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سرپرست مرکز ملی هوای سازمان محیط زیست عنوان کرد

شروط وزارت بهداشت
برای بازگشایی مدارس
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت ،واکسیناسیون ،بیمار نبودن افراد و تهویه
مناسب کالس های درس را سه شرط اصلی وزارت
بهداشت برای بازگشایی مدارس دانست.
به گزارش ایلنا ،محسن فرهادی معاون فنی مرکز
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به
بازگشایی مدارس اظهار کرد :بر اساس یکسری
هماهنگیهای انجام شده یک سری توصیههای
بهداشتی در قالب پروتکل برای مدارس و مراکز
آموزش عالی تدوین شده است که هم توسط
وزارت کشور و هم وزارت بهداشت به مجموعههای
مختلف ابالغ شده است.
وی افزود :همچنین تشدید کنترل نظارت بر روی
مراکز آموزشی به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ
میشود که مهمترین محورهای آن تأکید بر رعایت
بهداشت فردی مانند شستن دستها و ضد عفونی
کردن آنها ،استفاده از ماسک به ویژه در مکانهای
بسته و فاقد تهویه است.
فرهادی بیان کرد :همچنین تأکید زیادی بر تهویه
اماکن داریم .در حال حاضر با توجه به مساعد
بودن هوا میتوان تهویه طبیعی را در دستور کار
قرار داد .نکته دیگر خودمراقبتی جدی و نظارت
روی آن است به این شکل که دانشآموزان یا
اولیا و مربیان در صورت داشتن عالئمی مانند
سرماخوردگی حتما قرنطینه خود را رعایت کنند.
اگر عالئم خفیفی را دارند به پزشک مراجعه کرده و
 4تا  5روز خود را از محیط آموزشی دور نگهدارند.
این مقام وزارت بهداشت تأکید کرد :توصیه
دیگر ما این است که حتما واکسیناسیون کامل
انجام شود .اگر ششماه از آخرین واکسن آنها
گذشته باشد حتما دوز یادآور خود را تزریق کنند
تا واکسیناسیون آنها انجام شود.
او بیان کرد :درخواست وزارت بهداشت از
مدارس این است که ضدعفونی سطوح پرتماسی
مانند دستگیرههای در ،سرویسهای بهداشتی
و آبخوریها را به صورت جدی انجام دهند.
همچنین اگر از سرویس مدرسه استفاده میکنند
حتیاالمکان شیشههای آنها را با توجه به وضعیت
هوا پایین بکشند تا تهویه مناسب در سرویسهای
رفت و آمد هم صورت بگیرد.
وی افزود :خوشبختانه در سامانه ایران من
وضعیت بیمار بودن ،واکسینه بودن رانندههای
تاکسی و اتوبوس کنترل میشود به همین دلیل
اگر قرار باشد که سرویسی اختصاص داده شود،
بهتر است از خودروهای عمومی استفاده شود تا
سرویسهای خارج از سامانه.
فرهادی با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس
به آموزش و پرورش ابالغ شده است که فعالیت
بوفهها و پایگاههای تغذیهای را آغاز کنند ،گفت:
رعایت موارد بهداشتی و نظارت بر آنها الزامی است.
ضمن اینکه مدارسی که بوفه دارند با توجه به اینکه
وقتی دانشآموز مشغول خوردن مواد غذایی
میشود باید ماسک خود را بردارد ،باید توزیع مواد
غذایی در زنگهای تفریح و در فضای باز صورت
بگیرد و در کالسها و فضای بسته حتیاالمکان
مواد غذایی سرو نشود.
وی افزود :وقتی بر تهویه تأکید داریم منظور
گردش هوا است بسیاری از کالسها دارای
پنجره بوده و اگر شرایط هوا اجازه دهد میتوان
این پنجرهها را باز کرد ،ضمن اینکه در پروتکل
بهداشتی که برای آموزش و پرورش ارسال شده
است روشهای مختلف تأمین تهویه مناسب هم
نوشته شده است .با اصول اولیه و شرایط موجود
کالسها میتوان بسیاری از مشکالت را حل کرد.
او ادامه داد :تزریق واکسن در صورت دارا بودن
شرایط سنی ،بیمار نبودن و نداشتن تست مثبت
و تهویه طبیعی سه شرطی هستند که اگر رعایت
شوند میتوان نسبت به بازگشاییها ،نگرانی
چندانی نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه در میان دانشآموزان مقاطع
باالتر بیشترین رعایت پروتکلهای بهداشتی صورت
گرفته است ،گفت :با رعایت تمامی این نکات در
مدارس و جامعه میتوان از بروز پیکهای آتی
جلوگیری کرد.البته االن موارد مبتال به بیماری و
مرگ و میرها کاهش پیدا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران

تهران در معرض پدیده بیابانزایی
به گزارش ایسنا داریوش گلعلیزاده در نهمین
نشست کمیته تخصصی محیط زیست مجمع شهرداران
کالنشهرهای ایران که با هدف انتقال تجربیات،
هماهنگی و مشارکت در مسائل محیط زیستی امروز در
شهرداری تهران برگزار شد ،درباره معضل آلودگی هوا
اظهار کرد :باتوجه به بارگذاری زیاد جمعیت و فعالیت
آنها در کالنشهرها ،میزان سرویسدهی به این افراد
باعث از دست رفتن منابع میشود.
وی ادامه داد :بایدها و نبایدهایی درحوزه محیط
زیست وجود دارد .در زمینه بایدها می توان به تکالیف
در قوانین مدیریت پسماند ،هوای پاک و حفاظت از
خاک اشاره کرد .در زمینه نبایدها  -نیز که بیش از
بایدها دارای اهمیت است  -میتوان به طرح ،پروژه و
مصوبههای مغایر با سیاستهای کاهش آلودگی هوا
اشاره کرد .خودر محور بودن کشور باعث میشود که
وضعیت همیشه همین گونه باقی بماند.
گلعلیزاده تاکید کرد :مسئله و راهکار مشخص
اما اجرا کردن آن دچار مشکل است .شعارها در این
زمینه باید به تغییر رفتار مسئوالن و مردم منجر شود تا
وضعیت پیچیدهتر از این نشود.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
حفاظت محیط زیست آموزش را بسیار دارای اهمیت
دانست و توضیح داد :آموزش بسیار موضوع مهمی
است و نباید انتهای خط باشد بلکه باید ابتدا آموزش
صورت بگیرد .محیط زیست تنها مربوط به سازمان
حفاظت محیط زیست نیست بلکه به همه شهروندان
ارتباط دارد.
وی با اشاره به موضوع نوسازی کالنشهرها
افزود :در صورت نوسازی کالنشهرها دیگر نباید
خودروهای دیزلی در شهرها وجود داشته باشند.
خودروهای فرسوده باید جمعآوری شوند .به
عنوان مثال از  ۱۰۰۰اتوبوس موجود باید تنها ۵۰۰
اتوبوس باقی بماند.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه تولید
موتورهای کابراتوری ممنوع شده است اما هنوز با
استفاده از آنها آلودگی بسیاری تولید میشود ،گفت:
در تهران منابع انتشار آلودگی بسیار باالست ،به همین
علت استفاده از هر خودروی استاندارد و جدیدی
موجب تشدید آلودگی میشود این در حالیست که
هدف ما به حداقل رساندن آلودگی هوا است.
گلعلیزاده با اشاره به تبصره  ۳ماده  ۳قانون هوای

تعرفههای پزشکی با تورم همخوانی
ندارد

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت :کاهش آلودگی هوا در اولویت هیچ کس نیست بنابراین نمیتوان انتظار هوای
بهتری داشت حتی اگر سوخت و خودروها در کشور استاندارد شود اما باز هم وضعیت هوا بهطور کامل بهتر نمیشود چراکه  ۹۴درصد تولید انرژی کشور
در موتورخانههای منازل ،کارخانهها و  ...برپایه سوختهای فسیلی است.

گلعلیزاده:
درصورت نوسازی
کالنشهرهادیگر
نبایدخودروهای
دیزلی در
شهرها وجود
داشتهباشند،
خودروهای
فرسوده باید
جمعآوری شوند
پاک اظهارکرد :بر اساس این تبصره آلودگی صنعتی و
جلوگیری از ورود به مرحله بحران باید صورت بگیرد و
محدودیتهایی اعمال شود.
به گفته وی ستاد ملی مقابله با پدیده گردو غبار در
مواقع بحران و اضطرار ناشی از مواجه شدن با گرد و
غبار اقدامات الزم را انجام میدهد.
گلعلیزاده همچنین تهران را در معرض پدیده
نزایی دانست.
بیابا 
وی به راهکاری کلیدی اشاره کرد و گفت :بهترین
راهکار مدیریت یکپارچه شهری است.
گلعلیزاده به توضیحی درباره قانون هوای پاک
پرداخت و گفت :این قانون  ۳۳ماده دارد .برای ۱۷۶
تکلیف دستگاه احصا شده است .در  ۱۰سازمان اصلی و
همچنین با  ۲۳دستگاه همکاری دارد.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه یکی از
دغدغههای اصلی مصرف مازوت در کالنشهرها بود

که سعی در مدیریت آن داشتیم ،توضیح داد :وزارت
نیرو در بحث نیروگاههای بخاری ،تامین حقئابه تاالب
و توسعه نیروگاه تجدید پذیر اقداماتی انجام داده
است .برای کاهش آلودگی هوا در کشور باید به سمت
استفاده از نیروگاههای با انرژی تجدیدپذیر برویم.
وی با اشاره به موضوع مدیریت پسماند گفت :سلیقه
مردم به سمت افزایش زباله رفته است در حالی که باید
ابزار قانونی و تشویقی برای کاهش تولید پسماند وجود
داشته باشد .در غیر این صورت منابعمان را از دست
میدهیم.
گلعلیزاده ادامه داد :بر اساس گزارش وزارت
بهداشت در سال  ۱۴۰۰در  ۲۷شهر آلوده کشور با ۳۵
گ و میر منتسب
میلیون جمعیت  ،حدود  ۲۱هزار مر 
به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق  ۲.۵میکرون در
بزرگساالن گزارش شد که  ۱۱.۳میلیارد دالر هزینه به
کشور وارد کرده است .همچنین در تهران  ۶۰۰۰نفر
جان خود را به این علت از دست دادهاند.

وی تاکید کرد :زندگی در کالنشهرها پنج سال از عمر
هر فرد را با توجه به چنین آلودگی هایی کم می کند باید
ضمن توجه به امروز ،برای آینده نیز راهکاری بیندیشیم
که منجر به تشدید آلودگی نشود.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان
حفاظت محیط زیست همچنین به مسائل محیط
زیستی مانند فرونشست زمین و بحران آب اشاره و
اظهار کرد :این مسائل بسیار جدی هستند حتی در
سال  ۹۸جلسهای برای چاره اندیشی نسبت به بحران
آب برگزار شد اما با بارندگیهایی که اتفاق افتاد کمی
نگرانیها برطرف شد .بهطور کلی ما با هر تغییر اقلیم
و بارش برف و باران مشکالت زیادی داریم همچنین
در فرایند یخزدایی در فصل زمستان که با استفاده از
محلول شن و نمک صورت میگیرد ،باعث آسیب به
محیط زیست میشویم.
به گفته گلعلیزاده شدت مصرف انرژی در ایران سه
برابر دیگر نقاط جهان است.

هزینه ماهانه  ۱۲میلیونی مبتالیان دمانس
ِ
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران ضمن برشماری نشانهها و عالئم مهم
ابتال به آلزایمر ،گفت :البته هر یک سال تشخیص زودتر این عالئم و
درمان دارویی و توانبخشی ذهنی فرد مبتال ،سبب میشود به اندازه پنج
سال مشکالت ناشی از بیماری به تعویق افتاده و روند بیماری کند شود
و فرد زندگی باکیفیتتری داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،معصومه صالحی با اشاره به این شعار که دمانس
را بشناسیم؛ باهم بیشتر میتوانیم مراقبت کنیم ،گفت :این به معنای
درگیری بیشتر خانواده فرد مبتال برای مراقب بیشتر از او است.
بیماری که باسواد و بیسواد نمیشناسد
او دِمانس یا اختالل شناخت و حافظه را شرایطی معرفی کرد که بر اثر
آن طی روندی آهسته و تدریجی ،عملکردهای عالی مغز دچار آسیب
شده و از بین میرود و ادامه داد :معموال افت حافظه نشانهای است که
سبب مراجعه فرد به پزشک میشود و عالوه بر آن نقایصی در چندین
قلمرو شناختی مانند قدرت تفکر ،تکلم ،قضاوت ،استدالل و ادراک در
فرد دیده میشود .برای دمانس ،زمینه اجتماعی و نژادی خاصی شناخته
نشده است .این بیماری تحصیلکرده و بیسواد نمیشناسد و فقیر و
ثروتمند هم به آن مبتال میشوند .وی افزود :عالئم دمانس میتواند
به علت چندین بیماری مختلف ایجاد شود .بعضی از این بیماریها
درمان پذیر و بعضی نیز عالج ناپذیرند .به عنوان مثال؛ بیماری تیروئید
ممکن است باعث ایجاد دمانس شود که با درمان آن دمانس بهبود
مییابد .به طور کلی برای آنکه فرد مبتال بتواند از بهترین مراقبت و
درمان برخوردار شود ،تشخیص دقیق نوع دمانس ضرورت دارد.
آلزایمر؛ شایعترین علت دمانس
صالحی با بیان اینکه بیماری آلزایمر شایعترین علت دمانس است،
تصریح کرد :آلزایمر بیماری پیشرونده و تحلیل برندهای است که با
تغییراتی که در مغز افراد مبتال ایجاد میکند ،موجب ضعف حافظه
و اختالل در عملکردهای شناختی و رفتاری میشود و به مرور حافظه
و تواناییهای ذهنی دیگر مانند تفکر ،استدالل و قضاوت فرد را تحت
تأثیر قرار میدهد تا جایی که فرد مبتال را در انجام وظایف روزانه زندگی
با مشکل مواجه میکند.
او دمانس عروقی را دومین علت شایع دمانس برگشت ناپذیر معرفی
کرد و گفت :این بیماری مجموعهای از حمالتی است که در داخل مغز
رخ میدهد .گاهی اوقات این حمالت به قدری جزئی بوده که نه تنها
شما ،بلکه خود بیمار نیز از هیچ گونه تغییری آگاه نمیشود ،اما همه

آنها بر روی هم میتواند باعث تخریب سلولهای بافت مغز و تاثیر بر
حافظه و عملکردهای ذهنی دیگر فرد شود .در گذشته ،به این حالت
«سخت شدن سرخرگها» گفته میشد اما مطالعات اتوپسی نشان
دادهاند که این مشکل بیشتر به واسطه حمالت مغزی ایجاد میشود تا
گردش خون ناکافی .در بعضی از موارد ،درمان میتواند احتمال آسیب
بیشتر را کاهش دهد .گاهی اوقات نیز بیماری آلزایمر و دمانس عروقی
همراه با هم در یک فرد ایجاد میشود.
راههایی برای جلوگیری از بروز زودهنگام آلزایمر
وی با تاکید بر اهمیت نقش پیشگیری در پیشگیری از بروز زودهنگام
آلزایمر ،تصریح کرد :بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شده
است که اگر از کودکی به این امر فکر شود در بزرگسالی تا  ۴۰درصد
کاهش ابتال به آلزایمر را شاهد خواهیم بود .دنبال کردن سبک زندگی
سالم ،استفاده از کمربند ایمنی هنگام نشستن در اتومبیل ،آموختن
یک یا چند زبان یا هنر دیگر به کودک ،جلوگیری از وارد آمدن ضربه
به سر کودک ،داشتن ارتباطات اجتماعی قوی ،مصرف غذاهای سالم،
عدم استفاده از مشروبات الکلی و دخانیات و ...همگی نقش موثری در
پیشگیری از بروز بیماریآلزایمر دارند.
 ۱۰نشانه مهم ابتال به آلزایمر
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران درباره عالئم هشدار بروز آلزایمر ،بیان
کرد :اختالل حافظه ،مشکالت در انجام کارهای عادی ،ضعف بیان،
گم کردن زمان و مکان ،ضعف یا کاهش قضاوت ،مشکالت در تفکر
ذهنی ،جابجا گذاشتن اجسام ،تغییرات در حاالت و رفتار ،اختالل در
درک تصاویر و تشخیص اندازه و فاصله آنها و از دست دادن انگیزه،
 ۱۰نشانه مهم برای هشدار بروز آلزایمر است .درصورتی که اگر سه
مورد از موارد یاد شده را در سالمندان خانواده خود مشاهده کنید یک
عالمت هشدار است که ممکن است پیشدرآمد ابتال به آلزایمر در
آستانه وقوع باشد .وی افزود :هر یک سال تشخیص زودتر این عالئم و
درمان دارویی و توانبخشی ذهنی فرد مبتال ،سبب میشود به اندازه پنج
سال مشکالت ناشی از بیماری به تعویق افتد و روند بیماری کند شود و
فرد زندگی باکیفیتتری داشته باشد.
نقش افسردگی در ابتالی سالمندان به آلزایمر
صالحی با بیان اینکه احتمال افسردگی در سالمندی نسبت به
دورههای دیگر زندگی افزایش مییابد ،تصریح کرد :افسردگی یکی از
عوامل خطر مهم ابتال به دمانس است .با فوت همسر ،دور شدن
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نوبت اول

اخبار

هشدار در مورد استفاده بیش از حد
داروی آبله میمونی
مقامات بهداشتی ایاالت متحده به پزشکان
توصیه می کنند که از تنها داروی ضدویروسی برای
آبله میمونی زیاد استفاده نکنند زیرا خطر جهش
ویروس و بی مصرف شدن دارو وجود دارد.
به گزارش مهر ،داروی TPOXX (tecovirimat
) با هدف قرار دادن تنها یک پروتئین موجود در آبله
میمون و همچنین آبله مرغان و ویروسهای مشابه
کار میکند .به گفته سازمان غذا و داروی ایاالت
متحده ،استفاده از آن برای آبله میمون هنوز آزمایشی
در نظر گرفته میشود .این سازمان در یک به روز
رسانی آنالین اعالم کرد حتی یک تغییر مولکولی
منفرد در ویروس میتواند تأثیر زیادی بر فعالیت
ضد ویروسی  TPOXXداشته باشد .مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده در بیانیهای
گفت« :برای اکثر بیمارانی که سیستم ایمنی سالمی
دارند ،مراقبتهای حمایتی و کنترل درد احتماال ًکافی
باشد ».در همین حال ،مؤسسه ملی بهداشت ایاالت
متحده مطالعهای را با بیش از  ۵۰۰بیمار در  ۶۰مکان
انجام خواهد داد تا هرگونه نشانهای از جهش در
ویروس آبله میمون را ردیابی کند« .آنتونی فائوچی»،
متخصص برجسته بیماریهای عفونی ،میگوید:
«مقاومت در برابر داروهای ضد ویروسی همیشه
یک خطر است .از اینرو وقتی فقط یک دارو برای یک
بیماری وجود دارد باید احتیاط کرد».

صادرات دارو تهدید نیست
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فرزندان ،تغییر محل زندگی و  ...که سبب تنهایی سالمند میشود،
احتمال بروز آلزایمر قوت میگیرد .معموال افراد پس از بازنشستگی نیز
ممکن است به افسردگی مبتال شوند که توصیه اکید ما جذب این افراد
در کارهای گروهی بویژه کارهای خیریه است تا فرد احساس رضایت از
خود داشته و شاد شود .پیشنهاد ما به همه افراد باالی  ۵۰سال ،افزایش
مشارکتهای اجتماعی است .از طرفی بچهها و نوههای سالمندان نیز
باید زمان بیشتری برای این فرد سالمند بگذارند.
آثار ابتال به کرونا بر اختالل حافظه
او با اشاره به اینکه کووید ۱۹هم عاملی برای افزایش تعداد مبتالیان به
اختالل حافظه و آلزایمر بوده است ،گفت :بر اساس تحقیقات صورت
گرفته مشخص شده است که ابتال به کرونا بر سیستم اعصاب مرکزی
و محیطی موثر بوده است و تاثیراتی بر اختالل حافظه داشته است.
جزئیات خدمات «طرح حساس» به افراد باالی  ۵۰سال
وی به معرفی «طرح حساس» در انجمن آلزایمر ایران پرداخت و
بیان کرد :در این طرح افراد باالی  ۵۰سال میتوانند روزهای سه شنبه
ساعت  ۹الی  ۱۲با شماره  ( ۴۴۶۳۰۶۵۲داخلی طرح حساس) با انجمن
تماس گرفته و با پرداخت حق عضویت کمی از خدمات انجمن مانند
کالس زبان ،سخرانی مراقبتی ،برنامه تفریحی ،ورزش یوگا ،افزایش
ذخایر مغزی و ...بهرهمند شوند .در کنار این اقدامات ،برای افراد پرونده
تشکیل شده و هر سال تست حافظه و تست افسردگی از آنها گرفته
میشود.
تخمین آمار یک میلیونی مبتالیان آلزایمر در ایران
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران با بیان اینکه حدود  ۵۲میلیون نفر
در جهان با دمانس زندگی میکنند ،تاکید کرد :تخمین زدهاند که در
سال  ۲۰۵۰این عدد به  ۱۳۵میلیون نفر خواهد رسید؛ یعنی هر ۳ثانیه
در جهان یک نفر به دمانس مبتال میشود .در ایران نیز هنوز آمار
قطعی گرفته نشده اما بر اساس آمار جهانی تخمین میزنیم نزدیک
یک میلیون نفر فرد مبتال به دمانس در کشور زندگی میکنند .در ایران
هر هفت دقیقه یک نفر به دمانس مبتال میشود .با توجه به رشد
جمعیت سالمند کشور این عدد هم رشد میکند ،اما نباید فراموش
کرد با پایبندی به نکات ذکر شده میتوان آمار ابتال به آلزایمر را کاهش
داد و سالمندان سالمی در جامعه داشت تا جلوی هزینههای اضافی
را گرفت؛ این درحالی است که اکنون هزینه ماهانه یک فرد مبتال به
دمانس  ۱۲میلیون تومان برآورد میشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تعرفههای پزشکی را با توجه به تورم موجود در
کشور ،ناعادالنه دانست.
به گزارش مهر ،اشرفالسادات جمال ،با بیان
اینکه باید هزینههای جانبی ارائه خدمات به
بیماران در تعیین تعرفهها لحاظ شود ،گفت :با
توجه به تورم موجود تعرفهها منصفانه نیست
و همانطور که همکاران با حضور پررنگ خود در
کنگرهها تالش میکنند تا آخرین یافتههای علمی
دنیا را برای ارائه خدمت به بیماران آموزش ببینند
باید مسئوالن نیز در تعیین تعرفه خدمات ،تورم
موجود و هزینههای جانبی را لحاظ کنند .متخصص
زنان و زایمان با بیان اینکه توان علمی همکاران
متخصص زنان با دانش دنیا برابری میکند ،اظهار
کرد :هر اقدامی در رابطه با سالمت مادر و جنین
و نوزاد در رشتههای کف لگن و الپاراسکوپی و
نازایی و… ،در کشور انجام میشود و نیازی به
اعزام بیماران به خارج از کشور نداریم و این مهم
در همه رشتههای فوق تخصصی پزشکی صدق
میکند .وی افزود :از نظر علمی با دنیا فاصله
نداریم و دغدغه کنونی پایین بودن تعرفهها است
که با توجه به اقدامات درمانی که مثال ًبرای حاملگی
مادران پرخطر انجام میدهیم و مراقبتهای الزم را
از مادر و جنین به عمل میآوریم؛ باید هزینهها
متناسب با خدمات دیده شود .عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد :در
مناطق کم برخوردار با مشکالتی برای ارائه خدمات
به بیماران مواجه هستیم که امیدواریم در آینده
با تجهیز امکانات پزشکی در این مناطق ،همه
تخصصها را در همه استانها داشته باشیم .وی
اظهار کرد :سطح سالمت مادر و نوزاد در جامعه
افزایش داشته و شاهد کاهش مرگ و میر مادر و
کودک بوده ایم .متخصصین نسبت به علل مرگ
و میر مانند خونریزیها کامال ً آگاهی پیدا نموده
و شیوههای درمانی و مدیریتهای بیماریها
برای آنان تعریف شده است که ضمن مشورت
با همکاران سایر رشتهها بیمار بدحال را در جهت
کاهش مرگ و میر مراقبت میکنند .این متخصص
زنان و زایمان یادآور شد :همکاران رشتههای
مختلف پزشکی از جمله زنان و زایمان با ارتباطات
گسترده و حضور در مجامع علمی همواره تالش
خود را به کار بستهاند تا از آخرین دستاوردهای
روز دنیا در حیطه پزشکی بهرهمند شده و خدمات
درمانی الزم را به بیماران ارائه دهند.

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو ،شرط تأمین دارو در داخل کشور را،
تسهیل تجارت دارو دانست.
به گزارش مهر ،حسین شمالی در نشست خبری نمایشگاه بینالمللی دارو
و صنایع وابسته که در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد ،گفت :برگزاری
نمایشگاه یک فرصت است که مسئوالن بیایند و اوضاع صنعت را از نزدیک
ببینند .پیشنهاد بنده برپایی غرفههای تقاضا محور در این نمایشگاه است که
امیدوارم مورد توجه قرار گیرد .شمالی در ادامه گفت :خیلی از انگیزهها در
همین نمایشگاهها شکل میگیرد و الزم است به پیشنهاد برپایی غرفههای
تقاضا محور توجه شود .مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو به صادرات دارو
اشاره کرد و افزود :ما تالش کردهایم در بحث صادرات دارو ،از دخالتهای بی
مورد جلوگیری کنیم .رویکرد بنده به تأمین دارو در کشور ،این است که باید
تجارت دارو را تسهیل کنیم .شمالی افزود :صادرات دارو ،تهدید نیست بلکه
میتواند به تأمین دارو در کشور کمک کند.
محمد عبد هزاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای
انسانی ایران گفت :هفتمین نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته ،از  ۱۸تا
 ۲۰مهر  ۱۴۰۱در محل مصالی بزرگ امام خمینی برگزار میشود .تا کنون بیش
از  ۶۰۰شرکت دارویی در نمایشگاه حاضر خواهند بود که  ۱۶۰شرکت خارجی
هستند.امسال نمایشگاه در وسعت  ۶۰هزار مترمربع برپا میشود.
وی افزود :شرکتهای حاضر اعم از تولیدکنندگان ،صادر کنندگان و…،
خواهند بود و بیش از  ۳۰هزار پزشک ،داروساز ،متخصصین و… ،در این
نمایشگاه شرکت میکنند .عبد هزاده گفت :نمایشگاه امسال از هر لحاظ دارای
رشد است و یکی از اهداف ما ،موضوع توسعه و بازسازی صنعت داروسازی
کشور است .وی افزود :تجهیزات شرکتهای داروسازی کشور مستهلک و
فرسوده شده که نیاز به بازسازی دارند.
در ادامه ،مهدی پیرصالحی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران گفت :روز اول برپایی نمایشگاه ،تجلیل از پیشکسوتان
حوزه داروسازی را خواهیم داشت .همچنین تورهای بازدید دانشجویان

داروسازی از صنعت را خواهیم داشت .برگزاری مسابقه عکس نظام سالمت
را با همکاری نظام پزشکی تهران بزرگ ،داریم .نشستهای صنفی و برپایی
سمینار تازههای دارویی را در طول برگزاری نمایشگاه خواهیم داشت.
عباس کبریایی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای
انسانی ایران ،گفت :امیدواریم رخداد پیش رو در حوزه داروسازی ،باعث رشد
و توسعه صنعت شود.
وی با اشاره به شعار سال که تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است ،افزود:
 ۹کارگاه آموزشی را در این نمایشگاه خواهیم داشت .همچنین ،انتقال تجربیات
یزاده
از صادرات دارو ،یکی دیگر از پنلهای این نمایشگاه خواهد بود .کبریای 
با تاکید بر اینکه دست دولت از صادرات دارو باید کوتاه شود ،تصریح کرد :تا
جایی که میشود ،باید از ورود دولت به صادرات دارو جلوگیری شود.
وی همچنین به طرح دارویاری اشاره کرد و گفت :با توجه به اجرای این طرح،
در این نمایشگاه به چالشهای آن خواهیم پرداخت.

