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 با خوانندگان

این شماره از ماهنامه که در پيش رو دارید، شماره 47 
و نخستين شماره امسال است که در فروردین ماه 
سال 1394 منتشر می شود. در این شماره روز شمار 
همایش های پزشكی سال 1394 را منتشر کرده ایم. 
یادآور می شود این روز شمار همه همایش ها را در بر 
همایش ها هنوز  برگزاری  برنامه  چرا که  نمی گيرد، 
روشن نبود و این امكان وجود داشت که برگزار نشوند. 
از سوی دیگر، ماه برگزاری برخی از همایش ها روشن 
بود اما هم چنان روز دقيق برگزاری آنها اعالم نشده 
بود. نام و عنوان این دسته از همایش را بدون اعالم 
زمان دقيق در روزشمار آورده ایم. این را هم یادآور 
شویم در سال 1394 ممكن است همایش هایی برگزار 
شود که از سازمان ها و انجمن های برگزارکننده از 
پيش برای آنها برنامه ریزی نداشته اند و تصميم به 
برگزاری این همایش ها در سال 1394 گرفته شود؛ 
بنابراین درخواست می کنيم در کنار همراه داشتن 
این روز شمار، بخش راهنمای ماهنامه را در هر شماره 
پيگيری کنيد. در این بخش تالش می کنيم مهم ترین 
همایش های پيش رو را مناسب با فصل و ماه برگزاری 
اطالع رسانی کنيم. اميدواریم این اطالع رسانی برای 

شما خوانندگان گرامی سودمند باشد.

افزایش قیمت
ماهنامه صنعت درمان، رسانه ای خبری تحليلی در 
حوزه تخصصی تجهيزات پزشكی است که به لحاظ 
قيمت، در ميان مجالت کشور، از پایين ترین قيمت 
برخوردار بود. اگر چه در چند سال گذشته و در پی 
تحریم ها و افزایش بهای ارزهای خارجی، هزینه کاغذ 
و چاپ مانند دیگر خدمات افزایش بسياری پيدا کرد 
با این همه همكاران ما تالش کردند ماهنامه را با 
بهترین کيفيت اما ارزان در اختيار شما خوانندگان 
گرامی بگذارند و ماهنامه در چند سال گذشته بدون 
افزایش قيمت و با بهایی ثابت ارایه شود. بر این اساس 
تا پایان اسفند سال گذشته، ماهنامه با حدود 120 
درصد یارانه به دست شما می رسيد اما با توجه به روند 
افزایش قيمت تمام شده، ادامه آن روند امكان پذیر 
نبود و ناچار شدیم قيمت ماهنامه را از فروردین 
ماه امسال افزایش دهيم. ماهنامه صنعت درمان از 
این شماره با قيمت 100,000 ریال برابر با ده هزار 
تومان به دست شما می رسد که البته قيمت جدید 
نيز حدود 25 درصد ارزانتر از قيمت تمام شده است. 
اميدواریم که بتوانيم ماهنامه را با کيفيت بهتری به 

دست شما برسانيم و همراهی شما را داشته باشيم.

  همراهان ماهنامه

به تازگی برخی از خوانندگان گرامی با خريد اشتراك ماهنامه، به گروه همراهان ما پيوسته اند که همين جا به آنها خوشامد می گوييم: سيد محمود ميری 
]تهران[/ ارغوان قاضی زاده ]تهران[/ سمانه کيا ]تهران[/ سيد محمد موسوی ]مشهد[/ محسن نيکوکار ]تهران[/ عليرضا احمديانی، فراديد آداك 

گستر ]تهران[/ ايرج وطن دوست ]تهران[/ عبدالحميد هدايتی، کلينيک راديوتراپی آنکولوژی اميد ]تهران[.

روزشمارهمایشها

 تسليت

جناب آقای دکتر آيرملو
رييس هيات مديره شرکت مارستان

 
باخبر شدیم به سوگ درگذشت پدر همسر ارجمندتان نشسته اید.

همراهی و همدردی ما را در این غم پذیرا باشيد. برای شما و خانواده ارجمند 
آرزوی تندرستی و شكيبایی داریم.

ماهنامه صنعت درمان

 تسليت

جناب آقای مهندس صمدزاده
مدير عامل شرکت فجر شاهد 

باخبر شدیم به سوگ درگذشت پدر همسر ارجمندتان نشسته اید.
همراهی و همدردی ما را در این غم پذیرا باشيد. برای شما و خانواده ارجمند 

آرزوی تندرستی و شكيبایی داریم.
ماهنامه صنعت درمان
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 سرآغاز

سيزدهم فروردین ماه امسال، سرانجام گره بخت مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 باز شد و دو طرف در بيانيه ای مشترک اعالم کردند به چهارچوب توافق 
هسته ای دست یافته اند. این خبر، بازتاب گسترده ای در جهان و ایران داشت و اميدواری ها را برای آینده ای بهتر افزون تر کرد؛ به ویژه برای مردم ایران که 
پس از پشت سر گذاشتن دشواری های سال های تحریم، اکنون به آمدن روزهای درخشان و رونق کار و زندگی شان دل بسته اند. اما هنوز سه ماه دیگر تا 

دستيابی به توافق کامل و برداشته شدن تحریم ها راه مانده است.
نشست های ایران و 1+5 برای نوشتن توافق نامه پایانی آغاز شده است و دو طرف تالش می کنند تا سه ماه آینده به توافقی جامع و برد برد دست یابند. 
پيامد این توافق برای مردم ایران، برداشته شدن تحریم های جهانی عليه ایران است که با توجه به نشانه های دیده شده، خوش بينی چشمگيری در ميان 
مردم به ویژه دست اندرکاران اقتصادی در بخش خصوصی گسترده شده است؛ پيامد همين خوش بينی به »رکود انتظاری« انجاميده است و مردم از انجام 
هر گونه برنامه ای به ویژه در حوزه داد و ستد، دست نگه داشته اند تا پس از انجام توافق بتوانند در شرایط بهتری کارهای خود را به انجام برسانند و از زیان های 
احتمالی پيشگيری کنند. حوزه سالمت و تجهيزات پزشكی نيز بخشی از جامعه ایران است که به مذاکرات پایانی چشم دوخته و تا زمان رسيدن به توافق 
از انجام هر نوع داد و ستد جهانی دست شسته است؛ البته جدای از وزارت بهداشت که به دليل بهره مندی از ارز متفاوت با بخش خصوصی، تامين نيازهای 

خود را از طریق صندوق ذخيره ارزی پيگيری می کند.
پرسش این است که توافق پایانی ایران و 1+5، چه پيامدهایی در پی دارد و چه دگرگونی هایی در اقتصاد ایران به ویژه در حوزه صنعت درمان کشور دارد که 
بازار کار با اميدواری، نگران دستاورد سه ماه آینده مذاکرات مانده است؟ همان گونه که بازار نخستين واکنش هایش را پس از صدور بيانيه نشان داد، نخستين 
پيامد توافق پایانی، در بازار ارز رخ خواهد داد. نرخ ارزهای خارجی از روز 14 فروردین روندی رو به کاهش اما آهسته اندک را در پی داشت که با توجه به 
شرایط پيش آمده منطقی دیده می شود. این روند بازار سكه و طال را هم تا اندازه ای در بر گرفت. ریيس بانک مرکزی اعالم کرد که برنامه برای جلوگيری از 
کاهش نرخ ارزهای خارجی ندارد و تنها مراقب شک ها و تغييرات ناگهانی خواهد بود؛ بر این اساس اگرچه برخی به کاهش شدید ارز اميد بسته اند و در این 
باره خيال پردازی می کنند اما از آنجا که بخش عمده بازار ارز در دست دولت و بانک مرکزی است و بخش مهمی از درآمد دولت از این راه به دست می آیند، 
بدون شک بانک مرکزی از کاهش ناگهانی و بيش از اندازه ارز جلوگيری خواهد کرد و تالش می کند پس از انجام توافق پایانی، کاهش نرخ ارزهای خارجی 
به ویژه دالر و یورو را در بستری منطقی هدایت کند. اما مهم ترین و ارزشمندترین پيامد توافق پایانی، برداشته شدن تحریم ها به ویژه تحریم های بانكی 
عليه ایران است. در این بخش، چشمگيرترین دگرگونی و رخداد نيز در حوزه بانكی و بازار پولی کشور رخ می دهد؛ راه نقل و انتقال پول و اعتبار به بانک ها و 

کشورهای خارجی باز می شود و در پيامد آن راه داد و ستدهای جهانی برای کنشگران اقتصادی ایران هموار می شود.
اگر چه تحریم های جهانی روی کاغذ، صنعت درمان کشور را در بر نمی گرفت اما با بسته بودن راه نقل و انتقال پولی، تحریم ها صنعت درمان کشور را نيز 
در برگرفته بود و راه تامين نيازهای حوزه سالمت را دشوار کرده بود. در پيامد این رویداد، هم دست اندرکاران صنعت درمان کشور به آسانی می توانند به 
داد و ستدهای جهانی بپردازند و هم دست واسطه های نقل و انتقال پول همچون صرافی های بانک های دولتی و خصوصی در این بخش کوتاه می شود؛ 
واسطه هایی که با کارمزدهای باال و سنگين، هزینه تامين تجهيزات پزشكی را باال برده اند؛ بنابراین در پيامد چنين رویدادی می توان پيش بينی کرد در 

آینده پس از توافق، با کاهش هزینه تمام شده تامين کاال، با کاهش قيمت تجهيزات پزشكی و مواد اوليه وارداتی روبه رو باشيم.
از سوی دیگر، تحریم های جهانی عليه ایران، راه شرکت های آمریكایی و اروپایی را برای داد و ستد بسته بود. در سال های گذشته شرکت های آمریكایی پيرو 
قوانين دولت آمریكا، پاسخگوی درخواست شرکت های ایرانی نبودند و شرکت های اروپایی از بيم جریمه های سنگين و همچنين از دست دادن بازار آمریكا، 
از داد و ستد با شرکت های ایرانی سرباز می زدند؛ با انجام توافق پایانی، شكل بازار صنعت درمان کشور دگرگون خواهد شد و تجهيزات پزشكی آمریكایی 
پس از سال های غيبت دوباره در بازار ایران رخ می نمایند و شرکت های اروپایی نيز با آسودگی، دادو ستد خود با شرکت های ایرانی را گسترش خواهند داد.  
بنابر آنچه که گفته شد  می توان پيش بينی کرد که در آینده پس از توافق پایانی، بازار صنعت درمان کشور با حذف هزینه های اضافی و حاشيه ای و کاهش 
هزینه های تامين کاال، کاهش قيمت تجهيزات پزشكی، ورود کاالهای جدید و با کيفيت آمریكایی و ارو پایی و تنوع کاال رو به رو خواهد شد که پيامد آن 
به رقابتی شدن بازار و پدید آمدن رقابت منطقی می انجامد. بر این اساس، مردم و حوزه سالمت بيشترین برخورداری را از سود شرایط پس از توافق پایانی 
به دست خواهند آورد؛ از یک سو مردم همچنان که حق شان است از کاال و خدمات بهينه و باکيفيت بهره مند می شوند و از سوی دیگر وزارت بهداشت و 
سالمت، در راستای اجرای طرح تحول سالمت، خدمات درمانی ارزان تری را در اختيار مردم می گذراند و سهم پرداخت از جيب مردم کاهش به سزایی 

خواهد داشت، دری به روی صنعت درمان کشور گشوده می شود که نویددهنده تامين بهتر سالمت مردم کشور است.

دریبهرویصنعتدرمانکشورگشودهمیشود
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»جامعه دندانپزشكی بخش مهمی از جامعه پزشكی 
و  باشد سطح  تيمی   کار  و  هم افزایی  اگر  و  است 
کيفيت خدمات حوزه سالمت دهان و دندان نيز ارتقا 

می یابد.«
وزیر بهداشت با بيان این مطلب در مراسم آغاز 
طرح تحول سالمت و بزرگداشت روز دندانپزشک 
بر اهميت رشته دندانپزشكی در ارایه خدمات موثر 
»بر اساس  کرد:  تاکيد  مردم  مشكالت  کاهش  و 
و  دندانپزشكی  پزشكی،  نظرسنجی ها جامعه 
احترام  مورد  گروه های  از  همچنان  داروسازی 
جامعه و در رده های دوم و سوم محبوبيت قرار 
دارند اما توقع بی جایی است که فكر کنيم شرایط 
هميشه این گونه باقی خواهد ماند. بنابراین باید 
هميشه رفتار، کردار و نوع خدمتی که به مردم 
ارایه می دهيم و نيز در توجه و احترام به مردم، 

بازنگری و ارزیابی از خود داشته باشيم.«
شورای  تشكيل  و  راه اندازی  بهداشت  وزیر   
سالمت دهان و دندان در وزارت بهداشت را یک 

ضرورت دانست و گفت: »حوزه دندانپزشكی در 
سازمانی  جایگاه  درمان  و  بهداشت  معاونت های 
نداشته است و تمام امور مربوط به دندانپزشكی 
البته  و  می شد  ختم  دندانپزشكی  دبيرخانه  به 
ایجاد  بنابراین  وارد می شد؛  آن  بر  نقدهایی هم 
مجموعه  هایی برای تصميم گيری در مورد حوزه 
دندانپزشكی کشور ضروری بود. بر همين اساس 
تصميم گرفتيم شورای سالمت دهان و دندان را 

در این وزارتخانه راه اندازی کنيم.«
وزیر بهداشت با بيان این که بسياری از مشكالت 
و بيماری ها به دليل توجه نكردن به سالمت دهان 
بيماری های سخت  و دندان است، گفت: »انواع 
درمان و نيز بيماری های شایع دستگاه گوارش به 
دليل بی توجهی به سالمت دهان و دندان ایجاد 
می شود و با توجه به هزینه هایی که مردم برای 
دندان خود می پردازند شورای  و  دهان  سالمت 
سالمت دهان و دندان در وزارت بهداشت تشكيل 

شد.«

او با اشاره به این که ممكن است افرادی به این شورا  نقد 
داشته باشند گفت: »این افراد نباید به حاشيه ها توجه 
برای   جایگاهی  و  سازمان  تشكيل  اصل  و  کنند 
منظور  به  دندانپزشكی  حوزه  تصميم گيری ها در 
کاهش مشكالت مردم در بخش سالمت دهان و 

دندان را مد نظر قرار دهند.«

www.behdasht.gov.ir

تشکیلشورایسالمتدهانودنداندروزارتبهداشتیکضرورتبود

وزير بهداشت در مراسم آغاز طرح تحول سالمت و بزرگداشت روز دندانپزشک:

متفاوت اند  یكدیگر  آزمایشگاه ها با  نتایج  گاهی 
که عضو هيأت مدیره انجمن علمی دکترای علوم 
پایين  کيفيت  را  آن  دليل  ایران  آزمایشگاهی 

آزمایشگاه ها می داند.
یک  به  بيمار  ارجاع  تقی  خانی،  محمد  گفته  به 
پيچيده  آزمایش های  در  فقط  خاص  آزمایشگاه 
انجام می شود  اما برای موارد عادی و معمول باید 
خوبی  آزمایشگاه ها کيفيت  تمام  که  کنيم  کاری 
داشته باشند و اگر دستگاه ها و کيت های استانداردی 
داشته باشيم و نيروی انسانی نيز کارآمد باشد، نباید 
در نتایج آزمایش ها تفاوتی ببينيم، در حالی که این 

تفاوت ها وجود دارد.
عضو هيأت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
سوی  آزمایشگاه ها از  کيفی  »کنترل  گفت:  ایران 
انجمن های مربوطه و وزارت بهداشت در حال انجام 
است تا این اشتبا هات به کمترین اندازه ممكن برسد، 

به طوری که ساالنه آزمایشگاه ها باید سه بار کنترل 
کيفی شوند.«

تجهیزات آزمایشگاهی را نسبت به کشورهای 
همسایه گرانتر می خریم

همچنين علی صادقی تبار یكی دیگر از اعضای انجمن 
دکترای علوم آزمایشگاهی در رابطه با تأثير اجرای 
آزمایشگاه ها گفت:  حوزه  بر  سالمت  تحول  طرح 

»مهمترین نگرانی که از اجرای این طرح برمی آید 
این است که آیا خدمات مناسب، استمرار می یابد یا 
خير و داشتن اعتبارات است که بقای این خدمات را 

تضمين می کند یا نه؟«
به گفته او، در دوره هایی، وزیر بهداشت با گرفتن 
این  اجرای  اما  می دهد  ادامه  برنامه ها را  بودجه، 
برنامه ها باید مستمر باشد تا با شكست مواجه نشود؛ 
اعتبارات  افزایش  به معنی  بودجه  تأمين  چرا که 
»تمام  افزود:  صادقی تبار  است.  حوزه سالمت  در 
کشورها سرانه باالی درمان دارند، ولی ما فكر می کنيم 
باید اعتبارات حوزه سالمت کم باشد. این در حالی 
است که بيشتر دستگاه های آزمایشگاهی و تكنيک 
توليد کيت ها از خارج می آید و ما این تجهيزات را 
از بسياری کشورهای همسایه گرانتر می خریم، اما 

هزینه های این حوزه را به روز نمی کنيم.«
www.farsnews.com

دلیلنتایجمتفاوتدربرگهآزمایشگاههاکیفیتپایینتجهیزاتاست

عضو هيأت مديره انجمن دکترای علوم آزمايشگاهی ايران:
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صدور  با  پزشكی  تجهيزات  کل  اداره 
کپی  اسناد  شدن  حذف  از  نامه ای 
بارنامه و قبض انبار، پكينگ لست و ثبت 
سفارش از روند صدور مجوز ترخيص و 
ورود ترخيص برای تجهيزات پزشكی 
خبر داد. به گفته معاون اداره ترخيص 
اداره کل تجهيزات پزشكی این تصميم 
با هدف سرعت بخشيدن به روال کارها و 

افزایش دقت در انجام امور گرفته  شده است.
 93/11/13 تاریخ  از  که  مصوبه  این  اساس  بر 
الزم االجرا اعالم شده است، همه شرکت ها موظفند 
همراه با درخواست مجوز ورود ترخيص همزمان، 
ورود و ترخيص یک نسخه از پروفرما یا اینویس به 
همراه گواهی مبدا را در سامانه ورود ترخيص اداره 
کنند.  بارگذاری  و  اسكن  پزشكی  تجهيزات  کل 
همچنين در این نامه تاکيد شده است که با توجه 
به حذف این اسناد از مدارک مورد نياز برای صدور 
مجوزها، مسؤوليت اظهارات خالف واقع در سامانه 
ورود ترخيص به عهده متقاضيان است و اصالح دوباره 
اطالعات وارد شده در سيستم تنها در موارد خاص 

امكان پذیر خواهد بود.
سيد مجيد ميرمعينی، معاون اداره ترخيص اداره 
کل تجهيزات پزشكی در این باره به خبرنگار »صنعت 
درمان« گفت: »واحد واردات این اداره کل که در سال 
85 بنا به دالیلی منحل شده بود دوباره با نام اداره 
ترخيص شروع به کار کرده است. ماموریت این اداره 
این است که فرایندها را به گونه ای ساماندهی کند که 

صدور مجوزهای الزم در یک روز انجام شود.«
او تعدد و پراکندگی کارمندهایی را که در بخش های 
مختلف در حال انجام کارهای مختلف مربوط به این 
فرایند بودند را مانع سرعت کار دانست و ادامه داد: »به 
همين دليل تمام کارکنانی که به شكل مجزا کارها را 
انجام می دادند در یک اداره به نام اداره ترخيص گرد 
هم آمدند تا هم از تجربيات یكدیگر بهره ببرند و هم 
با توجه به نزدیكی مكانی کارها را با سرعت بيشتری 
به انجام برسانند. همچنين تمام سعی مان را می کنيم 
تا همه کارها به سمت اتوماسيون یا حذف مراحل 
اضافه پيش برود.« مير معينی همچنين به موازی  
کاری هایی که در این حوزه با سازمان های دیگر انجام 
می شد، اشاره کرد و افزود: »به عنوان مثال در روند 
پيشين ما خود را ملزم با کنترل کد 8 رقمی ثبت 

می کردیم در حالی که این کد توسط 
گمرک کنترل می شود و نيازی نبود 
ما دوباره آن را  کنترل کنيم، بنابراین 
این بخش را از روند کار کنار گذاشتيم. 
یا ثبت سفارش باید در اداره ما مهر و 
امضا می شد و تاریخ می خورد و تایيد 
این  در حالی که کنترل  می گرفت 
موضوع نيز با گمرک بود؛ بنابراین این 
را هم به عنوان یک موازی کاری دیگر حذف کردیم.« 
او همچنين دليل حذف بارنامه و قبض انبار را این 
موضوع عنوان کرد که: »تجهيزات پزشكی که وارد 
از گمرک های تخصصی  کشور می شوند مجبورند 
عبور کنند که تعدادشان هم مشخص است، بنابراین با 
نامه نگاری به گمرک اعالم شده دیگر نيازی به قبض 
انبار و بارنامه نبود پس این را هم از فهرست اسناد 

مورد نياز کنار گذاشتيم.«
معاون اداره ترخيص اداره کل تجهيزات پزشكی در 
مورد عواقب حذف بخشی از اسناد از روند صدور مجوز 
گفت: »بدترین مشكلی که ممكن است پيش بياید 
بداظهاری است که آن هم با نامه نگاری با گمرک های 

تخصصی به راحتی قابل پيگيری است.«
ليست  پكينگ  سند  حذف  مورد  در  ميرمعينی 
این طریق به دست  از  نيز گفت: »اطالعالتی که 
می آوردیم نيز یا در فاکتور قيد می شود یا در سامانه 
اداره کل تجهيزات پزشكی وارد می شود. در نتيجه 
این اطالعات نيز به هر حال برای ما آشكار می شود 
و دیگر نيازی به این سند هم نداشتيم بنابراین آن را 

هم حذف کردیم.«
او ابراز اميدواری کرد با روند جدیدی که در پيش 
گرفته شده است عالوه بر باالتر رفتن دقت و پيشگيری 
از هدر رفتن انرژی و زمان کارمندان این بخش، سرعت 
صدور مجوز نيز بيشتر شود و تمام وقت کارکنان در 

جهت احراز کيفيت کاالها صرف شود. 
به گفته ميرمعينی تا کنون چيزی حدود 50 درصد 
از درخواست هایی که اول وقت اداری ارایه می شد در 
یک روز مجوز را دریافت می کردند ولی با این روند 
اميد است که تمامی درخواست ها در یک روز به صدور 
مجوز بينجامد. او همچنين در مورد برنامه های آینده 
این اداره گفت: »برنامه ریزی داریم تا فرایندی را در 
پيش بگيریم که  نامه هلوگرام و نامه سازمان انرژی 

اتمی نيز یک روزه صادر شود.«  

ساخت حدود 40 هزار تخت در راستای افزایش 
تخت های ویژه بيمارستانی در دستور کار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی کشور در سال 

94 قرار دارد. 
قایم مقام وزیر بهداشت با اعالم این خبر گفت: »با 
توجه به محدودیت منابع دولتی، برای امسال ساخت 
این تعداد تخت تا چند هزار مورد از این تخت ها را 

می توانيم از منابع دولتی تامين کنيم.«
دکتر ایرج حریرچی درباره ساخت بيمارستان نيز 
گفت: »در این زمينه توافق خوبی با قرارگاه خاتم االنبيا 
و چند نهاد دیگر انجام شده و اميدواریم منابع قابل 
توجهی، خارج از بودجه های دولت و همچنين از 
امالک مازاد وزارت بهداشت را وارد کنيم تا بتوانيم 
کمبود شدید تخت در کشور را جبران کنيم. درست 
است که از برخی تخت ها استفاده بهينه نمی شود اما 
ما در کشور حتی نسبت به متوسط منطقه با کمبود 

تخت مواجه هستيم.«
به گفته او، با توجه به مسأله کمبود شدید تخت در 
کشور و راه حل های جبران آن، باید عالوه بر بودجه 
دولتی، از منابع خارج از دولت و امالک مازاد وزارت 

بهداشت برای جبران این کمبود استفاده شود.

برنامه ویژه وزارت بهداشت برای افزایش 
شمار تخت های ویژه در کشور

در  ویژه  تخت های  کمبود  به  حریرچی همچنين 
کشور اشاره کرد و گفت: »با توجه به کمبود 5500 
تخت ICU در کشور، برنامه جدی برای افزایش 
تخت های ویژه در دستور کار داریم و با این که در حال 
حاضر نمی توان آمار دقيقی در این زمينه ارایه داد، 
اميدواریم بتوانيم قسمت زیادی از این کمبود تخت 

را امسال جبران کنيم.«
قایم مقام وزیر بهداشت با تاکيد بر این که ساخت 
دو  »در  افزود:  است،  پيچيده ای  کار  بيمارستان 
 100 باالی  بيمارستان های  ساخت  گذشته  دهه 
این حال  با  است،  برده  زمان   تخت، هشت سال 
اميدواریم بتوانيم این را به بازه زمانی دو تا سه سال 

برسانيم.«

www.isna.ir

کمبودشدیدتختهایحذفبرخیاسنادبرایدریافتمجوزترخیصتجهیزاتپزشکی
بیمارستانیوبرنامهویژه

وزارتبهداشت
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ناصر ریاحی ریيس اتحادیه واردکنندگان دارو و دکتر 
محمود نجفی عرب ریيس سندیكای توليدکنندگان 
دارو، دو نامزد صنعت درمان کشور و عضو ائتالف برای 
فردا در هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران، به 
انتخاب فعاالن اقتصادی و صنعتی تهران رسيدند و به 

اتاق بازرگانی راه یافتند.
هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران، 18 اسفندماه 1393 برگزار شد که بيشتر 
راه یافتگان از اعضای ائتالف برای فردا بودند؛ این ائتالف 

اکثریت 70 درصدی را در این انتخابات به دست آورد.
ناصر ریاحی با 803 رأی در حوزه بازرگانی و محمد 
نجفی عرب با 645 رأی در حوزه صنعت به نمایندگی از 
نامزدهای صنعت درمان کشور به اتاق بازرگانی راه یافتند.
همچنين دکتر سعيدرضا رحمدار مدیر عامل شرکت 
اوزان و ابراهيم اميرآبادیان مدیرعامل شرکت تهران 
ارکاک نيز به نمایندگی حوزه صنعت درمان کشور، نامزد 
این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی ایران شده بودند که 
رای الزم را برای حضور در اتاق بازرگانی تهران به دست 

نياوردند. 
در هشتمين دوره از انتخابات هيات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران بيش از 250 نفر شرکت کرده بودند که 
از ميان آنها، 40 نفر از صاحبان کارت بازرگانی انتخاب 
شدند. بعد از تشكيل هيات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران در بخش خصوصی، دولت نيز 20 نماینده خود 
را معرفی کرد. شرکت های تجهيزات پزشكی  و دارویی، 
4 درصد کارت های بازرگانی را در اختيار دارند اما 
حضور 4 نامزد از این صنف در انتخابات اتاق بازرگانی، 
جریان سازی موثری را در ميان شرکت های تجهيزات 

نامزدهایصنعتدرمانکشور
بهاتاقبازرگانیراهیافتند

»بيماری های عفونتی ساليانه در جهان باعث مرگ 
16 ميليون نفر بيمار می شد که با در اختيار گذاشتن 
محلول جدید ضدعفونی، ميزان مرگ و مير به 8 

ميليون نفر کاهش یافت.«
دیدیر پيتت مدیر کنترل بيماری های عفونی سازمان 
بهداشت جهانی در نشست خبری نخستين کنگره 
بين المللی استراتژی های پيشگيری از عفونت ها با اعالم 
این خبر گفت: »به منظور کاهش مرگ و ميرهای ناشی از 
عفونت، سازمان جهانی بهداشت محلولی ترکيبی از الكل 
برای شستشوی دست ها در بيمارستان و مراکز بهداشتی 
تهيه و به صورت رایگان در اختيار این مراکز قرار داد که 

نقش به سزایی در کاهش عفونت ها داشته است.«
دیدیر پيتت افزود: »بر اساس تحقيقاتی که درباره 
عوامل شيوع بيماری های عفونتی در سازمان جهانی 
بهداشت انجام شده، یكی از مهمترین راهكارهای 
تميزی  و  بهداشت  عفونتی،  بيماری های  کاهش 
دست ها در بيمارستان ها و مراکز بهداشتی است.« به 
گفته او، هدف از تهيه این محلول کاهش زمان و کيفيت 
شست و شوی دست برای پرستاران و کارکنان مراکز 

بهداشتی بوده است.
مدیر کنترل بيماری های عفونی سازمان بهداشت 
جهانی همچنين استفاده از این محلول را در کاهش 

ميزان بيماری ابوال بسيار مهم دانست.  او با بيان اینكه 
در حال حاضر از 192 کشور جهان، 179 کشور از 
این محلول برای شستشوی دست  های تيم پزشكی و 
بيمارستانی استفاده می کنند افزود: »ایران نيز از سال 
2006 تا کنون به واسطه آموزش نيروهای فعال در این 
زمينه فعاليت های بسيار خوبی داشته است و شفافيت 
اطالعات این نوع عفونت ها که باید در دسترس مردم 
قرار بگيرد در ایران به خوبی مورد توجه قرار گرفته اما 
با وجود این، باز هم عفونت های بيمارستانی در ایران 

نيز مانند سایر کشورها وجود دارد.«
www.mehrnews.co

کاهش5۰درصدیمرگومیرناشیازبیماریهایعفونیدرجهان
مدير کنترل بيماری های عفونی سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد:

پزشكی و دارویی به راه انداخت، به گونه ای که در پی این 
جنبش و پویایی،  16 درصد رای دهندگان انتخابات از 

حوزه سالمت بودند.
بی شک حضور نمایندگانی از حوزه سالمت در اتاق 
بازرگانی یک ضرورت بوده و مزایای بسياری برای فعاالن 
این حوزه در بخش خصوصی به  ویژه حوزه های بازرگانی 

و صنعت پزشكی دارد.
واردکنندگان  اتحادیه  ناصر ریاحی ریيس  به گفته 
دارو، دولت و وزارت بهداشت خریدار اصلی محصوالت 
سالمت و صنعت درمان کشور است و این در حالی است 
که خود دولت هم قيمت گذاری می کند، هم نظارت 
می کند، هم دیر پرداخت می کند. هرکاری می خواهند 
انجام می دهند و چون دست اندرکاران صنعت درمان 
کشور، پایگاه قدرتمندی برای خود نداشته اند، تاکنون 

نتوانسته اند از حقوق خود به خوبی دفاع کنند.
او معتقد است؛ یكی از ظرفيت های اتاق بازرگانی تهران 
این است که مطابق قانون، از شرکت ها یک مبلغ 3 در 
هزار سود می گيرد که بخشی از این پول را برای تقویت 
تشكل ها، برای آموزش و همایش های ملی هزینه می کند 

در حالی که تشكل های حوزه سالمت نه از این موضوع 
خبر داشته اند و نه دنبال بهره مندی از چنين امكاناتی 

بوده اند.
ریاحی پيش از این درباره دیگر ظرفيت های اتاق بازرگانی 
تهران برای حوزه سالمت گفته است: »بر اساس قانون، 
هنگام تدوین و یا تغيير مقررات و قوانين دستگاه های 
دولتی، اتاق در هر زمينه ای مشاور می فرستد که در 
برای حضور در  بخش سالمت هيچ  وقت مشاوری 
سياست گذاری ها و تغيير قوانين فرستاده نشده است 
چون نماینده ای در اتاق بازرگانی نداشته است. حتی 
در جلسات حل اختالف مالياتی، یک نماینده از اتاق 
حضور دارد و چون حوزه سالمت در اتاق تهران نبوده، 
نماینده ای که از اتاق برای حل اختالف حضور داشته، با 

مسایل سالمت بيگانه بوده است.«
به گفته انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، از ميان 
واجدان شرایط برای رای دادن در این انتخابات، 3355 
نفر در حوزه تهران و در مجموع 14 هزار و 31 نفر در کل 

کشور در انتخابات اتاق بازرگانی مشارکت داشته اند.
ماهنامه صنعت درمان انتخاب ناصر ریاحی و دکتر 
محمود عرب به نمایندگی اتاق بازرگانی را تبریک 
می گوید و اميدوار است نمایندگان منتخب بتوانند منافع 
و مطالبات صنعت درمان کشور را با استفاده از امكانات و 

توانمندی های اتاق بازرگانی پيگيری کنند.
همچنين حضور دکتر سعيدرضا رحمدار و ابراهيم 
اميرآبادیان که با اندیشه خدمت و حضور سازنده برای 
پيگيری منافع و مطالبات حوزه صنعت درمان کشور در 
انتخابات هشتمين دوره اتاق بازرگانی حضور یافته بودند، 

جای سپاس و ارجگذاری دارد.
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الزامداروسازانبهدریافتهزینهبراساستعرفهمصوب
در همايش داروسازان عنوان شد:

بازگشت داروسازان به چرخه تجهيزات پزشكی، لزوم 
توجه به آموزش در عرصه داروسازی، گردش چهار 
ميلياردی بازار دارو در ایران و تصویب تعرفه های 
داروسازی در کتاب ارزش گذاری نسبی و لزوم حضور 
داروسازان بالينی در بيمارستان ها از مهمترین موارد 
مطرح شده در همایش داروسازی بود که از سوی 

مسؤوالن و کارشناسان عنوان شد.
رسول دیناروند، ریيس سازمان غذا و دارو گفت: 
»هزینه دارو در کشور پایين است و کل بازار دارو 
در ایران 4 ميليارد است که در مقایسه با کشورهایی 
با وضعيت مشابه ایران،  بسيار پایين است.« به گفته 
دیناروند، این گردش مالی پایين نشان دهنده هزینه 
کمی است که مردم با قيمت مناسب و با توجه به طرح 

تحول نظام سالمت به داروها دسترسی دارند.
ریيس سازمان غذا ودارو افزود: »در سال 93،  شاهد 
ارتقای جایگاه داروسازی در فاز دارویی بودیم. برای 

نخستين بار سهم صنعت دارو از نظر درصد بازار دارو 
افزایش یافت و از 62 درصد به 66,5 درصد رسيد.«

او صنعت داروسازی را در حوزه علم و فناوری پيشتاز 
دانست و گفت: »50 درصد سهم دانشمندان برتر 

دنيا را داروسازان تشكيل می دهند.«
دیناروند همچنين با اشاره به اینكه خدمات بهتر و 
حرفه ای تری در حوزه خدمات دارویی و مراقبت نياز 
است گفت: »بيش از 120 هزار تخت بيمارستانی داریم 
که نشان دهنده لزوم حضور فعال تر داروسازان بالينی 
بيمارستان ها تنها یک  برخی  بيمارستان هاست.  در 
داروساز بالينی دارند و در بعضی موارد، اگر داروساز 
طرحی نفرستيم، بيمارستان داروساز نخواهد داشت.« 
دیناروند تاکيد کرد که سازمان غذا و دارو از هرگونه 
طرحی برای توسعه داروسازی بالينی حمایت می کند.

انجمن تخصصی داروسازان  خيراهلل غالمی، ریيس 
افق  را  نظام سالمت  نيز طرح تحول  بالينی کشور 

گفت:  و  دانست  کشور  داروسازی  برای  جدیدی 
»داروسازان، تقریباً از چرخه متولی بودن تجهيزات 
پزشكی در بيمارستان ها حذف شده بودند اما با این 
طرح دوباره به این چرخه بازگشتند.« به گفته غالمی، 
تمام داروها و تجهيزات پزشكی که در رابطه با بيمار 
مصرف می شوند، باید تحت نظارت داروساز باشند که 
در بسياری از موارد اتفاق نمی افتد. طرح تحول نظام 
سالمت، توسعه خدمات دارویی را به دنبال داشته 
است. او تاکيد کرد: »باید به دنبال توسعه خدمات 
دارویی و ارتقای کيفيت آن باشيم، چراکه در غير این 

صورت، از حلقه درمان حذف خواهيم شد.«
غالمی با اشاره به ورود تعرفه های داروسازان به کتاب 
اکنون  نيز گفت: »داروسازان  ارزش گذاری نسبی 
می توانند با تعرفه های تصویب شده، هزینه های خود 

را دریافت کنند.«
www.isna.ir

شرکت »نو ایده اندیشان ماشين سازی حسينی« در 
پانزدهمين دوره جایزه ارسطو، توانست از بين 300 
کاندید این دوره  از 120 کشور، جایزه و نشان طالیی 
کيفيت اروپا و اعتبار تجاری ارسطو را در زمينه طراحی 
و ساخت کارخانه های توليد تجهيزات پزشكی دریافت 

کند.
کنفرانس رهبران تجارت جهانی و مراسم جایزه ارسطو 
2015 در تاریخ 22 مارس 2015 در هتل فورسيزنز 
استانبول در منطقه بسفر برگزار شد. در این مراسم 
شرکت کنندگانی از 35 کشور جهان شامل بيش از 
یک هزار نفر از تاجران، دانشگاهيان، سياستمداران، 

دیپلمات ها و استادان مختلف شرکت داشتند.
در این مراسم، یاسمين اونی کانكورتاران، سياستمدار 
و تاجر، به عنوان نماینده برگزارکننده در منطقه ترکيه 
درباره مشكالت اقتصادی و زیست محيطی در جامعه 

بشری سخنرانی کرد.
همچنين کمال کليچداروگ لو، سياستمدار برجسته 
ترک و رهبر حزب CHP ترکيه )دومين حزب بزرگ 
ترکيه با 134 صندلی در پارلمان( درباره مشكالت 
کشورهای در حال توسعه سخنرانی کرد و گفت: »در 

جامعه بشری دانشی اهميت دارد که در راه آموزش 
مردم، ایجاد کارآفرینی فعاليت کند و در جهت افزایش 

بازدهی  باالتر و توسعه فناوری روز، گام بردارد.«
در این مراسم که 23 شبكه تلویزیونی و 107 روزنامه 
و درگاه خبری آن را پوشش خبری می داد، شرکت 
توانست  حسينی«  ماشين سازی  »نوایده اندیشان 
افتخار دیگری را برای ایران به ارمغان آورده و نشان 

طالیی کيفيت را به دست آورد.
راهنمای  اساس  بر  ارسطو  بين المللی  جایزه 
کميته  شورای  و  بزرگ  یونان  قدیمی دانشمندان 
بين المللی ارسطو برندگان را انتخاب می کند. این 

برندگان در راستای ميراث ارسطو گام برداشته اند و 
شرکت ها و کسانی انتخاب می شوند که اگر ارسطو در 

قيد حيات بود، خودش آنها را انتخاب می کرد.
جایزه بين المللی ارسطو برای فعاليت های موفقيت آميز 
و تاثيرگذار در زمينه های مختلف از جمله، فرهنگی، 
مدیریت،  آموزشی،  پزشكی،  و  دارویی  اقتصادی، 
متافيزیک، شعر، منطق، فيزیک و فناوری و ... شناخته 
شده است. در این دوره، از کشورهای در حال توسعه 
ایران، روسيه، ترکيه، بلغارستان، عربستان، مقدونيه و 

نيجریه برگزیدگانی انتخاب شدند.
www.farsnews.com

موفقیتیکشرکتایرانیدرکسبجایزهارسطو
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وزیر بهداشت با تاکيد بر لزوم رعایت تعرفه های پزشكی از سوی مراکز 
درمانی دولتی و خصوصی، از تعيين تكليف و اعالم تعرفه های پزشكی 

94 از سوی هيات وزیران تا پایان فروردین ماه امسال خبر داد.
سيدحسن هاشمی درباره برخی اخبار مبنی بر افزایش خودسرانه 
تعرفه های پزشكی از سوی برخی بيمارستان ها و مراکز درمانی، 
گفت: »اطالع رسانی های الزم در این زمينه از سوی معاونت درمان 
انجام شده و مسلم است که طبق قانون با متخلفان برخورد می شود.«

به گفته او، تعرفه گذاری کار هيات وزیران است؛ نه وزارت بهداشت 
و نه شورای عالی بيمه بدون مصوبه هيات وزیران نمی توانند 
تعرفه جدید اعالم کنند و وزارت بهداشت نيز تنها می تواند برای 

تعرفه ها پيشنهاد دهد.
هاشمی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه در زمينه تعرفه گذاری 
خدمات پزشكی نيز گفت: »بر اساس قانون، تعرفه های پزشكی باید 
در پایان هر سال تعيين تكليف و از ابتدای سال جدید اعمال شود. 
درباره تعرفه های پزشكی 94 نيز اقدامات کارشناسی الزم در پایان 
سال گذشته انجام و در شورای عالی بيمه تعيين تكليف شده است 
و به نظر می رسد هيات وزیران نيز تا پایان فروردین ماه امسال 

تعرفه های جدید را مصوب و اعالم کند.«
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی افزود: »الزم است مدیران 
و روسای مراکز درمانی و بيمارستان ها نيز به طور جدی از آن روش 
سنتی که پيش از این انجام می دادند پرهيز کنند، چراکه در غير این 

صورت برایشان مشكل ایجاد می شود.«
هاشمی درباره برخی شنيده ها مبنی بر مخالفت بخش خصوصی با 
افزایش 14,8 درصدی تعرفه های 94 و نگرانی از همراهی نكردن 
آنها، گفت: »همه موظف به رعایت تعرفه ها هستند. ما در این موضوع 
خيلی جدی هستيم، همكاران هم می دانند. البته تصور من بر 
خالف این گفته هاست؛ چراکه تا کنون هرچه در اجرای طرح تحول 
نظام سالمت آنچه که دیده ایم همراهی، همكاری و کمک بخش 

خصوصی و روسای بيمارستان ها بوده است.«
 www.isna.ir/fa/news/94012308011

وزیربهداشتدرباره
تخلفاتتعرفهایهشدارداد

آخرين وضعيت تعرفه های درمان 94 

»تخلف ميلياردی یک کلينيک جراحی محدود چشم در استان البرز که گفته می شود با فروش لنزهای 
چشمی، بيش از 2 ميليارد تومان از بيماران دریافت کرده بود در حال پيگيری است.« به گفته مدیرکل 
تعزیرات حكومتی استان البرز، این کلينيک جراحی محدود، لنز چشم صدهزار تومانی را با قيمت 350 

هزار تومان به بيماران می فروخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنيم، علی اکبر مختاری گفت: »11 هزار عمل در سال 93 در این کلينيک انجام 

شده که 2 ميليارد و 200 ميليون تومان مجموع تخلف این کلينيک در سال گذشته بوده است.«
او با اشاره به خودداری مسؤوالن کلينيک از ارایه اسناد مربوط به تعزیرات حكومتی افزود: »با همكاری 
پليس فتا موفق به جمع آوری اطالعات و اسناد مربوطه شدیم که بر اساس 8 هزار برگ صورتحساب 
دریافت شده از بيماران در این زمينه، ارزش ریالی تخلف به دست آمد.« همچنين به گفته او، با برآورد 
دقيق تخلف، تمام پول شاکيان بازگردانده شده و احتمال تخلف یک شرکت فروش تجهيزات پزشكی 
در این زمينه نيز وجود دارد که در حال بررسی است. مدیرکل تعزیرات حكومتی استان البرز گفت: 
»این پرونده در کميسيون ماده 11 دانشگاه علوم پزشكی، کارشناسی و پيگيری می شود.«  به گفته 
مختاری، در سال 93 بيش از 3 ميليارد تومان محكوميت تعزیراتی در استان البرز وجود داشته که مبلغ 
یک ميليارد و 200 ميليون تومان از دریافتی این تخلفات به حساب خزانه واریز شده است.خبر تخلف 
کلينيک چشم پزشكی در استان البرز، نخستين بار از سوی خبرگزاری تسنيم منتشر شد و پس از آن 
پخش خبری بيست و سی و برخی خبرگزاری ها این خبر را منتشر کردند. بر اساس پيگيری های خبرنگار 
»صنعت درمان«، نام کلينيک و ميزان واقعی تخلف روشن نيست و پرونده در مرحله بازجویی و تحقيق 

قرار دارد و درستی یا نادرستی اطالعاتی که در خبرگزاری ها منتشر شده، مبهم است.
پيگيری خبرنگار ما برای دستيابی به اطالعات بيشتر درباره نوع محصول و شرکت واردکننده و شكل تخلف، 
دستاوردی نداشت و سازمان تعزیرات حكومتی استان البرز تنها به این نكته که انتشار  اطالعات پرونده 
پيش از صدور حكم درست نيست، بسنده کرد. بر اساس شنيده ها، دو کلينيک چشم پزشكی به دليل انتشار 
اطالعات پرونده اتهامی که هنوز انجام جرم در آنها به اثبات نرسيده است، از خبرگزاری های منتشر کننده 

خبر، شكایت کرده اند.
www.tasnimnews.com

اطالعاتمبهمدربارهتخلفمیلیاردی
کلینیکجراحیمحدودچشمدراستانالبرز
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اورژانس بيمارستان های دولتی از 27 اسفند 1393 تا 
پایان 14 فروردین 1394 پذیرای 2 ميليون 798 هزار 
و 221 بيمار بودند که از این تعداد 77/4 درصد افراد 
یعنی 2 ميليون و 165 هزار و 173 نفر خدمات درمان 
سرپایی درمان گرفته اند و 22/6 درصد افراد یعنی 633 

هزار و 48 نفر نيز برای ادامه درمان بستری شده اند.
به گفته دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی همچنين در طرح 
ویژه نوروز، 128 هزار و 213 عمليات اورژانس پيش 
بيمارستانی انجام شده است که از این تعداد، اورژانس 
هوایی 79 سورت پرواز داشته است. در عمليات های 
نفر  و 282  هزار  بيمارستانی 127  پيش  اورژانس 
خدمات دریافت کرده اند که از این تعداد 20/8 درصد 

مربوط به تصادفات بوده است. 
بنا بر آمار ارایه شده  از سوی معاون درمان وزارت بهداشت 
در عمليات های اورژانس مربوط به تصادفات 22 هزار 
و 733 نفر به بيمارستان اعزام شده و 3 هزارو 693 نفر 
در محل درمان شده اند. همچنين در عمليات های 
اورژانس دیگر 38 هزار و 177 نفر در محل درمان شده و 

62 هزار و 643 نفر به بيمارستان اعزام شده اند. 
وی افزود: »در نوروز سال 1394، 18 هزار تكنسين 
اورژانس  پایگاه  و 119  هزار  در 2  اورژانس کشور 
بيمارستانی و فعاليت صددرصدی اورژانس شهرهای 
مسافرپذیر مانند مشهد، شيراز، اصفهان و مازندران 
بالگرد  فروند   17 پرداخته است.  خدمات رسانی  به 

آمبوالنس،  دستگاه   270 و  هزار   4 هوایی،  امداد 
57 دستگاه اتوبوس آمبوالنس، 2 شناور آمبوالنس 
دریایی، راه اندازی 226 ایستگاه سالمت و استقرار 
آمبوالنس در کناره جاده ها از جمله امكاناتی بوده است 
که معاونت درمان وزارت بهداشت برای خدمت رسانی 

به هموطنان در روزهای نوروز به کار گرفته است.
همچنين بر اساس دستورالعملی که از سوی وزارت 
بهداشت به بيمارستان ها و دانشگاه ها اعالم شده بود 
تمام این بخش ها موظف بودند بخش های ارایه کننده 
خدمات حياتی همچون بخش اورژانس، بخش های 
ویژه و دیاليز و دیگر بخش های ضروری را فعال نگاه 
تشخيص  واحدهای  بخش ها و  دیگر  فعاليت  دارند. 
درمانی بيمارستان ها را بر اساس نياز ساکنان منطقه 
مراکز  چيدمان  کنند.  تنظيم  نوروزی  مسافران  و 
ارایه دهنده خدمت را با توجه به ميزان مهمان پذیر 
بودن منطقه و حجم ميهمانان نوروزی انجام دهند. 
کلينيک های ویژه را در روزهای غيرتعطيل رسمی فعال 

نگاه دارند.
به گفته دکتر آقاجانی، دانشگاه های علوم پزشكی و 
بيمارستان های دولتی براساس این دستورالعمل، از 
ظرفيت درمانگاه های خصوصی و خيریه و مطب ها برای 
مطلوب  شيوه  به  سرپایی  تخصصی  خدمات  ارایه 
استفاده کرده اند و تمامی مراکز خدمات تشخيصی و 
درمانی شبانه روزی مطابق پروانه بهره برداری موظف 
»دانشگاه های  بودند:  شبانه روزی  خدمات  ارایه  به 

علوم پزشكی موظف بودند از ظرفيت مراکز بهداشتی 
کلينيک های  دندانپزشكی،  دانشكده های  درمانی، 
ویژه، درمانگاه های خصوصی و مطب های دندانپزشكی 
استفاده شود و در شهرهای زیر 50 هزار نفر حداقل یک 
واحد دندان پزشكی در تمامی ساعات شبانه روز فعال 
باشد و به ازاء هر 50 هزار نفر در شهرهای با جمعيت 

بيشتر یک واحد داروخانه شبانه روزی افزوده شد.« 
به گفته معاون درمان وزیر بهداشت، در طرح نوروزی، 
اطالعات و دریافت شكایات و نقطه نظرات از عموم مردم 
توسط مرکز پاسخگویی 1590 به صورت شبانه روزی 
انجام می شد و ستاد هدایت دانشگاه به صورت 24 
ساعته برای انتقال و اعزام بيماران مطابق با نياز آنها و 
همچنين  بودند.  پاسخگو  دانشگاه  ظرفيت  برآورد 
در  تمامی بيمارستان ها و  در  مقيمی پزشكان  برنامه 
تخصص های موجود اجرا می شد و پزشكان مقيمی یا 
دست کم آماده باش فعال در بيمارستان های عمومی که 
فاقد متخصص مقيم در رشته هایی همچون چشم، 
اما دارای بخش  اورولوژی، عفونی و غيره هستند، 

تخصصی مربوطه هستند به اجرا گذاشته شد. 
وی افزود: »با توجه به تفاهم صورت گرفته با جمعيت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران برای ارایه خدمات 
اورژانس  پيش بيمارستانی در ایام نوروز این خدمات به 
صورت مشترک با سازمان امداد و نجات این جمعيت و 
با هماهنگی مرکز ستاد عمليات بحران وزارت بهداشت 

و دانشگاه ها انجام شده است.«

بیشاز2میلیونو798هزارنفرخدماتاورژانسدریافتکردند
در طرح ارايه خدمات ويژه درمانی به مسافران نوروزی 

دارو  و  و ریيس سازمان غذا  بهداشت  وزیر  معاون 
بيماران  دارویي  هزینه هاي  از  حمایت  استمرار  از 

سخت درمان در سال 94 خبر داد.
رسول دیناروند با اعالم این خبر گفت: »اعتبار حفاظت 
مالي از بيماران به خصوص بيماران سخت درمان و 
مزمن از 2 ردیف شامل یارانه دارو و دیگري مابه تفاوت 

نرخ ارز تامين مي شود.«
او درباره چگونگي تخصيص اعتبار دارویي ناشي از 
مابه التفاوت نرخ ارز نيز گفت: »ریشه این اعتبار در 
سال 92 و مربوط به جهش یكباره نرخ ارز بود که براي 
جلوگيري از اضافه نشدن پرداختي داروي بيماران، این 

اعتبار پيش بيني شد.«
به گفته دیناروند،  اعتبار ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز 
در سال 94، ده درصد کاهش پيدا کرده است، با این 
وجود در سال 94 با صرفه جویي هایي که در قيمت هاي 
بيماران  پرداختي  که  این  بدون  شده،  دارویي 
سخت درمان افزایش پيدا کند مي توان حمایت ها از 

هزینه هاي دارویي این گروه از بيماران را ادامه داد.
ریيس سازمان غذا و دارو افزود: »حدود یک سوم 
بيماران سخت درمان  به  کشور  دارویي  هزینه هاي 
که تعدادشان اندک است، اختصاص داده مي شود 
و  خاص  بيماران  دارویي  هزینه هاي  از  حمایت  و 

سخت درمان مانند سرطان ها و بيماران MS در سال 
94 نيز بدون تغيير ادامه مي یابد.«

www.behdasht.gov.ir

استمرارحمایتازهزینههايدارویيبیمارانسختدرماندرسال94
رييس سازمان غذا و دارو خبر داد:
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ساالنه در دنيا بيش از ده ميليون ایمپلنت در بدن بيماران کار گذشته می شود. قابل 
توجه است که بيشتر این ایمپلنت ها باید از بدن بيمار دوباره خارج شوند، چرا که 
کارایی این ایمپلنت ها موقت است و در دراز مدت مشكالت گوناگونی را برای بيمار 

به وجود می آورد.
جراحی دومی برای درآوردن این ایمپلنت ها الزم است که معموالً به دليل آسيب 
رسيدن به رگ ها و اعصاب با مشكالت فنی روبه روست. از این گذشته این جراحی 
دوم معموالً با ریسک بيهوشی و عفونت همراه است که می تواند حتی جان بيمار 
را به خطر بيندازد. پس از جراحی دوم در بهترین حالت، بيمار باید درد بهبود زخم 
جراحی را به جان بخرد و دست کم چند روزی را در بيمارستان بستری باشد. تنها در 
کشور آلمان هزینه جراحی دوم برای خارج کردن ایمپلنت ها، ساالنه بيشتر از پانصد 
ميليون یورو است. ایمپلنت هایی که تا به حال مورد استفاده قرار می گيرند بيشتر فلزی 
و از جنس تيتان و یا استيل هستند و به خاطر مشكالتی که در روش های تشخيصی 
چون ایكس ری و سی تی  اسكن ایجاد می کنند نياز به جراحی دوم برای در آوردن از 
بدن دارند. این بيماران با ایمپلنت های کارگذاشته امكان معاینه توسط ام آر آی  را به 
هيچ عنوان ندارند. عالوه بر این وجود چنين ایمپلنت هایی امكان معاینه شدن توسط 
ام آرآی را در شرایط اضطراری از بيمار می گيرد. دسته دوم ایمپلنت ها از جنس پليمر 
)پولی  الکتيد و پولی گليكوليد( است که جذب بدن می شوند ولی  متأسفانه استحكام 
بسيار کمی در مقایسه با ایمپلنت های فلزی دارند و در بسياری از موارد حساسيت زا 

هستند. این ویژگی های منفی ، استفاده از این پليمرها را بسيار محدود ساخته است.

تاریخچه
منيزیم به عنوان عنصری موفق در صنعت ساخت محصوالت مصرفی شناخته 
شده است. در صنعت پزشكی  نيز این عنصر توانسته کاربردهای جالبی  به ویژه در 
استنت های کاردیولوژی پيدا کند. دالیل زیادی برای استفاده از منيزیم در ارتوپدی 
و جراحی استخوان وجود دارد. یک ایمپلنت از منيزیم می تواند استحكامی شبيه 
ایمپلنت های فلزی از تيتان یا استيل را داشته باشد و با این حال قابليت جذب به صورت 
طبيعی را در بدن دارا باشد. ایمپلنت ساخته شده از منيزیم در عين اینكه استحكام 
ایمپلنت های ساخته شده از تيتان یا استيل را داراست، قابليت جذب طبيعی در بدن 
را نيز دارد. شهر هانوفر آلمان به عنوان شهری دانشگاهی برای تحقيقاتش در زمينه 
ایمپلنت هایی ساخته شده از منيزیم شهرت دارد. 12 سال پيش در این شهر تحقيقات 

گسترده ای با همكاری گروه های علمی مختلف از پزشكان، دامپزشكان، محققان علوم 
پایه و مهندسين پزشكی  با این هدف شروع به کار کرد. نتيجه بسيار جالب این تحقيقات 
که منتشر شده است. نتيجه انتشار یافته و بسيار جالب این تحقيقات برای ساخت 
ایمپلنتی منحصر بفرد از منيزیم به مرکز متالوژی کالستال زلرفلد در آلمان منتقل 
شد. به سفارش شرکت آلمانی  سينتليكس )تاسيس سال 2008( این مرکز آلياژی 
از منيزیم برای ساخت اولين ایمپلنت فلزی قابل جذب به صورت طبيعی توسط بدن، 

توليد کرد.
مگنزیكس اولين ایمپلنت ساخته شده از این آلياژ، پيچی  است که برای تثبيت 
شكستگی های استخوانی به کار می رود. مجوز استفاده این ایمپلنت در سال 2013 
صادر شد. در همان سال این محصول موفق به دریافت جایزه نوآوری اقتصاد آلمان شد.

خصوصیات ایمپلنت مگنزیکس سی    اس  3/2
این ایمپلنت یک پيچ حفره دار است. وزن آن در نوع 20 ميليمتری 150 ميلی  گرم، قطر 
بدنه آن 2/4 ميليمتر، قطر حفره آن 1/3 ميليمتر و قطر سر بّرنده این پيچ 3/2 ميليمتر 

است. این ایمپلنت در اندازه های 10 تا 40 ميليمتری برای عرضه موجود است.
آلياژ این ایمپلنت که دارای استاندارد )DIN EN 1753( است بيش از 90% منيزیم 
دارد. این آلياژ از ذراتی  به قطر 10 ميكرومتر تشكيل شده که با روشی  به نام فلزی 
کردن پودر به این آلياژ تبدیل می شود و استحكام باالیی  در برابر کشش، پيچش و خم 
کردن در مقایسه با ایمپلنت های پليمری استحكام باالتری در برابر کشش، پيچش و 
خم کردن دارد. استحكام پيچ های مگنزیكس حتی از خود استخوان هم بيشتر است. 
این استحكام در مقایسه با ایمپلنت هایی از تيتان و یا استيل کمتر است ولی  کاماًل برای 

انجام وظيفه اش بسنده می کند )عكس 1(.
عالوه بر این پيچ های مگنزیكس، ویژگی استخوان سازی دارند. نتيجه تحقيقات 
آزمایشگاهی نشان داده که سلول های استخوان ساز در کنار این ایمپلنت ها نه تنها کاماًل 
فعال اند بلكه توسط این ایمپلنت ها تحریک و با شدت بيشتری تكثير می شوند. در 
آزمایش های بافت شناسی  از استخوان )تحقيقات بر روی خرگوش( جذب طبيعی 
این ایمپلنت اثبات شده است )عكس2(. این جذب بر خالف ایمپلنت های پليمری از 
طریق خوردگی صورت می گيرد و نه از طریق آبكافت  و به همين دليل در بدن کنار این 
ایمپلنت ها محيطی  بازی تشكيل می شود که بر خالف محيط اسيدی جلوی تكثير 

باکتری ها و عفونت را می گيرد.

رپرتاژ

در آزمایش های بافت شناسی  از استخوان )تحقيقات بر روی خرگوش( جذب طبيعی این ایمپلنت اثبات شده است
1. برش افقی از پيچ کارگذاری شده بعد از چندین روز، 2. شروع جایگزین شدن ایمپلنت توسط بافت استخوانی بعد از چند ماه، 3. جذب کامل ایمپلنت و تبدیل آن به بافت استخوانی بعد از 12 ماه

321

دکتر حسین پنجیده

مگنزیکسیکتحولدرارتوپدیوجراحیاستخوان
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برای گرفتن مجوز سی    ای  )CE( برای اروپا عالوه بر انجام تحقيقات پایه و آزمایش بر 
روی خرگوش تحقيقات بالينی نيز در کلينيک ارتوپدی هانوفر آلمان صورت گرفت. 
نتيجه این تحقيقات نشان داد که ایمپلنت مگنزیكس در مقایسه با ایمپلنت های از 
جنس تيتان به همان خوبی به وظيفه اش عمل کرده. آزمایش های مختلف آثاری از 

بروز بيماری یا واکنش آلرژیک به این ایمپلنت نشان نداده اند.

کنترل کیفیت مگنزیکس
تا به امروز در جهان بيش از 1500 ایمپلنت مگنزیكس سی  اس  3/2 در بدن بيماران 
کارگذاشته شده است. در بيشتر موارد، متخصصان ارتوپدی شاهد جذب طبيعی و 
تبدیل موفقيت آميز این ایمپلنت به استخوان بوده اند. در بعضی  موارد در عكس های 
ایكس ری قسمتی  از استخوان که این ایمپلنت در آن کارگذاری شده به صورت قسمتی  
روشن مشاهده می شود که نشان دهنده بافت جدید استخوانی که جایگزین ایمپلنت 
شده است. در موارد کمی گزارش شده که این ایمپلنت در هنگام کارگذاری شكسته 
شده است. در تمامی این موارد متأسفانه جراح ارتوپد فراموش کرده استخوان را پيش 

از کارگذاری پيچ، با مته  ویژه، سوراخ و برای کارگذاری پيچ آماده کند.

کاربری
مگنزیكس به عنوان اولين ایمپلنت فلزی قابل جذب به صورت طبيعی توسط بدن 

دارای کاربردهای فراوانی  است:
 Hallux valgus    Clavicular fracture
 Proximal radius fracture   Forearm fracture
 Distal radius fracture   Metacarpal fracture
 Acetabular fracture    Distal femur fracture
 Femoral head fracture (Pipken)  Patella fracture
 Ankle joint fracture

آینده محصول
شرکت آلمانی  سينتليكس درنظر دارد انواع متنوع تری از پيچ های مگنزیكس را به 
متخصصان ارتوپدی عرضه کند. از این گذشته به زودی ایمپلنت های برای استفاده در 

جراحی دیسک کمر عرضه خواهند شد.

جمع بندی
تجربه استفاده از مگنزیكس سی  اس  3/2 به عنوان اولين ایمپلنت فلزی قابل جذب 

به صورت طبيعی توسط بدن با موفقيت نشان داده است. این محصول که در بيشتر 
موارد، استحكام الزم را همچون ایمپلنت های از جنس تيتان دارد؛ از این گذشته دارای 

ویژگی های فراوانی  است.

ویژگی های مگنزیکس سی  اس  3/2
این ایمپلنت آلياژی بدون آلومينيوم، دارای استحكام باالی مكانيكی و انعطافی 
همچون بافت استخوان است که 100درصد قابل جذب توسط بدن و دفع توسط 
کليه ها است و ویژگی خصوصيت ضد  عفونت و قابليت معاینه با ایكس ری، سی تی اسكن 
و ام آر آی را دارد.   شرکت سينتليكس آلمان و نماینده انحصاری آن در ایران شرکت 
فرساد تجهيز دارو مفتخر است که این ایمپلنت منحصربه فرد را برای نخستين بار در 

نمایشگاه ایران هلث، سالن 35 به شما معرفی  کنند.
توضيحات زیر عكس

در آزمایش های بافت شناسی  از استخوان )تحقيقات بر روی خرگوش( جذب طبيعی 
این ایمپلنت اثبات شده است

1. برش افقی از پيچ کارگذاری شده بعد از چندین روز، 2. شروع جایگزین شدن 
ایمپلنت توسط بافت استخوانی بعد از چند ماه، 3. جذب کامل ایمپلنت و تبدیل آن به 

بافت استخوانی بعد از 12 ماه

ايمپلنت غير قابل جذب

ايمپلنت فلزى قابل جذب

استحكام

ترميم استخوان

زمان پس از كارگذارى ايمپلنت

استحكام الزم

استحكام ايمپلنت در طى ترميم استخوان

رپرتاژ

1.Ezechieli M, Ettinger M, König C, Weizbauer A, Helmecke P, 
Schavan R, Lucas A, Windhagen H, Becher C (2014) Biomechani-
cal characteristics of bioabsorbable magnesium-based (MgYREZr-
alloy) interference screws with different threads. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc 2014 Sep 24. [Epub ahead of print]
2. Ezechieli M, Diekmann J, Weizbauer A, Becher C, Willbold E, 
Helmecke P, Lucas A, Schavan R, Windhagen H. (2014) Biodeg-
radation of a magnesium alloy implant in the intercondylar femoral 
notch showed an appropriate response to the synovial membrane in 
a rabbit model in vivo. J Biomater Appl 29: 291 [Epub ahead of print]
3. Haude M, Erbel R et al. Three-Year Clinical Data of the Biosolve-
I Study With the Paclitaxel-Eluting Bioabsorbable Magnesium 

Scaffold (Dreams) and Multi-Modality Imaging Analysis. Circula-
tion128: A11264 (2013) 
4. Waizy H, Diekmann J, Weizbauer A, Reifenrath J, Bartsch I, Neu-
bert V, Schavan R, Windhagen H. (2014) In vivo study of a biodegrad-
able orthopedic screw (MgYREZr-alloy) in a rabbit model for up to 
12 months. J Biomater Appl 28: 667
5. Windhagen H, Radtke K, Weizbauer A, Diekmann J, Noll Y, Kre-
imeyer U, Schavan R, Stukenborg-Colsman C, Waizy H (2013)
Biodegradable magnesium-based screw clinically equivalent to ti-
tanium screw in hallux valgus surgery: short term results of the first 
prospective, randomized, controlled clinical pilot study. Biomed 
Eng Online 12: 62

منابع 



فرم اشتراک

سال پنجم / شماره 47 /  فروردین  1394 12

فرم اشتراک

اشتراک 12 ماههاشتراک 6 ماهه

هزینه مجله با تخفیف 30%هزینه مجله بدون تخفیفهزینه مجله با تخفیف 25%هزینه مجله بدون تخفیف

840/000 ریال1/200/000 ریال450/000 ریال600/000 ریال

هزینه پست پیشتاز
تهران

هزینه پست پیشتاز
 شهرستان

هزینه پست پیشتاز
 تهران

هزینه پست پیشتاز
 شهرستان

900/000 ریال660/000 ریال450/000 ریال330/000 ریال

هزینه پست عادی 
تهران

هزینه پست عادی
 شهرستان

هزینه پست عادی
 تهران

هزینه پست عادی
 شهرستان

140/000 ریال120/000 ریال70/000 ریال60/000 ریال

شماره حساب ماهنامه 31360090/01 بانک ملت / نزد شعبه استاد نجات اللهی شمالی، کد 63032

فرم اشتراک ماهنامه صنعت درمان

چنانچه خواستار اشتراک ماهنامه »صنعت درمان« هستید، پس از واریز هزینه اشتراک و هزینه پست مورد نظر خود به حساب 
شماره 31360090/01 بانک ملت، نزد شعبه استاد نجات اللهی شمالی، کد 63032، برگه واریز را همراه برگه درخواست اشتراک 

به نشانی ماهنامه بفرستید یا به شماره 88756442 نمابر کنید. 
اشتراک ماهنامه برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با 30 درصد تخفیف همراه است. برای استفاده از این 

تخفیف، تصویر کارت تحصیلی یا کارت هیأت علمی را همراه با دیگر مدارک بفرستید.

فرم درخواست اشتراک

تلفن:                   نام خانوادگي:     نام:    
تلفن همراه:                       شماره ملي:      سال تولد:   

نمابر: رشته تحصیلی:     تحصیالت:                                       
پست الكترونیک:      شغل:                                                    محل کار/تحصیل:   

اشتراک: 6 ماهه                    12 ماهه   
پست: پیشتاز                            عادي     

نشاني: استان/ شهر/ خیابان/ کوچه/ شماره/ واحد/ کدپستي
.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................



روزشامر
هرساله هزارها هامیش و منایشگاه پزشکی در جهان و ایران برگزار می شود و بسیاری از 

پزشکان و هم چنین رشکت های تجهیزات پزشکی و دارویی برای رشکت دراین هامیش ها و 

منایشگاه ها برنامه ریزی می کنند. در این بخش، روز شامری از مهم ترین هامیش ها و 

 منایشگاه های جهانی و ایرانی که در سال 1394 برگزار می شود برای شام 

خوانندگان گرامی آماده کرده ایم و امیدوارم که برای برنامه ریزی امسال شام سودمند باشد.
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1
نمايشگاه پزشکی هند 2015 
)MedicalfairIndia 2015(

]21 تا 23 مارس 2015/ 1 تا 3 فروردین 1394[
مكان برگزاری: دهلی نو

Medicalfair-india.com

3
نمايشگاه بين المللی عرب لب 2015

]23 تا 26 مارس2015/ 3 تا 6 فروردین[
مكان برگزاری: دوبی

www.arablab.com

4
بيست و دومين نمايشگاه تخصصی بين المللی 

پزشکی و دارويی مينسک
Belarus Medica2015
 ]24 تا 27 مارس 2015/ 4 تا 7 فروردین[

مكان برگزاری: بالروس، مينسک
export.by 

       
5

نمايشگاه بين المللی تجهيزات پزشکی و 
بيمارستانی و بهداشت و درمان عراق 

Iraq Health 2015
 ]25 تا 28 مارس/ 5 تا 8 فروردین[

مكان برگزاری: عراق، بغداد
www.iraqhealthexpo.org

  
6

اکسپومد استانبول 2015
Expomed Istanbul2015
مكان برگزاری: ترکيه، استانبول

]26 تا 29 مارس 2015/ 6 تا 9 فروردین[
www.expomedistanbul.com 

   
10

دومين کنگره جراحی طبس گلشن
  مكان برگزاری: طبس گلشن

 ]10 تا 12 فروردین[

20
سومين کنگره بين المللی هيپنوتيزم بالينی و 

علوم وابسته   
]20  تا 22 فروردین[

مكان برگزاری: تهران، سالن همایش های رازی

25
اولين کنگره استراتژی های پيشگيری برای 

عفونت های مرتبط با مراقبت از بيمار
]25  تا 27 فروردین[
مكان برگزاری: مشهد

25
بيستمين نمايشگاه بين المللی 

بهداشت و درمان تاشکند
 )THHE(2015 

]14 تا 16 آوریل 2015/ 25 تا 27 فروردین[
مكان برگزاری: ازبكستان، تاشكند

 healthcare@ite-gulf.com

26
بيست و سومين سمينار ساليانه چشم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شيراز
همایش همزمان:   اولين کنگره بين المللی چشم پزشكی 

اطفال و استرابيسم   
]26  تا 28 فروردین[ 
مكان برگزاری: شيراز

26
ششمين همايش داروسازی بالينی 

]26  تا 28 فروردین[
مكان برگزاری: مرکز همایش های رازی

27
دوازدهمين همايش علمی کاربردی پزشکان 

عمومی سراسر کشور  
]27  تا 30 فروردین[

مكان برگزاری: تهران، سالن اجالس سران کشورهای اسالمی

28
ششمين کنگره بين المللی و جشنواره 

دانشجويی طب توليد مثل    
]28  تا 30 فروردین[

مكان برگزاری: یزد، بيمارستان شهيد صدوقی

30
اولين کنگره بيماری های 
روماتيسمی کودکان ايران

]30 تا 31 فروردین[
مكان برگزاری: تهران، تاالر قائم بيمارستان کودکان 

مفيد

30
بيستمين نمايشگاه بين المللی

 دندان جنوب چين
) Dental South China 2015( 

]20 تا 22 آوریل/ 30 فروردین تا 1 اردیبهشت[ 
مكان برگزاری: چين، گوانجو

www.chinaexhibition.com 

30
سی و هفتمين نمايشگاه انجمن بين المللی 

دندانپزشکی مسکو 2015 
]20 تا 23 آوریل/ 30 فروردین تا 2 اردیبهشت[

مكان برگزاری: مسكو، کروکاس
www.dental-expo.com 

31
چهارمين کنگره جراحی های کم تهاجمی و چاقی   

]31 فروردین تا 4 اردیبهشت[
مكان برگزاری: شيراز، مرکز همایش های والیت
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شنبه
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شنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه
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دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

پنج شنبه
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25

شنبه

شنبه
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26 12

2
کنگره بين المللی قلب و عروق شيراز  

]2 تا 4 اردیبهشت[ 
مكان: شيراز، هتل هما

2
بيست و ششمين کنگره ساليانه فيزيوتراپی 

مكان: تهران، هتل المپيک
]2  تا 4 اردیبهشت[

2
همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران   
استاد  بزرگداشت  همزمان: سی وششمين  همایش 

دکتر محمد قریب  
]2 تا 5 اردیبهشت[

مكان: تهران، مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران

2
سيزدهمين کنگره کشوری ارتقاء کيفيت 
خدمات آزمايشگاهی تشخيص پزشکی 

]2 تا 5 اردیبهشت[
مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

6
يازدهمين همايش سراسری دانشکده 

پرستاری و مامايی شيراز  
 ]6 تا 7 اردیبهشت[ 

مكان: شيراز، سالن صدرا و سينا

7
چهارمين کنگره و نمايشگاه بين المللی 
متابوليسم و ساختارهای زيست شناسی 

]27 تا 29 آوریل2015/ 7 تا 9 اردیبهشت[
مكان: آمریكا، فيالدلفيا

www.metabolomicsconference.com 
 

 7
هشتمين کنگره بين المللی 

نوروريستوراتولوژی  

گردهمایی جهانی  دوازدهمين  همایش همزمان:  
نوروپروتكشن و نوروژنریشن 

 ]7  تا 9 اردیبهشت[
مكان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بين المللی 

صدا و سيما

8
ششمين کنگره سراسری 
سرطان های زنان ايران      

]8  تا 10 اردیبهشت[ 
غرضی  دکتر  همایش های  سالن  تهران،  مكان: 

بيمارستان ميالد
   
8

کنگره بين المللی تروما   
 ]8 تا 11 اردیبهشت[ 

مكان: شيراز

9
اولين کنگره تازه های جراحی پوست و 

روش های زيبايی ليزر و پيوند مو
مكان: اصفهان، هتل کوثر

 ]9 تا 11 اردیبهشت[ 

10
کنگره قلب کودکان ايران  

] 10 الی 12 اردیبهشت[
مكان برگزاری: تهران، مرکز قلب و عروق شهيد رجایی

11
پنجمين کنگره راينولوژی و جراحی پالستيک 

صورت خاورميانه  
]11 تا 13 اردیبهشت[ 

مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

15
سی و يکمين کنگره راديولوژی ايران   

]15  تا 18 اردیبهشت[ 
محل برگزاري: تهران، مرکز همایش های برج ميالد 

15
سيزدهمين کنگره علوم پرتونگاری ايران 

مكان: تهران، مرکز همایش های برج ميالد
]15  تا 18 اردیبهشت[ 

15 
بيست و ششمين کنگره ساليانه جامعه 

پزشکان متخصص داخلی ايران  
مكان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

 ]15  تا 18 اردیبهشت[
  

16
نمايشگاه و کنفرانس بيومدايوايس 2015

مكان: آمریكا، بوستون
]6 تا 7 می / 16 تا 17 اردیبهشت[  

biomedevice.mddionline.com 
   

16
بيست و يکمين سمينار ساليانه فارابی 

]16  تا 18 اردیبهشت[
مكان برگزاری: تهران، هتل المپيک

17
پانزدهمين کنفرانس و نمايشگاه بين المللی 

پزشکی ايجی مديکا
مكان: مصر، کاریو

]7 تا 9 می 2015/ 17 تا 19 اردیبهشت[ 
www.egymedica.com 

    
21

کنگره بين المللی خون، بيماری ها و کاربردهای 
بالينی آن 

]21  تا 24 اردیبهشت[
مكان: یاسوج، دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
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22
بيست و دومين کنگره بين المللی نورولوژی و 

الکتروفيزيولوژی بالينی ايران
]22  تا 25 اردیبهشت[

مكان: تهران، هتل المپيک

22
کنگره 55 انجمن دندان پزشکی ايران

مكان: تهران، مرکز همایش های برج ميالد
]22  تا 25 اردیبهشت[

   
23

بيست و دومين نمايشگاه بين المللی بهداشت و 
درمان کيهه 2015

مكان: قزاقستان، آلماتی
 ]13 تا 15 می2015/ 23 تا 25 اردیبهشت[

kihe.kz 
  

24
کنگره بين المللی چاقی مادر و کودك

]24  تا 26 اردیبهشت[ 
مكان: اروميه

   
25

نمايشگاه بين المللی تجهيزات پزشکی چين 
CMEF 

هفتاد و سومين نمایشگاه بين المللی تجهيزات پزشكی 
شنزن 2015

مكان: چين، شانگهای
 ]15 تا 18 می2015/ 25 تا 28 اردیبهشت[

www.chinaexhibition.com 

26
دهمين کنگره بررسي جديدترين مقاالت و 

نوآوري هاي پوست
مكان: تهران، هتل پارسيان استقالل

 ]26  تا 28 اردیبهشت[

26
دومين کنگره بين المللی جراحی هيپوفيز و 

قاعده جمجمه  
مكان: تهران، تاالر امام بيمارستان امام خمينی

 ]26 تا 28 اردیبهشت[
   

26
هجدهمين نمايشگاه بين المللی ايران هلث

 ]26 تا 29 اردیبهشت[ 
مكان: تهران، محل دایمی نمایشگاه های بين المللی 

26
سی و نهمين کنگره جامعه جراحان ايران 

و بيست و سومين کنگره ساالنه انجمن جراحان 
کودکان ايران  

مكان: تهران، مرکز همایش های رازی
]26 تا 30 اردیبهشت[

 
26

بيست و سومين کنگره ساالنه انجمن جراحان 
کودکان ايران 

]26 تا 30 اردیبهشت[
مكان: تهران

29
چهاردهمين کنگره شنوایی شناسی ایران  

]29  تا 31 اردیبهشت[
مكان: تهران، هتل المپيک

29
نخستين همايش کشوری سالمت و صنعت  

]29  تا 31 اردیبهشت[
مكان: زنجان، سالن همایش های روزبه

29
بيست و دومين نمايشگاه محصوالت، 

تجهيزات و فناوی های بيمارستانی و مراکز 
درمانی هاسپيتالر

  Haspitalar2015 
]19 تا 22 می2015/ 29 اردیبهشت تا 1 خرداد[

مكان: برزیل، سائوپائولو
www.hospitalar.com 

30
چهارمين کنگره بين المللی سالمت زنان    

]30  تا 31 اردیبهشت[
مكان: شيراز

30
اولين همايش فناوری های همگرا در پزشکی و 

سالمت   
]30  تا 31 اردیبهشت[

مكان: تهران، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم 
پزشكی تهران

30
کنگره منطقه ای انجمن ارتوپدی ايران 

]30  اردیبهشت تا 1 خرداد[
برگزارکنندگان: انجمن ارتوپدی ایران و دانشگاه علوم 

پزشكی شيراز

30
نهمين کنگره ملی انگل شناسی و بيماری های 

انگلی ايران  
]30  اردیبهشت تا 1 خرداد[

مكان: دانشكده پيراپزشكی و پرستاری مامایی شرق 
گيالن  

30
پنجمين همايش سراسری تازه های غدد و 

متابوليسم 
]30  اردیبهشت تا 1 خرداد[

مكان: اصفهان

April - May 2015اردیبهشت  1394
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2
کنگره توليد مثل 

]2  تا 4 خرداد[
مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

   
3

اولين همايش بين المللی و نهمين همايش 
بيوتکنولوژی ايران

]3 تا 5 خرداد[
مكان: تهران، سالن همایش های بين المللی دانشگاه 

شهيد بهشتی

4
نمايشگاه بين المللی تخصصی تجهيزات 

پزشکی اربيل-عراق
]25 تا 27 می2015/ 4 تا 6 خرداد[

مكان: عراق، اربيل
www.nojanrad.com 

5
نخستين کنگره بين المللی پزشکی قطر

 )QIMC2015(
]26 تا 28 می2015/ 5 تا 7 خرداد 1394[

www.q-imc.com 

6
دومين کنگره بين المللی ايدز، زنان و کودکان   

]6 تا 7 خرداد[
مكان: مشهد، دانشگاه علوم پزشكی مشهد

6
دومين کنگره بين المللی اندوسونوگرافی ایران

]6 تا 8 خرداد[
مكان: تهران، بيمارستان فيروزگر

6
اولين کنگره بين المللی تازه های گلوکوم      

]6 تا 8 خرداد[
مكان: مشهد

6
ششمين کنگره بين المللی هپاتيت تهران      

]6 تا 8 خرداد[
مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

6
دهمين همايش بيماری های شايع گوارش و کبد 

کودکان 
]6 تا 8 خرداد[

مكان: تهران، انستيتو تغذیه ایران

7
نمايشگاه بين المللی دندانپزشکی دنتارومانی 

]28 تا 30 می 2015/ 7 تا 9 خرداد[
مكان: رومانی

www.denta.ro 

13
نهمين کنگره قلب و عروق خاورميانه 

برگزار کننده: مرکز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه 
علوم پزشكی شيراز

]13 تا 15 خرداد[
مكان: ترکيه، استانبول

18
نمايشگاه و کنفرانس بين المللی ساخت 

بيمارستان و مراکز درمانی
 Bulding Healthcare Exibition and 

Conferences
]8 تا 10 ژوئن 2015/ 18 تا 20 خرداد[

مكان: مرکز همایش های بين المللی دوبی
www.buildinghealthcare-exhibition. 
com

20
اولين کنگره بين المللی نفرولوژی و اورولوژی  

]20  تا 22 خرداد[
مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

21
کنگره کشوری هيپرتانسيون شريان ريوی  

]21  تا 22 خرداد[
مكان: تبریز، سالن همایش های هتل پارس

May - June 2015خرداد 1394
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June - July 2015تیر  1394
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19
نمايشگاه بين المللی تجهيزات پزشکی هند- 

جاالندهر
مكان: هند، جاالندهر، باغ های هالی هاک

 ]10 تا 12 جوالی/19 تا 21 تير[ 
10times.com 

24
نمايشگاه بين المللی پزشکی کنگو

مكان: کنگو، کين شاسا، هتل مملينگ
 ]15 تا 17 جوالی/ 24 تا 26 تير[

10times.com 

July - August 2015مرداد 1394
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23
علمی جراحان  انجمن  ساليانه  کنگره  دهمين 

عمومی ایران
]23 تا 25 مرداد[

مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

25
هفتمين همايش بين المللی مديريت بيمارستانی 

]25 تا 26 مرداد[
مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

14
نمايشگاه بين المللی پزشکی فيمه آمريکا

 FIME 2015 
]5 تا 7 آگوست/ 14 تا 16 مرداد[

مكان: آمریكا، فلوریدا، مرکز کنفرانس ساحل ميامی
www.fimeshow.com  

14
نخستين کنگره درد و درمان اصفهان با رويکرد 

تشخيصی درمانی  
]14 تا 16 مرداد[

مكان: اصفهان

1
نمايشگاه بين المللی بيوتايوان 2015

]23 تا 26 جوالی / 1 تا 4 مرداد[
مكان: تایوان، تایپه

www.chinaexhibition.com  
   

7
اولين همايش ساالنه تازه های پوست رازی  

]7 تا 9 مرداد[
مكان: تهران، هتل المپيک
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3
شانزدهمين کنگره بين المللی ميکروب شناسی

]3 تا 5 شهریور[
مكان: تهران، دانشگاه شهيدبهشتی

4
همايش ساليانه انجمن علمی داروسازان)به 

مناسبت روز داروساز(
]4 تا 6 شهریور[

مكان: تهران، سالن همایش های رازی

11
شانزدهمين کنگره بين المللی 

پزشکی توليد مثل 
]11 تا 13 شهریور[

مكان: تهران، سالن همایش های رازی

11
دهمين همايش پرستاری و مامايی در پزشکی 

توليد مثل  
]11 تا 13 شهریور[

مكان: تهران، سالن همایش های رازی

16
بيست و دومين کنگره فيزيولوژی و 

فارماکولوژی ايران    
]16 تا 20 شهریور[

مكان: کاشان، دانشگاه علوم پزشكی کاشان

18
نهمين کنگره بين المللی دانش اعتياد  

]18 تا 20 شهریور[
مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

19
هفتمين نمايشگاه بين المللی تدارکات و 
تجهيزات بيمارستانی، پزشکی، دارويی، 

تشخيصی و توانبخشی تايلند  
]10 تا 12 سپتامبر/ 19 تا 21 شهریور[

مكان: تایلند، بانكوک  
www.medicalfair-thailand.com  

   
25

چهارمين کنگره سردرد ايران   
]25 تا 27 شهریور[

مكان: تهران، هتل المپيک

25
نوزدهمين همايش ساليانه پزشکی هسته ای 

کشور   
]25 تا 27 شهریور[

مكان: همدان

27
همايش چالش های خون و سرطان کودکان 

]27 تا 29 شهریور[
مكان: تهران، بيمارستان فوق تخصصی محک

27
بيست و يکمين نمايشگاه بين المللی بهداشت و 

درمان آذربايجان 
 )BIHE 2015(

]18 تا 20 سپتامبر/ 27 تا 29 شهریور[
مكان: آذربایجان، باکو

www.bihe.az/2015 

31
هفدهمين کنگره سراسری تازه های قلب و عروق  

]31 شهریور تا 3 مهر[
مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

August - September 2015شهریور  1394
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September - October 2015مهر 1394
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1
هشتمين همايش کشوری و دومين کنگره 

بين المللی استروك  
]1 تا 3 مهر[
مكان: شيراز

7
هشتمين نمايشگاه بين المللی تجهيزات 

پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی ازبکستان 
)Uz Med Expo(

]29 سپتامبر تا 1 اکتبر/ 7 تا 9 مهر[
مكان: ازبكستان

ieg.uz/archives/243?lang 

7
پانزدهمين کنگره بين المللی نفرولوژی، دياليز 

و پيوند   
]7 تا 10 مهر[
مكان: مشهد

8
چهارمين کنگره بين المللی پيشگيری از 

بيماری های قلب و عروق  
]8 تا 10 مهر[
مكان: شيراز

8
هفتمين سمينار پزشکی مبتنی بر شواهد: 

درماتولوژی، زيبايی و ليزر 
]8 تا 10 مهر[

مكان: تهران، هتل المپيک

12
يازدهمين کنگره بهداشت و درمان مرتبط با 

عفونت خاورميانه / دوبی
]4 تا 6 اکتبر/ 12 تا 14 مهر[

مكان: مرکز همایش ها و نمایشگاه بين المللی دوبی
www.patientsafety-me.com 

14
نوزدهمين سمينار دانشجويان داروسازی 

سراسر کشور  
]14 تا 17 مهر[

مكان: شيراز

15
نهمين کنگره ساليانه انجمن روماتولوژی ايران   

]15 تا 17 مهر[
مكان: اصفهان، سالن ابن سينا دانشگاه علوم پزشكی 

اصفهان
15

اولين کنگره سراسری موج سوم درمان های 
رفتاری  

]15 تا 17 مهر[
مكان: کاشان

15
نخستين همايش ملی چالش های نابينايان و کم 

بينايان 
]15 تا 17 مهر[

مكان: شيراز
16

کنگره ميان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ايران   
]16 تا 18 مهر[

مكان: همدان
16

نمايشگاه بين المللی آزمايشگاهی، تحليلی، 
بيوتکنولوژی و ابزار و صنعت علمی 

]8 تا 10 اکتبر / 16 تا 18 مهر[
مكان: هند، حيدرآباد

www.indialabexpo.com 

16
دوازدهمين کنگره بين المللی زنان و مامايی 

ايران  
]16 تا 19 مهر[

مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

20
هفتمين کنگره بين المللی بيماری های ريوی، 

مراقبت های ويژه و سل
]20 تا 23 مهر[

مكان: تهران

21
نهمين کنگره بين المللی ميکروب شناسی 

بالينی ايران  
]21 تا 24 مهر[

مكان: شيراز

22
دومين کنگره بين المللی سرطان های 

دستگاه گوارش 
]22 تا 24 مهر[

مكان: مكان اعالم نشده
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October - November 2015آبان 1394
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6
هشتمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی    

]6 تا 8 آبان[
مكان: تهران، کتابخانه ملی

13
نهمين کنگره ساليانه کولپروکتولوژی و 

بی اختياری 
]13 تا 15 آبان[

مكان: تهران، سالن اجتماعات برج ميالد

21
دوازدهمين کنگره بين المللی ام اس ايران   

]21 تا 22 آبان[
مكان: ساری

24
هجدهمين همايش ملی بهداشت محيط ايران  

]24 تا 25 آبان[
مكان: شيراز

25
نمايشگاه بين المللی مديکای آلمان 2015 

]16 تا 20 نوامبر/ 25 تا 29 آبان[
مكان: آلمان

www.medica-tradefair.com 

27
چهارمين کنگره بين المللی قارچ شناسی 

پزشکی ايران  
مكان: شيراز ]27 تا 29 آبان[  

November - December 2015آذر 1394
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3
پانزدهمين کنگره ساالنه انجمن متخصصين 

گوارش و کبد ايران 
]3 تا 6 آذر[
مكان: شيراز

12
نمايشگاه بين المللی اياف استانبول 

)Eyaf 2015(
]3 تا 6 دسامبر / 12 تا 15 آذر[

مكان: ترکيه، مرکز نمایشگاه  استانبول
10times.com/eyaf 

23
بيست و پنجمين کنگره ساليانه انجمن چشم 

پزشکی ايران  
]23 تا 26 آذر[

مكان: تهران، انجمن چشم پزشكی ایران

25
پنجمين کنگره پيشگيری و درمان چاقی ايران   

]25 تا 27 آذر[
مكان: تهران
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2
چهارمين کنگره علوم اعصاب پايه و بالينی   

]2 تا 4 دی[
مكان: تهران، مرکز همایش های رازی

23
کنوانسيون و نمايشگاه محصوالت پزشکی و 

دارويی فنالند )2015( 
]13 تا 15 ژانویه 2016/ 23 تا 25 دی[

مكان: فنالند، هلسينكی
10times.com 

5
نمايشگاه بين المللی عرب هلث 2016 

]25 تا 28 ژانویه 2016 / 5 تا 8 بهمن[
مكان: مرکز همایش های بين المللی دوبی

www.arabhealthonline.com 

5
مدلب دوبی 2016
]25 تا 28 ژانویه 2016 / 5 تا 8 بهمن[

مكان: مرکز همایش های بين المللی دوبی
www.medlabme.com 

21
نمايشگاه پزشکی فارماپک اروپا
 )Pharmapack Europe2016(
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مكان: فرانسه، پاریس

10times.com 
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2
نهمين کنفرانس بين المللی مشترك 

دستگاه های مهندسی پزشکی و فناوری 
بيوستک 2016 

]21 تا 23 فوریه 2016 / 2 تا 4 اسفند[
مكان: ایتاليا، رم

www.biostec.org 

5
يازدهمين کنگره بين المللی سرطان پستان 

]5 تا 7 اسفند[
مكان: تهران، دانشكده علوم پزشكی شهيد بهشتی
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پرونده
انسان از دیرباز با بیامری های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. برخی بیامری ها که 

روزگاری سخت درمان یا بدون درمان بودند امروزه به آسانی درمان می شوند. اما در این میان 

بیامری هایی پیدا می شودکه یا به سختی درمان می شوند و یا درمانی ندارند و بیامر را تا پایان 

زندگی همراهی می کنند؛ این بیامری ها را بیامری خاص یا سخت درمان نامیده اند. تاکنون بیش 

از 50 بیامری خاص در جهان شناسایی شده اند. در پرونده این شامره به بیامری های خاص و 

رشایط حامیتی بیامران خاص و مشکالت آنها در ایران پرداخته ایم.

 بنیاد بیماریهای انرد
Islamic Republic of IRAN Rare Diseases Foundation
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بر اساس این قانون بيمه این افراد رایگان است و 
داروها و درمان های مرتبط با بيماری آنها که بيماری 
خاص محسوب می شود باید از سوی دولت به صورت 
نخستين  که  سال 1376  در  شود.  تامين  رایگان 
قدم ها با عنوان بيماری های خاص برداشته می شد 
با توجه به شرایط موجود سه بيماری دیاليز و پيوند 
این  از  استفاده  تاالسمی برای  و  هموفيلی  کليه، 
حمایت ها انتخاب شدند و قرار بر این بود که هر از 
چندگاهی بيماری های دیگری که دارای این شرایط 
هستند به این فهرست افزوده شوند. اما نزدیک به 
دو دهه از آن سال ها گذشته است و نام هيچ بيماری 
جدیدی به این فهرست افزوده نشده است. در حالی که 
در این سال ها، تغيير در سبک زندگی ایرانی، صنعتی 
شدن شهرها و آلودگی های مختلفی مانند آلودگی 
هوا، غذا، آب، امواج و مانند اینها و افزایش سن اميد به 
زندگی در ایران بيماری هایی جدید را به چالش های 
بهداشتی مردم افزوده است. زمانی ام اس به عنوان 
بيماری نادر در ایران شناخته می شد ولی اکنون با 
بيش از 80 هزار مورد شناخته شده می تواند و باید در 
فهرست بيماری های خاص قرار بگيرد. سن اميد به 
زندگی باال رفته و سبک زندگی جدید موجب افزایش 

بيماری های سرطان در کشور شده است تا جایی که 
ساالنه 100 هزار بيمار جدید شناسایی می شوند. 

بيماری های سخت درمان متعددی را می توان نام 
برد که هزینه های درمان شان، خانواده ای را از زندگی 
ساقط می کند و بسياری از بيماران را از درمان نااميد 
می کند. اما این فهرست کوتاه همچنان با نام سه 
بيماری به کار خود ادامه می دهد. عالوه بر این که 
بيماران مبتال به این سه بيماری نيز با دغدغه های 
بسيار دیگر نيز دست به گریبانند و نگران آینده 
نشسته اند. 24 هزار بيمار پيوند کليه، حدود 22 
هزار بيمار دیاليزی، حدود 6 هزار بيمار هموفيلی 
و 18 هزار بيمار تاالسمی در ایران وجود دارند که 
دغدغه های مختلفی دارند که هنوز هيچ پاسخی 

برایش نيافته اند. 
به  که  هستند  بيماری هایی  دچار  بيماران  این 
مرور زمان تمام اندام  های بدن را تحت تاثير خود 
قرار می دهد و کم کم دردهای جدید به درد کهنه 
قدیمی افزوده می  شود؛ بنابراین باید به طور مرتب 
قرار داشته  نظر  توسط متخصصان مختلف تحت 
باشند تا بيماری اندام های دیگری مانند قلب و ریه 
و کبد و مانند این ها نيز به بيماری هميشگی افزوده 

نشود. اما برای هيچ کدام از این ها نمی توانند از همان 
قانون استفاده کنند و مجبورند با پوشش بيمه ای 
معمولی و هزینه های سنگين به درمان بپردزاند. از 
سوی دیگر این بيماری ها که برخی از آنها به دليل 
کمبودها و مشكالت موجود در کشور آنچنان که باید 
و شاید به شكل ایده آل درمان نمی شوند کم کم توان 
زندگی معمولی و کار کردن را نيز از بيمار می گيرند 
و در نتيجه این افراد در بسياری از اوقات نمی توانند 
مانند افراد عادی 30 سال برای بازنشستگی صبر 
کنند. نتيجه این شرایط آن است که بسياری از 
آنها مجبورند تن به از کار افتادگی بدهند و با حقوقی 
کمتر از آنچه باید به کار خود پایان دهند. به همين 
دليل است که سال ها است بيماران خاص در حال 
تالش هستند تا قانونی را برای بازنشستگی پيش 
از موعد خود تصویب کنند. درخواستی که همچنان 
بار  پشت درهای بسته مجلس مانده است و این 
بيماران خاص را به این فكر انداخته تا به جای این 
کار فراکسيون بيماران خاص را در مجلس راه اندازی 
کنند. تا شاید به این ترتيب بتوانند باری از مشكالت 
خود کم کنند. خواسته ای که معلوم نيست چقدر و 

چه زمانی ممكن است محقق شود.                            

حمایتازبیمارانخاص؛قانونناتمام
سال 1378 به همت بنياد امور بيماری های خاص اولين و آخرين قانون برای حمايت از بيمارانی که بيماری شان يا قابل درمان نيست و تا آخر 
همراهشان است يا اگر هم قابل درمان است بسيار سخت امکان پذير است و مجبورند برای ادامه زندگی هزينه های سرسام آور درمان را بپردازند، 

تصويب شد. 
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عبارتی  به  یا  خاص  بيماری های  حاضر،  حال  در 
کشورهای  در  سخت درمان،  بيماری های  دیگر 
مختلف دنيا تعاریف متفاوتی دارند. این تعاریف به 
طور مستقيم به شرایط زیست محيطی، اجتماعی 
و بهداشتیـ  درمانی هر جامعه ای بستگی دارد. در 
بيشتر برداشت های موردنظر، سختی و جان کاهی 
روند درمان به شدت مورد تاکيد قرار گرفته است. 
اعداد و ارقام حاکی از این هستند که نزدیک به 75 
درصد1 هزینه های درمان در دنيا صرف درمان و 
نگهداری بيماران خاص می شوند. همچنين بيش 
از 50 درصد از هزینه های درمان در 23 کشور در 
حال توسعه که بيشترین سرانه درمان را در ميان 
کشورهای در حال توسعه دارند، صرف این موضوع 
مختلف  پوشش های  برخالف  بنابراین  می شود. 
حمایتی شرکت های بيمه، هنوز خطر قرار گرفتن 
چرخه های  در  آنان  خانواده های  و  بيماران  این 
بيشتر  رو  این  از  دارد.  وجود  فقر  توقف  غيرقابل 
سازمان های درمانی کشورهای مختلف، برنامه هایی 
را برای کاستن از آسيب های اجتماعی و روانشناختی 
این نوع بيماری ها اندیشيده اند. در این نوشتار تالش 
خواهيم کرد که عالوه بر کندوکاو بيشتر در حوزه 
اشكال متفاوت  به  بيماری ها،  این  انواع  شناسایی 

حمایتی در کشورهای توسعه یافته نيز بپردازیم.

بیماری های خاص کدامند؟
بيماری های خاص مهم ترین عامل مرگ زودرس و 
نسبت به دیگر بيماری ها بسيار پرهزینه تر و شایع تر 
هستند. همچنين تعداد رو به افزایشی از بيماران 

مبتال به بيمارهای سخت درمان به طور همزمان به 
اشكال  مختلفی از این بيماری ها دچار می شوند که 
همين موضوع آنان را هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ 
روحی آسيب پذیرتر می کند. سازمان سالمت جهانی 
در گزارش سال 2005 خود تخمين زده است که تا 
سال 2030 نرخ مرگ و مير ناشی از این بيماری ها از 
56 درصد از کل مرگ و مير به 65 درصد خواهد رسيد. 
همچنين در گزارش سال 2002 این سازمان آمده 
است که بيماری های خاص بيماری هایی هستند که 
برای سال ها یا حتی بيش از یک دهه نياز به درمان و 
مراقبت پزشكی مداوم دارند. در ميان این بيماری ها از 
افسردگی و اسكيزوفرنی به عنوان بيماری هایی روانی 
تا ایدز که یک بيماری مسری ویروسی است، دیابت، 
نابينایی و ناشنوایی و انواع سرطان گنجانده شده اند. 

این روایت های متفاوت در یک چيز  البته بيشتر 
مشترک اند؛ بيماری های سخت درمان نياز به درمان 
گروهی و پيچيده در بازه های زمانی بسيار دراز مدت 
دارند. الزم به توضيح است که این پروسه نياز به 
توانمندسازی هر چه بيشتر بيمار برای ارتقای نقش 

او در روند درمان دارد.
بيماری های مزمن و سخت درمان بسياری به عنوان 
همانطور  می شوند.  شناسایی  خاص  بيماری های 
که پيش تر اشاره شد، درباره انواع این بيماری ها در 
کشورهای مختلف دنيا اتفاق نظر وجود ندارد. برای 
نمونه در انگلستان سرطان های پيشرفته، جراحی 
قلب باز و بای پس آئورت یا حتی از دست دادن توان 
زندگی مستقل که در مواردی ممكن است پس از 
بيماری های  یابد در گروه  بروز  بيماری های دیگر 
خاص قرار می گيرند و پوشش های بيمه ای مشخصی 
در هر یک از انواع این بيماری شامل بيمار بيمه شده 
می شود. در حالی که در ایران بيماری های دیگری 
چون نارسایی های کليوی، هموفيلی و تاالسمی از 
بيماری های خاص شناخته می شوند و به بيماران 
این  می گویند.  خاص  بيمار  بيماری ها،  این  دچار 
اختالف تعریف ریشه در شرایط محيطی و زیستی 
متفاوتی دارد که در تماس با آن ها بيماری ها بروز و 
ظهور می یابند و همين شرایط هستند که بر ميزان 
شيوع و متعاقباً حمایت از بيماران مبتال تأثيرگذارند.  
و  درمانی  ساختار  تنها به  نه  خاص  بيماری های 
بهداشتی جامعه، بلكه به واسطه ناتوانی، مرخصی های 
پایين  بهره وری  از کار مكرر،  استعالجی و غيبت 
هنگام کار، بازنشستگی و مرگ زودرس، هزینه های 

بابیماریهایخاصچهکنیم؟
چالشی جهانی در قرن بيست و يکم

ترجمه و بازنویسی: رقیه رضایی

در جهانی که کمتر موضوعاتی با قطعيت پيش بينی می شوند، يک موضوع را می توان با يقين مطرح کرد. بزرگترين چالش پيش روی علم 
پزشکی در آينده ای نه چندان دور، بيماری های مزمن و سخت درمان پيچيده و چندگانه خواهند بود. قرن بيستم با اين واقعيت پزشکی مواجه 
شد که رشد بی رويه و بی سابقه بيماری های مزمن غيرواگير، گوی سبقت را از بيماری های عفونی و واگيری ربودند. طاعون، وبا و سل جای خود 
را به اشکال مختلف سرطان، نارسايی های قلبی و عروقی، کبدی و کليوی، ديابت و فشار خون باال دادند. بيشتر اين بيماری های سخت درمان 
غيرواگير، ريشه در تغيير در سبک زندگی انسان قرن بيستمی دانسته اند. دانش پزشکی مدرن ممکن است بتواند اين بيماری ها را کم درد 
و رنج تر کند يا حتی به فرمان خود درآورد، اما واقعيت تلخی در ميان است، اين بيماری ها قابل درمان نيستند و ممکن است در اثر نبود 

مراقبت های پزشکی، نشانه های پيشرفت بيماری با سرعت آشکار شوند.

%65
سازمان سالمت جهانی در گزارش سال 2005 
خود تخمين زده است که تا سال 2030 نرخ 

مرگ و مير ناشی از اين بيماری ها، از 56 درصد 
از کل مرگ و مير به 65 درصد خواهد رسيد

مقاله
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درمان خانواده، هزینه های مستقيم و غيرمستقيم 
گزافی را نيز به شخص و جامعه تحميل می کنند. 
ظاهراً  که  هزینه ها هستند  از  برخی  ميان  این  در 
بيماری ها لحاظ  نوع  این  در محاسبات هزینه های 
هزینه های  شامل  هزینه ها عمدتاً  این  نشده اند. 
ناملموسی چون درد و رنج و همچنين سایر خدماتی 
هستند که بيمار برای کاستن از رنج خود دریافت 
می کند چون هزینه های دندانپزشكی، مشاوره های 
همچنين  روان درمانی.  و  روانشناسی  غذایی، 
بسياری از مطالعات در راستای محاسبه هزینه های 
کمک های  و  خدمات  بهای  خاص،  بيماری های 
نادیده  خانواده ها را  طرف  از  شده  ارایه  مراقبتی 
می گيرند. درحالی که بخش بزرگی از روند درمان 

بدون کمک خانواده ها غيرممكن است. 
بيماران خاص و خانواده های آنان در طول دوران 
درمان خود با مشكالت اقتصادی، شغلی، روحی و 
روانی بسياری دست به گریبانند. همين مشكالت این 
افراد و اطرافيان آنها را نسبت به بيكاری و فقر بسيار 
آسيب پذیر می کند. یكی از عواقب ناگوار بيماری های 
سخت درمان و مزمن، ورود به چرخه فقر است. رابطه 
مثبت کم درآمدی و ناسالمت بودن شرایط را بدتر 
می کند. همزمان ماهيت بيماری های سخت درمان 
بيماری زای  عوامل  نامشخص،  درمان  با طول  که 
متغير و چندگانه، تشخيص های دیرهنگام و حتی 
مراجعه دیرهنگام بيمار گره خورده است و همچنين 
غيرمنطبق بودن سيستم های درمانی و حمایتی با 
فقيرتر کردن هرچه  بيماری ها نيز در  این  ماهيت 

بيشتر بيمار موثر بوده اند. همين موضوع در دهه های 
گذشته، توجه بيشتر کشورهای پيشرفته را به بهبود 
بيماری های خاص جلب  درمان  ساختار مدیریت 

کرده است.
بيشتر  در  حمایتی  و  درمانی  کنونی  ساختارهای 
نقاط دنيا، بر پایه بيماری های حاد و غيرمزمنی چون 
جراحات و عفونت ها ایجاد شده و توسعه یافته اند. 
نيازمند  سخت درمان  بيماری های  درحالی که 
و  درمان  تشخيص،  از  پيچيده تری  ساختار های 
حمایت های هنگام درمان و پس از درمان هستند. در 
واقع نبودن رابطه قوی ميان درمان گر و درمان شونده 
یكی از بزرگترین مشكالت سيستم های درمانی حال 
حاضر در مواجهه با بيماری های خاص هستند. بيمار 
در طول زمان درمان که بيشتر تا آخر عمر او نيز 
ادامه می یابد، نياز به خوددرمانی یا مدیریت شخصی 
بر روند درمان دارد. این موضوع نيز تنها با رابطه 
محكم ميان درمان گر و بيمار به وجود خواهد آمد. 
در بيشتر موارد این رابطه به دليل آموزش ناکارآمد 
نيروهای متخصص درمان گر به وجود نمی آید. ممكن 
است در دوره درمان یكی از بستگان نزدیک خود 
با پزشک معالج یا اعضای تيم معالجه کننده مواجه 
شده باشيد که از دادن اطالعات به بيمار یا نزدیكان 
او خودداری می کنند. این نشان از آموزش نادرست 
تيم درمان کننده دارد. در واقع نخستين قدم در 
او مطلع ساختن  خانواده  یا  بيمار خاص  حمایت 
آنان از نوع بيماری، روند درمان و حتی در برخی 
موارد درخواست همكاری از بيمار برای درمان است. 

چنانچه بيمار بتواند بر روند درمان خود اشراف داشته 
باشد یا بتواند بخشی از مسؤوليت درمانی خود را 
برعهده بگيرد در روند درمان به صورت فعال تری 
ظاهر شده و قادر خواهد بود از برخی هزینه های 

بيماری چون هزینه های مالی و روحی آن بكاهد.

بیماران  از  سازمان های درمانی و حمایتی 
خاص

در ایاالت متحده آمریكا برای حمایت از بيمار، مدلی 
 DMPs طراحی شده است که بر 

تحت عنوان مدل 2
آموزش و باالبردن سطح مخاطره بيمار هنگام درمان 
تاکيد دارد. این مدل با هدف کاستن از هزینه های 
درمان و باالبردن کيفيت آن به نوعی رابطه چندجانبه 
ميان تيم درمان گر و درمان شونده اشاره دارد. در این 
روش برنامه ای در دسترس بيمار می گذارند که در 
دوره درمان هم به روز رسانی می شود. در این برنامه 
انواع  سالمت  متخصصان  گروه  و  پزشكی  گروه 
روش های درمانی موثر را با ارجاع به تمامی مراحل 
بيماری ذکر می کنند و تالش می شود بيمار مطابق 
این برنامه درمان شود. همچنين اطالعات مفيدی به 
بيمار داده می شود تا در روند درمان خود مشارکت 
بيشتری داشته باشد و برنامه هایی جهت آموزش او 

ترتيب داده می شود.
برای  تخصصصی تر  رویه ای  مزمن3  درمانی  مدل 
است.  سخت درمان  و  مزمن  بيماری های  درمان 
این روش که یكی از شناخته شده ترین روش های 
درمانی بيماری های مزمن است در واقع انشعابی 

جامعه

منابع و سياستها حمايت
خودمديريتى 

 سيستم سالمت
سازمان سالمت و درمان

طراحى سيستم ارائه
خدمات درمانى 

حمايت به منظور
تصميم گيرى 

سيستمهاى اطالعاتى
كلينيكى 

بيمار مطلع و فعال تعامالت پربار تيم عملياتى آماده و فعال

خروجى هاى كلينيكى و وظيفه مدار

در ایاالت متحده آمریکا برای حمایت 
از بیمار، مدلی تحت عنوان مدل 
DMPs طراحی شده است که بر 

آموزش و باالبردن سطح مخاطره 
بیمار هنگام درمان تاکید دارد. این 
مدل با هدف کاستن از هزینه های 

درمان و باالبردن کیفیت آن به نوعی 
رابطه چندجانبه میان تیم درمان گر و 

درمان شونده اشاره دارد
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از روش DMPs است. این مدل بر ارتباط منظم 
بيمار آگاه و آموزش دیده و فعال در روند درمان با 
تيم های پزشكی و درمانی متخصص تاکيد دارد. 
مدل CCM بر این موضوع که بخش بزرگی از روند 
درمان، بيرون از مراکز درمانی رسمی انجام می شود، 
تاکيد دارد و شش فاکتور منابع اجتماعی، سازمان 
حمایت  خودمدیریتی،  حمایت  درمانی،  مراقبت 
برای تصميم گيری، بازطراحی سيستم درمان بيمار 
و سيستم های اطالعاتی کلينيكی را عوامل اصلی و 

محوری در روند درمان های دراز مدت می داند.
این مدل توسط اد وگنر4  و گروه او در سال 1998 
در ایاالت متحده آمریكا طراحی شد. در اروپا نيز 
رویه هایی این چنينی طراحی و پياده سازی شده اند. 
در اصل بسياری از مدل هایی که در دیگر کشورهای 
توسعه یافته به کار برده شده اند تا حدودی بر پایه این 
مدل طرح ریزی شده اند. برای نمونه، فرانسه و سوئد 
با مدلی مشابه مدل CCM،  آلمان با مدلی کلی تر 
نسبت به این مدل و انگلستان با مدلی بيشتر نزدیک 
به »مدل هرم مخاطره5«  سعی در آسان سازی روند 
درمان برای بيمار و تيم درمان گر داشته اند. در بيشتر 
می شود.  استفاده  مدل  این  از  اروپایی  کشورهای 
ساختار  بهترین  ميان 191 کشور  در  که  فرانسه 
درمانی را دارد از این مدل بهره می برد. گفته می شود 
در فرانسه مدل CCM با تمرکز ویژه ای بر پيشگيری 
خالق و عمومی، ساختار های درمانی منطقه ای، تله 
مدیسن و درمان در خانه، هزینه های سرانه درمان را 

به ميزان نصف این هزینه ها در آمریكا رسانده است.
مدل دانمارک نيز الهام گرفته از این مدل و با در 
نظر گرفتن بيشتر عوامل اجتماعی در آن است. در 
پزشكان  مخالفت های گسترده  نيزعلی رغم  آلمان 
برای تهيه بروشورهای آموزش افراد درباره شيوه 
بيماران مزمن و سخت درمان، تالش هایی  درمان 
در این زمينه صورت گرفته است. این در حالی ست 
که در ایتاليا، مراکز بهداشت و درمان توانسته اند 
فاصله ميان جامعه و مراکز درمانی و بيمارستانی را 
تا حدودی پر کنند و آموزش های الزم را برای مردم 

فراهم کنند.
همچنين کانادا  به این دليل که سيستم درمانی آن 
کمتر مبتنی بر خدمات کلينيكی است و بيشتر از 
رویه های پيشگيرانه و غربالگری بهره می برد، از مدل 
گسترده شده و بومی شده این مدل بهره گرفته است. 
 CCM این مدل در محتوا تفاوت چندانی با مدل
ندارد، اما در هریک از فاکتورهای مدنظر مدل محيطی 

CCM فاکتورهای اساسی در

توضیحات فاکتور

درمانی،  بزرگ  مراکز  چون  بنیان  اجتماع  منابع  به  باید  درمان گر  سازمان های 
کالس های آموزش بیماران و گروه های خودیار مرتبط باشند و این منابع را به نفع 

درمان بیمار بسیج کنند.
منابع اجتماعی

فرهنگ عمومی، سازمان های درمان گر و ساختارهای درمانی باید درمان باکیفیت و 
امن را ارتقا ببخشند. برای این کار، سازمان های درمانی باید توان ایجاد و ارتقای این 
ساختارها را تضمین کند. برای نمونه، پرداخت به موقع هزینه های درمان گر می تواند 
تاثیری مهمی بر انگیزه های وی و بهبود رویه درمان بیماری های خاص داشته باشد.

سازمان مراقبت درمانی

بیشتر بیماران خاص می توانند آموزش داده شوند که چگونه از طریق رژیم غذایی 
مناسب  مصرف  شیوه  و  سرپایی  آزمایش های  بدنی،  تمرین های  و  ورزش  خاص، 
درواقع  فرایند  این  کنند.  مرتفع  را  خود  بیماری  از  ناشی  روزمره  داروها مشکالت 

حمایت بیمار در راستای توانمند شدن اوست.
حمایت خودمدیریتی

در  مناسب  تصمیم گیری  برای  پزشکی  دانش  تازه های  از  می توانند  معالجه گر  تیم 
بسیار  روزانه  درمانی  و  پزشکی  راهنماهای  نقش  بنابراین  ببرند.  بهره  درمان  روند 

محوریست. 
حمایت برای تصمیم گیری

باید در ساختار درمانی بیماران خاص و بیماران حاد اما غیرمزمن تفکیک صورت 
راهکارها می تواند  از  به مرکز درمانی یکی  تعیین شده  از پیش  بگیرد. مراجعه های 
باشد. همچنین باید گروه عملیاتی متخصص با تقسیم کار شفاف نیز در روند درمان 

مورد استفاده قرار بگیرد.

بازطراحی سیستم 
درمان بیمار

را در دسترس  روند درمانی  بهتر  به مدیریت  داده های مربوط  الکترونیکی،  سامانه 
قرار می دهند. از این طریق اطالعات در شرایط اورژانسی در اختیار گروه نجات قرار 
می گیرند. همچنین امکان ارایه بازخورد به پزشک وجود دارد و از همه مهم تر در 
تهیه برنامه درمانی مناسب هر بیمار بسیار تاثیرگذار خواهد بود. امکان استفاده از 

ترجیح های درمانی خود بیماران نیز در این فاکتور لحاظ می شود.

سیستم های اطالعاتی 
کلینیکی

اجراى سياستهاى به منظور
ارتقا سطح سالمت 

ايجاد محيط هاى حمايتى

تقويت كنش عمومى (اجتماعى)

خود مديريتى

ارتقاى مهارتهاى شخصى

باز طراحى سيستم سالمت

بازگويى خدمات سالمت و درمان

سازمان سالمت و درمان

جامعه

حمايت به منظور
تصميم گيرى 

سيستمهاى اطالعاتى

جامعه فعال بيمار فعال
مطلع شده 

تعامالت و روابط پربار

ماحصل سالمت جمعيت
اعم از كلينيكى / وظيفه مدار 

 تيم عملياتى
فعال و مهيا شركاى اجتماعى فعال و مهيا
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اجتماعی نيز مطرح شده است که مدل را ملزم به 
آگاهی بخشی به آن محيط می داند. طرحی شماتيک 

از مدل مورد استفاده در کانادا در زیر ارایه می شود.
سازمان  توسط   2002 سال  در  که  دیگری  مدل 
سالمت جهانی طراحی شد، مدل درمان مبتكرانه 
برای بيماری های مزمن6 نام گرفت. این مدل بر ارتقا 
کيفيت درمان در سه سطح مختلف، سطح خرد )بيمار 
و خانواده بيمار(، سطح ميانی )سازمان های مراقبتی 
ـ درمانی و جامعه( و سطح کالن )سياست گذاری ها( 
تمرکز کرده است. در زیر طرحی از این مدل قابل 
مشاهده است. این مدل بر این موضوع تاکيد دارد که 
نتایج مثبت در سطح خرد زمانی رخ خواهد داد که 
فرد بيمار، خانواده او، اعضای تيم معالج و افراد جامعه 
بتوانند آگاهی الزم را کسب کرده، انگيزه کافی بيابند 
و با یكدیگر همكاری داشته باشند. سطح خرد از سوی 
سازمان های مراقبتیـ  درمانی حمایت می شوند که 
تحت تأثير سياست گذاری های کالن سيستم درمانی 
قرار دارند. در سطح سياست گذاری نيز فاکتورهای 

اصلی چون رهبری؛ استراتژی های پيشگيرانه، منابع 
انسانی در حال توسعه، قوانين و مقررات کاری و 

همكاری در چارچوب اهداف قرار دارند. 

مدل درمان متداوم7
این مدل که در دهه 1990 ميالدی طراحی شده است 
و  بيماری های مزمن  دارد که  تاکيد  اصل  این  بر 
سخت درمان ارتباط تنگاتنگی با عوامل خطر ابتال 
به این بيماری ها دارند. در همين راستا موضوعاتی 
چون پيشگيری هدفمند، درمان پزشكی، بازپروری 
جسمی و اجتماعی و تسكين درد را پيشنهاد می کند.

همان طور که در نمودار هم دیده می شود این مدل 
بيماری های  ریشه های  دنبال  به  در کل جمعيت 
سخت درمان می گردد و بنابراین تاکيدی دوچندان 
بر پيشگيری اوليه و غربالگری دارد. از طریق مردم 
است که به عوامل خطر ابتال به بيماری های سخت 
درمان پی می برد. این مدل نشان می دهد که برای 
پروسه درمان بيمار نياز به سطوح متفاوتی از درمان 

بيمارستانی، پيشگيری ثانویه، بازپروری جسمی و 
همچنين  است.  دردها   تسكين  البته  و  اجتماعی 
این مدل تاکيد ویژه ای بر بازپروری به معنای حضور 
دوباره بيمار در عرصه های اجتماعی و عمومی پس 
از گذراندن مراحل درمان بيمارستانی دارد که در 
مدل های دیگر کم تر به چشم می خورد. این مدل در 
استراليا و در ميان بيماران سخت درمان مسن اجرا 

شده است که بازخوردهای مثبتی نيز داشته است.

چه باید کرد؟
بيماری های خاص یا به  عبارتی دیگر بيماری های 
مزمن و سخت درمان موضوعاتی نيستند که نظام 
بهداشتی و درمانی هر کشوری بتواند به راحتی از 
کنار آن بگذرد. بيشتر کشورهای جهان دست اندرکار 
چاره ای برای حل این مشكل عصر مدرن شده اند. 
چنانكه در بيشتر مدل های مطرح شده آمده است، 
موضوع حضور بيماران مبتال به بيماری های مزمن و 
سخت درمان در جامعه امری ضروری است. با توجه به 

Positive Policy Environment

تقويت مشاركتها
حمايت از چهارچوبهاى قانونى

 محيط سياستگذارى مثبت

ادغام سياستگذارى ها

ارائه رهبرى و دفاع از سياستها

بهبود سيستم تامين مالى باثبات

توسعه و تخصيص منابع انسانى

جامعهپيوندها

باالبردن آگاهى و كاهش آسيبها

حمايت از ستاده هاى بهتر بواسطه رهبرى و حمايت

بسيج و هماهنگى منابع

ارائه خدمات مكمل

سازمان درمان سالمت

ترويج تداوم و هماهنگى

تشويق كيفيت بواسطه انگيزه ها و رهبرى

سازماندهى و تجهيز تيم هاى سالمت و درمانى

بكارگيرى سيستم هاى اطالعاتى

حمايت از خودمديريتى و پيشگيرى
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این که هزینه های دراز مدت و سنگين درمانی ممكن 
است در کنار نبود توانایی درآمدزایی، به فقر این افراد 
دامن بزند، حمایت های اجتماعی برای بازگرداندن 
آنان به عرصه های عمومی نيز ضروری می نماید. در 
حال حاضر در بيشتر کشورهای پيشرفته در کنار 
خدمات بخش عمومی به این بيماران، خدماتی نيز 
از سوی شرکت های بيمه خصوصی ارایه می شود که 
امكان بازگشت بيماران خاص را به جامعه و ادامه 
زندگی اجتماعی طبيعی بيشتر فراهم می سازد. برای 
بهبود ارتقای کيفيت خدمات پزشكی و اجتماعی به 
بيماران خاص به نظر می رسد بهترین رویه توسعه 
همزمان خدمات در دو بخش اجتماعی و پزشكی 
باشد. بدون شک یكی از اثربخش ترین امكان های 
توسعه در این راستا، توسعه صنعت بيمه های درمانی 
است. در کشور ما هرچند بيمه های عمر و زندگی در 
این باره اقداماتی انجام داده اند، اما با توجه به رشد 
روزافزون تعداد مبتالیان به بيماری های خاص نياز 
به سرمایه گذاری هرچه بيشتر در این بخش حمایتی 

صدچندان شده است.
برخالف تصور عمومی در ایران که زندگی اجتماعی 
در  می کند،  فرض  شده  تمام  را  خاص  بيماران 
بخش های مختلف جهان تالش برای احيای زندگی 
اجتماعی این بيماران ادامه دارد. بخش اعظمی از 
بودجه های تحقيقاتی برای پروژه های عظيم انجام 
شده و در دست انجام در کشورهای توسعه یافته 
توسط شرکت های بيمه خصوصی تامين می شود. در 
این راستا، در کشور ما نيز، بيمه های درمانی در کنار 
خدمات بخش های عمومی می توانند در عرصه هایی 
چون پيشگيری، آموزش و بازپروری از بازنشستگی 
زودهنگام و از کار افتادگی بيماران خاص ممانعت 

به عمل آورند.                                     

1. Loeppke, R., M. Taitel, et al. (2007). «Health 
and productivity as a business strategy.» Journal 
of Occupational & Environmental Medicine 
49(7): 712-721
2.  Disease Management Programs
3.  Chronic Care Model
4.  Ed Wagner
5. Risk Pyramid Model developed by Kaiser 
Permanente
6. Innovative Care For Chronic Conditions 
Model
7. The Continuty Care Modelالم

 س
ت

معي
ج

طر
 خ

مل
عوا

رى
يما

ب

ود
بهب

نى
ستا

مار
 بي

ان
درم

الج
الع

ى 
مار

بي

سها
روي

 س
ت

ثب
ص

خي
تش

 

ت
معي

 ج
يه

 اول
رى

گي
يش

پ

ويه
 ثان

رى
گي

يش
و پ

ى 
شك

 پز
خله

مدا

رى
پرو

باز
 و 

جه
عال

م

ش
بخ

ن 
كي

تس
ن 

رما
د

طر
 خ

ض
عر

ر م
ه د

گرو
يه 

 اول
رى

گي
يش

پ

مدل درمان متداوم که در دهه 1990 میالدی طراحی شده است بر این اصل تاکید 
دارد که بیماری های مزمن و سخت درمان ارتباط تنگاتنگی با عوامل خطر ابتال به این 
بیماری ها دارند. در همین راستا موضوعاتی چون پیشگیری هدفمند، درمان پزشکی، 

بازپروری جسمی و اجتماعی و تسکین درد را پیشنهاد می کند

مقاله
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خاص  بيماری های  زير عنوان  که  بيمارانی   
دسته بندی به ويژه با توجه به اين که در طرح 
برای  ويژه  بسته ای  نيز  سالمت  نظام  تحول 
حمايت از اين بيماران در نظر گرفته شده است، 
در حال حاضر از چه حمايت هايی دولتی و قانونی 

بهره مند هستند؟
یكی از ویژگی های طرح تحول نظام سالمت این 
است که یک بعد به نام تدبير درونش وجود دارد نه 
یک حمایت خشک و خالی که مستقيم پولی را برای 
حمایت از این بيماران هزینه کند. البته این روند 
امسال نيز مانند سال های گذشته ادامه داشته  است 
و امسال نيز منابعی را برای کمک به بيماران خاص 
بسته   از  هنگامی که صحبت  اما  کرده ایم.  مصرف 
در  که  است  بسته ای  منظور  می شود،  حمایتی 
شان این دولت باشد. این دولت کارش را خيلی با 
مطالعه و برنامه ریزی شده پيش می برد و بيشترین 
صرفه جویی منابع را هم دارد. بنابراین نمی شود یک 

شبه چنين تصميماتی را گرفت.
 بسته حمايتی که در اين طرح برای بيماران 
خاص در نظر گرفته شده است شامل چه مواردی 

می شود؟
این بسته هنوز در مرحله تدوین است و تقریباً 90 
درصد بخش تدوین آن انجام شده است. در نتيجه 
الزم است که این مرحله تكميل شود و بعد از آنكه 

بستهحمایتیازبیمارانویژهدرحالتدویناست
مديرکل دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی وزارت بهداشت:

تاالسمی، هموفيلی، نارسايی مزمن کليه، دياليز و ام اس بيماری هايی هستند که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زير عنوان واحد 
»بيماری های خاص« شناخته می شوند. بر اساس تعريف ارايه شده از سوی وزارت بهداشت بيماری  خاص، بيماری است که سخت درمان يا بدون درمان است 
و بيمار ناچار است تا آخر عمر از مراقبت های خاص برخوردار باشد و به طور مداوم تحت درمان قرار بگيرد. اين بيماری ها به دليل کاهش توانايی های جسمی و 
روحی نه تنها بر زندگی خود بيمار تاثير منفی دارد، بلکه زندگی افراد خانواده او را هم تحت تاثير قرار می دهد. عالوه بر اين که فرد توانايی کار کردن و کسب 
درآمد را هم از دست می دهد و بايد هزينه های پزشکی و درمان را نيز که معموالً بسيار سنگين هستند، بپردازد، از همين رو تالش می شود اين افراد به 
روش های مختلف حمايت شوند. انجمن ها و بنياد های مختلفی که به شکل مردم نهاد و با روش خيريه تشکيل شده اند تاکنون تالش کرده اند با کمک مردم 
و نيکوکاران، باری از دوش اين بيماران و خانواده هايشان بردارند. دولت نيز تاکنون با برخی پوشش های بيمه ای و تخفيفاتی که در زمينه هزينه دارويی اين 
افراد در نظر گرفته است تالش داشته تا کمکی در راه درمان آنها داشته باشد. اما مشکالت پرشمار و هزينه های کمرشکن درمان هنوز نگرانی اصلی اين 
بيماران است. »برنامه حفاظت مالی از بيماران سخت درمان، خاص و نيازمند« برنامه ای بود که با عنوان مشترك »بيماری های ويژه« در طرح تحول نظام 
سالمت کشور گنجانده شد تا هزينه های باالی تشخيصی و درمانی اين بيماری ها که مشمول بيمه نيست طبق بسته بندی خدمتی تعيين شده، مورد حمايت 
قرار بگيرد. سيد احمد تارا، مديرکل دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی وزارت بهداشت در اين گفت و گو به بررسی شرايط فعلی بيماران خاص 

و شيوه حمايت وزارت بهداشت از آنها می پردازد. 

 به شکل تجمیعی نمی شود دقیقًا 
گفت چه مبلغ مشخصی برای این 
بیماران اختصاص یافته است. ولی 

می شود گفت که این عدد قطعًا عدد 
باالیی است. مثاًل در حوزه ساده 

دیالیز، سرطان و پیوند چیزی بیش 
از 2 تا 3 هزار میلیارد تومان گردش 

مالی در سال 93 داشته ایم

رویا کاکاوند

گفت وگو

توسط مقام وزارت اعالم شد، وارد مرحله اجرا  شود.
 در حال حاضر تا مراحل تدوين اين بسته تمام 
شود بيماران خاص از چه حمايت های قانونی و 

دولتی برخوردارند؟
گذشته  سال های  مانند  هم  حاال  خاص  بيماران 
آنها تعلق  به  این  از  پيش  که  تسهيالتی  همان  از 
می گرفت بهره مند می شوند مانند این که داروهای 
این افراد با تخفيف بسيار زیاد در اختيارشان گذاشته 
می شود. دیاليز بيمار دیاليزی نيز رایگان است. دیگر 

چه چيز بيشتری از این خدمت می خواهند.
اجرا  سالمت  تحول  طرح  از  تا کنون  آنچه   
شده است بيشتر موارد مربوط به بخش بستری 
در بيمارستان ها را شامل می شود، در حالی که 
هستد  مزمن  بيماری  يک  دچار  خاص  بيماران 
شکل  زمان ها به  بيشتر  درمان شان  مراحل  و 
بيماران  بنابراين مانند  انجام می شود،  سرپايی 
بخش بستری هنوز نتوانسته اند از تخفيفات اين 
طرح بهره مند شوند و ميزان پرداخت از جيب 
آنها باال است. در اين زمينه چه راهکاری برای 

آنها انديشيده شده است؟
در بسته ویزیت یا طرح ارتقا کيفيت ویزیت که جزو 
بسته های طرح تحول سالمت است، کاری کرده ایم که 
دسترسی این دسته از بيماران به پزشكان متخصص 
و فوق تخصص با تعرفه 3 هزار تومان امكان داشته 
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باشد. این خودش خدمت بزرگی است. پيش از این 
اگر کسی می خواست به این متخصصان دسترسی 
داشته باشد مجبور بود برود مطب خصوصی این افراد 
و هزینه زیادی بپردازد و خيلی هایشان هم بيمه قبول 
نمی کردند ولی االن با طرح گسترش کلينيک های 
ویژه در کشور این کار به راحتی برایشان ميسر است و 
به بيماران کمک کرده است تا بهتر خدمات را دریافت 
کنند. البته وقتی می گویم در اجرای طرح تحول نظام 
سالمت بيشتر به بخش بستری پرداخته شده  است به 
این معنا نيست که برای نمونه به فرایند بيماری های 
مزمن کمتر توجه کرده ایم. تنها به این معنی است 
که در آن بخش سرعت اجرایمان بيشتر بوده است. 
منتها چون در بخش بيمارستان ها، این بخش در 
اختيار خودمان بوده است سریع تر توانسته ایم کاری 
کنيم. ولی در بخش درمان سرپایی چون 75 درصد 
آن توسط بخش خصوصی ارایه می شود مدیریت 

کردن کمی زمان می برد. 
 در حال حاضر برای تامين تجهيزات و داروهايی 
است چه مشکالتی  بيماری های خاص  نياز  که 
وجود دارد؟ آيا می توانيد به راحتی تمام نياز اين 

بيماران را تامين کنيد يا خير؟
در هيچ جای دنيا تامين نيازهای این بيماران به 
شكل صددرصدی صورت نمی گيرد به همين دليل 
مشارکت همه را می طلبد. البته در حال حاضر تامين 
بيماران خاص خيلی خوب در  داروها و تجهيزات 
حال انجام است ولی باید توجه داشت در هزینه کرد 
سيستم سالمت سقفی وجود ندارد مهم این است 
که با منابعی که ما در نظام سالمت داریم تطبيق 

داشته باشد.
 آيا مشخص است که در سال 93 چقدر بودجه 

به بيماری های خاص تعلق گرفته است؟
بسته هایی که به بيماری های خاص تعلق می گيرد 
از یک واحد نيست که بشود جداگانه در موردش 
صحبت کرد. ســازمــان غــذا و دارو تسهيالت 
تسهيالت  درمــان  معــاونت  دارد.  را  خودش 
بيمارستان ها حمایت های  می گذارد.  را  خودش 
تجميعی  شكل  به  یعنی  می کنند.  را  خودشان 
نمی شود دقيقاً گفت چه مبلغ مشخصی برای این 
گفت  می شود  ولی  یافته است.  اختصاص   بيماران 
که این عدد قطعاً عدد باالیی است. مثاًل در حوزه 
ساده دیاليز، سرطان و پيوند چيزی بيش از 2 تا 
در سال 93  مالی  تومان گردش  ميليارد  هزار   3

داشته ایم.                              

فهرستبیماریهایخاص
تا4۰بیماریقابلافزایشاست

رييس بنياد امور بيماری های خاص:

عنوان »بيماری های خاص« که تعدادی بيماری  را با شرايط خاص درمانی تحت پوشش قرار می داد 
برای نخستين  بار در 1376 وارد ادبيات سالمت ايران شد و به همين منظور بنيادی با عنوان »بنياد 
امور بيماری های خاص« راه  اندازی شد. بر اساس اين تعريف بيماری های که سخت درمان هستند و 
درمان های طوالنی مدت دارند يا اساساً تا پايان عمر با بيمار همراه هستند، زير   پوشش اين عنوان قرار 
می گيرند. اين بيماری ها از آن سال تاکنون در حوزه درمان يا حتی آمار دچار دگرگونی ها و تغييرات 
بسياری شده اند. آمار برخی از بيماری های خاص با توجه به پيگيری ها و پيشگيری ها به نحو قابل 
توجهی کاهش يافته است و تعداد بيماران برخی بيماری های ديگری که می توانند زير عنوان اين نوع 
بيماری های قرار بگيرند افزايش چشم گيری داشته است. روش های درمانی بيماری ها در اين دوره 
زمانی تغييرات بسياری کرده است و برخی معتقدند بايد فهرست بيماری هايی که زير اين نام قرار 
می گيرند طوالنی تر بشود. زمان تغييرات زيادی کرده است اما قوانين مربوط به اين بيماران هنوز 
همانی است که نزديک به دو دهه پيش تصويب شده است. اما و اگرها و پرسش های زيادی زيرعنوان 
بيماری های خاص ديده می شود برای دادن پاسخ به برخی از اين پرسش ها با فاطمه هاشمی، رييس 

بنياد امور بيماری های خاص به گفت وگو نشسته ايم. 

 به چه بيماری هايی، بيماری خاص گفته می شود 
و آيا آماری از اين بيماران در ايران داريم؟

زمانی که 18 سال پيش تصميم گرفتيم بنياد امور 
بيماری های خاص را تشكيل بدهيم برای خودمان 
یک تعریف گذاشتيم با این مبنا که کسانی که دچار 
بيماریی می شوند که تا آخر عمر نياز به مراقبت ویژه 
دارند، باید به طور مرتب ماهی یک، دو یا حتی ده بار به 

مراکز درمانی مراجعه کنند، به طور دایم داروهایشان 
را استفاده کنند و تحت مراقبت های پزشكی باشند، 
دچار بيماری های خاص شده اند. سپس برای این که در 
شروع کار بتوانيم کار را درست انجام بدهيم سه بيماری 
را انتخاب کردیم. یک، بيماران دیاليزی چون هفته ای 
سه بار باید دیاليز شوند، باید داروهایشان را به طور روزانه 
بخورند و مرتباً تحت نظر و مراقبت پزشک های مختلف 
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باشند؛ چرا که این گونه بيماری ها عوارض جانبی زیادی 
هم دارند. برای مثال کسی که بيمار دیاليزی است و باید 
سيستم قلبی عروقی اش به طور منظم مورد معاینه قرار 
بگيرد، مشكالت پوستی و گوارشی پيدا می کند. یكی 
دیگر از بيماری هایی که به عنوان بيماری خاص انتخاب 
کردیم، تاالسمی بود چون این ها باید به طور مرتب 
هر 20 تا 30 روز یک بار تزریق داشته  باشند و به طور 
شبانه روزی هم باید دارویی مصرف کنند که اضافه بار 
آهن خون شان را از بين ببرد و از بدن خارج کند. بيماری 
هموفيلی نيز چون بيمار خون ریزی های مداوم دارد و به 
طور مستمر نياز به دریافت فاکتورهای انعقادی دارد نيز 
به عنوان سومين بيماری فهرست بيماری های خاص 
انتخاب شد. بعد از انتخاب، این بيماری ها را به عنوان 
بيماری خاص به دولت معرفی کردیم، چون دولت 
باید هزینه های درمان این بيماران  را بدهد. ما از همان 
روز نخست راه اندازی بنياد امور بيماری های خاص بنا 
نداشتيم که هزینه های درمان این بيماران را تقبل کنيم 
چون برای هيچ سازمان غيردولتی امكان پذیر نيست 
که درمان بيماران را به شكل رایگان انجام بدهد. بنياد 
امور بيماری های خاص در واقع پل ارتباطی ميان 
بيماران، دولت و مجلس بود. پيشنهادمان را در سال 
1375 به دولت دادیم و در سال 1376 هم تصویب شد 
که بر اساس آن یكم، هرکس که بيمار خاص شناخته 
می شود )که آن زمان دولت با پيشنهاد ما این سه 
گروه را پذیرفته بود( از بيمه رایگان برخوردار باشد، 
دوم خود دولت سرانه بيمه اش را بپردازد حتی اگر 
کارمند دولت هم نباشند و سوم این که درمان شان 
رایگان باشد و خوشبختانه در سال 76 همه این اتفاقات 
برای این سه گروه از بيماران رخ داد و روز به روز هم 
وضعيت بهتر می شد. اما هرچه بيشتر پيش می رفتيم 
می دیدیم که بيماران سرطانی، بيماران ام اس، بيماران 
دیستروفی و بيماران زیاد دیگری هم هستند که نياز به 
این مراقبت های ویژه دارند. مكاتبات زیادی را از همان 
زمان شروع کردیم و با دولت های بعدی که آمدند این 
کار را ادامه دادیم تا بيماری های بيشتری را در فهرست 
بيماری های خاص قرار دهيم، ولی متاسفانه تاکنون 
هيچ کدام از دولت ها گروه دیگری را به جز این سه 
گروه به عنوان بيماری های خاص نپذیرفته اند. اما واحد 
مددکاری بنياد امور بيماری های خاص کمک هایی را 

به این بيماران ارایه می دهد. 
 چه چيز باعث شد تصميم بگيريد اين بنياد را 

راه اندازی کنيد؟
 من از حدود 4 سال پيش از راه اندازی بنياد با این بيماران 

آشنا شده بودم. به واسطه این که دختر آقای هاشمی بودم 
و پدرم ریيس جمهور بود گروه ها و افراد مختلفی برای 
حل مشكالت شان به ما مراجعه می کردند از جمله این 
بيماران و من هم این مسایل را به پدرم انعكاس می دادم 
و ایشان هم به من مشورت دادند که یک سازمان برای 
بيماری های خاص تاسيس کنيم. برای راه اندازی این 

بنياد هم خيلی استقبال و تشویق و کمک کردند. 
 يکی از دغدغه های بيماران خاص اين است که اين 
پوشش بيمه رايگان صرفاً در مورد داروهای بيماری 
ديگری  بيماری  درگير  وقتی  و  است  خاص شان 
وجود  ديگر  ويژه  بيمه ای  پوشش  اين  می شوند 
ندارد و برای ادامه درمان باقی بيماری هايشان که 
عموماً از عوارض ناشی از بيماری خاصشان است از 
اين خدمات برخوردار نيستند. در نتيجه به مرور 
زمان دچار از کار افتادگی می شوند و نمی توانند 
هزينه های زندگی شان را تامين کنند، برای حل اين 

مشکالت چه برنامه ريزی شده است؟
 بيماران خاص طبق قانون بيمه رایگان می شدند و 
داروهای شان را هم رایگان دریافت می کردند تا زمانی 
که بيمه سالمت ایرانيان مطرح شد. در این طرح جدید 
تنها آنهایی که در تامين اجتماعی کارمند بودند یا در 
کميته امداد و جاهای دیگر پذیرفته شده بودند به طور 
رایگان بيمه می شدند. باقی بيماران باید خودشان 
سرانه  بيمه شان را پرداخت می کردند و با توجه به 
این که قانون می گفت باید خانوادگی بيمه شوند، با 
مشكل مواجه می شدند. البته بنياد امور بيماری های 
خاص پيگيری های زیادی در این زمينه انجام داد که 
در جاهایی به نتيجه رسيد و در جاهایی هم به نتيجه 
نرسيد. برای نمونه با کميته امداد قراری گذاشتيم 
که ما درصدی از بيمه این بيماران را پرداخت کنيم 
و بخش دیگر را هم آنها پرداخت کنند که خوشبختانه 
این موضوع شكل گرفت و جلو رفت. ولی به تازگی 
که سازمان خدمات درمانی بيمه رایگان می کند ما 
بيماران را می فرستيم نزد آنها تا بيماران را رایگان بيمه 
کنند. در مورد شرایط تهيه داروهای این بيماران هم 
باید بگویم در حال حاضر بيماران دیاليزی و بيماران 
هموفيلی مشكل قابل توجهی ندارند. ولی برای بيماران 
تاالسمی مشكل اساسی پيش آمده است. از هنگامی که 
تحریم های ایران شروع شد، مابه التفاوت قيمت دارو را 
از این بيماران گرفتند. از سوی دیگر مشكل اساسی این 
بود که داروهای جدیدی برای این بيماران وارد بازار شد 
که برای تهيه این داروهای جدید نيز باید پول پرداخت 
می کردند. یک نمونه، قرصی است به نام اکس جيد که 

بیماران خاص طبق قانون، بیمه 
رایگان می شدند و داروهای شان 

را هم رایگان دریافت می کردند تا 
زمانی که بیمه سالمت ایرانیان مطرح 
شد. در این طرح جدید تنها آنهایی 
که در تامین اجتماعی کارمند بودند 

یا در کمیته امداد و جاهای دیگر 
پذیرفته شده بودند به طور رایگان 
بیمه می شدند. باقی بیماران باید 

خودشان سرانه  بیمه شان را پرداخت 
می کردند و با توجه به این که قانون 
می گفت باید خانوداگی بیمه شوند، 

با مشکل مواجه می شدند
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بيماران تاالسمی به جای دسفرال مصرف می کردند. 
بيماران اگر بخواهند این قرص را مصرف کنند باید 
پول بپردازند در حالی که قانون می گوید داروی بيماران 
تاالسمی باید رایگان باشد. یا داروی دسفوناک را به 
نام داروی ایرانی در بازار مطرح کردند که اصاًل ایرانی 
نبود. دسفوناک یک داروی توليد خارج از کشور بود 
در اینجا فقط بسته بندی می شد اما به خاطر ورود آن 
به بازار با عنوان داروی ایرانی، سهميه داروی دسفرال 
بيماران تاالسمی را کاهش دادند تا بيماران از روی 
اجبار دسفوناک مصرف کنند. چون این دارو وابسته به 
شرکتی خاص بود و حمایت می شد. این موضوع هم 
برای بيماران مشكالت زیادی ایجاد کرد و هنوز هم 
مشكل ساز است. داروی دسفوناک را جایگزین داروی 
دسفرال کردند در حالی که خيلی از بيماران راضی 
نيستند یا پمپ دسفرال بيماران تاالسمی به ميزان 
کافی و با کيفيت مناسب در کشور وجود ندارد، در حالی 
که اگر بيمار پمپ تزریق نداشته باشد به سختی باید 
دسفرال را تزریق کند. چون دارو باید توسط پمپ به 
صورت تدریجی وارد بدن شود ولی االن پمپ در کشور 
به ميزان کافی موجود نيست. همچنين بر اساس تعرفه 
بيمه ها حدود 300 هزار تومان بابت هر پمپ می پردازند. 
اما پمپ گران شده است و قيمتش به 700 هزار تومان تا 
یک ميليون تومان رسيده است. مابه تفاوت این قيمت را 
باید خود بيمار بدهد. به دليل این شرایط در حال حاضر 
بيماران تاالسمی وضعيت خوبی در کشور ندارند چون 
هم با کمبود دارو مواجه هستند و هم در برخی جاها باید 
هزینه پرداخت کنند. درمورد داروهای دیگری که 
این بيماران نياز دارند بحث دیگری مطرح می شود 
که درست هم است با این عنوان که درست است این 
بيماران مشكل دارند ولی همه مردم با مشكل مواجه 
هستند. بيماران دیگری هم هستند که باید این داروها را 
مصرف کنند. به همين دليل در مورد دارو و درمان باقی 
بيماری های این افراد مانند یک بيمه شده معمولی 
رفتار می کنند، یعنی درصدی از هزینه را بيمه می دهد 
و درصدی را هم باید خودشان بپردازند. اما برای این 
که مشكل این بيماران حل شود، آمدیم توسط بنياد، 
کلينيک های تخصصی ایجاد کردیم. در حال حاضر دو 
کلينيک در واوان و در مسگرآباد که هر دو در استان 
تهران واقع هستند، دایر کرده ایم. ما این کلينيک ها را 
به عنوان الگو ایجاد کرده ایم؛ چرا که معتقدیم بيمار 
خاص باید یک مكان داشته باشد که همه امكانات 
مورد نيازش را از آنجا بگيرد. این مكان باید داروخانه، 
رادیولوژی و کلينيک های تخصصی داشته باشد و همان 

جا هم باید دیاليز و درمان بشود. ما در مراکز خودمان 
این خدمات را رایگان ارایه می کنيم. سال پيش هم در 
رفسنجان، نيكوکاران کمک کردند و مرکزی را برای 
این کار ساختند ولی متاسفانه به دليل اجرای طرح 
تحول نظام سالمت که درآمد باالیی را برای پزشكان 
اختصاص داده است، پزشكان دیگر حاضر نيستند در 
مراکز نيكوکارانه شرکت کنند. در مراکز نيكوکاری هم 
که شما باید تعرفه خيریه را بگيرید، نمی شود که شما از 
بيمار خاص تعرفه بيشتری را دریافت کنيد. در نتيجه با 
این شرایط برای راه اندازی مرکز رفسنجان دچار مشكل 
شده ایم. دو مرکز دیگر هم با کمک نيكوکاران و دانشگاه 
آزاد در بروجرد و شاهرود آماده شده ولی هنوز راه اندازی 
نشده است چون سه ماه است که دنبال مجوزهای 
قانونی اش هستيم ولی هنوز وزارت بهداشت مجوزهای 
الزم را صادر نكرده است. البته با توجه به استقبالی که 
از این طرح می شود بسيار اميدوار به ادامه کار هستيم، 
برای نمونه در شهر بابک، نيكوکاران زمينی را برای 
ساخت کلينيک آماده کرده اند و درخواست کمک 
دارند. در بجنورد هم همين کار را کرده اند. البته این 
را هم باید خاطرنشان کرد که مهم ساخت بنا نيست، 
مهم اداره کردن این مجموعه ها است. به ویژه که حاال 
با اجرای طرح تحول سالمت مشكالت زیادی برای 

خيریه ها ایجاد شده است. 
برای  سالمت  تحول  طرح  اجرای  چرا   

خيريه ها ايجاد اشکال کرده است؟
چون دولت با اجرای این طرح تعرفه های خودش 
را باال برده است و می گویند همه باید بر اساس این 
تعرفه عمل کنند. اما مراکز نيكوکاری که از دولت 

پول نمی گيرند؛ این مراکز با کمک های مردمی اداره 
می شوند و نمی توانند با تعرفه های دولتی خودشان را 
اداره کنند. در خيریه بحث این بود که از افرادی که 
وضع مالی خوبی دارند رقم بيشتری دریافت شود و به 
کسانی که نيازمند بودند رایگان خدمات داده شود. این 
کار انجام می شد چون پيشتر این طور بود که تعرفه ها را 
خود خيریه ها تعيين می کردند ولی االن می گویند باید 
تعرفه هایی را که ما می گویيم اجرا کنيد. در حالی که 
مراکز نمی توانند با این تعرفه ها اداره شوند چون دولت 
در بيمارستان های دولتی پول تزریق می کند، حقوق 
کارمندانش را از فصل یک بودجه می گيرد، خرید 
تجهيزاتش را توسط دولت انجام می دهد، اما مراکز 
نيكوکاری چنين امكاناتی را ندارند. با توجه به باال رفتن 
تعرفه ها هزینه استخدام پزشک ها و پرستارها هم باالتر 
رفته است و با این شرایط یک مرکز درمانی نيكوکاری 
نمی تواند از پس تامين هزینه ها برآید و با مشكالت 

زیادی روبه رو می شود.
 آيا قانون مصوبی برای حمايت از بيماران خاص 

وجود دارد؟
 بله. بر اساس مصوبه دولت در سال 1378 درمان 
تاالسمی رایگان  و  دیاليزی  هموفيلی،  بيماری های 

است.
  يکی ديگر از مشکالتی که بيماران خاص با 
بيمه  مانند  غيردرمانی  بيمه  بحث  درگيرند  آن 
بازنشستگی و از کارفتادگی است. يعنی اين افراد 
چون نمی توانند مانند افراد سالم کار کنند، عموماً از 
کار افتاده محسوب می شوند و حقوقی که دريافت 

می کنند،حقوق کمی است؟
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البته این را من قبول ندارم که بيماران خاص نمی توانند 
کار کنند. بيماران خاص در همه دنيا فعاليت می کنند اما 
متاسفانه حالت گداپروری و این که ما ضعيف و ناتوانيم 
نه تنها در بيماران خاص که در همه جامعه رسوخ پيدا 
کرده است. می خواهند کار نكنند و یک پولی دریافت 
کنند. اما من معتقدم که بيماران خاص خيلی خوب هم 
می توانند کار کنند نمونه اش همين همكاران ما در این 
بنياد، دو نفر پيوند کليه هستند و از آدم های سالم هم 
بهتر کار می کنند. پس ابتدا باید این تفكر را از بيماران 
خاص جدا کنيم. البته برخی از بيماران خاص به خاطر 
این که در گذشته خوب درمان نگرفته اند مشكالتی 
دارند که برای حل مشكل این افراد طرحی را آماده 
کرده ایم و به مجلس و کميسيون اجتماعی و دولت 
برده ایم تا اینها بتوانند زودتر از موعد بازنشسته شوند، 
ولی این طرح هنوز قبول نشده است بابت این طرح هم 
جلسات زیادی داشته ایم ولی هنوز مورد موافقت قرار 

نگرفته است.
 يک بحثی که در اين زمينه پيش می آيد اين است 
که اين افراد هنگامی هم که می خواهند کار کنند با 
مشکالتی مواجه می شوند، مثاًل بيماری که دياليزی 
است و مجبور است سه بار در هفته زير دياليز باشد 
در کار به مشکل می خورد و کارفرما يک مدت 

محدودی اين شرايط را تحمل می کند؟
این افراد معموالً باید از شيفت های بعد از ظهر و شب 
برای درمان استفاده کنند چون کارفرما هم نمی تواند 
کارش را معطل بگذارد. معموالً در دنيا این طور است 
که بيمارانی که مشغول به کار هستند از شيف های 
استفاده  دیاليز  یا  درمان  برای  و شب  از ظهر  بعد 

می کنند. حتی در جلسه هيات مدیره تاالسمی که یک 
کنفرانس بين المللی برگزار و شرکت کردیم در مورد 
تاالسمی ها هم همين مسأله مطرح بود. خود بيماران 
تاالسمی با وجود این که تنها ماهی یک بار به خون گيری 
نياز دارند ولی می گفتند برای ما شيفت شب خون گيری 
را راه اندازی کنيد تا همان یک روز کاری را هم از دست 
ندهند. اما متأسفانه ما در کشورمان این شيفت های 

درمانی را کم داریم یا شاید اصاًل نداشته باشيم. 
  يعنی در حال حاضر در ايران جايی برای درمان 
شب  شيفت  که  دياليزی  تاالسمی و  بيماران 

داشته باشد، وجود ندارد؟
 چرا برای بيماران دیاليزی مراکز شيفت شب داریم. 
دیاليزی ها به دليل کمبود دستگاه و مشكالتی که وجود 
دارد شيفت شب هم دارند چون از دستگاه ها هم باید 
استفاده و بهره برداری کافی را برد. وقتی یک مرکز راه 
می افتد به راحتی می تواند شيفت بعد از ظهر و شب 
هم داشته باشد. برخی مراکز در شهرستان ها ندارند ولی 

برخی مراکز دیگر این امكان را دارند. 
 آيا با توجه به تعداد دستگاه های موجود در 
ايران محدوديتی برای راه اندازی شيفت شب و 
بعد از ظهر وجود ندارد و آيا اين تعداد می توانند 
پاسخگوی نياز بيماران کارمند در شيفت شب 

باشند؟
 نه تنها هيچ محدودیتی وجود ندارد بلكه اتفاقا بهتر هم 
است چون وقتی یک مرکز دو دستگاه دارد به جای این 
که بياید برای رفع نيازش تعداد دستگاه ها را در شيفت 
روزانه به شش دستگاه برساند بهتر است همان تعداد 
بيمار را در سه شيفت سرویس دهی کند. ما در حال 

حاضر مراکز دیاليزی داریم که یک شيفت کار می کنند، 
خب، این مراکز می توانند شيفت دوم و سوم را هم 
راه اندازی کنند. بنياد امور بيماری های خاص در حال 
حاضر دو مرکز دارد که در شيفت بعد از ظهر و شب هم 
بيمار می پذیرد یا در مرکزی که به زودی در رفسنجان 
راه اندازی می شود گفته ایم شيفت بعد از ظهر را هم 
داشته باشند و اگر الزم شد شيفت شب را هم راه اندازی 

کنند. 
سن  می کنيد  فکر  شرايط  اين  به  توجه  با   
بازنشستگی برای بيماران خاص چند سال بايد 

باشد؟
 من اصاًل معتقدم بيمار خاص اگر درست درمان بگيرد 
مثل یک آدم سالم می تواند کار کند. چون نمونه های 
فراوانی را می بينيم که حتی مسئول هستند و شبانه روز 
بيمار درمان درست نگيرد،  اگر  کار می کنند. ولی 
داروهایش را درست مصرف نكند، درست دیاليز نشود، 
بيمار تاالسمی داروی مناسب نگيرد و ... بله، بيمار از کار 

افتاده می شود.
 در حال حاضر کيفيت و دسترسی به داروها و 
تجهيزات مورد نياز اين بيماران در ايران چگونه 

است؟
کيفيت دستگاه های مان مطلوب است ولی در حد 
ایده آل نيست. یعنی دستگاه های دیاليزی که وارد کشور 
می شود دستگاه های خوبی هستند، ولی دستگاه های 
پيشرفته ای نيستند که اکنون در دنيا مورد استفاده 
قرار می گيرد. چون دستگاه های پيشرفته تر گران تر 
هم هستند کمتر در کشور به کار گرفته می شوند. 
ولی همين دستگاه هایی که در کشور در حال استفاده 
است هم قابل قبول هستند و در بسياری از کشورها نيز 
هنوز استفاده می شوند اما در کشورهای دیگر یک 
تقسيم بندی در این زمينه وجود دارد که برای بيماران 
بد حال تر از دستگاه پيشرفته تر استفاده می کنند و برای 
بيماران معمولی دستگاه معمولی تر استفاده می شود. 
ولی ما همه را مثل هم می بينيم و برای همه از یک 
دستگاه استفاده می کنيم. از نظر دسترسی به دارو هم به 
خصوص در مورد بيماران تاالسمی داروهای جدیدتری 
به بازار آمده است که در کشور ما به شكل محدودی 

مصرف می شود.
 بنياد امور بيماری های خاص چه حمايت هايی 
انجام  بيمارانی که تحت پوشش آن هستند،  از 

می دهد؟
 شعار اوليه ما هنگامی که بنياد تشكيل شد گسترش 
مراکز درمانی بود. چون مراکز درمانی کشور محدود 
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بود مثاًل باید بيماران از شهرستان می آمدند مرکز 
استان تا دیاليز می شدند یا می آمدند مرکز استان خون 
می گرفتند یا بيماران هموفيلی باید می آمدند تهران 
فاکتور انعقادی می گرفتند چون کاًل دو مرکز در کشور 
بود که این فاکتور را داشت که یكی بيمارستان امام 
خمينی بود. این شرایط حتی به زیان دولت هم بود. 
یک بيمار هموفيلی که خون ریزی دارد تا برسد به مرکز 
درمانی و فاکتور بگيرد زمان زیادی را از دست می داد. 
یعنی اگر در همان محل با یک یا دو فاکتور مشكلش 
حل می شد، اگر می خواست تا تهران بياید باید ده برابر 
فاکتور می گرفت چون هرچه خون ریزی بيشتر بود نياز 
دارویی نيز بيشتر می شد. نخستين شعار ما توسعه مراکز 
درمانی بود. زمانی که بنياد راه اندازی شد 182 مرکز 
بيماران خاص در کشور فعال بود. از این تعداد 123 
مرکز دیاليز بود با تعداد دستگاه دیاليز کم در حد یكی 
یا دو یا سه تا و در بعضی مراکز استان ها شاید تعداد 
دستگاه ها به 12 تا 15 عدد می رسيد. ولی امروز بيش از 
هزار مرکز درمانی بيماران خاص در کشور داریم. 500 
مرکز دیاليز با تعداد باالی دستگاه که گاه به 50 تا 60 
دستگاه مجهزند. مراکز بيماران تاالسمی هم گسترش 
پيدا کرده است ولی متاسفانه وزارت بهداشت بدترین 
محل ها را به بيماران تاالسمی اختصاص می دهد؛ برای 
نمونه یک تخت در اورژانس یا مرکز شيمی درمانی را 
برای آنها در نظر می گيرند. در برخی استان ها هم مرکز 
مرکز  راه اندازی  که  حالی  در  ندارد  تاالسمی وجود 
خون رسانی  یک  فقط  چون  ندارد  تاالسمی کاری 
است. ولی همين مراکز ساده هم بيشتر شده است 
یعنی در حال حاضر از 10 مرکز تاالسمی که آن زمان 
داشتيم  به بيش از 200 مرکز تاالسمی رسيده ایم. در 
گذشته تنها یک مرکز هموفيلی داشتيم چون قباًل 
کالریوپالسما مصرف می کردند و باید در بيمارستان 
بستری می شدند ولی االن دیگر نياز نيست بيماران 
هموفيلی مرکز خاصی داشته باشند چون دارویشان را 
می گيرند و می روند در خانه مصرف می کنند؛ بنابراین از 
این نظر وضعيت شان بهتر شده است. یا مثاًل در گذشته 
بيماران دیابتی اصاًل مرکزی نداشتند ما در همان سال 
نخست به وزارت بهداشت کمک کردیم 50 مرکز برای 
بيماران دیابتی راه اندازی کند. به طور کلی برنامه بنياد 
این است که خودمان جایی را راه اندازی نمی کنيم 
بلكه شرایط را در استان های مختلف بررسی می کنيم، 
می بينيم آن منطقه به چه امكاناتی احتياج دارد بعد بر 
اساس نياز به مراکز درمانی موجود در منطقه پيشنهاد 
می دهيم که بنياد تخت و امكانات و دستگاه و دیگر 

موارد مورد نياز را در اختيارشان می گذارد تا آنها مرکز 
درمانی ویژه این بيماران را راه اندازی کنند که در حال 
حاضر با هماهنگی دانشگاه ها، استانداری ها و نيكوکاران 

توانسته ایم این مراکز را در کشور گسترش بدهيم. 
 توزيع اين مراکز در سطح کشور چگونه است؟ 
چون با توجه به تابلويی که پراکندگی مراکز را در 
سطح کشور نشان می داد و در ورودی اتاق شما 
نصب شده است، به نظر می رسد تهران و شهرهای 
شمالی بيشترين تمرکز مراکز را دارند و استان هايی 
تعداد  کمترين  شرقی  جنوب  استان های  مانند 

مراکز را دارند؟
 اگر می بيند که تعداد مراکز تاالسمی در شمال کشور 
بيشتر است به این دليل است که گسترش تاالسمی در 
استان مازندران بيشتر است. سازمان ما بررسی می کند 
به تعداد بيمارانی که وجود دارد دستگاه و امكانات 
می دهد ولی وزارت بهداشت است که باید این مرکز 
را آماده کند. البته متاسفانه باید بگویم وزارت بهداشت 
هم نمی آید بر اساس نيازهای استانی کار کند. برای 
نمونه می بينيم نماینده مجلسی می آید با توجه به 
ارتباطات هایی که دارد یا استانداری که رابطه قوی تری 
دارد، کاری را انجام می دهد و مرکزی فارغ از نياز منطقه 
راه اندازی می کند. من خودم یک روز این تجربه را داشتم 
که یک نماینده مجلس مرا تهدید کرد که اگر به استان 
من دستگاه ندهيد بودجه مرکز را قطع می کنيم ولی 
چون آن مرکز نياز آن استان نبود ما این کار را نكردیم، 
چون محال است به مرکزی که نياز ندارد دستگاه 
بدهيم. در تهران هم افراد بسياری برای گرفتن دستگاه 
به ما مراجعه می کنند ما به همه اعالم می کنيم در تهران 

وضعيت خوب است و به آنها دستگاه نمی دهيم. حتی 
می گویند پول می دهيم و دستگاه را می خریم ولی ما 
در پی فروش دستگاه نيستيم و مراکزی که نيازمند 

دستگاه هستند را تجهيز کنيم. 
 آماری از تعداد بيماران خاص در ايران داريد؟ 

 بله. ما االن 24 هزار بيمار پيوند کليه و حدود 22هزار 
بيمار  6هزار  حدود  داریم.  کشور  در  دیاليز  بيمار 
هموفيلی و 18 هزار بيمار تاالسمی داریم. این  آمار  را 
چون خودمان جمع آوری می کنيم آمار دقيقی است 
ولی در مورد بيماران ام اس چون توسط واحدهای دیگر 
به ما گزارش می شود آمار دقيقی نداریم اما تقریباً حدود 
45 هزار نفر با این بيماری شناسایی شده اند. بر اساس 
آمار اعالم شده بين 90 تا 100 هزار مورد جدید در 
بيماری سرطان در سال داریم، که از این تعداد ساالنه 
30 تا 40 درصد فوت می کنند و بيماران جدید دوباره 
جایگزین شان می شوند. از حدود یک سال پيش هم 
با بيماران ای بی )بيمارانی که به دليل کمبود یک 
پروتيين، پوست شكننده ای دارند و دایم دچار تاول های 
پوستی دردناک می شوند( ارتباط برقرار کرده ایم که 
خودشان می گویند هزار نفر مبتال به این بيماری در 
کشور وجود دارد، چون این آمار دقيق نيست اما آمادگی 
بنياد امور بيماری های خاص برای کمک به این افراد را 
اعالم کردیم و تاکنون حدود 250 نفر برای دریافت 

کمک به ما مراجعه کرده اند. 
 چند نفر تحت پوشش بنياد هستند؟

 ما تحت پوشش دایمی نداریم. در مرحله اول شعار بنياد 
توسعه مراکز درمانی بود، یعنی االن از 3800 دستگاه 
دیاليزی که در کشور موجود است 2200 دستگاه را 
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طور  این  می توان  بنابراین  کرده است.  توزیع  بنياد 
برداشت کرد که افرادی که از این دستگاه ها استفاده 

می کنند به نوعی تحت پوشش ما هستند. 
 يعنی به افراد خدمات نمی دهيد؟

ارایه  خدمات  افراد  به  بنياد  مددکاری  بخش  در 
می شود. امسال واحد مددکاری ما 6 هزار بار مراجعه 
بيمار داشته است البته باید در نظر داشت که مثال یک 
بيمار سرطانی 10 یا 12 بار مراجعه دارد. اما این آمار 
مددکاری است، آمار مراکز درمانی مان فرق می کند. 
خود مراکز هم آمار متفاوتی نسبت به هم دارند؛ مرکزی 
داریم که 60 تخت دیاليز دارد و حدود 6 هزار بار دیاليز 
انجام می دهد ولی بيمارانش 350 نفر هستند. در مرکز 
شرق مان 16 تخت دیاليز داریم که 100 بيمار دیاليزی 
مرکز  به  که  سرطانی  بيماران  می دهد.  پوشش  را 
شرق مان مراجعه می کنند 300 نفر هستند. بيماران 
تاالسمی مراجعه کننده این مرکز 50 نفر هستند ولی غير 
از مراکز خودمان، مددکاری هم است که سال گذشته 5 

ميليارد تومان کمک دارویی به بيماران ارایه کرده است.
  خدماتی که بيماران خاص داخل ايران می گيرند 
به عنوان حمايت های مختلفی که از آنها می شود در 

مقايسه با کشورهای ديگر در چه سطحی است؟
 اگر با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنيد ما خيلی 
ضعيف هستيم. در کشوهای توسعه یافته بيماران حتی 
پول آژانس شان را هم از دولت می گيرند. در مراکزی 
درمان می شوند که همان جا مراقبت های ویژه و خاص 
را به طور رایگان دریافت می کنند. بيماران سرطانی 
در کشورهای توسعه یافته هزینه های دارو و بستری 
بيماران  ما  کشور  در  ولی  است.  رایگان  شدن شان 
سرطانی بدترین امكانات را دارند حتی دستگاه های 
پرتودرمانی که در کشور داریم نسبت به بيماران خيلی 
کم است. در حالی که حتی کشورهای منطقه و حاشيه 
خليج فارس هم نسبت به گذشته خيلی وضعيت شان 
تغيير کرده است. 8 سال گذشته بهترین امكانات را برای 
بيمارانشان آورده اند. کشور ترکيه که همسایه ما است 
و جزو کشورهای توسعه یافته نيست 15 سال پيش که 
بازدید داشتيم با امروز اصاًل قابل مقایسه نيست. همه 
جور امكاناتی با کيفيت خوب را در اختيار بيمارانش 

قرار می دهد. 
  بيماران خاص برای تهيه داروها و تجهيزاتی که 
نياز دارند با مشکلی مواجه هستند يا به راحتی به 

موارد مورد نيازشان، دسترسی دارند؟
 اگر بيماران خاص تاالسمی و هموفيلی را در نظر 
بگيرید وضعيت شان به نسبت خوب است چون همان 

طور که گفتم االن بيماران تاالسمی برای تهيه داروها و 
پمپ شان با مشكل مواجه هستند و متاسفانه همه جا 
هم داروی مورد نيازشان وجود ندارد و مجبورند بيایند 
مرکز استان یا شهرهای بزرگ تر در حالی که این 
داروها باید در مراکز درمانی داده شود. ما برای حل این 
مشكل طرحی را دادیم که اجرا هم شد ولی دوباره به 
هم ریخت بر این اساس که یک بيمار تاالسمی از الكل و 
پنبه تا انژیوکت و دارو را در مرکز درمانی تحویل بگيرد 
و همان جا هم تزریق خون را انجام بدهد. ولی االن این 
طور نيست در مورد بيمارانی مثل ام اس و سرطان یا 
بيماران خاص دیگری که هنوز زیر پوشش دولتی 
نرفته اند این مشكل وجود دارد که هنوز نمی توانند 
از هر جایی داروی شان را بگيرند، یعنی باید بروند 
داروخانه های خاص تا داروی شان را تهيه کنند، این 
هم از اشكاالتی است که باید حل شود. در حالی که 
وقتی آماری وجود داشته باشد می دانيد در فالن شهر 
چند بيمار تاالسمی، سرطانی، دیاليزی و .. وجود دارد 
بنابراین می شود دارویش را بدهند به داروخانه یا مرکز 
درمانی که همان جا وجود دارد. در دنيا هم همين کار 
را می کنند یعنی بيمار نمی رود از داروخانه دارویش را 
بگيرد بلكه مرکز درمانی محل توزیع داروی این بيماران 
است و بيمار سرطانی در کشورهای توسعه یافته، وقتی 
می خواهد شيمی درمانی شود در همان مرکز درمانی 
دارو را دریافت می کند ولی در ایران این  طور نيست. 
بيمار باید برود دارو را از یک جا بگيرد، تایيدیه اش را 
از یک داروخانه دیگر و باید این قدر بچرخد تا بتواند 
دارویش را با تخفيف )و نه رایگان( دریافت کند. بعد از آن 
هم برود مرکز درمانی تا دارویش را تزریق کند. بيماران 
ام اس هم همين وضعيت را دارند. باید از یک جا دارو، 
از جای دیگر تایيدیه دارو را بگيرند تا بتوانند تخفيف 
بگيرند. بيماران خاص ما واقعاً مظلوم هستند هرچند 
باقی بيماران ما هم مشكالت زیادی دارند ولی ما برای 
تهيه و دریافت و تزریق یک دارو واقعاً حرمت بيمار را از 

بين می بریم.
 يک تعريف از بيماری خاص داديد و گفتيد برای 
شروع، اين سه بيماری را انتخاب کرده ايد با توجه 
بيماری های  چه  می کنيد  اين شاخصه ها فکر  به 
ديگری بايد به عنوان بيماری خاص در نظر گرفته 

شوند؟
 یكی بيماری سرطان است، بيماران ای بی، بيماران 
پی کيو، بيماران دیستروفيا، بيماران نقص ایمنی و 
بيماری های دیگری که برای همه آنها با دولت نامه نگاری 
کرده ایم. حدود 30 تا 40 بيماری شاید هم بيشتر وجود 

110
 

 با توجه به گزارشی که در اين زمينه دريافت 
کرده ايم و بر اساس  نيازهای موجود، دست کم 
بايد حدود 90 تا 110 مرکز ديگر راه اندازی شود. 

در دنيا استانداردی وجود دارد که می گويد 
فاصله مرکز درمانی از خانه بيمار نبايد بيشتر 
از 40 کيلومتر باشد ولی ما هنوز در اين زمينه 

مشکل داريم

300
 

مرکزی داريم که 60 تخت دياليز دارد و 
حدود 6 هزار بار دياليز انجام می دهد ولی 

بيمارانش 350 نفر هستند. در مرکز شرق مان 
16 تخت دياليز داريم که 100 بيمار دياليزی را 
پوشش می دهد. بيماران سرطانی که به مرکز 

شرق مان مراجعه می کنند 300 نفر هستند

گفت وگو
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دارند که شامل این شرایط هستند. اگر دولت بعد از 
این که این سه بيماری به عنوان بيماری خاص انتخاب 
شدند، سالی یک بيماری را به این فهرست می افزود االن 
دیگر بيماران خاص هيچ مشكلی در کشور نداشتند. 
ما مرتباً در تمام این سال ها با دولت های مختلف برای 
این منظور نامه نگاری داشته ایم، ولی هيچ پاسخی 
نگرفته ایم. حتی در زمينه پيشگيری هم همين طور 
بوده است. بحث ما فقط درمان نيست. بنياد در مورد 
پيشگيری از تاالسمی طرحی را آماده کرد و تحویل 
دولت داد و از همان سال 76 هم اجرایی شد. بر اساس 
گزارش هایی که وزارت بهداشت می داد،  در آن زمان 
ساالنه هزار مورد به بيماران تاالسمی افزوده می شد ولی 
االن این رقم به حدود 250 نفر در سال رسيده است. 
این تعداد هم به این دليل هنوز وجود دارند که باالخره 
اهل تسنن حاضر به پيشگيری نيستند و 150 نفر از 
این تعداد هم مربوط به همين استان ها هستند که 
اهل تسنن در آنها زندگی می کنند. خانواده هایی هم 
که قباًل ازدواج کرده بودند هم دیگر آزمایش هایشان 
را انجام نمی دهند. برخی هم به دليل مشكالت خود 
آزمایشگاه ها است که جواب اشتباه می دهند. در مورد 
بيماران دیاليزی هم سالی که کار را شروع کردیم 
3 هزار نفر بودند اما االن این تعداد به 22 هزار بيمار 
دیاليزی رسيده است که سالی 1500 نفر پيوند کليه 
شده و از فهرست خارج می شوند، این نشان دهنده این 
است که دولت ها هيچ کاری برای پيشگيری از بيماری 
نارسایی کليوی نكرده اند. در حالی که با گرفتن فشار 
خون رایگان در سراسر کشور می توان تا حدود زیادی 
از این بيماری پيشگيری کرد چرا که حدود 20 تا 30 
درصد این افراد به دليل فشار خون باال به این بيماری 
دچار می شوند. 50 درصد این افراد هم به دليل بيماری 
دیابت دچار نارسایی پيشرفته کليه می شوند در حالی 
که اگر بيماری دیابت این افراد کنترل شود دیگر درگير 
بهداشت که می گوید طرح  دیاليز نمی شوند. وزیر 
تحول سالمت موفق بوده است، باید توجه داشته باشد 
طرح سالمت که فقط درمان نيست، باید پيشگيری، 
نهایتاً  و  درمان های سرپایی  سالم،  افراد  غربالگری 
بستری بيمارستان را هم در این طرح در نظر داشته 
باشند. ولی در طرح تحول نظام سالمت فقط یک بخش 
دیده شده است. به عنوان مثال سرطان هایی مانند 
سرطان های زنان، پروستات، کولون و روده تا حدودی 
قابل پيشگيری است و باید در این مورد اطالع رسانی 
شود. باید مراکزی باشد تا مردم بروند آزمایش های الزم 
را انجام بدهند. در کشورهای پيشرفته برای این که بيمه 

فرد را تمدید کنند، حتماً باید تست سرطان زنان پاپ 
اسمير و ماموگرافی انجام شود، هزینه اش را هم بيمه 
می دهد ولی اگر بخواهيد در ایران این آزمایش را انجام 
دهيد پولش را بيمه نمی دهد. در واقع تا وقتی یک طرح 

ملی و اجباری نباشد این مشكالت ادامه دارد.
 بحث تهيه دارو و درمان بخشی از مشکالتی است 
که بيماران خاص با آن درگير هستند. تألمات روحی 
و مشکالت اجتماعی نيز بخش ديگری از مشکالت 
چه  مشکالت  اين  رفع  برای  است  بيماران  اين 

برنامه ای داريد؟
 برای این مشكالت هم در دنيا برنامه دارند. ما در بنياد، 
فدراسيون ورزشی بيماران خاص را راه اندازی کرده ایم، 
و  چرا که معتقدیم ورزش هم روحيه سازی است 
هم به درمان شان کمک می کند. مسابقات داخلی و 
بين المللی هم در این زمينه برگزار می کردیم. مدتی در 
دوره آقای احمدی نژاد این فدراسيون را تعطيل کردند 
و وصلش کردند به فدراسيون ناشنوایان. اما دوباره 
در دوره آقای روحانی به درخواست ما، فدراسيون 
ورزشی بيماران خاص را از فدراسيون ناشنوایان جدا 
کردند تا دوباره مستقل شویم. چون فكر می کنيم این 
فدراسيون برای بيماران کمک خوبی است که ورزش 
کنند. همچنين در زمينه مسایل روحی و روانی این 
بيماران، بارها با وزارت بهداشت در جلساتی صحبت 
کرده ایم که در هر مرکز درمانی باید یک روانشناس 
وجود داشته باشد که با این بيماران در ارتباط باشد. 
در مراکز درمانی بنياد امور بيماری های خاص این 
کار را انجام می دهيم. برای نمونه در مرکزی که تازه 
راه اندازی شده است یک روانشناس و یک متخصص 
هنر درمانی داریم تا بيماران عالوه بر درمان، کارهای 
هنری هم انجام دهند که در روحيه شان اثر مثبت 
بگذارد. اما مسأله این است که بنياد امور بيماری های 
خاص تنها می تواند پيشنهاد بدهد ولی وزارت بهداشت 
انجام دهد. یعنی وزارت  باید این کار را  است که 
بهداشت باید این موارد را جزو پروتكل های درمانی 
این بيماران قرار دهد تا در هر بخشی که بيماران خاص 
هستند یک متخصص روان پزشک و روانشناس هم 
وجود داشته باشد که با آنها در مورد مسایل شان و 
روش های حل آنها صحبت کند. ولی آن قدر مشكالت 
در کشور زیاد است که وقتی نامه های ما به وزارت 
بهداشت می رود در همان رده های پایين گم می شود و 

کار در همان جا تمام می شود.
 به جز دارو و درمان، بيشترين مشکالتی که بيماران 

خاص با آن درگير هستند چه چيزهايی است؟

درمانی  مراکز  کمبود  همان  مشكل  اصلی ترین   
است. بيمار وقتی می خواهد دیاليز شود دوست دارد 
کمترین مسافت را بپيماید ولی با توجه به این شرایط 
برای کسانی که در روستا زندگی می کنند پيمودن 
مسافت طوالنی تا مراکز درمانی بسيار مشكل است. 
به همين دليل در برخی کشورها، برای کسانی که 
قابل حمل  در روستاها هستند دستگاه های دیاليز 
اختصاص می دهند. یعنی دستگاهای قابل حمل و 
نقل را می برند در روستاها دیاليز را انجام می دهند و 
برمی گردند یا اگر این امكان را ندارند هزینه ای را در 
اختيار بيماران می گذارند تا بيماری که می خواهد از 
روستا به شهر بياید بتواند این کار را انجام دهد. ولی 
چون در ایران این امكان را نداریم باید مراکز درمانی 

این بيماران را گسترش دهيم.
  در حال حاضر کشورما به چند مرکز درمانی 

بيماران خاص ديگر نياز دارد؟
 با توجه به گزارشی که در این زمينه دریافت کرده ایم 
و بر اساس  نيازهای موجود، دست کم باید حدود 90 
تا 110 مرکز دیگر راه اندازی شود. در دنيا استانداردی 
وجود دارد که می گوید فاصله مرکز درمانی از خانه بيمار 
نباید بيشتر از 40 کيلومتر باشد ولی ما هنوز در این 

زمينه مشكل داریم.
 با توجه به اين استاندارد در حال حاضر ميانگين 

فاصله بيمار تا مرکز درمانی در ايران چقدر است؟
دقيقاً نمی دانم ولی فكر می کنم در استان های بزرگ، 
این ميانگين حدود 80 تا 100 کيلومتر باشد. چون 
وزارت بهداشت قانونی داشت که بر اساس آن هر جا 
که دست کم 10 بيمار داشت مرکز دیاليز راه اندازی 
می کرد. حاال کمبود پزشک و پرستار هم مطرح است 
که باید تربيت شوند. به دليل همين کمبودهاست که 
این مراکز در شهرهای کوچک دایر نمی شوند. حتی در 
شهرهای دانشگاهی هم در این زمينه کمبود وجود دارد. 
ولی وزارت بهداشت باید به فكر آسایش مردم باشد و 
سعی کند حتی اگر پزشک متخصص ندارد با آموزش 
دادن پزشک عمومی یا پزشک داخلی آنها را به کار گيرد. 
در بنياد هم زمانی کارمان همين بود. پزشكان را از 
شهرستان ها می آوردیم و برای شان دوره های آموزشی 
برگزار می کردیم تا در شهر محل اقامتشان بتوانند به 

بيماران خدمات دهی کنند.
 هنوز هم اين دوره ها برگزار می شود؟

خير. دیگر این دوره های آموزشی را برگزار نمی کنيم 
چون خود وزارت بهداشت وارد این کار شد و ما کار را به 

آنها محول کردیم.                                 

گفت وگو
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اين بيماران مجبورند با پوشش بيمه اى معمولى و هزينه هاى سنگين به درمان بپردزاند. از سوى ديگر اين بيمارى ها كه

90%
بيماريهاى نادر

 ريشه ژنتيكى دارد

75%
مبتاليان

 كودكان هستند

بيمارى نادر در جهان شناخته 
شده است

 بيمارى نادر در ايران 
گسترش بيشترى دارد

6 تا 
8200 هزار

اگر جمعيت ايران را 75 ميليون نفر در نظر بگيريم 
بيمارى كه كمتر از 35 هزار نفر را درگير كرده باشد 

بيمارى نادر محسـوب ميشود. 

 اهدف بنياد بيماريهاى نادر 

بيمارى فراگيرى بيشترى دارد

بيمارى نادر
در هر 10,000 نفر

تنها 1 تا 5 نفر درگيرند

4- صدور سالمت كارت نادر 3- بيمه رايگان خدمات 
سالمت ايرانيان

 براى بيماريهاى نادر

1- تحقيق و مطالعه
 در حوزه بيماريهاى نادر

2- توانمند سازى انجمن هاى
 بيماريهاى نادر 

Islamic Republic of IRAN Rare Diseases Foundation

  بيمار دياليزىحدود 22,000

بيمار هموفيلىحدود 6,000 بيمار تاالسمى  حدود  18,000  

 بيمار پيوند كليهحدود  24,000

{

{{

{
{

{{

{{

{

غربالگرى ها پيش از تولد تنها راه پيشگيرى از بيماريهاى نادر

31 استان كشور آزمايشهاى غربالگرى آغاز كردند

900 هزار تومان براى هر نفر كه ناتوان زاده شود 
پوشش بيمه اختصاص داده ميشود

تهيه داروى بيماران نادر يكى از بزرگترين مشكالت اين بيماران است

Islamic Republic of IRAN Rare Diseases Foundation

ايدزپيوند كليه
سرطان

در  تغيير 
زندگى سبك 

افزوده نشده در  بيماريهاى خاص  بيمارى جديدى به فهرست  نام هيچ  به دو دهه است كه  نزديك 
حالى كه در اين سالها مواردى باعث شده تا بيماريهاى جديد را به چالش هاى بهداشتى مردم افزود

ام اسانجمن تاالسمى ايران

سال 1378 تصويب قانون بيمه بيماران خاص 

بر اساس اين قانون بيمه اين افراد رايگان است و داروها و درمان هاى مرتبط با بيمارى 
آنها كه بيمارى خاص محسوب مى شود بايد از سوى دولت به صورت رايگان تامين شود.

شدن امواجآبغذاآلودگى هوا صنعتى 
شهرها

 برخى از آنها به دليل كمبودها و مشكالت موجود در كشور آنچنان كه بايد و شايد به شكل ايده

 آل درمان نمى شوند و كم كم توان زندگى معمولى و كار كردن را نيز از بيمار مى گيرند؛ در نتيجه 

اين افراد در بسيارى از اوقات نمى توانند مانند افراد عادى 30 سال براى بازنشستگى صبر كنند.

بيماران خاص سالهاست تالش ميكنند تا قانونى را 
براى بازنشستگى پيش از موعد خود تصويب كنند
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 اهدف بنياد بيماريهاى نادر 

بيمارى فراگيرى بيشترى دارد

بيمارى نادر
در هر 10,000 نفر

تنها 1 تا 5 نفر درگيرند

4- صدور سالمت كارت نادر 3- بيمه رايگان خدمات 
سالمت ايرانيان

 براى بيماريهاى نادر

1- تحقيق و مطالعه
 در حوزه بيماريهاى نادر

2- توانمند سازى انجمن هاى
 بيماريهاى نادر 

Islamic Republic of IRAN Rare Diseases Foundation

  بيمار دياليزىحدود 22,000

بيمار هموفيلىحدود 6,000 بيمار تاالسمى  حدود  18,000  

 بيمار پيوند كليهحدود  24,000

{
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{
{

{{

{{

{

غربالگرى ها پيش از تولد تنها راه پيشگيرى از بيماريهاى نادر

31 استان كشور آزمايشهاى غربالگرى آغاز كردند

900 هزار تومان براى هر نفر كه ناتوان زاده شود 
پوشش بيمه اختصاص داده ميشود

تهيه داروى بيماران نادر يكى از بزرگترين مشكالت اين بيماران است

Islamic Republic of IRAN Rare Diseases Foundation

ايدزپيوند كليه
سرطان

در  تغيير 
زندگى سبك 

افزوده نشده در  بيماريهاى خاص  بيمارى جديدى به فهرست  نام هيچ  به دو دهه است كه  نزديك 
حالى كه در اين سالها مواردى باعث شده تا بيماريهاى جديد را به چالش هاى بهداشتى مردم افزود

ام اسانجمن تاالسمى ايران

سال 1378 تصويب قانون بيمه بيماران خاص 

بر اساس اين قانون بيمه اين افراد رايگان است و داروها و درمان هاى مرتبط با بيمارى 
آنها كه بيمارى خاص محسوب مى شود بايد از سوى دولت به صورت رايگان تامين شود.

شدن امواجآبغذاآلودگى هوا صنعتى 
شهرها

 برخى از آنها به دليل كمبودها و مشكالت موجود در كشور آنچنان كه بايد و شايد به شكل ايده

 آل درمان نمى شوند و كم كم توان زندگى معمولى و كار كردن را نيز از بيمار مى گيرند؛ در نتيجه 

اين افراد در بسيارى از اوقات نمى توانند مانند افراد عادى 30 سال براى بازنشستگى صبر كنند.

بيماران خاص سالهاست تالش ميكنند تا قانونى را 
براى بازنشستگى پيش از موعد خود تصويب كنند
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هاشم قاسمی، مدیر عامل انجمن خيریه حمایت از 
بيماران کليوی که با 168 شعبه در سراسر کشور 87 
هزار بيمار کليوی را تحت پوشش دارد، می گوید: »کار 
انجمن حمایت از بيماران کليوی حمایت آموزشی، 

رفاهی و درمانی از اعضایش است. البته با توجه به این 
که تمام بودجه این شعبات توسط افراد نيكوکار تامين 
می شود و عماًل از سوی دولت هيچ کمكی دریافت 
نمی شود، برخی شعبات قوی تر عمل می کنند و حتی 

بیماریکلیه5تا2۰درصدبودجه
سالمتکشوررامیبلعد
شانس ابتال به نارسايی کليه پس از سن 65 سالگی بسيار زياد می شود. به گونه ای که بر اساس آمار 
جهانی از هر 5 مرد باالی 65 سال يک نفر و از هر 4 زن باالی 65 سال يک نفر مبتال به نارسايی کليه 
می شود. در حال حاضر نيز 10 درصد از جمعيت تهران مبتال به نارسايی کليه است که به گفته محمدرضا 
گنجی، رييس انجمن نفرولوژی کشور و با توجه به آمار رشد فعلی پيش بينی می شود اين آمار تا ده 
سال آينده به بيش از 17 درصد برسد. از سوی ديگر باالتر رفتن شاخص اميد به زندگی در ايران موجب 
سالمند شدن ترکيب جمعيتی کشور شده است و با توجه به اين که در سال های آينده قاعده هرم 
جمعيتی کشور وارد سالمندی می شود قابل پيش بينی است که بيماری های کليوی به يکی از مشکالت 
جمعيتی کشور تبديل خواهد شد. در حال حاضر در ايران 50 هزار نفر در مرحله نارسايی پيشرفته کليه 
قرار دارند؛ يعنی يا در حال دياليز هستند يا منتظر پيوند کليه. سيداحمد تارا، مديرکل دفتر مديريت 
بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی وزارت بهداشت هزينه جاری ساالنه دياليز اين افراد را رقمی حدود 
هزار و 500 ميليارد تومان اعالم می کند که اگر قرار باشد هزينه های زيرساختی را نيز در نظر بگيريم 
بيش از دو برابر اين رقم خواهد بود. به اين ترتيب هزينه دياليز هر فرد در سال بيش از 50 ميليون 
تومان است. به گفته تارا بيماری پيشرفته کليوی حدود 5 تا 20 درصد بودجه سالمت کشورها را به خود 
اختصاص می دهد؛ بنابراين بهتر است با چشم بازتری به آن نگاه شود چرا که با توجه به آمار موجود 

پيش بينی می شود در سال 1400 ايران دارای بيش از 90 هزار بيمار کليوی پيشرفته باشد.

گزارش

هزینه رفت و آمد بيماران را هم می دهند یا برای رفت 
برخی  می دهند.  اختصاص  خودرو  بيماران  آمد  و 
استان ها هم که کمتر فعالند پوشش های کمتری را 
ارایه می کنند. اما به طور کلی هر مشكلی که از خانه 
تا بيمارستان و از بيمارستان تا خانه برای بيمار پيش 
بياید، بيمار می تواند به انجمن مراجعه کند تا در حد 

توان انجمن به او کمک شود.«
اما به گفته قاسمی یكی از بزرگترین مشكالت بيماران 
نه فقط خود بيماری که مشكالتی است که بر اثر 
بيماری برای فرد ایجاد می شود و او هيچ حمایت 

قانونی در این زمينه دریافت نمی کند. 
قاسمی می گوید: »بيماران دیاليزی، تنها قسمتی از 
هزینه دیاليزشان توسط دولت پوشش داده می شود 
و باقی را خودشان باید بپردازند. کسی هم که نياز به 
پيوند کليه دارد، اگر اهدا کننده ای باشد خود بيمار باید 
هزینه ها را بپردازد. کار کردن برای این بيماران با توجه 
به شرایطی که دارند مشكل است و در این راستا نيز هر 
مشكلی که پيش بياید، مربوط به خود بيمار است. تمام 
مشكالتی که برای بيمار و خانواده اش بر اثر بيماری به 
وجود بياید توسط خود او باید جبران شود. در حالی 
که یک بيمار دیاليزی که باید هر هفته سه بار و هر بار 
4 ساعت دیاليز شود، به طبع نمی تواند کار کند. این 
فرد از تامين زندگی خانوادگی اش عاجز می شود که 
این خود بار مشكالت زیادی را بر او تحميل می کند. 
تنها از طریق کمک های مردمی و همين  افراد  این 
حال  در  خوشبختانه  و  می شوند  انجمن ها حمایت 

حاضر هم مردم کمک های خوبی می کنند.«
او البته یادآوری می کند کمک های انجمن در اندازه 
بيماران  ولی  مردمی است  تشكل  این  توانایی های 
کليوی جای دیگری را برای دریافت کمک ندارند: 
»یک بيمار کليوی هر مشكلی که داشته باشد می تواند 
به انجمن مراجعه کند تا هر کمكی که می توانيم به او 
بدهيم. البته به جز انجمن فكرنمی کنم از جای دیگری 
به این آسانی بتواند خدمات بگيرند. هر چند نهادهایی 
داریم به اسم نهادهای خدماتی، ولی خدمات گرفتن 
از آن ها مستلزم پوشيدن یک کفش آهنی است تا فرد 
بتواند مقداری از هزینه هایش را به عنوان خدمات 

دریافت کند.«
مدیرعامل انجمن حمایت از بيماران کليوی با اشاره 
به این که هزینه ماهانه یک بيمار دیاليزی با توجه 
به شرایط، 100 تا 300 هزار تومان است، می گوید: 
»این تنها هزینه ای است که بيمار مستقيم برای درمان 
از جيب می پردازد، حاال تصور کنيد آن فردی را که 
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کار هم نمی تواند بكند. طبيعتاً زندگی این افراد با 
این شرایط فلج می شود. این را هم در نظر بگيرید که 
یک بيمار کليوی تنها کليه اش درگير بيماری نيست. 
این بيماری اندام های دیگری مانند ریه، قلب، کبد و 
غيره را هم درگير می کند که برای درمان آن ها هم 
باید هزینه های بسياری پرداخت شود. ما به عنوان 
متولی انجمن حمایت از بيماران کليوی هر چقدرهم 
تالش کنيم نهایت بتوانيم 20 درصد مشكالت یک 
بيمار کليوی را حل کنيم و هنوز بيمار باید هزینه های 
بيشماری را از جيب خودش بپردازد یا از طریق خيرین 
دیگر تامين کنند. به ویژه که بيشتر بيماران ما زیر خط 

فقر قرار دارند.«

پوشش بیمه ای بیماران کلیوی ناکافی است
در حالی که بيماران کليوی باید با مشكالت ریز و درشت 
بسياری دسته و پنجه نرم کنندو درد بيماری را تحمل 
کنند هزینه های درمان نيز بخش جدی از نگرانی های 
آنها می شود. به گفته قاسمی پوشش بيمه ای در مورد 
این بيماران تنها دیاليز را تامين می کند. دیاليز رایگان 
است ولی بيمار غير از دیاليز هر هزینه ای که داشته 
داروهایی  برخی  بپردازد. حتی  باید خودش  باشد 
که برای دیاليز مصرف می شود نيز زیر پوشش بيمه 
نيستند و بيمار باید هزینه آنها را از جيب خود بپردازد. 
این در حالی است که نگاهی مقایسه ای با حمایت هایی 
که کشورهای پيشرفته از این نوع بيماران خود دارند 
و حتی هزینه رفت و آمد این بيماران را هم متقبل 

می شوند، شكاف بزرگی را نشان می دهد. 
بيماران  این  برای  بخواهيم  »اگر  قاسمی می گوید: 
شرایط یک زندگی معمولی را فراهم کنيم با توجه به 
این که یک بيمار دیاليزی باید سه بار در هفته دیاليز 
شود، این فرد باید از کار مستثنی شود. یعنی فردی 
که دچار بيماری پيشرفته کليه است در هر سنی که 
قرار دارد باید بتواند بازنشسته شود. در حالی که در 
ایران اگر 30 سال کار کرده باشيد می توانيد بازنشسته 
شوید. فردی که سابقه کاری کمتری داشته باشد، از 
کارافتاده در نظر گرفته می شود و حقوق بسيار کمتری 

هم دریافت می کند.«
او معتقد است دولت اگر می خواهد خدماتی بدهد 
باید رفت آمد این افراد را رایگان کند. مثاًل اتوبوس، 
مترو و حتی بليت هواپيما برای مسافرت هایی که برای 
پيوند و درمان انجام می شود باید رایگان در اختيار این 
افراد باشد و دست کم امكاناتی دراختيار آن ها بگذارد: 
»اما متاسفانه االن هيچ امكاناتی برای این افراد وجود 

ندارد و آنها باید همه هزینه ها را از جيب خود بپردازند. 
در حالی که به عنوان مثال درباره مسأله بازنشستگی 
دولت خيلی می تواند کمک کند. یا حتی می تواند در 
تامين کار آنهایی که پس از پيوند کليه می توانند به 
سرکار بازگردند، یاری برساند. اما متاسفانه چنين 

اتفاقی نمی افتد.« 
البته یادآور می شود: »با توجه به حجم باالی مشكالت 
در کشور ادعای این را نداریم که دولت باید همه 
مشكالت ما را حل کند، همين که امكانات رفاهی برای 
درمان مناسب داشته باشيم باقی مشكالت را خود 

بيماران با کمک هم و خيرین حل می کنند.« 

دیالیز غیراستاندارد موجب مرگ ومیر باالی 
بیماران کلیوی است 

»در کشورهای پيشرفته دنيا برای انجام دیاليز یک 
استاندارد مشخص دارند که طبق آن عمل می کنند اما 
در ایران ما چنين چيزی نداریم. ما هنوز استانداردی 
برای انجام دیاليز بيماران نداریم.« این ها را مدیرعامل 
انجمن حمایت از بيماران کليوی می گوید و می افزاید: 
»خيلی از بخش های دیاليز به ویژه در جنوب شهر از 
استانداردهای بين المللی خيلی فاصله دارند. کسی 
هم نيست به آنها رسيدگی کند. هنوز در بسياری از 
بيمارستان ها از استات برای دیاليز استفاده می کنند 
در حالی که مدت ها است این ماده در دنيا برای دیاليز 

غيراستاندارد شناخته شده است.«
او معتقد است همين شيوه موجب شده است که 
آمار مرگ و مير در ميان بيماران دیاليزی بسيار 
زیاد باشد. به گونه ای که با وجود این که ساالنه 12 
درصد به آمار بيماران کليوی افزوده می شود ولی 
به دليل آمار باالی مرگ و مير نهایت شاهد رشد 
8 درصد تعداد این بيماران در آمار ساالنه هستيم. 
نرسيدن به موقع به پزشک، نرسيدن به موقع دارو و 
تغذیه نامناسب هم دالیل دیگری هستند که به گفته 
قاسمی در باال رفتن آمار مرگ در این گروه بيماران 

موثر بوده است. 
می گوید:  است،  کليوی  بيمار  یک  خود  که  او 
زیادی  فاصله  بگویند  حرف  در  مسؤوالن  »شاید 
می بينيم  عمل  در  آنچه  اما  استانداردها نداریم  با 
نشان دهنده فاصله زیاد ایران از استانداردهای جهانی 
در زمينه درمان و نگهداری از بيماران کليوی است. به 
عنوان مثال استفاده از همين محلول استات که در دنيا 
ممنوع شده است، بيش از 20 نوع عارضه به همراه دارد 

که مرگ بيمار کليوی یكی از آن عوارض است.«             

گزارش

ساالنه 12 درصد به آمار بیماران 
کلیوی افزوده می شود ولی به دلیل 
آمار باالی مرگ و میر نهایت شاهد 
رشد 8 درصد تعداد این بیماران در 
آمار ساالنه هستیم. نرسیدن به موقع 
به پزشک، نرسیدن به موقع دارو و 
تغذیه نامناسب هم دالیل دیگری 

هستند که در باال رفتن آمار مرگ در 
این گروه بیماران موثر بوده است
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حمایتهایناکافیوآیندهمبهم
نگرانیبیمارانتاالسمی
سال 1368 خانواده های چند کودك مبتال به تاالسمی گردهم آمدند تا با راه اندازی انجمنی، سنگی از راه بردارند و مرهمی بر درد اين بيماران بگذارند. 
انجمن تاالسمی ايران اکنون عضو فدراسيون جهانی تاالسمی )TIF( است و بيش از 20 هزار عضو دارد. بهمن عزيزپور، مدير روابط عمومی انجمن 
تاالسمی ايران می گويد در همين حدود بيمار تاالسمی در ايران شناسايی شده است و تقريباً همه اين افراد زير پوشش انجمن هستند. او همچنين از 
راه اندازی سامانه اطالعات بيماران در سال 93 خبر داد و ابراز اميدواری کرد با تکميل اين سامانه هيچ بيماری خارج از پوشش انجمن باقی نماند. هر 

چند به گفته او به دليل همکاری نکردن همه بيماران اطالعات اين سامانه هنوز کامل نشده است.

تاالسمی چیست؟ 
تاالسمی به گروهی از اختالالت ژنتيكی در خون گفته 
می شود که در آن پروتيين های آلفا و بتا هموگلوبين 
که انتقال دهنده اکسيژن در سلول های قرمز خونی 
است، به قدر کافی در بدن توليد نمی شود، در نتيجه 
سلول های خونی به طور کامل شكل نمی گيرد و به 
همين دليل توانایی انتقال اکسيژن کافی را ندارد و 
در نتيجه نوعی کم خونی در بدن ایجاد می شود که 
شاید تا پایان عمر همراه فرد باشد. تاالسمی یكی از 
بيماری های شایع در ایران است و معموالً از پدر و 
مادری که ناقل ژن کم خونی است به فرزندان به ارث 
می رسد. گاهی کم خونی و فقرآهن با تاالسمی اشتباه 

گرفته می شود. نخستين قدم برای تشخيص این 
بيماری تعيين موتاسيون است. باید بررسی شود که 
پدر و مادر چه نوع موتاسيونی دارند. به طور مثال، 
کم خونی داسی شكل 300 یا 400 موتاسيون دارد. 
درباره همسرانی که تاالسمی دارند، هيچ ممنوعيت 
ازدواجی وجود ندارد؛ همسران تحت آزمایش الزم 
قرار می گيرند و به آنها اجازه داده می شود، در دوره 
بارداری آزمایش پيش از تولد را انجام دهند. چنانچه 
این آزمایش انجام نشود، 25 درصد امكان دارد که 
راه  مهم ترین  شود.  تاالسمی مبتال  به  فرزندشان 
درمان تاالسمی، تزریق مداوم خون است. رایج ترین 
تزریق  تاالسمی،  تمامی شكل های  برای  درمان 

سلول های قرمز خونی است. در صورتی که بيمار در 
گذشته، به اندازه کافی خون دریافت نكرده باشد، 
الزم است برای بهبود کيفيت زندگی وی، تعداد 

دفعات تزریق خون را افزایش داد.

 حمایت های انجمن تاالسمی از بیماران 
تاالسمی ایران  انجمن  عضو  که  بيمارانی  تمام 
می شوند می توانند از حمایت ها و امكانات این انجمن 
استفاده کنند. این حمایت ها شامل موارد متعددی 
از جمله تامين هزینه رفت و آمد و اسكان برای 
کسانی که برای دریافت خدمات درمانی مورد نياز 
مجبور به سفر هستند، می شود. ارایه آموزش های 
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الزم به بيمار و خانواده اش در مورد روش های درمان، 
نيز  جدید  داروهای  و  تشخيص  جدید  روش های 
این حمایت ها را شامل می شود.  از  دیگری  بخش 
گردهمایی های  سمينارها و  برگزاری  همچنين 
مختلف برای آموزش پرستاران و پزشكان متخصص 
نيز بخش دیگری از این حمایت ها محسوب می شود. 
از جمله دیگر خدماتی که به بيماران تاالسمی ارایه 
می شود برگزاری سمينارها و گردهمایی هایی است 
که طی آن داروها و روش های تشخيصی جدید به 
بيماران و خانواده هایشان معرفی می شود. در عين 
حال فضایی مناسب فراهم می شود تا این بيماران 
انجمن  باشند.  تعامل  در  با هم  و خانواده هایشان 
تاالسمی بخشی از هزینه های درمانی که زیر پوشش 
بيمه نيست را هم تقبل می کند. به گفته عزیزپور 
از هر فاکتور درمانی که بيماران ارایه کنند، مبلغی 
پرداخت  انجمن  توسط  تومان  هزار   40 حدود 
می شود. البته مبلغ این فاکتورها بسته به نوع درمانی 
که بيمار دریافت کرده ، ممكن است از 50 هزار تومان 

تا 2 و نيم ميليون تومان متغير باشد.
ادارات  برخی  انجمن  اعضای  تالش  با  همچنين 
و بانک ها نيز تسهيالتی را در اختيار این افراد قرار 
تاالسمی می توانند  بيماران  نمونه،  برای  می دهند؛ 
از وام درمان بهره مند شوند یا از برخی تخفيف های 
مالياتی و عوارض شهرداری و مانند اینها استفاده کنند. 
دانشگاه آزاد اسالمی هم به بيماران تاالسمی تخفيف 
شهریه می دهد.  از سوی دیگر انجمن تاالسمی ایران 
سعی دارد با اطالع رسانی عمومی و آموزش همگانی از 
تولد کودکان مبتال به تالسمی پيشگيری کند، برای 
نمونه در مقاطع مختلف سال مانند هفته سالمت 
و مانند اینها اعضای انجمن در اماکن عمومی حضور 
پيدا می کنند و با توزیع کتابچه و بروشور درمورد 
این بيماری و راه های پيشگيری از آن اطالع رسانی 

می کنند. 

تنها  خدمات  محدودیت  با  دفترچه های 
 حمایت دولتی است

صدور  می کند  ارایه  دولت  که  »تنها حمایتی 
دفترچه خاص برای بيماران تاالسمی است. بيماران 
تاالسمی با استفاده از این دفترچه داروهای اصلی و 
درمان های اصلی را به رایگان دریافت می کنند. البته 
این دفترچه برای بيماری ها و داروهای دیگر کارایی 
چندانی ندارد و مانند دفترچه های معمولی است.« 
این ها را مدیر روابط عمومی انجمن تاالسمی می گوید 

و ادامه می دهد: »البته این پوشش بيمه ای حتی 
برای داروهای اصلی هم در صورتی ارایه می شود 
که بيماران از داروهای داخلی استفاده کنند. یعنی 
اگر بيمار مجبور باشد از داروهای خارجی استفاده 
کند باید مابه التفاوت تعرفه دولتی و قيمت داروی 

خارجی را بپردازد. 
این دفترچه حتی برای تهيه داروهای بيماری های 
جانبی مانند هورمن رشد نيز کارایی ندارد.« البته 
این دسته از بيماران خاص نيز مانند باقی اعضای 
این گروه نگران از کارافتادگی و بازنشستگی و دیگر 
حمایت های اجتماعی خویش هستند؛ چرا که هنوز 
قانون خاصی برای بيمه، اشتغال و بازنشستگی زودتر 
از موعد این بيماران تصویب نشده است. در حالی که 
بيماران تاالسمی مانند تمام بيماران خاص به دليل 
ابتال به بيماری مزمنی که تمام عمر آنها را درگير خود 
کرده است مانند افراد سالم جامعه قدرت کار کردن 
ندارند و بيشتر نيازمند حمایت های اجتماعی برای 

تامين آینده خود هستند. 

تامین داروی خارجی مشکل است
داخلی  داروهای  با  بتوانند  تاالسمی که  بيماران 
درمان خود را ادامه دهند معموالً مشكلی برای تهيه 
دارو یا تامين هزینه آن ندارند چون این داروها از 

پوشش کامل بيمه ای برخوردارند. 
اما تعدادی از بيماران تاالسمی به داروهای داخلی 
 که وارد بازار شده است جواب نمی دهند و مجبورند
حتماً از نمونه های خارجی مانند دسفرال استفاده 

کنند. 
نوع  این  واردات  متأسفانه  عزیزپور  گفته  به  اما 
تامين  برای  بيماران  داروها خيلی کم شده است و 
داروهای خارجی با مشكل مواجه هستند. بسياری 
به شكل مقطعی آن هم با نامه ای که از سوی انجمن 
برای سازمان غذا و دارو ارسال می شود می توانند 

داروهای مورد نيازشان را تهيه کنند. 
برخی از بيماران نيز از داروهای خوراکی استفاده 
بيمه  و  اجتماعی  تامين  توسط  که  می کنند 
و  نشده است  بيمه  صد  در  صد  درمانی  خدمات 
تنها پرداخت بخشی از هزینه ها را بيمه ها می پذیرد. 
از سوی دیگر هزینه داروهای دیگر این بيماران و 
کارهای تشخيصی را که خيلی هم هزینه بر است 
بيمه ها پوشش نمی دهند. مدیر روابط عمومی انجمن 
تاالسمی تاکيد می کند: »دولت غير از این هيچ کمک 

دیگری به این بيماران نمی کند.«                                     

این پوشش بیمه ای حتی برای 
داروهای اصلی هم در صورتی ارایه 

می شود که بیماران از داروهای 
داخلی استفاده کنند. یعنی اگر بیمار 

مجبور باشد از داروهای خارجی 
استفاده کند باید مابه التفاوت تعرفه 
دولتی و قیمت داروی خارجی را 

بپردازد. این دفترچه حتی برای تهیه 
داروهای بیماری های جانبی مانند 

هورمن رشد نیز کارایی ندارد
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موسسه خيریه بيماران نيازمند مبتال به سرطان که 
به »موسسه خيریه بهنام دهش  پور« معروف است، 
نام جوانی را بر خود دارد که در سال 1370 در سن 
هفده سالگی مبتال به بيماری سرطان شد و در آخرین 
دوره درمان، در سال 1374، راهی مرکز رادیوتراپی 
بيمارستان شهدا تجریش شد. او در آن موقع به شدت 
تحت تأثير وضعيت ناگوار بيماران این مرکز قرار 

گرفت.
بهنام دهش پور جوان ورزشكاری بود که در آغاز 
هفدهمين سال زندگی اش به بيماری سرطان کبد 
دچار شد و سه سال با این بيماری مبارزه کرد و با وجود 
درمان های مختلف در داخل و خارج از کشور در 21 

سالگی عمر کوتاهش به پایان رسيد.
بهنام با وجود بيماری سختی که داشت اقدام به 
برگزاری اولين بازار خيریه در دی  ماه سال 1374 
کرد. پس از آن با یاری دوستانش کنسرت پيانو را 
در فرهنگسرای ارسباران ترتيب داد و آخرین شب 
زندگی را با فروش شمع  های تزیينی به نفع بيماران 

نيازمند مبتال به  سرطان در خانه به پایان رساند.
دفتر این موسسه  در سال 1374 با پيشنهاد بخش 
قسمت  در  تجریش  شهدای   بيمارستان   سرطان 
هرچه  یاری رساندن  برای  بخش  همين  آموزشی 

بيشتر به بيماران مستقر شد.
حاصل فعاليت های بهنام دهش پور قبل از مرگش، 

صرف تكميل و تجهيز سالن انتظار بخش رادیوتراپی 
و کتابخانه کودکان و اتاق بازی کودکان بيمار شد که 
در سال 1375 گشایش یافت؛ زمانی که بهنام دیگر 

در جمع دوستان و یاران نبود.
در ادامه راه بهنام، جمعی از دوستان، خانواده و یاوران، 
همراه نيت خير او شدند و بنا بر پيشنهاد دکتر حسين 
مدنی ریاست وقت بخش، در ساختمان نيمه تمام 
رادیوتراپی و انكولوژی بيمارستان شهدای تجریش 
دفتری برای همراهی هر چه بيشتر به منظور تكميل 

و تجهيز این بخش به موسسه اختصاص دادند. 
در تاریخ 19 آذرماه 1377  تقاضای تأسيس موسسه 
با حضور شهال الجوردی  خيریه بهنام دهش پور 

آگاهیدهیبرنامهاصلیمابرایجنگباسرطاناست
نايب رييس مؤسسه خيريه بهنام دهش پور:

بيش از نيم ميليون نفر در ايران به بيماری سرطان مبتال هستند و هر سال 70 تا 90 هزار مورد جديد سرطان در کشور شناسايی می شوند. آمار 
مرگ و مير و در ميان بيماران مبتال به سرطان حدود 50 هزار نفر در سال است. اين يعنی سرطان پس از حوادث و بيماری های قلب و عروقی 
سومين عامل مرگ در ايران است و پيش بينی می شود در 20 سال آينده آمار سرطان در ايران رشد 80 درصدی داشته باشد در حالی که به گفته 
اسداهلل عليدوستی، رييس نهمين کنگره کلينيکال آنکولوژی ايران: »تا 40 درصد سرطان ها با تغيير روش زندگی قابل پيشگيری و درمان است و 
با کاهش آلودگی هوا، داشتن تغذيه مناسب و مراقبت های محيطی می توان از بروز آنها پيشگيری کرد.« اما همچنان اين بيماری سخت درمان در 
کشورمان رو به پيشرفت است و هر روز قربانی می گيرد. در حالی که داروهای گران قيمت و درمان  های هزينه  بر يکی از مهمترين دلمشغولی های 

بيماران مبتال به سرطان است. 
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)مادر بهنام( ، بهمن دهش پور )پدر بهنام(، محمد 
الجوردی )دایی بهنام( و دکتر حسين مدنی)ریاست 
وقت بخش رادیوتراپی و انكولوژی بيمارستان شهدا 
هيأت  عنوان  به  بهنام(  معالج  پزشک  و  تجریش 

مؤسسان، داده شد.
هزینه های  تأمين  و  کمک  هدف  با  موسسه  این 
درمانی بيماران مبتال به سرطان و انجام تمام امور 
خدماتی بر اساس نياز و درخواست بخش سرطان 
بيمارستان های دانشگاهی، جلب همياری و مشارکت 
مادی و معنوی مردم در حمایت از بيماران نيازمند و 
جذب نيروهای عالقه مند و مردمی برای ارایه خدمات 
آنان  خانواده  و  نيازمند  افراد  به  جانبی  و  درمانی 
راه اندازی شد. در نهایت، موسسه بهنام دهش پور در 
تاریخ 13 اسفندماه 1379 با شماره 12684 به ثبت 
رسمی رسيد  و با 11 نفر هيات امنا فعاليت رسمی خود 

را آغاز کرد. 
تمام فعاليت های این موسسه از سال 1379 به صورت 
داوطلبانه در دفتر موسسه واقع در بخش انكولوژی 
و رادیوتراپی بيمارستان شهدا تجریش به صورت 

رسمی ادامه یافت.
از آن زمان تا کنون این موسسه با  گسترش و ارتقای 
فعاليت  های خود با هدف حمایت از بيماران مبتال 
به سرطان و خانواده  های آنان مجموعه  ای گسترده 
از آخرین امكانات و دستاوردهای پيشرفته پزشكی، 
بهداشتی و فرهنگی را برای بيماران فراهم کرده است 
و می  کوشد تا از راه های مختلف در زمينه پيشگيری از 
ابتال به سرطان و ارایه خدمات درمانی به این بيماران 

نقش بسزایی را ایفا کند. 
این موسسه ارایه خدمات درمانی، پزشكی، بهداشتی 
و فرهنگی در سطح بين المللی به بيماران نيازمند 
مبتال به سرطان و خانواده آنها بدون محدودیت سنی، 
جنسی، مليتی، مذهبی و در هر مرحله از بيماری را 

در برنامه خود داشته و ارایه می کند.
در جمع  را  جایگاه خود  بهنام دهش پور  موسسه 
نام  آوران سازمان  های غيردولتی در سطح بين  المللی 
قرار داده و موفق به دریافت گواهينامه بين المللی 
به   عنوان   NGO BENCHMARKING

معتبر ترین نشان کيفيت سازمان های غير دولتی در 
جهان شده است. این نشان از سوی SGS شرکت 
بازرسی و صدور گواهينامه در جهان با بيش از صد 
و چهل سال سابقه، به سازمان های غيردولتی داده 

می شود.
بنيادهای  از  یكی  دهش پور  بهنام  خيریه  بنياد 

خيریه ای است که در دو دهه گذشته سعی کرده است 
عالوه بر هموار کردن راه درمان این بيماران مرهمی بر 
درد آنها بگذارد. این بنياد در حال حاضر 7 هزار بيمار 
دچار سرطان را زیر پوشش قرار داده است. اگر بيمار 
سرطانی که در یكی از بيمارستان های دانشگاهی و 
دولتی در حال درمان است به این بنياد مراجعه کند 
با توجه هزینه بيماری و شرایط زندگيش، با توجه 
برنامه  که  اساس درصدی  بر  و  مددکاری  نظر  به 
تشخيص  دهش پور  موسسه  مددکاری  نرم افزاری 
معصومه  می کند.  دریافت  را  کمک  هایی  می دهد، 
دهش پور  بهنام  خيریه  موسسه  مددکار  کرمی، 
می گوید: »بيماری افراد با یكدیگر فرق دارد و در 
نتيجه هزینه های درمانشان نيز متفاوت است. یک 
بيمار هزینه داروهایش در ماه می شود 100 هزار 
تومان و بيمار دیگری ممكن است هزینه اش بشود 
60 ميليون تومان. ما با توجه به شرایط زندگی فرد 
و توان ماليش کمک می کنيم تا فرد را برای درمان 
بيماری اش توانمند کنيم. حال ممكن است این کمک 
برای یک نفر 20 درصد و برای دیگری 100 درصد 
باشد.« او همچنين می افزاید: »برای این که بتوانيم 
کمک بيشتری به بيماران بكنيم به ویژه آنان که برای 
درمان نيازمند داروهای گران قيمت هستند، عالوه 
بر کمكی که خودمان به بيماران می کنيم، آنها را به 
جاهای مختلفی که می توانند کمک شان کنند هدایت 
می کنيم و به این ترتيب یک تيم برای بيمارانی که 
درمان گران قيمت دارند، تشكيل می شود. در این 
تيم خود بيماران با هم در تماس هستند و به هم 
کمک می کنند که مثاًل اگر سازمانی یا نهادی کمكی 
به فردی می کند آنهای دیگر هم بتوانند از این کمک 
استفاده کنند. به ویژه که بيشتر این بيماران جوان 
هستند و هزینه این درمان ها واقعاً کمر شكن است. ما 
نهایت تالش مان را می کنيم که دست  کم نگرانی این 
افراد را کم کنيم و شرایطی را ایجاد کنيم که بتوانند 

یک درمان سالم و خوب دریافت کنند.« 
خيریه  بنياد  ریيس  نایب  خوشخونژاد،  مهرنوش 
بهنام دهش پور نيز با اشاره به تغييراتی که پوشش 
بيمه ای داروهای درمان سرطان در سال گذشته 
داروهای  بيمه ای  »پوشش  می گوید:  داشته است، 
حمایت  و  شده است  بهتر  بسيار  سرطان  درمان 
دولت از این بيماران افزایش یافته است ماهم سعی 
می کنيم تا آنجایی که ممكن است آنها را در درمان 
داروها بسيار  برخی  البته  کنيم.  یاری  بيماریشان 
گران هستند و برای هر بيماری هم کاربرد ندارند 

بیماری افراد با یکدیگر فرق دارد 
و در نتیجه هزینه های درمانشان 

نیز متفاوت است. یک بیمار هزینه 
داروهایش در ماه می شود 100 هزار 

تومان و بیمار دیگری ممکن است 
هزینه اش بشود 60 میلیون تومان. ما 
با توجه به شرایط زندگی فرد و توان 
مالیش کمک می کنیم تا فرد را برای 

درمان بیماری اش توانمند کنیم. 
حال ممکن است این کمک برای 

یک نفر 20 درصد و برای دیگری 100 
درصد باشد

گزارش
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به دليل این که بيماری های سرطانی که به مرحله 
متاستازیک برسد درمان های سخت تر و داروهای 
گران تری دارند. البته در مورد آنها هم با سازمان 
غذا و دارو و شرکت های دارویی رایزنی می کنيم 
تا بتوانيم این داروها را هم تحت شرایطی پوشش 
نمی توانيم  کنيم.  فراهم  بيماران  برای  و  دهيم 
انتظار داشته باشيم که فقط دولت داروهایی را که 
دولت  بدهند.  پوشش  دارند  گرانی  بسيار  قيمت 
هم محدودیت های خودش را دارد. در هيچ جای 
دنيا نيز دولت نمی تواند به تنهایی داروهای گران 
قيمت سرطان را در اختيار مردم قرار بدهد به همين 
دليل شبكه هایی را تشكيل می دهند از نيكوکاران، 
شرکت های بيمه و دولت تا همه با کمک هم بتوانند 
این مشكل را هم حل کنند. ما هم سعی داریم همين 
برنامه را پياده کنيم. چون داروهای جدید که واقعاً 

معجزه گر هستند خيلی گران هستند.«
او می افزاید: »عالوه بر این که افزایش پوشش بيمه ای 
دارو موجب شده است بار سنگينی از دوش بيماران 
مبتال به سرطان و بنياد برداشته شود به گونه ای که در 
حال حاضر ما تمرکزمان را از تهيه دارو برای بيماران 
به سمت تامين تجهيزات مدرن درمان سرطان سوق 

داده ایم.«
موسسه خيریه بهنام دهش پور در دو سال گذشته 
زمينه  در  تومان  ميليارد   10 شده است  موفق 
تامين تجهيزات و توسعه زیرساخت های خدمات 
درمانی برای بيماران مبتال به بيماری سرطان در 
قالب پروژه های مختلف سرمایه گذاری کند. نصب 
دستگاه شتاب دهنده خطی واریان با انرژی پایين، 
ساخت اتاق شتاب دهنده انرژی باال و افزایش فضای 
سالن انتظار و درمانگاه بخش رادیوتراپی بيمارستان 
شهدای تجریش، بهسازی و توسعه زیرساخت ها و 
ظرفيت پذیرش نقاهتگاه موجود، کمک به تجهيز 
انكولوژی و رادیوتراپی بيمارستان امام حسين)ع( 
راه اندازی  بخش،  این  پرسنلی  هزینه  کمک  و 
عمومی با  آگاه سازی  و  اطالع رسانی  کمپين های 
نصب  و  خرید  سرطان،  از  پيشگيری  محوریت 
و  داخلی، خرید  بخش  برای  اندوسكوپی  دستگاه 
نصب دستگاه سونوگرافی داپلر برای جراحی مغز 
و اعصاب، خرید و نصب دستگاه EKG برای بخش 
زنان، خرید دستگاه هایپرترميا و دوزیمتری برای 
بخش رادیوتراپی و آنكولوژی بيمارستان شهدای 
تجریش از کارهایی بوده است این موسسه در این 

مدت انجام داده است.

حمایت های غیردرمانی موسسه دهش پور 
از بیماران مبتال به سرطان

اما دارو و درمان تنها بخشی از مشكالت بيمارانی 
است که با بيماری سخت درمان سرطان دست و 
پنجه نرم می کنند. در بيماری سرطان تنها بيمار 
نيست که درگير شده است. خوشخونژاد می گوید: 
»با هر بيمار دست کم 3 تا 5 نفر از اعضای خانواده 
نيز درگير بيماری می شوند. پدری که دیگر قدرت 
کار کردن و تامين مایحتاج خانواده را ندارد. مادری 
که دیگر نمی تواند خانه را اداره کند یا فرزندی که از 
 ادامه تحصيل باز می ماند هر کدام مشكالت خود را 
دارند به همين دليل ما سعی می کنيم عالوه بر بخش 
درمان در بخش های دیگر هم به یاری این افراد 

بپردزایم.«
 به گفته نایب ریيس موسسه خيریه دهش پور کسانی 
که از شهرستان برای درمان می آیند می توانند از 
نقاهتگاه های موسسه استفاده  کنند. کسی که دچار 
بيماری سرطان می شود، اگر فرزند در حال تحصيل 
تحت پوشش  دانشگاه  تا  دبستان  از  داشته باشد 
موسسه قرار می گيرد. اگر الزم باشد کمک هزینه 
این که قسمت  بر  زندگی دریافت می کند. عالوه 
تحقيقات سرطان موسسه دهش پور دارای بخش 
روانشناسی است که اگر الزم باشد بيمار می تواند 
از خدمات آن برای تسكين آالم  روحی خود کمک 
بگيرد. هرچند کرمی، مددکار موسسه نيز یادآوری 
می کند: »درسال های گذشته به تجربه دریافته ایم که 
گاهی اوقات می توانيم با چند کلمه و دقایقی صحبت 
کردن بيمار را به زندگی و درمان اميدوار کنيم و به این 
ترتيب بخشی از ناهمواری های روحی آنها را برطرف 

می کنيم.« 

حساس  سالمت شان  به  نسبت  را  مردم 
می کنیم 

این که در چه مرحله ای از پيشرفت بيماری سرطان، 
قابل  غير  و  مستقيم  تاثير  شود  شناخته  بيماری 
انكاری در روند درمان و ميزان موفقيت آن دارد. 
بيماری  »در  می گوید:  زمينه  این  در  خوشخونژاد 
سرطان تفاوت اندازه یک ماش با یک عدس یا لوبيا 
تاثير سرنوشت سازی در درمان و موفقيت آن دارد. 
درمان بيماری که در ابتدای راه شناخته می شود 
بسيار موفق تر و راحت تر است تا بيماری  که مراحل 

مختلف را گذرانده  است.«
او تاکيد می کند: »بيمار سرطانی در بسياری موارد 

در مرحله اول شناخته نمی شود و معموالً درمان های 
کور استفاده می شود. وقتی بيمار می رسد به جایی 
که تشخيص داده می شود دیگر بسياری از مراحل را 
گذرانده است. در نتيجه هم درمان سخت تر می شود و 

هم داروها گران تر.«
متخصصان به این نتيجه رسيده اند که پيشگيری از 
سرطان با آموزش پيش بينی های الزم و نگهداری از 
بدن خود، یكی از راه هایی است که امكان پذیر است. 
نایب ریيس موسسه خيریه دهش پور می گوید: »اگر 
مردم ما بدانند که یک سری کارها را نباید انجام 
از مشكالت خيلی زیادی پيشگيری  بدهند، واقعاً 
درباره  آموزش  روی  ما  دليل  همين  به  می  کنند. 
سرطان پستان و سرطان پروستات کار می کنيم و 
تالش می کنيم یک غربالگری هایی را در این زمينه 
انجام بدهيم. به همين دليل به شكل کور و پایلوت 
هدف هایی را انتخاب می کنيم برای نمونه جاهایی 
که بيشتر در معرض خطر هستند مثل کارخانه ها یا 
جاهایی را که خودشان تمایل داشته باشند انتخاب 
می کنيم و به ارایه آموزش های الزم می پردازیم تا 
مردم آگاه باشند پيشگيری و درمان زودرس چيست؛ 
چرا که در سرطان درمان زودرس حرف اول را می زند. 
یعنی اگر کسی که توده سرطان در بدنش تشخيص 
داده شده است در مرحله اول بيماری باشد سرطانش 
واقعاً درمان می شود. ولی برای نمونه ما بيماری داریم 
که 4 سال است کمر درد دارد و آرام آرام این درد 
شدیدتر شده است و االن با سرطانی رو به رو است که 
تمام بدنش را گرفته است و دیگر هيچ کاری نمی توان 
برایش انجام داد. در صورتی که یک آزمایش ساده یا 
یک ام آرآی می توانست بگوید که این فرد یک مشكل 

اساسی دارد.«
خوشخونژاد در پایان می گوید: »کاری که ما می کنيم 
آگاهی دهی است. زن ها را نسبت به بدن خود حساس 
می کنيم تا خودآزمایی کنند. چون اگر االن بروید 
ماموگرافی می گویند تا دو سال دیگر الزم نيست، 
اطرافيان خيلی  بيماری  به دليل  اگر فرد  و  بياید 
حساس شده باشد 6 ماه تا یک سال بعد مراجعه 
می کند در حالی که ممكن است درست از فردای 
روزی که ماموگرافی انجام شده است بيماری شروع 
شود. در واقع هدف حساس سازی افراد جامعه نسبت 
به سالمت شان است. اگر مردم بدانند هر پک قليان 
به معادل 20 تا 30 پک سيگار است، یا اگر بدانند این 
محيط آلوده است یا اگر بدانند اگر عفونت بهبود نيابد 

عواقب وخيمی دارد، پيشگيری می کنند.«                   

گزارش
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11 هزار بیمار زیر پوشش کانون هموفیلی 
ایران است 

کانون هموفيلی ایران یكی از قدیمی ترین سازمان های 
مردم نهادی است که به شكل منسجم به حمایت از 
مبتالیان یک بيماری خاص می پردازد. این کانون در 

سال 1345 راه اندازی شده است و اکنون با گذشت 
چيزی حدود 5 دهه  11 هزار بيمار هموفيلی را زیر 
پوشش دارد. احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفيلی 
ایران دراین زمينه می گوید: »تقریباً بيشتر بيماران 
هموفيلی عضو کانون هستند. هرجا فردی به عنوان 

معرفی  مؤسسه  به  شود  شناخته  هموفيلی  بيمار 
می شود و از این که عضو موسسه باشد خوشحال هم 
می شوند. چون موسسه هم امكانات در اختيارشان قرار 
می دهد و هم راهنمایی های مختلفی را به آنها ارایه 
می دهد. تقریباً همه زیر پوشش هستند مگر این که 

دسترسیبیشتربهدارویهموفیلیمتناسب
باتولیدناخالصملیاست
بيماران هموفيلی، افرادی هستند که روند انعقاد خون در آنها به درستی انجام نمی شود و در نتيجه با هر خراش کوچکی ممکن است 
دچار خون ريزی شديدی شوند که تا مدت ها قطع نشود. اما هموفيلی تنها نام يکی از بيماری های اختالل انعقاد خون و معروف ترين اين 
بيماری ها است. به همين دليل در ايران تمام افرادی که دچار بيماری انعقاد خون هستند را هموفيلی می نامند. اما اگر بخواهيم از نظر علمی و 
از ديد متخصصان به موضوع نگاه کنيم درست تر آن است که تنها کمبود فاکتورهای  8 و 9 را هموفيلی بناميم. باقی اختالالت انعقادی را همان 
اختالل انعقادی می گويند و معموالً هر يک با نام دانشمندی که آن را کشف کرده است شناخته می شوند. برای نمونه می توان اين گونه توضيح 
داد که 13 پروتيين برای انعقاد خون الزم است که همه آنها در کبد انسان توليد می شود اگر يکی از اين پروتيين ها را فردی نداشته باشد دچار 
اختالل انعقادی می شود درست مانند اين که يک دومينوی 13 تايی را بچينيم اولی را بزنيم همه مهره ها می افتدند و در نتيجه آخرين مهره 
روی ديوار رگ می افتد و خون را بند می آورد. ولی اگر هر کدام از اين 13 فاکتور اشکال داشته باشند و نتوانند آن طور که بايد عمل کنند در 
نتيجه آخرين مهره دومينو هم نمی تواند دهانه باز رگ را ببندد و خون ريزی ادامه خواهد يافت. به اين شرايط می گويند اختالل انعقاد خون يا 
به گفته پزشکان آبشار انعقاد تکميل نشده است.  در عين حال برای بستن اين دهانه باز زخم، پالکت های خون نيز الزم است. يعنی اگر کسی 
پالکت های خونش کافی نباشد نيز دچار نوعی مشکل انعقاد خون می شود. همچنين بيمار ديگری وجود دارد به نام ون ويلبراند، کسی که اين 
بيماری را دارد ژن حمل کننده فاکتور 8 را ندارد. يعنی بدنش فاکتور 8 را توليد می کند اما حمل کننده اين فاکتور وجود ندارد بنابراين باز هم 

آبشار انعقاد کامل نمی شود.  

مديرعامل کانون هموفيلی ايران:

گزارش
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خودشان نخواهند. مانند مواردی که هنوز مشكل 
بيماری شان را نپذیرفته اند. نمی دانم چه درکی دارید 
از افرادی که وقتی به آنها اعالم می کنيم بيمار هستيد، 
پذیرای واقعيت نيستند و دوست دارند این خبر دروغ 
باشد. چنين فردی ممكن است سالی یک بار به فاکتور 
انعقادی نياز پيدا کنند و بعضی ها هم خيلی خوش بخت 
هستند که بيماری شان کشف می شود. این بيماران که 
از افراد نادر هستند، کسانی که به بيماری ون ویلبراند 
دچارند و تنها در خون ریزی های عميق بيماری شان 
کشف می شود و اگر این بيمار به طور اتفاقی بيماریش 
کشف شود یک حوزه امن برایش به وجود می آید چرا 
که برای نمونه زنی که می خواهد زایمان کند اگر این 
بيماری را داشته باشد و کشف نشده باشد در خطر 
مرگ قرار دارد. از سوی دیگر برخی افراد هم دل شان 
نمی خواهد به موسسه مراجعه کنند چون دوست 
ندارند دیگران از بيماری شان مطلع شوند. برای نمونه 
ما معاون وزیری داریم که  دچار بيماری هموفيلی 
است ولی نمی خواهد کسی بداند . این افراد بيماری 

خودشان را پنهان می کنند.« 
کانون هموفيلی ایران 29 دفتر نمایندگی در استان های 
مختلف کشور دارد. در برخی استان ها مانند ایالم چون 
تعداد بيماران بسيار کم است، این کانون دفتری دایر 
نكرده است و بيماران استان از استان های همجوار 
خدمات دریافت می کنند یا برای دریافت خدمات به 

تهران می آیند. 
خدماتی که کانون دراختيار بيمارانش قرار می دهد 
شامل چهار حوزه مشخص است. اولين حوزه بخش 
خدمات درمانی و پيشگيری است. قویدل در این 

زمينه می گوید: »ما بدون هيچ تعارفی با دستگاه 
دولتی، معتقدیم آن جریان اجتماعی که تمام انرژیش 
بيمار کرده است،  تولد  از  به پيشگيری  را معطوف 
کانون هموفيلی بوده است.  یعنی در تمام سال های 
گذشته اگر بحثی در مورد پيشگيری از تولد کودک 
بيمار مطرح بوده است، این کانون بوده که پرچم را 
نگاه  داشته است. از سال 1379 نيز که ما درمانگاه را 
راه اندازی کرده ایم با تاسيس یک آزمایشگاه ژنتيک 
تالش کرده ایم که از تولد بيمار هموفيلی جلوگيری 
کنيم. امسال اولين سالی است که طی دیداری که 
با وزیر بهداشت داشته ایم توانستيم ایشان را قانع 
کنيم که وزارت بهداشت رسما اقدام به رایگان کردن 
آزمایشگاه های ژنتيک در حوزه های مختلف بيمه ای 
کند. این اقدام یک گام بسيار بزرگ است. در حقيقت با 
این اقدام کار از نظر سخت افزاری برای ما کمی راحت تر 
شده است ولی اساسا  یكی از حوزه هایی که ما تالش 
می کنيم به بيماران خدمات بدهيم درمان، دارو و 

پيشگيری است.«
مدیرعامل کانون هموفيلی می افزاید: »تا سال ها، یعنی 
تا زمان  پيش از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 
وزارت بهداشت کمكی را در اختيار کانون قرار می داد تا 
به واسطه کانون دراختيار بيماران قرار بگيرد و در ازای 
رسيد و فاکتورهای هزینه ها به وزارت ارایه داده می شد. 
تا این زمان ما صد در صد هزینه های درمانی بيماران 
را پرداخت می کردیم. ولی از حدود 8 سال پيش 
که این کمک هزینه قطع شده است تاکنون طبق 
دستورالعمل، موسسه 50 درصد هزینه های درمانی را 
تقبل می کند و باقی را باید خود بيمار بپردازد. البته با 

توجه به این که بخشی از خدمات را هم دولت فرانشيز 
نمی گيرد یک مقدار فشار مالی که به بيماران وارد 
می شود، کم است. برای نمونه یک سری مجموعه ها در 
دانشگاه های پزشكی با دفترچه بيمه به صورت رایگان 
خدمات می دهند و حتی فرانشيزهای بخش بيمار را 
هم نمی گيرند. عالوه بر این که 50 درصد هزینه های 
حوزه  بستری را تقبل می کنيم اگر اتفاقی برایشان 
بيفتد که شامل آن 10 درصد فرانشيزهای معمول و 
جاری بيمارستان ها بشود، کانون نصف این هزینه ها را 
هم تقبل می کند. ضمن این که برای افراد بی بضاعت 
و کسانی که مشكل مالی دارند نيز حوزه مددکاری 

جداگانه رسيدگی می کند.«
در حوزه پيشگيری هم تا سال 92 کانون هموفيلی 50 
درصد از هزینه های آزمایشگاه ژنتيک را می پرداخت. 
اما  از سال 93 و بعد از اظهار نظر وزیر بهداشت، انجام 
آزمایش های ژنتيک را که بسيار هم گران قيمت 
هستند رایگان شده اند. مدیرعامل کانون هموفيلی 
ایران تاکيد می کند: »ما به این نتيجه رسيدیم باید هر 
طور شده این هزینه را تقبل کنيم تا از چرخه معيوب 

تولدهای جدید جلوگيری کنيم.«
دومين حوزه خدمات کانون هموفيلی ارایه یک سری 
نخستين  است.  بيماران  به  معين  رفاهی  خدمات 
خدمت این است که در محل دفتر مرکزی از 8 واحد 
آپارتمانی 3 واحد اداری است و 5 واحد با ظرفيت 
40 تخت خوابگاه بيمارانی است که برای درمان از 
شهرستان به تهران می آیند. در واحدها عالوه بر ارایه 
خدمات اقامت وعده های غذای مهمانان نيز تامين 
می شود و همچنين در مدتی که برای امور درمانی این 

از حدود 8 سال پیش که این کمک هزینه قطع شده است 
تاکنون طبق دستورالعمل، موسسه 50 درصد هزینه های 
درمانی را تقبل می کند و باقی را باید خود بیمار بپردازد. 

البته با توجه به این که بخشی از خدمات را هم دولت فرانشیز 
نمی گیرد یک مقدار فشار مالی که به بیماران وارد می شود، کم 
است. برای نمونه یک سری مجموعه ها در دانشگاه های پزشکی 

با دفترچه بیمه به صورت رایگان خدمات می دهند و حتی 
فرانشیزهای بخش بیمار را هم نمی گیرند
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جا هستند خدمات الزم به آنها ارایه داده می شود. عالوه 
بر این ها کانون در حوزه های دیگری که بيماران در آن 
با مشكل مواجه می شوند مانند مسایل خانوادگی، 
اقتصادی و حقوقی به آنها کمک می کند یا با توجه 
به مناسبت های مختلف مانند عيد نوروز و بازگشایی 
مدارس خدمات رفاهی خاصی را در اختيار بيماران 
قرار می دهد یا برایشان برنامه های سفر زیارتی یا اردو 
برقرار می کند. همچنين تمام بيماران هموفيلی که 
ازدواج می کنند از سوی موسسه به یک سفر سه روزه 
به مشهد مهمان می شوند البته سفرهایی مانند این ماه 
عسل به عنوان مشوق هایی در حوزه پيشگيری در نظر 
گرفته شده است یعنی کسی می تواند به ماه عسل برود 
که قبل از ازدواج، برای مشاوره ازدواج به کانون مراجعه 
کرده باشد. کسی که از مشاوره ازدواج برای پيشگيری 
از تولد کودک مبتال به هموفيلی استفاده نكرده باشد، 
می گوید:»در  قویدل  نمی شود.  مشوق  این  شامل 
واقع این نوع مشوق ها جایزه آگاهی این افراد است 
برای این که فرد بيمار به همسر آینده اش همه چيز 
را گفته باشد تا بتوانند همه مسایل را رعایت کنند. ما 
خدمات رفاهی مان را نيز با توجه به حوزه آگاهی دهی 

می دهيم.«
 او همچنين در تشریح انواع خدمات رفاهی که از سوی 
کانون در اختيار بيماران قرار می گيرد می افزاید: »در 
خدمات رفاهی یک سری چيزها را اصاًل مددکاری 
می گيرد.  قرار  عضا  ا  تمام  دراختيار  و  نمی کنيم 
پرداخت  اعضا  مثال 50 درصد هزینه درمان همه 
می شود. هر کدام از بيماران هموفيلی که تقاضا کند 
و سند داشته باشد، هزینه ها را دریافت می کند. ولی 

اگر کسی پرداخت بيشتر از 50 درصد هزینه ها را 
بخواهد، مددکاری می کنيم یا اگر فرش و تلوزیون 
اما  می کنيم.  مددکاری  اینها بخواهد،  لوازمی مانند 
بسته لوازم التحریر مهر را مددکاری نمی کنيم و به 
می دهيم.  دارند،  دانش آموز  که  خانواده هایی  همه 
چون می خواهيم که بيماران را در حوزه تحصيل 
تشویق کنيم، چرا که این افراد کار بدنی نمی توانند 
بكنند. همچنين دانشجویی که واحدهایش را پاس 
به  ترتيب  این  به  می کند  دریافت  جایزه  می کند، 
آن ها پيام می دهيم.  بخشی از شهریه ها را هم تامين 
می کنيم به این ترتيب که دانشگاه آزاد 10 درصد از 
شهریه را خودش تخفيف می دهد و 300 تا 350 هزار 
تومان هم ما در تامين شهریه کمک می کنيم. البته 
اگر نيكوکارانی پيدا کنيم که در حوزه تحصيل از اعضا 
حمایت کنند شاید این عدد باالتر هم برود. اما متاسفانه 
گرایش های عمومی برای این نوع حمایت ها در جامعه 
پایين است. فقط قشرهای روشنفكر جامعه و آدم های 
فرهيخته به این حوزه ها توجه می کنند. بيشتر مردم 
سعی می کنند پول دارو و درمان را تامين کنند. یعنی 
اگر بگویی کسی عصا ندارد ده تا عصا می دهند ولی 
تا می گویيم کسی پول تحصيل ندارد فقط آدم های 

فرهيخته این هزینه ها را تقبل می کنند.«
او می افزاید: »یعنی اگر بگویيم می خواهيم برای یک 
بيمار کامپيوتر بخریم، آدم سنتی می گوید خوب 
سنتی  خيریه های  یا  نداشه باشد.  کامپيوتر  حاال 
وقتی می خواهند کمكی بكنند می گویند پولی که 
ما می دهيم را باید بدهيد به کسانی که ندارند. ولی 
ما چنين تفكيكی قایل نيستيم. ما معتقدیم همه 

افراد باید در این کانون رفت و آمد داشته باشند تا 
موسسه قوت بگيرد و رشد کند. اگر تمام کسانی که در 
موسسه رفت و آمد دارند افراد ضعيف باشند که با مبلغ 
کمی می توان فرستادشان رفت، که هرگز موسسه 
تقویت و رشد نخواهد کرد. به این ترتيب یک جریان 
اجتماعی هرگز راه نخواهد افتاد. ما این تحول  را از سال 

76 آغاز کرده ایم.«
کانون هموفيلی شعاری دارد با عنوان »حقوق بيمار از 
درون هيچ صندوق اعانه ای خارج نمی شود«. قویدل 
معتقد است حتی اگر هزاران صندوق اعانه در سطح 
شهر بگذارند حق بيمار از هيچ کدام از آنها بيرون 
نخواهد آمد. حق بيمار یک مفهومی دارد که بر اساس 
آن تعریف باید دنبالش بود. در نتيجه یكی از خدمات ما 

حمایت های حقوقی از بيماران است. 
»شاید  می گوید:  هموفيلی  کانون  مدیرعامل 
برجسته ترین حمایت  حقوقی، همان احقاق حقوق 
بيماران هموفيلی در جریان خون های آلوده است. ما 
تمام تالشمان این است که این خاطره تلخ را هم از 
ذهن بيماران پاک کنيم و هم ذهن دولت. من نمی دانم 
این چه بی سياستی است که در دولت پيش می رود. 
در تمام کشورها چنين بی مباالتی هایی پيش می آید و 
دولت ها سریع کار را جمع می کنند و سعی می کنند به 
اعتماد عمومی خدشه ای وارد نشود. ولی در ایران این 
ماجرا رفت در قوه قضایيه و از پایه ای ترین دادگاه ها تا 
دیوان عالی کشور کشيده شد. به گونه ای که تا کنون 
حدود 2 هزار و 600 رای قطعی در این زمينه گرفته ایم. 
در صورتی که همه کشورها یک راه حل می گذارند و با 
یک جلسه هيات دولت غرامتی را به بيماران اختصاص 

گزارش



پرونده

سال پنجم / شماره 47 /  فروردین  1394 5۰

می دهند و راضی شان می کنند. این رفتار هم موجب 
تحكيم حقوق شهروندی می شود و هم موجب می شود 

که صدمات دیگری به سيستم بيماران وارد نشود.« 
مرکز  تاسيس  نيز  کانون  حمایتی  حوزه  آخرین 
جامعی است که برای درمان بيماران ایجاد شده است. 
درمانگاهی که از سال 79 تاسيس کرده اند و تمام تالش 
بر این بوده است که آنچه سيستم بين المللی نامش را 
گذاشته خدمت به بيماران تا آنجا که ميسر است، در 
آنجا متمرکز شود. این درمانگاه در تقاطع خيابان های 
فلسطين و زرتشت در تهران واقع شده است و قویدل 
در مورد آن می گوید: »وقتی از مجمع عمومی کانون در 
مورد دستاوردهای مان نظرخواهی می کنيم، معموال 
بعد از موفقيت های حقوقی مان که آن را بزرگ ترین 
دستاورد می دانند، راه اندازی این درمانگاه را خدمتی 

بزرگ به بيماران هموفيلی می دانند.«
در این درمانگاه خدمات سرپایی به بيماران مراجعه 
کننده ارایه می شود. خدمات دندانپزشكی نيز که یكی 
دیگر از معضالت جدی هموفيلی ها است در این مرکز 
ارایه می شود، چون این بيماران مشكل خون ریزی 
دارند هر دندانپزشكی نمی تواند، کار این ها را مدیریت 
کند و این یک نعمت است که دندانپزشكی جایی 
باشد که در همان محل پزشک متخصصی است که 
می تواند خون ریزی را کنترل کند. فيزیوتراپی نيز یكی 
دیگر از خدمات این درمانگاه است چرا که یكی دیگر 
از مشكالت اصلی بيمارها  که در اثر خون ریزی شدید 
ایجاد می شود، عوارضی مانند معلوليت است. قویدل 
در این زمينه تاکيد می کند: »در واقع فلج عارضه 
بيماری هموفيلی است ولی در سال های گذشته این 

قدر این عارضه جدی شده است که همه فكر می کنند 
بيمار هموفيلی باید معلول هم باشد. در حالی که بيمار 
اگر درمان و داروی مناسب داشته باشد دچار این 

عارضه نمی شود.«
بخش دیگری از این درمانگاه آزمایشگاه انعقاد است که 
به تشخيص بيماری های انعقادی می پردازد و یكی از 
سه مرجع تشخيص وزارت بهداشت محسوب می شود 
که تایيدیه بين المللی هم دارد. به این ترتيب که یک 
موسسه ناظر انگليسی مدام یک نمونه مجهول برای 
نمایشگاه می فرستد و جواب ها را کنترل می کند که 
آیا تشخيص ها درست است یا نه. آزمایشگاه عمومی، 
حوزه  در  ادواری  کلينيک های  ژنتيک،  آزمایشگاه 
بيماری های کبد، گوارش، عفونی، ارتوپدی و زنان نيز 
بخش های دیگری از این درمانگاه را تشكيل می دهند. 
قویدل در مورد  این درمانگاه می گوید: »هر چنداین 
درمانگاه یكی از هزینه بر ترین مراکز ما است، ولی ما 
تمام خدمات را رایگان به بيماران ارایه می دهيم. 
همچنين برای بيماران بخش آموزشی داریم چون 
معتقدیم بيمار خودش عضو تيم درمان است. چون 
پزشک دو صفحه کتابش هموفيلی بوده است ولی 
بيمار  سال ها است که با این بيماری زندگی می کند. 
پزشكان فهميده هميشه به انترن ها و دانشجویانشان 
که درس می دهند، می گویند با بيمار سخت درمان که 
برخورد می کنيد، او خودش راهنمایيت می کند که چه 
مشكالتی دارد. بيماری  سخت درمان موضوع روزانه 
شما نيست، پس باید خيلی دقت کنيد به گزارش هایی 
که بيمار به شما می دهد. بچه ای که خون ریزیش بند 
نمی آید و درد شدید دارد به تمام چيزهایی که پزشک و 

اطرافيانش می گویند توجه می کند و آن ها را در ذهنش 
نگاه می دارد و به این ترتيب در همان حال آموزش هم 

می بيند.«
او همچنين معتقد است آموزش مدیریت بيماری 
با توجه به این که برخالف گذشته که داروها تنها در 
بيمارستان و در حال بستری تزریق می شد، اکنون در 
دسترس قرار دارد و همه جا قابل استفاده است، امری 
مهم است و تاکيد می کند: »بنابراین یكی از کارهایی 
که در موسسه انجام می دهيم، آموزش خانواده ها است 
که به شكل رو در رو در جلساتی با پزشک و کارشناس 

انجام می شود.«
کميته مادر ایران نيز یكی دیگر از اقدامات حمایتی 
کانون هموفيلی است. در این کميته مادرانی که که 
در حوزه های مختلف روانشناسی و مهارت های زندگی 
آموزش داده شده اند، به کمک مادرانی می روند که تازه 
بچه شان با بيماری هموفيلی متولد شده است. به این 
ترتيب مادر کودک هموفيلی وارد جلسه ای می شود 
که مادرانی با فرزندان هموفيلی 4 ، 10 یا 15 ساله 
نشسته اند. این مادر به نوعی آینده فرزند خودش را 

آنجا می بيند و آرامش می گيرد. 

پیشگیری کار فرهنگی است
»در حوزه  پيشگيری تا زمانی که در ساختارهای 
فرهنگی جامعه رسوخ نكنند نه دولت و نه پزشكان 

نمی توانندکاری بكنند.«
این را قویدل می گوید و می افزاید: »اگر پيشگيری از 
تاالسمی را به شكل ملی پيگيری می کنند، به دليل 
این است که تقریباً نصف مردم ایران به نوعی به آن 
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مبتال هستند و به همين دليل این یک موضوع ملی 
است و برای آن باید آزمایش های ملی انجام شود و 
می ارزد که چنين کاری بكنند. در واقع طرح پيشگيری 
از تاالسمی یكی از طرح های بسيار موفق کشور است 
و اگر  چنين نگاهی به این حوزه نشده بود ما شاهد 
رشد سرسام آور آن بودیم. هرچند هنوز هم انجمن 
متولد  که  تعدادی  این  که  است  تاالسمی معترض 
می شوند، ایراد دارد. اما برخالف تاالسمی هموفيلی 
جزو بيماری های نادر است و دليل این که این قدر 
بزرگ شد ه  هزینه های گزاف درمان آن است. یعنی این 
ده هزار بيمار به قدری هزینه زیادی دارند که شاید یک 
هفتم بودجه ارزی دارویی کشور را به این ها اختصاص 
می یابد. بنابراین بحث پيشگيری از هموفيلی باید با 

ابزارهای دیگری پيگيری شود.«
از هر 10 هزار نفر مذکور جمعيت هر کشوری یک 
نفر به هموفيلی نوع A مبتال می شود. هموفيلی، 
یعنی بيماری کمبود فاکتور 8 و 9 که وابسته به جنس 
است. یعنی خانم ها انتقال دهنده ژن بيماری هستد 
و آقایان مبتال می شوند. فقط به شكل بسيار نادر 
و در اثر یک جهش ژنتيكی ممكن است بيماری از 
مرد منتقل شود. این موضوع جدی است که موجب 
افسردگی در زنان می شود و موجب می شود مادر به 
شدت دچار صدمات روحی شود. به ویژه با فرهنگ 
مردساالری که ضد زن است و در جامعه حاکم است 
این موضوع خيلی جدی تر هم می شود. بنابراین وقتی 
یک بيمار هموفيلی شناسایی می شود باید خواهرانش 
نيز بررسی شوند که آیا ناقل ژن بيماری هستند یا نه. 
البته در مورد دیگر بيماری های اختالل انعقاد ماجرا 

پيچيده تر هم می شود. انتقال بيماری هموفيلی به 
دو دسته افراد مربوط می شود یكی ناقلين اجباری 
و دیگری افرادی که باید شناسایی شوند. اگر این 
ابهام را برطرف کنيم جلوی 70 درصد تولد بيماران 
را می گيرم. 30 درصد هم متاسيون غيرقابل تشخيص 
است که هر کاری کنی به آمار اضافه می شود. یک 
دسته دیگر دختر مرد هموفيلی است که ناقل است. 
دختران پدران هموفيلی ناقالن اجباری هستند و 
کسانی که باید تشخيص داده بشوند آیا ناقل هستند 
یا خير خواهران پسران هموفيلی هستند. قویدل 
تاکيد می کند:»بنابراین در حوزه های دیگر اختالالت 
انعقادی پيام ما  این است که ازدواج فاميلی نكنيد.« اما 
در عين حال پيشگيری از تولد اختالت انعقادی دیگر 
مستلزم آزمایش دو زوج است و این که آیا این دو با هم 

باعث بروز بيماری در آن بچه خواهد شد یا خير.
شدن  افزوده  از  آمارها نشان  گذشته  سال های  در 
200 تا 300 بيمار هموفيلی داشت ولی اکنون این 
آمار کاهش پيدا کرده است تا به اعداد 50 تا 60 نفر در 
سال رسيده است و البته می تواند کاهش بيشتری هم 

داشته باشد.  
قویدل می افزاید: » اگر در خانواده ای که هيچ سابقه 
هموفيلی ندارند تولد فرزند هموفيلی رخ بدهد جزو 
آن 30 درصدی است که کاری برای پيشگيری از آن 
نمی توان انجام داد. ولی اگر به علت مشكالت فرهنگی 
در خانواده هایی که سابقه بيمار هموفيلی دارند، فرزند 

بيماری متولد شود، مشكل فرهنگی است.«
تولد  باعث  که  دالیلی  از  »یكی  می کند:  تاکيد  او 
نكردن  پيشرفت  می شود،  هموفيلی  بچه های 

روش های پيشگيری است. چون ما هنوز نتوانسته ایم 
را جایگزین  از رحم(  )لقاح خارج  روش آی وی اف 
بارداری معمولی کنيم. در حالی که در این روش 
می توان کرومزوم سالم را از بيرون انتخاب و بارور کرد 
و در نتيجه عالوه بر پيشگيری از تولد فرزند بيمار فشار 

روانی را که روی مادر است را نيز از بين برد.«

زندگی بیماران هموفیلی بدون کمک دولت 
میسر نیست

بزرگ ترین هزینه درمانی بيماران هموفيلی تامين 
داروی شان است. قيمت فاکتور 8 ، 80 یورو است 
ولی بيمار یک ریال هم نمی پردازد. اما از سوی دیگر 
بی توجهی به برخی مسایل رفاهی موجب باال رفتن 
هزینه ها می شود. قویدل در این مورد می گوید: »برای 
نمونه بيمار هموفيلی که در سيستان و بلوچستان در 
اتوبوس می نشيند تا برای درمان به تهران بياید همان 

جا باید 5 واحد فاکتور بزند. 
در نتيجه بيمار زمانی که به تهران می رسد هم باید 5 
واحد دیگر فاکتور بزند. در نتيجه می شود 10 واحد 
فاکتور 8 که هزینه اش می شود 800 یورو. هيچ کس 
هم به این موضوع فكر نمی کند که اگر برای این بيمار 
بليت هواپيما تهيه شود بسيار ارزان تر تمام می شود.« 
قيمت داروهای انعقادی دیگر هم بسيار گران است 
برای نمونه هر واحد فاکتور 7، یک ميليون و 40 هزار 
تومان قيمت دارد. یعنی یک آدم بزرگ که الزم دارد  
5 واحد و شاید 10 واحد در هفته تزریق کند هزینه اش 
می شود 10 ميليون تومان. به همين دليل قویدل 
تاکيد می کند: »مهمترین حمایت دولت از بيماران در 

بزرگ ترین هزینه درمانی بیماران 
هموفیلی تامین داروی شان است. قیمت 
فاکتور 8 ، 80 یورو است ولی بیمار یک 
ریال هم نمی پردازد. اما از سوی دیگر 

بی توجهی به برخی مسایل رفاهی موجب 
باال رفتن هزینه ها می شود.  برای نمونه 

بیمار هموفیلی که در سیستان و بلوچستان 
در اتوبوس می نشیند تا برای درمان به 

تهران بیاید همان جا باید 5 واحد فاکتور 
بزند.  در نتیجه بیمار زمانی که به تهران 
می رسد هم باید 5 واحد دیگر فاکتور 

بزند. در نتیجه می شود 10 واحد فاکتور 8 
که هزینه اش می شود 800 یورو

گزارش



پرونده

سال پنجم / شماره 47 /  فروردین  1394 52

حوزه دارو است که یک ریال هم نمی گيرد. در حوزه 
درمان هم با پوشش های بيمه ای خوب تالش می کند 
که هزینه بيمار در سبد خانوار کاهش پيدا کند در واقع 
بدون حمایت دولت زندگی کردن برای این بيماران 

ميسر نيست.«

سطح توقع مان را در حد تولید ناخالص ملی 
تنظیم می کنیم  

یک استاندارد جهانی به نام شاخص سطح دسترسی 
بيماران هر کشور به داروی هموفيلی وجود دارد که 
از سوی فدراسيون جهانی هموفيلی اعالم شده است. 
از 123 عضو  یكی  نيز که  ایران  کانون هموفيلی 
این فدراسيون است. این استاندارد حاصل تقسيم 
جمعيت یک کشور به ميزان فراورده خونی فاکتور 
8 بر حسب واحد است. بر اساس شاخصه های این 
فدراسيون کمترین استاندارد جهانی برای دسترسی 
به این دارو عدد یک است. یعنی اگر این شاخصه کمتر 
از یک باشد بيماران در معرض مرگ قرار دارند. هر 
چه عدد این استاندارد باالتر باشد یعنی دسترسی 
باالتر است و به  نيازشان  بيماران به داروی مورد 
اصطالح بيماران ایمن تر و سالم تر هستند و کمتر 
دچار عارضه می شوند. در ایران این سطح دسترسی تا 
سال 92 حدود 1/6 واحد بوده است اما با آمدن دولت 
جدید و نگاه جدید دولت به بهداشت جامعه و پذیرش 
اجرای طرح پيشگيری از معلوليت برای سنين یک 
تا 15 سال سطح دسترسی در ایران به 2/2 واحد 

رسيده است.
اما برای اینكه بتوان تصویر روشن تری داشت باید 

گفت سطح دسترسی در اروپا و آمریكا عددی معادل 5 
الی 9 واحد است. اگر سوالتان این است که حاال با این 
دسترسی داروی زیاد چه کار می کنند، باید گفت، اصال 
نمی گذارند بيمار دچار خون ریزی شود. یعنی در هفته 
دو بار به بيمار تزریقاتی می دهند که آن بيمار را تبدیل 
می کند به یک فرد عادی و اساساً کيفيت زندگی بيمار 
را تغيير می دهد و بيمار می تواند زندگی عادی خودش 
را داشته باشد. این موضوع به خصوص در کودکان 
اهميت ویژه ای پيدا می کند. در کشورهای توسعه 
یافته حمایت های بيمه ای و زیرساختی به قدری قوی 
است که یک فرد بيمار به عنوان یک شهروند به طور 
مداوم سالمتش کنترل می شود و در نتيجه داروی 
مورد نيازش مرتب به خانه اش فرستاده می شود عالوه 
بر اینكه این افراد در حوزه های دیگر نيز مورد حمایت 
قرار می گيرند. در این کشورها بيمه درمان و بيمه 
بيكاری به درستی تعریف شده است و پوشش های 
بيمه ای قوی دارند. مراکز تشخيصی درستی که دارند 
در این زمينه بسيار کارگشا هستند چرا که در بيماری 
هموفيلی موضوع تشخيص بسيار مهم است. مدیر 
کانون هموفيلی ایران می گوید:»سطح تحقيقاتی که 
در حوزه های درمانی در این کشورها انجام می شود، با 
آنچه در کشورهای ما می شود بسيار متفاوت است. 
تا آنجا که وقتی می گویيم می خواهيم از تولد کودک 
هموفيلی جلوگيری کنيم، تعجب می کنند که چرا 
در حوزه خصوصی مردم دخالت می کنيم. در این 
کشورها تنها اطالع رسانی می کنند چون زیرساخت 
آنها آن قدر قوی است که برایشان مسأله ای نيست که 
بچه ای با بيماری  هموفيلی دنيا بياید. در ایران هم 

خود مقام معظم رهبری به ما اجازه داده اند در مورد 
پيشگيری اقدام کنيم چرا که تولد فرزند هموفيلی 
موجب حرج مادر است و اگر کسی این حرج را احساس 
هموفيلی  فرزند  که  کند  انتخاب  می تواند  نكند 

داشته باشد.« 
یادآوری می کند: »فدارسيون جهانی  او همچنين 
هموفيلی به ما یاد داده است سطح توقع مان متناسب با 
درآمد ناخالص ملی کشورمان باشد وگرنه تحقق پيدا 
نمی کند. شما به عنوان بيمار هموفيلی نمی توانيد به 
عنوان بخشی از جامعه ایران متوقع باشيد که مانند 
یک آمریكایی و اروپایی زندگی کنند و باقی مردم در 
سطح شهروند یک کشور فقير زندگی کنند. بنابراین 
سطح توقع ما معين است و معتقدیم امسال وزارت 
بهداشت که گام پيشگيری از معلوليت کودکان 0 تا 
15 سال را برداشته است، اگر بتواند این گام را نهادینه 
کند، قدم بزرگی برداشته است. پس از آن اميدواریم 
در سایه شكوفایی اقتصاد و افزایش درآمد ناخالص 
ملی بتوان سقف استاندارد دسترسی به دارو را  در 
سال های آینده افزایش داد. بنابراین خواسته ما از 
دولت این است که اول طرح 0 تا 15 ساله ها را تثبيت 
کند. بعد در سایه شكوفایی اقتصادی افزایش توليد 
ملی داشته باشند. یعنی به جای برسيم که بتوانيم این 
فاکتورهای مورد نيازمان را در داخل کشور توليد کنيم. 
همان طور که فاکتور 7 را با نام آریو 7 توليد کرده اند اگر 
باقی فاکتورها را هم در کشور توليد کنند این اميدواری 
وجود دارد که بيماران ما هم بتوانند از منابع ملی 
استفاده کنند و به این ترتيب با قيمت بسيار ارزان تر به 

داروی بيشتر دسترسی داشته باشند.                               
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اما همچنان بيماری های نادر بسياری وجود دارد 
که نياز به توجه ویژه دارد مانند بيماری ای ال اس، 
بيماری نادری که عضالت فرد را درگير می کند و 
موجب مشكالت حرکتی می شود، بيماری ای اس 
که سخت تر از بيماری ام اس است و عضله و مفصل 
بيمار را همزمان درگير می کند. بيماری ای بی که یک 
بيماری پوستی مادرزادی است موجب شكنندگی 
هميشگی  و  دردناک  زخم های  تاول ها و  و  پوست 
روی پوست بدن بيمار می شود. نقص ایمنی، پمپه، 
آلوپسی و ده ها بيماری دیگر را می توان در این زمينه 

نام برد که زندگی افراد بسياری را با دشواری های 
رنج آور همراه کرده است. بنياد بيماری های نادر که 
از حدود 5 سال پيش فعاليت خود را آغاز کرده است 
سعی دارد تا حدودی به شرایط سخت این بيماران 
سر و سامانی بدهد. از همين رو، اطلس بيماری های 
نادر را با همكاری دانشگاه پزشكی آذربایجان غربی 
تهيه کرده است تا با معرفی بيماری ها، ميزان شيوع 
آن در مناطق مختلف کشور، عالیم و ظواهر بيماری، 
دالیل بروز بيماری و مانند این ها منبعی باشد برای 
دانشگاهيان، پزشكان و محققانی که در این زمينه 

فعاليت می کنند.
راه اندازی  با  دارد  سعی  نادر  بيماری های  بنياد 
انجمن های حمایتی برای بيماری های نادر مختلف 
سازو کار مناسب تری برای حمایت از این بيماران 
فراهم آورد. به گفته علی داودیان، تاکنون ساختار 
10 انجمن ایجاد شده است به این ترتيب که این 
انجمن ها ثبت شده اند و با کمک بنياد مكان و امكانات 
همچنين  شده است؛  فراهم  نظرشان  مورد  اوليه 
این  فعاليت  سال  هزینه های  یک  تامين  با  بنياد 
انجمن ها شرایطی را فراهم آورده  است تا هر یک 

جایبیماریهاینادردرسبددرمانکشورخالیاست
بيماری يکی از همراهان هميشگی بشر بوده است از روزی که پا به روی کره خاکی گذاشته تا پايان جهان او را رها نمی کند. در اين ميان 
بيماری های بسياری را ديده ايم و می شناسيم و دست کم نامی از آن شنيده ايم بر خالف بيماری هايی که می تواند وجود داشته باشد و شايد 
هرگز به ذهن هيچ يک از ما نرسد. بيماری های ناشناخته ای که به آنها بيماری های نادر می گويند. بر اساس تعريف وزارت بهداشت بيماری 
که از نظر سطح جمعيتی در هر 10 هزار نفر تنها يک تا 5 نفر را درگير کرده باشد، بيماری نادر ناميده می شود. بيش از 90 درصد بيماری های 
نادر ريشه ژنتيکی دارند و 75 درصد مبتاليان را نيز کودکان تشکيل می دهند. تاکنون بين 6 تا 8 هزار بيماری نادر در جهان شده است که 
از اين تعداد حدود 200 بيماری فراگيری بيشتری دارند. در ايران نيز بر اساس اطلس بيماری های نادری، 58 بيماری نادر، گسترش بيشتری 
دارد. بر اساس تعريف بيماری های نادر اگر جمعيت ايران را 75 ميليون نفر در نظر بگيريم در نتيجه بيماری که کمتر از 35 هزار نفر را درگير 
کرده باشد، بيماری نادر محسوب می شود. به گفته علی داوديان، مديرعامل بنياد بيماری های نادر تا چند سال پيش بر اساس اين تعريف 
ام اس نيز از بيماری های نادر در ايران شمرده می شد ولی امروز ديگر اين بيماری در ايران نادر نيست چون سهمش از 35 هزار نفر گذشته 
است و بالغ بر 90 هزار نفر ايرانی به آن مبتال شده اند. اچ آی وی نيز روزگاری از بيماری های نادر خوانده می شد، ولی از سه سال پيش به دليل 
افزايش آمار مبتاليان ديگر صاحب اين عنوان نيست. داوديان می گويد: »زمانی که ما انجمن اچ آی وی را راه اندازی کرديم، بيماران اچ آی وی 

ايران 4 هزار نفر بودند ولی حاال بيش از 62 هزار نفر درگير اين بيماری هستند.«

مديرعامل بنياد بيماری های نادر

گزارش
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از انجمن های این بيماری ها بتواند خود را در جامعه 
مطرح کرده و با جذب حمایت ها فعاليت خود را آغاز 
کند. به عنوان نمونه انجمن دیستروفی که بيمارانی 
نقص  با  کودک  که  می دهد  قرار  پوشش  زیر  را 
مادرزادی، زاده می شوند و شمارشان حدود 5 هزار 
نفر است، یكی از انجمن هایی است که به دست بنياد 
بيماری های نادر ساماندهی شده است. مدیرعامل 
بنياد اميدوار است به زودی انجمن های حمایتی از 
دیگر بيماری های نادر را نيز یک به یک راه اندازی کند 
تا این بيماران بتوانند از امكانات حمایتی و درمانی 

مطلوب تری برخوردار شوند. 

درمان وظیفه دولت است نه سازمان های 
مردم نهاد

او درباره اهداف و سياست های بنياد بيماری های نادر 
می گوید: »ما چهار هدف را برای خود تعریف کردیم 
و از آغاز کار تا امروز این چهار هدف را دنبال کرده ایم. 
نخست کار تحقيق و مطالعه در حوزه بيماری های 
نادر است. دومين هدف توانمندسازی انجمن های 
بيماری های نادر است. سوم بيمه رایگان خدمات 
سالمت ایرانيان برای بيمارن مبتال به بيماری های 
نادر است و چهارم صدور سالمت کارت نادر است، به 
این ترتيب که هر بيمار نادری که به ما مراجعه کند 
کارتی را دریافت می کند که با استفاده از آن می تواند 
از مراکز تشخيصی و کلينيكی بنياد به صورت رایگان 
استفاده کند. ما از روز نخست این چهار هدف را برای 
خود تعيين کرده ایم تا امروز نيز تحقق همين اهداف 

را پی گرفته ایم.«
او معتقد است بر خالف آنچه برخی تصور می کنند 
ارایه دارو و درمان این بيماری ها کار یک سازمان 
مردم نهاد مانند بنياد بيماری های نادر نيست؛ بلكه 
این ها وظيفه دولت، بيمارستان ها و بخش های دیگر 
است. او با شوخی می گوید: »اگر قرار باشد دارو و 
درمان همه بيماری ها را هم خودمان ارایه بدهيم که 
بنياد به یک دولت تبدیل می شود. این کار اصاًل شدنی 
نيست. در حالی که دولت، وزارت بهداشت و هالل 
احمر در این کار مانده اند طبيعی است که چنين کار 
بزرگی از عهده یک سازمان مردم نهاد خارج است. این 
کار نه امكان پذیر است و نه در دنيا متداول است. به 
عنوان نمونه شرکت توتال ممكن است یک بيماری 
را حمایت کند یا اتحادیه اروپا 5 بيماری را حمایت 
کند اما هيچ کدام نمی توانند 6 هزار بيماری را حمایت 
کنند و پوشش بدهند. اینجا هم همين است. به همين 

دليل از همان روز نخست ما این چهار هدف را در نظر 
گرفته و تا کنون ادامه داده ایم.« 

آزمایشگاه،  مانند  امكاناتی  وجود  به  اشاره  با  او 
و  سونوگرافی  سی تی اسكن،  ام آرآی،  ماموگرافی، 
امكانات تشخيصی دیگر مانند این ها در پنج مرکز 
مازندران،  تهران،  استان های  در  که  بنياد  درمانی 
همدان، آذربایجان غربی و فارس قرار دارند، ادامه 
می دهد: »هر بيمار نادری که به بنياد مراجعه کند 
با  را دریافت خواهد کرد و  رایگان  سالمت کارت 
استفاده از آن می تواند از امكانات این مراکز بدون 
پرداخت هزینه ای بهره ببرد. ما این امكانات را از روز 
نخست ارایه داده ایم تا انتها نيز ادامه خواهيم داد، چه 
تعداد بيماران نادر یک نفر باشد و چه خدای ناکرده 

هزاران نفر باشند.«
داودیان همچنين از بيمه سالمت ایرانيان برای این 
قشر از بيماران می گوید و این که دفترچه هر بيمار 
توسط بنياد با هزینه 78 هزار و 400 تومان خریداری 
شده و بعد به طور رایگان در اختيار بيماران قرار داده 
می شود می گوید و ابراز اميدواری می کنند که از آغاز 
سال جدید این دفترچه نيز از سوی بيمه سالمت 
ایرانيان به شكل رایگان در اختيار بيماران نادر قرار 
بگيرد هرچند خدماتی که این بيماران با این دفترچه 
دریافت می کنند مانند دیگر بيمه شده ها است و فرقی 

با دیگران ندارند.
او هنگامی که از مشكالت عمده ای این نوع بيماران 
پرسش می کنيم با لبخند تلخی می گوید: »ادامه 
زندگی بزرگ ترین مشكل این بيماران است. بيماری 
نادر یک بيماری مزمن، مادرزادی، پيشرفت کننده و 
سخت است که زندگی فرد را فلج می کند. بزرگ ترین 
مشكل این بيماران این است که اصاًل امكان زندگی 

کردن ندارند.« 

غربالگری ها پیش از تولد تنها راه پیشگیری 
از بیماری های نادر 

راه  بهترین  اما  نادر  بيماری های  بنياد  مدیرعامل 
تولد  از  جلوگيری  بيماری ها را  این  از  پيشگيری 
کودکان بيمار با استفاده از غربالگری های ژنتيک و 
متابوليک مختلف در زمان های مناسبی مانند پيش 
از ازدواج، دوران بارداری و پيش از زایمان می داند. 
از بستن تفاهم نامه ای ميان بنياد بيماری های نادر و 
سازمان بهزیستی برای انجام این آزمایش ها در 31 
استان کشور خبر می دهد. بر اساس این تفاهم نامه 
که از ابتدای سال 94 قابل اجرا است برای هر نفری 

تهیه داروی بیماران نادر یکی از 
بزرگ ترین مشکالت این بیماران 

است. داروهایی معمواًل گران قیمت 
که به سختی در کشور یافت می شوند 

و باید بیشتر آنها را از خارج کشور 
وارد کرد. علی داودیان برای این که 
بتواند تا حدودی مرهمی بر درد این 
بیماران باشد، معمواًل سالی چندین 
بار با هزینه شخصی به کشورهای 

اروپایی سفر می کند و هر بار 
چمدانی پر از داروهای بیماران نادر 
را با خود به همراه می آورد. حرکتی 

که بسیار قابل تقدیر است

گزارش
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که ناتوان زاده شود 900 هزار تومان پوشش بيمه ای 
اختصاصاً داده می شود، چرا که هزینه زایمان یک 
فرد ناتوان صدها برابر این مبلغ است. به عنوان نمونه 
کمترین هزینه درمان یک بيمار نادر یک ميليون 
تومان در ماه است هزینه ای که تا آخر عمر بيمار وجود 
دارد و خانواده باید آن را بپردازد آن هم نه برای درمان 
تنها برای این که بيمار را در وضعيت فعلی حفظ کند و 
مانع پيشرفت بيشتر بيماری شود یا دست کم سرعت 

پيشرفت بيماری را کم کند.
داودیان در این زمينه می گوید: »تنها کاری که برای 
این بيماران از دست ما ساخته است همان است که 
طبق فرمایش های مقام معظم رهبری کاری کنيم 
تا خانواده بيمار غير از رنج بيمارداری رنج دیگری 
نداشته باشد. این وظيفه انسانی و حكم شرعی ما 
است و تمام دنيا نيز به همين سمت در حال حرکت 

است.« 

قانونی برای حمایت از بیماران نادر وجود 
ندارد

مدیرعامل بنياد بيماری های نادر در مورد خالء قانونی 
که برای حمایت از بيماران مبتال به بيماری های نادر 
وجود دارد از تالش هایی می گوید که در سال های 
در  مانده است  ابتر  پيشين  دولت های  در  گذشته 
نتيجه این بيماران هنوز هم از هيچ حمایت قانونی 
و دولتی برخوردار نيستند. هرچند او اميدوار است با 
توجه به جایگاهی که وزارت بهداشت به تازگی برای 
بيماری های خاص، نادر، مزمن و سخت درمان تعریف 
کرده است کمی توجه دولت به این موضوع جلب شود؛ 

چرا که به اعتقاد او جای این موضوع بسيار مهم هنوز 
در سبد درمان کشور خالی است. داودیان اميدوار 
است با جلب این توجه ها شاید بتوان حمایت های 
بيمه ای و مادی و معنوی بيشتری را شامل حال این 

بيماران کرد. 

عواملی مانع ورود بدون سود داروی بیماران 
نادر می شوند 

تهيه داروی بيماران نادر یكی از بزرگ ترین مشكالت 
این بيماران است. داروهایی معموالً گران قيمت که به 
سختی در کشور یافت می شوند و باید بيشتر آنها را از 
خارج کشور وارد کرد. علی داودیان برای این که بتواند 
تا حدودی مرهمی بر درد این بيماران باشد، معموالً 
به کشورهای  با هزینه شخصی  بار  سالی چندین 
اروپایی سفر می کند و هر بار چمدانی پر از داروهای 
بيماران نادر را با خود به همراه می آورد. حرکتی که 
تنها پاسخگوی  بسيار قابل تقدیر است اما طبيعتاً 
تعداد کمی از این دردمندان است. از او می پرسم برای 
این که بتوان کار ورود داروهای این بيماران را به 
برنامه منظم و روزمره تبدیل کرد تا این کار وابسته به 

یک شخص نباشد، چه باید کرد؟
داودیان می گوید: »ما این پيشنهاد را به دولت ارایه 
داده ایم که بنياد بيماری های نادر آمادگی دارد دارو 
را از مبدا تا مقصد بدون ارزش افزوده و هيچ سودی از 
مبدا آمریكا یا اروپا به مقصد داخلی برساند. چندین 
بار هم برای مسؤوالن نامه فرستاده ایم که حاضریم 
داروها را با همان قيمت جهانی و بدون سود به دست 
مصرف کننده برسانيم و حاال منتظر تصميم دولت 

هستيم و کاری از پيش نمی رود. البته این را هم باید 
بگویم که مشكل ما وزیر نيست. وزیر هم کسی است 
مثل من و شما. مشكل اصلی ساختارها است که دچار 
اشكال هستند. وزیر و ریيس جمهور و همه دلسوزان 
نظام هم دلشان می خواهد کاری از پيش ببرند ولی 
هنگامی که می رسيم به بدنه دولت کار گير می کند. 
من فقط می دانم می شود این کار را انجام داد ولی 
نمی شود. ما حاضریم پيشنهادمان را عملی کنيم 
دولت هم نظارت عالی داشته باشد. وزارت بهداشت 
هم نظارت دقيق داشته باشد. اما کارها پيش نمی روند. 
در واقع مشكل ما این است که ما دچار تحریم داخلی 
هستيم. در حالی که بنياد بيماری های نادر در جهان 
تحریم نيست و همه شرکت ها هر نوع دارویی را که 
بخواهيم به ما می دهند ولی هنگامی که دارو وارد 
گمرک می شود گير می کند چون قوانين دست و 
پا گيری که در گمرک وجود دارد، مانع پيشرفت 
کار است. بنابراین من چاره ای ندارم مگر این که به 
شكل چمدانی داروها را وارد کنم. من هر روز از طریق 
شبكه های اجتماعی فهرستی از بيماران بد حال و 
داروهای مورد نيازشان را دریافت می کنم و سعی 
می کنم داروهای آنهایی را که وضعيت اضطراری 
دارند را تهيه کنم و به دستشان برسانم. برای نمونه 
بيمار که پوستش از شدت تاول ها به ملحفه چسبيده 
و نياز به یک پماد دارد یا بيماری که تا گردن فلج است 
و منتظر یک قرص است تا دست کم بتواند آب را 
قورت بدهد. نمی توانند منتظر قوانين دست و پاگير 
بمانند، بنابراین من شخصاً برای تهيه و وارد کردن 

داروهایشان اقدام می کنم.«                                          

گزارش
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رشد 4 برابر بیماری ام اس در 15 سال 
گذشته

 2 از  بيش  حاضر  حال  در  می گوید  جهانی  آمار   
ميليون نفر در دنيا به این بيماري مبتال هستند و 
هزینه اجتماعي و درماني هر بيمار چيزی حدود 2,4 
ميليون دالر است. اما در مورد این که در ایران چند نفر 
مبتال به این بيماری هستند، هيچ آمار دقيقی وجود 
ندارد. سيد حسن بابایی، مدیر عامل انجمن حمایت از 
بيماران ام اس درباره تعداد مبتالیان به ام اس در ایران 
می گوید: »متاسفانه از تعداد بيماران ام اس ایران آمار 

کلی و جامعی نداریم چرا که آمار بيمارانی که دارو 
مصرف می کنند در وزارت بهداشت و آمار بيمارانی 
که معلوليت دارند در بهزیستی ثبت می شود و هيچ 
کدامشان هم کافی نيست. انجمن هایی که در تهران 
یا شهرستان ها فعال هستند نيز هيچ کدام آمار کلی 
بيماران را ندارند ولی بر حسب نظر پرشكان متخصص 
مغز و اعصاب و یک جور تطبيق آماری نانقص می شود 
ایران  ام اس در  بيمار  تخمين زد حدوداً 80 هزار 

داریم.«
او تاکيد می کند که این آمار نمی تواند دقيق باشد؛ 

ام اس  بيماری شان  که  افرادی  از  تعدادی  که  چرا 
ابتدای بيماری  تشخيص داده  شده است چون در 
هستند نه داروی تخصصی مصرف می کنند که در 
آمار وزارت بهداشت قرار بگيرند و نه معلوليت دارند 
که در آمار بهزیستی لحاظ شوند. از سوی دیگر خيلی 
جاها به بيماران ام اس بی توجهی شده است. بابایی 
معتقد است هنگامی که درصدی از جمعيت ایران 
مبتال به بيماری ام اس باشد ولی هنوز آمار جامع و 
دقيقی در این زمينه وجود نداشته باشد، یعنی به این 
بيماران بی توجهی شده است. به تمام این ها بيفزایيد 

اماسبیماریکهبایدبیشترشناخت
بيماری ام اس يکی از بيماری های دستگاه عصبی مرکزی است که در آن پوشش محافظ اعصابی که در داخل و اطراف مغز نخاع قرار دارند، تخريب می شود 
که اين مسأله خود موجب ايجاد طيف گسترده ای از عاليم مثل از دست دادن کنترل عضالت و هماهنگی بين آن ها تا اختالالت بينايی می شود. تاکنون دليل 
پيدايش اين بيماری مشخص نشده است ولی به نظر می رسد که بروز اين بيماری ارتباطی با پاسخ های خود ايمنی داشته باشد. چيزهايی مثل يک ويروس 
ممکن است باعث تحريک سيستم ايمنی شود و بدن را وادار به توليد پادتن هايی کند که به اشتباه به عناصر خودی بدن حمله می کنند، در بيماری ام اس 
اين پادتن ها به ميلين ) Myelin ( که پوشش اعصاب است حمله و آن ها را نابود می کند. ميلين باعث می شود که پيام های عصبی به سرعت در طول عصب 
منتقل شود. حال اگر اين ماده تخريب شود روی عصب نقاطی بدون ميلين به نام پالك به وجود می آيد و با گسترش اين پالك ها انتقال پيام عصبی در طول 
عصب کند شده يا با مشکل مواجه می شود که خود باعث بروز عاليم بيماری ام اس می شود. البته عالوه بر ويروس، محققان معتقدند که پاسخ های خود ايمنی 
)يعنی عملکرد دستگاه ايمنی عليه ميزبان و نه يک عامل خارجی( می تواند در اثر عوامل محيطی يا ژنتيکی نيز اتفاق بيفتد. به هر حال نه هنوز دليل اصلی 
اين بيماری شناخته شده است و نه درمان قطعی برای آن به دست آمده است. اين بيماری در زنان شايع تر از مردان است و همچنين در نقاطی از دنيا مثل 
اروپای شمالی، آمريکا و کانادا نيز از شيوع باالتری برخوردار است. همچنين افرادی که در خانواده خود بيمار مبتال به MS را دارند، ريسک باالتری برای ابتال 
به اين بيماری را نسبت به ديگر افراد جامعه دارند. اين بيماری در تمام عمر با شدت و ضعف های مختلف همراه بيمار است و می تواند زندگی او را با اختالل های 
جدی مواجه کند. البته به طور کلی 65 درصد مبتاليان به ام اس به زندگی عادی خود ادامه می دهند، بيماری 12 تا 17 درصد مبتاليان افت و خيز دارد و دايم 

در چرخه حمله، عود و بهبودی هستند و تنها حدود 7 تا 8 درصد از بيماران ام اس به مرحله از کار افتادگی کامل می رسند. 

گزارش



پرونده

57  /www.sanatdarman.ir

که خيلی ها هستند که بيماری ام اس دارند و هنوز 
نمی دانند. خيلی ها هم هستند که ام اس ندارند و مبتال 
به بيماری هایی مشابه ام اس مانند دویک هستند، ولی 
جزو بيماران مبتال به ام اس محسوب می شوند. اما با 
تمام این اوصاف به گفته مدیر عامل انجمن حمایت از 
بيماران ام اس آمار ایران با آمار جهانی همخوانی دارد 
و از هر هزار نفر یک نفر دچار ام اس می شود. هر چند او 
معتقد آمار بيماران ام اس به شكل نگران کننده ای رو 
به رشد است و در حدود 15 سال گذشته تقریباً آمار 
ابتال به این بيماری در ایران 4 برابر شده است. ژنتيک، 
نژاد، محيط زیست، آب و هوا و صنعتی شدن شيوه 
زندگی در شهرها از جمله عواملی است که متخصصان 
باور دارند احتماالً در ابتال به این بيماری موثر است. 
بابایی می گوید: »شاید علت سرعت شيوع بيماری در 
ایران این باشد که در حال حاضر در بيشتر شهرهای 
ایران زندگی ماشينی شده است و یک جور رشد 

صنعتی در ایران اتفاق افتاده است.« 

بیماران ام اس درمان را به دلیل هزینه باال 
رها می کنند

بيماری ام اس عموماً جوانان 20 تا 40 سال را درگير 
می کند. یعنی سنی که افراد بيشترین کارایی و تحرک 
اجتماعی و فردی را دارند. درمان قطعی بيماری ام اس 
هنوز پيدا نشده است، بنابراین فردی که مبتال به این 
بيماری می شود تا پایان عمر به نحوی با آن درگير 
است. از سوی دیگر ام اس یک بيماری ناهمگون است 
به این معنی که دو فرد مبتال به این بيماری به یک 
شكل درگير آن نمی شوند و هرکس شيوه ابتال و روند 
بيماری متفاوت از بيمار دیگر را دارد و همين شرایط 
بر مشكالت درمان و کنترل آن می افزاید. بنابراین این 
بيماری نيز مانند هموفيلی، تاالسمی و بيماری های 
کليوی می تواند و باید در رده بيماری های خاص 
قرار گرفته و بيماران مبتال به آن  از سوی دولت به 
عنوان متولی سالمت و تضمين سالمت شهروندان 
مورد حمایت قرار گيرند. اما متأسفانه بيماری ام اس 
هنوز نه در زمره بيماری های خاص قرار گرفته است 
و نه حتی به عنوان معلوليت شناخته می شود. مدیر 
عامل انجمن حمایت از بيماران ام اس می گوید: »در 
این جا است که وزارت بهداشت باید قدمی بردارد چرا 
که بيماران ام اس از نظر تعداد و هزینه های بسيار 
گران دارو، توانبخشی، نگهداری و تامين هزینه ها با 
مشكل مواجه هستند و این بيماری باید به شكل 
بيماری خاص مطرح شود. اما در حال حاضر طبق 

مصوبه دولت تنها سه بيماری هموفيلی، تاالسمی و 
کليوی جزو بيماری های خاص دیده شده اند. طبق 
این قانون حتی سرطان هم خاص محسوب نمی شود 
و این بيماری ها را تنها به عنوان بيماری های سخت 
درمان نام گذاری کرده اند. ام اس را حتی معلوليت 
هم محسوب نمی کنند چرا که فقط در درصدی از 
بيماران دچار معلوليت می شود و بسياری از بيماران 
معلول نمی شوند و حتی 20 تا 30 سال به خوبی 
زندگی می کنند. در این ميان اگر کسی معلول شود 
تازه توسط سازمان بهزیستی پوشش داده می شود. در 
حالی که باید قانونی برای بيماران خاص و بيماری های 
نه  ایران  در  ولی  تصویب شود  معلوليت  به  منجر 
تنها قانونی برای حمایت از بيماران خاص نداریم بلكه 
قانون مغفول مانده دفاع از حقوق معلوالن نيز به کلی 
فراموش شده و هيچ یک از مواردش در هيچ جا تا کنون 
اجرایی نشده است. چون این قانون مربوط به افراد 

معلول است و هيچ توجه خاصی به آن نمی شود.« 
به گفته سيد حسن بابایی تنها حمایت دولتی و قانونی 
از بيماران ام اس همان پوشش بيمه ای عام است که 

شامل تمام بيماران می شود و به هيچ وجه پاسخگوی 
تامين نيازهای دارویی و درمانی این بيماران نيست. 
این بيماران حتی مانند بيماران مبتال به هموفيلی، 
تاالسمی و نارسایی های کليوی هم دفترچه خاصی 
ندارند تا در تامين هزینه های دارویی تا حدودی 
کمک باشد. این در حالی است که برخی بيماران 
مبتال به ام اس مجبورند ماهانه 7 تا 9 ميليون تومان 
و در برخی اوقات حتی ماهی 14 ميليون تومان 
دارو مصرف کنند اما چون در فهرست بيمه نيستند 
مجبورند این داروهای گران قيمت را از بازار آزاد تهيه 
کنند و در این ميان بسياری از بيماران چون توان 
تامين این هزینه گزاف را ندارند درمان را رها می کنند. 
تصميم که عواقب سنگينی در پی دارد و معموالً 

موجب پيشرفت بيماری می شود. 

غیر دولتی  سازمان های  به  ایرانیان  نگاه 
نادرست است

جامعه حمایت از بيماران ام اس ایران از سال 1385 
توسط خود بيماران و با پشتوانه خانواده هایشان به 
عنوان انجمنی ملی تاسيس شد تا بتواند کمكی باشد 
برای حمایت از این نوع بيماران. این انجمن تا کنون 
11 هزار بيمار ام اس را به عضویت پذیرفته است و به 
گفته سيد حسن بابایی، مدیرعامل این انجمن این 
افزایش  او  البته  تعداد روز به روز بيشتر می شود. 
این تعداد را نشانه آن می داند که انجمن در حال 
رسيدن به هدف خود یعنی حمایت از این بيماران 
است. ساختمان مرکزی این انجمن در تهران بعد از 
ميدان هفت تير، ابتدای خيابان خردمند شمالی واقع 
شده است. ساختمانی که برای بسياری از دردمندان 
آشنا است؛ چرا که این ساختمان مرکزی درست در 9 
طبقه باالی داروخانه مشهور 13 آبان واقع شده است. 
بابایی می گوید این بنای 9 طبقه که سه هزار متر مربع 
فضا را شامل می شود با هدف تاسيس درمانگاه مرکز 
جامع توانبخشی بيماران ام اس خریداری شده است. 

پزشكی،  زمينه های  در  تخصصی  مشاوره های 
روانشناسی،  توانبخشی،  مددکاری،  پرستاری، 
حقوقی و کاریابی از جمله خدماتی است که در این 
انجمن به بيماران مبتال به ام اس ارایه می شود. بابایی 
رفع مشكالت حقوق و تامين شغل برای این بيماران 
را یكی از اهداف این انجمن نام  می برد و می گوید: 
»تمام مشاوره هایی که به بيماران می دهيم الزمه 
درمانشان است. تمام خدمات انجمن رایگان است 
از جمله خدمات دانشجویی و تخفيفات دانشجویی، 

برخی بیماران مبتال به ام اس 
مجبورند ماهانه 7 تا 9 میلیون تومان 
و در برخی اوقات حتی ماهی 14 
میلیون تومان دارو مصرف کنند 
اما چون در فهرست بیمه نیستند 

مجبورند این داروهای گران قیمت 
را از بازار آزاد تهیه کنند و در این 
میان بسیاری از بیماران چون توان 
تامین این هزینه گزاف را ندارند 

درمان را رها می کنند
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دندان پزشكی،  خدمات  قرض الحسنه،  تسهيالت 
بستری، ام آرآی، آزمایشگاه و ارایه لوزام توانبخشی 
و بهداشتی به بيمارانی که به مرحله ای رسيده اند که 
خدماتی مانند ویلچر، عصا، تخت، واکر، چسب زخم 
بستر، پماد و ... نياز دارند، همه به شكل رایگان در 

اختيار بيماران قرار می گيرد. 
به گفته بابایی تقریباً 20 درصد بيماران تحت پوشش 
باقی  و  هستند  بهره مند  رایگان  داروی  از  انجمن 
بيماران باید خود هزینه های داروی خود را بپردازند. 
او در مورد شيوه تامين این داروها می گوید: »بخشی از 
این داروها را خودمان می خریم. بخشی را شرکت ها در 
اختيار انجمن قرار می دهند و بخشی هم از طریق 
داروهایی که به بيماران داده ایم و استفاده نكرده اند 

بازگردانده اند، تامين می شود.« 
او همچنين در مورد این که چرا تنها 20 درصد افراد 
زیر پوشش انجمن از داروی رایگان استفاده می کنند 
می گوید: »انجمن نمی تواند هزینه داروی تمام افراد را 
بپردازد اما تعدادی از افراد را که طبق ارزیابی همكاران 
در مددکاری به عنوان قشر آسيب پذیر و کم درآمد 

شناسایی می شوند را بيشتر حمایت می کنيم.« 
البته با توجه به این که داروی این بيماران به شكل آزاد 
تهيه می شود، بيماران مشكلی برای تهيه آن ندارند و 
دسترسی به آن راحت است بيشترین تجهيزاتی هم 
که بيماران ام اس استفاده می کنند لوازم توانبخشی 
است و اگر احياناً به مرحله از کار افتادگی کلی برسند 

لوازم کمی پيشرفته تر از توانبخشی را نياز دارند. 
بابایی ادامه می دهد: »در واقع اکنون بيشترین مشكلی 

که بيماران ام اس با آن مواجه هستند قيمت باالی 
داروها است. البته تا پيش از سال 92 قيمت داروهای 
بيماران ام اس تا 7 برابر هم گران شد. ولی در سال 
92 به اهتمام دولت جدید و تالش و پيگيری جامعه 
بيماران ام اس ایران توانستيم که یک جور متقاعدشان 
کنيم که قيمت داروها تثبيت شود و به عبارتی داروهای 
ایرانی عرضه شود. همچنين با پوشش بيمه بيشتر 
ناهماهنگی کمتر شده است. ولی همچنان ناهماهنگی 
بين وزارت بهداشت، توليدکنندگان و سازمان های 
بيمه گر و داروخانه ها وجود دارد که اميدواریم این 
ناهماهنگی ها هم رفع شود. در واقع تا یک سال و نيم 
پيش مشكالت تامين دارو در رده نخست مشكالت 
بيماران ام اس بود ولی اکنون این موضوع برای بيماران 
ام اس به رده سوم و چهارم مشكالتشان رسيده است 
که می توان آن را نشان دهنده توجه وزارت بهداشت به 

این مسأله دانست.«
البته هنوز راه زیادی است تا بتوان خدمات و امكاناتی 
را در اختيار بيماران ام اس قرار داد که همرده هایشان 
در کشورهای پيشرفته دریافت می کنند. در کشورهای 
پيشرفته رفاه اجتماعی و خدمات درمانی کامل حاکم 
است. در حالی که در ایران بسياری از داروها و خدمات 
را باید خریداری کرد، در این کشورها بيمه صد در صدی 
تمام نياز بيماران را پوشش می دهد. به گفته بابایی 
حتی در کشورهای توسعه یافته نه تنها پوشش کامل 
بيمه کمک حال بيماران است بلكه شرایط متفاوت 
سازمان های غيردولتی نيز فرصت های بهتری رابرای 
کمک به بيماران در اختيار آنها قرار می دهد: »در ایران 

سازمان های غيردولتی به این معنا تعریف شده اند که 
افراد باید از کار افتاده یا نيازمند بشود تا به سراغ آنها برود. 
ولی در کشورهای پيشرفته به سازمان های غير دولتی 
جور دیگری نگاه می کنند. در آن کشورها بيمارانی که 
به سراغ سازمان های غير دولتی می روند هم از خدمات 
سازمان استفاده می کنند و هم به اداره آن کمک 
می کنند. تعدادی هم تنها می آیند خدمات می دهند 
یا صرفاً خدمات می گيرند. اما این شيوه خدمات رسانی 
و استفاده از سازمان های غير دولتی هنوز در ایران جا 

نيفتاده است.«

مشکالت اجتماعی دغدغه بیماران مبتال به 
ام اس

تامين هزینه های  تهيه و  به  اگر مشكالت مربوط 
سنگين دارو و درمان و پوشش ناکافی بيمه ها را کنار 
بگذاریم مشكالت اجتماعی، نگاه نادرست و ناآگاهی 
از بيماری را می توان بزرگ ترین مشكالت این افراد 
دانست. مدیرعامل انجمن حمایت از بيماران ام اس 
معتقد است: »یكی از مشكالتی که بيماران ام اس با 
آن درگيرند، اشتغال است. مشكلی که در پی آن به 
طبع مشكالتی معيشتی و رفاهی نيز پيش می آید. 
بيماران ام اس عموماً از قشر جوان، تحصيل کرده و 
کار آمد هستند؛ چرا که متاسفانه بيشترین سن ابتال 
از 17 تا 30 سال است. یعنی در اوج سن بلوغ اجتماعی 
و فرهنگی بيمار مبتال می شود و بيمار درست مشاوره 
یا راهنمایی نمی شود. از سوی دیگر نگاه مردم هم 
خيلی بد است. نگاه جامعه به این بيماری هنوز نگاه 
قرون وسطایی است و نمی توانند باور کنند که یک 
دختر 19 ساله نمی تواند راه برود یا یک پسر جوان 22 
ساله مشكل تكلم یا عدم تعادل دارد. در واقع یكی از 
مشكالت اصلی این بيماران این است که مردم بيماری 
ام اس را نمی شناسند. انتظارمان این است مردم سعی 
کنند بيماری ام اس را بهتر بشناسند و با بيماران ام اس 
از  بتواند  این ها شاید  از  بيشتر دوستی کنند. پس 
مشكالتی که این بيماران در رابطه با تحصيل و ازدواج 
دارند هم نام برد. مشكالتی که به نظر می آید بتوان با 
آموزش همگانی و اطالع رسانی بخش عمده ای از آن 

را حل کرد. 
سيد حسن بابایی می گوید: »یكی از مأموریت هایی 
که جامعه بيماران ام اس دارد معرفی بيماری و زوایای 
مختلف آن به شكل تخصصی به آحاد مردم است. 

کاری که در حال انجام است.«
او می افزاید: »برای این کار از سازمان هایی که با مردم 
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سر و کار دارند مانند آموزش و پرورش، وزارت ورزش، 
کمک  ارشاد  وزارت  و  صنایع  وزارت  رفاه،  وزارت 
گرفته  ایم تا بيماری ام اس و ابعاد مختلفش را به اقشار 
مختلف جامعه معرفی کنيم. می خواهيم جامعه با 
واقعيت بيماری ام اس آشنا شود. نمی خواهيم تنها از 
بدی های بيماری سخن گفته شود در حالی که همين 
حاال هم بيماران مبتال به ام اسی هستند که شاید 
بتوانند روزانه 15 ساعت هم کار بكنند و خيلی هم 
فعال اند. این افراد در محل کار خيلی هم خوب کار 
می کنند تنها شاید هنگامی که به خانه می رسند یک 
مقدار خسته و کوفته باشند ولی تا زمانی که در محل 
کارشان هستند کار را به بهترین شكل انجام می دهند 
و هيچ کاری را لنگ نمی گذارند.« ام اس، یک بيماری 
العالج، نا شناخته و مادام العمری است که باید ابعاد 
باید عالیم  درست بيماری را معرفی کنيم. مردم 
بيماری را بدانند. در ابتدای بيماری شرایطی برای 
بيمار رخ می دهدکه به غير از خود بيمار، خانواده ها را 
هم تحت تأثير قرار می دهد و در این مرحله حتی 
که  چرا  دارند.  حمایت  به  احتياج  خانواده ها هم 
بيماری ام اس بيشتر اقشار کم درآمد جامعه را درگير 
کرده است. خانواده ای که معموالً حتی در مسایل 
معيشتی هم مشكل دارد حاال با توجه به بيماری ام اس 
هزینه بسيار گزاف دارو درمان نيز به هزینه هایش 
افزوده شده است. بابایی تاکيد می کند: »این یعنی 
اگر ما یعنی مؤسسات عام المنفعه به عنوان مطالبه گر 
نتوانيم کاری برای بيماران گروه هدف انجام بدهيم 
و اگر دولت را آگاه نكنيم و امور را پيگيری نكنيم، 
به طبع یا بيمار از درمان خسته می شود یا به واسطه 
فشار سنگين بار مالی درمان را رها می کند و این شاید 
نه تنها برای خانواده که رفته رفته برای جامعه هم 
مشكالت جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.« 
او همچنين پيشنهاد می دهد برای حل مشكالت 
بيماران ام اس: »دولت مسایل بيماران ام اس را به 
شيوه تدبير و اميد چنان بررسی کند که برای اولين و 
آخرین بار به همه مشكالت آنها پایان دهد. همچنين 
پيشنهاد می کنيم که اگر می خواهيم بيماران ام اس 
از پوشش عالی بيمه ای استفاده کنند، شورای عالی 
مردمی تماس  با سازمان های  مقدار  بيمه هم یک 
برقرار کرده است تا درباره کمی از ناهنجاری های که 
این بيماران با آنها دست به گریبانند گزارش بگيرند 
و بتوانند تشخيص بدهند هزینه داروهایی که در 
فهرست بيمه نيست برای بيماران بسيار گزاف و غير 

قابل تحمل است.«                                

طرحتحولنظامسالمتبایدبه
بیمارستانهایتامیناجتماعی

گسترشدادهشود
سازمان تامين اجتماعی نزديک به 39 ميليون و 600 هزار نفر را تحت پوشش خود دارد يعنی چيزی 
حدود نيمی از جمعيت کشور بيمه شده سازمان تامين اجتماعی هستند همين مطلب اهميت اين 
سازمان و سياست گذاری هايش را در امر سالمت نشان می دهد. هر چند درمان تنها يکی از 18 خدمت 
مختلف مانند بيمه بيکاری و مستمری بازنشستگی و مانند اين ها است که سازمان تامين اجتماعی به 
بيمه شدگان خود ارايه می کند. خدمات درمانی سازمان تامين اجتماعی به دو روش ارايه مستقيم که 
در مراکز ملکی سازمان ارايه می شود و روش غيرمستقيم به شکل خريد خدمت از ديگر مراکز انجام 
می شود. در بخش درمان مستقيم تامين اجتماعی 77 بيمارستان با 8 هزار و 898 تخت فعال دارد. 
به اين ترتيب اين سازمان حدود 13 درصد از خدمات بستری در کشور را توليد می کند و در نتيجه 
بعد از وزارت بهداشت دومين توليدکننده درمان در کشور است. عالوه بر اين که اين سازمان افزون 
بر بيمارستان هايش، 277 مرکز سرپايی همانند پلی کلينيک، کلينيک های تخصصی، درمانگاه های 
عمومی، مراکز دندانپزشکی و مراکز ديگر هم دارد. تامين اجتماعی بيماران خود را در اين مراکز 
به صورت رايگان و بدون دريافت فرانشيز درمان می کند. در بخش خريد خدمت نيز اين سازمان 
بزرگترين خريدار خدمات درمانی کشور است که با 850 بيمارستان در سراسر کشور قرارداد دارد که 
از اين تعداد حدود 550 بيمارستان، جزو بيمارستان های دانشگاهی محسوب می شوند. 30 بيمارستان 
باقی مانده نيز شامل بيمارستان های دولتی، خصوصی و خيريه طرف قرارداد است. اما حوزه کاری 
سازمان تامين اجتماعی هنگامی که وارد حيطه درمان سرپايی می شود بسيار گسترده تر است. بيش 
از 45 هزار مرکز از جمله آزمايشگاه ها، راديولوژی ها، فيزيوتراپی ها، مطب های پزشکان و متخصصان و 
انواع و اقسام خدماتی که در اين حوزه ارايه می شود با سازمان تامين اجتماعی قرارداد دارند. 42 هزار 
نيروی انسانی در مجموعه درمانی اين سازمان مشغول به کار هستند که از اين تعداد حدود 13 هزار و 
500 پرستار و ماما و ديگر همکاران اين حوزه هستند و 6 هزار و 700 نفر هم پزشک و متخصص هستند. 
اين سازمان در سال 92 حدود 400 ميليون بار مراجعه داشته است که از اين تعداد چيزی حدود 4/5 

ميليون مراجعه برای بستری و ساير موارد برای مراجعات سرپايی بوده است. 

معاون درمان سازمان تامين اجتماعی:
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همتی،  محمدعلی  که  آمارهایی  این  تمام  با  اما 
ارایه  اجتماعی  تامين  سازمان  درمان  معاون 
در  آنچه  از  آیا  می پرسيم  هنگامی که  می کند 
سازمان تامين اجتماعی می گذرد راضی هستيد 
یا نه؟ می  گوید: »من به طور نسبی از خدماتی که 
در حال ارایه آن هستيم، ابراز رضایت می کنم ولی 
قاعدتاً هنوز با ایده آلی که در ذهن ما است و اعتقاد 
داریم باید به بيمه شدگان مان در آن سطح ارایه 

خدمات کنيم، فاصله داریم. «
او دليل این که چرا با وجود ارایه خدماتی که از نظر 
وی مطلوب است ولی هنوز با ایده ال فاصله دارد 
این می داند که »ایده آل آن است که سازمان  را 
بيمه گربتواندتمام خدمات درمانی که موردنيازمردم 
است را به آنها ارایه دهد. در واقعيت او نگفت ارایه 
خدمات در همه ابعاد برای همه ایرانيان، آن چيزی 
است که می توان از آن به عنوان ایده آل نام برد. ما االن 
افتخار می کنيم که 9 ميليون بيمه شده جدید داریم و 
سازمان بيمه سالمت این کار جدید را انجام داده  است. 
اما سوال اصلی این جا است که چرا باید یک بيمه پایه 
و یک بيمه مكمل داشته  باشيم. بيمه مكمل ایجاد 
شده  است تا آن خدماتی که ضرورت و اولویت کمتری 
دارد و جزو خدمات بيمه پایه نيست را پوشش دهد. 
برای نمونه عمل های جراحی پالستيک، یكسری از 
خدمات پيشرفته دندانپزشكی، تعداد زیاد دیگری 
از خدماتی که جزو خدمات بيمه های مكمل است 
و جزو خدمات بيمه های پایه نيست و شورای عالی 
بيمه نيز چيزی در موردش مصوب نكرده است. البته 

این مطلب به منابع سازمان ها و اعتباراتی که دارند 
بستگی دارد چرا که همانطور که می دانيد درمان 
مقوله ای است که هزینه هایش سرسام آور است. این 
رشد باالی هزینه درمان در همه دنيا به عنوان مشكل 
کشورها شمرده می شود. در کشور ما هم این رشد 
بسيار بزرگی است. به هرحال ما وقتی می توانيم 
خدمت ایده آل داشته باشيم که بتوانيم همه خدمات 
موردنياز مردم راپوشش بدهيم و پرداختی از جيب 
مردم را به حداقل برسانيم. این در حالی است که 
این عدد تا سال 92 بيش از 55 درصد و حتی تا 70 

درصد بود.«
را  اميد، سالمت  و  تدبير  او می افزاید: »اما دولت 
در اولویت اول کار خودش قرار داد و بودجه قابل 
توجهی هم به آن اختصاص داده شد و به این ترتيب 
با اختصاص بخشی از بودجه هدفمندی یارانه ها و 
هزار   10 حدود  افزوده  ارزش  اعتبار  مالی  منابع 
ميليارد تومان در سال جاری توسط وزارت بهداشت 
برای این کار هزینه شد. این حرکت بزرگی است که 

رضایتمندی مردم را افزایش داد.«
 از سوی دیگر ابالغ سياست مقام معظم رهبری 
نيز مسير کامال مشخص، شفاف و روشنی را برای 
عرضه کنندگان و سياست گذاران سالمت طراحی 
کرد و در واقع جهت دهی مشخصی رامعين کرد. این 
اتفاقات بزرگی است که پيش  آمده است ما سالهای 
سال چنين اتفاقات بزرگی در عرصه سالمت کشور 
مانند این داشته ایم. همتی در این زمينه می گوید: 
»خدا را شكر بازخوردهایی که از اجرای این طرح 

گرفته می شود، نشان دهنده آن است که عملكرد 
نظام سالمت خيلی خوب بوده است. سازمان تامين 
اجتماعی نيز سعی کرده با وزارت بهداشت کاماًل 
هماهنگ عمل کند پشتيبانی بسيار خوبی از طرح 

تحول نظام سالمت داشته باشد.«
 او معتقد است اما اکنون زمان آن رسيده است که 
طرح تحول نظام سالمت و کاهش پرداختی از جيب 
مردم به بيمارستان های تامين اجتماعی هم گسترش 
پيدا کند. چرا که نام این طرح، طرح تحول نظام 
سالمت است بنابراین باید سازمان تامين اجتماعی 
هم که دومين توليدکننده درمان در کشوراست و 
77 بيمارستان دارد هم شامل اجرای این طرح شود. 

ارایه بیشترین خدمت اصل وحدت رویه 
است

همتی معتقد است عالوه بر اجرای تمام و کمال طرح 
تحول نظام سالمت موضوع دیگری که در حوزه 
سالمت باید به آن توجه داشت اجرای طرح وحدت 
رویه بيمه های پایه است. بر این که سازمان های 
بيمه گر پایه باید به سمتی بروند که بسته خدماتی که 
در همه سازمان های بيمه گر پایه ارایه می شود، صد 
در صد یكسان شود. یعنی سازمان تامين اجتماعی، 
سازمان بيمه سالمت ایرانيان، بيمه کميته امداد و 
دیگر بيمه ها که تعدادشان هم زیاد است با هم یكسان 
شوند. اعتقاد ما این است که باید سوگيری مان باید 
به سویی باشد که اول عمق بسته های پایه خدمتی 
را زیاد کنيم و خدمات را گسترش بدهيم و دوم 

در بودجه سال 94 برای وزارت 
بهداشت 170 درصد رشد درآمد 
اختصاصی دیده شده است. یعنی 

درآمدی که وزارت بهداشت باید به 
دست بیاورد، در حالی که در بودجه 

بیمه ها به عنوان یکی از اصلی ترین 
منابع تامین بودجه وزارت بهداشت، 

تنها 13 درصد رشد دیده شده است
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هماهنگ سازی کنيم. این هماهنگ سازی یا آنچه 
وحدت  کردند،  تصویب  مجلس  نمایندگان   که 
تكليف  من  نظر  به  که  است  چيزی   رویه 
سازمان های بيمه گر است و باید به این سمت حرکت 

کنند.«
او معتقد است این وحدت رویه شامل همه وجوه 
ارایه خدمت یک سازمان دیگر است، از ابتدایی ترین 
مسایل مثل فرم قراردادهایی که با سازمان ها یا افراد 
می شود،  بسته  قرار داد  طرف  بيمارستان های  یا 
ارایه  تا آخرین قسمت کار که خدماتی است که 
می شود، شيوه پرداخت، داروهایی که تحت پوشش 
هستند یا نيستند و مانند این ها: »خوشبختانه در 
حال حاضر جلساتی به صورت کاماًل جدی و پيگيرانه 
برگزاری  حال  در  رابطه  این  در  سازمان های  در 
است آن هم بنا به دستوری که وزیر کار، تعاون و 
تعيين  زمانی  مهلت  و  داده است  اجتماعی  رفاه 
کرده است که در این بازه زمانی وحدت رویه باید 
 شكل بگيرد و یكسان سازی خدمات باید انجام شود 
به گونه ای که اميدواریم از اوایل سال 94 این اتفاق 

رخ بدهد.«
معاون درمان سازمان تامين اجتماعی باور دارد که 
پس از اجرای طرح وحدت رویه، بحث های حاشيه ای 
مانند ادغام منابع سازمان های بيمه گر، ادغام خود 
سازمان ها در وزارت رفاه، وزارت بهداشت یا سازمان 
بيمه سالمت و موارد متعدد دیگری مانند این محلی 
از اعراب نخواهند داشت و به این ترتيب آنچه واقعاً 
دارای اهميت است یعنی خدمات رسانی مطلوب به 

مردم امكان پذیر خواهد شد.
و  کم  می تواند  بزرگی  طرح  چنين  اجرای  اما 
کاستی های به همراه داشته باشد. همتی در مورد 
چگونگی همپوشانی خدمات در سازمان های بيمه گر 
مختلف می گوید: »بنابر این است که در طرح وحدت 
را  خدمت  ارایه  بيشترین  که  سازمان هایی  رویه، 
دارند، مبنا قرار گيرند. یعنی هيچ خدمتی از سبد 
سازمان  اگر  یعنی  نمی شود.   بيمه ها کم  خدمات 
تامين اجتماعی چند خدمت یا مزیت را در فهرست 
خدمات خود دارد، سازمان های دیگر مثل سازمان 
بيمه سالمت و کميته امداد و مابقی سازمان های 
بيمه گر پایه هم باید در این مورد خاص به سطح 
سازمان تامين اجتماعی برسند یا برعكس. یعنی اگر 
سازمان بيمه سالمت خدمتی را بيشتر از ما دارد 
یا دارویی را بيشتر از فهرست دارویی ما زیرپوشش 
دارد، ما با هماهنگ سازی آن خدمت یا دارو را وارد 
خدمات خود می کنيم. هر چند به نظر می رسد در 
مجموع سازمان تامين اجتماعی برای مشتریان خود 
مزیت های بيشتری را قایل شده است. اما به هر حال 
این هماهنگی بر پایه ارایه بيشترین خدمات انجام 

می شود.«
او درباره تامين هزینه های اجرای این طرح می افزاید: 
»به نظر می آید سازمان هایی که در حال ارایه خدمات 
هستند به ویژه سازمان تامين اجتماعی با توجه به 
از سال جدید  ارایه خدمات  برای  وسعت کارش، 
منابع ارایه این خدمات را در بودجه ساالنه خود 
در نظر گرفته اند و در منابع جاری شان هزینه ها را 

تامين خواهند کرد. در سازمان تامين اجتماعی نيز 
این اتفاق خواهد افتاد. ما بودجه ای در بخش درمان 
غيرمستقيم داریم که با استفاده از آن ارایه خدمت 
می کنيم که در آنجا این بودجه قابل استحصال و 
بسيار  اختالف  این  که  این  است. ضمن  پرداخت 
کم است شاید حتی زیر یک درصد باشد. یعنی به 
طور کلی این هماهنگ سازی در حجم نهایی ارایه 
خدمتی که دارند، انجام می شود و حجم بودجه ای که 
برای این کار در نظر گرفته شده است، عدد کوچكی 
است. به نظر نمی آید که هيچ مشكلی برای تامين 

هزینه های این کار داشته باشيم.«
اما از سوی دیگر در بودجه سال 94 برای وزارت 
بهداشت 170 درصد رشد درآمد اختصاصی دیده 
بهداشت  وزارت  که  درآمدی  یعنی  است.  شده 
بودجه  در  که  حالی  در  بياورد،  دست  به  باید 
تامين  از اصلی ترین منابع  بيمه ها به عنوان یكی 
بودجه وزارت بهداشت، تنها 13 درصد رشد دیده 
شده است. آیا با این درصد رشد بيمه ها می توانند 
از عهده تامين هزینه هایی که طرح تحول نظام 
سالمت برایشان دارد، برآیند؟ همتی دراین زمينه 
نظام  تحول  طرح  که  است  »درست  می گوید: 
برای ما هزینه های بسيار زیادی داشته  سالمت 
است. اما سازمان تامين اجتماعی هم تجهيز منابع 
کرده است هر چند تا به حال سابقه نداشته است 
که سازمان هزینه های یک طرح را تقبل کند بدون 
این که دریافتی از دولت داشته باشد، اما ما ریالی 
بابت طرح تحول نظام سالمت از دولت و وزارت 

گزارش
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گزارش

بهداشت نگرفته ایم و همه بودجه های طرح تحول 
به سمت وزارت بهداشت رفته است چون اعتقاد 
نجات سالمت کشور  نسخه  این طرح  داریم که 
است، بنابراین تجدید منابع کردیم. در سال 93 
حدود یک هزار و 200 ميليارد تومان هزینه اجرای 
این طرح برای سازمان تامين اجتماعی بود. برای 
سال آینده نيز برآورد مشخصی از هزینه ها انجام 
شده است و سازمان به دليل این که فكر می کند 
این کار بسيار بزرگی است و آحاد مردم از این 
طرح سود خواهند برد، هزینه  های طرح را برای 
سال آینده پيش بينی کرده است و اميدواریم که 

تحقق یابد.«
البته این سخنان از دید همتی به این معنا نيست 
که مشكلی برای تامين این منابع وجود ندارد؛ چرا 
که سازمان وقتی برای کاری تجهيز منابع می کند 
مفهوم اش این است که باید در راهی بودجه را هزینه 
کند که قباًل نمی کرده است، بنابراین باید از منابع 
دیگرش برداشت کند تا بتواند در این مسير حرکت 
کند: »وقتی می گویيم طرح تحول نظام سالمت باید 
در بيمارستان های تامين اجتماعی هم اجرایی شود 
اعتقادمان این است که بودجه های طرح تحول باید 
در سازمان تامين اجتماعی هم ساری و جاری شود. 
چرا که ما هم داریم به 50 درصد مردم کشور که بيمه 
شده ما هستند، خدمات ارایه می کنيم. اما تا زمانی که 
این اتفاق نيفتاده باشد ما از دیگر منابع مان برای این 
منظور استفاده خواهيم کرد. ولی اميدواریم خيلی 
زود این اتفاق رخ دهد و بيمارستان های سازمان هم 

در قالب طرح تحول نظام سالمت کار خود را ادامه 
دهند.« 

خدمات  ارایه  به  ملزم  اجتماعی  تامین 
درمانی است 

معاون درمان سازمان تامين اجتماعی در حالی 
که  می گوید  سخن  خود  ملكی  مراکز  تعداد  از 
وضع  همين  منتقد  کارشناسان  از  بسياری 
وارد  نباید  اجتماعی  تامين  معتقدند  و  هستند 
بحث خدمات شود و صرفاً باید به خرید خدمات 
بخش  به  را  خدمات  ارایه  کار  و  باشد  مشغول 

بسپارد.  خصوصی 
همتی در این مورد امابه قوانين مصوب مجلس در 
سال 69 اشاره می کند که تامين اجتماعی را مكلف 
می کند خدمات درمانی را خودش ارایه دهد و برای 
این کار، بيمارستان بسازد و خدمات درمانی را در 
بيمارستان های خودش ارایه دهد: »این که ما در 
سازمان تامين اجتماعی این کار را انجام می دهيم 
تكليف قانونی است وگرنه قباًل سازمان بيمارستان 
خدمت  خرید  که  داشتيم  دوره هایی  ما  نداشت. 
می کردیم. در آن دوره ها سازمان تامين اجتماعی در 
وزارتخانه ها و سازمان های دیگر ادغام شده بوده است و 
ارایه خدمت می کرده است. ولی به دليل مشكالتی که 
پيش آمده بود، قانون گذار به این نتيجه رسيده است که 
سازمان تامين اجتماعی باید خودش بيمارستان داری 
بكند. به همين منظور تعدادی بيمارستان هم در آن 

سال به سازمان تحویل شده است.«

در سال 93 بودجه بخش درمان تامين اجتماعی 
بيش از 12 هزار ميليارد تومان بوده است که از این 
مقدار حدود 4 هزار ميليارد تومان در درمان مستقيم 
هزینه شده است. 7 هزار و 400 ميليارد تومان نيز 
در بخش درمان غيرمستقيم و مقداری هم در بخش 
ساخت و ساز هزینه شده است. اما باقی این بودجه 
یعنی چيزی حدود 60 درصد منابع صرف خرید 

خدمت شده است.
این  اجتماعی در  تامين  معاون درمان سازمان 
مالی  بار  بيشترین  »یعنی  می گوید:  زمينه 
خدمت  خرید  صرف  اجتماعی  تامين  سازمان 
بار  سوم  دو  حدود  ترتيب  این  به  می شود. 
برای خرید خدمت صرف می کنيم که  را  مالی 
رقمی بسيار جدی است و حدود یک سوم را هم 
ارایه خدمات  برای  بيمارستان های ملكی و  در 

می کنيم.« هزینه  مستقيم 

بیمه ها نیازمند راهنمای بالینی هستند 
هر  دارد.  سهمگينی  رشد  درمان  هزینه های 
چقدر فناوری درمان پيشرفته تر می شود خدمات 
گران تر  خدمات  ارایه  و  می شود  گران تر  هم 
باعث می شود که هزینه های درمان بسيار رشد 
کمر  زیاد  مالی  بار  »این  می گوید:  همتی  کند. 
بنابراین  می شكند،  را  بيمه گر  سازمان های 
باید کاری کرد. به همين دليل الزم است برای 
ام آر آی و درمان های  ارایه خدمات گرانی مانند 
سرطان که هزینه های باالیی را برای بيمه ایجاد 
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کشور استراليا، جمعيتی حدود 23 ميليون نفر در 
مساحتی بيش از هفت ميليون و ششصد هزار کيلومتر 
مربع )مشتمل بر 6 ایالت و دو محدوده( را در خود جای 
داده است. توليد ناخالص ملی این کشور 1560 ميليارد 
دالر و هزینه بخش بهداشت و درمان معادل 140 
ميليارد دالر )که حدود 70% آن توسط دولت پرداخت 
می شود.( است و یكی از کشورهای پيشرفته در بحث 
بهداشت و درمان به شمار می آید. ساختارهای دولتی 
مختلفی برای اجرای برنامه های بخش درمان در این 

کشور سياستگذاری می کنند:
 دولت فدرال: تبيين و اجرای سياست ها از طریق اداره 
سالمت و سالمندی1 و پرداخت بخش یا کل هزینه 
خدمات درمانی ارایه شده از سوی دولت های ایالتی و 

بخش خصوصی
 دولت ايالتی: تامين و ارایه خدمات بهداشتی و 

درمانی از طریق بيمارستان های دولتی
 دولت محلی: درمان در خانه و خدمات پيشگيرانه 

نظير واکسيناسيون
اطالعات سيستم بهداشت و درمان کشور استراليا بر 

اساس آمار سال 2012 به شرح زیر است:
اهداف: ارایه خدمات بهداشتی درمانی با مولفه های زیر:

 بيمار محور
 با امنيت و اطمينان حداکثری

 موثر
 در دسترس

 با بهره وری باال 
 برای همه و به صورت مساوی

 تعداد بيمارستان: 1338 شامل 746 مرکز دولتی و 
592 مرکز خصوصی

شامل    87500 تقريبی:  بستری  تخت  تعداد   
50045 در مراکز دولتی )68%( و 29000 درمراکز 

خصوصی)%32(
 تعداد تخت های ويژه: 1550 تخت

2 ميليون پذیرش اعمال جراحی که 67% اعمال 
جراحی اختياری در بخش خصوصی انجام می شود.

اعتبارات بيمارستانی معادل 53,5 ميليارد دالر )2377 
دالر به ازای هر نفر(

دالر  ميليارد   42 دولتی:  مراکز  ساالنه   اعتبارات 
)274700 نفر در این مراکز مشغول به کارند( که 
16 ميليارد از سوی دولت فدرال، 22,4 از سوی دولت 
ایالتی و 3,6 ميليارد از سوی بيمه های خصوصی یا 

بيماران پرداخت می شود.
اعتبارات ساالنه جهت مراکز خصوصی: 11,5 ميليارد 
دالر است که 3,4 ميليارد از سوی دولت فدرال, 0,5 
ميليارد از سوی دولت ایالتی و 7,5 ميليارد از سوی 

بيمه های خصوصی یا بيماران پرداخت می شود.

نمایهبهداشتودرماندراسترالیا
شاهین سیاردشتی/ کارشناس برنامه ریزی و خرید تجهیزات پزشکی

این  باشيم.  داشته  بالينی  راهنماهای  می کنند، 
پزشک  به  بيماری  وقتی  می دهد  راهنماها نشان 
مراجعه می کند پزشک در چه مراحلی باید برایش 
ام ار آی یا سی تی اسكن بنویسد. آیا واجب است هر 
بيماری که مراجعه کرد برایش ام آر آی بنویسند؟ 
این نكات مهمی است. ما باید به سمتی برویم که 
راهنماهای بالينی مصوبی داشته باشيم که مورد 
قبول همه پزشكان، انجمن های علمی و تخصصی، 
باشد. ما  وزارت بهداشت و سازمان های بيمه گر 
بالينی  راهنماهای  مفقوده مان  حلقه  واقع  در 
باید به سمتی برویم که این راهنماها را  است و 
تدوین کرده و بر اساس آنها عمل کنيم. سازمان 
بيمه  گر عالقمند است که بهترین خدمات را به 
بيمه شده اش ارایه دهد. ولی عالقمند نيست که 
خدمات مازاد بی دليل و خدماتی غير ضروری را 
ارایه دهد؛ بنابراین باید خدمات دقيق و صحيح 

ارایه شود.«
 او معتقد است اگر سازمان های بيمه گر منابع شان را 
به این ترتيب حفظ کنند می توانند از این منابع در 
جاهای دیگری که می توان خدمات بهتری ارایه کرد، 

استفاده کنند. 

به  بدهیش  افزایش  مانع  باید  دولت 
سازمانه ای بیمه گر شود

بدهی هایی  از  جدا  گذشته  سال های  در  »دولت 
که در قبال سهم بيمه گری خود که باید پرداخت 
کند، نقش کارفرمایی هم پيدا کرده است یعنی در 
بسياری جاها قبول کرده است که سهم بيمه شده را 
هم پرداخت کند. کاری که مواردش هم خيلی زیاد 
است. اما هم دولت در سال های قبل این سهم را 

پرداخت نكرده است«
تامين اجتماعی  این ها را معاون درمان سازمان   
و  مسایل  از  »یكی  می دهد:  ادامه  و  می گوید 
مشكالت سازمان های بيمه گر در بخش سازمان 
تامين اجتماعی این است که دولت سهم خودش 
نكرده  پرداخت  اجتماعی  تامين  سازمان  به  را 
است و منابع سازمان از این جهت دچار مشكل 
است. اما ما فكر می کنيم اگر دولت این مسأله را 
تا حدودی حل کند یا دست کم نگذارد این بدهی 
افزوده شود و سال به سال مقدار قابل توجهی را یا 
حداقل بدهی های جاری آن سال را پرداخت کند، 
بسياری از مشكالت سازمان های بيمه گر بر طرف 

خواهد شد.«                                          

گزارش
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ساختار بیمه خدمات درمانی
1- بيمه دولتی برای ساکنان استراليا با پوشش:

  هزینه درمان در بيمارستان های دولتی
 بخش یا کل هزینه ویزیت پزشک )تعرفه ویزیت 
پزشكان از سوی خود پزشک تعيين می شود، بنابراین 
در صورت مراجعه به پزشک با تعرفه بيش از تعرفه 
مصوب دولتی مابه التفاوت باید از بيمار یا بيمه های 

خصوصی پرداخت شود(

  بخشی از هزینه دارو
 بخش یا کل هزینه اپتومتری

 بخش یا کل هزینه های آزمایشگاهی یا تصویربرداری
 بخش یا کل هزینه های روانپزشكی

2- بيمه های خصوصی با پوشش ) عالوه بر موارد باال( :
 هزینه درمان بيمارستان های خصوصی

 هزینه آمبوالنس )اجباری(

نیو ساوث 
ویلز

استرالیای کوینزلندویکتوریا
غربی

استرالیای 
جنوبی

محدوده تاسمانیا
پایتخت 
استرالیا

محدوده 
شمالی

کل

 

22515017090802335746کل بیمارستان ها

208150بیمارستان های معتبر  1579079435696

درصد 
بیمارستان  های معتبر

9210092100991710010093

20,18113,49911,2735,6484,9221,18898666458,311کل تختخواب ها

19,63913,44910,7135,6484,9181,03098666457,047تختخواب های معتبر

درصد 
تختخواب های 

معتبر

97100951001008710010098

2N.PN.PN.PN.PN.PN.PN.PN.P593کل بیمارستان ها

N.PN.PN.PN.PN.PN.PN.PN.P567بیمارستان های معتبر

درصد بیمارستا های 
معتبر

N.PN.PN.PN.PN.PN.PN.PN.P96

N.PN.PN.PN.PN.PN.PN.PN.P28,351کل تختخواب ها

N.PN.PN.PN.PN.PN.PN.PN.P27,825تختخواب های معتبر

بیمارستان های عمومی

بیمارستان های خصوصی

 هزینه های چشم پزشكی دندان پزشكی فيزیوتراپی
با توجه به تغييرات نيازهای بهداشتی درمانی، پروفایل 
جمعيتی، تكنولوژی تشخيص و درمان و تخصص های 
مورد نياز؛ همچنين در راستای همگن سازی خدمات 
مورد ارایه، طرح تغييرات بنيادین نظام سالمت از اواخر 

سال2014 به اجرا در آمده است.

خرید تجهیزات سرمایه ای
به غير از تاسيس مراکز و یا راه اندازی و گسترش 
بخش های جدید، خرید تجهيزات با اعتبارات دولتی 
صرفاً برای تجهيزات جایگزین تجهيزات فرسوده قبلی 
و با رعایت کليه دستورالعمل ها امكان پذیر است. بودجه 
جایگزینی تجهيزات بصورت ساالنه تصویب و ابالغ 
می شود.  خرید تجهيزات جدید غير جایگزین و یا فاقد 
مصوبه اعتباری دولتی، باید از محل اعتبارات جاری 
مراکز صورت پذیرد. سقف معامالت جزیی 22000 

دالر و معامالت متوسط 220000دالر است.
خرید تجهيزات بر اساس نيازسنجی ساالنه از مراکز 
درمانی، اختصاص بودجه، اولویت بندی با مشورت 
نظر  بر اساس  خرید  روال  انجام  و  گروه  مدیران 
مصرف کننده نهایی و با رعایت تمامی ضوابط مربوط 
به خرید تجهيزات پزشكی )که متفاوت از روال خرید 
کاالهای عادی است( به صورت غير متمرکز و یا متمرکز 
صحت  ضریب  افزایش  برای  می پذیرد.  صورت 
نياز،  مورد  کاالی  فنی  مشخصات  خریدها تبيين 
دریافت استعالمات الزم و بررسی های کارشناسی 
و انعقاد قرارداد توسط گروه های کاری مستقل یا 

مشترک صورت می پذیرد.                       

1. Department of health and aging 
2. Not Provided

جدول 1: آمار اعطای اعتبار به بيمارستان های عمومی 2013-2012 
و بيمارستان های خصوصی 2010-2011 با در نظر گرفتن ايالت و محدوده هريک از آنها

گزارش
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آمار متوسط روزانه در اياالت استرالياى جنوبى

بازيابى هاى روزانه
مراجعان سرپايى

نفر به بخش هاى اورژانس
 مراجعه كرده اند 

نفر درمان شده اند يا به يك
مركز درمانى منتقل شده اند 

بطور بالقوه جانشان
 در خطر بوده است 

437 پذيرش شده اند

بيمارستانهاى دولتى 
براى برطرف كردن 
نيازهاى جامعه به 
آمبوالنس نياز دارند  نفر از آنها نوزاد بودند

نفر از آمبوالنس ها استفاده كرده اند

نفر در بيمارستانهاى دولتى پذيرش شده اند

نفر از اين افراد پذيرش شده،
افراد بومى و ساكنان
 جزيره تورز استريت بوده اند

آمار متوسط هفتگى ايالت استرالياى جنوبى

نفر از اهالى استرالياى جنوبى
 جراحى اختيارى در 
بيمارستان هاى دولتى داشته اند

زن مورد غربالگرى
سرطان پستان قرار گرفته اند 

زن مورد غربالگرى
سرطان گردنه 
رحم قرار گرفته اند 

نفر مورد غربالگرى سرطان
دستگاه گوارش قرار گرفته اند 

نفر از اين افراد 
جانبازان جنگى هستند

یی
ضا

ه ر
 رقی

ول:
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ی و 
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رسانه
درشامره گذشته، بخش نخست مقاله » چهار گلوگاه برای عبور از رکود« را 

که در روزنامه دنیای اقتصاد ]یکشنبه 1393/5/5[ منترش شده بود، باز نرش 

دادیم. در این شامره بخش پایانی این مقاله را می خوانید.
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چهارگلوگاهبرايعبورازرکود
بخش پايانی/ تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمايه گذاری و تحريم های ظالمانه چهار مانع مهم بر سر راه 
فرآيند خروج از رکود در کشور هستند. نکته مهمي که در خصوص اين چهار گلوگاه ذکر شده براي خروج از رکود وجود 
دارد آن است که دو عامل از اين چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملي دور از دسترس قابل شناسايي هستند؛ به 
اين معني که اثر عوامل تحريم و کاهش سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي سال 1393 به ميزان قابل توجهي تعيين شده 
است و اين دو عامل به عنوان متغيرهاي تحت کنترل براي ترسيم مسير خروج از رکود مطرح نيستند، چراکه با نگاهي 
واقع بينانه، به نظر مي رسد بخش عمده محدوديت هاي موجود در مبادالت مالي و تجاري که در نتيجه تحريم به وجود آمده است، در سال 1393 همچنان 
پابرجا باشد. اثر افزايش سرمايه گذاري بر رشد نيز حداقل با يک سال تأخير ظاهر مي شود و از آنجا که رشد سرمايه گذاري در سال گذشته منفي بوده است، 
نمي توان بر ايفاي نقش اين عامل براي خروج از رکود در سال 1393 تأکيد کرد؛ بنابراين براي تبيين برنامه خروج از رکود تنها مي توان بر تغييرات دو عامل 

ديگر به عنوان عوامل قابل سياست گذاري کنترل داشت.

 2- بهبود محیط کسب و کار
مقدمه: فضاي کسب و کار به مجموعه عواملي اطالق 
می شود که در بيرون از بنگاه وجود دارد و بر عملكرد 
بنگاه اثري تعيين کننده مي گذارد. بخش مهمي از 
فضاي اقتصادي و حقوقي پيرامون بنگاه هاي اقتصادي 
در  دولت  نقش  تعریف  و  دولت  عملكرد  از  متأثر 
شكل  دهي روابط اقتصادي است. دخالت هاي نارواي 
دولت در تنظيم رفتار آحاد اقتصادي، نه تنها به بهبود 
در تخصيص منابع منجر نمی شود بلكه کاهش کارآیي 

را به همراه خواهد آورد. 
 عالوه بر ميزان دخالت دولت در اقتصاد، ایجاد زمينه 
توسعه  و  بنگاه هاي جدید  راه اندازي  براي  مناسب 

فعاليت بنگاه هاي موجود، در ایجاد آثار مثبت برنامه 
خروج از رکود نقش مهمي دارد. از این رو مجموعه 
سياست های بهبود محيط کسب و کار، با وجود ماهيت 
بر  تعيين کننده اي  آثار کوتاه مدت  بلندمدت خود، 
ایجاد فضاي رقابتي در سطح خرد خواهد گذاشت که 
در نتيجه آن، منابع مالي موجود به صورت کاراتري 
شد.  خواهد  باالتر  بهره وري  با  بنگاه هاي  نصيب 
بنابراین اصالحات قانوني و مقرراتي در جهت بهبود 
فضاي کسب و کار یكي از راهكارهاي اصلي براي 
خروج از رکود، به ویژه در زماني است که ظرفيت هاي 

بالاستفاده قابل توجهي در اقتصاد وجود دارد. 
 آنچه در این گزارش به عنوان مجموعه سياست های 

بهبود شرایط محيط کسب و کار ذکر می شود نقطه 
شروعي از یک فرآیند نسبتاً طوالني است که گام به 
گام آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. از 
این رو در تدوین مجموعه سياست های پيش رو سعي 
شده است مواردي مبناي سياست گذاري قرار گيرد که 
سریع ترین آثار ممكن را در جهت توسعه فعاليت های 

اقتصادي در پي دارد. 
 

 سياست ها
2-1- حذف تدریجي قيمت گذاری دولتي تا پایان 
سال 1393 به غير از کاالهاي اساسي و انحصاري 

.)**(

سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود در سال هاي 1393 و 1394 اعالم شد

این گزارش 
در روزنامه دنيای اقتصاد 

]یکشنبه 93/5/5 [ منترش شده است
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2-2- اجراي ماده 7 اصالحي قانون اجراي سياست های 
کلي اصل 44 به عنوان مهم ترین قانون ساماندهي 

شرایط اخذ مجوزها در کشور )**(.
 2-3- ارتباط منظم با فعاالن اقتصادي و پایش مداوم 
شرایط محيطي کسب و کار و تهيه فهرست مشكالت و 
پيگيري تا رفع مشكالت، از جمله پيگيري اخذ گواهي 
عدم سوءپيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشكل 
عدم ثبت صورت جلسات و... از سوي دفتر بهبود 
فضاي کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارایي 

)*- مصوب( .
2-4- حذف استعالمات مالياتي به صورت انفرادي و 
ارایه فهرست برخط براي کليه دستگاه ها )* - مصوب(.

2-5- مكلف کردن بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران به پيشنهاد اصالحات قانوني الزم جهت اصالح 

شاخص اخذ اعتبار )**- مصوب(.
2-6- مكلف کردن سازمان بورس و اوراق بهادار به 
پيشنهاد تغييرات قانوني الزم جهت ارتقاي شاخص 

مسؤوليت مدیران در سال 1393 )**- مصوب(.
2-7- مكلف کردن سازمان امور مالياتي به بهبود 
شاخص پرداخت ماليات با الكترونيكي کردن دریافت 

ليست حقوق در سال 1393 )*- مصوب(.
ارایه  به  اجرایي   2-8- مكلف کردن دستگاه هاي 
گزارش اجزاي شاخص هاي بهبود فضاي کسب و کار 

به صورت سه ماهه به هيأت دولت )*- مصوب(.
 2-9- افزایش مهلت اعتبار کارت هاي بازرگاني براي 
واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري به پنج سال )*(

 2-10- قابل انجام کردن ثبت سفارش کاالهاي 

متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري 
در مرحله رسيدگي در گمرک از طریق سامانه در 

وزارت صنعت، معدن و تجارت )*- مصوب(.
2-11- مستقر کردن نمایندگان تام االختيار کليه 
صادرات،  امر  در  مجوز  صادرکننده  دستگاه هاي 
واردات و ترانزیت در 10 گمرک کشور با تشخيص 
گمرک جمهوري اسالمي ایران و صدور مجوزهاي 
 -*( الكترونيكي  سامانه  از  استفاده  با  مربوطه 

مصوب(.
2-12- نهایي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري 
فرامرزي در گمرک حداکثر ظرف یک سال توسط 

گمرک جمهوري اسالمي ایران )**- مصوب(.
2-13- بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت 
حقوق ورودي کاالهاي مبادله مرزي توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت کشور، 
ستاد مبارزه با کاالو ارز، وزارت امور اقتصادي و دارایي 

)**- مصوب( .
2-14- مكلف کردن بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران به تعيين تكليف وضعيت واردکنندگاني که 
100درصد هم ارز ریالي مبلغ واردات کاالرا در هنگام 
گشایش اعتبار پرداخت نموده اند ظرف حداکثر سه 

ماه )*- مصوب(
 2-15- کاهش تعداد طبقات تعرفه اي جداول منضم 
به کتاب مقررات صادرات و واردات از 14 به 6 طبقه 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال های 

1393 تا 1396 )*- مصوب( .
تكليف  فرآیندها و  بهبود  هدف گذاري   -16-2

دستگاه هاي اجرایي جهت تحقق اهداف تعيين شده 
در قالب مصوبه هيأت وزیران مطابق جداول ذیل )*- 

مصوب(.
2-17- پيگيري مشكالت سرمایه گذاري از طریق 
 -*( استاني  سرمایه گذاري  45روزه  ستادهاي 

مصوب(.
الكترونيكي گمرک  ارتباط کامل  2-18- برقراري 
جمهوري اسالمي ایران و اداره بنادر و دریانوردي 
حداکثر تا انتهاي سال 1393 به منظور تسهيل بيشتر 
تجارت خارجي توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي 
با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، ارتباطات 
و فناوري اطالعات و صنعت، معدن و تجارت )**- 

مصوب(.
 2-19- لحاظ کردن ميزان بهبود رتبه زیرشاخص هاي 
ساالنه  بودجه  افزایش  با  کار  و  کسب  با  مرتبط 

دستگاه هاي اجرایي )*- مصوب(.
 2-20- مكلف کردن کليه دستگاه هاي اجرایي به احصا 
و اصالح تمامي مصوبات، آیين نامه ها و بخشنامه ها و 
دستورالعمل هاي داخلي و رویه هاي اجرایي مزاحم و 
مخل کسب و کار ظرف مدت 4 ماه و ارایه گزارش 
اقدامات صورت گرفته به هيأت وزیران )**- مصوب(.
 2-21- مكلف کردن سازمان تأمين اجتماعي به 
قراردادن اطالعات کارفرمایان داراي بدهي بيمه اي به 
صورت برخط در اختيار دستگاه هاي ملزم به استعالم 

.)***(
2-22- ثبات بخشي به محيط کالن سرمایه گذاري 
در فعاليت هایي که دولت تأمين کننده انحصاري مواد 

گزارش حاضر در ادامه گزارش »چرایي بروز رکود 
تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن« به تبيين 
تفصيلي برنامه هاي دولت براي خروج غيرتورمي از 

رکود طي سال هاي 1393 و 1394 مي پردازد.

رمز ستاره ها
)*(: سياست هایي که توسط یک نهاد از زیرمجموعه 

دولت اجرایي خواهد شد.
 )**(: سياست هایي که نيازمند تصویب دولت 
یا زیر مجموعه اي در دولت هستند و براي اجرا، 
هماهنگي بين بيش از یک نهاد در زیرمجموعه 

دولت الزم است.
 )***(: سياست هایي که براي تصویب و اجرا 
نيازمند تصویب قانون در مجلس شوراي اسالمي 

هستند. 
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اوليه است، از طریق عقد قراردادهاي ده ساله تأمين 
مواد اوليه )***(.

3- تأمین منابع مالي
مقدمه: در تدوین سياست های خروج از رکود، تمایز 
قائل شدن بين »علت هاي رکود« و »نشانه هاي آن« 
بسيار ضروري است. رکود به همراه تورم، از یک طرف 
هزینه واحدهاي توليدي را افزایش داده و از طرف 
دیگر، قدرت خرید متقاضيان را با کاهش مواجه 

ساخته است. )3(. 
 در چارچوب فضاي ترسيم شده، سيستم بانكي 
که بار اصلي تأمين مالي را بر دوش دارد، نيازمند 
سازوکارهاي اصالحي فراواني است که در نتيجه 
اجراي آن بتواند اوالً پس اندازهاي بيشتري را تجهيز 
کند و ثانياً منابع تجهيز شده را به مصارف کارآتريـ  
در سطح بنگاهـ  که تحرک بيشتري ایجاد می کنند، 
بازار  است  ضروري  آن،  بر  عالوه  دهد.  تخصيص 
سرمایه که در حال حاضر نقشي محدود در تأمين 
مالي بر عهده دارد، با طراحي ابزارها و نهادهاي جدید، 
بار بيشتري را در تأمين منابع براي سرمایه گذاري، 
به ویژه در بنگاه هاي بزرگ، به دوش بكشد. عالوه 
بر این، به خصوص در سال 1393، تأمين سرمایه 
در گردش از طریق بانک ها اولویت بسيار باالخواهد 

داشت.
 مجموعه سياست های تفصيلي خروج از رکود در 2 
حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلي خود را در حوزه 
بانكي بر »اصالح« و در حوزه بازار سرمایه بر »توسعه« 

بنا گذاشته است. 

 3-1- سياست های بانکي و اعتباري
ميزان   1392 و   1391 سال های  در  مقدمه: 
تسهيالت اعطایي بانک ها به قيمت ثابت با کاهش 
قابل توجهي مواجه شد. تعيين نامناسب نرخ هاي 
سود بانكي در سال های گذشته و تضعيف توان 
افزایش  محل،  این  بانک ها از  مالي  واسطه گري 
ریسک  افزایش  بانک ها و  غيرجاري  مطالبات 
اعتباري بانک ها به دليل تنگناهاي مالي بنگاه هاي 
افزایش  و   92 تا   90 سال های  در  اقتصادي 
بانكي  فساد  کنار  در  بانكي  و  مالي  تحریم هاي 
انقباض  بانک ها در جهت  سال 1390 سبب شد 
تأمين  تسهيالت  ارایه  نظر  از  خود  فعاليت های 
مالي توليد گام بردارند. عالوه بر آن، کاهش کنترل 
بانک مرکزي بر بازار پول موجب شد موسسات 
و  مقررات  چارچوب  از  خارج  مختلفي  اعتباري 
که  کنند  فعاليت  به  اقدام  مرکزي  بانک  ضوابط 
دنبال  به  را  پول  بازار  در  بي انضباطي  افزایش 
داشت و باعث شد منابع در دسترس بانک ها براي 
تأمين مالي توليد با کاهش بيشتري مواجه شود. 
بنابراین یكي از اصلي ترین برنامه هاي دولت براي 
»افزایش  رکود  از  خروج  سياست های  پيشبرد 
منابع  »هدایت  بانک ها«،  تسهيالت دهي  توان 
با  توليدي  فعاليت های  بانک ها به سمت  اعتباري 
و  بالاستفاده«  فعال سازي ظرفيت هاي  بر  تأکيد 
»انضباط بخشي به بازار پولي و قراردادن مؤسسات 

اعتباري فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط 
رویكرد،  سه  این  کنار  در  است.  مرکزي«  بانک 
»گسترش عمق و سطح بازار بين بانكي« نيز از 
جمله اهداف سياست های بانكي و اعتباري تعيين 
شده است که سبب خواهد شد فشار بانک ها براي 

دریافت منابع از بانک مرکزي کاهش یابد.
 از سوي دیگر بخش مهمي از تسهيالت بانكي اعطا 
شده در سال های گذشته نصيب تعداد کمي بنگاه 
بزرگ شده است و در نتيجه بنگاه هاي کوچک و 
نظام  محدود  منابع  از  بهره مندي  امكان  متوسط 
بانكي کشور را نداشته اند؛ بنابراین با توجه به اینكه 
این بنگاه ها امكان بهره مندي از منابع بازار سرمایه را 
نيز ندارند مي توان نتيجه گرفت طي سال های گذشته 
بنگاه هاي کوچک و متوسط به هيچ منبع رسمي براي 

تأمين مالي دسترسي نداشته اند. 
از آنجایي که بخش عمده اشتغال کشورـ  به خصوص 
اشتغال صنعتي ـ در بنگاه هاي کوچک و متوسط 
متمرکز است و این بنگاه ها طي سال های گذشته 
کالن  اقتصاد  بي ثباتي هاي  از  را  آسيب  بيشترین 
رکود  از  است مسير خروج  متحمل شده اند، الزم 
به گونه ای ترسيم شود که توسعه و رشد بنگاه هاي 
کوچک و متوسط را در پي داشته باشد. بر این اساس 
یكي دیگر از مؤلفه هاي اصلي سياست های بانكي 
مالي  تأمين  خصوص  در  جهت گيري  اعتباري  و 
بنگاه هاي کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت 
بنگاه هاي بزرگ به سمت بازار سرمایه و تأمين مالي 
از آن منبع است. این رویكرد می تواند عالوه بر تسریع 

در سال های 90 تا 92 و افزایش 
تحریم هاي مالي و بانکي در کنار فساد 
بانکي سال 1390 سبب شد بانک ها در 
جهت انقباض فعالیت های خود از نظر 
ارایه تسهیالت تأمین مالي تولید گام 

بردارند. عالوه بر آن، کاهش کنترل بانک 
مرکزي بر بازار پول موجب شد موسسات 

اعتباري مختلفي خارج از چارچوب 
مقررات و ضوابط بانک مرکزي اقدام به 
فعالیت کنند که افزایش بي انضباطي در 

بازار پول را به دنبال داشت
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فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعيت اشتغال کشور را 
نيز در پي داشته باشد.

 در ادامه اهم سياست های اعتباري و بانكي دولت که 
با توجه به رویكردهاي ذکر شده در بندهاي قبل و با 
هدف خروج از رکود طراحي شده اند، ذکر شده است.

سياست ها
3-1- افزایش سرمایه بانک ها از محل درآمدهاي مازاد 

بودجه )***(.
3-2- کاهش بدهي بخش دولتي به بانک ها )***- به 

شرح مندرج در بخش 2-3-1(.
3-3- تسري معافيت هاي مالياتي بازار سرمایه به بازار 

پول )***(.
3-4- تسهيل وصول مطالبات معوق بانک ها از طریق 
اصالح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و 

امالک )***(.
3-5- ممنوعيت بازخرید اوراق مشارکت پيش از 
سررسيد و مجاز کردن معامله آن در بازار ثانویه )**(.

3-6- کاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها به 
ميزان حداقل 2 واحد درصد در سال )*(.

3-7- تشكيل کارگروه مشترک با قوه قضائيه براي 
پيگيري مسائل مشترک بين بانک ها و دستگاه قضایي 
از جمله مطالبات غيرجاري بانک ها و اجراي قانون 

تنظيم بازار غيرمتشكل پولي )**(.
3-8- الزام بانک ها به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر 
حدود ابالغ شده توسط بانک مرکزي به ميزان حداقل 

20 درصد در سال )*(.

الزام بانک ها به فروش سهام و شرکت هاي   -9-3 
متعلق به بانک ها مازاد بر حدود ابالغ شده توسط بانک 

مرکزي به ميزان حداقل 33 درصد در سال )*(.
گردش  در  سرمایه  تأمين  سهم  افزایش   -10-3
بنگاه ها از مجموع اعتبارات پرداختي بانک ها به حداقل 

60 درصد )*(.
 3-11- ساماندهي موسسات اعتباري بدون مجوز 
بازار غيرمتشكل   با تأکيد بر اجراي قانون تنظيم 

پولي )*(.
تأمين  از  اطمينان  کسب  بانک ها به  الزام   -12-3
حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه هاي 

سرمایه گذاري از محل حقوق صاحبان سهام )*(.
 3-13- منوط کردن اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي 
بزرگ به ارایه صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط 
حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي 

کشور )*(.
انفرادي  تسهيالت  سقف  مستمر  تعدیل   -14-3

)ُخرد( )**(.
عقود  تسهيالت  سهم  کردن  منطقي   -15-3

غيرمشارکتي در شبكه بانكي )*(
الزم  ضوابط  ارایه  به  مرکزي  بانک  الزام   -16-3
بنگاه هاي  اعتباري  حدود  اصالح  بانک ها براي  به 
اقتصادي در اعطاي تسهيالت سرمایه در گردش )*(.

3-17- گسترش دامنه نفوذ کارت هاي اعتباري براي 
خرید کاالهاي بادوام توليد داخل )*(.

3-18- استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در 
تأمين منابع مالي طرح هاي توليدي )*(.

 3-2- بازار سرمايه
مقدمه: بازار سرمایه می تواند نقش مهم و بي بدیلي 
را در تأمين مالي فعاليت های بنگاه هاي اقتصادي و 
قطعي  بنابراین، سياست  نماید.  ایفا  دولت  بودجه 
دولت، تقویت این نهاد به منظور نقش آفریني مؤثرتر 
در روند توسعه اقتصاد ملي است. در شرایط کنوني 
اقتصاد ایران که بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و دولت 
در تنگناي شدید مالي به سر مي برند و تأمين مالي 
غيرتورمي بنگاه ها و بودجه دولت براي ایجاد تحرک 
در اقتصاد و خروج غيرتورمي از رکود یكي از نيازهاي 
مهم اقتصاد کشور است، نقش و اهميت بازار سرمایه 
بيش از پيش برجسته و نمایان می شود. دولت در 
چارچوب سياست های خروج از رکود اقتصادي در 
سال 93، مجموعه سياست هایي براي تنظيم و توسعه 
بازار اوراق بهادار و بورس هاي کاالیي تهيه کرده است. 

مجموعه سياست های دولت براي توسعه بازار سرمایه 
با رویكرد تحقق اهداف زیر طراحي شده اند:

 تقویت نقش بازار اوليه در تشكيل سرمایه.
 گسترش بازار اوراق بهادار دولتي.

 جذب سرمایه گذاري خارجي در بازار اوراق بهادار.
  افزایش نقش تأمين مالي مبتني بر کاال.

 کمک به تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي از طریق  
اوراق بهادار.

به  ابزارها و نهادهاي تأمين مالي  به   تنوع دادن 
منظور پوشش دادن کليه نيازهاي سرمایه گذاران و 

شرکت هاي سرمایه پذیر.
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 سياست ها
3-19- تعيين نرخ سود شناور مصون از تورم براي 

اوراق بهادار دولتي )*(.
3-20- اجازه خرید و فروش اوراق بهادار دولتي به 

قيمت بازار)**(.
3-21- حذف تضمين بازخرید اوراق بهادار دولتي 
توسط بانک ها و تأمين نقدشوندگي آنها از طریق بازار 

ثانویه اوراق بهادار )*(.
سرمایه  گذاري  مقررات  تكميل  و  تسهيل   -22-3

خارجي در اوراق بهادار به صورت سبد دارایي )**(.
 3-23- حمایت از تشكيل و توسعه فعاليت موسسات 

رتبه بندی داخلي )*(.
براي  خارجي  موسسات  مشارکت  جلب   -24-3

رتبه بندی بين المللی اوراق بهادار )*(.
 3-25- اصالح و تكميل مقررات افتتاح حساب بانكي 
و دریافت سایر خدمات بانكي توسط سرمایه گذار 

خارجي )*(.
3-26- استفاده از صندوق هاي پروژه یا انتشار سایر 
اوراق بهادار به منظور تأمين مالي پروژه هاي نيمه 

تمام )*(.
3-27- استفاده از ظرفيت بورس کاالي ایران براي 
فروش امالک و مستغالت بانک ها و موسسات دولتي 

.)**(
3-28- فعال سازي ظرفيت ماده 32 قانون افزایش 
قيمت  اجراي طرح  در  بخش کشاورزي  بهره وري 
تضميني به جاي خرید تضميني کاالهاي کشاورزي 

.)**(

3-29- تقویت بورس هاي کاالیي و حمایت از مكانيزم 
عرضه و تقاضا براي کشف قيمت ها در مورد کاالهاي 

پذیرفته شده )*(.
3-30- تغيير نقش دستگاه هاي دولتي متولي در 
تنظيم بازار کاالها از تعيين کننده سقف قيمت ها به 
پایش کننده بازار و اخذ تصميمات و سياست های 

مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتي )**(.
 3-31- تعميق بازار کاالهاي پذیرفته شده در بورس 
کاالیي از طریق شروع و تقویت معامالت سلف موازي و 

گواهي سپرده کاالیي در بورس هاي مذکور )*(.
3-32- گسترش زمينه های فعاليت صندوق هاي زمين 

و ساختمان براي تأمين مالي بخش ساختمان )*(.
 3-33- توسعه صندوق هاي پروژه براي تأمين مالي 

پروژه هاي توليدي )*(.
 3-34- ایجاد صندوق هاي سرمایه گذاري ارزي براي 
جمع آوري و به کارگيري منابع ارزي خارج از نظام 

بانكي )**(.
 3-35- حذف ضامن حداقل سود و ضمانت بازخرید 
مجاز  طریق  شرکت ها از  منتشره  بهادار  اوراق  از 
دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصي به قيمت 
بازار و تعيين نرخ سود این اوراق متناسب با ریسک 

آنها )***(.
 3-36- طراحي اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني و 
غيررهني، به منظور استفاده توسط بانک ها و موسسات 
اعتباري براي آزادسازي منابع خود و اختصاص آنها به 

اعطاي تسهيالت جدید )**(.
 3-37- تقویت و تعميق بازار ثانویه اوراق بهادار از 

طریق تقویت معامالت اختيار معامله روي سهام، 
فروش استقراضي و خرید اعتباري )**(.

 3-38- تقویت و تعميق بازارگرداني اوراق بهادار )**(.
3-39- تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه و ایجاد 

صندوق تثبيت ریالي )**(.
بازنشستگي خصوصي  ایجاد صندوق هاي   -40-3

.)***(
 3-41- عدم نياز به رعایت تشریفات مربوط به مزایده 
و مناقصه توسط دستگاه هاي اجرایي در خصوص 
ابزارهاي تأمين مالي که خرید، فروش و اجاره دارایي 

جزئي از فرآیند تأمين مالي است )***(.
 

4- فعالیت ها و محرک هاي خروج از رکود
مقدمه: همان طور که در مقدمه گزارش حاضر ذکر شد 
برنامه خروج از رکود، از یک هسته اصلي و مجموعه اي 
از عوامل محيطي حاکم بر آن هسته تشكيل شده است؛ 
محيط مساعد اقتصاد کالن و فضاي مناسب کسب و 
کار از مهم ترین اجزاي عوامل محيطي و نهادهاي مالي 
براي تجهيز بيشتر و تخصيص بهينه تر منابع به همراه 
فعاليت های اقتصادي پيشران و صادراتي بخش هسته 
این مجموعه سياست ها را تشكيل مي دهند. در واقع 
بخش واقعي اقتصاد )فعاليت های پيشران و صادراتي( 
در کانون هسته راه حل ها قرار دارد و چگونگي عملكرد 
آن سرنوشت ساز خواهد بود و محيط مناسب اقتصاد 
کالن و فضاي مساعد کسب و کار به همراه بازارها و 
نهادهاي مالي کارآمد، از این نظر اهميت دارند که 
بتوانند به توليد بيشتر و کارآتر کاالو خدمات کمک 
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فعاليت های  به  رویكرد  چگونگي  بنابراین،  کنند. 
مرتبط با توليد کاالو خدمات، در سياست های خروج 

از رکود حائز اهميت بسيار زیاد است.
و  محيطي  عوامل  وقتي  متعارف،  شرایط  در 
دارند،  قرار  مطلوبي  و  مناسب  شرایط  در  نهادي 
بنگاه هاي اقتصادي، از فضاي مناسب اقتصاد کالن، 
پيش بيني پذیري را دریافت می کنند و از فضاي مساعد 
کسب و کار، کارآیي و کاهش هزینه هاي ناشي از رقابت 
را به عنوان محدودیت مي پذیرند و در چنين محيطي، 
نهادهاي مالي با اعمال ضوابط استاندارد، خود به 
خود، بنگاه هاي کارآ را از بنگاه هاي ناکارآ تفكيک 
می کنند و منابع محدود خود را در اختيار بنگاه هاي 
کارآتر قرار خواهند داد که متضمن ریسک کمتر و 
برگشت پذیري مطمئن  تر منابع تجهيز شده است، اما 
در شرایط دشوار کنوني که منابع مالي به شدت محدود 
است و محدودیت های بين المللی هزینه ها را به ميزان 
قابل توجهي افزایش داده، تعيين برخي »معيارها« و 
»اولویت ها« در تخصيص منابع محدود اجتناب ناپذیر 

خواهد بود.
 هر چند معضل مربوط به محدودیت شدید منابع مالي 
کشور با اعمال سياست های ذکر شده در فصل سوم 
گزارش تا اندازه اي بهبود پيدا خواهد کرد، اما مشكل 
رکود اقتصاد، تنها به خاطر کمبود منابع نيست، بلكه 
وجود ضعف هاي جدي در نظام تخصيص منابع، 
باعث شده است که ميزان رشد اقتصادي حاصل از هر 
واحد منابع مالي، روندي کاهنده داشته باشد. الزمه 
خروج از رکود، انتخاب فعاليتـ  بنگاه هایي است که 

بتوانند به عنوان بخش های پيشران منجر به تحرک 
در سایر بخش های اقتصادي و دنباله فعاليت های 
پسين و پيشين خود شوند. فعاليت هایي که باالترین 
و سریع ترین نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن 
راه  اقتصادي  فعاليت های  از  بيشترین حجم  آنها، 
بيفتد یا فعاليت هایي که با توجه به افت زیاد سطح 
درآمد، نزدیكترین فاصله را با تقاضاي مصرفي نهایي 
داشته و کمترین ميزان سرمایه گذاري را نياز داشته 
باشد از جمله مهم ترین معيارهاي انتخاب بخش های 
پيشران بوده اند. در کنار انتخاب بخش های پيشران، 
توسعه و تسهيل و تشویق صادرات غيرنفتي، به عنوان 
اصلي ترین مولفه تحریک تقاضا، می تواند عالوه بر 
آثار  کوتاه مدت،  اقتصادي  رشد  افزایش  به  کمک 
مثبت بلندمدتي نيز با خود به همراه داشته باشد. 
بنابراین یكي از بخش های مهم برنامه دولت براي 
خروج از رکود را شناسایي موانع و گلوگاه هاي مربوط 
به فعاليت های پيشران، به ویژه گلوگاه منابع مالي و 
رفع سریع این گلوگاه ها تشكيل می دهد. بخش های 
ایجاد  تقاضا  آن  براي  صنعت  بيرون  از  پيشران، 
می کنند و منجر به ایجاد تحرک در زنجيره ارزش 
بخش صنعت مي شوند، البته بدیهي است در درون 
صنعت نيز متناظرا فعاليت هایي به عنوان محرک 

دروني بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.
 مجددا تأکيد می شود، مجموعه سياست های ذکر شده 
در این گزارش صرفا براي دوره کوتاه مدت و با هدف 
خروج اقتصاد از رکود طراحي شده اند. با این توضيح 
که همواره قيد عدم تضاد سياست های کوتاه مدت 

محدودیت  به  منجر  بلندمدت  اهداف  برنامه ها و  و 
انتخاب و تدوین مجموعه سياست های خروج از رکود 
بوده است. بنابراین پس از عبور موفقيت آميز از آثار 
نامطلوب شرایط دشوار سال های 91 و 92، تخصيص 
منابع در سازوکاري بهينه توسط بازارهاي مالي انجام 

خواهد پذیرفت.

4-1- بهينه سازي مصرف انرژي، گاز، نفت و 
پتروشيمي

مقدمه: یكي از مهم ترین بخش های پيشران اقتصاد 
پتروشيمي  گاز،  نفت،  شامل  انرژي  بخش  ایران، 
اقتصاد  انرژي  بخش  است.  نفتي  فرآورده های  و 
ایران عالوه بر آنكه نقش مؤثري در برطرف کردن 
محدودیت های ارزي و ریالي ایفا مي کند، از نرخ هاي 
است.  برخوردار  سرمایه  بازگشت  در  سریعي  باالو 
این بخش همچنين پيوندهاي گسترده اي با صنایع 
دیگر دارد و البته با برطرف کردن محدودیت انرژي 
موجود، بر بهبود عملكرد و افزایش ظرفيت توليد 
در سایر فعاليت های اقتصادي نيز مؤثر خواهد بود. 
به این معني که با وجود حاکم شدن رکودي عميق 
بر فضاي اقتصاد کشور و افت شدید توليد بسياري از 
فعاليت های اقتصادي، کمبود انرژي مورد نياز بخش 
صنعت در فصول مختلف دغدغه جدي سال های 
91 و 92 بوده است. بنابراین در شرایطي که اقتصاد 
کشور بخواهد از رکود خارج شود و طي سال های 
اقتصادي را تجربه کند، تنگناي  آتي دوران رونق 
انرژي یكي از محدودیت های جدي پيش رو خواهد 

در شرایط متعارف، وقتي عوامل محیطي 
و نهادي در شرایط مناسب و مطلوبي 

قرار دارند، بنگاه هاي اقتصادي، از فضاي 
مناسب اقتصاد کالن، پیش بیني پذیري را 

دریافت می کنند و از فضاي مساعد کسب و 
کار، کارآیي و کاهش هزینه هاي ناشي از 

رقابت را به عنوان محدودیت مي پذیرند و 
در چنین محیطي، نهادهاي مالي با اعمال 
ضوابط استاندارد، خود به خود، بنگاه هاي 

کارآ را از بنگاه هاي ناکارآ تفکیک 
می کنند
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بود. بنابراین توسعه بخش انرژي کشور عالوه برآنكه 
می تواند در کوتاه مدت موجب تحرک توليد و صادرات 
شود، در ميان مدت نيز بر توسعه بخش صنعت اثري 
تعيين کننده خواهد داشت. از سوي دیگر با پيگيري 
برنامه اصالحي در بازار انرژي در دولت یازدهمـ  که 
گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد ـ یكي 
از بازارهاي نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعاليت های 
صرفه جویی در انرژي یا بهينه سازي مصرف انرژي 
خواهد بود. در این بازار طيف وسيعي از فعاليت در 
خدمات،  ساختمان،  صنعت،  مختلف  بخش های 
کشاورزي و انرژي عرضه می شود و متقاضيان بسياري 
با هدف کاهش اتالف انرژي در بخش های توليدي و 
مصرفي خود خواهان دریافت خدمات بهينه سازي 
مصرف انرژي خواهند بود. با این نگاه بند ق تبصره 
2 قانون بودجه سال 1393 به توسعه فعاليت های 
بهينه سازي مصرف انرژي اختصاص یافته است که با 
سياست گذاري صحيح می تواند عالوه بر اثرگذاري بر 
فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل 
توجهي انرژي در کشور شود. در ادامه اهم سياست های 
دولت براي توسعه بخش های نفت، گاز، پتروشيمي و 

بهينه سازي مصرف انرژي ذکر شده است.
 

 سياست ها
بهينه سازي مصرف انرژي از طريق اجراي بند ق 

تبصره 2 قانون بودجه سال 1393
روستایي  خانوار  ميليون   2/5 به  گازرساني   -1-4
و شهرهاي کوچک با برآورد هزینه حدود 10 هزار 

ميليارد تومان )*(.
4-2- اصالح و بهينه سازي موتورخانه هاي مسكوني، 
تجاري و اداري با برآورد هزینه حدود 3 هزار ميليارد 

تومان )*(.
4-3- برقي کردن چاه هاي کشاورزي با برآورد هزینه 

حدود 2500 ميليارد تومان )*(.
4-4- گازرساني به استان سيستان و بلوچستان با 

برآورد هزینه حدود 2 ميليارد دالر )*(.
4-5- افزایش عملكرد حمل بار و مسافر در سيستم 
راه آهن با برآورد هزینه حدود 10 ميليارد دالر )**(.

4-6- افزایش عملكرد حمل مسافر در سيستم راه آهن 
شهري در کالن شهرها )مترو( )**(.

4-7- نوسازي ناوگان حمل بار و مسافر درون شهري 
و برون شهري )17 هزار اتوبوس و 37 هزار تاکسي( 

.)**(
4-8- پرداخت ارزش سوخت صرفه جویی شده در 
ازاي برقي کردن چاه هاي کشاورزي با اولویت استفاده 
از انرژي هاي نو و توليد آب شيرین و کليه طرح هایي که 

منجر به صرفه جویی انرژي شود )***(
تا  قرارداد  عقد  براي  نيرو  وزارت  به  اجازه   -9-4
سقف یكصد و بيست هزار ميليارد ریال به روش 
بيع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصي و 
دولتي با اولویت استفاده از تجهيزات ساخت داخل 
اجراي طرح هاي افزایش بازدهي نيروگاه ها با اولویت 
بخش بخار در نيروگاه هاي چرخه ترکيبي، توسعه 
انرژي هاي تجدیدپذیر، کاهش تلفات،  از  استفاده 
بهينه سازي و صرفه جویي در مصرف سوخت مایع، 

جایگزیني مصرف برق به جاي گاز یا فرآورده های 
نفتي در مناطقي که توجيه اقتصادي دارد و افزایش 
سهم صادرات برق و تحویل سوخت صرفه جویی 
شده یا معادل نفت خام در مدت حداکثر دو سال به 

سرمایه گذاران )بند ه تبصره 11(
 

 افزايش ظرفيت توليد گاز 
4-10- افزایش توليد و پاالیش گاز طبيعي از ميدان 
مشترک پارس جنوبي به ميزان100 ميليون متر مكعب 

در سال 93 و 100 ميليون متر مكعب در سال 94 )*(.
4-11- شروع به احداث خطوط جدید IGAT براي 

انتقال گاز توليدي )*(.
4-12- افزایش صادرات گاز طبيعي از طریق خط لوله 

به ميزان 500 ميليون دالر در سال )*(.

افزايش ظرفيت توليد نفت
4-13- افزایش توليد نفت خام از ميدان هاي مشترک 
غرب کارون در جهت تحقق حداقل 700 هزار بشكه 

در روز )*(.
4-14- افزایش توليد ميعانات گازي با اولویت برداشت 
از ميدان پارس جنوبي در جهت رسيدن به حداقل یک 

ميليون بشكه در روز )*(.

پتروشيمي
4-15- افزایش توليد پتروشيمي هاي موجود با تزریق 

گاز جدید )*(.
4-16- افزایش صادرات محصوالت پتروشيمي از 
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سطح 9/9 به 12 ميليارد دالر در سال 93 )*(.
4-17- افزایش ارزش فروش پتروشيمي در داخل 
به 46/3 هزار  از 31/4 هزار ميليارد تومان  کشور 

ميليارد تومان )*(.
 

فرآورده های نفتي
 4-18- افزایش صادرات فرآورده های نفتي به ميزان 6 
ميليارد دالر در سال 93 و 10 ميليارد دالر در سال 94 

نسبت به سال 92 )*(

سياست های توسعه صنعت نفت و گاز
اصلي  قلم   10 داخل  ساخت  از  حمایت   -19-4

تجهيزات نفتي)*(
4-20- پيش فروش فرآورده های نفتي به صورت 

سلف در بازار بورس کاال)**(.
 

 4-2- صادرات غيرنفتي 
مقدمه: در مقدمه گزارش حاضر بيان شد که یكي 
از چهار گلوگاه پيش رو براي خروج از رکود، کاهش 
تقاضاي مؤثر است. کاهش تقاضاي مؤثر در کنار 
کاهش سودآوري توليد، سبب شد رکود ایجاد شده 
در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد. 
بنابراین در سال 1393 نيز با وجود کاهش برخي 
کاهش  عرضه، همچنان  از محدودیت های سمت 
تقاضاي مؤثر می تواند تداوم رکود را در پي داشته 
باشد. همچنين تحریک تقاضا از طریق رشد حجم 
پول در شرایطي که همچنان سمت عرضه اقتصاد 

با محدودیت هایي از جمله تأمين مالي، واردات مواد 
اوليه و کاالهاي سرمایه اي و نااطميناني هاي مختلف 
افزایش سطح عمومي  به  تنها منجر  است،  مواجه 
تحرک  به  منجر  نمی تواند  و  شد  قيمت ها خواهد 
توليد شود. از این رو سياست های توسعه صادرات به 
عنوان یكي از محورهاي اصلي تحریک سمت تقاضا 
در دستور کار دولت قرار گرفته است. سياست های 
از طریق  آنكه  بر  توسعه صادرات غيرنفتي عالوه 
توليد  خدمات  و  محصوالت  براي  تقاضا  افزایش 
شده در داخل منجر به تحرک بخش های توليدي 
کشور مي شوند، با کاهش وابستگي اقتصاد به نفت و 
تنوع بخشيدن به منابع ارزي، رشدهاي اقتصادي با 
ثبات تري را در سال های آتي رقم خواهد زد و از این 
حيث کاماًل در راستاي سياست های اقتصاد مقاومتي 
یعني تحقق اقتصادي دروان زا و برون گرا قرار دارد. 
از سوي دیگر توسعه صادرات غيرنفتيـ  در مقایسه 
با صادرات نفتی ـ صنایع و بخش های کاربرتري را 
شامل می شود که از این نظر افزایش سطح اشتغال 
و تطبيق بهتر ساختار اشتغال با جمعيت جوان و 
تحصيل کرده کشور را در پي خواهد داشت. از این 
رو طراحي سياست های کوتاه مدت توسعه صادرات 
بلندمدت  سياست های  مسير  در  کاماًل  غيرنفتي 
توسعه اي کشور از نظر افزایش اشتغال، تنوع منابع 
ارزي و کاهش وابستگي به نفت قرار دارد. در ادامه 
سياست های  مجموعه  اجزاي  مهم ترین  به  ابتدا 
دولت در جهت توسعه صادرات غيرنفتي در دوره 
کوتاه مدت سپس به سياست هایي با هدف تسهيل 

تجارت اشاره می شود. 
 

 سياست ها
کاالهاي  افزوده  ارزش  بر  ماليات  استرداد   -21-4
صادراتي توسط سازمان امور مالياتي حداکثر ظرف 

مدت 30 روز )*(.
4-22- تأمين تنخواه براي گمرک جمهوري اسالمي 
ایران جهت تسریع در استرداد حقوق ورودي پرداخت 

شده براي توليد کاالهاي صادراتي )*(.
4-23- تخصيص درآمد حاصل از عوارض صادراتي 
و  افزوده  ارزش  با  کاالهاي  صادرات  تشویق  براي 

محتواي فناوري باال)***(.
4-24- تأمين منابع الزم براي جبران هزینه هاي 
انتقال پول و  و  اضافي صدور ضمانت نامه ها، نقل 
جایزه صادرات خدمات فني و مهندسي و محصوالت 

صنعتي با ارزش افزوده باال)**(.
4-25- سپرده گذاري از منابع صندوق توسعه ملي 
نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند )ص( 
تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 حداقل به ميزان 

یک ميليارد دالر )*(.
 4-26- قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات 
ایران ناشي از پذیرش تعهدات تكليفي توسط دولت 

.)**(
 4-27- روان سازي صدور ضمانت نامه هاي بانكي 
محل  از  مهندسي  و  فني  خدمات  صادرات  براي 
دارایي هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

ایران )*(.

سیاست های توسعه صادرات غیرنفتي 
عالوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا براي 
محصوالت و خدمات تولید شده در داخل 
منجر به تحرک بخش های تولیدي کشور 
مي شوند، با کاهش وابستگي اقتصاد به نفت 
و تنوع بخشیدن به منابع ارزي، رشدهاي 
اقتصادي با ثبات تري را در سال های آتي 

رقم خواهد زد و از این حیث کاماًل در 
 راستاي سیاست های اقتصاد مقاومتي 

یعني تحقق اقتصادي دروان زا و برون گرا 
قرار دارد
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4-28- ایجاد امكان فروش ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانكي )**(.

اخذ  از  خدمات  کاالها و  صادرات  معافيت   -29-4
اجباري  استانداردهاي  استثناي  به  مجوز  هرگونه 
مورد  بين الملل  تجارت  در  مرسوم  گواهي هاي  و 

درخواست خریداران )**(.
و  مرزي  گمرکات  فعاليت  ساعات  تنظيم   -30-4
سازمان هاي مرتبط با کشورهاي طرف تجارت )**(.

4-31- ایجاد شعب بانک های ایراني در گمرکات 
مرزي )*(.

4-32- تقویت و توسعه شعب بانک های ایراني در 
کشورهاي هدف )*(.

براي  امور خارجه  اقدام و پيگيري وزارت   -33-4
راه اندازي باجه هاي صدور ویزاي مسافري و تجاري 

در مبادي ورودي )**(.
4-34- لغو روادید براي بازرگانان کشورهاي هدف 

.)**(
 4-35- تشكيل ستاد هماهنگي کليه دستگاه هاي 
جمله  از  فرامرزي  تجارت  با  مرتبط  اجرایي 
مرزباني، گمرکات و راهداري استان هاي مرزي در 
کردن  حداکثر  و  تسهيل  منظور  استانداري ها به 
فعاليت ورود و خروج کاال از نقطه صفر مرزي و 
شبانه روزي شدن گمرکات مرزي در صورت لزوم 

.)**(
توسط  مرزي  واحد  مدیریت  اعمال   -36-4 
گمرک ایران موضوع ماده 12 قانون امور گمرکي )**(.

خروج  مجوز  صدور  اختيار  تمرکز   -37-4 
موقت ماشين آالت و تجهيزات پيمانكاران به کميته 
ماده 19 آیين نامه حمایت از صدور خدمات فني و 

مهندسي )**(.
4-38- انعقاد تفاهم نامه تجارت آزاد یا ترجيحي با 

کشورهاي هدف )**(.
4-39- تفاهم سازمان استاندارد ایران با طرف تجاري 
ذي ربط براي رفع مشكالت و هماهنگي براي بازنگري 
قوانين و مقررات و یكسان سازي آن در تمامي نقاط 

مرزي )*(.
4-40- تسهيل ورود کاميون و تشكيل شرکت هاي حمل 

و نقل براي تجهيز ناوگان حمل و نقل جاده اي )*(.
4-41- تسهيل در ایجاد و تجهيز زیرساخت هاي 
اقامتي ـ درماني در استان هاي مرزي و استان هاي 

مستعد توسعه توریسم سالمت)**(.
4-42- بهسازي و تكميل پروژه هاي جاده اي و ریلي 
در مسيرهاي پرویزخان، شلمچه، خسروي، باشماق، 
تمرچين، دوغارون، ماهيرود، ميلک، اینچه برون، 

مهران و بيله سوار )**(.
4-43- تسریع در احداث خطوط ریلي در مسيرهاي 
خواف،  هرات و شلمچه، بصره و خسروي، خانقين 

.)**(
توسعه  براي  الزم  مالي  منابع  تأمين   -44-4

زیرساخت هاي نرم افزاري تخصصي صادراتي )**(.
4-45- اعزام رایزنان بازرگاني به حداقل 30 کشور 

هدف )**(.

4-46- تسهيل در رفع مغایرت اسناد کاالبا اسناد 
مثبته زمان ثبت سفارش )*(.

واردات  براي   LC دریافت  پيش  کاهش   -47-4
کاالها و خدمات در روز گشایش حداکثر به ميزان سي 

درصد )**(.
4-48- ارایه خدمات ویژه ارزیابي براي واحدهاي 

توليدي در گمرکات اجرایي اصلي )*(
4-49- کاهش معافيت هاي سود بازرگاني مناطق 

مختلف، مرزنشينان و ملوانان )*(
 

4-3- صنعت و معدن
مقدمه: سه مالحظه کليدي در تدوین سياست های 
صنعتي براي پيشبرد برنامه خروج از رکود مد نظر 
بوده است: اول آنكه قرار نيست منابع محدود موجود 
صرفا به سمت چند صنعت خاص گسيل شده و 
باقي صنایع از دسترسي به سيستم بانكي و نظام 
تجهيز منابع از طریق بازار اوليه محروم شوند، بلكه 
بنابرآنچه ذکر شد هدف، افزایش بهره وري منابع 
موجود در طراحي مسير خروج از رکود است. از این 
رو در اولين بند از سياست های صنعتي، معيارهایي 
براي انتخاب بنگاه ها در تمام رشته ـ فعاليت ها ذکر 
شده که این معيارها اولویت هاي اعطاي تسهيالت 
موضوع  بر  عالوه  می کنند.  مشخص  را  بانكي 
انتخاب شده اند  گونه ای  معيارها به  این  بهره وري، 
که ارتباط سياست های صنعتي با سایر سياست های 
این مجموعه از جمله سياست های تجاري و توسعه 

جایگاه صنعت در زنجیره ارزش، دارا 
بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده، 

صادراتي بودن محصوالت، بستانکار 
بودن از دولت و اولویت تأمین سرمایه 

در گردش براي صنایع کوچک از جمله 
مهم ترین معیارها براي تخصیص کارآمدتر 
منابع بانکي طي دوره گذار کنوني هستند
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صادرات و سياست های بانكي و اعتباري همخواني 
داشته باشد. به عنوان مثال جایگاه صنعت در زنجيره 
ارزش، دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده، 
صادراتي بودن محصوالت، بستانكار بودن از دولت 
صنایع  براي  گردش  در  سرمایه  تأمين  اولویت  و 
کوچک از جمله مهم ترین معيارها براي تخصيص 
کارآمدتر منابع بانكي طي دوره گذار کنوني هستند. 
دوم آنكه اعمال سياست های صنعتي و معدني به 
صورتي یكسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالكيت 
در  که  معني  این  به  شد؛  خواهد  بنگاه ها انجام 
سياست های صنعتي اتخاذ شده، بنگاه هاي بزرگ 
دولتي در اولویت قرار ندارند و طبعاً از اولویت هم 
صنایع  توانمندسازي  آنكه  سوم  نمي شوند.  خارج 
کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ 
قالب  در  ارتباط  و  تعامل  این  تقویت  و  تعميق  و 
از  برندها یكي  ایجاد و توسعه خوشه ها، شبكه ها و 
سياست های  تدوین  در  دولت  اصلي  رویكردهاي 

صنعتي بوده است. 
مجموعه  می شود  مشاهده  که  همان طور 
جهت گيری های دولت براي طراحي سياست های 
بلندمدت  اهداف  که  است  گونه ای  به  صنعتي 
صنعتي کشور نيز تأمين خواهد شد و شرایط گذار 
و ویژه کنوني پشتوانه اي براي اعمال حمایت هاي 
کوتاه مدت خاص از برخي صنایع قرار نگرفته است، 
بلندمدت  اهداف  حمایت ها با  این  که  نحوي  به 
توسعه صنعتي کشور در تناقض باشد. با ذکر این 

مقدمه، مجموعه سياست های صنعتي در زیر ارایه 
شده است.

 سياست ها
مالي  تأمين  براي  اجرايي  الف( سياست های   

بخش:
پيگيري  هدف  با  کارگروهي  تشكيل   -50-4
ارایه  و  توليدي  بنگاه هاي  نيازمندي ها و مشكالت 
مشاوره به نظام بانكي به منظور تخصيص کارآمد 
منابع بانكي به بنگاه هاي توليدي با در نظر گرفتن 

معيارهاي زیر: )**(.
1. صنایع با ارزش افزوده بيشتر

2. صادراتي بودن محصول توليدي به استثناي صادر 
کنندگان مواد اوليه و خام

3. پيشران بودن و جایگاه در زنجيره ارزش
4. کوتاه بودن دوره گردش مالي

5. داشتن تقاضاي بالفعل
6. واحدهاي نمونه صنعتي و معدني چند سال اخير

7. واحدهاي بستانكار دولت
8. افزایش توليد با استفاده از ظرفيت واحدهاي مشابه 

9. برخوردار از توان اشتغال زایي
10. سرمایه در گردش صنایع کوچک

11. فرآیندها و محصوالتي که موجب کاهش شدت 
انرژي مي شوند

12. دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده یا 
جریان نقدي قابل قبول

 ب( سياست های اجرايي براي تحريک تقاضاي 
داخلي

4-51- توسعه فعاليت ليزینگ با اولویت کاالهاي 
بادوام و سرمایه اي )**(.

4-52- تخصيص تسهيالت نظارت شده بانكي به 
خریداران کاالهاي با دوام و سرمایه اي به روش اعتبار 

خریدار )**(.
4-53- تسهيل صدور ضمانت نامه ها براي پيمان کاران 
و ارایه کنندگان خدمات فني و مهندسي جهت اجراي 

طرح هاي داخلي و خارجي )**(.
 4-54- افــزایش ســرمایه صندوق هاي حمــایتي 
 تحت پوشش وزارت صنعت، معــدن و تجــارت 

.)***(
4-55- نوسازي ناوگان حمل و نقل کشور اعم از 
جاده اي و ریلي و جایگزیني محصوالت صنعتي انرژي 
بر از طریق استفاده از بند ق تبصره 2 قانون بودجه 

سال 1393 )**(.
 

ج( سياست های اجرايي حوزه قوانين و پشتيباني
4-56- ارایه آمار و اطالعات شفاف و بهنگام جهت 

دسترسي آسان ذي نفعان )*(.
4-57- پشتيباني از ایجاد و توسعه کنسرسيوم بين 
واحدهاي صنعتي جهت شرکت در مناقصات داخلي 

و خارجي )*(.
تكليف  تعيين  و  ابهام  رفع  در  تسریع   -58-4
بدهكاران ارزي و پيش بيني مشوق هاي مناسب براي 
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خوش حساب ها )***(.
4-59- تشویق مصرف توليدات داخلي و اعتبار بخشي 

به جایگاه توليد کننده و کارآفرین )**(.
4-60- اضافه شدن شهرک هاي فناوري به حمایت 
از شهرک ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي 

نوآوري ها و اختراعات )***()4( .

4-4- مسکن
پسين  ارتباطات  دليل  به  بخش مسكن  مقدمه: 
اقتصادي به عنوان یكي  با سایر بخش های  قوي 
کشور  در  اقتصادي  رشد  محرک  بخش های  از 
مطرح است و هرگونه تحرک توليد در این بخش 
زمينه ساز رشد توليد و اشتغال در سایر بخش های 
وابسته می شود. بر همين اساس نيز در مجموعه 
سياست های خروج از رکود اقتصادي، بخش مسكن 
به عنوان یكي از عوامل اوليه و بخش های پيشران 
اثرگذار بر خروج از رکود، مبناي سياست گذاري 

ویژه اي قرار گرفته است. 
با توجه به هدف اصلي گزارش پيش رو که همانا 
سياست گذاري براي خروج پایدار و »غيرتورمي« 
از رکود سمت عرضه است، ارایه راهكارهاي ایجاد 
رونق توليد در بخش مسكن نيز با توجه به هدف 
ایجاد رونق غيرتورمي تدوین و نهایي شده است. 
بر این اساس یكي از معيارهاي اصلي دولت براي 
اثرگذاري  سياست گذاري در بخش مسكن، عدم 
پایه  افزایش  این سياست ها بر  مالي  منابع  تأمين 

پولي بوده است. 

یكي از برنامه هاي قطعي دولت در بخش مسكن، 
هدف  با  مسكن  انداز  پس  صندوق هاي  تشكيل 
به  مناسب  سود  نرخ  و  مبلغ  با  تسهيالت  ارایه 
خانوارها است تا از این طریق اوالامكان خانه دار 
شدن بخش بزرگي از خانوارهاي کشور فراهم شود 
و ثانيا با تحریک سمت تقاضاي مسكن، توليد در 
بخش مسكن و بخش های وابسته به آن از رکود 

فعلي خارج شوند. 

 سياست ها
فعاليت های  به  تحرک بخشي  منظور  به   -61-4  
بخش مسكن، بانک ها مي توانند در راستاي اعطاي 
تسهيالت خرید از طریق تأسيس صندوق مستقل 
و  تسهيالت  مؤسسه  تشكيل  یا  مسكن  پس انداز 

پس انداز مسكن اقدام کنند.
 4-62- بانک مرکزي پس از دریافت تقاضاي تأسيس 
صندوق از سوي بانک ها، موارد را مورد بررسي قرار 
می دهد و پس از حصول اطمينان از تعادل پایدار 
منابع و مصارف و عدم تأمين کسري هاي احتمالي 
صندوق از منابع بانک مرکزي نسبت به صدور مجوز 

اقدام خواهد کرد.

پاورقي:
1. بنا بر توضيحات گزارش اول خروج از رکود )گزارش 
»چرایي بروز رکود تورمي و جهت گيری های برون رفت 
از آن«( اصلي ترین سياست غيرتورم زاي افزایش تقاضاي 
مؤثر، تسهيل و تشویق صادرات در نظر گرفته شده است.

 2. گزارش »چرایي بروز رکود تورمي و جهت گيری های 
برون رفت از آن«؛ ستاد هماهنگي امور اقتصادي 

دولت؛ تير 1393.
رونق  ایجاد  بارها سياست  گذشته  سال های  در   .3
تصنعي از طریق بسط حجم پول در اقتصاد ایران 
آزمون شده است. با این تفاوت که در دوره هاي قبل 
ـ به خصوص سال های نيمه دوم دهه 80ـ  با واردات 
گسترده فشارهاي تورمي ناشي از تزریق پول تخفيف 
پيدا مي کرد. اما در شرایط فعلي که امكان واردات 
همچون سال های گذشته وجود ندارد تزریق پول 
آثار تورمي به مراتب بيشتري را نسبت به دوره هاي 

قبل نتيجه خواهد داد.
 4. در الیحه حمایت از توليد مواردي درخصوص 
قانون کار و اعضاي هيأت علمي به شرح بندهاي زیر 
دیده شده است، اما در مجموعه حاضر که مختص 
سياست های کوتاه مدت خروج از رکود معطوف به 
سال های 93 و 94 تدوین شده، این موارد لحاظ 

نشده است:
 انعطاف بيشتر در قراردادهاي کار از طریق اصالح 

مواد 10 و 21 قانون کار )***(.
 اختصاص 30 درصد فرصت هاي مطالعاتي اعضاي 
هيأت علمي و رساله هاي دکتري به توليد و خدمات 

.)***(
 مشمول نشدن اعضاي هيأت علمي نسبت به قانون 
منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و کارمندان 
در معامالت دولتي و کشوري مصوب 1337/10/2 و 

اصالحات بعدي )***(.                              

در سال های گذشته بارها سیاست ایجاد 
رونق تصنعي از طریق بسط حجم پول 
در اقتصاد ایران آزمون شده است. با 
این تفاوت که در دوره هاي قبلـ  به 

خصوص سال های نیمه دوم دهه 80ـ  با 
واردات گسترده فشارهاي تورمي ناشي 

از تزریق پول تخفیف پیدا مي کرد. اما در 
شرایط فعلي که امکان واردات همچون 

سال های گذشته وجود ندارد تزریق پول 
آثار تورمي به مراتب بیشتري را نسبت به 

دوره هاي قبل نتیجه خواهد داد
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در هشتمين کنگره آرتروپالستی مفصل ران و زانو بررسی شد

مرورروشهاینوین
تعویضمفصلزانوولگن
مفصل ران در محل اتصال تنه و لگن قرار دارد و نمونه يک مفصل گوی و کاسه ای است که به علت وضعيت ايستاده انسان نيروهای زيادی را 
تحمل می کند. از آنجايی که اين مفصل در فرآيند راه رفتن اهميت زيادی دارد کوچک ترين مشکالت آن می تواند بسيار آزاردهنده باشد. 
همچنين مفصل زانو به دليل تحمل وزن بدن از اهميت خاصی برخوردار است که آن نيز با کوچکترين آسيب می تواند مشکل آفرين باشد. 
ساييدگی مفصل ها شايع ترين دليل درد و ناتوانی در افراد مسن و شايع ترين بيماری مفصلی است که بين خانم ها در  مفصل های زانو و دست 
و بين مردان در مفصل لگن بيشتر ديده می شود. چاقی و داشتن اضافه وزن يکی از داليل اصلی بروز مشکل و ساييدگی در مفصل های زانو 
و لگن است. عاليم ساييدگی مفصل در خانم ها بيش از آقايان و در افراد چاق نيز بيش از ديگران است. همچنين ديابت، فشار خون باال و 

افزايش اسيداوريک خون موجب افزايش احتمال سائيدگی مفصلی می شوند. 

مفصل ران می تواند به علت بيماری های مختلفی 
دچار درد یا خشكی و محدودیت حرکت شود که 
تعویض مفصل ران از عمل های جراحی مهم این 

ناحيه است که انجام می شود.
هشتمين کنگره انجمن جراحان مفصل لگن و ران 
با مروری بر اصول آرتروپالستی یا تعویض مفصل، از 
29 بهمن تا یكم اسفندماه 1393 در تهران برگزار 

شد.
کميته  ریيس  سوادکوهی،  گوران  داریوش  دکتر 
مفصل  ارتوپدی  جراحان  انجمن  علمی راهبردی 

هيپ و عضو کميته اجرایی این کنگره گفت: »برای 
ارتقای دانش و به روز کردن اطالعات علمی در حوزه 
ارتوپدی، در مواردی در کنگره های جهانی شرکت 
اختيار  در  را  علمی آن  دستاوردهای  و  می کنيم 
دانشجویان و متخصصانی که امكان حضور در این 

کنگره ها را نداشته اند، قرار می دهيم.«
به گفته او، از آنجا که در ایران حدود 2 هزار جراح 
ارتوپدی داریم که تمام این تعداد ممكن است نتوانند 
یا امكان و زمان شرکت در این کنگره های خارجی 
را نداشته باشند؛ بنابراین نياز است که دانش روز را 

از طریق برگزاری کنگره های داخلی و شرکت های 
کنگره  این  در  کنيم.  کنگره ها دریافت  در  حاضر 
همكاران  برای  مقاله هایی  همراه  به  روز  مطالب 
متخصص و جراح ارایه می شود. عالوه بر این ها در 
محصوالتی  داروها و  کنگره  این  جنبی  نمایشگاه 
ارایه شده که توليد داخلی هستند که نظر وزارت 
بهداشت هم بر این است که از توليد این محصوالت 
حمایت کند؛ چراکه عالوه بر پایين آمدن قيمت ها از 
این طریق و تالش برای باال بردن کيفيت داروها در 
توجهی  قابل  تعداد  به  خارجی،  مشابه های  حد 

کنگره

نرگس لطیف پور
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نيروی داخلی در سطح کارگر، تكنسين و کاردان، 
کارشناس، پزشک و داروساز در این حوزه ها مشغول 

کار خواهند شد.
این عضو کميته اجرایی هشتمين کنگره آرتوپالستی 
مفصل ران و زانوی ایران با بيان این که استفاده بهتر 
از دانش و فناوری های روز دنيا در جراحی های ران و 
زانو تأثير مثبت دارد، افزود: »ما در بخش تجهيزات 
گرفتار تحریم نيستيم و برای کسانی که می خواهند 
کار تعویض مفصل انجام دهند سفارش می شود که از 
ابزارهایی استفاده کنند که بهترین کيفيت را داشته 
باشد و در بيمارستان های با امكانات اتاق عمل و 
CCU و ICU جراحی شوند و در نهایت، فاکتور مهم 

جراح باتجربه و حاذق را در نظر داشته باشند.«
به گفته گوران سوادکوهی، هدف اصلی برگزاری 
این کنگره آموزش است؛ به طوری که در این کنگره 
آزمونی برای پزشكان و جراحان این زمينه برگزار شد 
که عالوه بر امتياز بازآموزی، از ميان شرکت کنندگان 
کسی که باالترین نمره را کسب کند به کمک شرکت 
آموزشی  دوره  یک  پزشكی،  تجهيزات  مدیریت 
دوهفته ای در خارج از ایران و در یكی از کشورهای 

اروپایی را در اتاق عمل خواهد گذراند. 

 )Endoscopy( اندوسکوپی  دستگاه های 
شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران

در  ایران  پزشكی  تجهيزات  مدیریت  شرکت 
هشتمين کنگره انجمن جراحان مفصل ران ایران، 

عالوه بر پروتزهای مفصل زانو و لگن، دستگاه های 
اندوسكوپی )Endoscopy( را ارایه کرده بود که 
برای آرتروسكوپی مفصل زانو، مفصل مچ پا، مفصل 
شانه و مفصل لگن به کار می رود. از طریق اندوسكوپی 
می توان داخل مفاصل را بدون جراحی باز دید و برای 
عمل های تشخيصی و درمانی از این دستگاه استفاده 

می شود.  
دستگاه اندوسكوپی یک دستگاه مادر یا Unit دارد 
سرد،  نور  دیجيتال،  دوربين  نمایشگر،  شامل  که 
دستگاه )HF )High Ferequence و موتور شيور 
دستگاه  این  کاربردی  ابزارهای  است.   )Shaver(
برای هر یک از موارد مورد نياز به صورت جداگانه به 
دستگاه مادر متصل می شوند و قابليت تعویض دارند. 
از این دستگاه برای بيماری های مفصلی و عمل های 
خوردگی های  تشخيص  برای  و  بسته  جراحی 
غضروفی، پارگی مينسک، پارگی تاندونی و رباط 

صليبی استفاده می شود.
شرکت مدیریت تجهيزات پزشكی ایران همچنين 
پروتزهای مربوط به آرتوپالستی مفصل که برای 
تعویض مفصل لگن و زانو کاربرد دارند را در این 
کنگره ارایه کرد. پروتزهای مربوط به مفصل زانو از 
نوع سيمانی و پروتزهای مربوط به تعویض مفصل 

لگن از نوع سيمانی و بدون سيمان است. 

)DEMU-La Farrerr( کرم دمو الفارر
کاسماتيک  به  مربوط  محصوالتی  الفارر  شرکت 

کنگره کرم  این  در  اما  دارد  بهداشتی  آرایشی  یا 
یا  هماتوم  که  کبودی  و ضد  ضدالتهاب  ضددرد، 
کبودی زیرجلدی را برطرف می کند ارایه کرده بود. 
نام این کرم )DEMU-La Farrerr( مخفف کلمه 

دمولسنت به معنای تسكين دهنده است.
هم  آرتروز  و  مفصلی  دردهای  برای  کرم  این  از 
استفاده می شود. رفع کبودی و التهاب های ناشی 
از آسيب های فيزیكی و جراحات، تسكين دردهای 
خون  گردش  بهبود  روماتيسمی،  و  ماهيچه ای 
موضعی و تقویت دیواره مویرگی، کمک به التيام 
کشيدگی و خستگی عظالنی از جمله کاربردهای 

این کرم است.
کرم دمو الفارر بی بو است و سریع جذب می شود. 
توليد می شود  دارو در البراتوار دکتر کامكار  این 
گياهی  عصاره های  از  است،  ایرانی  محصولی  و 
اثربخشی  ندارد.  مواد شيميایی  و  گرفته می شود 
عصاره های گياهی در تسكين دردهای مفصلی بر 
داروها و  این  از  استفاده  و  نيست  ارتوپدها پوشيده 
کرم های گياهی به استفاده از محصوالت شيميایی 
برتری دارد؛ چراکه عوارض جانبی ندارند. این کرم 
دارای آرنيكا، رزماری، آلوئه ورا، بابونه، روغن بادام، 

گليسيرین و وازلين است.

ایمپلنت های توتال نی و توتال هیپ 
شرکت جالل آرا در بخش ارتوپدی، ایمپلنت های 
ارایه کرد. دستگاه های  را  توتال هيپ  و  توتال نی 

حاضران در نمايشگاه

ايرانيان تجهيز سينا، دوستان نيک، آرين سالمت سينا، ارکان درمان، البراتورهای دکتر کامکار)الفارر(، شرکت جالل آرا، 
رهادرمان طب پارسه، البرزدارو، شرکت مديريت تجهيزات پزشکی ايران، دال هاوزن GMBH، تابستان گستر. 

کنگره
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می شوند  مفصل ها جاگذاری  در  که  ایمپلنتی 
و برای تعویض کامل مفصل زانو و لگن، بازسازی 
رباط صليبی به کار می روند. این ایمپلنت ها برای 
آسيب های ورزشی بسيار کاربرد دارند. جالل آرا نماینده 
شرکت اسميت اند نفيو )Smith-Nephew( آمریكا 

است. 

Osteo Quinone

از  یكی   )Osteo Quinone( استئوکينون  قرص 
محصوالتی است که شرکت آرین سالمت سينا در 
این کنگره ارایه کرد. این قرص ساخت کشور آلمان 
دربردارنده کلسيم است و برای بيمارانی که پوکی یا 

نرمی استخوان دارند استفاده می شود.
این قرص کلسيم بدون رسوب است و با کلسيم های 
موجود در بازار یک تفاوت دارد و آن این است که در 
این قرص 45 ميكروگرم ویتامين K2 به کار رفته 
است. 625 ميلی گرم کربنات کلسيم، 200 واحد 
ویتامين D3 دارد. تفاوت ویتامين K2 با ویتامين 
K در زنجيره های آن است. ویتامين K2 در پروتيين 
استئوکلسين تاثير می گذارد که برای افزایش جذب 
کلسيم در استخوان تا چهار برابر عمل می کند و 
کلسيم را از خون جذب استخوان می کند. همچنين 
از رسوب کلسيم در عروق و رگ ها و بافت های نرم 

جلوگيری می کند. 
از ویژگی های این قرص این است که موارد منع 
ندارد.  شيرده  و  باردار  خانم های  برای  مصرف 
همچنين در خانم های باالی 50 سالی که از این دارو 
استفاده کرده اند دیده شده که شكستگی های لگن 

بسيار پایين آمده است.
این دارو، داروی مكمل است و برای پيشگيری از 
پوکی استخوان نيز استفاده می شود. یكی دیگر از 
ویژگی های این قرص این است که ریز هستند و 

بيمار مشكل بلع ندارد. همچنين این قرص کوتت 
است؛ یعنی روکش ژالتينی دارد و ابتدای دوازدهه 
باز می شود و مشكالت گوارشی رایج که از مصرف 
قرص های کلسيم به وجود می آید، برای بيمار ایجاد 

نمی کند. این قرص توليد کشور آلمان است. 

لیسانس  تحت  ایرانی  مفاصل  پروتزهای 
)Med Acta( سوییس

که  نيک  دوستان  پزشكی  خدمات  شرکت 
توليدکننده پروتزهای مفاصل در ایران است. در این 
کنگره پروتزهای تعویض مفصل زانو و لگن را ارایه 
کرده بود. همچنين اقالم ترومایی را که شامل پيچ ها و 
پليس ها است و برای شكستگی ها استفاده می شود را 
ارایه کرد. جنس این پروتزها از استيل یا تيتانيوم 
 است. پروتزهای این شرکت تحت ليسانس مداکتا 

)Med Acta( سویيس توليد می شوند. 

XL انوکسان و آلفن
شرکت البرزدارو داروهای انوکسان که نوکساپارین 
سدیم است، آلفن XL و استئوفوس، را در این کنگره 

ارایه کرده بود.
انوکسان که سرنگ های آماده تزریق است، به صورت 
زیرجلدی تزریق می  شود. این دارو ضدانعقاد است و 
 )DVT( برای پيشگيری از ترومبوز وریدی عمقی
 DVT بعد از جراحی تعویض لگن یا زانو، پيشگيری از
بعد از جراحی شكم و پيشگيری از لخته شدن خون 
در عروق قلبی در مواقع حمالت قلبی و درد قفسه 

سينه کاربرد دارد.
آلفنـ  ایكس ال ضددرد است و برای درمان آرتریت 
روماتوئيد، اسپوندیليت آنكيلوزان و استئوآرتریت به 
کار می رود. استئوفوس نيز برای جلوگيری از پوکی 
استخوان است. این 2 دارو به صورت قرص هستند 

که آلفن با نظر پزشک و با توجه به ميزان درد تجویز 
می شود و استئوفوس 70 ميلی گرم، هفته ای یک 

عدد استفاده می شود.

Wood Cast و پودر ضدچسبندگی

انحصاری شرکتی  نماینده   )GMBH( دال هاوزن 
شرکت  این  است.  ایران  در  نام  همين  با  آلمانی 

تجهيزات اتاق عمل و ICU توليد می کند. 
در  شرکت  این  که  است  جدیدی  گچ  وودکست، 
هشتمين کنگره آرتوپالستی مفصل ران و زانو ارایه 
کرد که برای شكستگی استفاده می شود. این گچ از 
جنس چوب است. روش استفاده از آن چنين است 
که آن را قبل از استفاده در آون گذاشته و حرارت 
می دهند، چوب را در اطراف شكستگی قرار می دهند 
تا فرم بدن یا محل شكستگی را به صورت کامل بگيرد.
از ویژگی های این گچ آن است که سبک و ارزان تر از 
نمونه های قدیمی است. وودکست به صورت الیه الیه 
دچار  که  مختلفی  بخش های  در  و  است  کاغذی 
شكستگی شده اند بنا بر نياز، هر چقدر که الزم است 
تا فرم بدن را بگيرد از ميزان الیه های کمتر یا بيشتری 
استفاده می شود، اما ضخامت آن معموالً کمتر از یک 

سانتی متر می شود.   
این شرکت همچنين پودری را ارایه کرده بود که 
برای هموستاتيک استفاده می شود. از این پودر در 
اتاق عمل و برای تمام جراحی ها و برای هر بخشی 
که چسبندگی وجود دارد استفاده می شود؛ چراکه 
که  بدن  از  ناحيه ای  هر  در  است.  ضدچسبندگی 
پزشک و جراح، هنگام عمل تشخيص می دهند که 
احتمال چسبندگی وجود دارد از این پودر در آن 
ناحيه استفاده می شود، با سرم ژل فرم می کنند، در 
ناحيه می ماند و از چسبندگی احتمالی جلوگيری 

می کند.                               

کنگره
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روشهاینوینتشخیص،راهیبرایکاهش
مرحلهدیررسسرطانپستاندرایران

برای  پستان  سرطان  بين المللی  کنگره  دهمين 
افزایش سطح آگاهی متخصصان و گروه های هدفی 
که در این رشته کار می کنند و شامل رادیولوژیست ها، 
پاتولوژیست ها، اونكولوژیست ها، جراحان، پرستاران 
می شوند، از 6 تا 8 اسفندماه 1393 در تاالر امام علی 
دانشگاه شهيدبهشتی با حضور استادان مجرب از داخل 

و خارج ایران برگزار شد. 
به گفته دکتر محمد هادی زاده فوق تخصص جراحی 

سينه، مشكلی که در مورد این سرطان در ایران وجود 
دارد این است که مرحله دیررس آن بسيار باالتر از 
جهان است. به این معنا که مراحل پيشرفته سرطان 
پستان در دنيا 15 درصد است. درحالی که در ایران 50 
درصد است. یعنی ما در ایران 35 درصد دیر تشخيص 
می دهيم که در این مورد، مساله مهم، آگاهی رسانی 

است.
او با بيان این که در ایران ساالنه 10 هزار نفر جدید 

به سرطان پستان دچار می شوند که این ميزان رو به 
رشد است، ادامه داد: »کنترل این امر با کارهای پایه ای 
ممكن خواهد بود که آموزش و آگاهی بخشی یكی از 
آنهاست. اگر کيفيت زندگی و موارد خطری که در ابتال 
به این سرطان وجود دارد را بتوانيم کنترل کنيم، در 10 
تا 20 سال آینده ممكن است بتوان رشد این سرطان را 

کنترل یا کم کرد.« 
همچنين دکتر حميدرضا ميرزایی دبير علمی این 

سرطان پستان به عنوان شايع ترين سرطان در بانوان کشور با آمار رشد ساالنه 10 هزار نفر؛ يعنی در هر 50 دقيقه يک نفر و جمعيت حدود 100 
هزار نفر مبتال به اين بيماری، يکی از مهمترين مسايل حوزه سالمت به شمار می آيد. در گذشته بروز توده های بدخيم پستانی در زنان زير 30 
سال کمتر بود اما امروز به دليل تغيير سبک زندگی و تغذيه، در زنان 20 ساله نيز بايد به وجود توده های بدخيم شک کرد. با اين حال، در صورت 
تشخيص به موقع، درمان اين سرطان راحت است؛ بنابراين آگاهی دادن به زنان در اين زمينه و تفهيم ضرورت معاينه به موقع می تواند در کم 
خطر شدن اين بيماری و درمان آن تاثير بسزايی داشته باشد. البته سريع ترين راه تشخيص سرطان پستان، معاينه ای است که خود زنان انجام 
می دهند و اگر در اين زمينه خوب آموزش ببينند زودتر از هر دستگاهی قادر به تشخيص آن خواهند بود. سازمان بهداشت جهانی نيز پيشگيری، 

تشخيص زودرس، درمان مناسب و به موقع و درمان های تسکينی را از راه های کنترل سرطان ذکر کرده است.

در دهمين کنگره بين المللی سرطان پستان بررسی شد:

کنگره
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کنگره گفت: »این کنگره به منظور ارایه الگوهای 
چندتخصصی و فوق تخصصی داخل و خارج از کشور 
برگزار شد و تالش ما بر این بود که با ارایه تحوالت 
جدید و روش های تشخيص و درمان نوین جهانی مانند 
پرتودرمانی هنگام عمل، تكنيک های جدید بازسازی و 
حفظ ارگان، ارایه نتایج تحقيق های پژوهشگران نقاط 
مختلف جهان در قالب سخنرانی، برگزاری کارگاه های 
آموزشی بيشترین آگاهی بخشی را برای گروه های 

هدف داشته باشيم.«
پنل   10 جانبی،  آموزشی  کارگاه   20 برگزاری 
اختصاصی، سومين همایش مردمی 8 اسفند که حدود 
هزار نفر از شفایافتگان در آن شرکت کردند و برای 
ارتقای سطح کيفی زندگی آنها است از برنامه های این 

کنگره در راستای آگاهی بخشی بود.
وجود  زمينه  این  در  که  تغييراتی  و  اپيدميولوژی 
دارد، سرطان پستان در خانم های جوان، رادیولوژی، 
روش های تشخيص جدید، درمان های کمكی مثل 
IORT یا رادیوتراپی هنگام عمل، داروهای جدید 

شيمی درمانی و روش های جدید جراحی از جمله 
محورهای مهم این کنگره بود. 

G-CSF فیلگراستیم
ایرانی  فيلگراستيم  توليدکننده  آریاتيناژن  شرکت 
است که در این کنگره، داروی تيناگراست که نام 

تجاری داروی فيلگراستيم است را ارایه کرد.
تيناگراست مشابه با پروتيين طبيعی موجود در بدن 
انسان به نام فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسيت 
)G-CSF( است که سبب تحریک و رشد گلبول های 
استخوان  مغز  نوتروفيل ها در  ویژه  به  خون  سفيد 

می شود. از فيلگراستيم برای تب های نوتروپنی بعد 
از شيمی درمانی استفاده می  شود؛ نوتروپنی وضعيتی 
است که نوتروفيل های خون بسيار کاهش می یابد. 
این عامل موجب تضعيف سيستم ایمنی بدن بعد از 
شيمی درمانی های سنگين می شود. G-CSF برای 
برگرداندن نوتروفيل های خون به حالت طبيعی و 
تقویت سيستم ایمنی بدن بعد از شيمی درمانی کمک 

می کند. 
فيلگراستيم G-CSF به صورت سرنگ های از پيش 
آماده شده و تک دوز 300 واحد است. این سرنگ پر 
شده، با یک چهارم قيمت کيفيتی معادل با مشابه 
فيلگراستيم ها در  این  اوليه  ماده  دارد.  آن  خارجی 

گرگان توليد می شود. 

Mobetron

 Mobetron شرکت فارمدالتيام در این کنگره دستگاه
را ارایه کرد که کار IORT )یک روش پرتودرمانی هنگام 
عمل( را انجام می دهد. این دستگاه آمریكایی و توليد 
 )Mobetron(موبی ترون است.   Intra Op شرکت 
برای سرطان پستان بسيار کاربرد دارد اما برای انواع 

سرطان ها نيز به کار می رود. 
بيمار خارج  بدن  از  تومور  در حالت عادی وقتی 
می شد، بيمار باید 5 تا 7 هفته پرتودرمانی می شد 
اما به کمک این دستگاه اگر بيمار توانایی دریافت 
دوز باال را داشته باشد می توان در یک یا 2 جلسه و 
در هنگام عمل این کار را انجام داد. این پرتودهی 
در زمانی که بستر تومور باز است و محلی که تومور 
از آنجا برداشته شده را می توان دید انجام می شود 
ناحيه سرطانی، دقيق صورت  اشعه در  که دادن 

می گيرد.
با این کار احتمال عود تومور کاهش یافته و ميزان 
زنده ماندن بيمار)Survival( نيز افزایش می یابد. این 
دستگاه در اتاق عمل نصب می شود و از یک شتابدهنده 
خطی استفاده می شود. این دستگاه الكترون است و 
نسبت به X-Ray بسيار ایمن تر است. از آنجا که این 
دستگاه به طور کامل شيلد شده و حفاظ امنيتی در 
اطراف خود دارد، نياز به سرب کوبی در محل استقرار 
دستگاه یا اتاق عمل نيست. به همين دليل تشعشع های 
دستگاه بر روی کسانی که در اتاق عمل مشغول کار 

هستند تاثير منفی ندارد. 

)Diphereline( دیفرلین
شرکت داریان سالمت در این کنگره 2 دوز مختلف 
از داروی دیفرلين 3,75، 11,25 که مدل یک ماهه 
و مدل سه ماهه هستند را ارایه کرد. این 2 مدل به 
صورت هر ماه یک آمپول یا هر سه ماه یک آمپول تزریق 

می شود. 
از دیفرلين برای درمان سرطان های پستانی که به 
هورمون های جنسی وابسته هستند، پروستات، برای 
اندومتریوز در خانم ها و برای پيشگيری از بلوغ زودرس 

در کودکان استفاده می شود. 
این دارو توليد شرکت ایپسن )Ipsen( فرانسه است. 
GNR این دارو آنالوگ است؛ به این معنا که مشابه 

می  شود.  توليد  بدن  در  که  است   GNR هورمون 
هورمون های  توليد  که  می شود  موجب  دیفرلين 
جنسی از هيپوفيز متوقف شود، در نتيجه بيماری هایی 
که وابسته به هورمون های جنسی هستند نيز از بين 

می روند. 

حاضران در نمايشگاه

آرياتيناژن، فارمد التيام، داريان سالمت، مارستان، پارس سينوهه پاد، دره صنعت، کوبل زيست دارو، مرکز راديولوژی و سونوگرافی 
دکتر وهاب آقايی.

کنگره
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Liac شتاب دهنده خطی پورتابل
شرکت پارس سينوهه پاد که در 2 حوزه کنترل عفونت 
و پرتودرمانی و سرطان فعاليت می کند، در زمينه 
Liac پرتابل  خطی  شتاب دهنده  دستگاه  سرطان 

محصول شرکت سوردینای ایتاليا)Sordina( را که 

برای کار IORT است ارایه کرده بود.
IORT از جدیدترین روش های پرتودرمانی به معنای 

پرتودهی به تومور در هنگام عمل جراحی است. با این 
روش پرتودرمانی، تا 85 درصد احتمال عود تومور 

سرطانی کاهش می یابد. 
به گفته دکتر ریاضی مدیر تجهيزات و خدمات پس 
از فروش این شرکت، این شتاب دهنده، سبک ترین 
شتاب دهنده جهان بوده و وزن آن 400 کليوگرم است 
اما در اندازه شتاب دهنده های مدیوم انرژی است. این 
شتاب دهنده  مدیوم انرژی لياک تا 12 مگاالكترون 
 ،Gy/min 15 انرژی دارد و با آهنگ دوز )MeV(ولت
درمان تا عمق 4 سانتی متری بافت را در مدت زمان 

کمتر از 2 دقيقه امكان پذیر می کند. 
این دستگاه بدون نياز به زیرساخت خاصی می تواند 
ميان طبقات مختلف یک بيمارستان جابه جا شود و 
نياز به حفاظ گذاری ندارد چون پرتو آن الكترون است. 
با این دستگاه و درمان از طریق آن، نياز بيمار به جلسات 
پرتودرمانی بعد از عمل که به طور معمول چندین 

جلسه است را کاهش یافته یا مرتفع می شود. 
شبيه سازی  را  تومور  موضع  پيشين  روش های  در 
می کردند و به ناحيه مورد نظر اشعه می دادند اما در این 
روش با چشم غيرمسلح می توان موضع و محل تومور 

را دید و اشعه داد.

اینترابیم، تلفیقی از جراحی و پرتودرمانی
عمل؛  هنگام  رادیوتراپی  دستگاه  مارستان  شرکت 
»اینترابيم« را در این کنگره ارایه کرد. پروفسور کشتگر 
در یكی از کارگاه های آموزشی کنگره، جراحی زنده ای 
که از بيمارستان شهدای تجریش بر روی سرطان 

پستان یک زن 55 ساله به نمایش گذاشت، از این 
دستگاه برای پرتودرمانی هنگام عمل استفاده کرد. 
این دستگاه به ویژه در درمان سرطان های پستان، 
معده، کولورکتال، متاستازهای مغزی، سرطان های 
دیواره رحم و سرطان های پوستی  به کار می رود. کاربرد 
روش های نوین براکی تراپی که هزینه های درمانی 
کمتری را برای بيماران سرطانی در  بر دارند گام بزرگی 

برای بهبود کيفيت زندگی این بيماران است. 
اینترابيم دگرگونی تازه ای را در استانداردهای درمان 
سرطان پستان پدید آورده که فناوری درمان آن تلفيقی 
از جراحی و پرتودرمانی است. جراح پس از بيرون آوردن 
بافت توموری از بدن، به کمک این دستگاه منبع اشعه 
ایكس را در بستر تومور قرار می دهد و بدون درنگ کار 
پرتودرمانی را انجام می دهد و از قابليت های پرتوتابی 
یكنواخت در از ميان بردن سلول های باقيمانده در 
 XRS بستر تومور استفاده می کند. منبع اشعه ایكس
با استفاده از شتاب الكترون در یک شتاب دهنده با 
ولتاژ 50 کيلوولت و جریان 40 ميكروآمپر و برخورد 
 High الكترون ها با عنصر طال، پرتو ایكس کم انرژی
با  سورس  این  سپس  می کند.  توليد   dose rate

 Tumor قرارگيری اپليكاتور کروی مناسب در حفره
site کار تابش پرتو را انجام می دهد و سبب انتقال 
بيشترین آسيب بيولوژیک به بافت تومورال و حفظ 
بافت سالم پيرامون آن می شود. در درمان های سنتی، 
پرتودرمانی معموالً چند هفته پس از عمل جراحی 
انجام می گيرند و معموالً اثر تغييرات ميكروسكوپيک 
در بازه زمانی ميان عمل جراحی و پرتودرمانی خارجی 
دوباره پدیدار می شوند، در حالی که در درمان هدفمند 
اینترابيم، این بازه زمانی حذف می شود و اثرگذاری پرتو 
بالفاصله پس از برداشت بافت تومورال انجام می شود 
Cosmet- که بازسازی بافت پستان در این روش نتایج(
 Skin بهتری را به همراه دارد؛ چراکه به علت اثرات )ic
sparing خوب از اثرات جانبی پرتودرمانی و همچنين 

بدشكلی های پوستی ناشی از برداشت بخش هایی از 

بافت جلوگيری می کند.

دستگاه گاماپروب
شرکت دره صنعت در زمينه تجهيزات ليزرهای پوست 
و مو فعاليت می کند و در این کنگره دستگاه های 
پزشكی هسته ای و دستگاه گاماپروب که برای سرطان  

پستان استفاده می شود را ارایه کرده بود. 
از این دستگاه برای پيدا کردن سنتينل لنف نود استفاده 
می شود. احتمال متاستاز برای کسانی که دچار سرطان 
پستان می شوند وجود دارد. زمانی که جراح کار جراحی 
را آغاز می کند پيش از خارج کردن تومور، به وسيله 
این دستگاه می تواند سنتينل نود؛ یعنی نخستين غده 
لنفاوی که با تومور در ارتباط است را می تواند بيابد. پس 
از پيدا کردن، آن را خارج می کنند و برای آزمایش به 
پاتولوژی می فرستند. در زمانی که تورمور خارج می شود 
بر روی این بخش آزمایش صورت می گيرد تا مشخص 

شود که سلول سرطانی واد این غده شده است یا خير.
اگر متاستاز صورت گرفته باشد، تمام غده لنفاوی زیر 
بغل را خارج می کنند و در صورتی که این اتفاق رخ 
نداده باشد، نياز به تخليه غدد لنفاوی نيست. این کار 
از این جهت اهميت دارد که تخليه غدد لنفاوی برای 
بيمار مشكالت زیادی همچون ادم و ورم دست به وجود 
می آورد که با این روش در صورتی که نياز به تخليه غدد 

لنفاوی نباشد این کار انجام نمی شود.
تكنيک کار با این دستگاه به این صورت است که 
ماده رادیواکتيو را قبل از عمل جراحی، در ناحيه ای 
از پستان که تومور در آنجاست تزریق می کنند و ماده 
وارد سنتينل نود یا نخستين لنف نودی که در مسير 
بعد از تومور قرار گرفته، می شود. به وسيله این ماده 
که دتكتور دارد و می تواند ماده رادیواکتيو را حس کند، 
با بوقی که می زند، جای دقيق سنتينل نود در زیر بغل 
نشان داده می شود. در این روش حداقل تهاجم به بيمار 
صورت می گيرد. این دستگاه توليد کشور فرانسه بوده و 

یوروپروب است.                                 

کنگره
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کاهشعارضههایدهان،فکوصورتباافزایشآگاهی

جراحان  انجمن  بين المللی  کنگره  سيزدهمين 
دهان، فک و صورت ایران، همزمان با پنجمين کنگره 
بين المللی ایمپلنت خليج فارس و سومين همایش 
محققان جوان جراحی دهان، فک و صورت ایران 
در راستای افزایش آگاهی و اطالع رسانی، از 5 تا 

8 اسفند 1393 در هتل المپيک تهران برگزار شد.
کنگره  سيزدهمين  کریمی ریيس  عباس  دکتر 
این  اصلی  موضوع  صورت  و  فک  دهان،  جراحی 
کنگره را افزایش دانش و کاهش عوارض اعالم کرد 
انجمن  بين المللی  کنگره  »سيزدهمين  گفت:  و 
جراحان دهان، فک و صورت ایران در راستای انتقال 
برجسته  استادان  و  داخلی  پيشگامان  تجربه های 
خارجی و کسب دانش جدید، مهارت و درک بيشتر 

در مراقبت و بهبود بيماران برگزار شد.«
به گفته او، زمينه کار در بيماری های فک، دهان و 
که  جراحی  عمل های  و  است  وسيع  بسيار  دندان 
انجام می شود،  برای شكستگی های فک و صورت 

و صورت،  دهان  فک،  داخل  ضایعات  جراحی های 
ایمپلنت های  کارگزاری  نهفته،  دندان های  جراحی 
و  فک  مادرزادی  ناهنجاری های  جراحی  دندانی، 
صورت و جراحی های سرطان های ناحيه فک و صورت 

را دربر می گيرد.

توربین های جراحی دندان عقل
شرکت دوستكام در این کنگره توربين های جراحی 
دندان عقل را ارایه کرد. این توربين ها به گونه ای عمل 
می کنند که بدون ورود هوا در پشت هد توربين اکساز 
می شود و به بيرون منتقل نمی شود چراکه در صورت 
ورود هوا به محل جراحی تروما صورت می گيرد. بدنه 
توربين از جنس تيتانيوم به نام CHQD است که برای 
جراحی دندان عقل استفاده می شود. این توربين دندان 
عقل را به چند قسمت تقسيم کرده و درآوردن آن را که 
ممكن است چند کانال داشته باشد راحت می کند. این 
توربين ساخت شرکت انسكا )NSK( کشور ژاپن است.

توربين پيكو نيز ساخت همين شرکت برای اطفال 
طراحی شده و هد بسيار کوچكی دارد که هدهای 
مينياتوری ناميده می شوند. این توربين برای اطفال و 
سالمندان و کسانی که مشكل TMG )نمی توانند دهان 
خود را کامل باز کنند( دارند کاربرد دارد. این توربين هم 
مدل اپتيک )نوری( و هم مدل نان اپتيک)بدون نور( دارد. 

رادیوگرافی پرتابل DX3000، رادیوگرافی 
زمینی و حسگرهای رادیوگرافی

شرکت پرتوتصویر درمان ارایه کننده رادیوگرافی های 
این  پرتابل  مدل  است.  دندانپزشكی  تک دندان 
جراحی،  کارهای  برای  رادیوگرافی  دستگاه های 
ایمپلنت و اندو استفاده می شود که از سوی این شرکت 
انجمن جراحان  بين المللی  کنگره  در سيزدهمين 

دهان، فک و صورت ایران ارایه شد. 
دستگاه رادیوگرافی پرتابل رنگی با قابليت انتقال بی سيم 
تصویر به کامپيوتر است و اشعه ایكس می تاباند که به 

دهان از ارگان های مهم بدن با عملکردهای متفاوت است که با سرعت زيادی گرفتار بيماری های خاص اين ناحيه می شود. ناحيه فک و دهان به دليل 
نقشي که در اعمال حياتي بدن از جمله تنفس، غذا خوردن، صحبت کردن دارد از اهميت خاصي برخوردار است. همچنين به دليل تنوع بافتي اين 
ناحيه و تفاوت آن با بخش های ديگر بدن از نظر ساختار بيولوژيکي ممکن است اين قسمت از بدن به بيماري هاي متفاوتي دچار شود که آگاه کردن 

مردم و حتی باال بردن دانش پزشکان اين حوزه تاثير بسزايی در پيشگيری و تشخيص به موقع بيماری های دهان، فک و صورت دارد. 

کنگره

در سيزدهمين کنگره بين المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ايران عنوان شد:
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این ترتيب می توان تنها عكس یک دندان را با آن گرفت. 
این دستگاه نسبت به دستگاه های رادیولوژی دوز اشعه 
پایين تری دارد. زمان اکسپوز اشعه را متناسب با جنس 
دندان می توان تنظيم کرد از 5 صدم ثانيه تا 1 و 35 
صدم ثانيه قابل تغيير است. مدل پرتابل این دستگاه 60 
KV، 2 ميلی آمپر است. این دستگاه ها ساخت کشور 

کره هستند و تيوپ  آنها ساخت شرکت توشيبای ژاپن 
است. 

دستگاه رادیوگرافی زمينی که استفاده از آنها بيشتر 
معمول است، ساخت شرکت CSN کشور ایتاليا نيز از 
سوی پرتوتصویر درمان در این کنگره ارایه شد. پایه این 
دستگاه ایتاليایی و تيوپ آن توشيبای ژاپن است. این 
دستگاه هم برای فيلم و هم برای حسگر قابل تنظيم 
است و دوز اشعه باالتری دارد. KV این دستگاه از 60، 
65 و KV 70 قابل تنظيم است و ميلی آمپر آن نيز 
پایين است. )شدت اشعه با یا کيلوولت KV و ميلی آمپر 
تعيين می شود.( با این ویژگی ها این دستگاه در ميان 
دستگاه های رادیوگرافی، یک دستگاه ایمن به حساب 
می آید. این دستگاه مدل 2014 است و ساختار داخلی 

آن نسبت به مدل های قبل ارتقا یافته است. 
حسگرهای رادیوگرافی که RVG ناميده می شوند 
نيز از سوی این شرکت در این کنگره ارایه شد. این 
گيرنده های  هستند.  اشعه  حسگرها گيرنده های 
اشعه هایی که از دستگاه رادیوگرافی تابانده می شوند 
به چند دسته تقسيم می شوند. برای نمونه یا با فيلم های 
معمولی می توان اشعه را گرفت که در حال منسوخ 
شدن است، یا با حسگرهایی که RVG هستند که سيم 
دارند و به رایانه وصل می شوند. در این حالت، اشعه به 
یک پليت یا سطح تابيده می شود و تعدادی ميكروچيپ 
یا سيماس.  یا CCD هستند  دارد که  نيز  داخلی 
کوچكتر  و  CCD ها جدیدتر  به  سيماس ها نسبت 
هستند و سرعت باالتری دارند و در دستگاه های جدید 
استفاده می شوند اما CCD در دستگاه های قدیمی تر 
استفاده می شود. این دریافت اشعه نياز به یک نرم افزار 
بر روی رایانه نيز دارد و یک سر حسگر که به صورت 
USB است به آن وصل می شود. حسگر در دهان بيمار 

قرار داده می شود و اشعه آنالوگ را به دیجيتال تبدیل 
می کند. این حسگرها نيز ساخت شرکت CSN کشور 

ایتاليا است.
ویژگی اصلی کار با این حسگرها، سرعت باالی کار است. 
پردازش عكس آنالین است و از طریق  رایانه می توان بر 
روی عكس کارهای زیادی انجام داد. از جمله زوم کردن 
و در سطح پيشرفته تر قابليت این را دارد که ایمپلنت را 

به صورت شماتيک در عكس نشان دهد. 

ایمپلنت های SIC و SPI سوییس
 SPI و SIC شرکت بن تاژپارس در این کنگره 2 برند
را در قطعات پروتزی و فيكسچر مربوط به ایمپلنت 
ارایه کرده بود. این شرکت همچنين بایومتریال ها از 
انواع آلمانی و سوئدی، پودرهای استخوان و پودرهای 

تيگران، ممبرین های SIC و .. را ارایه کرد. 
 فيكسچرهای SIC استاندارد SLA را دارند. سطح روی 
ایمپلنت ها با ميكروگوی های زیرکونيومی سندبالس 
شده است. بر روی ایمپلنتی که در ریشه دندان قرار 
می گيرد باید خلل و فرجی ایجاد شود تا سطح آن 
صاف نباشد و پيوند آن با استخوان بهتر انجام شود 
که این کار را سندبالس یا شن پاشی می نامند و بيشتر 
شرکت ها این کار را با آلومينيوم اکساید انجام می دهند. 
در این حالت پودرهای آلومينيوم اکساید در سطح 
ایمپلنت باقی می ماند و با شستن هم از بين نمی رود 
اما وقتی ایمپلنت ها با ميكروگوی سندبالس می شوند، 
چون گویچه هستند فقط اثر می گذراند و برمی گردند 
آنها بر  از  اثری  هيچ  بر جذب،  اثرگذاری  از  و پس 
روی ایمپلنت باقی نمی ماند و این از مزیت های این 

ایمپلنت ها نسبت به ایمپلنت های دیگر است. 
ظاهر این ایمپلنت ها صاف است اما در واقع با سندبالسی 
که انجام شده، خلل و فرجی صورت گرفته که پيوند با 

استخوان را بسيار راحت تر می کند. 

الین های مختلف ایمپلنت و فیکسچر 
و  ایمپلنت  زمينه  در  پارس  طب  درسان  شرکت 
فيكسچر در الین های مختلف سوپرالین، ایمپلنتيوم، 
سيمپل الین، نروالین و اسليم الین فعاليت می کند. 
سوپرالین و ایمپلنتيوم در زمينه ایمپلنت باسابقه ترین 
و پرمصرف ترین هستند. سوپرالین و ایمپلنتيوم ها بُن 
لول)Bonlevel( هستند و اسليم الین ها برای اوردنچر 
شرکت  این  می شوند.   استفاده   )Overdencher(
عالوه بر این ها، مواد بایومتریال، موتورهای جراحی 
را نيز ارایه کرده بود. از موتورهای جراحی ترائوس، 
ایمپالتک و ميكروموتورها برای جراحی های ایمپلنت 
سينوس  برای  بایومتریال ها نيز  و  می شود  استفاده 
استخوان  زمانی که  دارند.  کاربرد  استخوان سازی  و 
فک بيمار برای ایمپلنت جواب ندهد از این پودرهای 
استخوان سازی  کار  که  می شود  استفاده  استخوانی 
در ناحيه مورد نظر را انجام می دهد. هر یک از این 

دستگاه  ها و الین ها کيت های مخصوص خود را دارند.

کنگره
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ایمپلنت های دندانی بایوتک آلمان 
شرکت بهين ایده ارتوپد در زمينه فک و صورت فعاليت 
می کند که با پيچ و پالک های فک و صورت کار خود را 
آغاز کرد. محصول جدیدی که در این کنگره ارایه کرده 
بود ایمپلنت های دندانی ساخت شرکت بایوتک آلمان 
بود. همچنين سيستم فک و صورت که این شرکت ارایه 

کرد جنرال ایمپلنت آلمان است. 
از جنس  و صورت  فک  پالک های  و  پيچ  جنس 
و  مينی  ميكرو،  در سه سيستم  و  است  تيتانيوم 
فرکچر طبقه بندی می شوند. سيستم ریكانس که 
شرکت  این  سوی  از  نيز  است  قوی تری  سيستم 
ارایه شد. این سيستم در جراحی های فک و صورت 
برای ثابت نگه داشتن دو استخوان شكسته و برای 
جراحی های زیبایی فک در افرادی که فک آنها جلو 
یا عقب است به کار می رود.این سيستم به صورت یک 
ست در سه تری )Tray( جداگانه ارایه شده است. انواع 
پالک ها و سایزهای مختلف پيچ ها در این ست وجود 

دارد که بنا بر نياز هر عمل جراحی چيده می شود. 

ایمپلنت فرانتیر و بونیت متریکس
ایلر   GMI شرکت  نماینده  آسيا  مهرطب  شرکت 
ایمپلنت اسپانيا )Gmi ilerimplant( و دات آلمان در 
ایران است که سيستم ایمپلنت فرانتير و پودر جایگزین 
استخوان بونيت متریكس)Bonitmatrix( را در این 

کنگره ارایه کرده بود. 
ایمپلنت فرانتير )Frontier( محصول شرکت GMI در 
واقع جایگزین دندان های از دست رفته برای بيماران 
است. با استفاده از این ایمپلنت ها بيمار می تواند در 
کمترین زمان ممكن، چند روز تا چند هفته، دارای 
دندان جایگزین شود و این  یكی از ویژگی های این 
و  ساعت   48 به  حتی  زمان  این  ایمپلنت ها است. 

24 ساعت نيز می رسد که بيمار نتيجه نهایی کار را 
می بيند. به این تكنيک، ایمدیت لود می گویند. این 
ایمپلنت ها از نظر طراحی که دارند و نوع روکش هایی 
که در آن استفاده می شود قابليت این را دارند که 

تكنيک ایميدیت لود در آنها اجرا شود. 
با این ایمپلنت ها عارضه تحليل استخوان با گذر زمان، 
حتی در حد یک ميلی متر هم اتفاق نمی افتد. با توجه 
به این که تنوع آناتومی فک و دندان ایرانی ها زیاد است، 
پزشک با استفاده از این ایمپلنت ها که تنوع قطعات 
پروتز آنها زیاد است، می تواند بر اساس نياز، پروتز 
متناسب برای هر فک را انتخاب کرده و استفاده کند. 
بنابراین، نتيجه کار برای بيمار از نظر زیبایی و عملكرد 

و ماندگاری، بيشتر و بهتر می شود.
در این سيستم، قبل از مرحله سندبالس یک مرحله 
شستشو با اسيد نيز وجود دارد که حفره هایی را بر 
روی فيكسچر ایجاد می کند و با سندبالس کردن، 
حفره های دیگری ایجاد می شود. در مرحله سوم با یک 
اسيد ضعيف تر شستشو داده می شود که به مجموعه 
این روش SLA می گویند؛ سندبالس، الرج بریت و 
اسيداچ. یعنی ترکيب شن پاشی کردن و شستشوی 

اسيد. 
اما چيزی که انحصاری این شرکت است و یک حسن 
به شمار می آید، این است که این کارها دو برابر بر روی 
فيكسچرها انجام می شود که به آن ADS می گویند. 
این تكنيک انحصاری شرکت GMI اسپانيا است که 
در آن، 2 مرحله سندبالس و چهار مرحله اسيد اچ انجام 
می شود تا بيشترین حد ممكن خلل و فرج و حفره بر 
روی سطح فيكسچر به وجود آید. هرچه این خلل و 
فرج ها بيشتر شود، سطح تماس استخوان با قطعه 
نيز بيشتر می شود که به همين دليل مدت زمانی که 
بيمار به درمان و نتيجه نهایی برسد کمتر می شود. این 

تكنيک کمک می کند که سطح یک فيكسچر که درون 
استخوان کار گذاشته می شود 700 برابر افزایش یابد. 

UF ایمپلنت
ایمپلنت  انحصاری  نماینده  اطلس  افرند  شرکت 
کنگره  این  در  که  است  جنوبی  کره   )DIO(دیو
 UF الین جدید محصوالت خود را با نام ایمپلنت
با سطح پوششی HSA )هيبرید سندبالس اسيد 
مشترک  محصول  ایمپلنت  این  کرد.  ارایه  اچ( 
دنس پلی)Densply( آمریكا و دیو کره است. این 
ایمپلنت ها در مدت زمان کمتر از حد معمول که تا 
چند ماه است به استخوان جوش می خورد و این 
زمان به 2 ماه می رسد. همچنين داشتن کيت ساده 

از ویژگی های این ایمپلنت است. 

Blue wave الیت کیورهای
کيور الیت  کنگره  این  در  الكترونيک  ماد   شرکت 
 Blue wave را در چهار مدل مختلف ارایه کرد که 
توليد داخلی است. برای پر کردن دندان از این الیت 
کيورها استفاده می شود که کامپوزیت را کيور می کند. 
کامپوزیت  را  رنگ  سفيد  ماده  با  دندان  کردن  پر 
می گویند که این ماده ابتدا بافت نرمی دارد و کم کم 
شكل می گيرد و محكم می شود که با تاباندن الیت کيور 
به این کامپوزیت، به سفت و محكم شدن آن کمک 
می کند.    از ویژگی های برتر این الیت کيورها مجهز 
بودن به الیت متر دیجيتال، کار کردن بدون الیت گاید، 

دارا بودن خروجی های Fast، Pulse و Ramp است. 
 40s، 30s، 20s همچنين داشتن زمان های خروجی
 LED ،10، آالرم افت ولتاژ باتری، شارژ اتوماتيکs و
پرقدرت با توان 3 وات و داشتن حالت Standby از دیگر 

ویژگی های این دستگاه است.                                

حاضران در نمايشگاه

مديکال استايل، آلفادنت، دانيال روژ، ايمن دندان پارسه، نرم افزار لبخند، کالن طب، گروه رويش نوين مد، آسا اونيک، کبيرطب، 
تجهيزات جويا، آرين درمان پژوه، دندان آپريش، ايمان شفاگستر، سامان دندان، آنالين سالمت، شرکت يخ ژله ای فرتاك، درمان گستر 
آپادانا، بن ژيوارطب، طبستان گستر، رژين درمان، دانا راوك گيتی، مينا، کوشا فن پارس، نوآوران توسعه سالمت، آسيا دنتال، تبسم 
ميهن، تمهيدطب، مرواريد سپيد مانا، پرتوتصويردرمان، استرومان Straumann، ديارتجهيز، شرکت دوستکام، درسان طب پارس، 
 ايده برتر، ميد دنتال، بن تاژ پارس، هنگام دندان، دوستان نيکوانديش پارسيان، پايادندان پيشرو، ايمن ايجاز، پوياطب برابران، 
TIR Dental implanet، آپادانا تک، شرکت اعتماد منصور، شرکت آزادتجارت، وندا آرتمن مديا، تجهيز طب اثر، همانندساز بافت 

کيش، شهسواران خورشيد ايرانيان، راسم، آرتمن مدياطب، تهران ارکاك، شرکت پارس مدال، آرکامهرآريا، بهين ايده ارتوپد، 
مهرطب آسيا، افرند اطلس، سان بن تجهيز، مهردياربان، برگ سبز هما، پارس گسترطب، ايران دنتال، ماد الکترونيک، سينا سنتر.
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ضرورتافزایشآگاهیدربارهبیماریهای
قلبیوعروقی،اصلیترینعاملمرگومیردرایران

محمدرضا ميرزاآقایان دبير اجرایی این کنگره در این 
باره گفت: »سومين کنگره مشترک قلب و عروق ایران با 
هدف ارایه جدیدترین دستاوردها در رشته های جراحی، 
داخلی و بيهوشی قلب و عروق با حضور متخصصان این 
رشته و اشتراک تجربه های پزشكان این حوزه با دیگر 
پزشكان به منظور بهره مندی از جدیدترین روش های 

علمی در درمان بيماری های قلبی برگزار شد.«
در این کنگره مباحث مربوط به تشخيص و درمان 
بيماری های قلب و عروق، درمان های طبی و جراحی، 
مداخالت تهاجمی و نيز روش های بيهوشی مورد بحث 

و هم اندیشی متخصصان قرار گرفت.
ميرزا آقایان با اشاره به این که این کنگره از سوی انجمن 
جراحان قلب، انجمن قلب و انجمن بيهوشی قلب ایران 
برگزار شد، گفت: »در این کنگره تازه های بيماری های 

عروق کرونر و دریچه قلب، نارسایی قلب، آریتمی های 
قلبی و روش های تشخيصی شامل اکوکاردیوگرافی، 

سيتی اسكن و MRI ارایه شد.«
به گفته او، جراحان قلب و عروق، متخصصان قلب 
و کليه رشته های فلوشيپ مربوط به آن، فلوشيپ 
پزشكان  اطفال،  قلب  فوق تخصص  قلب،  بيهوشی 
قلب  فيزیوتراپيست های  قلب،  پرستاران  عمومی، 
و ریه و پرفيوژنيست ها گروه های هدف این کنگره 

بودند.
دبير اجرایی سومين کنگره مشترک قلب و عروق ایران 
افزود: »این کنگره با همكاری انجمن پرستاران قلب، 
انجمن تكنولوژی گردش خون برون پيكری و انجمن 
فيزیوتراپی قلب و ریه برگزار شد و در آن، روش های نوین 
پرفيوژن، رویكردهای جدید در بخش مراقبت های ویژه 

قلب و جراحی قلب و تازه های فيزیوتراپی به همكاران 
رشته های مرتبط با بيماری های قلب و عروق ارایه 

شد.«

کلیپ های هوریزون و هموالک
محصوالت جدیدی که ایران فارميس در این کنگره 
ارایه کرد، محصوالت شرکت وک آمریكا )زیرمجموعه 
شرکت تله فلكس( بود که کليپ های هوریزون و 
هموالک این شرکت در این زمينه بسيار مشهور است. 
از کليپ های هوریزان در جراحی های قلب و عروق 
کليپ های  عمومی از  جراحان  و  می کنند  استفاده 
هموالک در زمينه  بيماری های زنان، اطفال، اورولوژی 

و جراحی  های الپاروسكوپی استفاده می کنند. 
نام  با  که  هستند  پایونير  کليپ ها کليپ های  این 

بيماری های قلبی و عروقی در دهه های اخير به اصلی ترين عامل مرگ و مير در دنيا و همچنين در کشور ما تبديل شده است. سکته ها و انواع 
بيماری های قلبی و درگيری تعداد زيادی از افراد جامعه از هر سن و سالی با اين عارضه، ضرورت باال بردن آگاهی افراد و تمام کسانی که در 
بخش های مختلف اورژانس و بيمارستان ها و مراکز درمانی با اين بيماران درگير هستند را افزايش می دهد. سومين کنگره مشترك جراحان قلب 
و عروق ايران همزمان با نهمين کنگره انجمن جراحان قلب ايران، بيستمين کنگره انجمن قلب و عروق ايران و هشتمين کنگره انجمن بيهوشی 

قلب ايران 12 تا 15 اسفند در مرکز همايش های بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی تهران برگزار شد.

در سومين کنگره مشترك جراحان قلب و عروق ايران مطرح شد

کنگره
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عمل های  برای  هوریزون  از  معروفند.  هوریزون 
بای پس قلبی، زمانی که می خواهند یک درفت 
را برداشته و شاخه های فرعی آن را بالک کنند 
استفاده می شود.  همچنين اپالیرها و پانچ آئورت 
که در عمل های قلب استفاده می شوند و تروکارهای 
برای  جراحی  پورت های  که  الپاروسكوپی  جدید 
الپاروسكوپی هستند از سوی این شرکت در سومين 
کنگره مشترک قلب و عروق ارایه شد. این پورت ها که 
می کنند،  بدن  وارد  را  آنها دیوایس هایی  وسيله  به 
برای تمامی جراحی های الپاروسكوپی و جراحی های 

مينيمال این ویزیو برای عمل قلب کاربرد دارند.  
کارگاه  یک  کنگره  این  در  فارميس  ایران  شرکت 
آموزشی نيز برگزار کرد که روش های جلوگيری از 

عفونت های کتتریزاسيون را آموزش می داد. 

My Lab Seven  و My Lab Class C

ازوته  شرکت  نمایندگی  تجهيز  مهرکام   شرکت 
جدید  محصوالت  کنگره  این  در  ایتاليا   )Esaote(
این شرکت را ارایه کرد. بسته این محصول، مای لب 
فميلی)My Lab Familly(  نام دارد که بعد از مای لب 
40 ، 50 و 60 وارد شده است. محصوالت این شرکت 
مای لب 6، مای لب 40 ایمپرو شده، مای لب 7 و مای 
لب Class C هستند و این مای لب ها برای گرفتن اکوی 

قلب کاربرد دارند.
مای لب 7 جدیدترین توليد شرکت ازوته است و از نظر 
پروسسوری نسبت به مای لب 6 قوی تر است. قابليت آن 
را دارد که تعداد اکو های بيشتری در طول یک روز با این 
دستگاه انجام شود. این دستگاه همچنين قابليت این 
را دارد که در مراکز تخصصی قلب نصب شده و مورد 
استفاده قرار گيرد در حالی که مای لب 6 این قابليت را 
ندارد. همچنين از مای لب 7 در پروژه های تحقيقاتی 
نيز استفاده می شود. این دستگاه با فناوری باال توليد و 

وارد بازار شده است. 
بسيار  کيفيت  نظر  از   Class C مای لب  دستگاه  
دستگاه های  گزینه  های  تمام  دارد.  باالیی  کيفيت 
اکوکاردیوگرافی به جز پروب های 3D و 4D بر روی این 

دستگاه قابل نصب است.
مای لب 40 از نظر پروسسوری یک دستگاه معمولی 
و اکونومی است که از نظر قيمت در سطح متوسط 
قرار دارد و بيشتر برای استفاده در مطب ها است. نسل 
جدید و مدل جدیدی این دستگاه مای لب 6 است 
که تفاوت آن با دستگاه مای لب 40 در این است که 
در مدل 6 سعی شده از پنل تاچ و لمسی آن استفاده 
شود که در این حالت کار پزشكان بسيار راحت تر شده 
است، درحالی که در مای لب 40 این امكان وجود ندارد. 
پزشكان از طریق صفحه تاچ می توانند کار اندازه گيری 

را انجام دهند. مانيتوری که بر روی این دستگاه نصب 
شده نيز HD است؛ بنابراین کيفيت تصویر آن نسبت 

به مدل قبل که LCD بوده بهتر است. 
   

روزوواستاتین 
شرکت کوبل دارو داروی جدید روزوواستاتين با برند 
روپيكسون را در این کنگره ارایه کرده بود که توسط 
می شود.  توليد  عبيدی  دکتر  داروسازی  کارخانه 
مولكولی در ميان استاتين ها وجود دارد که داروهای 
کاهنده چربی خون هستند. این مولكول، مولكول 
جدیدی است که چند سالی است در اروپا و آمریكا 
استفاده می شود و در کاهش چربی LDL کلسترول 
یا چربی بد موثر است. همچنين نسبت به استاتين های 

قبل قوی تر بوده و اثر بيشتری دارد. 
 20 قرص  با  دارو  ميلی گرمی این   10 قرص 
ميلی گرمی آتورواستاتين برابری می کند و در عين 
حال که قدرت بيشتری دارد عوارض جانبی کمتری 
دارد. 2 عارضه جانبی که در مصرف استانين ها مورد 
توجه و اهميت است عوارض کبدی و عوارض عضالنی 
است که هر دو عارضه در داروی روپيكسون نسبت 
 به استاتين های قبلی کمتر است. ماده موثره این 
دارو از شرکت های خارجی است اما در ایران توليد 

می شود. 

حاضران در نمايشگاه

ايران مواد، پوراطب )نماينده اکتا فارما(، منشورطب آريا، راميندرارد، نور آسمان، جهان گستر تجارت، شرکت  مديريت تجهيزات 
پزشکی MEM، ايران فارميس، استاره، گروه آرمان رويان، سانوفی، کوبل دارو، مدد نيک طب، پانا)پژوهان افروز نهان آرسه(،  ارکان 
آرا تجارت البرز، مرکز سلول های درمانی پژوهشگاه رويان، طبيبانه تجهيز، دستاورد سينا، تکوين طب، پرشين پليمر ساسانی، آتا 
سنجش طب، شرکت طب آريا نيکان، ساندوز، نوشان طب، عطا طب نوين، شرکت توسعه صنعتی الکترونيک، شاياطب ايرانيان، 
پويندگان راه سعادت، شرکت رسول زاده و شرکا، ايران بات، شرکت خسروطب آسيا)گروه شرکت های خسرومديساطب(، هيپاکان، 

شرکت باير، اوسينا، شرکت سهندبهامين طب، بهبود صنعت درمان، تجهيزات پزشکی پيشرفته.
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)Octaplex( و اکتاپلکس )Octalbin(اکتالبین
شرکت پوراطب محصوالت شرکت سویيسی اکتافارما 
را وارد می کند و در این کنگره اکتالبين و اکتاپلكس  یا 

PCC را ارایه کرد.

اکتالبين یک هيومن آلبومين است و آلبومين 20 
درصد است که نمک کم دارد )Low Salt(. سدیم 
این دارو با سدیم خون برابر است و ایمنی محصول نيز 
باالست.  هيومن آلبومين برای بيمارانی که حجم در 
گردش آنها بعد از جراحی ها کاهش می یابد، دچار شوک 
می شوند یا سيروز)التهاب شدید کبد( دارند استفاده 
می شود حجم در گردش خون را افزایش می دهد. این 
دارو حجم در گردش خون را بعد از عمل جراحی به 
بيمار بازمی گرداند؛ چرا که در هر عملی ممكن است 
بيمار دچار خونریزی شود و مستعد این باشد که حجم 

در گردش خونش کاهش یابد. 
اکتاپلكس یا  PCC نام محصول دیگری است که این 
شرکت ارایه کرده بود. این دارو فاکتورهای، 2، 7، 9 و 
10 به اضافه پروتيين C و S را دارد که نسبت به فرش 
فروزن پالسما  و ویتامين K مزایایی دارد. برای نمونه 
اورلود فرش فروزن پالسما را نمی دهد. آنسيداکشن 
آن بسيار کم است و در کمتر از 10 دقيقه اثر می کند.   

این دارو برای کسانی که اوردوز وارفارین می شوند 
مورد استفاده قرار می گيرد و تمام فاکتورهای وابسته 
به ویتامين K را در خود دارد. INR باالی 9 را در کمتر 
از 10 دقيقه می تواند به 1 تا 2 برساند. خونریزی های 
داخلی ناشی از مصرف وارفارین را کنترل و روند انعقاد 
خون را تسریع می کند. این دارو ترومبوز )لخته ای که 
در جریان خون رسانی اختالل ایجاد می کند و رگ را 
مسدود می کند( هم ندارد؛ چراکه فاکتور 7 فعال آن 
نسبت به فاکتور 7 غيرفعال آن کمتر است. ترومبوز 
ممكن است در صورتی که یک فاکتور انعقادی به فردی 
تزریق می شود ایجاد شود.  هر دو محصول اینجكشن 

هستند؛ یعنی به صورت محلول یا پودرهای قابل تزریق 
هستند و برای موارد اورژانسی بسيار کاربرد دارند. تاثير 
سریع این داروها مزیت اصلی شان نسبت به داروهای 

دیگر در این زمينه است. 

Vivid S6 دستگاه اکوی
شرکت تجهيزات پزشكی پيشرفته، دستگاه اکوی 
Vivid S6 را در این کنگره ارایه کرد. این دستگاه 

ساخت شرکت چندمليتی GE آمریكا است و در کشور 
نروژ توليد می شود. 

از  Vivid S6 برای شناسایی و تشخيص بيماری های 
قلب و عروق استفاده می شود و زیرمجموعه دستگاه های 
تصویربرداری پزشكی است. از قلب، شریان و عروق بدن 
با این دستگاه می توان تصویر گرفت و اندازه گيری های 
تخصصی نيز با این دستگاه انجام می  شود. کار با دستگاه 
Vivid S6 برای پزشكان راحت است و تمام گزینه های 

اکوی پيشرفته را به جز کارهای 3D و 4D دارد. 

Valve XS دستگاه
ایران  پزشكی  تجهيزات  مدیریت  شرکت 
 Valve XS سهامی خاص( نيز در این کنگره دستگاه(
را ارایه کرد. ابزارها و روش کار با این دستگاه جدید است. 
دستگاه  Valve XS به روش غيرتهاجمی کار تعویض و 

ترميم دریچه قلب را انجام می دهد.
پيش از این، کار به روش جراحی قلب باز انجام می شد و 
مدت زمان بهبودی بيمار بسيار طوالنی بود. اما در حال 
حاضر با این دستگاه می توان عمل تعویض دریچه قلب 
را به روش غيرتهاجمی و با ایجاد برش هایی کوچک 
انجام داد. جراحی از فضای بين دنده ها انجام می شود و 

نيازی به باز کردن استخوان استرنوم نخواهد بود.
این امر موجب ایجاد درد کمتر، کاهش ریسک ایجاد 
عفونت و داشتن دوره ی نقاهت کوتا ه تر نسبت به 

جراحی قلِب باز می شود. این دستگاه شامل ست ابزار 
 )Endovision(جراحی مخصوص و سيستم اندوویژن
است که به کمک آنها تصویر نمایش داده شده و کار 

جراحی انجام می شود.
این دستگاه توسط یک لنز که به اندوویژن متصل 
می شود تصویر فضای داخل قفسه سينه را به صفحه 
نمایشگر منتقل می کند. فضای داخل قفسه سينه 
توسط منبع نور دیده می شود و ابزارهای مخصوص 
توسط جراح از طریق تروکار وارد فضای داخل قفسه 
 Valve سينه شده و کار جراحی آغاز می شود. دستگاه

XS و ابزار آن توليد شرکت اسكوالپ آلمان است. 

)Cardiohelp(کاردیوهلپ
مددنيک طب دستگاه کاردیوهلپ را در این کنگره 
است  پالر  سنتری  دستگاه  جدیدترین  کرد.  ارایه 
که پنج مود را کاور می کند یا پوشش می دهد. ونو 
ونوس اکمو)Veno-Venous ECMO(، ونو آرتریال 
 ،)MECC(مک  ،)Veno-Arterial ECMO(اکمو
دستگاه  این  مودهای   )VAD(ود  ،)PALP(پالپ
هستند. این دستگاه پرتابل با 11 کيلوگرم وزن، بسيار 
 )ECMO(اکمو برای  دستگاه  این  از  است.  سبک 
دستگاه 30  این  اکسيژناتورهای  می شود.  استفاده 
روزه است. در هر عمل جراحی قلب بيشترین زمانی 
که یک بيمار بر روی دستگاه پمپ قلب و ریه مصنوعی 
قرار می گيرد 5 تا 7 ساعت است. اما با استفاده از این 
دستگاه می توان تا 30 روز بيمار را روی پمپ قلب و ریه 

مصنوعی نگاه داشت. 
این دستگاه توليد سال 2009 شرکت ماکت آلمان 
است. کاردیوهلپ دارای یک اکسيژناتور است. پمپ، 
ست لوله و بدنه دستگاه اجزای تشكيل دهنده آن 
هستند.  از مزیت های دستگاه این است که در مدت 
30 روزی که بيمار با آن نگه داشته می شود می توان به 
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صورت آنالین هموگلوبين، هماتوکریت، ساچوریشن 
شریانی و وریدی، فشار شریانی و وریدی، دمای شریانی 
و وریدی را دید و نيازی به گرفتن ABG از بيمار نيست. 
همچنين کوتينگ اکسيژناتور این دستگاه بایوالین 
کوتينگ است که می تواند ميزان ACT را بين 150 
تا 180 نگه دارد. پرتابل بودن دستگاه از مزیت های 
این دستگاه است. در اتاق عمل و ماشين های اورژانس 

بسيار کاربرد دارد. 

سبد کاالی مصرفی های قلب باز
با نخ های  باز همراه  سبد کاالی مصرفی های قلب 
جراحی بود که شرکت شرکت طبيبانه تجهيز در 
این کنگره ارایه کرده بود. این مصرفی ها شامل انواع 
فيلترهایی که در عمل جراحی قلب باز استفاده می شود 
مثل هموفيلتر، آلتریال فيلتر و سوزن هایی مخصوص 
این نوع جراحی هستند. کار این فيلترها فيلترینگ 
است به این معنا که کار قلب و ریه را در طول عمل 
جراحی، هنگامی که از کار ایستاده انجام می دهند. این 

فيلترها ساخت شرکت آلمد آلمان هستند. 
ليگاکليپس از شرکت آکرمن آلمان نيز از سوی طبيبانه 
تجهيز در این کنگره ارایه شده بود که در جراحی قلب 
باز استفاده می شود. همچنين نخ های جراحی در انواع 
تخصص ها، جذبی و غيرجذبی و سيم استرنوم که در 
عمل جراحی قلب استفاده می شود از سوی این شرکت 
ارایه شده بود. به وسيله سيم استرنوم، جناق سينه را 
بعد از جراحی قلب به یكدیگر وصل می کنند تا جوش 
بخورد. سيم پيس ميكر ساخت یک شرکت ترکی به نام 

دوسان نيز در این سبد کاالی مصرفی قرار دارد. 
و   )Shape( شيپ ها در  که  هموستات  محصوالت 
جنس های متفاوت هستند و برای انعقاد خون استفاده 
می شوند نيز در کنار این سبد مصرفی جراحی قلب باز 
از سوی شرکت طبيبانه تجهيز ارایه شد. این محصول 

به صورت محلول، پودر و شبه گاز استریل موجود است 
و برای کنترل خونریزی هنگام عمل کاربرد دارد. 
 این هموستات ها ساخت یک شرکت هلندی به نام

Equi  Medical هستند. 

رول بردهای آنتی باکتریال 
آتاسنجش طب در این کنگره رول برد بيمار را ارایه کرده 
بود که برای جابجایی بيمار از تختی به تخت دیگر یا 
از بخشی به بخش دیگر مورد استفاده قرار می گيرد. 
این رول بردها ليز هستند و نيازی به بلند کردن بيمار 
یا جابجایی او نيست. فناوری این محصول جدید است 
اما مدل های ميل گردی یا نمونه های دیگر پيش از این 

استفاده می شده است. 
جنس این رول برد فيبری و روکش آن به صورت نانو 
است. پارچه روی طوری طراحی شده که آب، عرق، 
خون، ادرار، بتادین و هرگونه مایعاتی که همراه بيمار 
است را جذب نمی کند. این تشک ها آنتی باکتریال 
هستند و با یک پارچه به راحتی تميز می شوند و نيازی 
به شوینده های قوی برای تميز کردن آنها نيست. وزن 
این تشک 2 و 7 دهم کيلوگرم است و بيماران تا 140 
کيلوگرم را نيز جابجا می کند. از این تشک نمونه هایی 
برای اطفال و بيماران نيمه هشيار نيز طراحی شده است. 
این محصول ساخت شرکت ساماریت سویيس است. 

پک ها و گان یک بار مصرف 
شرکت عطاطب نوین توليدکننده پک ها و گان های 
پيس،  پک   است.  استریل  یک بارمصرف  جراحی 
پک آنژیوگرافی و گان های جراحی استریل توسط 
این شرکت در این کنگره ارایه شد. پارچه هایی که 
برای این پک های یک بار مصرف استفاده می شوند 
نانوون یا بدون بافت و تار و پود هستند. از این رو 
ميكروارگانيسم ها درون بافت نمی مانند. برای استفاده 

در اتاق عمل بسيار اهميت دارد که از این گان ها و 
پک ها استفاده شود چراکه ميزان عفونت های بعد از 
عمل را به ميزان قابل توجهی، تا 70 درصد، کاهش 
می دهد. دليل باال بودن عفونت ها این است که ایمنی 
بدن بيماری که مورد عمل جراحی قرار گرفته پایين 
آمده به همين دليل کوچكترین عامل می تواند عفونت 

ایجاد کند.  
از دیگر مزیت های استفاده از این پک ها این است که 
هزینه های بيمارستانی را نيز تا حد زیادی کاهش 
می دهد. چراکه بيمارستان ها هزینه های بسيار زیادی 
برای CSR و دوزندگی صرف می کنند که این هزینه ها با 
استفاده از گان و پک های یک بار مصرف کاهش 
می یابد. این محصوالت با کيفيت باال در داخل کشور 
توليد می شوند و از مشابه های خارجی خود قيمت 

مناسب تری دارند. 

)Capnograph(دستگاه کپنوگراف
شرکت شایاطب ایرانيان جدیدترین فناوری دستگاه 
کپنوگراف)Capnograph( را در این کنگره ارایه کرد. 
فناوری آمریكایی این دستگاه مربوط به سال 2010 
است. از این دستگاه برای اندازه گيری دی اکسيد کربن 
بازدمی استفاده می شود که به تشخيص سریع آپنه یا 
خفگی کمک می کند. نمونه های پيشين این دستگاه 
تنها برای یک نوع بيماری و بيمارانی که لوله تراشه 
داشتند )تنفس آنها از طریق لوله بود( استفاده می شد 
درحالی که این نسل از دستگاه برای تمام بيماری ها قابل 

استفاده است. 
این دستگاه یک پایه و کابل پروب پالسوکسی متری، 
یک عدد مصرفی کپنوگراف و صفحه نمایش دارد. 
عمل،  اتاق  در  دستگاه  این  از  استفاده  بيشترین 
شرکت  توليد  کپنوگراف  است.   ICU و  اورژانس 

سایویت)Syvital( قبرس است. 

کنگره
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)Ultravist(التراویست
شرکت بایر پارسيان داروی التراویست)Ultravist( از 
دسته داروهای کنتراست مدیا یا مواد حاجب است. این 
دارو با حجم های 50 و 100 ميل وجود دارد که از دوز 
300 آن در سی تی اسكن با تزریق استفاده می شود و 
دوز 370 آن در سی تی آنژیو و آنژیوگرافی قلب به کار 

می رود. 
از این دارو به صورت تزریقی استفاده می شود. التراویست 
ساختار مولكولی مونومر دارد و هایپواسموالليته است 
به این معنا که از یک حلقه بنزنی با 3 ید و یک پارتيكل 

تشكيل شده است. 
داروهای با ساختار مونومر مولكول های ریزتری نسبت 
به داروهای دیمر دارند. همچنين ویسكوزیته پایين تری 
نسبت به داروهای دیمر دارند؛ بنابراین واکنش هایی که 
پس از تزریق دارو در بيمار پيش می آید با استفاده از 

این دارو کمتر می شود. 
بر اساس گایدالین AHA در سال 2011، می توان 
از داروهای هایپواسموالر)التراویست( در بيماری های 

CKD یا بيماری های مزمن کليوی نيز استفاده کرد.

دستگاه تست ورزش قلبی
شرکت اوسينا در این کنگره دستگاه تست ورزش 
قلبی را ارایه کرد که در ایران توليد می شود و دستگاه 
تشخيصی است. این دستگاه تا 200 گيلوگرم قابليت 
تحمل وزن دارد که این امتياز ویژه دستگاه نسبت به 
دستگاه های وارداتی است. موتور این دستگاه آمریكایی 
بوده و نرم افزار آن نيز به صورت وایر و هم وایرلس است. 
تردميل، ترالی که تمام ملحقات بر روی آن نصب 
می شود، صفحه نمایشگر، کيس، چاپگر و دستگاه 
ECG که ریتم قلب بيمار را ثبت و ضبط می کند 

دید،  نمایشگر  صفحه  روی  بر  را  آن  می توان  و 
را  قلب  ورزش  تست  دستگاه  مختلف  بخش های 

تشكيل می دهد.   

تنسیومد 
شرکت سهندبهامين طب دستگاه تنسيومد را وارد 
کرده و در این کنگره معرفی کرد. این دستگاه دستگاه 
فشار است و با توجه به اطالعاتی همچون قد و وزن 
و ... که به آن داده می شود، ميزان چربی، فشار و ... 
که بيمار دارد و ميزان نرمالی که باید داشته باشد را 
نشان می دهد. این دستگاه از نظر فيزیكی به اندازه 
دستگاه های فشارخون دیجيتال بوده و توليد شرکت 

تنسيومد مجارستان است.                                

مقاله

پژوهشگران  دست  به  تازگی  که  پژوهشی  در 
آزمایشگاه تخصصی بيوسراميک و ایمپلنت دانشكده 
علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انجام شده است 
 Contour( دندانی  آمالگام  محصوالت  از  تعدادی 
 Regular Kerr، GK-110، 110 Plus،ANA

 2000 ،Cinalux ، Cinasilver، Solaloy، World

Work، SDI GS-80 Regular Set( توليد شده در 

کشورهای آسيایی، آمریكایی، اروپایی و استراليایی 
از نقطه نظر خواص شيميایی، فيزیكی و مكانيكی 
براساس استاندارد ISO 24234: 2004 و همچنين 
ارزیابی قرار گرفته  آلياژ آمالگام مورد  مورفولوژی 
است. دستاورد این پژوهش نشان داد به غير از دو 
محصول با نام های Plus 110 و GK-110 که آلياژ 
آنها به طور کامل از ذرات تراشه ای تشكيل شده اند. 
یا  کروی  ذرات  دربردارنده  محصوالت  دیگر  آلياژ 
شبه کروی دارای ذرات تراشه ای یا بدون این نوع 
ذرات هستند. ذرات کروی یا شبه کروی در تمام 
داشتند.  هموژن  و  ریزدانه  آمالگام ها ریزساختاری 
ترکيب  نظر  نقطه  از  شده  اشاره  محصوالت  تمام 
شيميایی و همچنين ویژگی خزش که از خواص 
مؤثر بر صحت لبه ای )Marginal integrity( است 
از الزامات استاندارد تبعيت کردند. نتایج اندازه گيری 
تغييرات ابعادی آمالگام که بر نشت لبه ای مؤثر است 
 Plus 110 نشان داد که تغييرات ابعادی محصول
در محدوده استاندارد قرار ندارد هر چند که دیگر 
محصوالت از الزامات استاندارد در خصوص تغييرات 

ابعادی تبعيت می کنند. 
نتایج اندازه گيری استحكام فشاری یک ساعته و 24 
ساعته دو محصول Plus 110 و GK-110 کمتر از 
حداقل مقادیر الزم طبق استاندارد است. استحكام 
 Contour Regular آمالگام  ساعته  یک  فشاری 
نميكند  پيروی  ایزو  استاندارد  الزامات  از   Kerr

اگرچه از استحكام فشاری 24 ساعته قابل توجه و 
قابل مقایسه با باالترین مقادیر به دست آمده در ميان 
آمالگامهای مورد مطالعه برخوردار است. آمالگام های 
ANA 2000، Solaloy وWorld Work  با اینكه 

از استحكام فشاری یک ساعته استاندارد برخوردار 
آنها از  ساعته   24 فشاری  استحكام  اما  هستند 
استاندارد ISO 24234 تبعيت نمی کند. نتایج این 
 SDI GS-80مطالعه نشان داد فقط سه نوع آمالگام
دارای   Cinasilver و   Regular Set ، Cinalux

اساس  بر  فشاری  استحكام  لحاظ  از  الزم  شرایط 
استاندارد هستند به طوری که در ميان این سه آمالگام 
باالترین استحكام فشاری یک ساعته و 24 ساعته به 
آمالگام Cinasilver تعلق دارد و حداقل استحكام 
 SDI GS-80 فشاری 24 ساعته مربوط به آمالگام

Regular Set است.

آمالگام های  بين  در  پژوهش  این  نتایج  اساس  بر 
SDI GS- مطالعه شده فقط سه آمالگام با نام های
Regular Set، Cinalux 80 و Cinasilver از نقطه 

نظر خواص شيميایی، فيزیكی و مكانيكی الزامات 
استاندارد ISO 24324: 2004 را برآورده می کنند.        

مقایسهخواصآمالگامدندانی
براساساستانداردایزو

بيماری های قلبی و عروقی در دهه های اخير به اصلی ترين عامل مرگ و مير در دنيا و همچنين در 
کشور ما تبديل شده است. سکته ها و انواع بيماری های قلبی و درگيری تعداد زيادی از افراد جامعه 
از هر سن و سالی با اين عارضه، ضرورت باال بردن آگاهی افراد و تمام کسانی که در بخش های مختلف 
اورژانس و بيمارستان ها و مراکز درمانی با اين بيماران درگير هستند را افزايش می دهد. سومين کنگره 
مشترك جراحان قلب و عروق ايران همزمان با نهمين کنگره انجمن جراحان قلب ايران، بيستمين 
کنگره انجمن قلب و عروق ايران و هشتمين کنگره انجمن بيهوشی قلب ايران 12 تا 15 اسفند در مرکز 

همايش های بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی تهران برگزار شد.

دکتر زهرا محمدی عضو هیأت علمی و مسؤول آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت، دانشکده علوم و 
فنون نوین دانشگاه تهران

دکتر عبدالرضا مسگر عضو هیأت علمی و همکار اصلی آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت، دانشکده 
علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
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بیامرستان
بیامرستان روزبه یکی از قدیمی ترین بیامرستان های تهران است که به بیامران روانی، 

خدمات درمانی ارایه می دهد. این بیامرستان در فرودین ماه  سال 1329 در بیامرستان 

پهلوی آن دوره ] امروزه امام خمینی نام دارد[ راه اندازی شد. سپس بیامرستان را به محل 

امروزی آن در خیابان کارگر جنوبی منتقل کردند. این بیامرستان 16 هزار مرت مربع زیر بنا 

و 294 تخت مصوب دارد. گزارش خربنگار ما را از بیامرستان روزبه بخوانید.
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بيمارستان روزبه در 16 هزار متر مربع زیر بنا 294 
تخت مصوب دارد و در حال حاضر با 204 تخت فعال 
با درجه یک عالی مشغول به کار است. همچنين 
هنگام ورود به این بيمارستان در کنار سردر اصلی 
بيمارستان می توان نام مرکز تحقيقات روان پزشكی را 
نيز دید که به واسطه آن و به گفته مجيد امينی، مدیر 
بيمارستان روزبه بيشتر متخصصان و فوق تخصص های 
روانشناسی فعال در کشور توسط این بيمارستان مورد 
تنها مرکز  بيمارستان  این  گرفته اند.  قرار  آموزش 

فوق تخصصی روان پزشكی کشور است که متخصصان 
در آن در حال تحصيل هستند. بيمارستان روزبه دارای 
360 نفر کارمند است که از این تعداد 26 نفر عضو 
هيات علمی هستند و باقی کادر درمانی و پشتيبانی را 

تشكيل می دهند. 
بناهای 50 ساله بيمارستان روزبه مقاوم سازی نشده اند 
اما به طور مداوم توسط وزارت بهداشت و دانشگاه 
علوم پزشكی تهران مورد بازسازی قرار می گيرند. با 
شروع طرح تحول سالمت از ابتدای سال گذشته با 

توجه به این که یكی از بسته های خدمتی مهمی که 
گرفت،  قرار  توجه  مورد  بيماران  ارتقا سالمتی  در 
بسته هتلينگ است و با توجه به الزامات این بسته 
بخش های بستری بيمار بازسازی شده است تا شرایط 
مطلوب هتلينگ فراهم شود. در این طرح مانند تمام 
بيمارستان های دانشگاه تهران، برخی امكانات رفاهی 
مانند یخچال، تلویزیون و حتی تخت های همراه بيمار 
که پيش از این خيلی کم دیده می شد، به اتاق های 
بخش بستری افزوده شده است. البته این تغييرات 

روزبه؛بیمارستانیمتفاوت
خيابان کارگر جنوبی، پس از گذراندن چهار راه لشگر، دست راست خيابان سر در بزرگ بيمارستان روزبه خودنمايی می کند. ورودی بيمارستان با 
وجود يک آب نمای بزرگ و درختان و پيچک های سر سبز فضای دلنشين و آرامی را به نمايش می گذارد. عمر حدودی بناهای اين بيمارستان که هر 
يک در سالی جداگانه ساخته شده و به مرور بيمارستان روزبه را شکل داده اند، کم و بيش حدود 50 سال است. فضای اصلی بيمارستان نيز بناهای 
مختلفی به رنگ سفيد است که در ميان فضاهای سبزی که با ميله ها و درب های قفل دار از هم جدا شده اند، قرار دارند. فضايی آرام ويژه بيماران 
خاص اين بيمارستان. تنها تفاوت را آنجا  احساس می کنيد که بيمارانی که با لباس فرم آبی رنگ بيمارستان روی نيمکت ها نشسته اند يا ميان سنگ 
فرش های باغ راه می روند سيگاری در دست يا به لب دارند بی آنکه نگران تذکر پرستارها يا ممنوعيت های بيمارستانی برای کشيدنش باشند. در اين 
بيمارستان کشيدن سيگار آزاد است چرا که مديران و پزشکان بيمارستان معتقدند ضرر کشيدن سيگار با توجه به تنش های شديد و استرسی که 
بيماران روانی با آن دست به گريبانند، چندان زياد نيست و با توجه به آرامشی که برای بيمار ايجاد می کند و الويت های ديگر درمان می توان از اين 

مسأله با چشم پوشی گذشت. 

رویا کاکاوند



بیمارستان گزارش

97  /www.sanatdarman.ir

به گفته امينی در مورد بيمارستان روزبه نسبت به 
باقی بيمارستان ها کمی تفاوت دارد. برای نمونه یكی 
از چيزهایی که در مورد بيماران بخش روانی بسيار 
اهميت دارد نوع و اندازه تخت ها است. احتمال سقوط از 
تخت در مورد بيماران این بيمارستان با توجه به شرایط 
خاصی که دارند، بسيار زیاد است. بنابراین تخت های 
معمولی  تخت های  از  کوتاه تر  باید  بيمارستان  این 
بيمارستان های دیگر باشد. همچنين در تجهيز این 
اتاق ها باید دقت داشت که از هيچ نوع وسيله ای که 
بتواند برای بيمار تحریک کننده باشد، استفاده نشود. 
برای وسایلی که تيز باشد یا بتواند در شرایط خاص 
به عنوان ابزاری خطرناک برای بيمار کاربرد پيدا کند 
مانند شيشه های معمولی که قابل شكستن هستند، 
هم برای خود بيمار و هم برای کارکنان خطرناک 
است و می تواند موجب آسيب شود. به همين دليل 
شرایط خاصی در این بيمارستان حاکم است که در 

بيمارستان های عمومی نيست.  
البته مجيد امينی، مدیر بيمارستان روزبه می گوید: 
»یكی از دالیلی که بيمارستان مقاوم سازی نمی شود 
این است که دانشگاه تهران  برنامه ای برای جایگزین 
کردن بيمارستان دارد.« طرح ساخت بنای جدید 

بيمارستان در برنامه فنی دانشگاه قرار دارد. 
بيمارستان روزبه عالوه بر پنج بخش اصلی شامل 
بخش 1و2 مردان، بخش 1و2 زنان و بخش کودک 
و نوجوان دارای تعدادی پلی کلينيک فوق تخصصی 
و درمانگاه شامل درمانگاه مغز و اعصاب،  درمانگاه 
روانپزشكی بزرگساالن،  درمانگاه تخصصی سالمندان،  
درمانگاه تخصصی روانی جنسی، درمانگاه کودکان و 
نوجوانان )که در رابطه با حافظه و نورولوژی رفتاری 
و  فردی  درمانی  روان  درمانگاه  می کند(،  فعاليت 
گروهی، کلينيک گفتار درمانی و کاردرمانی، واحد 
بالينی،  روانشناسی  درمانگاه  درمانی،  الكترشوک 
نام  به  بخشی  همچنين  است.  مددکاری  درمانگاه 
بيمارستان  این  در  نيز  ویژه  مراقبت های  کلينيک   
تلفنی،  پيگيری های  روزانه  به طور  فعال است که 
دیدار بيمار در خانه توسط پزشكان و استادان دانشگاه 
انجام می شود و همچنين بيمارانی که به شكل روزانه 
مراجعه می کنند و تحت درمان خاص قرار می گيرند، 
در این بخش مورد رسيدگی قرار می گيرند. داروخانه، 
آزمایشگاه و اورژانس های بستری و سرپایی هم دیگر 

بخش های فعال این بيمارستان را شامل می شود. 
اورژانس در سه طبقه شامل یک طبقه اورژانس کامل و دو 
طبقه اورژانس پشتيبانی فعال است. بخش پشتيبانی، 

بخش بستری اورژانس است برای بيمارانی که دچار 
مشكالت حاد می شوند و قبل از آنكه وارد بخش های 
مزمن شوند در این بخش بستری می شوند. این بيماران 
پس از این که حالشان ثبات پيدا کرد به بخش های 
بستری بيمارستان منتقل می شوند. همچنين قرار 
است به زودی بزرگ ترین مرکز آزمایشگاهی ژئوميک 
روان تنی گشایش یابد. در این مرکز از طریق ژن بيمار 
متوجه می شوند که به عنوان مثال این فرد آیا در آینده 
دچار افسردگی خواهد داشت یا خير و آیا بيماری که 
اکنون این فرد به آن دچار است ریشه ژنتيكی دارد یا 
خير بر اساس این شناخت و یافته ها  درمان را شروع 
می کنند. در حالی که اکنون درمان بر اساس شرح حال 

بيمار شروع می شود.

تختـ  روز بزرگترین مشکل بیمارستان های 
روانی است

مراجعان  »تعداد  می گوید:   روزبه  بيمارستان  مدیر 
بيمارستان آن قدر باال است که ما قابليت بستری 
کردن بيش از 20 درصدشان را نداریم. یعنی از هر 10 
نفری که به بيمارستان مراجعه می کنند دو نفرشان 
بستری می شوند و 8 نفربه دليل کمبود تخت باید در 
نوبت بستری بمانند.«  او با اشاره به راه اندازی اورژانس 
جدید در بهمن سال گذشته که حدود 50 تخت را به 
گنجایش بيمارستان افزوده است، تاکيد می کند: »اما 
باز هم کمبود تخت های روانی را در شهر تهران احساس 

می کنيم و باید فكری به حالش شود.«
به گفته امينی در مورد نياز تهران سرشماری دقيقی 
انجام نشده است، اما اکنون در سه دانشگاه تخت های 

تعداد مراجعان بیمارستان آن قدر باال 
است که ما قابلیت بستری کردن بیش از 
20 درصدشان را نداریم. یعنی از هر 10 

نفری که به بیمارستان مراجعه می کنند دو 
نفرشان بستری می شوند و 8 نفربه دلیل 
کمبود تخت باید در نوبت بستری بمانند
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روانشناسی دنبال می شود و بر اساس قانون طرح 
سطح بندی وزارت بهداشت،  هر بيمارستان خصوصی 
و دولتی باید 10 درصد از تخت های فعالش را به بخش 
روانپزشكی اختصاص بدهد که این موضوع در شهر 
تهران عماًل اجرا نمی شود. در استان ها هم اجرای این 
طرح دیده نمی شود. در نتيجه بار این ماجرا عماًل روی 
روان پزشكی  تک تخصصی  بيمارستان های  دوش 
تخت  هزار  تهران  در  ما  »اگر  می گوید:  او  است. 
داشته باشيم، عماًل صد تخت بيمارستان ها را ما پوشش 
می دهيم که مشكالت خاصی را ایجاد می کند. البته 
این موضوع  دارد از طریق وزارتخانه پيگيری می شود. 
هم اکنون بيمارستان امام خمينی 10 تخت را به بخش 
روانپزشكی اختصاص داده است.« مدیر بيمارستان 
روزبه معتقد است با توجه به وضع موجود تهران عماًل 

حدود 200 تا 300 تخت روانپزشكی دیگر کم دارد. 
او می افزاید: »با بيمارانی که به بيمارستان مراجعه 
اما امكانش نيست،  باید بستری شوند،  می کنند و 

معموالً به دو صورت رفتار می شود. نخست این که 
نظر  تحت  روزانه  سرپایی  درمانگاه های  همان  در 
قرار می گيرند. تعدادی هم در نوبت قرار می گيرند و 
تلفن هایشان گرفته می شود که در اسرع وقت با خالی 
پذیرش  و  گرفته شود  آن ها تماس  تخت ها با  شدن 

شوند.«
امينی تاکيد می کند: »در بيمارستان های روانپزشكی 
یكی از بزرگ ترین مشكالت موضوع تختـ  روز است.« 
در بيمارستان های عادی ميانگين بستری بيماران بين 
دو تا سه روز است اما در بيمارستان روانپزشكی مدت 
بستری کمتر از یک ماه نيست و به ندرت پيش می آید 
که بيماران کمتر از این زمان نياز به بستری  داشته 
باشند. مدت بستری بيشتر بيماران بيش از 2 تا 3 ماه 
است. شرایطی که برخی مشكالت مالی را در پی دارد. 
سازمان های بيمه گری که بيماران را زیر پوشش خود 
دارند بيش از دو ماه بستری را پوشش نمی دهند.  مدیر 
بيمارستان روزبه می گوید: »این یكی از مشكالت بزرگ 

بيمارستان های روانپزشكی است؛ چرا که مجبوریم به 
واسطه این که بيمار نمی تواند از بيمه اش استفاده کند، 
مرخصش کنيم و این موجب می شود بيمار از این جا 
مرخص شود و برود یک بيمارستان دیگر بستری شود و 
همين طور دور بزند. این مشكل بزرگ بيمارستان های 
روانپزشكی است. پيشنهاد ما این است که وقتی بيمار 
توسط یک پزشک معاینه می شود و در مورد او نظر 
تخصصی داده می شود که درمانش به 3 تا 5 ماه بستری 
نياز دارد، مانند حكمی که یک قاضی صادر می کند، 
اینكه  نه  بپذیرند  را  تخصصی  نظر  این  بيمه ها هم 

بستری های بيشتر از دو ماه را رد کنند.«
امينی معتقد است: »بيمه ها باید بدانند که این روش 
مشكالتشان را بيشتر خواهد کرد. چرا که ما از این 
بيمارستان بيماران را مرخص می کنيم. بيمار می رود 
در بيمارستان رازی بستری می شود دو ماه آن جا 
خواهد بود بعد باز هم اگر الزم داشته باشد می رود 
بيمارستان امين آباد یا یک بيمارستان دیگر. پس عماًل 
بيمه سودی نمی برد که هيچ زیان هم می کند. ولی اگر 
بيمه اجازه بدهد که بيمار دو یا سه ماه یا هر چقدر که 
الزم است در همين بيمارستان بماند و درمان شود، هم 
مشكالتش کمتر می شود و هم هزینه هایش. ولی با این 
اوضاع در حالی که بيمار درمان قطعی نمی شود و از این 
بيمارستان به آن بيمارستان منتقل می شود زیان اصلی 
را سازمان های بيمه گر خواهند دید. بيمار هم درمانش 
کامل نخواهد شد و چون ميان کار درمانش قطع می شود 
باید دوباره فرایند درمانی را از نو شروع کند. که این یعنی 

باز هم طوالنی تر شدن کار و هزینه بيشتر.«
بیمارستان های روانپزشکی با ضریب اشغال 

صد در صد زیان ده هستند
مدیر بيمارستان روزبه با اشاره به این که با اجرای 
طرح تحول سالمت که از اردیبهشت سال گذشته 
»بيمارستان ها دیگر  می گوید:  شده است،  شروع 
مشكل مالی جدی ندارند، سازمان های بيمه گر با 
یک فاصله بسيار کوتاه پرداختشان را انجام می دهند 
اما اگر از دید اقتصاد سالمت به بيمارستان های تک 
تخصصی مثل بيمارستان روزبه نگاه کنيم، می بينيم 
که عماًل این بيمارستان ها زیان ده هستند، چراکه 
عمل  اتاق  مانند  درآمدزایی  فعاليت  گونه  هيچ 
تنها درآمدشان  و  ندارند  پاراکلينيكی  شرایط  یا 
از طریق هتلينگ یا تخت ـ روز بيمار است.« اما 
را  بيمارستان  هزینه های  درصد  تنها 50  هتلينگ 
پوشش می دهد و 50 درصد مابقی هزینه ها معموالً از 
طریق دانشگاه ها پرداخت می شود و اگر دانشگاه های 
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برای  شرایط  این  نكنند  مالی  پشتيبانی  پزشكی 
بيمارستان ها بسيار مشكل ساز خواهد بود و دودش 

هم به چشم بيماران خواهد رفت.
او می افزاید: »بحث ما این است که به یک سری 
ارایه  روانپزشكی  بيمارستان های  در  که  خدماتی 
می شود، در پرونده بيماران در نظر گرفته نمی شود 
چرا که دولت و سازمان های بيمه گر اعالم کرده اند که 
یک سری از خدمات را تنها در صورتی که بيمار بستری 
شود، پوشش می دهند آن هم با مبلغی که در تعرفه 
در نظر گرفته اند. این روش باز ما را به سمت راه های 
اشتباه می برد چرا که ممكن است بيمار نيازی به 
بستری نداشته باشد و سرپایی بتواند مراحل درمان را 
بگذراند ولی چون سازمان های بيمه گر عنوان کرده اند 
که پوشش این خدمات منوط به بستری شدن بيمار 
است، ما هم مجبور می شویم بيمار را بستری کنيم. 
کاری که در عمل باعث می شود هم تخت ها بيهوده 

اشغال شوند و هم بيماران زیان ببينند.«
و  شود  اصالح  روند  این  اگر  است  معتقد  امينی 
بيمه ها خدماتی مانند کاردرمانی، کاردرمانی گروهی 
یا گفتار درمانی را که می شود به شكل سرپای هم 
ارایه کرد، یعنی هر روز صبح بيمار بياید کارش را انجام 
دهد وبرود بدون این که مشكلی برایش پيش بياید، 
بسيار بهتر و کم هزینه تر است. اما در بيمارستان های 
روانپزشكی به دليل قوانين مجبوریم برای ارایه این 
خدمات بيمار را بستری کنيم در حالی که نيازی نيست. 

این در حالی است که بيمارستان های روانپزشكی با 
کمبود جدی تخت مواجه هستند به گونه ای که به گفته 
امينی با این که ضریب اشغال تخت های بيمارستان 
روزبه صد در صد است اما هر روز تنها 20 درصد کسانی 
که نياز به بستری دارند پذیرش می شوند و باقی باید در 
نوبت بمانند. بيمارستان روزبه روزانه به طور ميانگين 
200 نفر مراجعه کننده دارد که از این تعداد 10 تا 15 

نفر را پذیرش می کند. 

مشکالت مالی و آزار کارکنان دردسرهای 
یک بیمارستان روانشناسی

این  مشكل  بزرگ ترین  روزبه  بيمارستان  مدیر 
بيمارستان را مسایل مالی می داند که به گفته او بيشتر 
به شرایط نوع ارایه خدمت در این نوع بيمارستان ها بر 
می گردد و بخشی نيز به به سازمان های بيمه گر مربوط 
می شود. از سوی دیگر با وجود این که در این بيمارستان 
از استادان گرفته تا پرسنل درمانی و پشتيبانی با 
نوعی سختی کاری درگيرند )به دليل نوع بيمارانی 
که در بيمارستان سرویس می گيرند( اما نسبت به 
مسایل  پرداخت،  روش های  دیگر  بيمارستان های 
رفاهی و کارانه بسيار ضعيف است. او تاکيد می کند: »هر 
چند دانشگاه بسيار پشتيبانی خاصی از این بيمارستان 
دارد و یک سری شرایط خاص هم برای پرداخت در این 
بيمارستان وجود دارد ولی باز هم با بيمارستان های 
دیگر قابل مقایسه نيست. وقتی یک پرستار، یک 

پزشک یا حتی ریيس بيمارستان می بينند در مقایسه 
با بيمارستان ها دیگر یک دهم یا یک یازدهم کارانه و 
پاداش ماهانه به آنها تعلق می گيرد باالخره انگيزه اش 
پایين می آید و این در نوع عملكردشان اثر بخش است. 
البته این را هم باید گفت که در واقع همه کارکنان این 
بيمارستان از استادان تا کادر درمانی و پشتيبانی عماًل 
به عنوان کسی که کار  دلی می کنند، مشغول اند و عماًل 
فعاليت در این بيمارستان از نظر درآمدی مقرون به 
صرفه نيست. به بيان دیگر می توان گفت تک تک این 
همكاران به نوعی یک خير سالمت هستند. چون در 
حالی که می توانند به واحدهای دیگری بروند و با درآمد 
بيشتر و سختی کار بسيار کمتر کار کنند، اما همچنان 

در این بيمارستان مشغول به خدمت هستند.«
امينی همچنين از پيگيری برای ارایه یک بسته خدمتی 
خاص توسط وزارت بهداشت برای کارکنان این نوع 
بيمارستان ها خبر داد که بر اساس آن می توان یک 
سری امكانات بيشتری را در اختيار استادان و نيروهای 

درمانی این بيمارستان قرار داد. 
امينی که پيش از این سابقه فعاليت  در 8 بيمارستان 
دیگر را نيز در کارنامه خود دارد می گوید: »تفاوت اصلی 
این بيمارستان  با بيمارستان های دیگر این است که 
نيروی انسانی فعال در آن سختی کار بسيار زیادی 
دارند. بيماران این جا بيماران جسمی نيستند بيمار 
روحی هستند و به همين دليل هر لحظه احتمال 
وقوع هر نوع حادثه یا مشكلی برای استادان، پزشكان و 
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نيروهای دیگر وجود دارد. این شرایط باعث می شود که 
این کار یک سری استرس های شغلی شدیدی داشته 
باشد. برای نمونه از پزشک و پرستار تا نيروی های 
پشتيبانی کسی نيست که مورد آزار بيماران قرار نگرفته 
باشد. آزاری که البته عمدی در آن نيست و در واقع جزو 
سختی های کار محسوب می شود. هر چه پيش می رویم 
می بينم که کد 100 پيج می شود )کد 100 درخواست 
کمک از نيروهای پشتيبانی در صورت بروز خشونت از 
سوی بيمار برای آرام کردن بيمار و کنترل شرایط است( 
که این یعنی در بخش های مختلف، دائم تنش و استرس 
برای همكاران وجود دارد. این سختی کاری است که در 

بيمارستان های دیگر دیده نمی شود.«
او درباره حمایت هایی که برای محافظت از کارکنان 
بيمارستان در برابر این نوع مسایل در نظر گرفته 
شده است، می گوید: »یكی از حمایت های ما همين 
کد 100 است. از سوی دیگر سعی می کنيم مسایل 
امنيتی را رعایت کنيم و پوشش مناسب را ارایه دهيم. 
اما مهم ترین نكته ای که رعایت می کنيم ایجاد یک 
فضای فيزیكی خاص است که موجب تحریک بيمار 
نشود و این امكان که ابزاری در دسترس بيمار قرار 
بگيرد که موجب آسيب به خودش و دیگران شود، 
وجود نداشته باشد.« تعبيه شيشه های نشكن در تمام 
محوطه بيمارستان )چرا که بيمار می تواند با شكستن 

یک شيشه یک ابزار خطرناک در دست داشته باشد(. 
استفاده از تخت بيمار مخصوص و دوربين مدار بسته 
نيز بخشی دیگر از این تمهيدات است در حالی که در 
بيمارستان های دیگر غيرممكن است در اتاق بستری 
امينی  داشته باشد.  وجود  مداربسته  دوربين  بيمار 
می گوید: »اما اینجا باید این امكان وجود داشته باشد؛ 
چرا که عالوه بر این که بيمار باید به طور مرتب به شكل 
حضوری کنترل شود، دایم با دوربين ها هم کنترل 
می شود تا اگر بيمار که شرایط روحی خاصی دارد، با 
گذاشتن تخت پشت در آن را بست و شرایطی  مثل 
خودکشی را ایجاد کرد، ما باید بتوانيم  به موقع شرایط 

را کنترل کنيم و از بيمار حفاظت کنيم.«
روزبه در دو نقطه تهران کلينيک تخصصی دایر می کند

بيماری های  از  بسياری  که  این  به  اشاره  با  امينی 
جسمی ریشه روانی دارند از راه اندازی دو کلينک ویژه 
تخصصی روان تنی و روان درمانی توسط بيمارستان 
روزبه در دو نقطه تهران خبر می دهد و می گوید: »با 
توجه به این که تمام کلينيک های ویژه و درمانگاه های 
بيمارستان روزبه داخل بيمارستان است و دسترسی به 
آن برای همه مردم کمی مشكل است تصميم گرفته 
شده است تا به زودی در فضاهای شناسایی شده این 

کلينيک های ویژه با تعرفه دولتی راه اندازی شود.« 
مكان نمایی  منظور  این  برای  که  جاهایی  از  یكی 

بلوار  محدوده  در  تهران  دانشگاه  اطراف  شده است 
کشاورز و خيابان حجاب است. نقطه دیگری نيز که در 
نظر گرفته شده است. منطقه ای در غرب تهران و خارج 
از طرح ترافيک است تا مراجعان راحت تر بتوانند رفت 
و آمد کنند. البته این منهای دو کلينيک ویژه است که 
داخل بيمارستان در دو شيفت صبح و عصر فعال است. 
البته امينی این را کافی نمی داند معتقد است با توجه 
به این که 50 درصد بيماری های جسمی ریشه روان 
تنی دارند بهتر است  در این راستا قدم برداریم که با 
انجام یک سری آزمایش های غربالگری که با کمک 
سازمان های بيمه گر، کمک های مالی دانشگاه، وزارت 
بهداشت و حتی خيرین انجام می شود، مطمئن شویم 
جمعيتی  مجموعه  برای  خوبی  بسيار  شرایط  که 
کشورمان ایجاد خواهد شد: »پيشنهاد من این است 
که در سطح جامعه همان طور که غربالگری سالمت 
انجام می شود و کارت سالمت داده می شود، کارت 
سالمت روانی هم ارایه شود. این الزام شود که دست 
کم سالی یک بار روانپزشک یا روانشناس ما را ببيند؛ 
چرا که رهنمودهای این استادان می تواند حتی در 
گرفتار نشدن به بيماری جسمی هم موثر باشد. به 
ویژه آزمایش های ژنتيكی جزو چيزهایی است که 
باید در نظر گرفته شود. این آزمایش ها خيلی کمک 
است و حمایت باال دستی از سوی وزارتخانه و ریاست 
جمهوری در مورد موضوع غربالگری روان تنی حتی 
می تواند از هزینه های درمانی   بكاهد. چرا که در حال 
حاضر ما خيلی بی دليل  دارو می خوریم. تا احساس 
می کنيم سرمان درد می کند مسكن می خوریم در 
حالی که با نيم ساعت یا یک ساعت گفتار درمانی با یک 
روانشناس شاید تا یک سال نياز به دارو و پزشک نداشته 
باشيم.«  او معتقد است با یک مشاوره روانشناسی در 
یک دوره یک ساله یا شش ماهه که تعرفه دولتی اش 
بين 8 تا 15 هزار تومان است، می توان هم در درمان 
و سالمتی روحی و جسمی و هم از لحاظ اقتصادی و 
حتی مشاوره زندگی کمک گرفت و حتی از طالق های 
که عوارض و آسيب های متعدد بعدی را در پی دارد 

پيشگيری کرد.                                                         

تعداد تخت فعالتعداد تخت مصوبرشته فعالیتنوع فعالیتدرجهسال تاسیسنام بیمارستان
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 تاریخچه ی بیمارستان 
ابرلن که در سال 1318 به ریاست دانشكده پزشكي دانشگاه  پرفسور 
تهران منصوب شد عالوه بر کرسی های مختلف، کرسي پسيكوسوماتيک 
)بيماري هاي رواني( را نيز ایجاد کرد و استادي آن را به دکتر حسين رضاعي 
که تحصيالت خود را در این رشته در دانشكده پزشكي تولوز فرانسه گذرانده 
بود، سپرد. اما با وجود ایجاد این کرسي، چون در هيچ یک از بيمارستان های 
ایران هنوز بخش روانپزشكي وجود نداشت، دانشكده پزشكي نيز دستيار 

روانپزشكي نمي گرفت. 
رضاعي تنها کاری که می توانست بكند این بود که هفته اي یک روز براي 
دانشجویان سال پنجم به صورت نظري بيماري هاي رواني را تدریس کند. 
دکتر رضاعی در فروردین ماه 1329 نخستين بخش بيماری های روانی 
کشور را در دل بيمارستان امام خمينی که آن سال ها پهلوی نام داشت 

راه اندازی کرد. 
تا پيش از این رشته ای به نام روانشناسی در ایران وجود نداشت به این ترتيب 
این بخش 30 تخت خوابه تبدیل به نخستين بخش روانپزشكي کشور شد. 
اما این بخش در مهر ماه سال 1330  به دليل کمبود جا از بيمارستان 
امام خمينی به مكان دیگری منتقل شد که اکنون به نام بيمارستان روزبه 
می شناسيم.  تا پيش از این  این مكان یک ساختمان متعلق به شهرداری 
بود که در آن زنان و مردان کارتن خواب را با کمترین امكانات نگهداری 
می کردند، اما پس از انتقال بخش روانپزشكی از بيمارستان پهلوی به این 
مكان پایه های نخستين بيمارستان روانی کشور زیر نظر دانشگاه تهران 

گذاشته شد.  چهار سال پس از این ماجرا نيز ساخت بنای بيمارستان روزبه 
در باغ  این مكان شروع  شد. در سال 1335 بيمارستان روزبه دارای دو 
بخش 1 و 2 شد و با توسعه آن در سال 1339 گنجایش این بخش به 100 
تختخواب رسيد. سال 1349 نيز با انحالل بيمارستان وزیری  بخش اعصاب 
این بيمارستان به بيمارستان روزبه انتقال یافت و 20 تخت خواب از 100 
تخت خواب این بيمارستان را به خود اختصاص داد و بخش های الكتروشوک 
و الكتروانسفالوگرافی در این بيمارستان راه اندازی شد. توسعه و گسترش این 
بيمارستان در سال های بعد همچنان ادامه داشت تا سال 1358 که بخش 
کودکان نيز با 20 تخت به این مجموعه افزوده شد.  در این تاریخ گنجایش 

این بيمارستان به 150 تختخواب رسيده بود. 
اما بخش کودکان مدت زیادی دوام نياورد و پس از دو سال منحل شده و به 
بخش زنان تبدیل شد تا سال 1377 که این بيمارستان با راه اندازی بخشی 
30 تختخوابی دوباره صاحب بخش کودکان شد و اکنون و ساخت طبقه 
دو ميان بخش دارای 40 تخت در دو بخش دختران و پسران است . بخش 
اورژانس بيمارستان روزبه نيز با اختصاص 5 تخت به مردان و 5 تخت به زنان 
در سال 1376 کار خود را شروع کرد. این بخش بهمن ماه سال گذشته طی 
اجرای طرح توسعه بيمارستان با افزودن بنای جدیدی به وسعت 4 هزار و 
400 متر مربع مشتمل بر واحدهای بخش های تخصصی و فوق تخصصی 
اورژانس سرپایی با 20 تخت، بستری کوتاه مدت مردان با 16 تخت و زنان نيز 
با 16 تخت به همراه مرکز روزانه و واحدهای آموزشی، پژوهشی و کتابخانه و 

سالن های کاردرمانی و گروه درمانی، کار خود را وسعت داد.
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راهنام
نهمین کنگره قلب و عروق

نخستین کنگره بین املللی نفرولوژی و ارولوژی

منایشگاه بین املللی دندانپزشکی دنتارومانی

منایشگاه و کنفرانس بین املللی ساخت بیامرستان و مراکز درمانی

هفتمین منایشگاه بین املللی تدارکات و تجهیزات بیامرستانی و پزشکی تایلند
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کنگره تولید مثل

نخستین همایش بین المللی و 
نهمین همایش بیوتکنولوژی ایران

نخستین کنگره بین المللی تازه های گلوکوم

کنگره توليد مثل از 2 تا 4 خردادماه امسال از سوی انجمن علمی جنين شناسی و بيولوژی توليد مثل در مرکز 
همایش های رازی تهران برگزار می شود.

این کنگره با هدف فراهم آوردن محيطی مناسب برای عرضه آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و دانشجویان 
سراسر کشور در قالب مقاالت و کنفرانس های علمی، دستيابی به راه ها و ابزارهای جدید و مؤثر در جهت تشخيص 
و درمان بيماری های مرتبط با توليدمثل، ایجاد بستری مناسب برای آشنایی محققان و دانشجویان با آخرین 
یافته های علمی در زمينه موضوع کنگره و آشنایی محققان با مالحظات اخالقی و حقوقی مرتبط با توليد مثل 

برگزار می شود.
www.iserb.ir

انجمن بيوتكنولوژی جمهوری اسالمی ایران نخستين همایش بين المللی و نهمين همایش بيوتكنولوژی ایران 
را از 3 تا 5 خردادماه امسال در سالن همایش های بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی تهران برگزار می کند. 

بيوتكنولوژی پزشكی، بيوتكنولوژی گياهی، کشت بافت گياهی، ميكروبيولوژی در کشاورزی، مهندسی 
ژنتيک گياهی، ژنوميكس گياهی، بيوتكنولوژی دارویی و صنایع غذایی، بيوانفورماتيک و زیست سامانه ها، 
بيوتكنولوژی ریزسازواره ها، بيوتكنولوژی جانوری، مباحث اخالقی در بيوتكنولوژی، بيوتكنولوژی صنعت و 

معدن و بيوتكنولوژی محيط زیست از جمله محورهای این همایش هستند.
www.biotechcongress.ir

نخستين کنگره بين المللی تازه های گلوکوم از 6 تا 8 خردادماه امسال در مشهد برگزار می شود. مرکز تحقيقات 
قرنيه دانشگاه علوم پزشكی مشهد، مرکز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكی مشهد، بيمارستان خاتم االنبيا 

مشهد و انجمن چشم پزشكی ایران برگزارکنندگان نخستين کنگره بين المللی تازه های گلوکوم هستند.
بيماری گلوکوم به  عنوان شایع ترین دليل نابينایی قابل پيشگيری و غيرقابل برگشت، یكی از مهم ترین مشكالت 
مورد توجه نظام های بهداشتی و درمانی در تمام دنيا به شمار می آید. در ساليان گذشته پيشرفت های قابل توجه 
در ابزارهای کمک تشخيصی بيماری گلوکوم رخ  داده است که در سایه این پيشرفت ها، نه تنها تشخيص بيماری 
دقيق تر و در مراحل زودتری صورت می گيرد که درمان های مؤثرتر و کمتر تهاجمی در مراحل خفيف تر بيماری 
امكان پذیر می شود. همچنين، پيشرفت های صورت گرفته منجر به درک بهتر عوامل خطرساز، اتيولوژی و 

پاتوفيزیولوِژی بيماری شده است.
در این همایش که با مشارکت صاحب نظران داخلی و بين المللی برگزار خواهد شد، مروری فشرده و جامع از 
مباحث پایه گلوکوم و مفاهيم جدید آن، روش های جدید تشخيصی، روش های جدید درمانی و داروهای جدید 

صورت خواهد گرفت. همچنين دیدگاه های جدید درباره روش های درمانی مرسوم مورد بحث قرار می گيرد.
در برنامه های موازی برنامه اصلی کنگره، دیگر مباحث چشم پزشكی با تأکيد بر ارتباط آن ها با بيماری گلوکوم 

مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 www.glcmums.ir/fa
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نهمین کنگره قلب و عروق

نخستین کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی

هشتمین همایش ملی غدد و متابولیسم کودکان

مرکز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكی شيراز نهمين کنگره قلب و عروق خاورميانه را از 13 تا 15 
خرداد ماه امسال در استانبول ترکيه برگزار می کند.

نهمين کنگره قلب خاورميانه  )MECC( در بيمارستان قاضی عثمان پاشا در شهر استانبول از تاریخ سوم 
تا پنجم ماه ژوئن 2015 برگزار خواهد شد که موضوعات اصلی آن شامل نارسایی قلبی و مدیریت، آریتمی و 
مدیریت، دستگاه )ضربان ساز، ICD، CRT(، مداخله )کرونر، کليه، کاروتيد، محيطی(، تصویربرداری و قلب و 

عروق )MRCP، MRI، اکوکاردیوگرافی( و جراحی قلب )مادرزادی، عروق کرونر، بزرگساالن( است.

www.mecc.ir/2015

نخستين کنگره بين المللی نفرولوژی و ارولوژی از 20 تا 22 خردادماه امسال از سوی مرکز تحقيقات نفرولوژی 
و ارولوژی دانشگاه علوم پزشكی بقيه اهلل در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.  کسانی که مایل 
به شرکت در این کنگره هستند تا 20 اردیبهشت 1394 فرصت دارند چكيده مقاله های خود را ارسال کنند. 
موضوعات ICNU 2015، آسيب کليه حاد، دیاليز)HD و PD(، اختالالت کليوی مرتبط با حاملگی، سنگ 
کليه، عفونت مجاری ادراری، برخی از درمان های اخير در اختالالت کليوی، فشار خون باال در اختالالت کليوی، 

تغذیه در بيماری های کليوی و Renovascular فشار خون باال از جمله موضوع های اصلی این کنگره است.
همچنين اختالالت روانی در بيماری های کليوی، دستورالعمل بالينی برای بيماری های کليوی، طب گياهی در 
نفرولوژی و ارولوژی، روش ها و مدیریت از شب ادراری، سرطان پروستات، مدیریت توده کليوی، بيماری های 
جنسی مردان، جلسات جراحی زنده و کارگاه های آموزشی Urodynamic و جراحی داخل کليوی رتروگراد 

دیگر موضوع هایی هستند که در این کنگره مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
 BPH ،تروما، مشكالت اورولوژی زن GU ،موضوع های دیگری از جمله ناباروری مردان، بی اختياری، تومور مثانه

و کودکان Uroـ  انكولوژی نيز دیگر محورهای اصلی نخستين کنگره بين المللی نفرولوژی و ارولوژی هستند.
www.icnu.ir

دانشگاه علوم پزشكی مازندران و انجمن غدد درون ریز و متابوليسم کودکان ایران هشتمين همایش ملی غدد 
و متابوليسم کودکان را از 20 تا 22 خردادماه امسال در سالن مصباح شهر ساری در استان مازندران برگزار 

می کنند.
دیابت، بيماری های متابوليک ارثی، آدرنال و ابهام جنسی، تيرویيد، رشد و بلوغ و اختالالت آنها و همچنين 

اختالالت اسكلتی از جمله محورهای اصلی این همایش هستند.
عالقه مندان به شرکت در این همایش می توانند خالصه مقاله های خود را تا 20 اردیبهشت ماه امسال به آدرس 
اینترنتی http://pemc.mazums.ac.ir  یا آدرس دبيرخانه همایش در مازندران، ساری، ميدان معلم، دانشگاه 

علوم پزشكی مازندران، معاونت تحقيقات و فناوری ارسال کنند. 
pemc.mazums.ac.ir
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نخستین کنگره کشوری هاپرتانسیون پولمونر

ششمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران

همایش زخم مزمن

نخستين کنگره کشوری هاپرتانسيون پولمونر، 21 و 22 خردادماه امسال از سوی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
و انجمن متخصصان ریه ایران در سالن همایش های هتل پارس تبریز برگزار می شود. محورهای این کنگره 
شامل هيپرتانسيون ریوی ایدیوپاتيک، هيپرتانسيون ریوی همراه با بيماری های مادرزادی قلب، هيپرتانسيون 
پورتو پولموناری، ترومبواندارترکتومی می شود. همچنين هيپرتانسيون ریوی همراه با بيماری های قلب چپ، 
هيپرتانسيون ریوی ثانویه به آمبولی مزمن، چالش های هيپرتانسيون ریوی در بيماری های بافت هم بند و 
هيپرتانسيون ریوی ثانویه به بيماری های ریوی دیگر محورهای نخستين همایش کشوری هيپرتانسيون پولمونر 
هستند که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این کنگره دارای 12 امتياز بازآموزی برای شرکت کنندگان است.
congress.tbzmed.ac.ir

مرکز تحقيقات بيماري هاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل ششمين کنگره بين المللی هپاتيت تهران 
را از 6 تا 8 خردادماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می کند.  در همكاری نزدیک بين شبكه ایران 
 )THC6( روز اول از ششمين کنفرانس هپاتيت تهران )EASL( و انجمن اروپایی برای بررسی کبد )IHN( هپاتيت
به سخنرانی از استادان علمی کبد از اروپا و ایران اختصاص داده شده است. سخنرانان برجسته ایرانی در این کنگره 
یافته های جدید درباره کبد را ارایه خواهند کرد و از تجربه های خود در زمينه مدیریت بيماری های کبدی خواهند 
گفت.  “بهترین روز EASL” در THC6 برگزار خواهد شد که یک برنامه علمی جالب و جامع متمرکز درباره هپاتيت 
ویروسی و دیگر بيماری  های کبدی را ارایه می کند. بهترین روز EASL در THC6 برای ترویج دانش کبد در ایران 
و منطقه تدارک دیده شده است. در کنفرانس بين المللی هپاتيت تهران، آخرین مباحث در زمينه هپاتيت به 
مخاطبان که شامل متخصصان گوارش و کبد و به ویژه کسانی که در تحقيقات پایه و در مراقبت های بالينی بيماران 
مبتال به بيماری کبدی فعال هستند ارایه خواهد شد. این کنگره بر هپاتيت ویروسی در ایران و منطقه و همچنين 
تشخيص و درمان های جدید هپاتيت ویروسی متمرکز شده است. همچنين در THC6 درباره بيماری کبد چرب، 

هپاتيت خود ایمنی، سرطان کبد و پيوند کبد نيز سخنرانی های تخصصی ارایه خواهد شد.
thc.ir.6/

دانشگاه علوم پزشكی مازندران و انجمن متخصصان پوست و آميزشی ایران همایش زخم مزمن را روزهای 
7 و 8 خردادماه امسال در سالن مصباح مجتمع پيامبر اعظم ساری برگزار می کنند. اهداف کلی برگزاری این 
همایش، ارتقای دانش پزشكان و پيراپزشكان برای پيشگيری و درمان زخم مزمن، افزایش سطح سالمت افرادی 
که در معرض بيماری زخم مزمن قرار می گيرند و تبادل دانش واطالعات در زمينه دستاورد و تازه های درمان 
نوین زخم ها است. آشنایی فراگيران با انواع زخم حاد و مزمن، آشنایی فراگيران با التيام زخم حاد و مزمن، 
آشنایی فراگيران با انواع زخم عروقی )زخم های وریدی و شریانی(، آشنایی فراگيران با شيوه برخورد با زخم 
عروقی، آشنایی فراگيران با درمان جراحی زخم عروقی، آشنایی فراگيران با انواع سوختگی، آشنایی فراگيران با 
روش های ترميمی نوین در زخم های سوختگی، آشنایی فراگيران با مراقبت های پرستاری در سوختگی، آشنایی 
فراگيران با انواع زخم دهانی و آشنایی فراگيران با درمان و Follow up زخم دهانی از جمله اهداف اختصاصی 
برگزاری این همایش اعالم شده است. همچنين آشنایی فراگيران با انواع زخم چشمی، آشنایی فراگيران با 
زخم های مزمن در جراحی، آشنایی با فراگيران استئوميليت حاد و مزمن در زخم، آشنایی فراگيران با زخم مزمن 
ناحيه ژنيتال زنان، آشنایی فراگيران با اپيدميولوژی زخم پای دیابتی و آشنایی فراگيران با نحوه برخورد با زخم 

پای دیابتی و روش های نوین درمانی دیگر محورهای اختصاصی این همایش اعالم شده اند.
cmemaz.com/wound
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مرکز نمایشگاه  Romexpoشهر بخارست، پایتخت رومانی از 28 تا 30 می 2015 )7 تا 9 خرداد 1394( ميزبان 
سی و یكمين دوره از نمایشگاه بين المللی دندانپزشكی و فناوری دندان)DENTA( خواهد بود.

DENTA، مهمترین نمایشگاه تجهيزات دندانپزشكی رومانی است که آخرین فناوری های پيشرفته در این 
زمينه را ارایه می کند. این نمایشگاه به منظور ایجاد بازارهای جدید و خرید محصوالت و تجهيزات دندانپزشكی 
با قيمت های خاصی که تنها در مدت نمایشگاه ارایه می شوند برگزار می شود که در آن، محصوالت بهداشت دهان 
و دندان، تجهيزات و کاالهای مصرفی دندانپزشكی و محصوالت دارویی دهان و دندان ارایه می شود. برای این که 
 Romexpo   ،شرکت کنندگان در این نمایشگاه از جو مطبوع و تعامل با متخصصان در این زمينه بهره مند شوند
و شرکای آن سمپوزیوم، دوره های نظری و عملی و کنگره هایی که از سوی EMC معتبر شده اند را برگزار خواهد 

کرد. همچنين سخنرانی هایی در زمينه آخرین دستاورهای صنعت دندانپزشكی برگزار خواهد شد.
در دوره قبل دنتا رومانی، 151 شرکت از 14 کشور دنيا؛ بلژیک، بلغارستان، چين، کره جنوبی، کره شمالی، 
آلمان، بریتانيا، ایتاليا، اسرایيل، پاکستان، جمهوری چک، رومانی، اسلواکی و مولدوا در مساحتی بيشتر از 8 

هزار مترمربع و با حضور بيش از 4 هزار بازدیدکننده متخصص شرکت کرده بودند.
www.denta.ro

نمایشگاه بين المللی پزشكی کنگو از 15 تا 17 جوالی 2015 )24 تا 26 تير 1394( در هتل مملينگ شهر کين شاسای 
کنگو برگزار می شود. نمایشگاه بين المللی پزشكی کنگو در شهر کين شاسا به مدت 2 روز برگزار می شود که در آن، نمایش 
انواع تجهيزات، محصوالت و خدمات مرتبط با صنعت پزشكی، دارویی و داروسازی و بهداشت و درمان اهميت ویژه ای 
خواهد داشت. مهمترین موضوع این نمایشگاه فراهم کردن فرصت های ورود به بازار برای شرکت های بين المللی و تاجران 
در نمایشگاه تجهيزات پزشكی، دارویی و بهداشتی و درمانی کنگو است.  در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای تجهيزات 
پزشكی، دستگاه ساکشن، تجهيزات بيهوشی، شنوایی سنجی، تجهيزات تنفسی، تصویری، دستگاه های اندازه گيری 
فشارخون، ابزار جراحی، ابزار تشخيص و آپاراتوس، توموگراف های دیجيتال، تجهيزات جراحی الكترونيک و تجهيزات 
دیاليز، تجهيزات نوار مغزی، تجهيزات الكتروکاردیوگرافی و تاسيسات پزشكی، تجهيزات دندانپزشكی و تمام تجهيزات 

وابسته به پزشكی ارایه می شود. 
 10times.com/cimex-kinshasa

نمایشگاه و کنفرانس بين المللی ساخت بيمارستان و مراکز درمانی یک قطب منطقه ای برای برنامه ریزی، طراحی، ساخت 
و مدیریت امكانات بهداشتی و درمانی است که از 8 تا 10 ژوئن 2015 )18 تا 20 خرداد 1394( در مرکز همایش های 
بين  المللی دوبی برگزار خواهد شد. این رویداد چارچوبی اساسی برای بحث درباره پروژه های جدید بهداشتی و درمانی، به 
اشتراک گذاشتن بهترین عمليات در طراحی و ساخت و خدمات و فناوری های پایه ای که تاسيسات درمانی را بيشتر کند 
و بهتر شدن تجربه بيماران در مراکز درمانی وبيمارستانی به شمار می آید. موضوع های اصلی این کنگره شامل طراحی و 

ساخت، عمليات و مدیریت، فناوری، تامين مالی و سرمایه گذاری، درمان و مراقبت از بيمار است.
www.buildinghealthcare-exhibition.com

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دنتارومانی
DENTA 2015

نمایشگاه بین المللی پزشکی کنگو
Congo International Medical Expo

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ساخت 
بیمارستان و مراکز درمانی

Building Healthcare Exhibition & Conferences
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باغ های هالی هاک جاالندهر در هند، از 10 تا 12 جوالی 2015 )19 تا 21 تير 1394( ميزبان نمایشگاه بين المللی 
تجهيزات پزشكی هند خواهد بود که در آن، محصوالت صنعت پزشكی و دارویی به نمایش گذاشته می شود. 

توليدکنندگان، فروشندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان در این نمایشگاه انواع تجهيزات پزشكی از 
جمله لوازم پزشكی، آمبوالنس و تجهيزات مربوطه، مانيتور فشار خون، تجهيزات بانک خون، مجموعه 
انتقال خون و فيلتر، تجهيزات درمان قلب، دستگاه های اطالعات بالينی، تجهيزات آزمایشگاهی، توموگرافی 
کامپيوتری، تجهيزات مراقبت در منزل، تجهيزات دندانپزشكی و ابزار، دماسنج دیجيتال، دستگاه های 
تصویربرداری اشعه X دیجيتال، ECG، تجهيزات گوش و حلق و EEG، تجهيزات اضطراری، تجهيزات 
جراحی ليزر، دستگاه MRI، سرنگ و سوزن، منسوجات اتاق عمل، تجهيزات مراقبت از نوزادان، ابزار 
عقيم سازی، چرخ  دستی های تخت روان، تجهيزات اورولوژی، تجهيزات تشخيصی و سونوگرافی را ارایه 

خواهند کرد.
 10times.com

هفتمين نمایشگاه بين المللی تدارکات و تجهيزات بيمارستانی، پزشكی، دارویی، تشخيصی و توانبخشی تایلند 
از 10 تا 12 سپتامبر 2015 )19 تا 21 شهریور 1394( در شهر بانكوک تایلند برگزار می شود. 

در نمایشگاه بين المللی پزشكی تایلند طيف جامع و وسيعی از تجهيزات پزشكی و راه حل هایی در زمينه های 
حوادث و تجهيزات اورژانس، فناوری ساختمان و خدمات، پذیرایی و تجهيزات آشپزخانه در مراکز درمانی، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، تجهيزات دندانپزشكی و لوازم، تجهيزات عيب شناسی، دستگاه ضدعفونی و دفع، 
تجهيزات و فناوری پزشكی، پارچه و خشكشویی، مبلمان پزشكی، تجهيزات آزمایشگاهی، مواد مصرفی پزشكی، 

لوازم چشم، تجهيزات توانبخشی و لوازم ارتوپدی، لوازم دارویی، خدمات و انتشارات ارایه خواهد شد.
مقامات وزارت بهداشت، مدیران و کارکنان بيمارستان ها، پزشكان، تكنسين های بيمارستان، زیست شناسان، 
داروسازان، فيزیوتراپ ها، سازمان توانبخشی، خانه های پرستاری و سازمان معلوالن می توانند مخاطبان جدی 

این نمایشگاه باشند. 
انتظار می رود هفتمين نمایشگاه بين المللی تجهيزات پزشكی، دارویی، تشخيصی تایلند با سابقه ای که از سال 
2003 دارد بتواند بيش از 8 هزار بازدیدکننده از آسيا و سراسر دنيا را به خود جذب کند؛ چراکه این رویداد یک 
فرصت منحصر به فرد برای توسعه شبكه، تقویت اطالعات، آشنایی با آخرین نوآوری های صنعت این حوزه به 

شمار می آید.
همچنين ارتباط با رهبران صنعت پزشكی، بهداشت و درمان بين المللی و منطقه ای از دیگر مزیت  های شرکت 

در این نمایشگاه است.
 www.medicalfair-thailand.com

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی 
هند- جاالندهر

India International Medical Equipment Expo - Jalandhar

هفتمین نمایشگاه بین المللی تدارکات و 
تجهیزات بیمارستانی و پزشکی تایلند

Medical Fair Thailand 2015
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برگ زرين

شركت صنایع پزشكي عليدوست

سازنده لوازم میكرو سرجري 
كاشت مو - پیوند مو

كلیه لوازم جراحي چشم پزشكي

همراه: 1691 114- 0914 
تلفن:3364690 -5448064 -0411

تبریز - كوي دانشگاه - 10 متري دوم - پالك 5

استخدام

استخدام

استخدام

یک شركت معتبر تجهيزات پزشكی از همكاران با شرایط 

زیر دعوت به همكاری می نمایند:

- آشنایی كامل با كلیه ابزار جراحی

- دارای حداقل 5 سال سابقه كار در این زمینه

- ترجیحا با تحصیالت مرتبط در زمینه تجهیزات پزشكی

از واجدین شرایط خواهشمند است رزومه كاری خود را به آدرس ذیل ایمیل نمایند.      

info@medisateb.com

m redba
انواع ملزومات یكبار مصرف بيمارستانی

ساخت كارخانه مدبار تركيه
www.medbar.com.tr

شركت درسا طب درمان
Dorsa Teb Darman Co.

آدرس : خیابان ستارخان، بازار سنتی ، فاز 4، پالك 331
تلفن: 44705144 ، 44288401    فكس: 44288348

كاور یكبار مصرف انواع میكروسكوپهای جراحی
كاور یكبار مصرف دوربین الپاراسكوپی و آرتروسكوپی

كاور C-ARM یكبار مصرف
ماژیك ماركز یكبار مصرف

دهانی آندوسكوپی یكبار مصرف
كلیپس بندناف

فیلتر اسپیرومتری یكبار مصرف
و ...

m redba
انواع ملزومات یكبار مصرف بيمارستانی

ساخت كارخانه مدبار تركيه
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   یك شركت فعال در زمینه تجهیزات پزشكی و دارو واقع در خیابان 

آفریقا جهت فعالیت های ماركتینگ، فروش و خدمات پس از فروش، خواهان 

همكاری با افراد عالقمند و مشتاق در این زمینه است. توانایی های پایه ای 

گزارش دهی و قابلیت كار تیمی از نیازهای اصلی این موقعیت های شغلی 

هستند. افرادی كه سابقه كار مشابه )در زمینه تجهیزات پزشكی یا سایر 

رشته ها( یا كارهای بالینی دارند )پرستاران، دانشجویان پرستاری، ...(  در 

اولویت هستند. 

درصورت تمایل رزومه كاری خود را به ایمیل
 estekhdam93@aol.com
و یا فكس 88787881 ارسال نمایید.

تحصیالتجنسیتزمینه همکاریردیف

کارشناسیآقا/خانمکارشناس فروش1

عملخانمکارشناس فروش2 اتاق  تکنسین 

کارشناس برق و الکترونیکآقا کارشناس فنی3

شركت تجهیزات پزشکی رئوف
جهت تکمیل کادر خود از فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر با 

مشخصات ذیل دعوت به همکاری می نماید:

خواهشمند است رزومه خود را به آدرس  job@raoufmed.com  ایمیل نمایید.

برگ زرين

فروش نسخه الكترونيک ماهنامه صنعت درمان در تارنمای گردسوز
www.gerdsooz.ir

شركت چاپ و تبلیغات 

راد گرافيک

******
برگزاری همایش و سمینار

طراحی و ساخت غرفه

چاپ و انتشار ویژه نامه

******
طراحی و چاپ انواع 

كاتالوگ-بروشور-تراكت

استند-رول آی- كانتر

پاكت- سربرگ- كارت ویزیت

******
طراحی وب سایت و خدمات 

هاستینگ و دامنه

تلفن: 0912-5939521

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

بدینوسیله از كارشناسان فروش 
منظور  به  پزشكی  تجهیزات 
همكاری دعوت به عمل می آید.

به آدرس  را  لطفا رزومه خود 
ذیل ارسال فرمایید.

p.s.seyfi@gmail.com

    

تجهیزات پزشكی،  معتبر  شركت  یک          

بخش  جهت  آقا  نفر  دو  استخدام  به   مایل 
فنی - مهندسی، فارغ التحصیل مهندس الكترونیک 
خدمت  پایان  كارت  دارای  پزشكی،  مهندس   یا 

می باشد. رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید.

medjobsteh@gmail.com

شركت شيما
تولید كننده تجهیزات ثابت آزمایشگاهی و وارد كننده 
به  فروش  بخش  تكمیل  جهت  آزمایشگاهی  لوازم 
واجدین  است.  نیازمند  فروش  و  بازاریابی  كارشناس 
شرایط رزومه عكس دار خود را به آدرس ایمیل زیر 

ارسال نمایند.

shima@shimalab.com

عكاسی حرفه ای صنعتی و تبليغاتی

با مدیریت: رضا سمیاری                                               شماره تماس: 09125475878

www.rsemyari.com

شركت بهستان درمان، جهت گسترش بخش فنی و فروش خود به تعدادی كارشناس تجهیزات پزشكی خانم 
 HRM@behestandarman.com و آقا نیازمند است. عالقه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس 

ارسال كرده و یا با شماره های 88747638 - 88747625 - 88747869  تماس بگیرند.

استخدام

مهارتتحصیالتجنسیتنوع همکاریردیف

آشنایی با زبان انگلیسی وofficeحداقل فوق دیپلمآقا/خانمفروش/بازاریابی1

برق/الکترونیکآقاکارشناس فنی2  : کارشناس 
پزشکی آشنایی با زبان انگیسی و officeکامپیوتر/مهندسی 

امور ریگالتوری پاره وقتدکتری داروسازیخانم/آقامسئول فنی3

تسلط به office و حسابداریکارشناسی )مرتبط(آقا/خانمحسابداری5

تسلط به office، آشنایی با زبان انگلیسیحداقل فوق دیپلمخانم/آقااداری6

-دیپلمخانم/آقادستیار دندانپزشک8

-دکتراخانم/آقاپزشک عمومی9

job_td@yahoo.com        77527137 :فکس         

فراخوان استخدام در نمایندگی شرکت کونیکا مینولتا در ایران

یکی از معتبرترین مجموعه های تجهیزات پزشکی در ایران، از میان واجدین شرایط، و همچنین 
متعهد به مبانی جمهوری اسالمی ایران، نیروی انسانی تمام وقت می پذیرد

 شرکت مهندسی پزشکی
 جهت تكمیل كادر فنی، به افراد با تجربه نیازمند است.

info@dta-med.com 

استخدام



راهنما

11۰111  /www.sanatdarman.ir

برگ زرين

فروش نسخه الكترونيک ماهنامه صنعت درمان در تارنمای گردسوز
www.gerdsooz.ir

شركت چاپ و تبلیغات 

راد گرافيک

******
برگزاری همایش و سمینار

طراحی و ساخت غرفه

چاپ و انتشار ویژه نامه

******
طراحی و چاپ انواع 

كاتالوگ-بروشور-تراكت

استند-رول آی- كانتر

پاكت- سربرگ- كارت ویزیت

******
طراحی وب سایت و خدمات 

هاستینگ و دامنه

تلفن: 0912-5939521

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

بدینوسیله از كارشناسان فروش 
منظور  به  پزشكی  تجهیزات 
همكاری دعوت به عمل می آید.

به آدرس  را  لطفا رزومه خود 
ذیل ارسال فرمایید.

p.s.seyfi@gmail.com

    

تجهیزات پزشكی،  معتبر  شركت  یک          

بخش  جهت  آقا  نفر  دو  استخدام  به   مایل 
فنی - مهندسی، فارغ التحصیل مهندس الكترونیک 
خدمت  پایان  كارت  دارای  پزشكی،  مهندس   یا 

می باشد. رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید.

medjobsteh@gmail.com

شركت شيما
تولید كننده تجهیزات ثابت آزمایشگاهی و وارد كننده 
به  فروش  بخش  تكمیل  جهت  آزمایشگاهی  لوازم 
واجدین  است.  نیازمند  فروش  و  بازاریابی  كارشناس 
شرایط رزومه عكس دار خود را به آدرس ایمیل زیر 

ارسال نمایند.

shima@shimalab.com

عكاسی حرفه ای صنعتی و تبليغاتی

با مدیریت: رضا سمیاری                                               شماره تماس: 09125475878

www.rsemyari.com

شركت بهستان درمان، جهت گسترش بخش فنی و فروش خود به تعدادی كارشناس تجهیزات پزشكی خانم 
 HRM@behestandarman.com و آقا نیازمند است. عالقه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس 

ارسال كرده و یا با شماره های 88747638 - 88747625 - 88747869  تماس بگیرند.

استخدام

مهارتتحصیالتجنسیتنوع همکاریردیف

آشنایی با زبان انگلیسی وofficeحداقل فوق دیپلمآقا/خانمفروش/بازاریابی1

برق/الکترونیکآقاکارشناس فنی2  : کارشناس 
پزشکی آشنایی با زبان انگیسی و officeکامپیوتر/مهندسی 

امور ریگالتوری پاره وقتدکتری داروسازیخانم/آقامسئول فنی3

تسلط به office و حسابداریکارشناسی )مرتبط(آقا/خانمحسابداری5

تسلط به office، آشنایی با زبان انگلیسیحداقل فوق دیپلمخانم/آقااداری6

-دیپلمخانم/آقادستیار دندانپزشک8

-دکتراخانم/آقاپزشک عمومی9

job_td@yahoo.com        77527137 :فکس         

فراخوان استخدام در نمایندگی شرکت کونیکا مینولتا در ایران

یکی از معتبرترین مجموعه های تجهیزات پزشکی در ایران، از میان واجدین شرایط، و همچنین 
متعهد به مبانی جمهوری اسالمی ایران، نیروی انسانی تمام وقت می پذیرد

 شرکت مهندسی پزشکی
 جهت تكمیل كادر فنی، به افراد با تجربه نیازمند است.

info@dta-med.com 

استخدام



راهنما

112PP  /www.sanatdarman.ir سال پنجم / شماره 47 /  فروردین  1394 

برگ زرين

ماهنامه

برگ زرین، فرصتی است برای دیده شدن

تارنما:www.sanatdarman.irپيامک:9000  333   0935 

ترجمه متون تخصصی برق و مهندسی پزشکی

زبان  به  پزشكی  مهندسی  رشته  اطالعات  و  منابع  از  عظیمی  بخش  می دانید  كه  همانگونه 
ترجمه  خدمات  كمبود  رشته  این  دانشجویان  ازمشكالت  یكی  همواره  و  بوده  انگلیسی 
و  دارد  كافی  تجربه  و  تخصص  به  نیاز  متون  این  ترجمه  اینكه  به  نظر  است.  زمینه  این  در 
سنجانه  نكته  دید  با  جز  پزشكی  مهندسی  تخصصی  متون  ترجمه  كه  مهم  این  به  توجه 
تشكیل  به  اقدام   DEZMED.COM سایت  لذا  بود.  نخواهد  میسر  پزشكی  مهندس  یک 
است. نموده  عزیز  متخصصین  شما  تخصصی  متون  ترجمه  جهت  قوی  ترجمه  تیم  یک 

http://translate.dezmed.com

جهت  ارسال متون خود و كسب اطالعات بیشتر  با این شماره تماس گرفته و یا با ایمیل  زیر مكاتبه نمایید:

translate.dezmed@yahoo.com
مسئول تیم ترجمه: 4494 - 346- 0916

استخدام

استخدام

استخدام

نمایندگی

استخدام

استخدام

استخدام                        شركت معتبر در زمینه تجهیزات                                                                                                
جهت  آقا  نفر  دو  به  )تنفسی(  پزشكی 
بخش فنی مهندسی با گرایش الكترونیک 
و یا مهندسی پزشكی بصورت تمام وقت 

نیاز دارد.

لطفا رزومه عكس دار خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید
jobpt1391@gmail.com

زمینه                     در  معتبر          یک شركت 
چشم  تخصصی  تجهیزات   واردات 
پزشكی جهت تكمیل كادر مهندسی 
همكاری  به  دعوت  خود  فروش   و 

می نماید.
از واجدین شرایط خواهشمند است رزومه 
كاری خود را به آدرس ذیل ایميل نمایند.

i.vatandoust@arianmedco.com

   یک شركت معتبر در       
زمینه تجهیزات پزشكی جهت تكمیل كادر 
فروش و بازاریابی خود دعوت به همكاری می نماید.

مدیر فروش )آقا(
با حداقل 10 سال تجربه مفيد در  ليسانس 

فروش تجهيزات پزشكی

افراد با تحصیالت رشته های پزشكی و 
پیراپزشكی از اولویت برخوردارند.

رزومه خود را به شماره فكس 88742609 و یا ایمیل 
jobsbpiiran@ymail.com  ارسال فرمایید.

هلدینگ های  بزرگترین  از  یكی        
تجهيزات پزشكی در محدوده پاسداران 
جهت تكميل كادر تخصصی خود نياز به 

همكاری با افراد ذیل دارد:

1- کارشناس بازاریابی و فروش )خانم/آقا( 2 نفر
حداقل لیسانس مهندسی پزشکی، با فن بیان قوی و حداقل 3 

سال سابقه فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

2- کارشناس بازاریابی و فروش )خانم( 2 نفر
با حداقل 3 سال سابقه فروش محصوالت پوست و مو و زیبایی 

و آرایشی بهداشتی

3- کارشناس بازاریابی و فروش ) خانم( 2 نفر
حداقل لیسانس میکروبیولوژی با گرایش ژنتیک با فن بیان 

قوی و حداقل 3سال سابقه مرتبط

ارسال رزومه با ذكر ردیف شغلی 
memholding@yahoo.com

            شركت تدا، نماینده كمپانی JMS ازشركت های 
واگذاری  جهت  پزشكی  تجهیزات  زمینه  در  فعال 
استانهای  در  فروش  از  پس  خدمات   نمایندگی 
به همكاری می نماید. هرمزگان وكرمانشاه دعوت 

تلفن: 77654216-23 
Rep_teda@yahoo.com :ایميل

                شركت كیمیای عافیت از فارغ التحصیالن 
رشته مهندسی پزشكی و سایر رشته های مرتبط برای 
تكمیل كادر فنی و فروش دعوت به همكاری می نماید.

شماره تماس : 7 - 44451725
info@kimia-afiat.com

یک شركت معتبر تجهیزات پزشكی جهت 
تكمیل كادر فروش سونوگرافی خود ازیک 
كارشناس با سابقه كار و تحصیالت مرتبط 

دعوت به همكاری می نماید.

فكس: 88748624
ard_t22@yahoo.com


