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تأکید بر پژوهشهای هدفمند در کنار فعالیتهای درمانی

معرفی دو دارو با حضور وزیر بهداشت
ب ــه هم ــت پژوهش ــکده گ ــوارش و کب ــد دانش ــگاه ،دو داروی

ویژگیهـــای خاصـــی دارنـــد کـــه آنهـــا را منحصربهفـــرد

جدیـــد ســـووداک بـــا خاصیـــت ضـــد هپاتیـــت  Cو داروی

میکنــد و بیمارســتان شــریعتی هــم جــز ایــن دســته اســت.

پل ــی پی ــل ب ــا خاصی ــت ض ــد انعق ــاد خ ــون و کاهن ــده فش ــار

وی افــزود :فعالیــت بیمارســتان شــریعتی فقط درمان نیســت

و چرب ــی خ ــون ،معرف ــی ش ــد.

بلکـــه اســـاتید بـــزرگ ایـــن مجموعـــه در طـــول زمانهـــای

در ایـــن مراســـم کـــه یکشـــنبه  13اســـفند  96در ســـالن

طوالنـــی خدمـــات ارزنـــدهای را در همـــه زمینههـــا ارائـــه

ش ــهید پیروی ــان بیمارس ــتان ش ــریعتی برگ ــزار ش ــد ،دکت ــر

کردن ــد ک ــه ج ــای قدردان ــی دارد.

کریمـــی ،رئیـــس دانشـــگاه بـــا اشـــاره بـــه ویژگیهـــای

دکتـــر کریمـــی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــه

بیمارســـتانی شـــریعتی گفـــت :از ســـال  1372تـــا 1376

بدعهـــدی بیمههـــا در پرداخـــت معوقـــات دانشـــگاه اشـــاره

مســـئول بیمارســـتان شـــریعتی بـــودم و بهخوبـــی شـــرایط

کـــرد و گفـــت :باوجوداینکـــه همیشـــه ســـخنان امیدبخـــش

آن را میشناســـم .بعضـــی از بیمارســـتانهای دانشـــگاه

را بیـــان میکنـــم ،امـــا مطالبـــه شـــرکتهای تجهیزاتـــی
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از دانشـــگاه بهقـــدری زیـــاد شـــده کـــه نمیتـــوان آن را

غالمـــی بهســـختی بیمارســـتانها را اداره میکنـــد کـــه

نادی ــده گرف ــت .ای ــن درحالیک ــه اس ــت ک ــه بیم ــه تأمی ــن

بـــا کمبـــودی مواجـــه نشـــوند.

اجتماع ــی از بهمنم ــاه س ــال  95تاکن ــون هی ــچ پرداخت ــی

رئیـــس دانشـــگاه در پایـــان ســـخنان خـــود تصریـــح کـــرد،

ب ــه دانش ــگاه نداش ــته اس ــت.

بههرح ــال ام ــروز تاان ــدازهای آرام ــش ب ــه دانش ــگاه بازگش ــته

وی افـــزود :در چنیـــن شـــرایطی نمیتـــوان انتظـــار داشـــت

و امیـــدوارم بـــا ایـــن روش مدیریتـــی و حمایتهـــای وزیـــر

تجهیـــزات بیمارســـتانها بـــهروز باشـــد و هیئتعلمـــی و

محتــرم بهداشــت و پرداخــت بهموقــع بیمــه تأمیــن اجتماعــی

کارکن ــان احس ــاس نارضایت ــی نکنن ــد.

ش ــرایط دانش ــگاه در س ــال آین ــده بهت ــر از گذش ــته ش ــود و

رئیـــس دانشـــگاه بـــا اشـــاره بـــه نحـــوه مدیریـــت دانشـــگاه

همـــکاران در کنـــار فعالیتهـــای درمانـــی ،پژوهشهـــای

در شـــرایط موجـــود گفـــت :تأکیدداریـــم منابعـــی کـــه در

هدفمن ــد را نی ــز پی ــش ببرن ــد.

اختیـــار دانشـــگاه اســـت بـــه ســـه اولویـــت پرداختهـــای

س ــپس دکت ــر مل ـکزاده مع ــاون تحقیق ــات و فن ــاوری وزارت

کارکن ــان و هیئتعلم ــی ،تأمی ــن دارو و تجهی ــزات پزش ــکی

بهداشـــت ،بـــه معرفـــی پژوهشـــگاه بیماریهـــای گـــوارش و

و تغذیـــه بیمارســـتانی تقســـیم شـــود و تـــاش میکنیـــم

کبـــد پرداخـــت و گفـــت :بيمارســـتان شـــريعتي حـــدود ٤٠

در ایـــن زمینـــه بـــا کمبـــودی مواجـــه نشـــویم.

س ــال عم ــر دارد ك ــه م ــا از  ٢٤س ــال پي ــش كار راهان ــدازی

وی ب ــا اش ــاره ب ــه پرداخ ــت نظاممن ــد ب ــه کارکن ــان گف ــت:

مرك ــز گ ــوارش و كب ــد را در اي ــن بيمارس ــتان آغ ــاز كردي ــم

روزی کـــه مســـئولیت دانشـــگاه را پذیرفتـــم پرداختهـــای

و اكن ــون نزدی ــک ب ــه ش ــش س ــال اس ــت ك ــه اي ــن مرك ــز

پرســـنلی حـــدود یکســـال بـــه تعویـــق افتـــاده بـــود و

بهعنـــوان پژوهشـــگاه گـــوارش و كبـــد بـــا ســـه مرکـــز

درحالیک ــه ک ــه ام ــروز باهم ــت هم ــکاران کاران ــه کارکن ــان

تحقیقاتـــی فعالیـــت میکنـــد.

ت ــا ش ــهریورماه پرداختش ــده و امی ــدوارم پرداخ ــت کاران ــه

وی ایــن پژوهشــکده را جــوان و بــا آینــدهای روشـنبیان کرد

اعضـــای هیئتعلمـــی نیـــز یکـــی دو مـــاه جلوتـــر بیفتـــد.

و گفــت :ایــن پژوهشــکده مركــزي ادغــام يافتــه از فعالیتهای

دکت ــر کریم ــی ب ــا اش ــاره دوب ــاره ب ــه مس ــائل دانش ــگاه ب ــا

آموزشــی ،پژوهشــی و درمانی اســت که در  ١٢٠فوق تخصص

شـــرکتهای تجهیـــزات پزشـــکی گفـــت :بدهـــی دانشـــگاه

گــوارش و كبــد تربیتشــدهاند و درحــال حاضــر در اقصــی

بـــه ایـــن شـــرکتها بســـیار ســـنگین اســـت و دکتـــر

نقــاط كشــور مشــغول خدمت هســتند.

دکت ــر مل ـکزاده ب ــا اش ــاره ب ــه انج ــام مراقبته ــای پزش ــكي

ـه
دكت ــر مل ـکزاده در خص ــوص جديدتري ــن یافتهه ــا درزمین ـ ٔ

پیش ــرفته در ای ــن مرک ــز گف ــت :اینج ــا تنه ــا مرک ــزی اس ــت

ســـرطانهای گـــوارش و كبـــد گفـــت :ســـامت دهـــان

كـــه فلوشـــيب هـــا شـــبها مقيـــم هســـتند و مراقبتهـــای

و دنـــدان يكـــي از عوامـــل اصلـــي اســـت كـــه بـــر ايجـــاد

ـه گ ــوارش و كب ــد ارائ ــه میدهن ــد.
پیش ــرفتهای را درزمین ـ ٔ

ســـرطانهای گـــوارش و كبـــد تأثیـــر دارد و عـــاوه بـــر آن

رئیـــس پژوهشـــکده گـــوارش و کبـــد دانشـــگاه ،بـــا اشـــاره

تغذيـــه ،مســـائل ژنتيكـــي و ســـيگار نيـــز از عوامـــل خطـــر

ب ــه فعالیته ــای گس ــترده پژوهش ــی در ای ــن مرک ــز گف ــت:

آن محســـوب میشـــود كـــه در آينـــده روي آنهـــا تحقيـــق

تحقیق ــات ای ــن مرک ــز معط ــوف ب ــه مش ــكالتي اس ــت ك ــه

خواهیـــم کـــرد.

مـــردم بـــا آن دســـتبهگریبان هســـتند و مـــا بـــه دنبـــال

مع ــاون تحقيق ــات و فن ــاوري وزارت بهداش ــت بابی ــان اينك ــه

ریشـــهیابی و حـــل ایـــن مســـائل هســـتیم.

محقق ــان م ــا در تم ــام مج ــات معتب ــر دني ــا مقال ــه چ ــاپ

مع ــاون تحقيق ــات و فن ــاوري وزارت بهداش ــت در خص ــوص

کردهانــد ،گفــت :پژوهشــگاه گــوارش و كبــد بــا  ٥٠دانشــگاه

اهميـــت پژوهـــش گفـــت :طبـــق تعريـــف ســـازمان جهانـــي

درجهیـــک دنيـــا همـــكاري مشـــترك دارد و موفقیتهـــای

بهداش ــت ،پژوه ــش ي ــك تجم ــل و ي ــا كاالي لوك ــس نيس ــت

مره ــون کار تیم ــی اس ــت ک ــه در آن وج ــود دارد میش ــود.

ك ــه فق ــط در مواقع ــي قابلي ــت اجراي ــي داش ــته باش ــد و در

در ادامـــه دکتـــر مـــرآت معـــاون پژوهشـــی پژوهشـــکده

ص ــورت وج ــود مناب ــع مال ــي ب ــه آن پرداخت ــه ش ــود ،بلك ــه

گـــوارش و کبـــد ،بـــه تشـــریح فعالیتهـــای پژوهشـــی کـــه

ي ــك ض ــرورت دائم ــي اس ــت و اي ــن ض ــرورت هی ـچگاه حت ــي

منجـــر بـــه معرفـــی ایـــن دو دارو شـــده اســـت پرداخـــت و

بـــا منابـــع مالـــي محـــدود كـــم نمیشـــود.

گفـــت :حـــل مشـــکالت هـــدف نهایـــی تحقیقـــات اســـت

دکتـــر ملـــکزاده ســـرطان دســـتگاه گـــوارش از شـــایعترین

و تولیـــد ایـــن دو دارو بـــه کاهـــش مرگومیـــر ناشـــی از

بیماریهـــای کشـــور دانســـت و گفـــت :نيمـــي از بودجـــه و

بیماریهـــای قلبـــی و عروقـــی و درمـــان هپاتیـــت  Cکـــه

امكان ــات م ــا ب ــه اي ــن مقول ــه اختص ــاص پي ــدا میکن ــد .در

کمـــک بســـیاری میکنـــد.

ايـــن زمينـــه مطالعـــه بزرگـــي را از  ٢٠ســـال قبـــل آغـــاز

ســپس دکتــر جمشــیدی مدیرعامــل شــرکت دارویــی برکــت

كرديـــم كـــه اكنـــون تـــا حـــدود زيـــادي پيـــش رفتـــه و

حمایتکننـــده تولیـــد ایـــن داروهـــا نیـــز ،ایـــن تحقیقـــات

مقـــاالت متعـــدد و دانـــش جدیـــدی در ایـــن زمینـــه در

را زمین ــه مش ــترک هم ــکاری دانش ــگاه ب ــا صنع ــت دانس ــت

ســـطح جهـــان تولیـــد کردهایـــم.

و گفـــت :نتیجـــه تحقیقـــات پیچیـــده و طوالنـــی طـــی 10
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ســال منجر به معرفی این داروها شده است.

ش ــادابی و نش ــاط ط ــرح تح ــول س ــامت را از م ــا گرفتن ــد

در ادام ــه ،دکت ــر هاش ــمی وزی ــر بهداش ــت نی ــز در س ــخنانی

البتـــه برخـــی از همـــکاران مـــا در دولـــت هـــم بیاثـــر

ضمـــن تبریـــک ایـــن موفقیـــت بـــه دکتـــر ملـــکزاده و

نبودنـــد و متأســـفانه دریکـــی دو ســـال گذشـــته ،در ایـــن

تیـــم او افـــزود :داروی ســـووداک یـــک داروی ترکیبـــی و

بخـــش کمتـــر شـــاهد تدبیـــر بودیـــم.

بســـیار اثربخـــش اســـت کـــه مدعـــی اســـت میتوانـــد بـــا

وی افــزود :متأســفانه  30ســال پیــش در مــورد خودگردانــی

هزینـــهای کمتـــر از یکدهـــم معـــادل خارجـــی ،هپاتیـــت

مراکــز و بیمارســتانهای آموزشــی ،بــه نحــوی تصمیمگیــری

 cرا درمـــان کنـــد.

ش ــد ک ــه نتوانس ــتهایم از س ــرمایه ارزش ــمند نی ــروی انس ــانی

وزی ــر بهداش ــت داروی پل ــی پی ــل را ی ــک داروی اثربخ ــش

اســـتفاده کنیـــم و ایـــن شـــرایط باعـــث شـــد روســـای

بــرای پیشــگیری از ســکتههای قلبــی دانســت و گفــت :دکتــر

بیمارســـتانها و دانشـــگاهها عالقهمنـــد شـــوند کـــه اســـتاد

ملـــکزاده ســـالها اســـت از ایـــن دارو مصـــرف میکنـــد و

و دانش ــجو ب ــرای مجموع ــه تح ــت مدیریتش ــان درآمدزای ــی

آن را بـــه مـــن نیـــز توصیـــه کـــرده اســـت و میدانـــم کـــه

کنن ــد و وق ــت بیش ــتری را درمان ــگاه و ات ــاق عم ــل باش ــند

بســـیاری از افـــراد از ایـــن دارو بـــه دلیـــل اثربخشـــی آن

کــه ایــن بــا رویکــرد آمــوزش و پژوهــش کامـ ً
ـا منافــات دارد.

اســـتفاده میکننـــد.

وزیـــر بهداشـــت بـــا تأکیـــد براینکـــه جریـــان وجـــوه و

وزی ــر بهداش ــت ب ــا اش ــاره بی ــش از  10س ــال ت ــاش ب ــرای

مناب ــع در ط ــول س ــال بای ــد منظ ــم باش ــد اف ــزود :رئی ــس

معرف ــی ای ــن داروه ــا گف ــت :ب ــرای داروهای ــی ک ــه ام ــروز

بیمارســـتان و دانشـــگاه بایـــد بتوانـــد مجموعـــه خـــود را

معرف ــی ش ــد ،بی ــش از  10س ــال ت ــاش و صب ــوری ش ــده

اداره کن ــد و ای ــن تدبی ــر نیس ــت ک ــه بی ــش از ی ــک س ــال

و امیـــدوارم کـــه بیمههـــا نیـــز از آنهـــا حمایـــت کـــرده و

مطالبـــات شـــرکتهای دارویـــی و تجهیـــزات پزشـــکی

پوش ــش مناس ــبی ب ــرای نیازمن ــدان فراه ــم کنن ــد.

و کارکنـــان را پرداخـــت نکنیـــم و آن را بـــه یکـــی دو

دکتـــر هاشـــمی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود در

هفتـــه پایانـــی ســـال موکـــول کنیـــم و امیـــدوارم ایـــن

پاســـخ بـــه ســـخنان رئیـــس دانشـــگاه مبنـــی بـــر تأخیـــر

رونـــد اصـــاح شـــود.

طوالنیمـــدت بیمههـــا در پرداخـــت بدهیهایشـــان گفـــت:

در پای ــان مراس ــم نی ــز از دســتاندرکارانی ک ــه در معرف ــی

برخـــی مجموعههـــا بخصـــوص تأمیـــن اجتماعـــی ،تمامـــی

ای ــن دو دارو تأثیرگ ــذار بودن ــد قدردان ــی ش ــد.

