
G ENERIC

97

 

I P S S 2 2
   2 2 n d  I r a n i a n  

     P h a r m a c y  
  Students Seminar

w w w . i p s s . i r@ipss22 0 2 4 3 3 4 4 8 8 7 6

   2 2 n d  I r a n i a n  
 P h a r m a c y

     Students Seminar 

 
 

@ipss_22 @ipss22 0 2 4 3 3 4 4 8 8 7 6

بررسى وجود يا عدم وجود تحريم هاى دارويى،
سوء استفاده و احتكار

پزشكى شخصى
استارت آپ هاى حوزه ى سالمت

داستان سريالى

پايـيــز



3

یک
ژنر

ی 
هنگ

 فر
بی،

، اد
می

 عل
فی،

صن
مه 

هنا
گا

1

ان
نج

ى ز
ساز

رو
دا

ده 
شك

دان   
97

ـز 
ييـ

پـا
م، 

دو
ره 

ـــا
شمـ

  

ipss_22 ipss_22www.ipss.ir @
دانشكده داروسازى زنجان

شمــــاره دوم، پـاييــز 97  
  

   2 2 n d  I r a n i a n  
 P h a r m a c y

     Students Seminar 

G ENERIC

گاهنامه صنفی، علمی، ادبی، فرهنگی ژنریک
97 پاييز  دوم،  شمـــاره  زنجـــان،   داروســــازى  دانشـــــكده 

دكتر اصغرى: كليد اصلى در حل معضل حق فنى
قانونمند شدن حق خدمات دارويى مى باشد 

اگر داروها فوتباليست بودند
دارورسانى با امواج

وراثت مجوز داروخانه يا بازنشستگى داروساز؟
فارمافيوچر

WiFi

I P S S 2 2
   2 2 n d  I r a n i a n  

     P h a r m a c y  
  Students Seminar

 بيست و دومين سمينار دانشجويان
 داروسازى سراسر كشور

w w w . i p s s . i r@ipss_22 0 2 4 3 3 4 4 8 8 7 6 @ipss_22 @ipss_22 0 2 4 3 3 4 4 8 8 7 6

2

3

بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

گاهنامه صنفی- علمی- ادبی- فرهنگی ژنریک

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
سال اول. شماره دوم. پاییز 97

صاحب امتیاز: دکتر مهرنوش نیکپور
مدیر مسئول: رسول مرکزی

سردبیر: سمیه کرمی
سرپرست بخش علمی:آال درج

سرپرست بخش خبر:محمد حسین رخش
سرپرست بخش صنفی: فرنگیس حیدری

سرپرست بخش ادبی: نیلوفر گنجی
سرپرست بخش نوآوری: درسا جالئی

سرپرست بخش فرهنگی: بهاره جعفری
سرپرست بخش ویراستاری: سمانه اکبری )ری را صالحی دالور، آرش علیجانزاده، آتوسا مؤدب، آیدا ابریشمی، هاله نورسته، 

نازنین وکیلی، زهرا سلمانی وند(
گرافیست، صفحه آرا و طراح جلد: بهنام صیادی ، آرام عقیل لو

تهیه و تنظیم QR کد ها : نیلوفر گنجی

دانشجویان داروسازی امیدی به آینده ندارند
سعی نکنید که ما را متقاعد کنید که 

در هر صنفی، یک روزنه امیدی پیدا می شود
چون اگر با دقت نگاه کنیم 

این صنف لبریز از آشفتگی است
با اینکه

گاهی اوقات یک اتفاقات خوبی هم می افتد
ما داروسازان حس شادی و رضایت درونی هیچ گاه رخ  برای 

نمی دهد
و این درست نیست که 

همه چیز به اتحاد و امید ما وابسته است
چون

ما می توانیم رضایت واقعی را تجربه کنیم
فقط هنگامی که در یک محیط خوب باشیم

می توانیم به بیمارانمان خدمت مؤثر داشته باشیم
مطمئنیم شما هم با ما موافق هستید که

محیطی که در آن هستیم
تأثیر مستقیم دارد بر روی 

عملکرد ما
همه چیز در کنترل ما داروسازان نیست

و شما مسئولین هیچ گاه از ما نخواهید شنید که
دانشجویان داروسازی امیدی به آینده ندارند
حاال این متنو را از پایین به باال بخونید

سمیه کرمی، سردبیر 
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نوبل پزشکی؛ انقالبی در درمان سرطان .......................................................................................................
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چگونه یک کارآفرین بشویم؟...................................................................................................................
مصاحبه با دکتر مهرآمیزی .....................................................................................................................
مصاحبه با دکتر عبدالهی اصل  .................................................................................................................
گذری بر َفراسوی اشتغال داروسازان ..........................................................................................................
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کاریکاتور........................................................................................................................................
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با توجه به ضرورت آشنایی قشر آینده ساز جامعه داروسازی کشور با فرصت های شغلی موجود در این رشته و لزوم آینده نگری، 
با برپایی دوباره مدارس فصلی  ابتدا تصمیم بر این داشت که  دبیرخانه بیست ودومین سمینار دانشجویان داروسازی کشور از 

دانشجویان داروسازی سراسر کشور را با فرصت های شغلی موجود در عرصه 
داروسازی آشنا نموده و به بررسی چالش ها و ضروریات ورود به هریک از این 

عرصه ها بپردازد.
در این راستا نامه نگاری های الزم را با اساتید بنام کشوری آغاز نموده و به 
دعوت از بزرگان داروسازی کشور پرداخته شد. و با درنظر گرفتن امکانات 
بیوتکنولوژی،  تابستانه  مدارس  برگزاری  به  تصمیم  موجود  وظرفیت های 
مشکالت  وجود  با  شد.  گرفته  دارویی  مدیریت  و  اقتصاد  و  فارماسیوتیکس 
فراوان برای دسترسی بهتر دانشجویان داروسازی سرتاسر کشور و بهره مندی 
از این مدارس، اقدام به برگزاری آن ها در شهر تهران گرفتیم تا فرصتی برابر 

برای همه دانشجویان داروسازی کشور فراهم گردد.
از سوی دیگر بدلیل نبود فرصت های کافی جهت بازدید از کارخانجات 

پس از برگزاری جلسه اول دبیرخانه و رابطین سمینار بیست ودوم در دانشکده داروسازی مشهد و جلسه  دبیرخانه رابطین سمینار 
و دبیرخانه شورای آموزش داروسازی در تهران، این بار نوبت به شیراز رسید تا میزبان گردهمایی بعدی دبیرخانه سمینار و 
نمایندگان دانشکده های داروسازی سرتاسر کشور باشد. جلسه با خوشآمد گویی دبیر سمینار به رابطین دانشکده ها آغاز گردید و 

در ادامه ایشان از زحمات رابطین دانشکده شیراز، جهت تقبل میزبانی سمینار، تشکر نمودند.
در ابتدای صحبت ها گزارشی از عملکرد دبیرخانه  سمینار از جلسه گذشته تا کنون ارائه گردید. در ادامه، رابطین و دبیرخانه به 
بررسی عملکرد کمیته صنفی به عنوان یکی از ارکان اصلی سمینار و چالش های این کمیته در تحقق اهداف صنفی دانشجویان 

داروسازی پرداختند و بر نکات زیر تاکید نمودند:
۱. لزوم همکاری فعاالنه ی رابطین با دبیرخانه، در پیشبرد اهداف صنفی سمینار.

۲. ثبت رسمی سمینار به عنوان مرجع قانونی دانشجویان داروسازی سراسر کشور.
۳. تاسیس انجمن مسئولین فنی به عنوان راهکاری برای برون رفت از مشکالت حال حاضر جامعه ی داروسازی.

با آغاز وقت دوم جلسه، دبیر علمی سمینار سرکار خانم دکتر اسماعیلی گزارشی از عملکرد کمیته علمی سمینار در برگزاری 
مدارس تابستانه ارائه دادند؛ و برنامه های آتی این کمیته را تبیین نمودند.

با توجه به لزوم ادامه ی روند برگزاری مدارس فصلی و حفظ فضای انگیزشی در میان دانشجویان، دبیرخانه سمینار تصمیم دارد 
تا مدارس پاییزه را به  صورت قطبی برگزار نماید.

جهت رشد و شکوفایی استعداد های علمی و پژوهشی دانشجویان داروسازی سراسر کشور، دبیرخانه سمینار با همکاری رابطین 
تصمیم بر این گرفت که سلسله کارگاه هایی را تا زمان برگزاری سمینار در سرتاسر کشور برگزار کند.

پس از بررسی چالش های پیش روی کمیته ی علمی، جلسه با بحث پیرامون مشکالت صنفی موجود در جامعه ی داروسازی کشور 
ادامه یافت. آگاه سازی دانشجویان داروسازی کشور نسبت به مشکالت جامعه ی داروسازی به عنوان رکن اساسی برای همراهی و 
همدلی دانشجویان جهت پیشبرد اهداف صنفی سمینار تعیین گردید؛ و تصمیم بر این شد که با استفاده از ابزارهای رسانه ای، 

پنل ها و جلسات در سرتاسر دانشکده های داروسازی کشور، دانشجویان را نسبت به مسائل صنفی آگاه تر و حساس تر نماییم.
در انتها از حضور و همراهی رابطین جهت پیشبرد اهداف سمینار تقدیر گردیده و جلسه خاتمه یافت.

گزارشی کوتاه از جلسه دوم دبیرخانه و رابطین 
میزبانی  به  ایران،  داروسازی  دانشجویان  سمینار  بیست ودومین 

دانشکده داروسازی شیراز در دوازدهم مهر ماه سال جاری

IPSS22 گزارشی از مدارس تابستانه

محمد حسین رخش،9۲،زنجان

داروسازی در واحد های کارآموزی صنعت برای دانشجویان، دبیرخانه سمینار مذاکرات خود را با دو تن از بزرگترین
و شناخته شده ترین کارخانجات داروسازی کشور – شرکت سیناژن و کارخانه داروسازی عبیدی- آغاز نمود تا 

دانشجویان درکنار مطالب تدریس شده در مدارس تابستانه، با فضای کاری صنعت داروسازی آشنا گردند.
پس از تعیین محتوای مطالب تدریس شده در مدارس، تبلیغات در فضای 

مجازی صورت گرفته و در ۱4 مرداد
 ماه ثبت نام از سایت سمینار آغاز گردید که با استقبال بی نظیر دانشجویان 

داروسازی سراسر کشور ظرفیت ثبت نام
سیناژن  و  عبیدی  داروسازی  کارخانجات  از  بازدید  و  تابستانه  مدارس  در   

تکمیل شد.
مدارس تابستانه در ۲۳ مرداد 97 با مدرسه بیوتکنولوژی دارویی آغاز گردید. 
محترم  مدیرعامل  مباشری،  دکتر  آقای  جناب  مدرسه  این  سخنران  اولین 
شرکت زیست فناوری رایاژن، به بررسی چشم انداز، اهداف و فرصت های نوین 
تجاری در عرصه بیوتکنولوژی دارویی پرداختند. ایشان در صحبت های خود 
بر نقش بیوتکنولوژی دارویی در آینده دانش پزشکی تاکید داشتند. در وقت 
دوم این برنامه جناب آقای سیدعلیرضا حسینی، قائم مقام مجموعه دارویی 

سیناژن، به بررسی فرآورده های بیوسیمیالر و فرآیند های کلی ساخت و کنترل این فرآورده ها پرداختند. در وقت آخر این جلسه 
سرکار خانم دکتر هاله حامدی فر، ریاست محترم مجموعه دارویی سیناژن، چالش ها و فرصت های داروسازی را بررسی نمودند. 
با پایان مدرسه بیوتکنولوژی گروه اول از دانشجویان در همان روز و گروه 
دوم از دانشجویان در روز شنبه از مجموعه دارویی سیناژن بازدید نمودند.

ابتدا  در  گردید.  آغاز  فارماسیوتیکس  تابستانه  مدرسه  دوم،  روز  شروع  با 
داروسازی شهید  دانشکده  علمی  هیئت  مرتضوی عضو  دکتر  آقای  جناب 
بهشتی به معرفی رشته فارماسیوتیکس وبررسی چشم اندازهای این رشته 
پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر حمیدی، استاد دانشکده داروسازی 
زنجان، دانشگاه های نسل چهارم را معرفی نموده و نقش این دانشگاه ها را 
در جامعه تبیین نمودند. با آغاز تایم سوم جلسه جناب آقای دکتر شهبازی، 
عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی زنجان، سیستم های نوین دارورسانی 
محترم  مدیرعامل  مهرآمیزی،  دکتر  آقای  جناب  ادامه  در  دادند.  شرح  را 
شرکت داروسازی تهران شیمی، سرکار خانم دکتر یلدا حسین زاده اردکانی، 
جناب آقای دکتر حمیدی و با حضور جناب آقای دکتر اسفندیار اختیاری، 
به بحث و گفت وگو  ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه  بررسی  فناوری مجلس شورای اسالمی، در پنل  رئیس کمیته پژوهش و 
نشستند و بدین ترتیب روز دوم از مدارس تابستانه سمینار خاتمه یافت. پس از پایان این مدرسه دانشجویان در دو گروه به 

بازدید از کارخانه داروسازی عبیدی پرداختند تا بیش از پیش با صنعت داروسازی آشنا گردند
آقای دکتر حسین وطن پور،  این مدرسه جناب  آغاز گردید. در طی  اقتصاد و مدیریت دارویی  تابستانه  در روز سوم، مدرسه 
عضو محترم هیئت علمی دانشکده داروسازی شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر فاطمه سلیمانی، عضو محترم هیئت علمی 

دانشکده داروسازی تهران، به معرفی و بررسی چشم اندازها و اهداف کلی این 
رشته پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر عبداللهی اصل، عضو محترم هیئت 
علمی دانشکده داروسازی تهران، به همراهی جناب آقای دکتر مجاهدیان آینده 
انتها با حضور  بازار کار داروسازان را در این حوزه معرفی نمودند. در  شغلی و 
جناب آقای دکتر فیض بخش و سخنرانی ایشان با محوریت کارآفرینی در حوزه 

اقتصاد و مدیریت، مدرسه تابستانه اقتصاد و مدیریت پایان یافت.
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ابتال  اثر وراثت، تغییرات هورمونی،  ریزش مو ممکن است در 
به بیماری ها، مصرف برخی از داروها و غیره باشد و میلیون ها 
این عارضه درگیر  با  یا مرد  از زن  اعم  نفر در سرتاسر جهان 
فناوری های  و  علوم  پژوهشکده ی  به تازگی محققان  می باشند. 
تولید  انعطاف پذیر  پوشیدنی  ابزار  یک  کره،  کشور  پیشرفته 
Micro LED تشکیل شده است.  از یک مجموعه  کرده اند که 
می باشد  قرمز  نور  با   Micro LED  900 شامل  مجموعه  این 
با  پستی  تمبر  یک  از  کوچک تر  ابعادی  با  تراشه  یک  روی  و 
ضخامت ۲0 میکرومتر قرار گرفته است. توان مصرفی این ابزار 

تقریبا ۱000 برابر کمتر از لیزرهای نوردرمانی است و انرژی آن 
موجب آسیب گرمایی به پوست انسان نمی شود. محققان این 
ابزار را برای رشد مجدد مو روی پشت موش ها مورد آزمایش 
که  موش هایی  موهای  مجدد  رشد  و مشخص شد  دادند  قرار 
روزانه ۱5 دقیقه و به مدت ۲0 روز با استفاده از این ابزار تحت 
درمان قرار می گیرند در مقایسه با سایر موش ها سریع تر است. 

 ابتال به جوش های التهابی یا آکنه در صورت و بدن, عارضه ای 
است که میلیون ها نفر در سرتا سر جهان به آن مبتال هستند. 
باکتری Propionibacterium acnes یک سویه باکتری فرصت 
ارتباط  در  آکنه  عارضه  ایجاد  با  که  است  پوست  روی  طلب 
Christie-(می باشد. این باکتری یک فاکتور التهابی موسوم به
این  می کند.  ترشح   Atkins-Munch-Petersen )CAMP
ایجاد  به  منجر  که  پوست  التهابی  واکنش ها  ایجاد  در  فاکتور 
آکنه می شود تاثیر مهمی دارد. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا 
در یک مطالعه حیوانی دریافتند که آنتی بادی مونوکلونال علیه 
واکنش های  توجهی سبب کاهش  قابل  میزان  به  فاکتور،  این 
مونوکلونال  بادی  آنتی  این  تزریق  می-شود.  پوست  التهابی 
التهاب پوست و درمان آکنه، عوارض جانبی  عالوه بر کاهش 
داروهای موجود را در پی نخواهد داشت. پژوهشگران امیدوارند 
با این روش به درمان موثری علیه آکنه های پوستی دست یابند 

بیماری  سایر  برای  التهابی،  های  آکنه  برای  کاربرد  که ضمن 
های مرتبط با P. acnes از قبیل اندوکاردیت، اوستئومیلیت و 
سرطان پروستانت نیز مفید باشد .نتایج این مطالعه در نشریه 

Investigative Dermatology منتشر شده است.

Lee HE et al (August 2018).Trichogenic Photostimulation Using Monolithic Flexible Vertical AlGaInP Light-Emitting Diodes. ACS Nano.12 (9), pp 9587–9595
Wang Y. et al. The Anti-Inflammatory Activities of Propionibacterium acnes CAMP Factor-Targeted Acne Vaccines. Journal of Investigative Dermatology (2018).
Leheste JR et al .P. acnes-Driven Disease Pathology: Current Knowledge and Future Directions. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (2017)

المیرا محمدی،.Ph.D،بیوتکنولوژی دارویی، اصفهان

یک لیوان پر خبر
به تازگی پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا یک آزمایش تشخیصی 
ادرار،  نمونه  از  استفاده  با  می تواند  که  داده اند  توسعه  ارزان 
دقیقه  چند  در  تنها  را  آنتی بیوتیک  برابر  در  مقاوم  باکتری 

شناسایی کند.
هوشمند،  فوق العاده  حال  عین  در  و  ساده  آزمایش  این 
شناسایی  را  افراد  ادرار  نمونه های  در  بتاالکتاماز  مولکول های 
می کند .بتاالکتاماز، آنزیم های خاص تولید شده توسط باکتری 
آنتی  یک  اثرات کشنده  با  مقابله  برای  آنتی بیوتیک  به  مقاوم 

بیوتیک هستند.
آزمایش مذکور "DETECT" نام داشته و برای شناسایی باکتری 
تنها به یک نمونه ادرار نیاز دارد و در عرض چند دقیقه می تواند 
حضور بتاالکتامازها را شناسایی کند. این آزمایش نه تنها این 
امکان را برای پزشکان فراهم می کند تا باکتری بدن بیماران 
تا  قادر می سازد  را  پزشکان  بلکه همچنین  کنند  را شناسایی 
یکی   Niren Murthy کنند.  تجویز  مناسب  آنتی بیوتیک های 

ته   DETECT »آزمایش   گفت:  مطالعه  این  پژوهشگران  از 
تنها به شما می گوید که چه افرادی دارای عفونت های مقاوم 
به  باکتری  با نشان دادن میزان  بلکه  به آنتی بیوتیک هستند، 
شما می گوید که چه افرادی می توانند با آنتی بیوتیک درمان 
آزمایش  این  بیشتر  توسعه  با  دارند  قصد  شوند.«پژوهشگران 
بتوانند حضور برخی دیگر از سویه های باکتری را نیز تشخیص 

دهند. 

تشخیص باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک ظرف چند دقیقه

 www.mefda.ir/news
فاطمه دبیرزاده،92،زنجان

1. Zappelli C, Barbulova A, Apone F, Colucci G. Effective Active Ingredients Obtained through Biotechnology. Cosmetics. 2016;3(4):39.
2. PSC Beauty. Plant Stem Cell Perfect Anti-Wrinkle Essence Serum 2018 [Available from: https://www.pscbeauty.com/D2/cmc-anti-wrinkle-essence-serum.
3. Zhang S, Duan E. Fighting against Skin Aging: The Way from Bench to Bedside. Cell Transplant. 2018;27(5):729-38.
4. Sanacora S, Jerome J, Mammone T. Stem cell-conditioned media as a potential antiaging technology in skin care. J Am Acad Dermatol 2018;79(3):AB269.
               5. Patkar KB. Herbal cosmetics in ancient India. Indian J Plast Surg. 2008;41(Suppl):S134-S7.

عطیه رضایی،95، علوم پزشکی آزاد تهران 

داروسازی حوزه محصوالت  توسعه  درحال  از شاخه های  یکی 
آرایشی بهداشتی است. مصریان باستان از رنگدانه های طبیعی 
متخصصان  می کردند.  استفاده  زیبایی  برای  گیاهان  و  میوه ها 
در  جدی  تغییراتی  بیوتکنولوژی  علم  ظهور  با  دارند  عقیده 
ترکیبات سازنده محصوالت آرایشی و بهداشتی ایجاد شده است و 
فوایدی را برای استفاده از سلولهای بنیادی )خصوصاً سلول های 
بنیادی گیاهان( در این محصوالت، مثل بازسازی سلولی متصور 
شده اند.گرچه برخی شرکت های تولیدکننده ممکن است ادعا 
داشته باشند که در محصول"سلول بنیادی زنده"وجود دارد اما 
می دانیم که در یک محصول شیمیایی نمی توان انتظار وجود 
یک سلول زنده را داشت. از این دسته از محصوالت می توان به 
 Plant stem cell beauty skin restoration sebum cream
از شرکت PSC Beauty اشاره کرد. هدف بعدی تولیدکنندگان 
استفاده از conditioned medium سلول های بنیادی بود که 
در واقع شامل انواع فاکتورهای رشد و سایتوکاین های محیط 
با ارسال سیگنال هایی می توانند باعث  کشت سلول هاست که 
تقسیم و رشد سلولی و کمک به جوان سازی سلول های پوست 
شوند. مثل ADIOStem® cellular rejuvenation serum از 

.celprogen شرکت
و درنهایت محصوالتی می بینیم که در آن ها از عصاره سلول های 
بنیادی استفاده شده است که می تواند برای بازسازی زخم ها و 

 PhytoCellTec™ Solarکمک به جوان سازی مفید باشد .مثل
Vitis

 cosmeceutical معتقد است می توان از کلمه Albert kligman
با  تعامل  در  و  کرد  استفاده  بهداشتی  و  آرایشی  برای صنعت 
ارائه  جهت  مناسبی  فرصت های   pharmaceutical صنعت 
آورد.  وجود  به  مصرف کننده  به  باالتر  کیفیت  با  محصوالت 
بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت  جدید  اولیه  ترکیبات  تولید 
خصوصاً مواد بیولوژیک امروزه یکی از جنبه های مهم وجذاب 

کازمتولوژیست ها به شمار می رود.

سلولهای بنیادی در محصوالت آرایشی بهداشتی

درمانی جدید برای آکنه

ابزار فیزیکی برای رویش مجدد موها
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سرطان سالیانه میلیون ها انسان را می کشد و یکی از بزرگترین 
چالش های سالمت برای بشریت است. با تحریک توانایی ذاتی 
برندگان  تومور  به سلول های  برای حمله  بدن  ایمنی  سیستم 
تاسوکا هونجو یک  آلیسون و  امسال جیمز پی  نوبل  جایزه ی 

اصل کامال جدید برای درمان سرطان پیدا کرده اند.
بر  آن ها  همه ی  که  است  متنوع  بسیار  بیماری  یک  سرطان 
اساس گسترش کنترل نشده ی سلول های غیرطبیعی با توانایی 
از روش های  تعدادی  بدن است.  ارگان های سالم  به  گسترش 
درمانی سرطان از جمله جراحی اشعه و سایر روش ها موجود 
نوبل را در گذشته دریافت  از آن ها جایزه ی  هستند و بعضی 
کرده اند. با این حال درمان سرطان پیشرفته بسیار دشوار است 

و به روش های جدید درمان نیاز است.
   •شتاب دهنده ها و ترمزها در سیستم ایمنی

سلول های  تشخیص  در  ما  ایمنی  سیستم  کار  اصلی  اساس 
خودی از غیرخودی است. سلول های T یک نوع از سلول های 
انجام  بدن  دفاع  در  را  اصلی  نقش  که  هستند  خون  سفید 
دهنده های شتاب  عنوان  به  پروتئین  یکسری  می دهند. 

T-Cell عمل می کنند که برای ایجاد یک پاسخ ایمنی کامل 
نیاز است. بسیاری از دانشمندان در این زمینه تحقیق بنیادی 
کرده اند و پروتئین های دیگری را به عنوان ترمز یا بازدارنده ی 
سیستم ایمنی شناسایی نموده اند. تعادل بین شتاب دهنده ها 
تضمین  این  هستند.  ضروری  شدید  کنترل  برای  ترمزها  و 
به  حمله  درگیر  کافی  اندازه ی  به  ایمنی  سیستم  که  می کند 
از  این سیستم  میکروارگانسیم های خارجی است درحالی که 
تخریب سلول های  به  منجر  که می تواند  از حد  بیش  فعالیت 

سالم شود، جلوگیری می کند.
   •یک قاعده ی جدید برای درمان سرطان

ترمز  عنوان  به  که  پروتئین  یک  روی  بر  آلیسون  پی  جیمز 
قباًل  او  داد.  انجام  مطالعاتی  می کند  عمل   Tسلول ها روی  بر 

یک آنتی بادی تولید کرده بود که می توانست به این پروتئین 
متصل شود و آن را مسدود کند. او و همکارانش برای آن که 
از  را   T-Cell ترمز   می تواند  آنتی بادی  آین  آیا  که  دریابند 
آزمایشی  کند  باز  ایمنی  سلول های  برای  را  راه  و  ببرد  بین 
انجام دادند. موش های سرطانی تحت درمان با این آنتی بادی 
به طور چشمگیری درمان شده بودند. علیرغم توجه کم صنعت 
داروسازی، آلیسون تالش های زیادی برای توسعه ی این درمان 
بر روی انسان انجام داد. در سال ۲0۱0 یک مطالعه ی بالینی 
بیماران مالنومای پیشرفته نشان  قابل توجهی در  اثرات  مهم 
شد.  ناپدید  سرطان  ماندن  باقی  عالئم  بیمار  چندین  در  داد. 
تا به حال این نتایج قابل توجه در این گروه از بیماران دیده 

نشده بود.
پروتئین  تاسوکا هونجو یک  الیسون  از کشف  قبل  چند سال 
دیگری که به عنوان یک ترمز سلولی عمل می کند را کشف 
نبود  حیوانی  آزمایش های  در  پرداخت.  آن  مطالعه  به  و  کرد 
نشان  را  کننده ای  امیدوار  و  خوب  بسیار  نتایج  پروتئین  این 
داد. در سال ۲0۱۲ یک مطالعه ی کلیدی اثربخشی در درمان 
بیماران مبتال به انواع مختلف سرطان را نشان داد. نتایج فوق 
العاده بود. بهبودی و درمان در چندین بیمار مبتال به سرطان 
متاستاتیک دیده شد، چیزی که اساساً غیر قابل درمان بود.در 
حال حاضر تعداد زیادی آزمایش با این اصول در برابر بسیاری 
از سرطان ها در حال انجام است و پروتئین های بازرسی جدید 

به عنوان اهداف مورد آزمایش قرار می گیرند.
 

 نوبل پزشکی؛ انقالبی در درمان سرطان 

Nobleprize.com
نویسنده:علیرضا معبودی،96،زنجان

بیماری آنفلوانزا توسط سویه های مختلفی ایجاد می شود که هرساله تغییر می کنند 
با این وجود واکسیناسیون از بهترین روش ها برای کنترل آن می باشد. ایمنی ایجاد 
شده توسط واکسن کوتاه مدت است و هر ساله واکسیناسیون با توجه به سویه های 
مختلف باید انجام شود. فصول شایع بیماری از مهر تا اردیبهشت می باشد. دو - سه 
هفته بعد تزریق واکسن تیتر آنتی بادی در بدن زیاد می شود بنابراین بهترین زمان 

تزریق واکسن شهریور یا مهرماه می باشد. این واکسن از ابتال به ویروس های شایع سرماخوردگی جلوگیری نمی کند.

آنفلوانزا

در ادامه به تعدادی از واکسن ها اشاره می کنیم:

۱- بر اساس طیف اثر: به طور کلی دو نوع سه ظرفیتی 
)trivalent( و چهار ظرفیتی )quadrivalent( وجود دارد:

B و یک نوع A سه ظرفیتی: شامل دو نوع ویروس آنفلوانزای نوع
B و دو نوع A چهار ظرفیتی: شامل دو نوع ویروس آنفلوانزای نوع

۲- بر اساس نحوه تجویز واکسن ها شامل:
Flu shot: واکسنی است که معموال توسط یک سوزن داخل بازو 

تلقیح می شود. خودش می تواند شامل چندین نوع سه یا چهار 
ظرفیتی و ... بشود.

Intradermal flu vaccine: معموال به صورت زیرپوستی 
تزریق می شود، دارای سوزن باریک و مقدار آنتی ژن کمتری نسبت 

به قبلی است. 
By jet inject flu vaccine: از فشار باال برای نفوذ واکسن به 

داخل پوست استفاده می شود.
luriafA ← مناسب برای افراد 64-۱8سال، ۳ ظرفیتی    

Nasal sparay: همان واکسن زنده ی ضعیف شده است که به 
فرم اسپری بینی وجود دارد.

واکسن آن 4 ظرفیتی است و برای افراد 49-۲ سال تجویز 
می شود. در مادران شیرده کمتر از 50 سال قابل استفاده است. 
در بیماری و عفونت خفیف می توان استفاده کرد ولی در عفونت 

متوسط تا شدید منع مصرف دارد.

3- بر اساس تکنولوژی و نحوه ی ساخت به  3 دسته زیر تقسیم می شوند:
Based Flu vaccines-cell: ویروس ها به طور معمول در تخم مرغ رشد می کنند ولی در این نوع واکسن به جای تخم مرغ از سلول های 

mammalian استفاده می شود در این صورت آنتی بادی های تولید شده دارای کارایی بیشتری هستند و همینطور فرآیند تولید در این روش به 
مدت زمان کوتاه تری نیاز دارد.

Flucelvax۲0۱6 ←در سنین باالی 4 سال استفاده می شود.
Recombinant flu vaccinees: در این روش از قسمتی از ژن یک ویروس استفاده شده و آن را به سلول حشرات وارد کرده و در نهایت 

پروتئین های تولید شده را جداسازی و خالص می کنند. 
Flublok← چهار ظرفیتی و در افراد باالی ۱8 سال استفاده می شود.

 Adjuanted vaccine: همانند واکسن های معمول ویروس را درون تخم مرغ رشد می دهند با این تفاوت که به آن اَدجوانت MF59 اضافه 
می کنند تا هم پاسخ قویتری ایجاد کند هم به مقدار کمتری از ویروس برای تلقیح نیاز  باشد.

Fluad ← سه ظرفیتی، در افراد باالی 65 سال استفاده می شود. 
High-dose influenza: مقدار آنتی ژن بیشتری در آن استفاده شده تا پاسخ ایمنی قوی تری ایجاد شود.

Fluzone-high dose ←سه ظرفیتی که آنتی ژن آن 4 برابر حالت عادیست و برای افراد باالی 65 سال قابل استفاده است.
حال به بررسی دو واکسن پرکاربرد موجود در ایران میپردازیم:

)influvac( اینفلوواک۲0۱9-۲0۱8: واکسن آنفلوانزای غیرفعال ۳ ظرفیتی است که توسط شرکت ABBOT هلند به صورت سرنگ های 
Prefilled intradermal به حجم 0/5 میلی لیتر فرموله شده است.

)vaxigripe( واکسی گریپ ۲0۱9-۲0۱8: واکسن آنفلوانزای غیرفعال 4 ظرفیتی است که توسط شرکت sanofi pasteur  فرانسه به صورت 
سرنگ های Prefilled intradermal به حجم 0/5 میلی لیتر فرموله شده است

 باید در دمای 8-۲ درجه نگه داری شوند و پس از ۱ بار استفاده 
)مصرف نصف دوز( دور ریخته شوند.

 از 6 ماهگی به بعد قابل استفاده اند.
 دوز مورد نیاز برای افراد 6 ماه تا ۳6 ماه 0/۲5 میلی لیتر و برای افراد 

باالی ۳6 ماه 0/5میلی لیتر است.

 برای کودکان زیر 9 سال که برای اولین  بار است واکسن را دریافت 
می کنند باید دوز مشابه 4 هفته بعد تکرار شود.

 واکسن در بارداری و شیردهی قابل استفاده است.   
 در صورت وجود عفونت حاد یا تب یا بیماری فعال نورولوژیکی مثل 

فاز حمله MS واکسیناسیون باید به تعویق بیفتد. 

 www.euro.who.int
 www.mwdscape.com
 www.mwdbroadcast.com

آال درج،9۲،زنجان
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 ویروس پاپیلومای انسانی
 

با ژنوم دو رشته ای دایره ای شکل و  انسانی( یک ویروس کوچک، بی کپسول،  پاپیلومای  یا همان Human Papillomavirus )ویروس   HPV
DNAدار است که سلول های پوست و بعضا سلول های موکوزی را آلوده می کند.

بیش از ۱00 نوع از HPV شناخته شده و بیش از ۳0 نوع آن می تواند عامل عفونت تناسلی باشد. از انواع مهم HPV، تیپ 6 و ۱۱ است که این 
تیپ ها در اغلب اوقات منجر به زگیل تناسلی می شوند که در دسته low risk )کم ریسک( قرار می گیرند. HPV تیپ های ۱6، ۱8، ۳۱، ۳۳، 45 که 
درنهایت می توانند منجر به سرطان دهانه رحم، واژن و مقعد شوند؛ در دسته High risk )ریسک باال( قرار می گیرند. قابل ذکر است که این ویروس 

تیپ های متنوعی دارد و تیپ های ذکر شده، صرفا انواع مهم تری از این تیپ ها می باشند.

راه انتقال: ابتال می تواند در اثر هرگونه تجربه از برخورد تناسلی با فرد 
اغلب  برای  نیست(.  الزامی  مقاربت  )صرفا  بیفتد  اتفاق  ویروس  به  مبتال 
افراد در ۲ یا ۳ سال ابتدایی تماس جنسی آن ها منتقل می شود. از دیگر 
راه های انتقال می توان به روابط جنسی پرخطر و شرکای جنسی متعدد 

اشاره کرد.
تشخیص: زگیل های تناسلی، پاپولی یا پایه دار و عمدتا بی عالمت هستند 
باشند.  اندازه و محل، می توانند دردناک، خارش دار و تب دار  به  و بسته 
می شوند.  اثبات  بیوپسی  با  و  بوده  چشمی  به صورت  زگیل ها  تشخیص 
الزامی   HPV تیپ  و  سرطان  تشخیص  جهت  رحم  دهانه ی  غربالگری 
 HPV تشخیص عفونت .)HPV typingاست )تست پاپ اسمیر و تست
از غربالگری سرطان دهانه ی رحم توصیه می شود. غیر  به عنوان بخشی 
 HPV عفونت  معمول  آزمایشات  رحم،  دهانه ی  سرطان  غربالگری  از 

غیرضروری است.
مگر  نمی شود  توصیه  عفونت  درمان  واکسن ها(:  و  )داروها  درمان 
زگیل  یا  رحم  دهانه ی  اپی تلیالی  داخل  ضایعه  بیمار  درصورتی که 
داشته باشد زیرا عفونت تحت بالینی HPV، هم چنین زگیل های درمان 
نشده تناسلی ممکن است خود به خود بهبود یابند. در نتیجه تصمیم به 
بستگی  افراد  شرایط  به  تناسلی  زگیل های  به  مبتال  افراد  درمان  شروع 
دارد که شامل تعداد، اندازه، شکل و محل زگیل، ارجحیت بیمار، هزینه 
درمان، پیچیدگی بیماری، عوارض ناخواسته و... می شود. اگر درمان آغاز 
شد، هدف از بین بردن زگیل های قابل درمان است. هنگام از بین بردن 
زگیل ها، ممکن است در طول یک دوره زگیل وجود نداشته باشد که این 

دوره، ریشه کن شدن یا عدم انتقال ویروس HPV را تضمین نمی کند. 
برای زگیل های خارجی، درمان وابسته به بیمار است و به وسیله روش های 
تکمیل کننده از جمله کرایوتراپی، TCA 80-90 % یا BCA، پودوفیلین 
رزین ۲5-۱0 % و... انجام می شود. حتی روش جراحی نیز برای زگیل های 
ثابت و در افرادی که زگیل های تناسلی متعددی دارند یا ناحیه وسیعی 

را پوشانده، توصیه می شود.
از سری داروهای مورد استفاده موضعی می توان به محلول یا ژل پدوکسی 
فیلین %5 )ضد میتوز و نابود کننده زگیل( و کرم imiquimod 5% )با 
عملکرد تحریک واکنش ایمنی به افزایش تولید اینترفرون و سیتوکین و 

درنهایت نابودی زگیل( اشاره کرد.
هم چنین در حال حاضر سری های سه گانه واکسن گارداسیل غالباً جهت 
پیشگیری از ابتال به HPV مورد توجه است. این واکسن در دختران در 
رده سنی 9-۱۲ سالگی و غالباً مدت زمانی زودتر از اولین رابطه جنسی 
تا سن  را دارد ولی  باالترین کارایی  این سن  تزریق در  توصیه می شود. 
۲6 سالگی نیز امکان تزریق وجود دارد. در مردان نیز سن تزریق واکسن 
9-۲6 سالگی می باشد. واکسن گارداسیل در زنان و مردان به طور مشترک 
از سرطان مقعد و زگیل های تناسلی جلوگیری می کند؛ هم چنین در زنان 
نیز به جلوگیری از سرطان رحم و واژن کمک می کند. ولی باید توجه کرد 
که واکسن گارداسیل نمی تواند در برابر انواع سرطان ها مقاومت کند بلکه 
تنها در برابر 9 نوع گسترش یافته و خطرناک تر HPV می تواند مقاومت 
تیپ   4 دربرابر  تنها  دارد  وجود  ما  کشور  در  که  )واکسنی  کند.  ایجاد 

پرخطر مصونیت ایجاد می کند. 
 

در نهایت:
واکسن و تمام داروها اعم از کرم ها، محلول ها و... غالباً جهت پیشگیری از ابتال و گسترش بیماری مورد استفاده قرار می گیرند. درمان این بیماری به 

شرایط و ضوابط زیادی بستگی دارد و پایبندی به اصول اخالقی و رعایت بهداشت موجب کاهش ریسک ابتال به این بیماری می شود.

http://www.who.int/biologicals/areas/human_papillomavirus/en/
http://www.gardasil9.com
http://gardasil.ir/
Cecil internal medicine/۲5th edition/

مهرنوش هاشمی، 95، علوم پزشکی آزاد تهران

از پزشکی شخصی چه میدانیم؟

نشریه نشاء علم، سال ششم، شماره اول، دی ماه 9۴
روزنامه جام جم 

مجله تعالی بالینی، دوره اول، شماره دو، تابستان 92
L Hood, SH Friend - Nature reviews Clinical oncology, 2011 - nature.com
GS Ginsburg, JJ McCarthy - TRENDS in Biotechnology, 2001 – Elsevier

علی نقدی،95،اهواز

شده است؛  طراحی  فردی  ویژگیهای  اساس  بر  پزشکی شخصی 
البته این به معنای ساخت وسایل و تجهیزات و یا داروی خاص 
نیست، بلکه در این طب افراد جمعیت به زیرجمعیت هایی تقسیم 
می شوند که درمان و پاسخ دارویی یکسانی دارند و یا استعداد 
ابتال به بیماری خاصی در آن ها بیشتر است. دارو های ناسازگار، 
ساالنه موجب مرگ صدها هزار نفر و بستری شدن میلیون ها نفر 
رایج،  درمان های  در  که  کرد  اضافه  نکته  این  به  باید  می شوند. 
زمان تشخیص طوالنی است و تجویز داروی مناسب کمتر اتفاق 
می افتد که این مسئله موجب هدر رفت منابع اقتصادی عظیمی 

می شود. 
صورت  به  شخصی  پزشکی  کمک  با  انفعالی  حالت  از  پزشکی 
پیشگیرانه درآمده است، این رویکرد جدید از طب با چالش هایی، 
عمدتاً از جنس تکنیکی و اجتماعی روبه رو است. چالش اجتماعی 
شامل فراهم کردن نیروی کار متخصص و متقاعدکردن بیماران 
و سازمان های بهداشتی و بیمه ها  به کارآمدی پزشکی شخصی 
اختراع ساعت ها و گوشی های هوشمند،  بین  این  می شود و در 
حمل،  قابل   EEG و  خون  گلوکز  اندازه گیری  مانیتورهای 
 ،)۲00۳( انسان  ژنوم  پروژه ی  تکمیل  ژنتیک،  علم  پیشرفت 
به  شایانی  کمک  بیوانفورماتیک  و  آنالیزی  علوم  زیاد  پیشرفت 
غلبه بر چالش تکنیکی می کند. شاید در نگاه اول به نظر بیاید 
که هزینه ی پیاده سازی طب پیشگیرانه و پویا زیاد است، اما اگر 
یابد  افزایش  تولید محصوالت پزشکی شخصی  و  بیماران  تعداد 
و از طرفی سازمان های بیمه گر وارد عمل شوند و نیز با توجه به 
بهره وری بیشتر پزشکی هدفمند در قبال پزشکی رایج و هدرمند 
توجیه  هزینه ها  ثانی  در  می یابند،  کاهش  هزینه ها  اوالً  امروز، 
شخصی  پزشکی  نیاز  مورد  اطالعات  می کنند.  پیدا  اقتصادی 
و...  زندگی  محیط  سلول ها،  متابولیت ها،  پروتئین ها،  ژنوم،  از 
امر نشان می دهد بر خالف تصور پزشکی  این  گرفته می شود که 

شخصی فراتر از ژنوم است.
افراد مختلف از نظر میکروبیوم متفاوت اند که این امر تأثیر بسیار 
که  می بینیم  هم چنین  دارد.  فرد  سالمت  و  بیماری  در  زیادی 
گذر اول کبدی دارو در افراد متفاوت است، به عبارتی متابولیسم 
اتفاق می افتد که ساختاری وابسته  آنزیم سایتوکروم  تاثیر  تحت 
شرقی  جوامع  در  امپرازول  داروی  مثال  به عنوان  دارد.  ژنوم  به 
نسبت به سفیدپوستان اثر کمتری دارد و این ها همه تأکیدی بر 
بر مبنای پزشکی شخصی است.  نظام سالمت  لزوم ریل گذاری 
99.9درصد از ژنوم انسان ها با هم مشترک است و آنچه موجب 
تفاوت،  منشاء  است.  باقی مانده  درصد   0.۱ تنها  می شود  تفاوت 

SNP.است  SNP همان  یا  تک نوکلئوتیدی  پلی مورفیسم های 
نوکلئوتید دیگر  نوکلئوتید جایگزین  زمانی رخ می دهد که یک 

می شود. 
در ۳0 درصد از موارد سرطان سینه گیرنده ی here۲/neu  بیش 
و  سلول ها  حد  از  بیش  رشد  موجب  که  می شود  بیان  حد  از 
ایجاد سرطان می گردد. داروی تراستوزومب یا هرسپتین موجب 
مسدود سازی این گیرنده می شود و درمان مناسبی برای سرطان 
سینه ای که here۲/neu  مثبت است به شمارمی رود. این دارو بر 

کسانی که here۲/neu  منفی اند تاثیر ندارد.
داروی وارفارین با اختالل در عملکرد ویتامین k فعالیتی ضدانعقاد 
خون دارد، آنچه که در مصرف این دارو اهمیت دارد تنظیم دوز 
مورد نیاز است، اثبات شده که افراد بر اساس ویژگی های منحصر 
به فردی که دارند نیاز به دوز متفاوتی از دارو دارند و این امر 
تفاوت که دوز  این  با  رایج کاماًل پذیرفته شده است  در پزشکی 
اما در  تعیین می شود  اساس وزن و سن و جنس  بر  نیاز  مورد 
پزشکی شخصی سه SNP در تعیین دوز این دارو دخیل اند؛ افراد 
دارای آنزیم SYP۲C9*۱ متابولیسم معمولی دارند و افراد دارای 
SYP۲C9*۲ و SYP۲C9*۳  به ترتیب ۳0 و 90 درصد کمتر 

متابولیسم دارند پس قاعدتاً به دوزاژ کمتری نیاز دارند.
این  که  است    B-RAFپروتئین تولید  مسئول   BRAF ژن 
پروتئین موجب تقسیم سلولی شده و در سرطان نقش مستقیم 
 BRAF دارد. 60درصد از سرطان پوست به علت جهش در ژن
 BRAF V600E ایجاد می شود و 90 درصد از این ها دارای جهش
هستند، داروی مورافنیب بر بیماران BRAF V600E مثبت تاثیر 

دارد.
رشته های  و  پالک ها  حضور  طریق  از  آلزایمر  قطعی  تشخیص 
از  پس  تنها  که  می گیرد  صورت  اتوپسی  و  مغز  در  آمیلوییدی 
نخاعی  مغزی  مایع  از  استفاده  داد.  انجام  را  آن  می توان  مرگ 
و پت اسکن هم روش هایی تهاجمی و ضعیف اند؛ اما می توان به 
کمک بیومارکر ها به تشخیص سریع تر و درمان مؤثرتر این بیماری 
پرداخت و این امر جز با پزشکی شخصی محقق نمی شود. پس 
به صورت خالصه می توان فواید پزشکی شخصی را بدین صورت 
برشمرد: درمان پیشگیرانه، تجویز دوز مناسب، عوارض کمتر و 
مراحل  در  بیماری  به  ابتال  احتمال  تشخیص  مناسب تر،  درمان 

اولیه، کاهش هزینه و کاهش زمان درمان.
بنای طب  پزشکی شخصی  که  است  این  بر  محققین  عقیده ی 

نوین در آینده خواهد بود.
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شد.  خراب  سرم  بر  کوه  مثل  صدایش 
لبخندم را از نمیدانم کجا پیدا کردم و به 

لب هایم چسباندم:
- جانم خانوم عزیزی؟

شیفتی  امروز  شما  خداروشکر  -وای 
خانوم دکتر. به دادم برس، بیچاره شدم..

به  را  تمسخر  و  کالفگی  کردم  سعی 
صدایم نرسانم:

- چی شده؟ باز امروز ملینا پی پی نکرده؟ 
آروغ  برای  باز  نکنه  شده؟  شکمش شل 

بعد شیرش مشکلی پیش اومده؟
- وای، ماشاال خانوم دکتر اَمون نمیدی. 
خوب  شکمش  ینی  خوبه.  اینا  همه  نه، 
ولی  زده.  شیرشم  بعد  آروغ  میکنه،  کار 
سه ساعته یه بند گریه میکنه. هر کاریش 

میکنم آروم نمیشه.
-ینی چی هر کاری؟

دادم  شیر  کردم،  عوض  -پوشکشو 
قاشق  یه  حتی  بردم،  حمومشم  بهش، 

استامینوفن دادم بلکه بخوابه.
یکی نبود به او بگوید تو که هنوز دست 
خود  چرا  نیستی،  بلد  را  راستت  و  چپ 
بی وقت  و  وقت  که  تو  میکنی؟  درمانی 

برای شکم کار کردن و 
سبز و زرد و سفت و شل بودن محتویات 

پوشک بچه ات اینجایی!
- االن در چه حاله؟

گریه  هنوز  میومدم  داشتم  که  من   -
می کرد.

بدون کودک آمده بود و معاینه میخواست! 
نفس عمیقی کشیدم:

- تب نداره؟
- نه خانوم دکتر، فقط خیلی گریه میکنه.

سفت  زیادی  زدی؟  دست  شکمشو   -
که  نبود  بدنش  از  خاصی  جای  نبود؟ 

دست بزنی گریه اش شدیدتر شه؟
- هوم... نه خانوم دکتر. آب جوش نبات 

هم بهش دادما. ولی فایده نداره.
- آخرین تغذیه و دفعش کی بود؟

کم  یه  بهش  پیش،  ساعت   ۲ همین   -

میومدم  داشتم  پوشکشم  دادم.  کمکی 
عوض کردم.

- شیر هم دادی بهش؟
- به زور یه کم خورد.

تو  قرمزی  خارش؟  بینی؟  آبریزش   -
پوست؟ جای گزیدگی؟ هیچی؟

- نه، فقط گریه میکنه.

از تکرار این جمله داشتم عصبی می شدم. 
به این فکر می کردم که ۳ ساعت گریه و 
جیغ چه بالیی سر حنجره ی یک کودک 

یک ساله می آورد.
-ببرینش دکتر. بچه ای که ۳ ساعت گریه 
میکنه رو نباید اینقدر بی خیال ول کنی.

دختر  و  برود  زودتر  می کردم  خدا  خدا 
روی  اسم  برساند.  دکتر  به  را  بیچاره 
خواندم.  را  دستم  جلوی  دفترچه ی 
کودک  بودم  امیدوار  بود.  رفته  عزیزی 
بیچاره زیاد درد و ناراحتی نکشیده باشد.

ده نسخه ی بعدی را هم رد کردم. بیست 
نامش  بود.  مانده  شیفتم  پایان  تا  دقیقه 
از همکاران  او که خجل  به  را خواندم و 
مرَدم سعی داشت توضیحاتم را راجع به 
خاطر  به  خوب  پمادش  صحیح  مصرف 
را  تشکرش  می دادم.  توضیح  بسپارد، 
زنگ  موبایلم  که  بودم  نشنیده  کامل 
خورد. عزیزی بود. شماره ی تمام پرسنل 

هر شیفت را داشت.
صدای خنده اش از پشت تلفن می آمد.

- خوبین خانوم دکتر؟
- ملینا خوبه؟ دکتر بردینش؟

قهقهه زد. ابرو در هم کردم:
کرد  نگرانمون  همه  این  نگیرتش.  بال   -

واس خاطر هیچی.
- دکتر بردینش؟

- نه دیگه. دکتر الزم نشد.
از بی خیالی اش کفرم در آمده بود. کودک 
ساکت شده بود و او دکتر رفتن را پشت 

گوش انداخته بود.

- ینی چی مگه میدونین چش بود؟
- جای شما خالی دیشب مهمونی بودیم. 
و  آبگوشت  کلی  کردم،  زیاده روی  من 

ساالد کلم خوردم.
سعی می کردم ربط جمالتش را به ملینا 

و ناراحتی اش بفهمم. مهلت نداد:
- دیگه ُصبی که شیرش دادم بی قراری 
می کرد.  بعد گریه هاش شروع شد و قطع 

نشد.
- االن قطع شد؟

یه  روتون  به  گالب  دکتر.  خانوم  بله   -
شیمیایی زد و راحت کرد خودشو

خندید.  اش  جمله  ادامه ی  در  ِهرِهر  و 
نمیدانستم  بود.  افتاده  کجم  دوزاری 
چرا  شیرده  مادر  بزنم.  داد  یا  بخندم 
نباید روی تغذیه اش نظارت داشته باشد؟ 
از  بود  کشیده  دردی  چه  ملینا  طفلک 

نفخ.
- آره دیگه. این همه جیغ و ویغ کرده بود 
واس خاطر یه باد شکم. ببخشید توروخدا 

خانوم دکتر. شما رو هم زا  به  راه کردم.
ِهرِهر خندیدنش را تکرار کرد. با صدای 
نسخه پیچ کنار دستم و دیدن فردی که 
منتظر،  و  بود  ایستاده  پیشخوان  جلوی 
کردم.  قطع  را  تماس  اضافه  بی حرف 
همیشه همین بود. عزیزی می آمد داد و 

َهوار می کرد برای هیچ چیز.
با  کردم  سعی  کشیدم.  عمیقی  نفس 
ملینا  به  خودسر  او  اینکه  به  کردن  فکر 
به  را  خودم  تمرکز  می دهد  استامینوفن 
هم نزنم و به خانمی که پشت پیشخوان 

منتظر بود توجه کنم:
- بفرمایید؟

داستان سریالی
بحث نکن آقا بحث نکن 

باکسی نمیشه بحث کرد..
که تواین وضعیت 
گرونی غذا، شربت 

اشتهاآورمیخره 

باکارمند 
بیمه که سرعتش 

از سرعت وصل شدن 
اینترنت دایل آپ 

کمتره 

باکسی 
که میگی آلپرازوالم 

بدون نسخه نداریم میره 
رو کاغذ مینویسه میاره 

باکسی 
که تو این وضعیت 
با پول یارانه اش 
میخواد از کشور 

بره 

با داروساز 
نمونه کشوری که 

داروخونه اش یه شهر 
دیگه اس خودش یه شهر 

دیگه 
باکسی 

که میپرسه 
شیاف قبل از 
غذاس یا بعد 

باکسی 
که اتیکت 

داروسازو میبینه باز 
سراغ دکترو میگیره

باکسی 
که میگه دستور 
نزن میخوام ببرم 

پیش دکترم

باداروسازی 
که حق فنی اش 

یک چهارم قیمت 
پوشک بچه اس 

بامرد 
قد بلندی که 

از سیروس میترسه، 
اونم سیروس 

کبدی 

وجیهه عزیزی،94 ،دانشگاه شهید صدوقی یزد
ری را صالحی،9۱، شهید بهشتی
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صبح زمستان سرد 
در مسیر دانشگاه 
با رادیوئی روشن 

یک سوال نا به گاه 

شغل تو شبیه چیست؟
فکر کن و مثال بزن
مرور کن لحظه ها رو
حرفی بی مالل بزن

مجری رادیو گفت:
»فکر کنید به این جواب

فارغ از درآمدش
کمی بی حساب کتاب«

کار من االن چی هست
خب فقط یک دانشجو

اما در آینده ام
داروسازی پیش رو

کار من مثل چیه؟
ذهن من یک جا نموند

صدای بوق ممتد
منو از جایم پروند

حرکت اتومبیل
از پشت چراغ قرمز
از سر گیری افکار 

بی خیال شم؟؟ نه هرگز

شبیه یک باغبون 
که مراقبه زیاد 

تا که در آخر کار 
قرص هامون خوب دربیاد

چون معلمی ماهر
با شاگردان بدخط 

دست خط ها رو از بریم 
نسخه ها رو سطر به سطر 

هم چون یک فضانورد
دنبال کشف حیات 
اون روی سیاره ها 
ما درون ترکیبات

مثل تستر غذا 
از همه چیز می چشیم 

مثل خون جاری می شیم
توی میکروب جا می شیم

توی پیچاپیچ مغز
آرام گام برمی داریم 

از ساختارهای شیمی 
کمی سر در میاریم

کارآگاهی کنجکاویم 
پی علت و معلول 

آنالیز عنصری 
پیدا کردن مجهول 

ما شبیه آلیسیم 
توی دنیایی غریب

هر لحظه یک شگفتی 
در مسیرهایی عجیب

شروع شد بارش برف 
رقص دانه های نور

سمفونی ذره ها 
تشکیل کمی بلور 

رسیدم به دانشگاه 
با افکار ریخت و پاش 

در مسیر آینده 
دوباره از نو، تالش!

شغل تو شبیه چیست؟!
کتاب خونه تو بساز!

اگه قرار بود بین شخصیت الکسیس ایوانوویچ و ژنرال یکیشو 
انتخاب کنی، انتخابت کدوم بود؟

 اما اصال اینا کی هستن؟ برای دونستنش باید بری سراغ کتاب 
"قمار باز" فئودور داستا یوفسکی روسی.

اگه تکلیفت با خودت معلوم نیست، اگه نمی دونی چی درسته 
چی غلط، اگه نیاز به یک راهنما داری که از قضاوت های مطلق 
به ملتی  یه سر  بری،  به سمت کال قضاوت نکردن  غیرمنطقی 
بزن که عشق رو خوب فهمیدن؛ یه سر بزن به "ملت عشق" 
الیف شافاک ترک تبار. اون از زندگی شمس نوشته، کسی که 

بیشترین اثر رو روی موالنای جان گذاشت؛ پس بخونش.
هدیه،  اون  قراره  اگه  داشته  باشه،  وجود  هدیه ای  قراره  اگه 
حقایق  از  بخشی  روایت گر  کتاب  اون  قراره  اگه  باشه،  کتاب 
تاریخ در قالب یه قصه باشه، پس چرا "خانوم" مسعود بهنود 

نباشه؟!
»همه ی حیوانات با هم برابرند، اما برخی برابرترند.« مفهوم 
بهت  نه؟!  ترسناکیه،  جمله ی  نیست؟!  آشنا  برات  جمله  این 
جمله  این  صاحب  حرف های  بقیه ی  سراغ  توصیه می کنم 
بری، پس ارجاعت میدم به "مزرعه ی حیوانات" جورج اورول 

انگلیسی.
گفته می شود  درباره تان  که  دروغ هایی  باورکردن  »از 
واقعا  که  شوید  کسی  همان  به  تبدیل  تا  دست بردارید 
بدتر  همه چیز  از  هم  همیشه  و  بوده  همیشه  دروغ  هستید.« 
بوده؛ کوچک ترین کاری که من و تو می تونیم بکنیم اینه که 
تمرین کنیم که خودمون آدم حسابی باشیم، که روراست باشیم. 
خوندن این کتاب میتونه کالس درس خیلی خوبی باشه واسه 

ما؛ کتاب "خودت باش دختر" ریچل هالیس آمریکایی.
و  نخوندیش  هنوز  اگه  خوندی؟!  رو  من"  زندگی  "صعود 
حتما  و  برو  بده  انگیزه  بهت  که  بخونی  کتابی  یه  دوس داری 
ایوانز  الرا  اسم  به  دختریه  کتاب  این  نویسنده ی  بخونش. 
آمریکایی که بعد از رهایی از شر سرطان، کوهنوردی رو شروع 
می کنه و یه تیم کوهنوردی تشکیل میده که اعضاش هرکدوم 
تو  رو  تو  می تونه  که  کتابی  خاصی.  بیماری  و  دارن  قصه ای 

خودش جا بده.
اونا  از  یکی  غیرقابل باور.  افسانه ست؛  مثل  بعضیا  زندگی 
زندگی دختریه به اسم ایمی پردی که بر اثر یه بیماری پاهاشو 
از دست میده، کلیه هاش از کار میفته و خیلی مشکالت دیگه تا 

حدی که دکترا از ادامه ی زندگیش قطع امید می کنن اما...
 برو و بقیه شو از کتابش بخون

کتاب "روی پاهای خودم" ایمی پردی اهل آمریکا

عادت کنیم کتاب بخوانیم پیش از آن که 
عادت کنیم کتاب نخوانیم!

 

نیلوفر گنجی، 92، زنجان
مهسا ابوعلی، 91، زنجان

پریسا لوینه، 95، اهواز
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که  ما  قصه ی  دخترک  نبود،  یکی  بود  )یکی 
گذروندن  از  بعد  ست  دکتره"  "خانم  اسمش 
مشقت های زیاد و خراب شدن دو تا پایان نامه ش 
فارغ التحصیل  باالخره  نحس بودنش،  خاطر  به 

شد.(
 .YESSS شــد.  تمـــوم  باالخره  -خـــب! 
خب کلـــی برنامه چیدم. ولی قبلش باید برم 
برم  بعدم  تسویه حساب.  واسه  بگیرم  امضاهامو 
طرحم  نوبت  تا  بعدشم  بدم،  طرح  درخواست 
یه  دربیارم،  پـــول  برم،  شیفت  می خوام  بشه 
واسه  می رم  فردا  از  کنم!  کیف  بخرم،  ماشین 
تموم  روزه  دو-سه  کنم  فکر  جمع کردن؛  امضا 

بشه. برم بخوابم که باید صبح زود پاشم. 
اما  شد؛  روونه  امضاها  سمت  به  )دخترک 
یکی درمیون یا کال نبودن یا مرخصی بودن. ولی 
تموم  امضاها  دوهفته،  بعد  باالخرــــــــــه 
شد. البته مبلغ 500هزار تومن ناقابل هم برای 
یک کتاب که یادش رفته بود تحویل کتاب خونه 

بده، پیاده شد.(
-خــب امضاها تموم شد. فقط می مونه امضای 
"آقای اصغری" حراست که اونم گفت دوهفته 
که  روزی   ۱۲ ساعت  می آد.  مرخصی  از  دیگه 
رو  امضا  که  برم  قبلش  جلسه ست.  هم  می آد 

استاد کنم.
)خب مثل اینکه هنوز امضاها تکمیل نشده. من 
جمله مو تصحیح می کنم. ولی خب باالخره بعد  
دوهفته امضای آقای اصغری رو هم گرفت و... 

تمــــوم( 
-ن بابا نبود!

)خب دخترک فردای اون روز...(
-نبود!

)پس فردا(
-نبــــــود!

)پس اون فردا(
-بـــــود! اینـــــه!!! 

)آقا مبارکه. پس شیرینی بده(
-اِ! عجب راوی پررویی هستیا!

نامه ی  برای اخذ  اون  از  بعد  )اِ! بی تربیت. خب 
درخواست  که  انجمن شهرش  به  رفت  شیفت، 

نامه بکنه. ولـــــی...(
+عزیزم شما تا طرحت نمی تونی شیفت بری که!

- ینی چی؟ ینی تا طرح نمی تونم کار کنم؟!
+آره دیگه گلم. مگر اینکه از دانشگات یه نامه 
اونم  فارغ التحصیلی،  واقعا  معلوم شه  بیاری که 
برای سه ماه بعدش باید دوباره درخواست بدی.

-باشه. باز همون سه ماهم، سه ماهه!

+باشه عزیزم برو از دانشگات نامه بیار.
هم  کسی  دیگه ست.  شهر  دانشگام  من  -آخه 

نیس واسم بره بگیره!
+خب خودت برو دیگه گلم.

)دخترک سرخوش ما هر روز غمگین تر از دیروز 
مقصد  سریع تر  گرفت  تصمیم  پس  می شد. 
نبود  شیفتی  اصال  چون  کنه؛  انتخاب  رو  طرح 
می صرفید  واسشون  داروخونه ها  بره؛  بخواد  که 
پول  بدن،  پول  بهش  کمتر  بگیرن  دانشجو  که 
وقتم  هر  ندن،  سنوات  ندن،  عیدی  ندن،  بیمه 
بیان؛  خودشون  و  بخوان  عذرشو  خواستن  که 
چون هیچ قراردادی بسته نمی شد. خالصه 
اینکه  تا  طرحش  منطقه ی  واسه  گشت  خیلی 
خب  اسم...؟؟؟  به  ییالقی  روستای  به  رسید 
اسمش خیلی سخته من نمی تونم بخونم!!! حاال 
فکر  پیش خودش  نیس!  مهم  اونقدرام  اسمش 
طرح  بره  خودش  شهر  تو  باشه  قرار  اگه  کرد 
می کشه  طول  سال   ۳5 چیزی حدود  اون وقت 
به دست بیاره.  رو  داروخونه  احداث  امتیاز  که 
روستا.  اون  به  بره  که  گرفت  تصمیمشو  پس 
تازه رو حقوق طرحش هم حساب کرده بود. فکر 
اون وقت  تومن می گیره که  می کرد ماهی 5-6 

می تونست...(
-خب ۱ سال ۱۲ ماهه. اگر هر ماه به من 5 تومن 
بدن، اون وقت می تونم بعد یک سال یه ساندرو 
که  پشمالوهام  عروسک  این  از  کنم.  ثبت نام 

توو پاهاشون تیله ست از آینه آویزون می کنم.
روبه رو  واقعیت  با  که  بود  و خیاال  فکر  این  )تو 
شد و فهمید که حقوقش چیزی نزدیک به سه 
تومنه. اونم واسه اون منطقه ی دور افتاده. پس 

هی داشت low battery تر می شد.(
-خب با ماهی ۳ تومن می تونم بعد ۱۲ ماه ۳6 
آلبالویی   ۲06 یه  وقت  اون  داشته باشم.  تومن 
اونم  بابا.  بهتره  خیلی   ۲06 آـــــره  می گیرم؛ 

۲06 آلبالوییییی!!!
)بعد گذشت حدود 6 ماه نوبت طرحش رسید 
و همین طور زمان داشت می گذشت. یه مشکلی 
بود فقط! اون موقع دیگه ۲06 آلبالویی رو با ۳6 
می شد  فقط  پول  اون  با  خرید.  نمی شد  تومن 

پراید خرید؛ اونم سفید :-/
طرح  توی  تازه  که  بود  این  بزرگ تر  مشکل 
فهمیدنه  واین  چیه  به  چی  می فهمید  داشت 

داشت اذیتش می کرد(
-آره فاطمه. نمی دونی که! اون مرضیه بود که 
پدرشوهرش پول دار بود، آره آره حاج کاظم؛ ببین 
بدون اینکه شرط جمعیت و اولویت رو رعایت 

بکنن بهش مجوز احداث داروخونه تو شهرستان 
داروخونه شو  که  دادن  مرخصی  ماهم   6 دادن. 
تموم  مرخصیش  که  ماهم   6 بعد  کنه،  سرپا 
بود،  استان  مرکز  طرحش  تازه  برگشت.  شد 
که  شهرستانی  همون  به   کردن  منتقلش 
پروانه ش  هم  صبحا  حتی  زده بود.  داروخونه شو 
و  بیمه  تو محل طرحش؛  تو داروخونه ست هم 
که  من  اما  نیست،  خیالشون  عین  دانشگاهم 
می خواستم پروانه م رو برای محل طرحم تغییر 
بدم تا بتونم تو یه شیفت دیگه تو داروخونه کار 
کنم گفتن نــــــه! بیمه گیر می ده. نمی تونی. 
ماهه   ۱۲ بهت!   بگم  چی  دیگه  فاطمه!  هعی 
حقوقمو  ندادن،  ماندگاری  حق  ندادن،  کارانه 
به  رفتم  خوبه  باز  که  اینا  می دن.  روز   ۱5 بعد 
و  ایمی پنم  آخه  دکتر  می گم  بیمارستان  دکتر 
مروپنم رو چرا هم زمان تجویز کردی؟ برگشته 
داد و بــــــیداد که آخه تو چه می فهمی فالن 
کن.  ولش  بابـــا!  ای  جوجـــه.  چیه  مریضی 

اصال خودت چطوری؟!
هم  رو  طرح  بود  که  هر سختی ای  به  )خالصه 
دیگه  نبود.  قبلش  مثل  دیگه  اما  گذروند. 
همه آرزوهاش یادش رفت، خیلی سعی کرد که 
پولش  اما  کنه  احداث  داروخونه  یه  خودش  از 
نرسید که نرسید. چند سال بعدم به یه پزشک 
سوار بر فقر و بی کاری بله گفت و سال های سال 
کنار هم دیگه زندگی خوب و خوشی رو ساختن. 

هرچند؛ شما باور نکنید...
به  اما  به سر رسید، کالغه خواست،  ما  قصه ی 

خونه ش نرسید...(

   
    نیلوفر گنجی، 92، زنجان

قصه ی من به سر رسید؟!

گویش مولکولی

 ۱۳97 سال  دانشجویان  بر  سالم 
زاده،  نقی  روزبه  دکتر  من  خورشیدی. 
مؤسسه ی  پژوهشگر  و  محقق  داروساز، 
بزرگترین  از  یکی  هستم.  نوا  مولکول 
آینده  قرن  یک  در  بشر  اختراعات 
 Molecular Voice دستگاه  ساخت 

Recorder  هستش. 
خورشیدی   ۱450 سال  در  شیمیدان ها 
با  مولکول ها  که،  پی بردن  نکته  این  به 
گویش  که  خاصی،  زبان  به  همدیگه 
 )molecular language( مولکولی 
مدت  میکنن.  برقرار  ارتباط  داره،  نام 
نیم قرن به طول انجامید تا زیرساخت ها و 
ساز وکارهای شنود این صداها و ساخت 
مبدل هایی برای تبدیل اون به زبان های 
سال  در  بشر  بشه.  انجام  بشر  فهم  قابل 
مکالمه ی  اولین  خورشیدی،   ۱500
از  بعد  و  کرد؛  ثبت  رو  مولکول ها  بین 
عنوان  به  که  مفتخرم  سال   7 گذشت 
بین  ثبت شده  مکالمات  اولین  داروساز 
داروی متوتروکسات و گیرنده اش، آنزیم 

دی هیدروفوالت ردوکتاز 
صبر  کنم.  پخش  براتون  رو   )DHFR(
 Mhz فرکانس  روی  رو  دستگاه  کنید 

5۲6 تنظیم کنم و اآلن ...
چرا  نمیکنی؟  ولم  چرا   :DHFR

نمیذاری راحت باشم؟
گیرنده ات  به  کنم  ول  متوتروکسات: 

اتصال کواالنسی داده، خراب شده.
- گیرنده ام چیکار کرده؟

-گیرنده ات درست همون کاری رو کرد، 
دانشجوهای  با  فارماکولوژی  درس  که 

داروسازی کرد.
آنزیمم.  من  کارو.  این  نکن   -
تترا  به  رو   )FH۲( دی هیدروفوالت 
هیدروفوالت )FH4( تبدیل می کنم؛ ولی  
اگه یه آنتاگونسیت مثل تو بچسبه بهم، 
DNA تولید نمیشه و سلول سرطانی به 

فنا میره.
لذتی  باشه  اتفاقی  که  رفتنی  فنا  به   -
نداره. من میخوام اجباری جد و آبادشو 

جلو چشماش بیارم.
- نکن اینکارو لعنتی. سلول داره میمیره.
 ۲۱ و  روز   7 دقیقاً  االن  بمیره.  خب   -
ساعت و ۱۲ دقیقه است که بهت وصلم، 
رو  پیریمیدین  و  پورین  سنتز  جلوی  تا 
  RNA و    DNA اینجوری  و  بگیرم 

سنتز نشه. مگه اینکه برای بار آخر ...
- حتی فکرشم نکن.
- خواهش می کنم.

و  من  میان  آنچه  کسی  فاش  نشود   -
توست ...

- به به لذت بردم.
- خب حاال ولم کن.

سلول  تا  منو.  نگیر  جدی  بیخیال   -
سرطانی نمیره ولت نمی کنم. ها ها ها ...

باورم نمیشه. فکر نمی کردم این مسخره 
کشیده  مولکول هام  دنیای  به  بازیا 
می کنم  فکر  دقیق  که  حاال  اصاًل  بشه. 
 Molecular Voice Recorder
شمام  بوده.  مزخرفی  اختراع  خیلی 
از  االن  منم  نرید.  دنبالش  آینده  تو 
حضورتون مرخص میشم تا این دستگاه 
بیخود رو به 7۲ روش مختلف نیست و 

تجزیه اش کنم.               
فعاًل بای بای ... اه   

محمد باقر نقی زاده،94،اردبیل        
با همکاری: ثنا حضرتی نوین                                                                           
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توسعه  به  شروع  تازه  که  است  نوپایی  شرکت  راه اندازی  استارت آپ 
کرده است. شروع کار استارت آپ ها معموال محدود و کوچک است بدین 
صورت که در ابتدا توسط چندین بنیان گذار یا یک فرد تأمین و مدیریت 
می گردد. این شرکت ها محصول یا خدماتی ارائه می دهند که در حال 
آن  بنیان گذاران  یا  و  نمی شود  ارائه  بازار  در  دیگری  جای  در  حاضر 
معتقدند که با کیفیت پایین تری ارائه می شود. در این قسمت به طور 
مختصر به معرفی تعدادی از استارت آپ های جذاب و پرطرفدار جهان 

در حوزه ی سالمت می پردازیم. )۱(

:Grailاستارت آپ 
تشخیص زودرس سرطان نقش چشمگیری در کاهش مرگ ومیر ناشی از این بیماری دارد. با این حال غربالگری های موجود تنها 
برای تشخیص چند نوع محدود از سرطان ها مورد استفاده می باشند و بیشتر سرطان ها در مراحل پیشرفته قابل تشخیص هستند.
هدف گریل توسعه دادن تست های خون جهت تشخیص سرطان قبل از شروع عالئم آن می باشد؛ که با بررسی نوکلئیک اسیدهای 

موجود در نمونه خون، این هدف قابل دست یابی است. )۲(
 

:Aprecia Pharmaceuticalاستارت آپ 
اولین و تنها تولیدکننده ی فرم های دارویی به وسیله ی چاپگرهای سه بعدی است که توسط FDA مورد تأیید واقع  شده است. 

هدف این فناوری بهبود کیفیت زندگی بیماران در سراسر جهان می باشد.
هم چنین تولید فرآورده های دارویی با دوز باال و پراکندگی سریع )Zip Dose( برای بیماران با مشکل بلع، از دیگر تولیدات 

Aprecia می باشد. )۳(

:Akiliاستارت آپ 
این استارت آپ به کمک بازی های ویدئویی شخصی سازی شده، به درمان و تشخیص اختالل های روان پزشکی و مغز و اعصاب 

مثل اختالالت بیش فعالی، اوتیسم و اختالالت افسردگی می پردازد. )4(

:Doctor on Demandاستارت آپ 
Doctor on Demand برای همه ی ساکنین ایاالت متحده ی آمریکا قابل دسترس است و درست مانند یک ویزیت حضوری، 
پزشک از طریق تماس تصویری سابقه و عالئم بیمار را مورد بررسی قرار می دهد، تست هایی انجام داده و ممکن است درمان هایی 
برای فرد )از جمله نسخه و تست های آزمایشگاهی( نیز توصیه نماید. حق عضویت در این برنامه رایگان است ولی برای ویزیت 
دکتر باید مبلغی پرداخت شود که البته میزانش از ویزیت حضوری به مقدار قابل توجهی کمتر می باشد. آنفوالنزا و سرماخوردگی، 
آلرژی ها، اضطراب و افسردگی، مشکالت مربوط به چشم و پوست، مراقبت های اورژانسی و عفونت های مجاری ادراری مثالهایی 

از بیماری هایی هستند که توسط این پزشکان می توانند مورد بررسی و درمان قرار گیرند. )5(

:Owletاستارت آپ 
جوراب هوشمند Owlet سطح اکسیژن و ضربان قلب نوزادان را از طریق موبایل به والدین آن ها گزارش می دهد و بدین ترتیب 
بدون برهم زدن خوابشان از وضعیت نوزاد مطلع می شوند. چراغ سبز روی دستگاه در صورت طبیعی بودن سطح اکسیژن یا 
ضربان قلب نوزاد به والدین از شرایط مساعد نوزاد اطمینان خاطر می دهد و درصورت خروج از محدوده ی نرمال نیز آنان را آگاه 

می سازد. )6(

 استارت آپOrganovo Holding:معرفی تعدادی از استارت آپ های حوزه ی سالمت در جهان:
در Organovo به طراحی و تولید بافت های زنده ی انسانی با عملکرد مشابه بافت های طبیعی بدن به کمک فناوری بیوپرینت 

سه بعدی پرداخته می شود. به این ترتیب، توانایی هایی از قبیل:
بافت های  اعتبارسنجی  و  طراحی  ساخت،  برای  دارویی  بیولوژیک  شرکت های  و  آکادمیک  پزشکی  مراکز  با  همکاری  الف( 

آزمایشگاهی پیش بینی کننده برای مدل سازی بیماری ها و سم شناسی.
و  پره کلینیکال  آزمایشات  بین  ارتباطی  پل  که  فرد؛  به  تجویز  از  قبل  انسانی  عملکردی  بافت های  در  داروها  آزمایش  ب( 

کلینیکال تریال ها به وجود می آورد.
ج( و نیز امکان انتقال بافت تولیدشده به وسیله ی فناوری سه بعدی به بدن انسان و جایگزین کردن بافت های آسیب دیده را به 

افراد می دهد. )7(

در شماره ی قبل راجع به اهمیت کارآفرینی گفتیم و اینکه چه تفاوت هایی است بین اشخاص دغدغه مند این حوزه با کسی 
که ترجیح می دهد صرفاَ یک کارمند باشد و فقط در چارچوبی از پیش تعیین شده، وظایفش را انجام دهد. حال در این شماره 

میخواهیم بگوییم چجوری کارافرین شوید؟
۱-در قدم اول باید بهت تبریک بگم، همین که عالقه داری و تصمیم گرفتی کارآفرین شوی خودش خیلیه!!!!

۲-حاال باید از خودت شروع کنی، توانایی و فعالیت هایی که داری را لیست کن چون کارافرینی موفق است که عاشق کارش 
باشد. در این بین ممکن است به یکسری از عالئقت بربخوری که تا به حال دنبالشان نرفتی! پس برای کسب تجربه های بیشتر 

اصاًل تعلل نکن.
۳-حاال به محیط اطرافت با دقت نگاه کن، ببین جامعه آماده ی پذیرش چه خدمتی از سوی تو است، ببین حاضر است برای 

چی پول بدهد،)بهش میگویند نیاز سنجی( 
البته این خودش اهمیت داشتن رقیب را هم نشون میدهد. داشتن رقیب خیلی هم خوب هست و نباید ازش ترسید. مثاَل فکر 
کن میخوای رستوران بزنی، اگر کنار یک رستوران دیگر بزنی میتونی از همون مشتری ها استفاده کنی و آن ها را به سمت 

رستوران خودت بکشی.
4-قرار نیست یه ایده ی ناب پیدا کنی،خیلی از بزرگترین شرکت ها ایده ی خیلی عجیب و نابی نداشتند، مثاًل facebook یه 
myface بهتر درست کرد ، نکته مهم اینه که به ایده ای که در حال حاضر هست، یه چیزی اضافه کنی و در زمان مناسب وارد 

بازار کنی
5-برای اینکار نه پول میخوای، نه پارتی، نه سابقه کار و ... فقط فقط کافیه شور و اشتیاق داشته باشی وتمام دغدغه ات تبدیل 
یک فرصت تجاری بالقوه به یک سیستم کسب و کار بالفعل باشد . یادت باشد فرق کارآفرین با بقیه این است که آن ها عاشق 

حرفه شان هستند و لذت میبرند از کار کردن

چگونه یک کارآفرین بشویم؟

1-www.investopedia.com
2-https://grail.com
3-www.aprecia.com
۴-www.akiliinteractive.com
5-www.doctorondemand.com
6-https://owletcare.com
7-https://organovo.com

سروین شیرانی،9۴، اصفهان  
سارا احمدپور،93، تهران
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معرفی  رو  خودتون  ابتدا  در  دکتر  آقای 
بفرمایید که پس از آن به سراغ سواالت برویم.

به نام خدا. علی مهرآمیزی هستم. داروساز. 
مدرک  دارای  و  فارماسیوتیکس   Ph.D
شرکت  مدیرعامل  اکنون  هم   MDA

داروسازی تهران شیمی هستم. 
کمتر  تمایل  دلیل  شما  نظر  به  دکتر  آقای 
در  اشتغال  به  داروسازی  فارغ التحصیالن 
سمت  به  اکثرا  چرا  و  چیست  صنعت  حوزه ی 

داروخانه ها متمایل می شوند؟ 
که  صنعت  در  شاغلین  تعداد  به  توجه  با 
هم  معموال  و  است  داروخانه  از  محدود تر 
چیزی حدود ده درصد از فارغ التحصیالن، 
عادی  قضیه  این  می شوند،  صنعت  جذب 
مختلف  کارخانه های  با  اینکه  ولی  است. 
نوع  به  کنند،  برقرار  ارتباط  نمی توانند 
ارتباطاتی که در کشور  یا  و  گردهمایی ها 
البته  برمی گردد.  می شود،  دیده  کمتر  ما 
دارویی  نمایشگاه  حاال چند سالی ست که 
در حال برگزاری ست، و در آن جا می توانند 
صاحبان صنایع را ببینند و با آن ها صحبت 
قصد  یا  دارند  پروژه ای  یا  ایده  اگر  کنند. 
دارند،  را  دارویی  صنعت  در  شدن  جذب 
به طور  کنند. همچنین  فعالیت  آن جا  در 
کلی اطالعات تماس صنایع دارویی موجود 
با  همکاری  به  مایل  که  کسانی  و  است 
با  می توانند  باشند  داروسازی  شرکت های 

آن ها ارتباط داشته باشند. 
شرکت  یک  عامل  مدیر  عنوان  به  شما 
ارتباط  موضوع  درمورد  کشور  در  داروسازی 
در  که  تحقیقاتی  مثال  دانشگاه،  با  صنعت 
دانشگاه ها انجام می شود، چقدر به تحقیقات و 
پایان نامه هایی که در دانشگاه انجام می شوند، 

اعتماد می کنید؟
در  که  پروژه هایی  دارد  توقع  صنعت 
معموال  که  می شوند  تعریف  دانشگاه 
هم با صنعت ارتباطی ندارند مشکالت 
تعریف  شکلی  به  یعنی  بدانند.  را  صنعت 
شوند که بتوانند بعدها در صنایع استفاده 
در  را  تبحر  این  که  کسی  آن  یا  بشوند. 
بتواند  پروژه تحقیقاتی کسب کرده،  قالب 
ولی  بدهد.  انجام  صنعت  در  را  کار  ادامه 

در حال حاضر پروژه هایی تعریف می شوند 
دنیا  خاص  صنعت های  روز  پروژه های  که 
مصرف  ایران  در  پروژه ها  این   و  هستند 
آن چنانی ندارند و همین، دلیل استفاده ی 
کمتر صنعت از پروژه های دانشگاهی است. 
این  داروسازی  صنعت  به عنوان  ما  توقع 
است که دانشگاه مشکالت صنعت را ببیند 
پژوهشی  طرح  قالب  در  را  آن ها  بتواند  و 
تحویل صنعت بدهد. مثال اساتید می توانند 
در شناسایی زمینه های تحقیقاتی صنعت 
به دانشجوها کمک کنند. ما در حال حاضر 
دانشجویان  پایان نامه های  پتانسیل  از  هم 
نفر  چهار  یا  سه  می کنیم؛ حدود  استفاده 
در هرسال. ظرفیت هر کارخانه ای هم در 

همین حدود هست. 
در  داروسازی  دانشجویان  دکتر  آقای 
کوریکولوم آموزشی با دروس فارماسیوتیکس 
مواجه  در صنعت  کارآموزی  و  و عملی  تئوری 
حد  چه  تا  دروس  این  شما  نظر  به  هستند. 
داروساز  تربیت  در  خود  هدف  به  توانسته 
در  دارو  ساخت  یا  صنعت  در  باال  مهارت  با 

داروخانه ها نزدیک شود؟ 
در  مختصری  تغییرات  که  می آید  نظر  به 
سرفصل ها انجام بشود و بهتر است کسانی 
از  خودشان  که  کنند  تدریس  را  صنعت 
نزدیک با سیستم ها، ماشین آالت، فرآیندها 
آشنا  می کنند  تدریس  که  موضوعاتی  و 
بدهند  آموزش  را  آن ها  نوعی  به  و  باشند 

که برای دانشجویان ملموس تر باشد. 
شرکت های  عملکرد  از  شما  ارزیابی  
طی  در  آن ها  توسعه ی  کل  در  و  دانش بنیان 

چند سال اخیر چگونه است؟
شرکت های  که  می دهد  نشان  آمارها 
دارویی  حوزه ی  در  زیادی  دانش بنیان 
به  هم  آن ها  از  تعدادی  و  هستند  فعال 
موفقیت رسیده اند ولی به نظر می آید باید 
شود  گرفته  درنظر  بیشتری  سازوکارهای 
که این شرکت ها با حضور جوانان بتوانند 
مشکالت  از  مشکالتی  و  شده  فعال تر 

صنعت دارو را حل کنند. 
جوان  داروساز  یک  کنید  فرض  دکتر  آقای 
برای استخدام به شرکت شما مراجعه می کند. 

چه  شخص  این  ارزیابی  برای  شما  معیارهای 
مواردی ست؟

همکار،  یک  استخدام  برای  کلی  طور  به 
یک سری  غیرداروساز،  چه  داروساز  چه 

ازجمله  دارد؛  وجود  مالک های شخصیتی 
فعال بودن در کار، مرتب بودن، صادق بودن، 
به اصول اخالقی که ویژگی های  پایبندی 
داروساز  همکاران  برای  ولی  عمومی ست. 
در  کاری  سابقه ی  که  همکارانی  معموال 
یا  مرتبط  موضوعات  با  پایان نامه  دوره ی 
عالقه ی فراوان به کار صنعتی داشته اند در 

اولویت قرار دارند. 
در  دارید  نهایی  صحبت  اگر  دکتر  آقای 

خدمتتان هستیم. 
که  دوره  این  برگزاری  از  می کنم  تشکر 
توسط دانشجویان، که آینده سازان صنعت 
شده است.  برگزار  هستند،  داروسازی 
بحث های جدی و خوب و مفیدی در اینجا 
بحث ها  این  نتایج  امیدوارم  شد.  مطرح 
تا  کند  کمک  همه  به  بتواند  درنهایت 
بتوانیم مسائل پیش روی خود را حل کنیم.  

مصاحبه با دکتر مهرآمیزی           

آرش علیجان زاده، 94، ساری
 محمدحسین حسین زاده، 94، ساری

مدیریت  و  اقتصاد  رشته  فارغ التحصیالن   
کشور  صنعت  به  می توانند  کمکی  چه  دارو 

کنند؟
مدیریت  و  »اقتصاد  عبداللهی اصل:  دکتر 
حیطه های  و  است  وسیعی  رشته ی  دارو، 
در  داده می شود.  آموزش  آن  در  مختلفی 
واقع به اعتقاد بنده فاصله ی بین رشته های 
شیمی دارویی و فارماکولوژی به مراتب کمتر 
فارماکواکونومیکس  بین  فاصله ی  تا  است 
فارماکواپیدمیولوژی   ، اقتصاد  مدیریت،  و 
اقتصاد  این ها در رشته ی  اما همگی   . و... 
به  بسته  و  گرفته  جای  دارو  مدیریت  و 
این که فرد در کدام حوزه فعالیت کند، به 
صنعت کمک خواهد کرد؛ مثال کسی که در 
بخش مدیریتی این رشته فعالیت می کند 
در صنعت، واردات، نظارت و تامین؛ کسی 
که در فارماکواکونومیکس به معنای واقعی 
سیستم های  در  می کند  فعالیت  کلمه 
در  که  کسی  و  نظارت؛  پرداخت،  بیمه، 
در  می کند،  فعالیت  فارماکواپیدمیولوژي 
نظارتی  بخش های  و  شرکت ها   R&D
وزارت بهداشت می تواند ایفای نقش کند.«
تا قبل از این که این رشته به وجود بیاید، چه 

عنصری جای آن را پر می   کرد؟
قدیم  در  »تجربه.  عبداللهی اصل:  دکتر 
آزمون  و   مربوطه،  حوزه ی  در  داروساز ها 
خطا می کردند و بدین ترتیب تجربه کسب 

دوره های  هم  آن ها  از  بعضی  و  می کردند 
کوتاهی را در خارج از کشور می گذراندند. 
کرد  خاطرنشان  را  نکته  این  باید  البته 
آکادمیک شدن  برای  بیشتر  این رشته  که 
که  انتظاری  بیشترین  و  می شود  خوانده 
از فارغ التحصیل آن می رود، نظریه پردازی 
مشکالت  برای  جدید  راه حل های  ارائه  و 
این  فارغ التحصیل  افراد  است.  مربوطه 
و  تحقیقاتی  در سیستم های  بیشتر  رشته 
آکادمیک فعالیت می کنند تا سیستم های 
اجرایی. در واقع اگر کسی می خواهد این 
سیستم های  در  بعد  تا  بخواند  را  رشته 
مدیریتی فعالیت کند، اشتباه است و بهتر 

است به سراغMBA برود.«
تحصیل  ادامه ی  قصد  که  دانشجویانی   
دانشجویی  دوران  در  دارند،  را  رشته  این  در 
الزم  را  مهارت هایی  چه  خود  عمومی  دکتری 

است کسب کنند؟
دکتر عبداللهی اصل: »به نظر من این افراد 
که  است  این  بکنند  باید  که  کاری  تنها 
کنند  پیگیری  خوبی  به  را  دارویی  اخبار 
خیلی  مختلف  کالس های  در  شرکت  و 

ارزشی ندارد.«
 با توجه به افزایش تاثیر مصاحبه ی حضوری 
آیا  رشته،  این  در  دانشجویان  پذیرش  در 

ارائه ی پایان نامه ی مرتبط الزامی است؟
پروتکل  »طبق  دکترعبداللهی اصل: 
امتیاز  مرتبط  پایان نامه ی  ارائه  مصاحبه، 
خاصی دارد که افرادی که پایان نامه مرتبط 
امتیاز محروم خواهند شد.  این  از  ندارند، 
این معنا نیست  پایان نامه به  ارتباط  البته 
اقتصاد  استاد  با  باید  حتما  پایان نامه  که 
اساتید  بلکه  شود؛  برداشته  مدیریت  و 
این  در  هم  بالینی  اساتید  چون  دیگری 

حوزه فعالیت می کنند.«
رشته  فارغ التحصیالن  آینده کاری  آیا   
فارغ التحصیالن  آینده کاری  با  دارویی   MBA

اقتصاد و مدیریت دارویی تداخل دارد؟
»فارغ التحصیالن  عبداللهی اصل:  دکتر 
سیستم های  در  بیشتر   MBA رشته ی 

اجرایی فعالیت می کنند و فارغ التحصیالن 
بخش های  در  دارو  مدیریت  و  اقتصاد 

آکادمیک و به عنوان محقق.«
 کالم آخر؟

بنده  به نظر  هم  »باز  عبداللهی اصل:  دکتر 
اگر کسی می خواهد PHD این رشته را 
می کند  شود،  اشتباه  مدیرعامل  تا  بگیرد 
MBA تحصیل  بهتر است در رشته ی  و 

کند.«

مصاحبه با دکتر عبدالهی اصل

 پیرامون رشته ی اقتصاد و مدیریت دارو

مهدیس شرافتی پور، 94، زنجان

)عضو ارشد هیئت علمی دپارمتان اقتصاد و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران()مدیر عامل رشکت داروسازی تهران شیمی(
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گذری بر َفراسوی اشتغال داروسازان
طبق اظهارات دکتر دیناروند در بیست ویکمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران، بیش از 55 درصد ظرفیت داروسازان کشور بایستی 
به بخش های غیر از داروخانه منتقل شود. بر طبق آمار ۱500 داروساز بیمارستانی در حال حاضر نیاز کشور است )۱و۲(. در این شماره قصد 

داریم شما را با برخی حوزه های اشتغال داروسازان در خارج از داروخانه آشنا کنیم.
داروسازی و صنعت)3( 

صنعت داروسازی ایران علی رغم فشارها و محدودیت های گوناگون نشان داده است که توانایی باالیی در این حوزه ازجمله تولید داروهای 
جدید، مطابقت با استاندارد های جهانی و... داشته و می تواند به قابلیت های بسیار باالتر از قابلیت های کنونی برسد. در ادامه به ارائه ی 

اطالعاتی از این صنعت خواهیم پرداخت:
از بزرگترین شرکت های داروسازی  کشور، شرکت های فارابی، اکسیر، داروپخش و رازک، زیرمجموعه ی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین 
)بزرگترین سرمایه گذار دارویی کشور( هستند. در حوزه ی بورس نیز شرکت سرمایه گذاری البرز که به عنوان اولین شرکت سرمایه گذار در 

بورس تهران شناخته می شود، دومین سرمایه گذار بازار دارویی ایران است.
روندها و متغیرهای اساسی اثرگذار بر صنعت دارو را می توان در دو طرف تقاضا و عرضه دارو بررسی کرد. در طرف تقاضا، با دو محرک 
اصلِی افزایش جمعیت و افزایش درآمد سرانه مواجه هستیم که باعث می شود تا تعداد افراد بیشتری، مبلغ بیشتری را صرف هزینه های 

بهداشتی و درمانی خود کنند.
براساس گزارش فورچن در سال ۲0۱۲، صنعت جهانی دارو پس از حوزه ی نفت و پتروشیمی و باالتر از صنایعی همچون مواد غذایی، 

مخابرات، انرژی و... سود آورترین صنعت در میان حوزه های مختلف صنعتی در سطح جهان محسوب می شود.
نیز طی سال های ۱۳9۳-۱۳80 روندی صعودی داشته و در سال ۱۳9۳ به 4۲47 میلیارد تومان رسیده است و  ایران  به  واردات دارو 
همچنین این روند صعودی واردات دارو تا سال 96 ادامه داشته است، تا آنجا که از ۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش بازار دارویی کشور، یک سوم 
آن سهم داروهای وارداتی است. البته باید توجه کرد که گران تر بودن داروی وارداتی به صورت تیغی دو لَبه عمل می کند؛ یعنی از یک طرف 
در جهت تشویق مصرف کننده به مصرف داروی داخلی عمل می کند اما از طرف دیگر می تواند باعث القای کیفیت پایین تر داروی داخلی 
شود و از آن مهم تر باعث می شود تا شرکت های پخش کننده و داروخانه ها تمایل بیشتری به فروش داروی خارجی داشته باشند و هم چنین 

باعث شده تا واردات دارو صرفه و سود بیشتری نسبت به تولید دارو در کشور پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت داروسازی ایران با در اختیار داشتن بیش از 96 درصد از سهم داروی مصرفی کشور وضعیت مطلوبی 
ندارد و همواره با مشکالت عدیده ای در مسیر تولید دارو مواجه است. این در حالی ست که سال 97 بعنوان سال حمایت از کاالی ایرانی 

نام گذاری شده و انتظار می رود که داروی ایرانی بیش از پیش مورد حمایت مسئوالن امر در نظام سالمت قرار گیرد.
به گفته دکتر حمید رضا جمشیدی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: »جامعه ی داروسازی کشور، جامعه ی نسبتاً کوچکی ست 
با دستاوردهای بسیار بزرگ که بخشی از این دستاوردها و اثرات در حوزه ی تولید و صنعت داروسازی نمایان شده است؛ اما به لحاظ ریالی 
و ارزی، وضعیت خوشایندی ندارد و از همین رو، گالیه های تولیدکنندگان دارو را به همراه داشته است. اولین و حیاتی ترین موضوع، وضعیت 
مطالبات شرکت های دارویی است که سال گذشته در بدترین شرایط سپری شد. به طوری که از سال 96 به عنوان بحرانی ترین سال مالی 

در صنعت دارو نام برده شد.«
در همین حال، دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت، در واکنش به عدم توفیق شرکت های داخلی در صادرات دارو، موضوع بازاریابی را مورد 
اشاره قرار داده و عنوان داشتند که در موضوع ثبت دارو در خارج از کشور خیلی کار شده اما صنعت داروسازی ما بازاریابی را بلد نیست. 
در حوزه ی صنعت کشور، ما شاهد حلقه ی مفقوده صنعت و دانشگاه هستیم به طوری که ارتباط موثر کمی بین صنعت و دانشکده های 
ندارند.  برای جذب در صنعت  امیدی  تقریبا  و  از صنعت داشته  بسیار محدودی  فلذا دانشجویان داروسازی دید  داروسازی وجود دارد، 
همین طور طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها با دید ایجاد سرمایه و صنعتی شدن صورت نمی گیرند و این خود باعث ناکارآمد شدن روند 

تحصیلی و هزینه های بی بازگشت بسیاری می شود.
چیزی که مشخص است این است که هر صنعتی برای توسعه نیازمند حمایت است که این حمایت ها در قالب حمایت های مالی و قانونی 
و... می تواند صورت بگیرد که متاسفانه شاهد کاستی ها و سیاست گذاری های غلطی از جمله ممنوعیت صادرات دارو در این زمینه هستیم 

که وقتی پای صحبت فعاالن این حوزه می نشینیم کامال مشهود است.
کشور ایران با پتانسیل باالی علمی و نقش منطقه ای و بازار بزرگ منطقه ای که دارد، بدون  شک می تواند نقش بسیار پررنگ تری در حوزه ی 
تولید و تامین دارو داشته باشد و اقتصاد قرص و محکمی رقم بزند و وابستگی نفتی کشور را به مراتب کمتر کند که این امر میسر نیست 

مگر با تالش های روز افزون و سیاست گذاری های درست.
درپایان، "صنعت دارو باید یاد بگیرد که متکی به خودش باشد و بتواند در مسیر توسعه حرکت کند."

 1. کانال خبری بیست و یکمین کنگره ملی دانشجویان داروسازی
2. http://www.irna.ir/kermanshah/fa/News/82375166

3: موسسه ی صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز: http://pdartf.com، خبرگزاری مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

داروسازی بالینی و بیمارستانی

داروسازی بالینی یکی از رشته های تخصصِی داروسازی است که در زمینه ی کاربرد علوم دارویی و دارو درمانی در بالین
بیماران فعالیت دارد. ناِم دیگر این رشته فارماکوتراپی است. مهم ترین رسالت این رشته، ارتقاء مصرف صحیح و منطقی داروها و کمک به 
بهبود نتایج و پیامدهای درمانی در بیماران می باشد. هم چنین متخصصین این رشته، مدیریت یا اجرای طرح های پژوهشی و بالینی مرتبط 
با دارودرمانی را بر عهده دارند. برخی از وظایف این گروه از متخصصین عبارتند از: بررسی تاریخچه ی دارویی بیمار، نظارت بر مصرف صحیح 
دارو توسط بیمار،  بررسی عوارض جانبی داروها و گزارش آن ها، پیگیری غلظت های دارویی در بیماران برای جلوگیری از مسمومیت ها، 

دستیابی به دوز صحیح درمانی )پایش( و کم کردن مدت بستری شدن بیماران و ارائه مشاوره ی دارویی به پزشکان.
رشته ی داروسازی بالینی در ایران از سال۱۳70 پا به عرصه ی وجود نهاد. رشته ی داروسازی بالینی در ایران با مقطع تخصصی بالینی 
تعریف شده است. در حالی که سایر رشته های تحصیالت تکمیلی داروسازی ایران در مقطع .Ph.D ارائه می شوند. در بین دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، مازندران، اصفهان، و شیراز دارای پذیرش دوره ی دستیاری و گروه داروسازی 
بالینی بوده و دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، اهواز و تبریز دارای گروه داروسازی بالینی در دانشکده  داروسازی می باشند. ظرفیت پذیرش 

در سال های مختلف متفاوت است. در سال جاری )98-97( 5۱ داروساز بالینی پذیرش و مشغول به تحصیل شدند.
دروس مطرح شده در آزمون تخصصی پذیرش این رشته همراه با ضرایب عبارتند از: شیمی دارویی)۲(، فارماسیوتیکس )۲(، داروسازی 

بالینی)۲(، داروشناسی و سم شناسی )۲(، فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی)۲(، استعداد تحصیلی )۱(
تعداد کل واحدهای آموزشی این رشته ۳۳ واحد است که عبارتند از: پاتوفیزیولوژی ۱و۲، سمیولوژی، فارماکوکینتیک بالینی پیشرفته، 
رایانه و اطالع رسانی، فارماکولوژی بالینی پیشرفته، سم شناسی بالینی پیشرفته، درمان شناسی پیشرفته، داروسازی بیمارستانی پیشرفته، 

فارماکواِپیدمیولوژی، آمار و روش تحقیق، پایان نامه.
دارای  متخصصان  این  می شوند.  تربیت  پزشکی  تیم  در  مشارکت  و  دارویی  ارائه ی خدمات  به منظور  بالینی  داروسازی  دانش آموختگان 
نقش های مختلفی از قبیل کنترل دارودرمانی در بیماران خاص، نظارت بر تجویز منطقی دارو، خدمات دارویی برای پزشکان، نظارت بر 

پرونده های بیماران، تشخیص و پیشگیری از تداخالت و... می باشد.)5(
حداقل حقوق دریافتی یک داروساز بیمارستانی بر اساس بخش نامه مربوطه، 7/500/000 تومان در ماه است.)7(

  :)Nuclear Pharmacy( داروسازی هسته ای یا رادیوفارماسی

اهداف:
الف: تربیت نیروي انساني متخصص و متبحر در رشته ی داروسازي هسته اي متناسب با نیازهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي کشور.

ب: تربیت نیروي انساني ماهر براي تحقیق در تولید و استفاده از رادیوایزوتوپ ها در پزشکي، داروسازي و علوِم پایه ی پزشکي.
نقش و توانایی:

رادیو  از  استفاده  داروها،  رادیو  کنترل  و  تولید  در  خدماتی  و  پژوهشی  آموزشی،  فعالیت های  انجام  توانایی  رشته  این  فارغ  التحصیالن 
ایزوتوپ ها و رادیو داروها در داروسازی، پزشکی، علوِم پایه ی پزشکی و هم چنین کار با دستگاه های اندازه گیری پرتوها و روش های محافظت 
در مقابل پرتوها را خواهند داشت. حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره ی دکتراي تخصصی  ).Ph.D(رشته ی داروسازي هسته اي براي 

دانشجویان تمام وقت چهار و نیم سال است. )۱0(
این دوره ی تخصصی ).Ph.D( درحال حاضر توسط دانشکده ی داروسازی تهران و با همکاری سازمان انرژی اتمی و اخیرا توسط دانشکده ی 
داروسازی ساری، برگزار می شود. در طی این دوره، دستیاران با رادیوداروها، روش های شناسایی  )Detect(و سنجش آن ها، روش تولید 
رادیوداروها  )Labeling(و کاربرد رادیوداروها در تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری ها آشنا شده و مهارت های مرتبط با به کارگیری 
و کار با آن ها را کسب می نمایند. به لحاظ ماهیت خاص این دوره  ی تخصصی،  دانشجویان با تکنولوژی های پیشرفته ی مربوط با به کارگیری 

و تماس با رادیوایزوتوپ ها آشنا می شوند. )9(
شرایط گزینش دانشجو در این رشته، داشتن دانشنامه ی دکتري عمومي داروسازي و یا فوق لیسانس )کارشناسي ارشد( شیمي یا مهندسي 

شیمي. )۱0(

http://www.clinicalpharmacy.ir/78/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C.aspx
. http://hamshahrionline.ir/details/134669
2.3.4.: http://www.phdpezeshki.com/phd/pharmaceutical-sciences/clinical-pharmacy
http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/departments/clinical-pharmacy/
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3149309

بخش نامه شماره 121 انجمن ملی داروسازان مورخه 18/2/97
http://www.irna.ir/kermanshah/fa/News/82375166

8. بخش نامه شماره 121 مورخه 18/2/97
10.http://education.tums.ac.ir/IPPWebV1C037/Persian_WebUI/Templates/WebSiteTemplate1/WebSiteFile1071.aspx?MainInformationID=1402. 
9.http://pharmacy.sbmu.ac.ir/index.jsp?pageid=4220&p=1

مصطفی زارع بیدکی، 95، یزد/ فاطمه حدادی، 95، اصفهان/ علی صادقی، 94، زنجان/ فاطمه توکلی زاده، 95، لرستان/ علیرضا معبودی، 96، زنجان/ سپیده فروغی، 95، اهواز
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گاهنامه صنفی، علمی، ادبی، فرهنگی ژنریک
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دكتر اصغرى: كليد اصلى در حل معضل حق فنى
قانونمند شدن حق خدمات دارويى مى باشد 

اگر داروها فوتباليست بودند
دارورسانى با امواج

وراثت مجوز داروخانه يا بازنشستگى داروساز؟
فارمافيوچر

WiFi
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بررسی وجود یا عدم وجود تحریم های دارویی،
 سوءاستفاده و احتکار

 
او،  نیاز  SMA مبتال شده است. داروی مورد  یا همان  "آتروفی عضالنی نخاعی"  نادر  بیماری  به  محمد طاهری، کودک 8 ماهه ای است که 
Spinraza است که می تواند الاقل بخشی از آالم او را بکاهد. اما این دارو مدتی ست در ایران نایاب شده . داستان عجیب زندگی این پسر بچه 

را بشنوید: 
پس از آن که والدین محمد درمان این بیماری را در داخل کشور نمی یابند، به سوی خارج از مرزهای ایران روانه می شوند. یک گروه از بازرگانان 
به دلیل  اما  یورو جمع آوری می کنند  مبلغ ۲50 هزار  نیاز محمد،  مورد  داروی  برای خرید   )Gaziantep( غازیان تپ  ترکیه، در شهر  جنوب 
محدودیت ها در تبادالت مالی که حاصل تحریم های اقتصادی ست، از ارسال وجه به خانواده ی محمد ناکام می مانند. پس از آن حتی وزارت 
بهداشت ترکیه وارد عمل می شود و با ارسال یک هواپیمای شخصی، محمد را به یک بیمارستان در غازیان تپ واقع در ترکیه منتقل می کند. او 
پیش از آن که داروی مورد نیازش به ترکیه وارد شود، در بیمارستان تحت نظر بود و پس از آن در خانه ای که خیرین برایش اجاره کرده بودند، 

درمان هایش ادامه یافت. 
طبق نِص صریح "اساسنامه ی سازمان جهانی بهداشت" مصوب سال ۱946 ه.م. و "اعالمیه جهانی حقوق بشر" مصوب سال ۱948 ه.م. حق 
سالمت به عنوان یک حق اجتماعی است و تحریم دارویی نقض حقوق بشر به شمار می رود. هم چنین طبق اصل ۲9 قانون اساسی ج.ا.ا، تامین 
دسترسی عادالنه به خدمات مرتبط با سالمت از وظایف مستقیم دولت برشمرده شده است. نکته ی حائز اهمیت اما این است که ایران در دوره ی 
تحریم های سال ۲0۱۲ و هم چنین تحریم هایی که اخیراً از سوی ایاالت متحده وضع شده، در هیچ جایی به طور رسمی مورد تحریم دارویی 

واقع نشده است.
مواد  تامین  روند  در  که  به شکلی که شرکت های خارجی  بانکی ست.  تبادالت  تحریم  مواجه کرده،  با مشکل  را  دارو  تامین  کار  که  اما چیزی 
اولیه دارویی یا واردات محصول نهایی دارویی به ایران نقش داشتند، به دلیل مسدود شدن راه تبادالت مالی برای تسویه ی مطالبات خود از 

شرکت های ایرانی به مشکل برمی خورند و طبیعی است که تمایلشان به ادامه ی همکاری کم شود. به طور مثال؛ 
 Plavix با مسئول فنی شرکت داروسازی دکتر عبیدی داشته است، داروی  نگارنده  طبق مصاحبه ای که 

که عاملیت تولید و بسته بندی آن با این شرکت و تحت نظارت شرکت Sanofi انجام می پذیرد؛ به دلیل 
موانع بر سر راه انتقال ارز به این شرکت اروپایی، تولید این دارو با مشکل مواجه شده و اخیراً در بازار 

کمیاب است. 
داستان محمد تنها یکی از داستان های بی شماری ست که نشان می دهد تحریم دارویی حاصل از 

تحریم اقتصادی در ایران غیر قابل انکار و در عین حال ضد حقوق بشر است.
در جریانات اخیر و ماجرای اعتراض ایران به دادگاه الهه علیه تحریم های ایاالت متحده، سازمان غذا و 

داروی ایران، موارد اعتراض را به دادگاه الهه ارائه داد.
مدیر کل حقوقی سازمان غذا و دارو عنوان کرد: »یکی از مهمترین ارکان عهدنامه مودت مصوب سال ۱955 

ه.م. در حوزه بهداشت و درمان بوده و مباحثی مانند خرید دارو و تجهیزات پزشکی در آن لحاظ شده بود. آمریکا برخالف عهدنامه مودت، 
با وضع تحریم ها، محدودیت هایی را در زمینه حمل ونقل، بیمه و در زمینه بانکی اعمال کرده که امکان خرید دارو و تجهیزات را با مشکل 

مواجه کرده است.«
درنهایت، این شکایت با همکاری مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری و حقوقی وزارت خارجه، طرح و خوشبختانه اخیراً دستور توقف این 

تحریم ها از سوی دادگاه الهه صادر شد.
اما همان طور که نمی توان تحریم های خارجی را منکر شد، سوء استفاده ها و ترجیح منافع شخصی در داخل کشور را هم نمی توان نادیده گرفت. 

یکی از این موارد درخصوص تخصیص ارز دولتی به واردات دارو و مواد اولیه و سپس ترخیص آن ها از گمرک بود.
در دوران تحریم های سال ۲0۱۲، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت در مصاحبه ای این چنین اشاره کرد: »در سال 9۱ و اوج مسائل 
تحریم، در ستاد تدابیر ویژه ی دولت درخواست ۲.5 میلیارد دالر ارز برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی شد. فقط 4۱ میلیون دالر )کمتر از ۲ 
درصد( ارز به وزارت بهداشت دادند. ارز دارد می رود برای پورشه... وسایل و تجهیزات پزشکی ما اولویت هشتم بود. خوراک سگ و دسته بیل و 

زین اسب اولویت های چهارم و پنجم...« 
 این دست از سوءاستفاده ها از ارز د.لتی، اتفاقی که برچیده نخواهدشد مگر وقتی که دست ذینفعاِن زالو صفت! از نظام بانکی کشور کوتاه شود.

بحث دیگری که در اینجا مطرح است، بحث احتکار داروست. محتکرین در این حوزه به نیت باالرفتن قیمت دارو در دوران احتکار دست به این 
عمل می زنند. داغ ترین بحث در این حوزه مربوط به ماجرای دختر وزیر سابق صمت است. نمونه ای دیگر از استفاده از رانت حکومتی برای منافع 
شخصی. با اینکه احتکار در هیچ یک از گروه های کاالیی، برای مردم توجیهی ندارد، اما در بحث دارو و درمان وضع به شدت عجیب می شود. مثال 
نبود داروی های حیاتی برای چند هفته به راحتی می تواند موجب مرگ تعداد زیادی از بیماران مصرف کننده شود! وقاحت کار،گاهی تا جایی 

می رسد که محتکر ترجیح می دهد دارو در انبارها فاسد شود ولی با قیمت کمتر به دست بیمار نرسد! 

www.nature.com/articles/520623c
www.techrato.com/2018/07/11/all-about-iran-medicine-sanctions/
@Daroughaza
@Anjomandaroosazaniran

آرش علیجان زاده، 9۴، ساری

افقی
۲- فرهنگ نامه داروهای پزشکی سنتی نوشته ی عقیل علوی 

شیرازی
۳- گیاهی با خاصیت آرام بخشی 

7- از تخصص های پرطرفدار رشته ی داروسازی 
8- نوشیدنی با منبع سرشار از آنتی اکسیدان ها 

9- عنوان دانشجویان شاغل در داروخانه 
۱۳- از وسایل آزمایشگاه 

۱4- کتابی از ابن سینا حاوی موضوعات فلسفه، منطق، 
ریاضیات و علوم طبیعی 

۱7- آنتی بیوتیک عفونت ادراری در مادران باردار 
۱8- روز تولد او به نام روز داروساز نام گذاری شده است 

عمودی 
۱- از کتاب های مرجع داروسازی 

4-دستگاهی جهت شناسایی گروه های موجود در یک ماده
5- پدر علم شیمی و از شاگردان ایرانی امام صادق علیه السالم
6- سازمان نظارت بر کیفیت و صحت تولیدات دارویی و غذایی

۱0- داروی فشار خون در دوران بارداری
۱۱- منعطف ترین ماهیچه بدن 
۱۲- حساسیت زاترین خوراکی 

۱5- زبان بسته ای که در اکثر تحقیقات دانشجویی برای بررسی 
آثار مواد شیمیایی و دارویی کشته می شود 

۱6- از انواع صرع 

مصطفی منافی، 91، زنجان
سحر خواجه علی، 94، اهواز
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بهاره جعفری ،92،زنجان

یکی بود                       یکی نبود 

تحریم بود                     دارو نبود :)
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بررسى وجود يا عدم وجود تحريم هاى دارويى،
سوء استفاده و احتكار

پزشكى شخصى
استارت آپ هاى حوزه ى سالمت

داستان سريالى

پايـيــز


