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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی:

  هدف از امضاء این تفاهم نامه، استفاده از ظرفیت های دو وزارتخانه برای توسعه دیپلماسی سالمت 
به ویژه درزمینه ارتقاء سالمت همه جانبه برای پاسخگویی به موقع به تهدیدات بالقوه و بالفعل 
افزایش صادرات، تولیدات و خدمات حوزه  منطقه ای و جهانی در حوزه سالمت، تسهیل و 
ارتقای جایگاه  و  نظام سالمت  تحول  اهداف طرح  تحقق  اقتصادی،  در جهت رشد  سالمت 

منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی ایران در بخش سالمت کشور است.
از مهم ترین زمینه های همکاری این تفاهم نامه می توان به شناساندن توانمندی های نظام سالمت ایران 

در عرصه بین الملل، کمک به صادرات دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی، انتقال تکنولوژی و فناوری 
توسعه  موردنیاز کشور،  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  و  اولیه  مواد  و  دارو  تأمین  به  و کمک  سالمت 
گردشگری سالمت، طب سنتی و مکمل، ایجاد نگاه اقتصادی به آموزش های سالمت محور و کمک به 
بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی، کمک به جذب منابع خارجی و کمک های توسعه ای برای 

خدمات سالمت و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه سالمت اشاره کرد.
تعهدات وزارت بهداشت در این تفاهم نامه شامل 18 بند و تعهدات وزارت امور خارجه شامل 15 بند 
قائم مقام وزیر بهداشت در  با حضور  است که به منظور نظارت بر حسن اجرای آن، شورای راهبردی 

امور بین الملل و معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه به نمایندگی از دو وزارتخانه تشکیل می شود.
همچنین در راستای اجرای تفاهم ها، کارگروه مشترکی متشکل از زیر کمیته های صادرات و اقتصاد 
سایر  و  کنوانسیون ها  امنیت سالمت جهانی،  از کشور،  ایرانیان خارج  تحقیقات،  و  آموزش  مقاومتی، 

زمینه ها در صورت لزوم تشکیل خواهد شد.
نمایندگان  مدیریت  با  و  مشترک  کارگروه  توسط  یک بار  ماه  شش  هر  مشترک،  فعالیت های  پایش 
دو طرف انجام و گزارش فعالیت ها ساالنه به وزرا ارائه خواهد شد و این تفاهم نامه به مدت 4 سال 

قابل اجرا خواهد بود.

برای جذب  ارائه فرصت های حوزه سالمت  به  ایشان  معاونین  و  بهداشت  وزیر  این دیدار   در 
سرمایه و توسعه این حوزه از طریق گسترش دیپلماسی سالمت در جهان پرداختند. وزیر محترم 
بهداشت با اشاره به شرایطی که کشور به زودی با آن مواجه خواهد شد با اشاره به تحریم های بانکی که حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی را نیز در بر خواهد گرفت، گفت: دشمنان ایران برخالف ژست های حقوق بشری 
خود، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را نیز هدف قرار می دهند لذا حوزه دیپلماسی کشور و نمایندگان ایران در 
کشورهای جهان می توانند با ارائه دستاوردهای حوزه سالمت ایران در جهت کاهش اثرات تحریم ها بخصوص 

در حوزه دارو و تجهیزات، در حوزه مأموریتی خود کارگشا باشند.
به خصوص  جهان  کشورهای  در  ایران  منابع  حافظان  و  کارداران  نمایندگان،  سفرا،  به  اشاره  با  ایشان 
عراق، ترکیه، روسیه، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، سویس، ژاپن، چین، کره جنوبی، آمریکا، فنالند 
و بلژیک، از ایشان برای کمک به توسعه دیپلماسی سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

یاری خواست.
در پایان این دیدار، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه خصوصی با ده ها سفیر مالقات 

کرد و به سؤاالت ایشان درباره مسائل موجود برای توسعه دیپلماسی سالمت پاسخ داد.

  با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
وزیر علوم سوئیس و سفیر این کشور در ایران، 
معاونین بین الملل، تحقیقــات و فناوری، مدیر 
رتبه بندی،  و  اعتباربخشــی  بین الملل،  روابط 
مدیر توســعه منابع و پشتیبانی و مدیر توسعه 
امور بین الملل دانشگاه و بخشی دیگر از هیأت 
ســوییس، اتاق همکاری های علمــی ایران و 
سوئیس در محل دانشــکده پزشکی پردیس 

بین الملل افتتاح شد.
دکتــر کردی، معــاون بین الملل دانشــگاه دراین باره 
گفت: تعامالت علمی و دانشگاهی با کشور سوئیس به 
دالیلی چون ارتباط خوب سیاسی ایران با این کشور، 

برخورداری از دانشگاه هایی با جایگاه مناسب بین المللی 
و حمایت مالی از پروژه های آموزشی و تحقیقاتی برای 

دانشگاه علوم پزشکی تهران حائز اهمیت است.
وی با اشــاره به اینکــه رویکرد مذکور زمینه ســاز 
افتتاح اتاق همکاری های علمی ایران و ســوئیس با 
پشــتیبانی وزارت بهداشت شــد، افزود: هدف اصلی 
از راه انــدازی این دفتر افزایش ارتباطات آموزشــی، 
پژوهشی و خدماتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

با دانشگاه های سوئیس است.
معاون بین الملل دانشگاه ادامه داد: اتاق همکاری های 
علمی ایران و سوئیس می تواند تسهیل کننده ارتباطاتی 
باشد که توسط اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی 

و مراکز تحقیقاتی شکل می گیرد.
دکتر کردی خاطرنشان کرد: با تکیه بر حمایت مسئوالن 
دانشــگاه، وزارت علوم ســوئیس و ســفارت سوئیس 
در ایران از این دفتــر، امیدواریم اعضای هیات علمی، 
گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه هر چه 
بیشــتر از فرصت ایجادشــده برای توسعه تعامالت با 

دانشگاه ها و مراکز علمی این کشور استفاده کنند.
وزیر علوم ســوئیس و هیات همراه و سفیر سوئیس در 
ایران در بخش پایانی حضور خود در دانشگاه از امکانات و 
تجهیزات آزمایشگاه جامع پیش بالینی واقع در ساختمان 
آزمایشگاه جامع تحقیقات بازدید و از نزدیک با اساتید و 

دانشجویان حاضر در این مجموعه وارد تعامل شدند.

افتتاح اتـاق همـکاری های علــمی ایــران و سوئیــس
 

 با هدف افزایش تعامالت خارجی در حوزه سالمت و ارتقاء نظام سالمت؛
تفاهم نامه همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت 

امورخارجه امضا شد. 

دیدار وزیر و معاونین محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با ســـفرا و روســــای محـــترم دفــاتر نمـــایندگی ایـــران در خــارج از کشــور:

توجـه به توسـعه دیپلماسی سـالمت در مـراودات جـهانی



فصــل نامــه خبری و آموزشــی حوزه بین المــــلل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشـــکی فصل نامه خبری و آموزشی حوزه بین المــلل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی
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امضاء تفاهم نامه همکاری بین
دانشــگاه های علــوم پزشـکی

اصفــهان و  ویـن

  معاون آموزشی وزارت بهداشت و هیات همراه از مراکز آموزشی اتریش بازدید 
و در دیدارهای دوجانبه بر گسترش همکاری در حوزه سالمت تأکید شد.

 دکتر باقر الریجانی معاون آموزشــی، دکتر محسن اســدی الری قائم مقام وزیر بهداشت 
در امور بین الملل، دکتر عســگری مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان و دکتر 
طاهره چنگیز رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به منظور بازدید از مراکز بهداشتی، 

درمانی، آموزشی و همکاری های دوجانبه به اتریش سفر کردند.
هیات ایرانی در این ســفر از مرکز ELK و دانشگاه زیگموند فروید و مراکز مختلف حوزه 
بهداشــت، درمان و آموزش دانشــگاه های وزارت بهداشت اتریش بازدید کردند. همچنین 
در این بازدیدهــا همکاری های دوجانبه بین ایران و اتریش در حوزه بهداشــت و درمان 

موردبررسی قرار گرفت.

ســفرهـیات وزارت بهداشـت جمــهوری اســـالمی ایـــران به اتریـــش

  معاون آموزشــی وزارت بهداشت با بیان اینکه همکاری های ایران و اتریش در حوزه آموزش و 
پژوهش تداوم خواهد داشت، تأکید کرد: ظرفیت های پژوهشی کشور اتریش به علت ارتباطاتی که 

با کشورهای EU  داشته و همچنین برنامه ریزی هایی که برای سال 2020 کرده است، مناسب است.
دکتر باقر الریجانی در سفر به اتریش با بیان اینکه همکاری های ایران و اتریش سابقه طوالنی دارد، گفت: در 
حوزه های مختلف مرتبط با آموزش و پژوهش، نوآوری و همچنین ارائه خدمات، ظرفیت های زیادی وجود دارد 
تا کشــورهای ایران و اتریش بتوانند، همکاری های قبلی خود ارتقا دهند. وی افزود: با توجه به راهنمایی های 

وزارت خارجه و سفیر ایران در اتریش، مسیر همکاری های مشترک با این کشور را ادامه خواهیم داد.
دکتر الریجانی با بیان اینکه با توجه به اجرای طرح تحول نظام سالمت در کشور، برای کمک به بیماران و ارتقاء 
وضعیت سالمت در کشورمان نیاز به منابع و استفاده از تجربیات بیشتری در دوره های مختلف پیش بینی شده 
است، تصریح کرد: ما توانستیم درزمینه آموزشی با دانشگاه های مختلف اتریش زمینه همکاری های گوناگون 

در حوزه علوم پزشکی را ایجاد کنیم.
معاون آموزشــی وزارت بهداشــت در خصوص زمینه همکاری در حوزه پژوهش با کشــور اتریش گفت: 
ظرفیت های پژوهشــی کشــور اتریش به علت ارتباطاتی که با کشــورهای EU  )اتحادیه اروپا( داشته و 
همچنین برنامه ریزی هایی که برای ســال 2020 کرده اســت، مناســب بوده و می توان زمینه تحقیقات 

مشترک با این کشور را دنبال کرد.

  این تفاهم نامه همکاری در جریان ســفر معاون آموزشی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان به اتریش منعقد شد.
دکتر کیانوش جهانپور افزود: در سفر دکتر محمدباقر الریجانی معاون آموزشی 
وزارت بهداشت به همراه رئیس و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
اتریش، در تاریخ  2۳ و 24 فروردین ماه و در دیدار و رایزنی با مسئوالن اتریشی، 
راه های توســعه و تعمیق همکاری های علمی دوجانبه در حوزه های مختلف 
آموزش پزشــکی، بهداشت و درمان موردبررسی قرار گرفت و چند تفاهم نامه 
همکاری در حوزه های آموزشی-دانشگاهی، بیمارستانی و بهداشتی و درمان 

بین طرفین امضا شد.
دکتر جهانپور گفت: یکی از این تفاهم نامه ها بین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و دانشگاه پزشکی وین با هدف توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، 
تبادل استاد، دانشجو و پژوهشگر و اجرای طرح های پژوهشی مشترک منعقد شد.

وی با بیان اینکه محوریت توســعه ارتباطات بین المللی در حوزه ســالمت با 
دانشگاه های اتریش، آلمان، کره جنوبی و ژاپن به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
واگذارشده است، افزود: در آینده نزدیک، ارتباطات بین المللی در حوزه آموزش 

پزشکی و سالمت با کشورهای بلژیک و تایلند نیز توسعه می یابد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: 
ســال گذشــته نیز دفتر همکاری های علمی ایران و آلمان در این دانشــگاه 

راه اندازی شد.
گفتنی است شرکت در همایش بهداشت الکترونیکی )E-Health( و مذاکره 
برای اقدامات اجرایی درباره همکاری های دو کشــور در حوزه نظام ســالمت 
الکترونیک و بیماری های غیر واگیر نیز از دیگر موضوع ها و برنامه های هیأت 

ایرانی در سفر به وین بود.
شایان ذکر است دانشگاه پزشکی وین بزرگ ترین مؤسسه تحقیقاتی و آموزش 
پزشــکی در اتریش با حدود هفت هزار دانشجوست که نزدیک به ۳0 درصد 

دانشجویان آن خارجی هستند.
الزم به ذکر است کشور اتریش به واسطه داشتن مراکز دانشگاهی معتبر همواره 

دانشجویان بسیاری را به خود جلب می کند.

معاون آموزشـی وزارت بهداشـت در سفربه اتریش عنوان کرد:
تداوم همـکاری های ایـران و  اتریـش

در حـوزه آموزش وپژوهش 

 

  دکتر رضا مســائلی مشاور وزیر بهداشت 
و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت 
با اشــاره به مصوبات اولین جلســه کارگروه 
توســعه تجهیزات پزشــکی گفت: تصویب 
دســتورالعمل کارگــروه توســعه صادرات 
تجهیزات پزشــکی، هدف گــذاری صادرات 
240 میلیــون دالری تجهیــزات پزشــکی 
در ســال 1۳97، انتخــاب نمایشــگاه های 
بین المللی مدیکا آلمان، عمان هلث و عرب 

هلث به عنوان نمایشــگاه های هدف در سال 
1۳97 و تخصیص یارانه صادراتی بابت آن ها 
به شــرکت های ایرانی متقاضی شــرکت در 
نمایشگاه و تعیین تکلیف در خصوص نحوه 
تخصیــص مزایا و تســهیالت برای عملیات 
صادرات شــرکت های تولیدکننده تجهیزات 
پزشکی دارای پروانه ساخت اعتباردار وزارت 
بهداشت و نشــان CE معتبر اتحادیه اروپا، 
راه را برای دســتیابی به اهــداف صادراتی 

فراهم می کند.
ایشــان گفت: باوجــود پتانســیل موجود 
در کشــور، هدف گذاری افزایــش صادرات 
تجهیزات پزشــکی از 24 میلیون دالر سال 
1۳96 به 240 میلیون دالر در سال 1۳97 
یک هدف دست یافتنی است که با همکاری 
ســازمان توســعه تجارت ایران و انجمن و 
اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 

تجهیزات پزشکی محقق خواهد شد.
ایشان به نقش پیشــرو 1000 تولیدکننده 
بخش خصوصی تجهیزات پزشکی اشاره کرد 
و گفت این شــرکت ها محصوالت خود را به 
بازارهای جهانی صادر می کنند. محصوالت 
صادراتــی شــرکت های ایرانی بــازار 400 
میلیون نفری منطقه را هدف قرار داده است. 
ایشــان افزود: سال گذشته 24 میلیون دالر 
صادرات تجهیزات پزشکی داشته ایم و رشد 
10 برابری معــادل 240 میلیون دالر برای 
پوشش بازار آفریقا، خاورمیانه و اروپا مدنظر 

قرارگرفته است. 
دکتر مسائلی درباره اســتاندارد محصوالت 
ایرانی یادآور شد: تجهیزات پزشکی صادراتی 
ایران نه تنها بر اســاس ضوابط اســتاندارد 
اتحادیه اروپا تولید می شــوند بلکه ازلحاظ 
قیمــت به طــور قابل مالحظــه ای کمتر از 

رقبای خارجی است و این نکته قابل اتکایی 
اســت که وقتی محصــوالت ایرانی منطبق 
بــا اســتانداردهای اروپایی اســت می تواند 
با اقبال مشــتریان همراه باشــد شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی فرصت ارزشمندی 
برای صادرکنندگان تجهیزات پزشکی فراهم 
آورده است تا تولیدکنندگان محصوالت خود 
را معرفی کنند و می تواند در توانمندســازی 
این شــرکت کنندگان ســودمند باشد و به 
ســمتی بروند تا با ایجاد هلدینگ ها مقدار و 
تیراژ تولید را به صرفه سازند و هزینه تمام شده 
محصول را بیش ازپیــش کاهش دهند. این 
اقدامی مؤثر در برند سازی محصوالت ایرانی 
اســت. متقاباًل وزارت بهداشت تسهیالتی را 
برای شــرکت کنندگان ایرانی برای توســعه 
صادرات و شرکت در نمایشگاه ها در دستور 

کار قرار داده است.

  در پی دیدار وزیر بهداشــت کشورمان در 
با  بهداشت  هفتادمین مجمع جهانی  حاشــیه 
همتای برزیلی خود که منجر به عقد یادداشت 
تفاهم همکاری های مشترک در حوزه سالمت، 
بین دو کشور شــد، دکتر رضا مسائلی مشاور 
پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  و  بهداشــت  وزیر 

وزارت بهداشــت، به منظور توســعه این روابط به همراه هیات بلند پایه ایران به 
برزیل سفر کرد.

دستاوردهای این سفر عبارت بود از:
الف: امضاء یادداشت تفاهم مشــترک سازمان غذا و دارو ایران و آژانس نظارت بر سالمت 
برزیــل ANVISA جهت همکاری در تســهیل تبادل اطالعات و تجربیــات حوزه دارو و 

تجهیزات پزشکی فی مابین.
ب: مالقات آقای دکتر مسائلی با مدیرعامل آژانس تجاری و سرمایه گذاری وابسته به وزارت 
خارجه برزیل در امور سالمت )APEX( و نماینده ABIMO در حوزه تجهیزات پزشکی و 

بررسی زمینه های همکاری طرفین. دراین باره مقرر شد: 
1- دعوت نامــه دیگری از طرف  برای دو نماینده دیگر از وزارت بهداشــت ایران به همراه 
آقای دکتر مســائلی ارســال گردد تا در همایش تجهیزات پزشکی 2۳-25 می 2018 در 

سائوپائولو شرکت نمایند.
2- دعوت از طرف های برزیلی برای بازدید از ایران و شناســایی زیرساخت های حوزه دارو 

و تجهیزات پزشکی.
3- ارســال لیست شــرکت های عالقه مند برزیلی جهت همکاری با همتایان ایرانی خود از 

سوی APEX و ABIMO از طریق مجاری رسمی و غیررسمی
4- برنامه ریزی دقیق تر از ســوی دو طرف برای تشــکیل پاویون ایرانی و غرفه و همایش 

ABIMO برای سال 2019
ج: مالقات با بخش خصوصی در حوزه دارو و ابزار عالقه مندی طرف برزیلی جهت تسهیل 
زمینه های انتقال دانش فناوری داروهای بیوتیک به برزیل و پیشــنهاد مشارکت در تولید 

جهت فروش دارو در آمریکای التین
الزم به یادآوری است که در فروردین  1۳97 وزیر امور خارجه در صدر یک هیات بزرگ سیاسی 
و اقتصادی به آفریقا و آمریکای جنوبی سفر کردند. در این سفر که مدیران ده ها شرکت اقتصادی 
و بنگاه کارآفرینی حضور داشتند، هیات دونفره ای از وزارت بهداشت، متشکل از آقای دکتر مسائلی 
و خانم بهمنیان مسئول واحد همکاری های دوجانبه با آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه حوزه بین الملل 
وزارت بهداشت نیز با رویکرد توسعه همکاری های دوجانبه، به کشورهای سنگال، برزیل، اروگوئه 

و نامیبیا سفر کردند.

  در راستای توسعه همکاری های ایران و ژاپن در حوزه سالمت و پس از ۳ سال رایزنی حوزه 
بین الملل و معاونت درمان وزارت بهداشــت، سرانجام موسسه JICS ،  60 دستگاه ماموگرافی 

را تحت برنامه توسعه شبکه مراقب سرطان به ایران تحویل داد.
به راهبری معاونت درمان، به زودی این دســتگاه ها در مراکز غربالگری و تشــخیص زودهنگام 

سرطان نصب و راه اندازی خواهد شد.

برنامه هایی برای
10 بـرابـر کـردن صادرات تجـهیزات پزشــکی ایـــران

توسعه همکاری های ایران و ژاپن:
60 دسـتگاه ماموگـرافی از سـوی ژاپــن به 

ایران اهدا شد

سـفر به بـرزیـل
در راستای توسعه همکاری های دوجانبه 

درحوزه سـالمت
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   وزیــر بهداشــت گفــت: همکاری های 
مشترک زیادی بین ایران و افغانستان ازجمله 
در حوزه آموزش عالی وجــود دارد و تعداد 
قابل توجهی از برادران و خواهران افغانستانی 
در دانشگاه های ایران تحصیل کرده اند و یا در 

حال تحصیل هستند.
دکتر سید حســن هاشمی در دیدار دکتر 
عالیه  وزیــر تحصیــالت  خواجــه عمری 
این  گفت:  افغانســتان،  اسالمی  جمهوری 
بیشــتر همکاری های  ارتقاء  بــرای  دیدار 
دوجانبه اســت و اعالم کردیــم که ایران 
ظرفیت پذیرش بورســیه 500 دانشجوی 
مختلــف  رشــته های  در  را  افغانســتانی 

پزشــکی و در ســطوح مختلف به ویژه در 
مانند  افغانســتان  هم جوار  دانشــگاه های 
دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، زاهدان، 

زابل و بیرجند دارد.
وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد: باید به 
افغانســتان کمک کنیم تا زنجیره خدمات 
حوزه سالمت کامل شود و در همه حوزه ها 
به ویــژه حوزه علوم پزشــکی و آموزش در 

این حوزه، آمادگی کامل همکاری داریم.
دکتر هاشــمی یادآور شــد: خوشــبختانه 
با کمک دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد، 
دوره های پیوند کلیــه در هرات راه اندازی 
شــده و به زودی دوره پیوند کبد راه اندازی 

می شــود و در جهت تأســیس دانشــکده 
پرســتاری و مامایی در کابــل، پیش قدم 

بوده ایم.
افرادی  وزیر بهداشت ادامه داد: امیدواریم 
که در طول 40 سال گذشته توانسته اند از 
فرصت های آموزش عالی در ایران استفاده 
کنند در حال حاضر که کشــور افغانستان 

به آن ها نیاز دارد، به این کشور برگردند.
دکتــر هاشــمی در خصــوص زمینه های 
همــکاری ایــران و افغانســتان در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشــکی، گفت: در حال 
حاضر اقدامات و همکاری های بسیار خوبی 
بین ایران و افغانســتان در حــوزه دارو و 

تجهیزات پزشــکی در حال انجام اســت و 
بخش خصوصی دو کشور، اقدامات مثبتی 

انجام داده اند.
دکتر هاشــمی با اشــاره بــه قراردادهای 
منعقدشده برای ساخت دارو در افغانستان، 
یــادآور شــد: ممکن اســت همکاری های 
مشــترک بخش خصوصی دو کشــور وارد 
مرحله اجرایی شــده باشــد و بخشــی از 
منشــأ  از  افغانســتان،  موردنیــاز  داروی 
محصوالت ایران، تأمین می شــود و بخش 
دیگر نیز مشکل قاچاق است که افغانستان 
مشــابه ایران گرفتار آن است و امیدواریم 

که بتوانیم با این مشکالت، مقابله کنیم.

   وزیر تحصیالت عالیه افغانستان گفت: در حوزه سالمت همکاری های خوبی بین 
ایران و افغانســتان وجود دارد که نیاز به ارتقاء همکاری ها به ویژه در حوزه آموزش 

پزشکی دارد.
دکترخواجه عمری وزیر تحصیالت عالیه افغانســتان در دیدار با دکتر هاشــمی وزیر بهداشت 
جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: آرزو داریم که روزی بتوانیم مانند ایران، نیازهای افغانستان 

را در داخل کشور خودمان برطرف کنیم و از اعزام بیماران به خارج از کشور، بی نیاز باشیم.
وی با بیان اینکه به همکاری و حمایت ایران از افغانستان در حوزه آموزش پزشکی نیاز داریم، افزود: 

از ایران می خواهیم تا به افغانستان کمک کند که بتواند در حوزه سالمت به خودکفایی برسد.
وزیر تحصیالت عالیه افغانستان تصریح کرد: نیاز شدیدی به بورسیه کردن دانشجویان افغانستانی 
در رشته های علوم پزشکی ازجمله پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در مقاطع مختلف در ایران 
داریم همچنین درزمینه ارتقاء ظرفیت های شفاخانه ها و بیمارستان های افغانستان نیز به کمک 

ایران نیاز داریم.

دکتر عمری در پایان یادآور شــد: خوشــحالیم که وزارت بهداشت ایران اعالم کرده که آمادگی 
پذیرش 500 دانشــجوی بورسیه ای را دارد اما تقاضا داریم افرادی که از جانب دولت افغانستان 
معرفی می شــوند و تعهد به خدمت در افغانســتان و همکاری در توسعه آموزش عالی در حوزه 
پزشــکی را دارند، از 50 درصد تخفیف بهره مند شوند و افرادی که به این امر کمک نمی کنند، 

شامل تخفیف نشوند.

   دکتر ســید جلیل حسینی، 
اســتاد اورولــوژی و فلوشــیپ 
اورولوژی ترمیمی دانشگاه علوم 
به عنوان  پزشکی شهید بهشتی 
پایه گذار اصلی تشــکیل انجمن 
اورولوژی ترمیمی و جراحان آندرولوژی آسیا، به مدت 4 سال به ریاست این انجمن برگزیده شد.

در ســال جاری همانند هرســال از دکتر سید جلیل حســینی، عضو هیات علمی دانشگاه 
دعــوت به عمل آمد تا در این رویداد شــرکت کرده و عالوه بــر ارائه تجارب خود درزمینه 
اورولوژی ترمیمی، اولین برنامه علمی انجمن اورولوژی ترمیمی و جراحان آندرولوژی آسیا

 )Asian-Pacific Society of Reconstructive Urology and Andrologic Surgeons(

که پیشــنهاد پایه گذاری آن، سال گذشته در کشــور هنگ کنگ و در طول پانزدهمین کنگره 
بین المللی انجمن اورولوژی آسیا توسط وی و با همراهی نزدیک اساتید برجسته اورولوژی ترمیمی 

و آندرولوژی از سراسر دنیا ارائه شد و مورد توافق قرار گرفت را مطرح کند.
از همین رو دکتر سید جلیل حســینی به عنوان پایه گذار اصلی تشکیل این انجمن به مدت 
4 سال به ریاست این انجمن برگزیده شد. اولین برنامه این انجمن دارای دو قسمت آسیایی 
و بین قاره ای بود که در قســمت اول اساتید ارولوژی / آندرولوژی آسیایی به ایراد سخنرانی و 
ارائه تجارب پرداخته و در بخش دوم که با شــرکت اساتید اورولوژی/آندرولوژی از کشورهای 
مختلفی مانند ایتالیا، آلمان، اســپانیا، صربســتان، بلژیک، قطر، دبــی و برزیل همراه بود، از 
طریق ارتباط اینترنتی ویدیوهای جراحی این اســاتید به صورت مستقیم پخش شد و اساتید 

توضیحاتی را پیرو آن ارائه دادند.

  قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل 
با تأکید بر اینکه تشکیل شورای بین المللی 
ســازی دانشــگاه ها موجب پیشــگیری از 
موازی کاری در حوزه بین الملل می شــود، از 
راه اندازی اتاق مشــترک علمی و آموزشی با 
کشورهای مختلف خبر داد و گفت: تاکنون 
اتاق های مشترکی با دانشگاه فرانسه، آلمان 
و اتریش شــکل گرفته اســت و دانشــگاه ها 

می توانند از این فرصت استفاده کنند. 
دکتر محســن اســدی الری، در نخستین 
ســمینار مدیریت و سیاست گذاری آموزش 
علــوم پزشــکی، در خصــوص بین المللی 
ســازی دانشــگاه ها و تعامــالت جهانی از 
منظــر بین الملل، گفــت: در این ســال ها 
جهت گیری هــای اساســی درزمینــه امور 
بین الملــل رخ داده کــه از مهم ترین آن ها 
می توان به توســعه همکاری هــای دوجانبه 
با تمرکز بر کشــورهای پیرامونی و توســعه 
صــادرات و خدمات و تعامــالت بین المللی 

بلندمدت پایدار اشاره کرد.
وی با بیــان اینکه درزمینــه همکاری های 
بین المللی، اتفاقات بســیار خوبی ایجادشده 
است، یادآور شــد: با مصوبه سال 95 برنامه 
آمایش بین المللی دانشگاه ها تدوین شد که بر 
اساس آن آمایش بین المللی آموزش پزشکی 
نیز رخ داد. در این راستا، همچنین می توان به 

برنامه های دیگر در دست اجرا مانند تقویت 
سامانه اجوکیشــن ایران با همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی تهران اشاره کرد.
دکتــر اســدی الری، بر ضــرورت تمرکز بر 
اطالع رسانی از طریق نمایندگی های غیررسمی 
و خصوصی تأکید کرد و گفت: همچنین بحث 
شعب دانشــگاهی خارج از کشور و دوره های 
آموزشی خارج از کشور از اهمیت ویژه ای برای 

وزارت بهداشت برخوردار است.
قائم مقام وزیر بهداشــت در امور بین الملل از 
راه اندازی اتاق مشــترک علمی و آموزشی با 
کشــورهای مختلف خبر داد و تصریح کرد: 
تاکنون اتاق های مشترکی با دانشگاه فرانسه، 
آلمان و اتریش شکل گرفته است و دانشگاه ها 
می تواننــد از ایــن فرصت اســتفاده کنند، 
همچنین امیدواریم که اتاق های مشترک با 

کشورهای دیگر نیز شکل گیرد.
وی مهم ترین هدف را شــکل گیری ارتباط  
دوســویه و استاد به اســتاد خواند و گفت: 
خوشــبختانه بســتر همکاری های علمی و 
فنــاوری در حوزه بین الملل بــا تالش های 
وزارت امور خارجه و دکتر ظریف شکل گرفته 
اســت، به نحوی کــه توانســته ایم از میــان 
کشــورهای مختلف درمجموع، 40 کشور را 
برای فعالیت های حوزه آموزش علوم پزشکی 
اولویت بندی نماییم که البته از این تعداد نیز 

در حدود 20 کشــور به صورت فعال با آن ها 
در ارتباط هســتیم و لیست آن ها در اختیار 

دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.
دکتــر اســدی الری، برگــزاری دوره های 
مشــترک را فرصت بسیار خوبی برای ایجاد 
ارتباط و کســب تجربه خواند و افزود: برنامه 
پزشــک خانواده تایلند از برنامه های بسیار 
خوب انجام شده در این زمینه است، همچنین 
همــکاری بــا کشــورهای محــور مقاومت 
شکل گرفته و الزم است که فعالیت های بهتر 

و بیشتری در این زمینه شکل گیرد. 
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل، با 

بیان اینکه قرار نیســت همکاری دانشگاه ها 
صرفــاً در حد همــان اتاق ها باقــی بماند، 
خاطرنشــان کرد: اتاق ها باید صرفاً تسهیلگر 
باشــند تــا از پراکنــده کاری در این حوزه 
ممانعت شــود. از ســوی دیگر بایســتی از 
فرصت ها استفاده بهینه شود. باید در جهت 

ارتقاء رتبه علمی دانشگاه ها تالش کنیم.
وی در پایان، تشــکیل شــورای بین المللی 
ســازی دانشــگاه ها را موجب پیشگیری از 
بین الملل  فعالیت های حــوزه  کاری  موازی 
خوانــد و گفــت: در تالشــیم تــا تمامی 

تفاهم نامه ها به پروژه منجر شود.

   در دیــدار قائم مقام وزیر بهداشــت در امور 
بین الملل با وزیر بهداشت عمان که سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در عمان نیز حضور داشت، دکتر 
اسدی الری ضمن ابالغ سالم گرم وزیر بهداشت 
کشورمان، دعوت نامه و پیام دکتر هاشمی را به 

دکتر السعیدی تقدیم کرد.
در ادامه این دیدار، در خصوص تشکیل کارگروه مشترک 
دوجانبه به منظور ارتقاء همکاری های دارویی و تجهیزات 
پزشکی، آموزش پزشــکی و گردشگری سالمت و نیز 
مشکالت بهداشتی درمانی منطقه بحث و تبادل نظر شد.

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در عمان گفت که با 
موافقت دولت مسقط 10 شرکت ایرانی در آینده نزدیک 

به عمان دارو و تجهیزات پزشکی صادر می کنند.
شرکت های ایرانی روند ثبت داروهای خود در وزارت 
بهداشــت عمان را آغاز کرده اند و به این ترتیب امکان 
صادرات دارو و تجهیزات پزشــکی ایرانی به سلطنت 

عمان فراهم شده است.
وی به ســفر اخیر یک هیات 10 نفره از بخش دارویی 

و تجهیزات پزشکی کشورمان شامل مدیران بخش های 
دولتی و خصوصی به سلطنت عمان اشاره کرد و توضیح 
داد: این هیات که به سرپرســتی محســن اسدی الری 
قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل سفر سه روزه ای 
به مســقط داشتند دومین نشســت کارگروه مشترک 
دارویی و تجهیزات پزشکی را برگزار و برای توسعه روابط 
دو کشور درزمینه دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین 

آموزش های پزشکی و دارویی توافق کردند.
به گفته سفیر ایران، قائم مقام وزیر بهداشت کشورمان در 
این ســفر با وزیر و معاون وزیر بهداشــت عمان دیدار و 
پیام دوستی و دعوت سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر 

بهداشت را به طرف عمانی تسلیم کرد.
نوری شــاهرودی ادامه داد: هیات ایرانی همچنین از 
بزرگ ترین شــرکت واردکننده و پخش کننده دارویی 
عمان با نام »عمان فارمســی« بازدید و از نزدیک در 
جریان فعالیت های این کشــور در خصــوص دارو و 

واردات آن قرار گرفتند.
ســفیر ایران در مســقط به حضور رامین کردی معاون 
بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در ترکیب هیات 
ایرانی اشــاره کرد و گفت: در دیدارهــای وی با رئیس 
دانشــگاه پزشــکی عمان دو طرف برای تبادل و اعزام 

دانشجو و انجام یک کار مشترک پژوهشی توافق کردند.
بــرای بخش خصوصی نیز دیدارهایــی با مدیرکل امور 
مناقصات وزارت بهداشت عمان در نظر گرفته شده بود که 
طی آن اعضای هیات از روند اعالم مناقصات دارویی در 
عمان اطالع یافتند و قرار شد بخش خصوصی کشورمان 
در نمایشگاه »توریسم سالمت« عمان و طرف عمانی هم 

در نمایشگاه ایران هلث »Iran-Health« حضور یابند.

این نشست با سخنان دکتر محمد امیرخانی مشاور قائم مقام وزیر در امور 
بین الملل وزارت بهداشت در خصوص برنامه ها و انتظارات این حوزه آغاز 
شد. در ادامه دکتر بیتا مسگرپور مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت 

بهداشت در مورد برنامه ها و اهداف این معاونت سخنرانی کرد.
دکتــر باقر امیرحیدری مدیر بین الملل دانشــگاه نیز در خصوص اهداف 
و انتظارات دبیرخانه مراکز همکار ســازمان جهانی بهداشــت و اهمیت 
فعالیت های این دبیرخانه و شبکه ســازی بین المللی نکاتی را ارائه نمود. 
ســپس مراکز همکار در خصوص فعالیت ها و دستاوردهای مهم مراکز در 
ســال های 2017 و 2018 به ارائه گزارش پرداختند. در پایان نشســت، 
جمع بندی بحث ها توسط دکتر محبوبه اسحاقی معاون دبیرخانه انجام و 

در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
شــماره تمــاس دبیرخانه مراکــز همکار با ســازمان جهانی بهداشــت 

0۳4-۳1۳25856 است. 

وزیـر بهداشـت در دیدار وزیر تحصیالت عالـیه افغانسـتان خبـر داد: 

آمادگی ایران برای همـکاری در حـوزه آمـوزش پزشـکی با  افغانسـتان

وزیـر تحصـیالت عالـیه افغانسـتان در دیـدار بـا وزیـر بهداشـت:
نیاز شدیدی به

 بورسـیه کـردن دانشـجویان افغانسـتانی
 در رشته های علوم پزشـکی در ایران داریم

رییس انجمن اورولوژی ترمیمی
وجراحـان آندرولــوژی آســـیا انتخاب شد

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل با وزیر بهداشت عمان دیدار کرد
به زودی 10 شــرکت ایرانـی به عـمان دارو 

صادر می کنند 

دکتر اسدی الری از
 راه انـدازی اتـاق مشـترک علـمی و آموزشی با کشـورهای مخـتلف خـبر داد

 

به دبیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
چـهارمین نشست مراکز همکار 

سازمان جهانی بهداشت 
روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه برگزار شد.
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حــوزه  تحلیـــلی  و 
بین المــــلل وزارت 
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دکتر باقر الریجانی معاون آموزشــی وزارت بهداشــت در دیدار با دکتر آمبرجیو دبیر کل وزارت 
آموزش، تحقیقات و نوآوری ســوئیس با اشــاره به پیشینه غنی جمهوری اسالمی ایران در علوم 
پزشکی گفت: در سال 1۳64 آموزش سالمت ایران با حوزه خدمات ادغام شد و این اقدام زمینه های 

گسترش چشمگیری در علوم پزشکی کشور را فراهم کرد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت به توسعه نیروی انسانی نظام سالمت در قالب توسعه آموزش علوم 
پزشکی اشاره کرد و گفت: در طی این چند دهه دانشگاه های علوم پزشکی چند برابر شده و اکنون 

  تمام رشته های علوم پزشکی در ایران تدریس می شود.
وی افزود: اکنون حدود 190 هزار دانشجوی علوم پزشکی در رشته های مختلف در ایران داریم و 

تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی ما به طرز چشمگیری رشد داشته است.
در ادامه این نشســت برخی از اعضای هیات سوئیسی سؤاالتی در خصوص کوریکولوم آموزشی 
رشته پزشکی در ایران و نحوه اجرای برنامه ها پرسیدند که دکتر الریجانی از بازنگری برنامه آموزشی 
پزشکی عمومی در ایران سخن گفت و اظهار داشت: برنامه های سایر رشته ها نظیر دندانپزشکی و 

داروسازی نیز بازنگری شده یا در حال بازنگری است و به زودی ابالغ می شود.
از دیگر ســؤاالتی که در این نشست مطرح شد نحوه برگزاری برنامه ها و مطالعات کوهورت ملی 
باوجود وســعت و جمعیت زیاد کشور بود. معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال 
گفت: دانشــگاه های علوم پزشکی در هر استان همکار وزارت بهداشت هستند و برنامه های ملی 
از طریق این دانشــگاه ها در استان های مختلف اجرا و اطالعات مربوطه در سطح ملی جمع آوری 

می شود.
وی همچنین به تقسیم کشور در حوزه آموزش عالی سالمت به 10 منطقه آمایشی اشاره کرد و 
گفت: این مناطق همکار وزارت بهداشت در اجرای برنامه ها هستند و دانشگاه های مستقر در مناطق 

با همکاری یکدیگر برنامه ها را پیش می برند.

   دکتــر الریجانی نایب رییس کمیته ملی 
پیشــگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر 
و معاون آموزشــی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی جمهوری اسالمی ایران و 
دکتر اسدی الری قائم مقام وزیر بهداشت در 
امور بین الملل با شرکت در نشست کمیسیون 
عالی جهانی بیماری های غیر واگیر، اقدامات 
جمهوری اســالمی ایران در ایــن زمینه را 

تشریح کردند.
در این نشســت کمیته هــای مختلفی که 
بر روی موضوعات مرتبــط با بیماری های 
غیر واگیــر اقداماتی را انجــام داده بودند، 
گزارش هایی از نتایــج اقدامات و تحقیقات 
خود  درزمینه مسائل حوزه سالمت را ارائه 

دادند.
بر اساس این گزارش، در این نشست مواضع 

ایران به عنوان یکی از کشــورهای پیشرو 
درزمینه برنامه ریــزی کنترل بیماری های 
غیر واگیر درزمینه هــای مختلف ازجمله 
شــواهد الزم بــرای مداخــالت مرتبط با 
کنترل و پیشگیری بیماری های غیر واگیر 
درزمینه های فشارخون، بیماری های قلبی 
و عروقی، ســرطان، دیابت و بیماری های 

تنفســی و همچنین موضوعــات مختلفی 
مانند آلودگی هوا، ســالمت روان و کنترل 
اعتیاد و سوانح ترافیکی موردبحث و بررسی 

قرار گرفت.
تأمین منابع مالی برای کنترل بیماری های  
غیر واگیر موضوع دیگری بود که موردبحث 
قرار گرفت.  در ایــن زمینه نیز موضوعات 
متعددی از سوی کشــورها و ازجمله ایران 
پیشنهاد شد که بهره وری و مداخالت هزینه 

اثربخــش و همچنین افزایــش منابع مالی 
موردنیاز برای کنترل بیماری های غیر واگیر 
از طریــق مالیات دخانیــات و مالیات مواد 

مضر برای سالمت بررسی شد.
بر اســاس ایــن گــزارش، از مباحثی که 
در این نشســت موردبررســی قرار گرفت، 
همکاری با بخش خصوصی درزمینه کنترل 
بیماری های غیر واگیــر، همکاری با بخش 
صنعت و ایفای نقــش مؤثر صنایع غذایی، 
تولیدکنندگان صنایع غذایی و سایر صنایع 

مرتبط مؤثر در ایجاد بیماری های غیر واگیر 
و کنترل آن، مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
و مدیریت بیماری های غیــر واگیر بود که 
تجربیات ایران در این زمینه موردتوجه قرار 

گرفت.
با توجه به مباحث مطرح شــده، مقرر شد 
گزارش  نهایی این کمیســیون آماده و روز 
27 ســپتامبر با حضور ریاســت جمهوری 
اسالمی ایران و سران سایر کشورهای جهان 

در سازمان ملل قرائت شود.

   در حاشــیه سی و نهمین نشست صندوق جهانی برای 
مبارزه با ســل، ایدز و ماالریا، دکتر محســن اسدی الری 
قائم مقام وزیر بهداشــت در امور بین الملل در دیدار با وزیر 
بهداشــت مقدونیه دعوت نامه و پیام دکتر هاشــمی وزیر 

بهداشت کشورمان را به دکتر فیلیچه ابالغ کرد.
در این دیدار که با حضور ســفیر جمهوری اســالمی ایران 
در مقدونیــه انجــام شــد، طرفین در خصــوص خدمات 
بهداشتی درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشورمان و 
توانمندی های تحقیقاتی و علمی ایران، تولید دارو، تجهیزات 

پزشکی و واکسن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامــه دکتر فیلیچه وزیر بهداشــت مقدونیه نیز، ضمن 
تمجید از پیشــرفت های ایران در دانش پزشکی و خدمات 
درمانی ایران به ویژه درزمینه تخصصی خود جراحی اعصاب، 
اظهار امیدواری کرد: مقدونیه آمادگی خود را برای همکاری با 

ایران درزمینه های مختلف حوزه سالمت اعالم می کند.
وی همچنیــن از ســفر بــه ایــران و بازدیــد از نحوه 
خدمات رسانی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی 
و دســتاوردهای تحقیقاتی و تولیدات دارویی در راستای 
گشایش همکاری های دوجانبه با ایران، در آینده نزدیک 

خبر داد.

  دکتر آمبرجیــو دبیرکل وزارت آمــوزش، تحقیقات 
و نوآوری ســوئیس در دیدار با معاون آموزشــی وزارت 
بهداشــت، ضمن ابــراز عالقه منــدی بــرای همکاری 
درزمینه های  علمي، آموزشــي و تحقیقاتي با جمهوری 
اســالمی ایران، اظهار داشت: تبادل تجربیات و اطالعات 
دو کشور به خصوص استفاده از تجربیات وزارت بهداشت 
جمهوری اسالمی ایران درزمینه آموزش پزشکي و سالمت 
و همچنین همکاري حوزه علوم پزشکي و سایر علوم ایران 

با دانشگاه های سوئیس بسیار دارای اهمیت است.
وی با اظهار خرســندی برای تبادل دانشــجو و اساتید 
بین دو کشــور ایران و سوئیس، به ظرفیت بسیار خوب 
ایران درزمینه دارو و سرمایه گذاری شرکت های دارویي 
سوئیسی در کشورمان، اشــاره کرد و گفت: جمهوری 

اسالمی ایران می تواند با جذب سرمایه گذاری و همکاری 
دوجانبه درزمینه دارو با سوئیس، به انتقال تجربیات و 

همکاری های دوجانبه اقدام کند.
آمبرجیو همچنین با اشــاره به همکاری های  مشترک 
درزمینه کنتــرل بیماری های واگیــر و نیز پروژه های 
مشــترک درزمینه گیاهان دارویي و تولیدات طبیعي، 
تصریح کرد: ســوئیس می تواند در این خصوص با ایران 

همکاری های دوجانبه ای داشته باشد.
در پایان این نشســت در راستای توسعه همکاری های 
علمی، تحقیقاتی و آموزش پزشــکی دو کشور ایران و 
ســوئیس، بیانیه مشترکی توســط دکتر باقر الریجانی 
معاون آموزشی وزارت بهداشت و دکتر آمبروجیو دبیر 

کل وزارت آموزش، تحقیقات و نوآوری به امضا رسید.

    دبیر کل وزارت آموزش، تحقیقات و نوآوری سوئیس در دیدار با معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد: 

    استــفاده از تــجارب ایــــران در حــوزه ســـالمت و آمـــوزش پزشـــکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت در دیدار با دبیر کل وزارت آموزش، تحقیقات و نوآوری 
سوئیس عنوان کرد:

لزوم تشــکیل کمیته های مشترک ایران 
و ســوئیس برای برنامه ریزی و توســعه 

همکاری ها در حوزه سالمت

در نشست کمیسیون عالی جهانی بیماری های غیر واگیر در ژنو مطرح شد:

تأکید جمهوری اســالمی ایران بر همکاری 
کشورها در زمینه 

کنترل بیماری های غیر واگیر

در دیدار قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل با وزیر بهداشت مقدونیه عنوان شد:

گسترش همکاری های دوجانبه ایران و مقدونیه درحوزه سالمت

امور  وزیر  دیدار  در  بهداشت  وزیر   
 Jorge( خارجه ونزوئال، خورخه آرئاسا
توانمندی های  به  اشاره  با   )Arreaza
ایران در حوزه دانش پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی، گفت: در بخش هایی 
مثل تولید دارو، در منطقه شناخته شده ایم 
و سال ها است که در حوزه پزشکی در 

رتبه نخست منطقه قرار داریم.
دکتر سید حسن هاشمی در دیدار وزیر امور 
خارجه ونزوئال با تأکید بر این که در حوزه دارو 
و تجهیزات پزشکی ایران و ونزوئال می توانند 

همکاری های گسترده ای داشته باشند، افزود: 
ظرفیت  از  می توانند  ونزوئالیی  شرکت های 
شرکت های دارویی ایرانی برای تولید دارو بانام 
و برند خودشان استفاده کـــرده و عالوه بر 
تأمین نیازهای این کشور، از طریق صادرات نیز 

ثروت آفرین باشند.
دکتر هاشمی افزود: ایران در شرایطی در منطقه 
خاورمیانه توانسته به پیشرفت و موفقیت برسد 
که در این منطقه، تروریست ها حضور دارند 
و طمع قدرت های بزرگ، چندین دهه است 
منطقه را آشوب زده کرده است. ایران همچنین 
و  ماالریا  بیماری  کنترل  حوزه  در  می تواند 

سرخک به ونزوئال، کمک های مؤثری کند.
نمایشگاه  این که  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
توانمندی های ایران در حوزه سالمت و دارو 
می تواند با کمک سفرای دو کشور در تهران یا 
کاراکاس برگزار شود، افزود: در قرن 21 چیزی 
به نام تحریم وجود ندارد و این سالح، دهه های 
زیادی است که قدیمی شده است و تاب آوری 
و  روانی  جنگ  مقابل  در  ملت ها  مقاومت  و 

اقتصادی قدرت های شرور دنیا، مهم است.

وزیر بهداشت در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال تأکید کرد: 
ایران و ونزوئال می توانند همکاری های گسترده ای در 

حوزه دارو  و تجهیزات پزشکیداشته باشند

  در ایــن تفاهم نامــه بــر تقویت 
همکاری های دو کشور در حوزه صادرات 
دارو به ونزوئال، تولید دارو، ثبت داروهای 
ایرانی در ونزوئال و همچنین آموزش های 

تخصصی در حوزه دارو، تأکید شد.
وزیر امور خارجه ونزوئال در حاشــیه امضاء 
ایــن تفاهم نامه گفت: از تجارب ارزشــمند 
ایران می توانیم اســتفاده زیادی کنیم و با 
کمک ایران می توانیم در ونزوئال سیستمی 
را پیاده کنیم که کنترل فرایندهای سالمت 

را در اختیار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در این تفاهم نامه، زمینه های 
گسترده همکاری های ایران و ونزوئال در حوزه 
دارو گنجانده شده است، افزود: در حوزه فروش 
و تولید داروها و محصوالت دارویی ایران، تولید 
مشــترک محصوالت دارویی بــرای ونزوئال 
در ایران یــا ونزوئال، نظارت بر تولید و انتقال 
دانش فنی، توافقات بسیار خوبی انجام شد که 
امیدوارم با تشکیل کارگروه مشترک بین دو 

کشور، این توافقات به سرعت اجرایی شود.
وزیر امور خارجه ونزوئال با تأکید بر کیفیت و 
گســتره خدمات بهداشتی و درمانی در ایران 
گفــت: در همکاری با ایــران در پی نتایجی 
ملموس در موضوع ســالمت هستیم. ایشان 
خاطرنشــان کرد: تحریم هــا و محدودیت ها 
علیه ایران، برای این کشور تبدیل به فرصت 
شــد تا در حوزه های مختلف ازجمله دارو، به 
خودکفایی برسد. ایجاد کارگروه مشترک بین 
ایران و ونزوئال برای حل مشــکالت تشکیل 
خواهد شــد تا با سرعت، مشــکالت حوزه 
سالمت ونزوئال را شناســایی و برای حل آن 

کمک کند.

تفاهم نامه جامع 
همــکاری هــای ایــران و ونــزوئال

درحوزه دارو امضا شد
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  وزیر بهداشــت کشــورمان کــه برای 
شــرکت در هفتاد و یکمین مجمع جهانی 
ســازمان جهانی بهداشــت به ژنو ســفر 
کرده اســت، در دیدار با جمعی از وزرای 
بهداشــت دیگر کشورها گفت: تاکنون 95 
درصد از مردم کشــور تحت پوشش بیمه 

قرارگرفته اند. سالمت 
دکتر ســید حســن هاشــمی در دیدار با 
جمعــی از وزرای بهداشــت و مســئوالن 
عالی رتبه ســالمت منطقه و جهان درباره 
موضوعات مهم ســالمت منطقــه؛ روابط 
دوجانبه و مشکالت و چالش های سالمت 

منطقه گفت وگو کرد.
وزیــر بهداشــت کشــورمان همچنین در 
با سازمان جهانی  تفاهم نامه  امضاء  مراسم 
بهداشت درزمینه پوشش همگانی سالمت 
افزایش پوشــش  به  ایــران متعهد  گفت: 
خدمات ســالمت بــه همه مــردم بوده و 
تاکنــون 95 درصد از مردم کشــور تحت 
پوشش بیمه ســالمت قرارگرفته اند و این 
خدمات تا رســیدن به نقطه مطلوب ادامه 

خواهد یافت.
دکتر هاشــمی در دیدار با معاون سازمان 
جهانــی بهداشــت نیــز گفت کــه آماده 
اشــتراک تجربیــات و پوشــش همگانی 
سالمت با سایر کشورهای منطقه می باشد 
و تحقق پوشــش همگانی سالمت تنها با 

صلح و امنیت امکان پذیر خواهد بود.

وزیر بهداشت همچنین عصر دیروز با وزیر 
بهداشــت عمان و رییس جدید ســازمان 
بهداشــت جهانــی در منطقــه مدیترانه 
وزرای  ســوییس،  رییس جمهور  شــرقی، 
و  افغانســتان  تونس،  انگلیس،  بهداشــت 
پروفســور موری رییس انستیتوی موسسه 

اندازه گیری های سالمت دیدار کرد.
هفتــاد و یکمین مجمع جهانی ســالمت 
با حضــور وزرا و نمایندگان 194 کشــور 
عضو از دیروز دوشــنبه در مقر ســازمان 
ملل در ژنو آغاز بکار کرد. وزرای بهداشت 
کشــورهای مختلــف جهــان در هفتاد و 
جهانی  ســازمان  جهانی  مجمــع  یکمین 
بهداشــت، تصویب ســیزدهمین برنامه 5 
 )GPW( ساله ســازمان جهانی بهداشت

را بررسی کردند.
از دیگر برنامه های مجمع جهانی ســازمان 
جهانی بهداشت، بررسی گزارش مقدماتی 
بیماری های  با  مبارزه  کمیســیون جهانی 
غیر واگیر در مورد بیماری های غیر واگیر 
اســت که این گزارش در یازده خردادماه 
ســال جاری منتشر خواهد شد. در مجمع 
جهانی سازمان جهانی بهداشت، موضوعات 
واگیر،  بیماری های  مدیریت  مانند  دیگری 
ایجاد تسهیالت برای معلوالن و موضوعات 
مرتبط با قوانین بین المللی سالمت مطرح 

خواهد شد.

  موضوعات اصلی در دو حیطه اولویت های استراتژیک و امور فنی در هفتاد و یکمین 
اجالس مجمع جهاني ســالمت به شرح زیر در مجمع موردبحث و بررسی قرار گرفت:

1( امور اولویت دار استراتژیک:
 آمادگــي، مراقبــت و پاســخگویي، فلج اطفال و پس از تائید ریشــه کنی، ســالمت، 
محیط زیســت و تغییرات آب و هوایی، کمبود جهانی و دسترسی به واکسن ها و داروها، 
مالکیت معنوی و آمادگی برای ســومین جلســه بلندپایه مجمع عمومی ملل متحد در 

خصوص پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر
2( ســایر امور فنی ازجمله فعالیت جســمانی، ســالمت زنان، کــودکان و نوجوانان، 
تکنولوژی هــای معین، تغذیه مادران، نوزادان و کــودکان، چارچوب آمادگی در مقابل 

پاندمی آنفلوانزا، بیماری های قلبی و ریشه کنی فلج اطفال.
موضــوع اصلــي نشســت عبارت بود از “ســالمت بــرای همه: تعهد به پوشــش 

همـگانی سـالمـت”
”Health for All: Commit to Universal Health Coverage“

سخنرانی های وزیر بهداشــت در مجمع سالیانه سازمان جهاني 
بهداشت عبارت بود از:

1.سخنرانی کشوری در جلسه عمومی پیرامون: 
ســخنرانی کشوری در جلسه عمومی پیرامون: تعهد پوشش همگانی سالمت

2. ســخنرانی در نشســت جانبی پیشــگیری از اچ آی وی/ ایدز در خصوص اقدامات 
جمهوری اسالمی ایران در پیشگیری و کنترل بیماری اچ آی وی / ایدز به عنوان کشور 

منتخب از منطقه شرق مدیترانه و شمال افریقا
۳. ســخنرانی در یازدهمین نشست وزرای بهداشـــت غیر متعـــهدها به ریاســـت 

کـشورونـزوئال

   وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در ژنــو گفت: اجرای برنامه طرح تحول ســالمت درزمینه 
بیماری های غیر واگیر، باعث کاهش ۳0 درصدی میزان مرگ ومیر تا سال 20۳0 می شود.

دکتر ســید حســن هاشمی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی که روز گذشــته برای شرکت در 
هفتادویکمین نشست مجمع جهانی بهداشت به ژنو سفر کرده است ضمن سخنرانی در این نشست، اظهار 
داشت: اجرای طرح تحول سالمت موجب شد تا پرداخت هزینه های درمانی، کاهش قابل توجهی داشته و از 

54 به ۳9 درصد رسیده است. 
وزیر بهداشت در این نشست تصریح کرد: مکانیسم جمهوری اسالمی ایران برای مدیریت بیماری های غیر 
واگیر از منظر سازمان جهانی بهداشت، برنامه ای مقرون به صرفه، جدید و عملی توصیف شده است. همچنین 
این ســازمان، ایران را به عنوان یک کشــور پیشرو انتخاب کرده که باید پیشرفت آن در پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیر واگیر در سال 2018 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش شود. 

  وزیر بهداشــت که به همراه رئیس جمهوری و هیاتی بلندپایه در ســوئیس حضور دارد  
در تشــریح دستاوردهای این سفر در حوزه سالمت گفت: سند همکاری جامع بین ایران و 
ســوئیس در حوزه سالمت به امضا رسید که در خصوص آموزش، همکاری های مؤثر مراکز 
پژوهشی و توســعه روابط تجاری که عمدتاً مشــمول غذا، دارو، لوازم آرایشی و تجهیزات 

پزشکی بود، متمرکز است.
دکتر ســید حسن هاشمی در ادامه افزود: ایران و ســوئیس دستیابی به فناوری های نوین 
و راه های درمان و تشــخیص بیماری های صعب العــالج درزمینه های مختلف نیز همکاری 

خواهد داشت.
وزیر بهداشــت در ادامه با اشــاره به مذاکــرات دوجانبه با وزیر اقتصــاد و علوم برای حل 
مشکالت شرکت های ســالمت محور که بیش از هفت دهه در بازار ایران فعالیت می کنند، 
گفت: برخی از این شرکت ها سرمایه گذاری مشترک دارند و تولید و برخی در واردات مواد 
اولیه فعالیت می کنند و انتظار داریم تا با تشکیل این جلسات گشایش های بیشتری در این 
زمینه مشاهده کنیم و تجار ایرانی و سوئیسی بتوانند با شرایط بهتری کارها را دنبال کنند.

دکتر هاشــمی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص اقدامات دولت برای مقابله 
با تحریم های احتمالی دارو نیز گفت: در گذشته نیز اعالم شده بود که دارو مشمول تحریم 
نشده است و درواقع این گونه نبود و اگرچه به ظاهر تحریم مشمول دارو، غذا و مواد مرتبط 

با این حوزه نیســت اما تجربه گذشــته نیز ثابت می کند این حوزه ها را هم در برمی گیرد و 
محدودیت های مالی ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی بر این بخش تأثیرگذار است. 
وزیر بهداشــت یادآور شــد: در این خصوص با مذاکراتی که بین ســران دو کشــور ایران 
و ســوئیس انجام شد قرار اســت کمیسیون مشــترک اقتصادی دراین باره تشکیل شود و 
پیش بینی می کنیم تا با این کمیســیون از مشکالت احتمالی در این زمینه پیشگیری شود 

و شاهد مشکلی در این زمینه نباشیم.

  در سفر هیات بلندپایه ایران به سوئیس و  اتریش، دکتر اصغری، معاون وزیر و رییس سازمان 
غذا و داروی ایران، از برخی شرکت های دارویی کشور سوئیس بازدید به عمل آورد و تفاهم نامه ای 

با این کشور به امضاء رسید.
در این دیدار همچنین مدیران ارشد شرکت های بزرگ داروسازی روچ،  نوارتیس و صنایع غذایی 
نستله نیز برای همکاری های نوین اعالم آمادگی نمودند. شرکت داروسازی نوارتیس جایگاه دوم 
فروش و تولید در بین شــرکت های داروســازی جهان را دارا اســت و هلدینگ روچ نیز یکی از 

بزرگترین هلدینگ های صنایع دارویی با بیش از 85 هزار نیرو در 150 کشور جهان می باشد.

وزیر بهداشت در ژنـو:
تحقق پوشـش همـگانی سـالمت تنـها با صــلح و امنیت امـکان پذیر خواهد بود

وزیر بهداشت در سوئیس عنوان کرد: 
تأکید بر توســعه همکاری های بهداشتی، 

دارویی و تحقیقاتی دو کشور

دکتر هاشمی در هفتاد و یکمین مجمع جهانی سازمان جهانی بهداشت : 
دستیابی به پوشش همگانی سالمت از طریق 

مشارکت جمعی

   با حضور وزیر بهداشت در سفارت جمهوری اسالمی ایران در وین، 4 سند همکاری در حوزه های بهداشتی، درمانی، علمی و آموزشی بین ایران و اتریش به امضا رسید.
با امضاء این اسناد، همکاری های ایران و اتریش در حوزه های علمی و آموزشی به ویژه برای کنترل و درمان بیماری دیابت در سراسر کشور با مشارکت کشورهای اروپایی و به ویژه اتریش 

و نیز  تشخیص و درمان سرطان و  ثبت بیماری های غیر واگیر توسعه می یابد.
در این راستا سه سند همکاری توسط دکتر الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر ایران و یک سند دیگر در حوزه تشخیص 

و درمان سرطان بین شرکت نسیم سالمت وابسته به بانک پاسارگاد و دانشگاه وین امضا شد.

در سفر وزیر بهداشت به اتریش؛ 

4 سند همکاری در حوزه سالمت بین ایـران و اتریـش امضا شد

امضاء سند همکاری های جامع بهداشتی بین

وزارت بهداشــت ایران و وزارت بهداشت 
عمومی فدرال سوئیس

برنامه های هیات نمایندگي جمهوري اسالمي ایران در 
هفتاد و یکمین اجالس سالیانه سازمان جهاني بهداشت
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خبری  نامــه  فصــل 
حــوزه  تحلیـــلی  و 
بین المــــلل وزارت 
بهداشــت، درمان و 
پزشـــکی آمــوزش 

  ســرکار خانم دکتر ناصحی: از سال 2014 
به بعــد ایران بر اســاس دو مبنــای ذیل از 
کشــورهای واجد شــرایط بهره گیری از فوند 

برای بیماری سل خارج شد:
)Low Burden( 1- بر اساس بار بیماری در گروه بار بیماری کم

) Upper Middle Income( 2- بر اساس درآمد در گروه درآمد متوسط به باال
پیش از آنکه ایران از این فهرســت خارج شود، متولیان برنامه اقداماتی را برای پیگیری برنامه با 
توجه به شرایط منطقه ای ایران در دستور کار قرار دادند. متولیان برنامه با استدالل آنکه هرچند 
اقدامات مناسب انجام شده در ایران منجر به کاهش بار بیماری سل شده است اما در منطقه ای با 
شیوع باالی سل قرار دارد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، 22 کشور با شیوع باالی سل 
شناسایی شده اند که افغانستان و پاکستان جزء آنها هستند و در همسایگی ایران قرار دارند و اتباع 
این کشورها تردد زیادی در ایران دارند. بین 1۳ تا 15 درصد سل تشخیصی در ایران مربوط به 
اتباع کشورهای دیگر است که 97 درصد آنرا اتباع افغانستان تشکیل می دهند بنابراین برای تداوم 
دســتاوردهای برنامه کنترل سل با توجه به آنکه افغانستان و پاکستان همچنان جزو کشورهای 

واجد شرایط هستند باید به ایران نیز توجه شود. 
موضوع دیگر آن بود که اغلب کشورهای همسایه ایران در گروه بار باالی بیماری سل قرار دارند 
از جمله کشــور عراق و شــرایط خاص این کشور و همچنین وجود نوع سل مقاوم به درمان در 
کشورهای شمالی ایران از جمله آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان و تردد باالی اتباع این کشورها 
به ایران. در سال 1۳96 در حدود 1۳ درصد سل و 17 درصد سل مقاوم به درمان تشخیص داده 

شده مربوط به اتباع کشورهای همسایه بودند که بار زیادی به ایران وارد کرد.
دو حالت برای بیماری سل وجود دارد که عبارتند از:

1- سل حساس به دارو با هزینه کم دارویی ) حدود 500 هزار تومان( و عدم نیاز به بستری 
شد و با احتمال درمان 95 تا 96 درصد 

2- سل مقاوم به درمان با هزینه بسیار باالی دارویی )باالی 40 میلیون تومان( و نیاز حتمی 
به بستری شدن سه تا شش ماه از نوع ایزوله و احتمال درمان 40 تا 60 درصد 

متولیان کشــوری برنامه کنترل ســل ایران با استفاده از این مقایســه و ارائه آمار مربوط به 
مبتالیان به این بیماری، توانستند مسئوالن صندوق را به ادامه کار ترغیب کنند و تنها راهی 
که پیش روی ایران قرار داده شــد آن بود که ایران یک طرح پیشــنهادی یا پروپوزال چند 
کشوری )Multi Country Proposal( با کشورهای مد نظر ارائه دهد چراکه ایران به دلیل 

آنکه دیگر واجد شرایط نبود نمی توانست به تنهایی طرحی را ارائه دهد. 
در ابتدا صحبت بر سر آن بود که افاغنه ای که در اردوگاه های سه کشور هستند تحت پوشش 
قرار گیرند. از این طریق اطالعات بین ســه کشــور رد و بدل و بیماریابی در این گروه شود. 
متولیان برنامه در ایران اعالم کردند که اگر گروه هدف فقط محدود به گروه موصوف باشند، 
ایران وارد پروپوزال نخواهد شــد چراکه این گروه تنها ۳ درصد افاغنه ســاکن ایران هستند. 
همچنین در اردوگاه ها که در ایران به آن مهمان شــهر گفته می شود، پایگاه بهداشتی وجود 
دارد و بهبخش هــا به ارائه خدمات روتین می پردازند لــذا این جامعه هدف مورد قبول ایران 
نبود و متولیان برنامه کشــوری کنترل سل اعالم کردند درصورتی که جامعه هدف بزرگتری 
منتفع نشــوند، وارد برنامه نخواهند شد. از ســوی دیگر مهاجرین کشورهای با بار باالی یک 
 )Low Burden( که وارد کشــورهایی با بار پایین یک بیماری )High Burden( بیماری
می شــوند، جزء اندیکاسیون های بیماریابی فعال هستند لذا درصورتی که ایران اجازه یابد که 
گروه بزرگتری را تحت پوشش بیماریابی فعال قرار دهد، وارد این برنامه خواهد شد که مورد 

قبول شرکت کنندگان در نشست مصر واقع شد.

 جناب آقای دکتر افشــین اســتوار: سفر 
هیات وزارت بهداشــت به ریاست آقای 
دکتــر الریجانی معاون آمــوزش وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی به 
دانمارک در راســتای شرکت در جلسه 
گفتگوی جهانی برای مشارکت در تأمین 
منابع پایدار به منظور پیشگیری و کنترل 
بیمــاری های غیر واگیر در دفتر منطقه 
اروپایی ســازمان جهانی بهداشت از 9 تا 
11 آوریــل 2018 مصادف با 20 تا 22 
فروردین 1۳97 انجام شــد. نشستی در 
ســطح عالی که شــرکت کننده هایی از 
ازجمله روسای جمهور  تمام کشــورها 
و وزرای بهداشــت کشــورها، مسئولین 
صندوق بیــن المللی پول، بانک جهانی، 
مؤسســات خیریه بین المللی و مدیران 
رده باالی سازمان بهداشت جهانی در آن 

حضور دارند. موضوع اصلی جلسه، چگونگی تأمین منابع پایدار از طریق مشارکت بخش های 
مختلف جامعه ازجمله بخش سالمت، بخش خصوصی و جامعه ی مدنی بود که در این راستا، 
مســئولیت بخش خصوصی و چگونگی جلب مشارکت آن ها بســیار مورد تأکید قرار گرفت. 
پیشــگیری از بیماریهای غیر واگیر اصل مهمی اســت؛ زیرا بیشترین آمار مرگو میر و ناتوانی 
در ســطح جهانی چه در کشورهای توســعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه را به خود 
اختصاص داده است. نزدیک به 80 درصد از مرگ های زودرس در کشورهای درحال توسعه که 
تأمین منابع برای پیشگیری از آن ها کار بسیار مشکلی است، مربوط به بیماری های غیر واگیر 
است. یکی از موضوعات موردبحث در این جلسه، بازگشت سرمایه در حوزه  بیماری های غیر 
واگیر بود. یک رویکرد جدید در مورد پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر از منظر منابع 
مالی، این اســت که کشورها و به خصوص بخش های اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و دارایی، 
سازمان برنامه وبودجه و دیگر نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیرنده در حوزه تأمین منابع مالی 
فعالیت های بخش ســالمت با اعمال هزینه ها، نوعی سرمایه گذاری انجام می دهند. بسیاری 
از مداخالت و تصمیم گیری های مؤثر در این حوزه، دارای بازگشت چند برابری از لحاظ مالی 
به اقتصاد جامعه هســتند. در صورت شکل گیری این رویکرد در دولت، می توان بخش های 
اقتصادی را برای تأمین منابع مالی پایدار برای پیشــگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر، 
ترغیب کرد. تاکنون، دولت با دید هزینه به منابع موجود برای تأمین سالمت جامعه نگاه می 

کرد، اما اکنون باید با دید سرمایه گذاری 
به منظور بازگشت سرمایه با سود قابل توجه 
در آینده به این مقوله بنگرد. تالش برای 
تغییر دیدگاه به صورت مســتمر در حال 
پیگیری است. نتیجه این رویکرد، ترغیب 
بخــش های دولتی، اقتصــادی، خیریه و 
دیگر بخش های تأثیرگذار برای فعالیت و 
تأمین منابع بیشتر در حوزه پیشگیری و 
کنترل بیماری های غیر واگیر می باشد. 
در جلسه مذکور در دانمارک برای تأمین 
منابــع مالی، منابع گوناگــون و متعدد و 
چگونگی ترغیب آن ها بــرای فعالیت در 

حوزه ذکرشده موردبررسی قرار گرفت.
بــا توجه به اهمیت این موضوع، شــواهد 
علمی و محکم متعددی برای این امر ارائه 
شد. امروزه مقاالت علمی بسیاری در مجله  
معتبــر Lancet در رابطه با گفتگو برای 
تأمین منابع مالی پایدار چاپ شده است. در این مقاالت جنبه های مختلفی از چگونگی تأمین 
مالی پایدار ازجمله جلب مشــارکت افراد تأثیرگذار شامل سیاست گذاران، تصمیم گیرندگان، 
دارندگان سرمایه، بخش خصوصی و بخش خیریه به طور دقیق و جدی موردبررسی قرار گرفت 
و در طی جلسه، نظرات و دیدگاه های صاحب نظران در مورد این مقاالت ارائه شد. آقای دکتر 
الریجانی، معاون آموزشــی وزارت بهداشت نیز به نمایندگی از ایران در نشست پایانی اجالس 
سخنرانی کردند. در این سخنرانی دستاوردهای ایران در حوزه  برقراری سازوکار بین بخشی و 

اجرای برنامه های مربوط به بیماری های غیر واگیر تشریح شدند. 
عالوه بر شــرکت در نشست های تخصصی، بحث های گروهی و سخنرانی های بسیار مفیدی 
ارائه و دستاورد ها و برنامه های ایران در این نشست مطرح شد که بسیار مورد استقبال حضار 
قرار گرفت. ایران یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با بیماری های غیر واگیر در سطح جهانی 
شناخته شده است و با این جایگاه، یکی از فعال ترین مشارکت ها و یکی از معدود سخنرانی ها 
در این نشست مختص ایران بود. در این راستا، وزیر محترم بهداشت و درمان به عنوان دبیرکل 
کمیسیون ویژه سازمان جهانی بهداشت منصوب شدند. همچنین رئیس جمهور در اجالس آتی 
ســازمان ملل در نیویورک در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر سخنرانی 
خواهند داشت که این امر باعث ویژه دیده شدن جایگاه ایران در حوزه پیشگیری از بیماری های 

غیرواگیر شده است. 

  ســرکار خانم دکتر پیکری، دبیر کمیته 
ملی بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشــت 
در خصوص گسترش فعالیت های بین المللی 
معاونت آموزشــی با اشاره به سه سفر دکتر 
الریجانی به یونان، ژنــو و اتریش، در مورد 
دســتاوردهای ســفر به یونان به نکات زیر 

اشاره کرد: 
 انستیتو معیارهای بهداشت و ارزیابی سالمت 
)IHME(، یک موسســه تحقیقاتی درزمینه 
 )Health Metrics( آمار و ارزیابی سالمت
جهانی تحت نظارت دانشــگاه واشنگتن در 
سیاتل، فعالیت می کند. این مؤسسه تحت 
ریاست دکتر کریستوفر موری که نخستین 
فرد در جهان است که بحث بار بیماری ها را 
مطرح کردند، فعالیت می کند. این ســازمان 
ســاالنه کارگاه هایــی را در یونــان برگزار 
از شــرکت کننده هایی  می کند که متشکل 
از کشــورهای مختلف جهان اســت. درواقع 

این انســتیتو هماهنگ کنندگانــی از تمامی 
کشــورهای جهان دارد کــه هرکدام به نوعی 
در آن همــکاری دارنــد. بیشــترین ارتباط 
ایران بــا IHME در بخش بیماری های غیر 
واگیر است. ســفر اخیر به یونان نیز به دلیل 
شــرکت در کارگاه های آموزشی مذکور انجام 
شــد. کارگاه برگزارشده در خصوص آشنایی 
با محاســبه بار بیماری ها در سطح جهانی 
و هدف آن، آشنایی مخاطبان با این مفهوم، 
شــناخت چگونگی متدولــوژی و چگونگی 
اســتفاده از نتایج آن بود. مدت کارگاه پنج 
روزه بود که در آن، سه مبحث به طور موازی 
پیش برده می شد. در مبحث اصلی از این سه 
مبحث که دکتر پیکری در آن شرکت کردند، 
موضوع کمی ســازی یا Quantitative در 
محاســبه  بار بیماریها و عوامل خطر آموزش 
داده شد. در مورد محاســبه بار بیماری ها، 
 Collaborator تعدادی هماهنگ کننده یا

در سطح جهان به صورت فرد حقیقی فعالیت 
می کنند و هماهنگ کننده تمامی فعالیت ها 
در آن منطقه از جهان هســتند. تعدادی از 
آن ها ازجمله دکتر نجفی معاون پژوهشــی 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشاه به صورت 
داوطلبانــه در ایــن حوزه در حــال فعالیت 
هستند. سیاســت IHME به گونه ایست که 
تمامی افراد واجد شرایط می توانند به عنوان 
این ســازمان فعالیت  هماهنگ کننده برای 
کننــد و در این زمینــه، محدودیت خاصی 
وجود ندارد. میزان فعالیت و اهمیت فعالیت 
در ایــن حوزه بــه خود فرد بســتگی دارد. 
مبحث دوم، چگونگی انتقال نتایج محاسبات 
و اندازه گیری ها به سیاست گذاران و مبحث 
ســوم نیز در مورد بصری ســازی داده ها یا 
Data visualization بود. در این نشست 
و در قسمت کارگاه ها، دکتر پیکری و دکتر 
عشــرتی )نماینده معاونت بهداشت( حضور 

داشــتند. نهایتــاً دکتر الریجانــی )معاون 
آموزشــی وزارت بهداشــت( به همراه دکتر 
اسدی الری برای شــکل گیری تفاهم نامه 
با این انتســتیتو هماهنگی هایی را به انجام 
رســاندند. در حال حاضر تفاهم نامه ای بین 
 IHME وزارت بهداشت جمهوری اسالمی و
به منظور انتقال اطالعات کاربردی و با توجه 
بــه اهــداف و اولویت های کشــور صورت 
پذیرفت. همچنین مقرر شــد با استفاده از 
دانش فنی موجود در IHME فرایندی برای 
پیاده سازی هرچه بهتر این آمار در سیاست 
گذاری های کشــور حاصل شود. پس از آن 
برگــزاری کارگاهی  برای  توافقی  همچنین 
توسط اســاتید IHME در ایران حاصل شد 
و مقرر شــد افرادی از 10 کشــور منطقه و 
همچنیــن چندیــن هماهنگ کننده مطرح 
به دعوت دکتر اســدی الری در این کارگاه 

حضور یابند. 

وزیر بهداشــت در دیدار با رئیس جمهور آذربایجــان عنوان کرد: 
گســترش همکاری های ایران و آذربایجان 

درزمینه بهداشتي، درماني و دارویي

  دکتر سیدحسن هاشمي در دیدار با 
آذربایجان  رئیس جمهور  الهام علي اف، 
با ابراز خرسندي از تداوم همکاری های 
اشتراکات  کرد:  خاطرنشان  کشور،  دو 
دیني  فرهنگي،  فــراوان  پیوندهاي  و 
و تاریخــي دو ملت، بســتر و فرصت 
دو  می کند  کمك  که  اســت  مغتنمي 
کشور در تمام زمینه ها ازجمله موضوع 
بهداشــت، درمــان و دارو که به طور 
مستقیم با سالمتي مردم مرتبط است، 
هم در بخش دولتــي و هم خصوصي، 

همکاري نزدیك تری داشته باشند. 
وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه حمایت 
و  ایــران  کشــور  دو  جمهــور  روســاي 
اجراي  پیگیري جدی تر  زمینه  آذربایجان، 
توافقــات در موضوعات پزشــکي، دارویي 
و درمانــي را فراهــم می کنــد، افزود: دو 
کشــور با استفاده از ظرفیت همسایگي، از 
گسترش  براي  قابل توجهی  توانمندی های 
بیشتر روابط برخوردار هستند و مهم ترین 
هــدف دو دولت، در این چند ســال اخیر 
فراهم ســازی بســترها و زیرســاخت های 
براي توسعه همکاری های دوجانبه و  الزم 

منطقه ای بوده است.
دکتــر هاشــمي تصریح کــرد: جمهوري 
دارد،  کامــل  آمادگــي  ایــران  اســالمي 
درزمینه هاي مختلف همکاری های پزشکي، 
بهداشــتي، درماني و دارویــي با جمهوري 
آذربایجان مناســبات خود را گسترش دهد 
و شرایط الزم براي توسعه و رفاه دو ملت را 

بیش ازپیش فراهم سازد. 
وزیر بهداشت با بیان اینکه جمهوري اسالمي 
ایران در حوزه پزشکي پیشرفت های زیادي 
کــرده و آمادگي دارد تــا تجربیات خود را 
در تمامي حوزه ها بــا جمهوري آذربایجان 
به اشــتراک بگذارد، اظهار داشت: بسیاري 
از بیماران از کشــورهاي دیگر براي انجام 
اعمال جراحي ســنگین و پیچیده به ایران 
ســفر می کنند، چراکه خدمــات درماني، 
باکیفیــت باال و هزینه های کمتر از ســایر 

کشورها در ایران ارائه می شود. 
دکتر هاشــمي در خصوص دارو گفت: در 
حــال حاضر بیش از 96 درصد نیاز دارویي 
ایران، در داخل کشــور تولید می شــود و 
به بیش از ۳0 کشــور صــادرات داروهاي 
باکیفیــت و پیشــرفته داریــم، همچنین 

تعدادي از داروهاي ایران نیز در آذربایجان 
به ثبت رســیده که امیدواریم این تبادالت 
توســعه پیدا کند. ایشان با اشاره به حضور 
و همراهــي برخي شــرکت های دارویي در 
این ســفر، در خصــوص بســته همکاري 
آن ها گفت: این شــرکت ها بسته همکاري 
خوبي تهیه کرده اند و امید اســت دستورات 
و توافقات روساي جمهور دو کشور در این 
ســفر، عملیاتي شــده و افق های جدیدي 
در روابط دو کشــور رقم خــورد.  درزمینه 
آموزش متخصصــان و کادر بهداشــتي و 
درماني آذربایجان نیز یک بســته همکاري 

تهیه شده است.
تأکید بر گســترش مناســبات بین ایران و 

آذربایجان در حوزه سالمت 
الهام علــي اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
بــا تأکید بر لزوم گســترش ارتباطات بین 
دو کشــور، گفت: توافقات حوزه بهداشت و 
درمان نسبت به سایر حوزه ها بین دو کشور  
رشد کمتري داشته است و باید سعي شود 
در این حوزه نیز به رشد و ارتقاي مناسبي 
دســت پیدا کنیم، چراکه حوزه بهداشت و 
درمان با گستردگی های زیادي روبرو است. 
رئیس جمهــوری آذربایجان بــر حمایت از 
توافقــات بین ایران و آذربایجان تأکید کرد 
و گفت: مشــکالتي کــه در مراحل آغازین 
داروسازی  کارخانه  ســاخت  اجرایي سازي 
وجود داشــت، در این ســفر موردبحث و 

تبادل نظر قرارگرفته و حل خواهد شد.
وي با اشــاره به حمایت از حضور پزشکان 
ایرانــي براي حضــور در بیمارســتان های 
ارتباطات  آذربایجان، در خصوص گسترش 

در حوزه بهداشت خاطرنشان کرد: ایران و 
آذربایجــان مرزهاي طوالني باهم دارند که 
باید درزمینه برنامه های بهداشــتي بین دو 

کشور برنامه ریزی شود. 
الهــام علی اف از ایجــاد ارتباطات مؤثر در 
حوزه آموزش استقبال کرد و اظهار داشت: 
قباًل تمامي دســتورات را براي گســترش 
مناســبات در حوزه سالمت صادر کرده ایم 
و اکنون نیز بــر آن ها تأکید می کنیم تا در 

روند آن ها تسریع ایجاد شود.
درسفر دوروزه دکتر هاشمی به باکو،  امضاء 
تفاهم نامه هایــی در خصوص راه اندازی دی 
کلینیــک تخصصــی و فــوق تخصصــی، 
بازدیــد از صنایــع دارویــی آذربایجان و 
مذاکره در خصوص راه انــدازی خط تولید 
مشترک دارو در باکو و همکاری در تأمین 
داروی موردنیاز این کشــور با اســتفاده از 
و  ایران  کارخانجــات  خالــی  ظرفیت های 
صادرات دارو به آذربایجان و مذاکره درباره 
تهیه واکسن هپاتیت، سل و سایر بیماری ها 

توسط وزیر بهداشت کشورمان انجام شد.
برگزاری دورهای کوتاه مدت مهارت افزایی 
جهت کادر  پرستاری در بخش های دیالیز، 
پذیــرش  و   NICU و   ICUT، PICU
دانشجوی آذری در رشــته پزشکی با ارائه 
برنامه های آموزشی و ارائه بورس تحصیلی 
و برگزاری آزمون مشترک، از دیگر اهداف 
سفر وزیر بهداشــت به باکو است. دیدار با 
رییس جمهور آذربایجان و وزرای بهداشت، 
کار و رفــاه اجتماعــی و اقتصاد جمهوری 
آذربایجــان نیــز جــزء برنامه هــای وزیر 

بهداشت در سفر به باکو بود.

    رئیس اداره کنترل سل و جذام مرکز مدیریت بیماری ها: 
اخذ ســهم 23 درصدی از فاند 5 میلیون دالری در نشست مصر 

برای کنترل، پیشگیری و درمان بیماری سل
  دبیر کمیته ملی بیماری های غیرواگیر:

توســعه همکاری های موسســه ارزیابی و 
شاخص های سالمت )IHME( با معاونت آموزشی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 مدیر دفتر بیماری های غیر واگیر: 
دسـتیابی به فهـم مشـترک در گفتگوی جـهانی به  منـظورتأمیـن مـنابع پایــدار 

برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر 
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