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رب روی زمین چیزی زبرگتر از انسان نیست  و رد انسان چیزی زبرگتر از فکر او.    

 رد دهه فجر گرامی  بادا   یاِد فجر آفرینان و 
جان نثاران میهن و آتش نشاانن شهید

                   بهمن 1395  /  شماره 39                                                                                                                                                                                                           8 صفحه /  توزیع: تخصصی و رایگان

جناب آقای دکتر مجید زجاجی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیرعامل 

پخش فردوس را تبریک عرض نموده و 
برای آن همکار ارجمند 

توفیقات روزافزون مسئلت داریم.

            دکتر امین مطلبی در گفت وگوی اختصاصی با »آفاشیمی«:
                                                                                                                 کیفیت همه داروها خوب است؛ اّما

                    کیفیت داریم تاکیفیت

اعطاي تندیس و نشان امین الضرب

در سالروز 133 سالگي اتاق بازرگاني ايران، نخستين مراسم 
اعطای تنديس و نشان محمدحسين امين الضرب )بنيانگذار 
اتاق بازرگانی ايران(، روز سوم بهمن ماه سال جاری با حضور 
آقاي اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور و برخی از 

فعاالن تجاری و اقتصادی کشور در تاالر وحدت برگزار شد. در 
اين مراسم، لوح و نشان امين الضرب به آقاي عباس سعيدي نژاد 
و آقاي عالء ميرمحمدصادقي به عنوان پيشكسوتان و فعاالن 
در صنعت دارو و صنايع ديگر اعطا گرديد.      مشروح در صفحه2

           تجلیلی بزرگ، از کارآفرینان بزرگ، با :                                                                                                                   

کارآفرینان معّزز،جناب آقایان:
 حاج عباس سعیدی نژاد و حاج عالءالدین 

میرمحمد صادقی؛ ضمن عرض تبریک دریافت 
نشان تجلیل از اتاق بازرگانی ایران، تداوم عمر با 

عزت شما بزرگان را آرزومندیم.
مدیران و کارکنان شرکت آفاشیمی

مقدمه : ممارست در کارها و پيگيری امور با حافظه 
به  با نگرش جامع  اخذ تصميمات  و  مثال زدنی 
وضعيت فعلی و آينده صنعت داروسازی از شاخصه 
های اصلی جناب آقای دکتر مطلبی می باشد که 
البته با توجه به خوشرويی و حوصله ايشان بر آن 
شديم گپ و گفتگويی صميمانه با فرد با سابقه اداره 
بازرسی و فنی) فنی و نظارت (داشته باشيم. دکتر 
امين مطلبی، دکتری داروسازی و فارغ التحصيل 
تهران  دانشگاه  داروسازی  دانشكده   75 سال 
می باشد. ايشان 18 سال سابقه کار در سازمان غذا 
و دارو داشته و رئيس اداره بازرسی و فنی می باشند.

با توجه به مشغله زيادی که داريد 
زندگی  برای  شما  بندی  الويت 
فعاليت  و  خانوادگی  و  خصوصی 

حرفه ای چگونه است؟
با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ارتباطی 
سالهای اخیر، در خیلی از مشاغل تقریباً 
کار و سایر امور زندگی توأم شده است و در 
همه جا افراد در دسترس می باشند، البته 
گاهی نوع شغل و تعهد سازمانی نیز ایجاب 
می کند که فرد دائم در دسترس باشند. 
من نیز از این قاعده مستثنی نیستم و در 

بسیاری از مواقع خارج از ساعات کاری و 
وظایف  به  رسیدگی  مشغول  نیز  اداری 
شغلی ام هستم.  ولی در عین حال اهمیت 
بودن در کنار خانواده، تربیت فرزندان را 
می کنم  سعی  و  نکرده ام  فراموش  هرگز 
روزهای آخر هفته و تعطیالت را در کنار 
آنها باشم. گرچه بعضی وقتها مجبورم در 
کار وقت بیشتری بگذارم اما تاکنون که 
خانواده با من بسیار همراه بوده و تقریباً به 
مشغله های کار من عادت کرده اند یا شاید 
باالجبار رضایت داده اند.      ادامه در صفحه 3
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کات پک« زه ی دیگری است.    »اس    دوست داشتن انسان اه هب معنای دوست داشتن خود هب اندا

سرعت مورد استقبال عموم قرار گرفت؛ به طوري که اين واحد توليدي، 
چندين سال پياپي به عنوان صادرکننده نمونه کشور، انتخاب و معرفي شد.
آن،  و  نمود  اتخاذ  مهم  تصميمي   ،1370 دهه  در  سعيدی نژاد،  عباس 
توسعه فعاليت توليدي خويش با ورود به صنايع توليد دارويي بود. وي 
تعدادی از کارخانه های توليد دارو که پس از انقالب، فعاليت شان متوقف 
يا ضعيف بود، خريداری و شرکت هاي داروسازي تهران شيمی، تهران دارو 
و آفاشيمی را دوباره احيا کرد. اين شرکت هاي قدرتمند داروسازي، هم 
دارند  داروی کشور  توليد  در  مهمی  داروها سهم  انواع  توليد  با  اکنون 
کنند. می  برطرف  را  سالمت  حوزه  در  کشور  نياز  از  عظيمي  بخش  و 
وي از جواني، همواره دغدغه مددرساني به همنوعان کم درآمد خود در 
جامعه را داشته است؛ چنانكه از آن زمان تاکنون، سهم قابل توجهي از 
درآمد خود را صرف ساخت مدارس، مساجد و بيمارستان ها و نيز کمك 
مالي به ازدواج جوانان، معالجه بيماران، آزادي زندانيان و ... مي نمايد.
عباس سعيدی نژاد، اکنون اگرچه سال هاست مديريت دو بخش توليد کفش 
و توليد دارو را به فرزندان خويش سپرده، اما همچنان هدايت و راهبري اين 
واحدها را عهده دار است. آري، بدون شك او يكی از کارآفرينان برجسته و 
دغدغه مندان توليد در کشور است که هم اکنون در مجموعه شرکت هايش 
بيش از 5 هزار نفر مشغول به فعاليت مي باشند.                                    مصطفي علمافر

این شماره؛ معرفی عباس سعیدی نژاد ؛

از تولید صنعتي کفش ؛ تا احیاي شرکت های داروسازي
عباس سعيدی نژاد، متولد سال 1317 در خانواده ای اصيل در تهران است.

کفش  تجارت  يعني  خويش  خانوادگی  شغل  به  سالگی  سن 17  از  وي 
پرداخت و پس از چند سال آشنايي با فنون کار در کنار پدر و اندوختن 
تجربه، چندي بعد از سال 1340 و فوت پدر، توليد کفش را به صورت 
صنعتي آغاز نمود. او با راه اندازي کارخانه کفش Camel، به توليد صنعتي 
انواع کفش  زنانه و مردانه، چكمه  کشاورزی، کفش ورزشي و...  انبوه  و 
مبادرت ورزيد؛ به طوري که به قطع، مي توان ايشان را يكی از پيشگامان 
 ،Camel صنعت کفش در ايران برشمرد. پس از موفقيت در کارخانه کفش
فعاليت خود را با تأسيس دو کارخانه ديگر به نام هاي کفش پيام و کفش 
زهره توسعه داده و تجربه و عالقه وي سبب شد تا در تأسيس دو شرکت 
توليدی ديگر به نام هاي کفش اطمينان و کفش نيك، به عنوان سهامدار، 
مشارکت نمايد. وي فروش و توزيع به شهرستان ها و همچنين صادرات به 
کشورهای ديگر را از دفتر مرکزی در بازار بزرگ تهران، مديريت مي نمود. 
پيروزی  از  بعد  و   1360 سال  در  پيام  کفش  توليدي  کارخانه  تأسيس 
انقالب توسط ايشان، در سال هايی اتفاق افتاد که بسياری از کارخانه هاي 
توليد کفش کشور مانند کفش ملی، باّل، وين و... با مديريت ضعيف خود، 
با همت و پشتكار مثال زدني وي  دچار مشكالت بودند و در آن زمان، 
و توجه بهنگام ايشان به تقاضاي بازار، محصوالت کارخانه کفش پيام به

کارآفرین ؛دریافت کننده لوح و نشان امین الضرب 

آقای سعيدی نژاد؛ پس از موفقيت در کارخانه کفش 
Camel، فعاليت خود را با تأسيس دو کارخانه های »کفش 
پيام« و »کفش زهره« توسعه داده و سپس در تأسيس 
دو شرکت توليدی ديگر يعنی» کفش اطمينان« و »کفش 
نيك«، به عنوان سهامدار، مشارکت کرد.

و در دهه 1370 فعاليت توليدي خويش را با ورود به صنايع 
دارويي توسعه داده و تعدادی از کارخانه های داروسازی که 
فعاليت شان متوقف يا ضعيف بود را خريداری و شرکت هاي 
تهران شيمی، تهران دارو و آفاشيمی را احياء نمود، وی برای 

بالغ بر5هزار نفر ايجاد اشتغال نمود.

کارآفرین ؛دریافت کننده لوح و نشان امین الضرب 

تجلیل از کارآفرینان با اعطاي تندیس و نشان امین الضرب
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کات پک« یت کنیم.    »اس دیگران را فقط ات آن قسمت از جاده هک خود   پیموده ایم؛ می توانیم هدا

کیفیت داریم تا کیفیت
ادامه مصاحبه دکتر امین مطلبی از صفحه اول 

با توجه به ظهور تكنولوژی های جديد در صنايع مختلف، صنعت داروسازی 
را چگونه می بينيد؟

اصوالً تکنولوژی ها زمانی ارزشمند می شوند که بتوانیم از آنها در جهت خدمت به 
بشریت و ارتقاء کیفیت فرآیندها در عرصه های مختلف، بهره بگیریم. بالطبع در 
صنعت داروسازی نیز ظهور تکنولوژی های جدید باید بتواند سطوح برتر کیفی را برای 
تولید در عرضه محصوالت دارویی ایجاد نماید خوشبختانه در حال حاضر اکثریت 
دست اندرکاران صنایع داروسازی، از پیشرفتهای تکنولوژیک جهت ارتقاء کیفیت 
محصوالت خود بهره گرفته و موفقیهای زیادی نیز در این زمینه بدست آورده اند و 
استفاده از تکنولوژیهای جدید در دقت در امر تولید و کنترل های کیفی تأثیر بسزایی 
داشته و به جرأت می توان مدعی بود که در حال حاضر صنعت داروسازی جزء 
صنایع موفق و کوشا در استفاده و بکارگیری روشها و تکنیک های جدید می باشند.
با توجه به محدوديت بازار، مزيت رقابتی توليدکنندگان همراه با رعايت 

اصول حرفه ای و اخالقی را در چه می دانيد؟
در  کیفیت  رعایت  است.  بازار  در  موفقیت  کلید  شاه  کیفیت  رعایت  نظرم  به 
بازار و  طول زمان، تأکید می کنم در طول زمان، بهترین رمز موفقیت و توسعه 
بهترین وسیله تبلیغ محسوب می شود. همه مردم و تمامی پزشکان کیفیت را 
درک می کنند و اگر تولید کننده با رعایت اصول حرفه ای محصول با کیفیت را 

عرضه کند بی شک در رقابت از سایر تولید کنندگان عقب نخواهد بود.
هنگامی که در بازار رقابتی، برخی از شرکت ها اقدام به تخریب رقیب که همکار نیز می باشد 
می کنند، متأسفانه تیشه به ریشه صنعت دارو می زنند و انعکاس آن اخبار در جامعه 

به ضرر کل جامعه دارویی بوده و از لحاظ حرفه ای نیز کار صحیحی نیست.
يكی از موضوعات مهم و البته همواره مورد بحث، مسأله کيفيت داروهای ساخت 
داخل است. نظر شما به عنوان متولی استانداردسازی کيفيت، در خصوص 

کيفيت داروهای ساخت داخل چيست؟ 
را  ضروری  استانداردهای  داخلی  کارخانجات  در  دارو  تولید  های  پروسه  تمامی 
رعایت می کنند و تمام خطوط فعلی که داروهای مورد نیاز را تأمین می کنند حتماً 
استانداردهای ضروری را شامل می شوند. البته برخی از شرکت ها ممکن است دارای 
امکانات و تجهیزات جدیدتر و بهتری باشند که طبعاً ممکن است سطح کیفیت 
فرآورده را نیز مورد تأثیر قرار دهد. اما به شما اطمینان می دهم محصول بی کیفیت 
تولید داخل در بازار دارویی نداریم. گرچه گاهی بعضی از همکاران عزیز در برخی 
محافل و رسانه های گروهی و گروه های مجازی ادعاهایی در خصوص نقصان کیفیت 
داروهای تولید داخل بیان می کنند اما با کنکاش در موضوع نهایتاً دالیل متقن و 

محکمه پسندی ارائه نمی شود و باب در حکایات دیگری دارد.
انتظار شما از توليد کنندگان دارو چيست؟

انتظار من بطور کلی در چند جمله خالصه می شود:
 در تولید دارو بیماران را مدنظر داشته باشند و رضایت خداوند و مردم را با هیچ 

چیز عوض نکنند.
  روحیه و انگیزه ارتقاء و بروز رسانی علم و دانش برای بهبود کیفیت را همواره حفظ کنند.
 در تمامی زمینه ها چه در تولید، چه در بازار توزیع دارو و چه در تعامالت با جامعه 

داروسازی و سازمان غذا و دارو اخالق مدار باشند.
حضور رقبای خارجی چه تهديدی برای صنعت داروسازی می باشد؟

حضور رقبای خارجی برای صنعت داروسازی بیش از آنکه تهدید باشد یک فرصت 
است. تهدید برای افراد و شرکتهایی است که نخواهند رشد کنند و خود را به روز نمایند.
حضور رقبای خارجی باعث رشد و ارتقاء تکنولوژی و دانش فنی صنایع داروسازی 
داخلی می گردد و هر شرکتی که بتواند از این فرصت استفاده کند مطمئناً رشد 

خواهد کرد و خودش پس از مدتی رقیبی برای شرکت های خارجی می شود.
با توجه به سرمایه گذاری هایی که در طی چند سال اخیر در صنعت داروسازی انجام 
شده است، در آینده نزدیک جزء کشورهای بی رقیب در منطقه در عرصه تولید 
داروی با کیفیت و قیمت مناسب خواهیم بود تا جایی که من اطالع دارم هیچ یک از 
کشورهای همسایه در جهت کیفیت دارو به اندازه ایران با برنامه سرمایه گذاری نکرده 
اند و به امید پروردگار شاهد روند افزایش صادرات به بسیاری از کشورها خواهیم بود.
البته حتماً سازمان بر نحوه حضور این شرکتها نظارت خواهد داشت و با جهت دادن 

مناسب این حضور از صنایع داخلی حمایت خواهد کرد.
آيا پسا تحريم برای صنعت داروسازی خوب بوده ؟

اگر از نام و اصطالح آن بگذریم هر موضوعی که بتواند تعامل در ارتباطات اعتماد پذیر
 

بین شرکت های ایرانی و خارجی را بهبود بخشد و نیز امکان نقل و انتقال مالی برای 
تأمین نیازهای صنعت داروسازی اعم از مواد اولیه و ماشین آالت ( راتسهیل نماید 
و از هزینه های جانبی آن بکاهد مسلماً برای صنعت داروسازی پرفایده خواهد بود.

این مسئله می تواند احتمال سرمایه گذاری شرکت های خارجی و نیز تولید داروهای 
تحت لیسانس و همچنین دسترسی به دانش فنی و علوم جدید دنیا توسط شرکت های 
داخلی را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. هم چنین در ارائه توانایی های صنایع داخلی 

کشور در عرصه های بین المللی نیز تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت.
جناب آقای دکتر، بسياری از شرکتها اعتقاد دارند که بازرسی های اداره 
سليقه ای می باشد و هر کارشناسی نظر خود را دارد. نظر شما چيست؟ 

و همكاران خود را چگونه ارزيابی می کنيد؟
استانداردی که بعنوان الزام از جانب سازمان برای صنعت داروسازی ابالغ شده و جاری 
می باشد استاندارد GMP/PICS می باشد در طول چند سال گذشته سعی زیادی 
شده که هم کارشناسان اداره و هم مدیران کلیدی صنایع با این استانداردها آشنا 
شوند. یکی از اتفاقات خوبی که در این چند ماهه انجام شده ایجاد چک لیست های 
مربوط به بازرسی از خطوط تولیدی می باشد که تمامی کارشناسان و بازرسان ملزم به 
بازرسی یکسان بر طبق این چک لیست ها می باشند. این رویه خود از اعمال سلیقه های 
فردی جلوگیری  می کند. اصول GMP همیشه کلی هستند و در مرحله اجرا می 
توان برخی از اصول را در چند وجهه مختلف اما قابل قبول اجرا نمود. همانطور که 
برای حل یک مشکل نیز گاهی راه حلهای مختلف اما با یک نتیجه واحد وجود دارد. 
آنچه که بعضاً اعمال سلیقه نامیده می شود، تفاوت راه کارهای عملیاتی در جزئیات 
امور هستند و در همه جای دنیا نیز قابل قبول است؛ منتهی تا زمانی که اصول اصلی 
و کلی را رعایت کنند. به بیان دیگر استانداردها و اصول همگی ثابت و واحد هستند. 
اما روش های جزیی اجرایی قابل قبول؛ متفاوت هستند. متأسفانه در بسیاری از 
مواقع عدم اطالع از قوانین و استانداردها و یا حتی درک متقابل نظریات کارشناسی 
شرکتها را دچار مشکل می کند و تصور می کنند که بازرس سلیقه ای عمل می کند 
که این مسئله می تواند با آموزش مداوم اصول GMP هم به همکاران صنعت و هم 

به کارشناسان سازمان در سمینارهای مشترک مرتفع شود.
شاه کليد موفقيت  را در چه می بينيد؟

اول اعتقاد به خود کیفیت و تأثیری که می تواند بر سایر موفقیت های بعدی ایفا کند 
و در وهله بعد؛ اخالق مداری در علم و سایر توانمندی ها 

استراتژی و هدف اداره بازرسی و نظارت برای آينده چيست؟
یکی از اهداف اداره برنامه ارتقاء صنعت داروسازی می باشد که تمام آیتم هایی که در 
طول 5 سال آینده بایستی صنعت داروسازی واجد آنها باشند )از نظر اصول تضمین 
کیفیت( مشخص و به شرکت ها اعالم شده است که از سال آینده به همان مبناء چک 
لیست های بازرسی تنظیم و بازرسی ها بر مبنای آنها انجام خواهد شد. یکی دیگر از اهداف 
بلند مدت اداره بازرسی و فنی که البته از چند سال قبل آغاز شده و ان شاءا... در سال 

آینده تحقق خواهد یافت الحاق به PIC/S می باشد که مقدمات آن آماده شده است.
ضمناً از سال آینده خطوطی که دارای نواقص بحرانی باشند به راحتی ادامه فعالیت 
نخواهند داشت و شرکت ها ملزم به رفع آنها در اسرع وقت خواهند بود. یکی از 
اهداف آتی اداره بازرسی و فنی نظارت و دقت بیشتر بر خطوط دارای نواقص بحرانی 
خواهد بود. و در نهایت اینکه اداره بازرسی و فنی در سال آتی نگرش مبتنی بر 
این خواهد داشت که باید دست های نظارتی از مچ صنایع برداشته شده و بازوان 

بگیرد. بیشتر  کمک  و  هدایت  برای  را  صنایع 
آيا شغل پر استرسی داريد؟

بله، این شغل هم مانند خیلی از شغل های دیگر استرس و مشکالت خاص خودش را دارد.
اما به شما اطمینان می دهم استرس های جانبی نمی تواند در تصمیم هایی که در اداره 

گرفته می شود تأثیر گذاشته و بر رعایت ضوابط و قوانین خللی وارد آورند.         
       مهندس رضا مراديان
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  نگاهی بر ادوار اولین تشکل صنعتی دارو کشور
            در حوزه عرضه ی دارو؛ جامعه داروسازی کشور از يك قرن قبل ، دارای تشكل صنفی است

چیه کس رشد شما را    محدود نمی کند جز خود شما، اگر بخواهید هک رتشیب هب دست آورید، رتشیب یاد بگیرید.    »اتم اهپکینز«
  

روسای سنديكا: دکترمحمود نجفی)دوره های اول، دوم، سوم و بخش عمده دوره ی 4(
 دکتراحمد شيبانی )بخشی از دوره چهارم  وسپس انتصاب به رياست سازمان غذا و دارو(

دکترعباس کبريايی زاده )دوره پنجم( 

 مقدمه:
جامعه داروسازی کشور يكی از قديمی ترين جوامع صنفی دارای تشكل است.

اولين تشكل حوزه دارويی کشور در سال 1295 يعنی دقيقاً يك قرن قبل با نام 
»جامعه داروسازان ايران« تاسيس شد. اين جامعه در سه دهه گذشته، با تغيير 
نام به عنوان »انجمن داروسازان ايران«، دهه ها تنها نهاد صنفی حوزه داروی 

می گرديد. محسوب  کشور 
اّما به تدريج تشكل های فراوانی در حوزه دارو ايجاد گرديد تا آن جا که امروزه 
از دارو)تامين، توليد، توزيع و عرضه( حداقل يك تشكل  برای هر بخش 
صنفی وجود دارد. در بخش تامين )اعّم از دارو و يا مواد اوليه ساخت دارو(، 
عالوه بر سنديكای توليدکنندگان مواد اوليه، موثره و شيميايی و بسته بندی، 
اتحاد واردکنندگان دارو و واردکنندگان مكمل ها را شاهد هستيم. در حوزه 
توليد بيشترين تشكل ها ايجاد گرديده است. به گونه ای که برای هر دسته 
از داروها به تدريج تشكّلی تاسيس گرديده و يا درحال شكل گيری است 
)تشكل هايی مانند توليدکنندگان داروهای بيوتكنولوژی و يا توليدکنندگان 
مكمل ها و...(. در حوزه توزيع نيز انجمن صنعت پخش ايجاد شده است.
اّما در بخش عرضه، هم چنان انجمن داروسازان تشكل محوری است که به 
امورات بيش از 12 هزار داروخانه در سراسر کشور می پردازد با اين حال پس 
از انجمن داروسازان ايران تا به امروز، »سنديكای صاحبان صنايع داروهای 
انسانی ايران«، اولين تشكل تخصصی در حوزه دارو است که حدود 15 سال 
قبل تاسيس شده است. شايد به دليل همين پيشرو بودن است که اين سنديكا، 
هنوز هم در ميان تشكل های دارويی جايگاه ويژه ای را داراست و هم چنان در 

بخش توليد معتبرترين نهاد صنفی دارويی کشور محسوب می شود.

 چگونگی تاسيس:
ايده تاسيس تشكل توليدکنندگان دارو، در سال 1380 هم زمان با تالش 
برای آزاد نمودن ارز داروهای ساخت داخل و رهايی اين کاالی استراتژيك 
در سالمت جامعه توسط مدير شاخه صنايع داروئي انجمن داروسازان که 
آنموقع بعهده آقاي دکتر منتصري بود در جلسه اي توسط  دکتر واصفي 
کيميدارو  در  نجفي  دکتر  آقاي  هماهنگي  با  و  مطرح  حسيني  دکتر  و 
آقايان دکتر منتصري و دکتر واصفي  و در آن جلسه  اي تشكيل  جلسه 
صنايع  انجمن  تاسيس  جهت  حسيني  دکتر  و  مصطفوي  دکتر  مرحوم  و 
تشكل  اين  تاسيس  برای  تالش  آن،  متعاقب  که   شدند  انتخاب  داروئي 
گرديد. آغاز  دارويی  صنايع  موسسين  مشارکت  و  نظر  وحدت  مهم، طی 

سرانجام در دی ماه 1382 پس از انجام تحقيقات اوليه، برای پی بردن به 

موسس،  هيات  عمومی  مجمع  صنفی،  تشكل  يك  قانونی  ثبت  نحوه ی 
نماينده  و  دارويی  کارخانه های  وقت  مديران  از  تن   40 حدود  حضور  با 
اولين تشكل صنفی  عنوان  به  نوپا  اين تشكل  و  کار تشكيل شد  وزارت 
نام  با  ابتدا  ايران،  داروسازان  جامعه  از  بعد  دارو  صنعت  حوزه  تخصصی 

به ثبت رسيد. »انجمن صنفی کارفرمايان صنايع دارويی« 

 دوره ی اول )دوره ی که به پايان نرسيد(:
پس از ثبت اين تشكل در وزارت کشور، بالفاصله و در همان زمستان سال 
1382 انتخابات اولين هيات مديره انجام شد و از ميان افراد داوطلب، آقايان:

دکتر محمود نجفی عرب، مرحوم دکتر محمود ابهری، دکتر احمد شيبانی، 
دکتر جواد عازم و دکتر مهدی وزيری به عنوان اعضاء هيات مديره انتخاب 
شدند و آقای دکتر احمد کرباسی نيز به عنوان بازرس اصلی تعيين شدند. با 
تعيين هيات مديره، اولين اقدامی که در دستور کار اين انجمن تازه تاسيس قرار 
گرفت، تهيه اساسنامه اي بود که با همراهی مديران شرکت های عضو؛ خيلی 
سريع محقق گرديد و آپارتمانی اداری در ميدان فاطمی خريداری و به نام انجمن 
شد. در اين دوره آقاي دکتر نجفی رياست انجمن، مرحوم دکتر ابهری، نايب 
رئيسي انجمن را پذيرا شدند. با اتمام اولين سال آغاز به کار انجمن )سنديكا(، 
يعنی در ابتدای سال 1384، قانون اتاق بازرگانی تصويب گرديد و براساس 
آن؛ امكان ثبت تشكل های صنعتی و صنفی در اتاق بازرگانی نيز فراهم آمد.
يكی از اولين تشكل هايی که تصميم گرفت از وزارت کشور به اتاق بازرگانی 

نقل ثبت نمايد، »انجمن صنفی کارفرمايان صنايع دارويی« بود. 

 دوره ی دوم؛ دوره شكل گيری سنديكا:
به اين ترتيب، انجمن فوق بعداز کمتر از يك سال و نيم، ابطال و در اواسط 
سال 1384 سنديكای صاحبان صنايع داروهای انسانی ايران تاسيس گرديد 
و با تشكيل هيات تسويه تمامی دارايی های »انجمن صنفی کارفرمايان صنايع 

دارويی«  به سنديكای صاحبان صنايع داروهای انسانی ايران انتقال يافت.
در يك فضای تفاهمی مرحوم دکتر تربتي، مرحوم دکتر ابهري، آقای دکتر 
نجفي، آقای سعيد سعيدي نژاد و آقای دکتر عازم به عنوان هيات مديره 
سنديكا انتخاب گرديده و با تاسيس سنديكا و تجربيات حاصله از انجمن 

مذکور، کار نهادسازی اين تشكل آغاز شد.
در ابتدا آقای مهندس فرهاد شايقی به عنوان دبير و سپس آقای غالمرضا 

شريعتی به عنوان مدير روابط عمومی و امور بين الملل استخدام شدند.
با اجماع نظرات هيات مديره، درحالی در آن مقطع زمانی انتصاب ها  اين 

سندیکای صنایع داروهای انسانی در یک نگاه 
 سنديكای صنايع دارويی اولين تشّكلی بود که بخش غير عرضه؛ از 15 سال قبل تاسيس گرديد

    جلسات  هيات مديره
       در سال های:

1386
)رمضان(

 1388
)پائيز(

سه مجمع عمومی 
ت رئي

  هيا
ت(

سال 87-)با انتخابا
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همكاران فقيد پيشكسوت، سمت راست: مرحوم دکتر ابهری مديرعامل فقيد گروه دارويی 
شفاء و نايب رئيس سنديكا در دوره های اول و دوم

سمت چپ: مرحوم دکتر پوروزيری مديرعامل فقيد گروه دارويی خوارزمی

  نگاهی بر ادوار اولین تشکل صنعتی دارو کشور
            در حوزه عرضه ی دارو؛ جامعه داروسازی کشور از يك قرن قبل ، دارای تشكل صنفی است

رد،چیزی نیست  و چیزی نمی شود .  »  نورمن وینست پیل« مهمترین خطر رد زندگی،خطر نکردن است، فردی هک خطر نکند،چیزی انجام نمی دهد،چیزی ندا
  

سندیکای صنایع داروهای انسانی در یک نگاه 
 سنديكای صنايع دارويی اولين تشّكلی بود که بخش غير عرضه؛ از 15 سال قبل تاسيس گرديد

انجام گرديد که کمتر شرکت دارويی دارای مدير روابط عمومی بود، ضمن 
آن که آقای مهندس شايقی در شرايطی دبيری سنديكا را پذيرفت که تا 

پيش از آن، مديرعامل يكی از کارخانه های بزرگ دارويی بود.
همه ی اين تحوالت نشان از عزم جدی سنديكا برای ايفای نقش موثرتر در 

عرصه امورات داوريی کشور داشت.

 دوره ی سوم؛ تجلی همدلی صنفی
يكی از ويژگی های دوره های اول تا سوم سنديكا، حضور نسل های اول و 
دوم مديران صنايع دارويی در اکثر شرکت های عضو و به تبع آن، در هيات 

بود. سنديكا  مديره 
فضای  يك  در  دوره ها  اين  انتخابات  همواره  گرديده  باعث  موضوع  اين 
همدلی برگزار گردد، گرچه همين ويژگی باعث شده بود که برخی از اعضاء 

نكنند. بيان  سنديكا  از  را  خود  مطالبات 
دوره سوم سنديكا که انتخابات آن درست روز 7 مهر 1387 برگزار گرديد، 
عالوه بر آن که ويژگی فوق را داشت، تنها مجمعی از مديران صنايع دارويی است 
که افراد طيف های مختلف حوزه ی صنعت از همه ی  هولدينگ ها و جريانات 

فكری و گروهی، در آن حضور داشتند.
فضای همدلی اين جلسه تا آن جا پيشرفت رفت که با انصراف مرحوم دکتر 
ابهری، تا خود ايشان فردی را پيشنهاد ننمود، هيچ کس داوطلب نمی شد.
)تصاوير برجا مانده از مجمع عمومی اين دوره، به خوبی  نشان گر اين همدلی است(

در اين دوره آقايان دکتر نجفی، دکتر شيبانی، دکتر وزيری، دکتر منتصری 
)که با خواست مرحوم دکتر ابهری داوطلب گرديد( و دکتر محمد جواد عازم 
به عنوان اعضاء اصلی سنديكا انتخاب شدند و بازرس اصلی نيز آقای دکتر 

مسعود عبدالكريمی شد.
به  شيبانی  دکتر  آقای  داخلی  رای گيری  با  مديره،  هيات  انتخابات  بعداز 
رياست سنديكا منصوب گرديد، اّما با انتصاب وی از سوی وزير بهداشت 
دولت دهم )خانم دکتر دستجردی( در ماه های نخست سال 1388 ، مجدداً 

آقای دکتر نجفی به اين سمت منصوب شد.
دوران کاری اين هيات مديره در فاصله بين 1387 تا 1390 به دليل آغاز نوسانات 

ارزی و شروع تحريم ها، با فراز و فرودها و چالش هايی همراه بود.

 دوره ی چهارم؛ آغاز رقابت 
در سال 1390 با ورود نسل سوم مديران دارويی به عرصه مديريت صنايع 
گرديد. سنديكا  انتخابات  وارد  رقابت  عامل  بار  نخستين  برای  دارويی، 

همين موضوع باعث گرديد تا پيشنهاد رييس وقت سنديكا مبنی بر افزايش 
تعداد نفرات هيات مديره از 5 به 7 نفر به تصويب رسد و نتيجه انتخابات، ورود 
افرادی از سه نسل مديران دارويی، به ترکيب هيات مديره سنديكا گردد.

به اين ترتيب: آقايان دکترنجفی، دکترعازم، دکترمنتصری، دکتر سيدجمال 
 سعيدواقفی، دکتر حبيب فرهادی و دکتر عباس کبريايی زاده و دکتر غالمحسين 
فرزندی به اعضا اصلی هيات مديره سنديكا انتخاب شدند و آقای دکتر 

عبدالكريمی نيز به عنوان بازرس مجدداً انتخاب گرديد.

 دوره ی پنج؛ اوج رقابت، حتی در اعضاء
ورود نسل چهارم مديران به حوزه مديريت صنايع دارويی، انتخاب رييس 
از  ناشی  بهداشت، مشكالت  وزير  دارو  و  غذا  معاونت  عنوان  به  سنديكا 
نوسانات نرخ ارز و به اوج رسيدن تحريم ها و آغاز به کار دولت يازدهم، 
انتخاب هيات مديره سنديكا را به جايی رساند که مجمع  کار رقابت در 
عمومی سنديكا برای انتخاب پنجمين هيات مديره اين نهاد صنفی، به يك 

گرديد. تبديل  انتخاباتی  عيار  تمام  کارزار 
برای اولين بار )شايد در کل تشكل های صنعتی دارای 70 عضو به باالی 
کشور(، اين مجمع عمومی سنديكا )که در آذرماه سال 1393 ( برگزار شد، 
ميزبان 97درصد اعضا بود، به عبارت بهتر تنها يك عضو از حدود 90 عضو 

سنديكا، در اين مجمع حاضر نشد!.
رقابت ها در اين مجمع به گونه ای رقم خود که فاصله ی حتی يك رای، هيات 
مديره اصلی از علی البدل را مشخص نمود و در واقع اين بار رقابت ها نه فقط 
در ميان نامزدها، بلكه در ميان اعضاء سنديكا نيز به وضوح ديده می شد.
حاصل اين رقابت ها ورود افراد جديدی به هيات مديره سنديكا از هر 4 

نسل مديران صنايع دارويی گرديد.
البته چنين حضور بی سابقه ای از سوی اعضاء، باعث تقويت بيش از پيش 

شد. هم  سنديكا 
پس از انتخابات آقای دکتر عباس کبريايی زاده به رياست سنديكا رسيد 

و به اين ترتيب سومين رييس اين تشكل صنعتی لقب گرفت.
هم اينك منتخبان اين دوره در سنديكا تا سال آينده که انتخابات دوره ی 
ششم آن برگزار خواهد شد، حضور دارند. که برای همه ی اين عزيزان آرزوی 

داريم. را  ماموريت دشوارشان  انجام  در  موفقيت 

           گزارش: از هيات تحريريه خبرنامه
     با همكاری دبيرخانه سنديكای صاحبان صنايع داروهای انسانی ايران   

    جلسات  هيات مديره
       در سال های:

1386
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 1388
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تا کي مي توان تولید رقباي خارجي و غول هاي صنعتي بزرگ را ترجیح داد؟

تجمع دارایی اه حاصل شود ؛اما فقط موفقیت اهی معنوی است هک شما را اقرد می سازد ات ازآنها لذت ببرید.  »ینروکونیب«
موفقیت اهی  مادی ممکن است از    

 پنتوپرازول:
 پنتوپرازول يك مهارکننده پمپ پروتون می باشد که فعاليت پمپ پروتونی را از طريق 
اتصال به هيدروژن پتاسيم آدنوزين تری فسفاتاز )در سطح سلول های پارشال معده(، 
مهار می نمايد و از اين طريق باعث سرکوب ترشح اسيد معده می گردد. اتصال به آنزيم 
ATpase موجب اثر ضد ترشحی اسيد معدی می شود که تا مدت 24 ساعت ادامه می يابد. 

متابوليسم پنتوپرازول در کبد از طريق سيستم سيتوکروم P450  بوده که حدود 
71% متابوليت های آن از طريق ادرار و 18%  از طريق مدفوع دفع می گردد .

 موارد مصرف :
درمان و پيشگيری رفالکس معدیـ  مروی، درمان سندرم زولينگر اليسون، درمان 

اولسر دئودنوم ، درمان اولسر معدی.
 مصرف در بارداری و شيردهی:

مصرف دارو در دوران بارداری وشيردهی بايد با نظر پزشك متخصص باشد.
 هشدارها: 

در صورت بروز هر گونه حساسيت به دارو، مصرف دارو را متوقف نماييد.
دارو را در فواصل زمانی معين مصرف نموده و دوره درمان را کامل کنيد.

 مقدار مصرف دارو:
مقدار مصرف دارو را پزشك معالج تعيين می کند ولی مقدار معمول مصرف اين 

دارو به شرح ذيل می باشد:
 بزرگساالن:

روزانه  مقدار40ميلی گرم  مری:  ـ  معدی  رفالکس  بيماری  به  مبتال  بيماران  در 
سرعت  با  15دقيقه  مدت  طی  وريدی  انفوزيون  بصورت  10روز  تا   7 مدت  برای 
انفوزيون 3 ميلی گرم در دقيقه. در اين بيماران، کارايی و تاثيرپذيری دارو برای 

است.  نگرديده  بررسی  هنوز  10روز  از  بيش  زمان  مدت 
در بيماران با ترشح بيش از حد  اسيد معده: 80 ميلی گرم هر 12ساعت بصورت انفوزيون 
وريدی طی مدت 15دقيقه با سرعت انفوزيون 3 ميلی گرم در دقيقه. در اين بيماران، 
اثر بخشی دارو با دوز روزانه بيش از 240 ميلی گرم يا دوره درمان بيش از 6 روز هنوز 
مورد بررسی قرار نگرفته است. هنگاميكه بيمار قادر به استفاده از دوز خوراکی باشد، 
فرم خوراکی دارو بايد جايگزين فرم تزريقی گردد. در بيماران مبتال به نارسايی کبدی، 

دوز بيش از 40 ميلی گرم در روز مورد بررسی قرار نگرفته است.

 نحوه مصرف دارو:
محلول پنتوپرازول 0.4 ميلی گرم در ميلی ليتر جهت انفوزيون در طی 15 دقيقه، 
در طی 15  انفوزيون  ليتر جهت  ميلی  در  گرم  ميلی  پنتوپرازول 0.8  محلول  و 
دقيقه و محلول 4 ميلی گرم در ميلی ليتر جهت تزريق در 2 دقيقه با استفاده 

از روش های مناسب محلول سازی تهيه می گردد.
 عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب، ممكن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته 
شود. در صورت بروز با پزشك خود مشورت نماييد: با مصرف اين دارو اسهال، سردرد 
)بااحتمال وقوع بيشتر(، دردهای شكمی و پشتی، اضطراب، ضعف، درد مفاصل، 
التهاب برونش ها، گيجی، يبوست، سرفه، سرگيجه و سوء هاضمه، از عوارضی هستند 
که با شدت کمتر رخ می دهد. کليه اين عوارض در صورتی که تكرارشوند نياز به 
مراقبت های پزشكی خواهند داشت. عوارضی مانند آنافيالکسی، آنژيوادم، دردسينه، 
تنگی نفس، گاستروانتريت، هايپرگليسمی و عفونت نيز از عوارضی هستند که احتمال 
وقوع کمتری دارند ولی در صورت بروز نياز به مراقبت های پزشكی خواهند داشت.

 تداخل دارويی پنتوپرازول 
پنتوپرازول می تواند جذب آمپی سيلين، نمك های آهن و کتوکونازول را کاهش دهد.
زيستی  فراهمی  و  بيندازد  تأخير  به  را  پنتوپرازول  جذب  می تواند  سوکرالفيت 
آن را نيز کاهش دهد. توصيه می شود پنتوپرازول 30 دقيقه قبل از سوکرالفيت 
مصرف شود. پنتوپرازول می تواند باعث افزايش INR و PT شود. غذا جذب دارو 

را تا 2 ساعت به تأخير می اندازد اما باعث کاهش ميزان جذب نمی گردد.
 شرايط نگهداری:

ويال های حاوی پودر پنتوپرازول را دمای کمتر از 25درجه سانتی گراد، دور از نور 
و تا زمان مصرف در جعبه اصلی نگهداری نماييد.

از  نماييد. محلول ها را بالفاصله پس  از مصرف داروهای تاريخ گذشته خودداری 
تهيه تزريق نموده و باقيمانده آن را دور بريزيد.

 اشكال دارويی و بسته بندی:
پودر برای تزريق پنتوپرازول40ميلی گرم: هر ويال حاوی 40ميلی گرم پنتوپرازول 
همراه  به  1عددی  جعبه  در  و  می باشد  آب(  1.5مولكول  و  سديم  )بصورت 
بروشور بسته بندی می گردد.                                            دکتر مژده احمدي

پــرازولپنــتو

ساختن الگوي بي بديل وخلق باور جديد مشكل است. شرکت داروسازي آفاشيمي 
با سرمايه گذاري  هنگفت و به کارگيري نهايت دانش فني به عنوان اولين دارنده ی 
 ،PIC/Sومعتبرسازي فرآيندها مطابق استانداردهاي بين المللي GMP گواهي نامه
با باالترين حد از استانداردها و مراعات اصولGMP ومواد  مروپنم و ايمی پنم را 
توليد  اروپا  در  آنتي بيوتيك  توليدکننده  بزرگترين   ASC DOB FAR اوليه 
می کند. در جلسه هيئت مديره شرکت داروسازی آفاشيمی نظر به اينكه داروهای 
توليدی  شرکت از کيفيت باالئی برخوردار بوده ولی متاسفانه به دليل جوان بودن 
و عدم شناخت کافی جامعه پزشكی از نام و نشان »آفاشيمی« از فروش مناسبی 
برخوردار نمی باشند، تصميم به تشكيل تيم بازاريابی گرفته شد.  درماه های اخير تيم 
بازاريابی داروسازی آفاشيمي، به عنوان حلقه واسط ارتباطی بين توليدات کارخانه 
و جامعه مصرف کننده دارو؛ با تعداد محدودی تشكيل گرديد. مأموريت اصلی اين 
واحد معرفی و ترويج برند کمپاني، شناسائی نيازهای اصلی بازار و انعكاس آنها به 
بخش توليد، افزايش ميزان و سهولت دسترسی مشتريان به محصوالت، پشتيبانی 
علمی آنها و همچنين خدمات پس از فروش را شامل می گردد. با شروع فعاليت 
داروسازان  و  پزشكان  با  به چهره  مالقات چهره  از 1200  بيش  ماهانه  مذکور  تيم 
درسطح بيمارستان ها، مراکز درمانی و داروخانه ها صورت پذيرفت که با  توجه به 
تغييرات عمده در فروش مروپنم شرکت داروسازی آفاشيمی بدون جوايز مرسوم 
و تخريبی بازار می توان نتيجه گرفت که با انجام مالقات های مستمر با پزشكان و

 برندسازی موثر محصوالت توليدی با کيفيت باال می توان به تدريج اعتماد جامعه 
پزشكی را جلب نماييم.  لذا توصيه می شود که شرکت های توليد کننده محصوالت با 
کيفيت به جای رقابت مخرب از طريق جوايز، همت خود را بر معرفی محصوالت توليد 
داخل به جامعه پزشكی بگمارند تا ضمن تسكين آالم بيماران؛ گامی موثر در جهت 

قطع وابستگی به واردات داروهای مشابه خارجی بردارند.                              
  افسانه پاسباني

حفظ آن هچ از طریق  پیشرفت فردی حاصل نشود دشوار است.  »جیم ران«   
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گزارش نتایج معاینات ادواری سال 1395 شرکت داروسازی آفاشیمی

تجمع دارایی اه حاصل شود ؛اما فقط موفقیت اهی معنوی است هک شما را اقرد می سازد ات ازآنها لذت ببرید.  »ینروکونیب«
موفقیت اهی  مادی ممکن است از    

امسال نيز مانند هر سال، برنامه معاينات ادواری همكاران محترم ما در شرکت 
اين  همه ی  و  گرديد  اجراء  زمستان  و  پاييز  زمانی  بازه  در  آفاشيمی،  داروسازی 
عزيزان به تدريج در جريان وضعيت سالمتی خود قرار گرفتند. در ذيل به طور 

خالصه، آماری از جهت وضعيت کلی سالمتی پرسنل شرح داده شده است: 
آزمايشات انجام شده:

 CBC ) شمارش سلول های خونی( 
 FBS ) قند خون ناشتا(

 BUN ) اوره خون(
 Cr ) کراتينين خون(

 Uric AC ) اسيد اوريك(
 TG ) تری گليسيريد(

 CHOL )کلسترول(
 ALT،AST ) آنزيم های کبدی(

 U/A )آناليز ادرار(
 S/E )آناليز مدفوع(

 تست اوديومتری
 تست اسپيرومتری

  نتايج آزمايشات و اقدامات:
 CBC يا شمارش سلول های خونی: 4 مورد hb باال )افزايش هموگلوبين( مشاهده 
شد که برای همكاران دچار اين مشكل، دستورات بهداشتی و دارويی داده شد و 

در برنامه پيگيری قرار گرفتند.
 دو مورد آنمی ) کم خونی( خفيف فقر آهن ديده شد که تحت درمان قرار گرفتند.
 6 مورد تاالسمی مينور داشتيم که خود اين عزيزان از قبل در جريان بيماريشان 
بودند و در حال حاضر hb قابل قبول داشتند و کماکان رژيم غذايی- دارويی 

کرد. پيدا  ادامه  برايشان  قبلی 
 FBS ) قند خون ناشتا(: دو تن از همكاران قند خون ناشتای باال داشتند که 
در حال حاضر با دستورات بهداشتی و دارويی به خوبی تحت کنترل هستند.
 BUN- ، Cr، Uric AC: خوشبختانه در اين قسمت مورد مختلی يافت نشد.
 TG وCHOL )چربی خون(: 22 درصد از همكارانی که در آزمايشات شرکت 
کرده اند تری گليسريد باالتر از حد نرمال داشتند و 32 درصد کلسترول باالتر از 
حد نرمال که از ميان اين همكاران حدود 92 درصد درجاتی از اضافه وزن را داشتند.

بنابر آنچه بر باال شرح شد و با توجه به آنكه ميزان چربی خون ارتباط مستقيمی 
با نحوه تغذيه و سبك زندگی افراد دارد،  بسياری از همكاران مبتال، با رضايت 
خاطر به برنامه کاهش وزن و اعمال رژيم غذايی و سبك درست زندگی که امسال 
در داروسازی آفاشيمی برگزار خواهد شد پيوسته اند. در تست اوديومتری مورد 
در  نشد.  ديده  کار  محيط  و صدای  به سر  وابسته  اختالل شنوايی  از  جديدی 
تست اسپيرومتری در مجموع 14 نفر از همكاران دچار اختالل در انجام تست 
بوده اندکه جهت بررسی بيشتر به بيمارستان مسيح دانشوری ارجاع داده شدند.

توصيه ها:
همچنان به همكاران عزيز توصيه می شود که در محيط های توليدی از وسايل 
حفاظت فردی که توسط واحد HSE در اختيارشان قرار می گيرد به طور صحيح 
و منظم استفاده کنند تا کماکان حداقل موارد آسيب شغلی به آنها وارد شود. 
به تمامی همكاران، رعايت اصول ارگونومی و حمل بار توصيه می شود و در آخر 
با توجه به اينكه شايع ترين مشكل که در خالل آزمايشات وجود  داشته، چربی 
خون باال بوده است، توجه همكاران عزيز را به چكيده ای از مقاالت مرتبط با چربی 

خون باال و علل و راه های پيشگيری از آن جلب می نمايم:
ميزان  خون،  در  که  می شود  گفته  حالتی  به  باال  خون  چربی  يا  هيپرليپيدمی 

زياد  است  پروتئين  و  چربی  از  ترکيبی  و  مانند  موم  ماده  يك  که  کلسترول 
ديواره  ساختمان  در  می شود.  ساخته  کبد  توسط  بدن  در  کلسترول  می شود. 
سلولی، هورمون ها و ساختمان برخی ويتامين های بدن شرکت می  کنند. مغز 
برای عملكرد صحيح و مناسب خود به کلسترول احتياج دارد. هرگاه که ميزان 
نوع بد کلسترول در خون به دنبال توليد در بدن و يا مصرف بيش از حد آن 
توسط  خون  در  کلسترول  می شود.  ساز  دردسر  می رود  باال  مضر  غذاهای  در 
 Low density (LD( ليپوپروتئين ها حمل می شود که شامل دو نوع کم چگال

هستند.  High density (HD( پرچگال  يا  و 
 :HDL

کبد  به  را  خون  در  موجود  اضافی  کلسترول  که  ليپوپروتئين ها  خوب  نوع 
LDL نوع بد ليپوپروتئين  برمی گرداند تا به دفع شدن آن کمك کنند،  ولی 
تری گليسيريدها  می شود.  ساخته  خون  در  اضافی  کلسترول  از  که  است 
نيز  آن ها  ولی  می کنند  فرق  کلسترول  با  که  هستند  چربی ها  از  ديگری  نوع 

دارند. نقش  عروقی  قلبی  اختالالت  بروز  در  کماکان 
 علت هيپرليپيدمی چيست؟

علل هيپرليپيدمی ميتواند ژنتيكی يا نژادی و يا محيطی باشد. هيپرليپيدمی 
خانوادگی نوع ژنتيكی آن است. مواردی نيز به دنبال رژيم غذايی بد مشاهده 
شده است. در نوع ژنتيكی ميزان چربی خون ارتباط زيادی با نحوه تغذيه ندارد 
ولی در نوع ثانويه به رژيم غذايی، مصرف الكل، چاقی، عوارض داروهايی مانند 
استروئيدها يا هورمون ها و مصرف مقادير زياد چربی و کربوهيدرات ها تاثير به 
سزايی دارد. ابتال به برخی بيماری ها نظير ديابت، بيماری های کليوی، نارسايی 

غده تيروئيد و بارداری می توانند سبب هيپرليپيدمی می شود.
عالئم و نشانه ها:

به جز در نوع ژنتيكی که دارای گزانتالسماها ) برجستگی های زرد رنگ کوچك 
بر روی پلك ها ( است، ساير انواع هيپرليپيدمی کاماًل بدون عالمت است و صرفًا 

به دنبال تست خون ناشتا می توان به آن پی برد.
پيشگيری: 

درمان  و  پيشگيری  برای  استراتژی  بهترين  همچنان  زندگی  سبك  تغيير 
هيپرليپيدمی می باشد: رژيم غذايی قلبی سالم ) عدم مصرف چربی ها، فست فودها، 

نوشابه ها، نمك و ...( ورزش منظم، سيگار نكشيدن و کنترل وزن. 
توصيه های غذايی:

الزم نيست که به طور کامل چربی را از رژيم غذايی خود حذف کنيد ولی از چربی 
های اشباع، ترانس و کلسترول حتی االمكان کمتر استفاده کنيد. سعی کنيد رژيم 
غذايی سرشار از مواد غذايی حاوی رنگدانه، سبزيجات و صيفی جات داشته باشيد.

غذاهای چرب: 
غذاهای حاوی کربوهيدرات فراوان نان و برنج و مواد غذايی با ارزش غذايی پايين 
بايد حذف شوند و يا حتی االمكان محدود شوند. مصرف منظم ماهی، دانه های 
آجيل يا حبوبات توصيه می شوند. در صورت نياز به مصرف روغن ترجيحًا روغن 
زيتون و يا ساير چربی های کم اشباع استفاده شوند. داشتن اضافه وزن يك عامل 
خطر برای بروز هيپرليپيدمی است، کاهش وزن به کاهش LDL  و از طرفی به 
باالتر رفتن HDL  کمك می کند. عدم فعاليت فيزيكی نيز يك عامل خطر مهم 
برای هيپرليپيدمی و بيماری های قلبی است. ورزش منظم نيز  LDL  را کاهش 
و HDL را افزايش می دهد. حداقل فعاليت فيزيكی موثر شامل 20 دقيقه در روز 
برای پنج روز در هفته می باشد. پياده روی خيلی تند يك راه موثر و ساده برای 
اين منظور است. سيگار کشيدن نيز باعث تشديد روند تصلب شراين، افزايش 

می شود. چربی  پالک  ديواره  التهاب  و   LDL
 دکتر نداکاويانی

91% 

9% 

 آنزیم کبدی

آنزیم کبدی 
 نرمال

آنزیم کبدی 
 %82 مختل

18% 

 کلسترول

کلسترول 
 نرمال

کلسترول غیر 
 %78 نرمال

22% 

 تری گلسیرید

تری گلیسیرید 
 نرمال

تری گلیسیرید 
 غیر نرمال
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