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 صفحه 3 سال 12  شماره 964  چهار شنبه 15 دی 1395  16صفحه  1000 تومان

وزیر بهداشت
افـرادی در داخـل 

صنـف پـزشـکی علیـه 
طرح تحول شر به پا می کنند

 صفحه  6

آنفلوآنزای پرندگان در طیور 9   استان کشور مشاهده شده و در حال گسترش است

هـراس از پـانـدمـی
 

 صفحه 7

 صفحه 11

اخبار پزشکی مهم در سال 2016

مخدرها خط اول درمان 
دردهای مزمـن نیستند

روی خط سپید

 صفحه 14

دوران طالیی روانپزشکی خیلی زود 
به پایان رسید

انقالبی  که اتفاق نیفتـاد

منازعات کالمی مسئوالن شهری
 وارد فاز جدیدی شد!

شـورا علیه شهـردار

انجماد بعد از مرگ یعنی چه؟

مثـل فیـلم هـای 
علـمی تخیـلی

 صفحه  13

بحث داغ  انتقال سهم درمان
 تامین اجتماعی در مجلس

پزشکیان: شفـاف سازی 
اسـت، نه دخـالت

محجوب: خطـرناک و 
غیرقانـونی اسـت

 صفحه 4

 صفحه 4

 صفحه 4

بیانیه کنسرسیوم دیالیز ایران 

در طـرح واگـذاری
 بخش های دیالیزتخلف شد 

 »این امر موج��ی از دلس��ردی را درجامع��ه خدوم 
پزشکی ایجاد کرده است، تجربه های سال های گذشته 
نشان می دهد در زمانی که تعرفه های خصوصی توسط 
س��ازمان نظام پزش��کی اعالم می ش��د، میزان رضایت 

بیماران و پایبندی پزشکان به تعرفه ها بسیار بیشتر بود...«

با پارسا نژاد پس از سی سال تدریس دانشگاهی

بزرگترین دستاورد زندگی ام راه اندازی 
بخش های درمانی و آموزشی است

 
  صفحه های 8 و 9

نامه زالی به رئیس مجلس

حـق تعرفه گذاری را بـه 
نظـام پزشکی برگردانیـد
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قابل توجه هیئت مدیره 
انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
اغلب اعضای جامعه پزشکی هر روز »سپیـد« را مطالعه می کنند

»سپیـد« هر روز برای پزشکان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی پزشکی ارسال می شود

همین امروز با ما تماس بگیرید:
info@sepidonline.ir :ایمیل           @sepidnewspaper :تلفن: 22887354 – 22887355            تلگرام


