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رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

مهندس محمود اصالنی

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد: در 9ماهه 
به  هموطنان  از  نفر  هزار   100 و  2میلیون  حدود  ی  جار سال 
تعداد،  این  از  که  کردند  مراجعه  کشور  سراسر  اهدای  کز  مرا
خون  اهدای  به  موفق  نفر  هزار   700 و  میلیون  یک  حدود 

شدند.
با  افزود:  مطلب  این  اعالم  ضمن  صداقت  عباس  دکتر 
همیشه  کنندگان  اهدا و  دوست  نوع  هموطنان  حمایت 
همراه، سازمان انتقال خون ایران موفق شد در 9 ماه گذشته، 
حدود 5 میلیون واحد محصوالت و فرآورده های خون مورد 
بدین  که  کند  تأمین  و  ی  فرآور را   کشور  درمانی  کز  مرا نیاز 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  خونرسانی  ملی  شبکه  ترتیب، 
گذشته در این شاخص بیش از 10 درصد رشد داشته است.
به  نزدیک  با  شمالی  خراسان  های  استان  افزود:  ی  و
و  کهکیلویه  و  25درصد  به  نزدیک  درصد،کردستان   36
بویراحمد بیش از 22 درصد بیشترین رشد شاخص اهدای 
یاد  زمانی  بازه  کشور در  به سایر استان های  را نسبت  خون 
شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود اختصاص 

اند. داده 
تهران  استان  در  مدت  این  طی  افزود:  صداقت  دکتر 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  خون  اهدای  شاخص  نیز 

است. داشته  رشد  17درصد  به  نزدیک  گذشته 
ی با اشاره به مشارکت اندک بانوان در شاخص اهدای  و
صورت  به  شده  یاد  مدت  طی  شاخص  این  گفت:  خون 
چشمگیری کمتر از متوسط کشورهای توسعه یافته و نزدیک 

است. شده  برآورد  5درصد  به 

گرامی  بانوان  افزود:  خون   انتقال  سازمان  سخنگوی 
کردستان، لرستان، خراسان شمالی و قزوین به  استان های 
کمی بیش از9 درصد، نزدیک  ترتیب با نزدیک به 10 درصد، 
را  مشارکت  بیشترین  درصد   7 ز  ا  بیش  کمی  و  8درصد  به 
در امر اهدای خون در بین دیگر استان های کشور در 9 ماه 

اند. داشته  ی  سالجار
تغییر هرم  به  توجه  با  که  کرد  ی  امیدوار ابراز  پایان  ی در  و
و  مشارکت  با  نوجوانان  و  جوانان  کنندگان؛  اهدا جمعیت 
ی،  استمرار در امر خدا پسندانه اهدای خون طی سال جار
را  خون  مستمر  اهدای  به  اول  بار  اهدای  تبدیل  یب  ضر

بخشند. شتاب 
که طی 12 ماه، بتوانند سابقه  کنندگانی  گفتنی است اهدا
کنند،  ثبت  بیشتر  یا  و  بار   2 حداقل  را  خون  موفق   اهدای 
ویژه  کارت  شده  محسوب  مستمر  کننده  اهدا به عنوان 

کرد. خواهند  یافت  در

سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد:

 رشد 10درصدی تأمین خون و فرآورده
 در شبکه ملی خون رسانی

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
                       @Tashkhis_Magazine 
                             Tashkhis_Magazine tashkhis magazine

www.tashkhis.ir



دی1401 8
 شماره 204

معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت عنوان کرد: 

ساماندهی صادرات محصوالت دانش بنیان به سایر کشورها

رویدادها و گزارش ها

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
ذخیره  دز  میلیون   ۵۰ کشور  در  اینکه  اعالم  با 
گفت:  دارد،  وجود  کشور  در  کرونا  واکسن 
سیاست ما کم کردن سفرها و قرنطینه نیست و 
کنترل زیرسویه های  از مدیریت هوشمند برای 

می کنیم. استفاده  کرونا  جدید 
چهارشنبه  روز  اللهی  عین  بهرام  دکتر 
جمع  در  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در 

کرونا  خبرنگاران با اشاره به ورود زیرسویه های جدید ویروس 
کسیناسیون  اظهار داشت: پیشنهاد ما به مردم این است که وا
گروه های  که در  کسانی  کار قرار دهند و به ویژه  را در دستور 
گذشته  آنها  کسن  وا آخرین  از  ماه   ۶ یا  و  دارند  قرار  پرخطر 

باشند. داشته  بیشتری  اهتمام  است، 
عمومی  فضاهای  در  ماسک  از  استفاده  بهداشت  وزیر 
مورد  را  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  در  خصوص  به  سربسته 
و  راه  وزارت  به  ما  پیشنهاد  داشت:  اظهار  و  داد  قرار  اشاره 
کار  این  هواپیما  برای  بخصوص  که  بوده  این  ی  شهرساز

شود. عملیاتی 

تولید واکسن  پلتفرم  نوع  اینکه ۶  بیان  با  وی 
این  نیز  ایران  در  که  دارد  وجود  جهان  در  کرونا 
از وجود  قرار دارد،  فرم ها در دسترس  نوع پلت 
۵۰ میلیون دز ذخیره واکسن کرونا در پلتفرم های 
یم که  مختلف خبر داد و افزود: این آمادگی را دار

به سرعت تولید واکسن را افزایش دهیم.
7۵درصد  اینکه  ی  یادآور با  بهداشت  وزیر 
کسیناسیون در برابر ویروس  مردم کشورمان با وا
های  زیرسویه  ویژگی  داشت:  اظهار  اند،  شده  ایمن  کرونا 
پیشگیری  بنابراین  است،  ویروس  سریع  انتشار  کرونا  جدید 

است.  آن  با  مقابله  راه  بهترین 
المللی  بین  مرکز  اولین  افتتاح  به  اشاره  با  اللهی  دکترعین 
این  طبق  گفت:  کربال،  در  عراق  ی  همکار با  ایران  پزشکی 
تامین  عراقی  طرف  توسط  مرکز  این  های  هزینه  ی،  همکار
می شود و ایران)دانشگاه علوم پزشکی تهران( فقط مسئولیت 
ی با اشاره به بهبود رتبه علمی  اعزام استاد را به عهده دارد. و
از تالش جامعه علمی پزشکی  ناشی  را  آن  به 15  از 16  ایران 

برشمرد. کشور 

امور  هماهنگی  مرکز  معاون 
شعار  به  اشاره  ضمن  اقتصادی 
عنوان  با   1401 سال  برای  انتخابی 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
مرکز  تالش های  و  برنامه ریزی  از 
وزارت  اقتصادی  امور  هماهنگی 
صادرات  ساماندهی  برای  بهداشت 
محصوالت دانش بنیان و کارآفرین به 

داد. خبر  کشورها  سایر 
شرکت های  افزود:  مطلب  این  بیان  با  اسدی  حمید  دکتر 
در  ثروت  تولید  نوین،  فناوری های  توسعه  برای  دانش بنیان 
کارآفرینی، ایجاد مشاغل جدید،  جامعه، اشاعه دانش، ترویج 
بهره وری  توسعه  دانش بنیان،  اقتصاد  پایدارکردن  و  توسعه 
اقتصادی ایجاد شده اند که حمایت از شرکت های دانش بنیان 
امور  هماهنگی  مرکز  سیاست های  از  سالمت  حوزه  در  فعال 

است. بهداشت  وزارت  اقتصادی 
وی تشکیل کارگروه مشترک معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
یاست  ر و شکوفایی  نوآوری  صندوق 
جمهوری و صندوق کارآفرینی امید را 
از برنامه های این مرکز برای حمایت از 
شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه 

سالمت عنوان کرد.
امور  هماهنگی  مرکز  معاون 
مرتبط  ارکان  در  فعال  حضور  بهداشت،  وزارت  اقتصادی 
اقتصادی، مالی و سرمایه ای کشور را از برنامه های این مرکز با 
هدف حمایت از کارآفرینی و اشتغال و تحقق فرمایشات مقام 
ریزی  برنامه  افزود:  و  کرد  عنوان  سال  شعار  در  رهبری  معظم 
برای پیگیری تسهیالت از بانک های عامل، از امضا قرارداد با 
یم. کار دار کارآفرین حوزه سالمت تا پرداخت وام را در دستور 

وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیات دولت:

۵0 میلیون دز واکسن کرونا ذخیره داریم 
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مرجع  آزمایشگاه های  مدیرکل 
کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی 
فرآورده  هزار   ۲۰۰ حدود  ساالنه  گفت: 
آزمایشگاه های  سالمت محور توسط 
مورد تایید سازمان غذا و دارو بررسی 

شود. می 
این  بیان  با  ی  انصار مهدی  دکتر 
 ۵۰ حدود  داشت:  اظهار  مطلب، 

درصد آزمایش های ما مربوط به محصوالت غذایی، ۳۰ درصد 
هستند. اقالم  مابقی  ۲۰درصد  و  دارو 

وی افزود: تمام داروهایی که برای نخستین بار وارد چرخه مصرف 
کشور می شود، حتما باید در آزمایشگاه مرجع بررسی و مورد تایید 
قرار گیرد و هرگونه مشکل در نمونه ها، به ادارات کل مربوطه اعالم 
و درباره آنها تصمیم گیری می شود. همچنین ارزیابی شکایت در 
خصوص محصوالت سالمت محور و نمونه های ارسالی از مراجع 

قانونی کشور نیز بر عهده آزمایشگاه مرجع است.
کنترل غذا و دارو و تجهیزات  مدیرکل آزمایشگاه های مرجع 
های  فرآورده   ، دارو غذا،  های  آزمایشگاه  کرد:  تصریح  پزشکی 

تجهیزات  یک،  بیولوژ مکمل،  و  سنتی  طبیعی، 
و  بهداشتی  آرایشی  میکروبیولوژی،  پزشکی، 
های  آزمایشگاه  زیرمجموعه   کیفیت  تضمین 
مرجع هستند که به صورت مجزا فعالیت می کنند.
توسط  محور  سالمت  محصوالت  افزود:  وی 
مولفه های تعیین شده در شبکه های آزمایشگاهی 
، آزمایشگاه  معاونت های غذا و داروی سراسر کشور
های همکار و مجاز تایید شده از نظر کیفیت نیز 

گیرد.   مورد بررسی و ازمایش قرار می 
ی با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و  دکتر انصار
دارو وظیفه کیفیت سنجی و تطابق با استاندارد های جهانی را 
برعهده دارد، عنوان کرد: تمام امور انجام گرفته در این آزمایشگاه 
توسط سختگیرانه ترین روش های از پیش تعیین و تایید شده، 

صورت می گیرد.
سازمان  معیارهای  و  ها  یابی  ارز براساس  کرد:  اظهار  ی  و
جهانی بهداشت، آزمایشگاه مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات 
کشورهای منطقه و  ایران در بین  ی  و دارو پزشکی سازمان غذا 

دارد. فردی  به  منحصر  جایگاه  خاورمیانه 

آمریکا  ی  دارو و  غذا  سازمان 
»ایزای«  شرکت های  ساخت  ی  دارو
روند  شدن  ُکند  به  که  را  »بیوژن«  و 
تایید  می کند،  کمک  آلزایمر  ی  بیمار

است. کرده 
یترز بتازگی نوشت که این دارو با  رو
می آید  بازار  به   Leqembi ی  تجار نام 
روند  کاهش  آن  تجویز  از  هدف  و 

است. آلزایمر  ی  بیمار
برای  ویژه  به  را  دارو  این  تجویز  آمریکا  ی  دارو و  غذا  سازمان 

کرد. مجاز  هستند،  آلزایمر  اولیه  مراحل  در  که  بیمارانی 
این  در  دارویی  تولید  برای  دیگر  شرکت های  تالش  پیشتر 
زمینه با شکست مواجه شده بود. موفقیت شرکت ژاپنی ایزای 

در  ویژه  دستاورد  یک  آمریکا  بیوژن  کمپانی  و 
زمینه کمک به بیماران آلزایمری به شمار می آید.
« استاد عصب شناسی در  دکتر »جوی اشنایدر
این  گفت:  لوئیس  سنت  در  واشنگتن  دانشگاه 
دارو موجب درمان نمی شود و روند وخامت حال 
بیمار را متوقف نمی کند. اما روند پیشرفت بیماری 

ُکند می کند. آلزایمر را به میزان قابل توجهی 
بیماران  بعضی  دلیل،  همین  به  افزود:  ی  و
می تواند ۶ ماه یا یک سال بیشتر زنده بمانند. به 
نوشته آسوشیتدپرس، حدود ۶ میلیون نفر در آمریکا و سایر نقاط 
بخش های  یج  بتدر ی  بیمار این  هستند.  مبتال  آلزایمر  به  دنیا 
و  ارتباطات  استدالل،  حافظه،  به  مربوط  که  را  مغز  مختلف 

می دهد. قرار  حمله  مورد  هستند،  روزانه  کارهای 

بررسی سالمت ۲00 هزار فرآورده سالمت محور در 
آزمایشگاه های غذا و دارو

سازمان غذا و داروی آمریکا داروی جدید آلزایمر را تایید کرد
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ابتال  مورد  نخستین  مشاهده  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کشور خبر داد. ن در  یر سویه های جدید اومیکرو به ز

یر  ز به  ابتال  مورد  سه  بتازگی،  گفت:  آیین  ک  پا پدرام 
جهان  کشورهای  ی  بسیار در  که  ن  اومیکرو جدید  های  سویه 

شد.  مشاهده  کشورمان  در  است،  شایع 
یرسویه  ک آیین افزود: از این سه مورد، دو نمونه مربوط به ز پا

یرسویه XBB است. BQ1 و یک مورد مربوط به ز
در  ها  نمونه  این  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  مرجع  آزمایشگاه 

است.  شده  داده  تشخیص  تهران 
این  باالی  انتقال  سرعت  به  توجه  با  کرد:  اضافه  آیین  ک  پا

یر سویه ها، در روزهای آینده شاهد افزایش آمار ابتال به این  ز
بود. خواهیم  جدید  های  سویه  یر  ز

رویدادها و گزارش ها

معاون درمان وزارت بهداشت در هفتمین فن بازار ملی سالمت:

 خریدار نهایی عمده محصوالت دانش بنیان های
 حوزه سالمت، وزارت بهداشت است 

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

مشاهده اولین موارد ابتال به زیر سویه هایBQ1 و XBB در ایران

بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
مشتری  و  خریدار  دید  با  گفت: 
بنیان،  دانش  های  شرکت  محصوالت 
در  ها  شرکت  این  های  توانمندی  از 
بازدید  سالمت،  ملی  بازار  فن  هفتمین 
عمده  نهایی  خریدار  چون  کردیم 
حوزه  های  بنیان  دانش  محصوالت 

است . بهداشت  وزارت  سالمت، 
دکتر سعید کریمی در مراسم اختتامیه 
در  که  سالمت  ملی  بازار  فن  هفتمین 
مرکز همایش های رازی تهران برگزار شد، 

اظهار داشت: در دوران گذشته، تحقیقات و پژوهش برای تولید 
، مقاالت و پژوهش  مقاالت به کار گرفته می شد اما در حال حاضر

باید به محصول تبدیل شود. 
که حمایت  افزود: محصوالت دانش بنیان ها در صورتی  وی 
گذشت، حدود ۱۰ هزار  که  کنند.در سالی  نشوند، پیشرفت نمی 
به  تخت  هر  و  شد  افزوده  کشور  در  بیمارستانی  تخت   ۸۰۰ و 

تجهیزات، ملزومات و دارو نیاز دارد که بازاری 
کرده است. ایجاد  بنیان ها  برای دانش 

کرد:  کید  معاون درمان وزارت بهداشت تا
حتما باید کیفیت محصوالت تولیدی دانش 
یابی  بازار باشد.  مردم  رضایت  مورد  ها  بنیان 
هم برای پیشرفت دانش بنیان ها مهم است 
سالمت،  حوزه  های  نیازمندی  باید  ابتدا  و 
با  محصوالت  آن،  اساس  بر  و  شناسایی 

شود.  تولید  کیفیت 
کیفیت  لزوم  بر  کید  تا ضمن  کریمی  دکتر 
در  گفت:  سالمت،  حوزه  ایرانی  محصوالت 
حتی  بیمارستانی  پزشکی  تجهیزات  از  بسیاری  حاضر  حال 
گیرد، تولید  که مورد استفاده قرار می  با تکنولوژی باال  تجهیزات 
کید عمده ما ابتدا بر باال بودن و بعد بر  داخلی است. بنابراین تا
حجم باالی تولید برای رفع نیاز به واردات محصوالت است. ارائه 
خدمات پس از فروش این محصوالت نیز بسیار مهم است و باید 

گیرد. مورد توجه شرکت ها قرار 

مهندس نیلوفرحسن


