیه، تنظیم و تدوین شده بود، جهت استفاده از این محصول در آموزش های بازآموزی توسط 
دانشگاه ها و دانشکده ها، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی و همچنین برای خرید راهبردی بر اساس 
محصوالت دانشی توسط سازمان های بیمه گر ابالغ شد. با اجرای این مدل، مقدمات استقرار و 
بکارگیری راهنمای عملی بومی در پیشگیری و درمان زخم پای دیابتی به منظور ارتقای کیفیت 

خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری فراهم خواهد شد. بومی سازی راهنماهای بالینی دیابت 
و تدوین مدل ارائه خدمت، استاندارهایی را برای شبکه مراقبین دیابت و مراقبت در پیشگیری 
و کنترل مشکالت پا در بیماران مبتال به دیابت فراهم می کند که می تواند منجر به ارائه خدمات 
با کیفیت در سطح استاندارد های جهانی شود. شیوع جهانی زخم پای دیابتی 3 / 6 درصد و 
درایران شیوع عارضه پای دیابتی در بین بیماران مبتال به دیابت 2 / 6 درصد برآورد شده است. 
الزم بذکر است زخم پای دیابتی شایعترین علت بستری شدن بیماران دیابتی در بیمارستان است. 
از طرف دیگر بدون ارائه مراقبت های الزم، این زخمها منجر به عفونت، گانگرن، آمپوتاسیون و 
حتی مرگ می شوند. به عالوه، قطع اندام تحتانی با بستری طوالنی مدت، بازتوانی و مراقبت در 
منزل و حمایتهای اجتماعی همراه است.بر اساس پروتکل پیشنهادی انجمن دیابت امریکا، یکی 
از رویکردهای ضروری در مراقبت از پای دیابتی، وجود تیم چند تخصصی است که در مطالعات 
متعددی مزایای استفاده از چنین تیمی نشان داده شده است. همکاری و هماهنگی و درک متقابل 
تیم چند تخصصی در ارائه خدمات اولیه و ثانویه مراقبتی و مدیریت زخم پای دیابتی می تواند با 
استفاده از رویکرد چند جانبه و تیم چند تخصصی صورت گیرد و با رسیدن به واژگان مشترک، 

می توان به تعریف و اقدام واضحی در خصوص زخم و ترمیم آن دست پیدا کرد.

خبـر

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
با اشاره به چرایی کمبود سرم های تزریقی گفت: 
»سه شنبه مجوز دادیم که به اندازه نیاز یک ماه  سرم 
را از هند و ترکیه حمل کنند که شرکت ها بالفاصله 
اقدام کردند که از اوایل هفته آینده سرم به وفور 

موجود می شود.«
به گزارش سپید، سید حیدر محمدی در گفت وگو 
با ایسنا درباره کمبود سرم تزریقی در بیمارستان ها 
گفت: »در تابستان سال گذشته یکی از شرکت های 
سرم سازی ما که بزرگترین شرکت  سرم سازی ما 
است، از ما درخواست کرد که توزیع سرم را برای 
آن شرکت متوقف کنیم تا خط GMP خودش را 
اصالح کرده و بهبودی در کیفیت خطوطش ایجاد 
کند که مخالفت کردیم و این برنامه برای اواخر سال 
در پاییز و زمستان افتاد که نیاز به سرم کمتر باشد.«
وی افزود: »در نهایت پاییز این مجوز را به شرکت 
دادیم که به دلیل مشکالت تحریم نتوانست دستگاه ها 
را بیاورد. بنابراین بهمن ماه کار را آغاز کردند، اما 
قول داده بودند که اوایل سال ۱۴۰۰ راه اندازی را 
داشته باشند، اما محقق نشد و اکنون قول داده اند که 
از دهم شهریور ماه راه اندازی کنند.  بخش زیادی از 
سرم مورد نیاز را این شرکت تامین می کرد. بنابراین 
یکی از دالیل کمبود سرم این موضوع بوده است.«
محمدی ادامه داد: »در عین حال رمدسیویر که یکی 
از داروهای پرمصرف کرونا و خط اول درمان کرونا 

است، مصرفش ناگهان از 6۰۰ هزار عدد در ماه به 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد رسید. حال با مصرف 

هر رمدسیویر، یک سرم هم مصرف می شود.«
وی گفت: »ما چند راهکار برای رفع کمبود سرم 
داشتم؛ اوال اعالم کردیم که با توجه به ضرورت تامین 
سرم مراکز درمانی تا اطالع ثانوی طی یکی تا دو 
هفته آینده، سرم فقط در مراکز درمانی توزیع شود. از 
کارخانجات خواستیم که میزان تولید سرم های نیم و 
یک لیتری شان را افزایش دهند که این اقدام را انجام 
دادند. به طوری که قبال میزان تولید سرم ما ۱۰ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تا بود به جز کمپانی که تعطیل است که 
به ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار رسید. در عین حال همزمان 
از شرکت ها خواستیم که تولید سرم های ۱۰۰ سی 

سی و 2۵۰ سی سی که قبال خیلی مصرف نداشت، 
برای رقیق کردن رمدسیویر هم تولید کنند که مجموع 
سرم سازان بین 6۰۰ هزار تا یک میلیون می توانند بسته 

به پوشش خط شان اضافه کنند.«
محمدی اعالم کرد که از سه شنبه مجوز دادیم که به 
اندازه نیاز یک ماه  سرم را از هند و ترکیه حمل کنند 
که شرکت ها بالفاصله اقدام کردند که از اوایل هفته 
آینده سرم به وفور موجود می شود. البته مشکل مان 
برای مراکز درمانی با این بخشنامه رفع شده و بیمارانی 
که رمدسیویر دریافت می کنند هم به مراکز درمانی 
مراجعه می کنند. داروخانه های سرپایی هم تحمل 
کنند که اوایل هفته آینده سرم را مجددا در مراکز 

سرپایی هم توزیع می کنیم.

رفع کمبود سرم  تزریقی تا  اوایل هفته آینده
دولت

درخواست وزارت بهداشت 
مبنی بر انجام اصالحات 3 

مصوبه در هیات دولت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
درخواست انجام اصالحات ویرایشی در 
تصویب نامه های مربوط به تعرفه خدمات 
تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰، اصالحات 
کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت و تعرفه 
خدمات دندانپزشکی را به هیئت دولت 

ارائه کرده است.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی دفتر هیئت دولت، نظر به مکاتبه 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی درخصوص لزوم انجام چند مورد 
اصالحات ویرایشی در تصویب نامه های 
و  تشخیصی  تعرفه خدمات  به  مربوط 
کتاب  اصالحات   ،۱۴۰۰ سال  درمانی 
ارزش نسبی خدمات سالمت و تعرفه 
به  وزارت  این  دندانپزشکی،  خدمات 
استناد مفاد بند )الف( ماده )۹( احکام 
دائمی برنامه های توسعه، مراتب را جهت 
طی مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه 

نموده است.
این موضوع مراحل بررسی خود را در 

کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

شماره ۱۹۹8 ۱۴7 مرداد ۱۴۰۰

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دریافت مبلغ ۴۰۰۰ تومان از 
سوی داروخانه ها بابت نسخه پیچی الکترونیک بیمه شدگان را 
تخلف و غیرقانونی دانست و گفت: »بر اساس مصوبه شورای 
عالی بیمه، هزینه تبدیل نسخ دست نویس به الکترونیکی برعهده 

سازمان های بیمه گر است.«
به گزارش سپید، مصطفی ساالری در سلسله نشست های رویای 
تامین اجتماعی فراگیر که با موضوع »آینده نگاری منابع مالی 
تامین اجتماعی« برگزار شد در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا 
داروخانه ها از کسانی که دفترچه بیمه ندارند، ۴۰۰۰ تومان بابت 

صدور نسخ دریافت می کنند؟ گفت: »براساس مصوبه شورای عالی 
بیمه، هزینه تبدیل نسخه دست نویس به نسخه الکترونیکی توسط 
سازمان تامین اجتماعی به داروخانه ها پرداخت می شود و هزینه ای 
از بیمه شدگان دریافت نخواهد شد.« وی افزود: »در واقع مصوبه 
شورای عالی بیمه که در نهم مردادماه به داروخانه ها ابالغ شده 
این است که تامین اجتماعی، بیمه سالمت و سایر بیمه ها بابت 
تبدیل نسخه هایی که الکترونیکی نیست اما داروخانه خودش آن 

را الکترونیکی می کند ۴۰۰۰ تومان بپردازند.«
ساالری تاکید کرد: »به هیچ وجه هیچ کس حق ندارد بابت این 

موضوع یک ریال از بیمه شده دریافت کند. این مبلغ را باید 
سازمان بیمه گر بپردازد و نه مردم؛ قبل از اینکه مصوبه ابالغ شود، 
برخی داروخانه ها خودسرانه رقم ۴۰۰۰ تومان را از مردم دریافت 
کرده بودند که تخلف حاد و اشکال داری است.« ساالری تاکید 
کرد که با این تخلف حتما برخورد می شود و اگر مردم مشاهده 
کردند که داروخانه ای حتی یک ریال درخواست کرد، از طریق 
۱۴2۰ به ما گزارش کنند. هزینه این کار بر عهده تامین اجتماعی 
است و هیچ کس حق ندارد پول اضافی از مردم بگیرد. این اقدام 

قطعا غیر قانونی است و مکلف به بازگرداندن این مبالغ هستند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

هزینه تبدیل نسخ دستنویس به الکترونیکی برعهده بیمه هاست


