
رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت گفت: 
»هوشمندسازی بهره وری با به  کارگیری فناوری و هوش مصنوعی 
در همه حوزه  ها به خصوص در حوزه سالمت قابل  دستیابی است.«

به گزارش سپید، احمد جوانمرد در نشست تخصصی بهره وری 
در حوزه سالمت که به میزبانی سازمان ملی بهره وری ایران و با 
حضور حصاری، معاون ساماندهی شبکه ملی بهره وری، محمودی، 
معاون راهبری سازمان ملی بهره وری ایران و نمایندگان معاونت ها 
و دفاتر تخصصی وزارت متبوع در سازمان ملی بهره وری ایران 
برگزار شد، با اشاره به اینکه وزارت بهداشت یکی از وسیع ترین 
حوزه  های خدمت رسان در سطح کشور است، اظهار کرد: »وزارت 
بهداشت در اقصی نقاط کشور از دورافتاده  ترین روستاها تا مراکز 
شهرها، با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار، در حال ارائه 

خدمت به مردم است.«
جوانمرد در ادامه کاهش بهره وری را یکی از مشکالت کشور دانسته 

و گفت: »هوشمندسازی بهره وری با به  کارگیری فناوری و 
هوش مصنوعی در همه حوزه  ها به خصوص در حوزه سالمت 

قابل  دستیابی است.«
رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت با 
اشاره به ابالغ سند ارتقای بهره وری در سطح وزارت بهداشت 
تصریح کرد: »دانشگاه  های علوم پزشکی و سازمان  های وابسته 
مشارکت خوبی در تحقق اهداف سند ارتقای بهره وری داشته  اند 
که این میزان از مشارکت نسبت به سال های گذشته افزایش 
بسیار چشمگیری داشته است که نشان از انسجام مجموعه 

وزارت بهداشت دارد.«
به گزارش وبدا، گفتنی است، در این نشست عملکرد و 
تجارب مجموعه وزارت بهداشت با سایر دستگاه  های اجرایی 
و واحدهای مرتبط سازمان ملی بهره وری ایران به  صورت 

حضوری و مجازی به اشتراک گذاشته شد.

رئیس انجمن نورویولوژی ایران گفت: »وجود مقدار 
فراوان قند در خون در دراز مدت می تواند به  بخش های 
مختلف بدن مانند قلب، رگ های خونی، کلیه ها، مثانه، 

 دستگاه تناسلی و دستگاه عصبی آسیب برساند.«
به گزارش سپید، مهری مهراد در گفت وگو با فارس 
درباره »اثر بیماری دیابت بر سیستم تناسلی و ادراری« 
بیان داشت: »به طور کلی دیابت، یک اختالل متابولیک 

در بدن است.«
وی ادامه داد: » در این بیماری توانایی تولید انسولین 
در بدن از بین می رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم 
شده؛ بنابراین انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد 
طبیعی خود را انجام دهد و در نهایت قند خون 

افزایش می یابد.«
رئیس انجمن نورویولوژی ایران افزود: »وجود مقدار 
فراوان قند در خون در دراز مدت می تواند به  بخش های 
مختلف بدن مانند قلب، رگ های خونی،  کلیه ها، مثانه، 

 دستگاه تناسلی و دستگاه عصبی آسیب برساند.«
مهراد درباره اثر دیابت بر عملکرد مثانه یادآور شد: 
 »می توان گفت دیابت نوع یک به خاطر مشکالت 
نوروپتیک و غیره که ایجاد می کند باعث بروز اختالل 
حسی در مثانه می شود؛ به گونه ای که فرد مبتال به 
دیابت، پُر بودن مثانه خویش را احساس نمی کند.«

وی تصریح کرد: »لذا در افرادی که به دیابت مبتال 
هستند اغلب درجاتی از مشکل تنبلی مثانه یا  فلج مثانه 
مشاهده می شود و حتی فرد نمی تواند به صورت کامل 
مثانه خود را  تخلیه کند. عدم تخلیه کافی مثانه نیز برای 
افراد مشکالت متعددی را ایجاد می کند؛ به طور مثال 
سبب بروز عفونت های مکرر، انواع بی اختیاری های 

ادرار و بروز تغییر شکل در مثانه می شود.«
این متخصص نورویولوژی خاطرنشان کرد: »در این 
هنگام مراجعه و بررسی دقیق توسط یک اورولوژیست 
یا نورولوژیست ضرورری است تا فرد بتواند به موقع 

از ایجاد مثانه نوروژنیک )مثانه عصبی( جلوگیری کند. 
بیماری دیابت عالوه بر مشکل مثانه می تواند سبب 
بروز مشکل ناتوانی جنسی در خانم ها و آقایان شود.«
مهراد ابراز کرد: »بنابراین ضروری است که یک 
متخصص دیابت دید چند جانبه ای نسبت به  بیماری 
دیابت داشته باشد؛ به شکلی که عالوه بر کنترل بیماری 
دیابت به مثانه و کلیه به مشکالت نوروپاتی بیمار نیز 
توجه کند؛ زیرا تشخیص به موقع مشکالت نوروپاتی 
در مثانه می تواند مانع از بروز ایجاد اختالل در  مثانه 

به شکل مثانه نوروژنیک شود.«
وی متذکر شد: »تنها راه پیشگیری از تاثیر دیابت بر 
مثانه نیز انجام چکاپ های منظم سیستم کلیه و مثانه 
توسط متخصص اورولوژی است؛ زیرا در صورتی 
که مشکالت مثانه فرد دیابتی در همان مراحل اولیه 
تشخیص داده شود فرد سریع تر بهبود خواهد یافت 

و دچار عوارض بیشتر نخواهد شد.«

رئیس انجمن نورویولوژی ایران افزود: »در صورتی 
که فرد مبتال به دیابت جهت درمان مشکالت مثانه اش 
اقدام نکند، احتمال دارد به بیماری فلج مثانه مبتال 
شده و نتواند ادرار خود را کنترل کند و مجبور 
شود تا آخر عمر از »سوند« استفاده کند؛ لذا توصیه 
می شود افراد دیابتی، سالمت مثانه خویش را توسط 
پزشک متخصص چک کنند تا در همان مراحل اولیه 

تمهیدات الزم جهت درمان اتخاذ شود.«
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دیابت با دستگاه های مختلف بدن چه می کند؟

رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت عنوان کرد

اریان
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مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در ارتباط با وضعیت 
اجرای طرح دارویاری و کمبودهای دارویی، توضیحاتی 

ارائه داد.
به گزارش سپید، حسین شمالی گفت: »فعاًل مشکلی در 
ندارد. کمبودهای  دارویاری وجود  اجرای طرح  مسیر 
دارویی به نسبت کمتر شده اما مطلوب نیست. یعنی از 

100 قلم کمبود به ۷۸ قلم دارو رسیده ایم.«
طرح  اجرای  از  بعد  ماه   ۶ »امیدواریم  گفت:  شمالی 

دارویاری، به وضعیت عادی بازگردیم.«
 3۶۶ مابه التفاوت  بیمه ها  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
اجرای طرح  »با  افزود:  پرداخت می کنند،  را  دارو  قلم 
دارویاری، امیدواریم مصرف دارو در کشور کنترل شود.«
شمالی درباره داروهای بیماران SMA گفت: »داروها 
و  گرفته اند  تماس  بیماران  با  شرکت ها  و  شده  توزیع 

داروها را دریافت خواهند کرد.«
وی افزود: »در مورد قیمت داروهای خارجی 
هیچ مشکلی نداریم و کمیسیون قیمت گذاری 
موضوع  این  به  خود  نشست های  در  دارو 

می پردازد.«
»از  گفت:  نیز  سرم  کمبود  مورد  در  شمالی 
دو هفته پیش واردات در حال انجام است و 
نیاز کشور است،  میلیون واحد که  برای 1۵ 

مجوز داده ایم.«
به گزارش مهر، وی ادامه داد: »مصرف سرم به 
گونه ای افزایش یافت که برنامه ریزی های ما را 
تحت الشعاع قرار داد و فعاًل در مراکز درمانی 

مهم، بحران کمبود سرم نداریم.«

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو عنوان کرد

کمبود ۷۸ قلم دارو


