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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١اﮐﺜﺮ زوﺟﮫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺴﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎﯾﯽ از ﺿﺎﯾﻌﺎت روﻏﻦ آﺷﭙﺰی  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 ٣ - ٣دوره ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی از ﺑﯿﻦ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻪ ھﺎ  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ۴ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﯿﺴﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۶داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٧ﭘﯿﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٨داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٩ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ  -ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ
 - ١٠رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮﺑﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس - ١١ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١٢ﺑﺮوز ﺗﺎول ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ و دردﻧﺎک در اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﻋﻼﺋﻢ زوﻧﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١٣ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ورزش ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١۴آﺑﻠﯿﻤﻮی ﺧﺎﻧﮕﯽ را در ﻣﺤﻞ ﺗﺎرﯾﮏ ﯾﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﯿﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١۵ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺑﺪون آب ﻓﺮاوان ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١۶ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ،ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١٧دﯾﺪار وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١٨ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ھﺎی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺎﺟﺮای رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران  -ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان
 - ١٩آﻣﺎر ﻧﺎﺑﺎروری در اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ /ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎرازﯾﺖ را ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﺎروری اﻋﻼم ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢٠ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن /ﻏﻔﻠﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢١ﻋﻨﺎب ﻣﯿﻮه ای ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه /ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﻗﻄﺐ ﻋﻨﺎب ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٢ﮐﻤﮏ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٣رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺧﺒﺮ داد ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﺑﻮﺷﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۴ﭘﯿﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان :ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات داروﯾﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۵ﺑﻪ زودی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۶اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ روش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  -ﺷﻔﺎف
 - ٢٧اﮔﺮ ﻣﺠﺮد ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ٢٨ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ١٢ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ﺧﯿﺮﯾﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢٩ﻗﻨﺪ ﻃﻌﻢ دار را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ٣٠ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣١اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ در آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣٢وﯾﺰﯾﺖ  ۵٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﻼﺑﯽ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
» - ٣٣ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ« ﮐﻠﯿﺪ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ  -ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣۴داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری – ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮوان از ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٣۵ﻓﺸﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم  -ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣۶ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن از ﻧﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣٧زﯾﺒﺎﯾﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﻋﻮارض ﻣﺮگ آوری ھﻢ دارد!  -ﺑﯽ ﺑﺎک ﻧﯿﻮز
 - ٣٨ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری اﺳﺖ  -ﻣﮫﺮﺧﺎﻧﻪ
 - ٣٩ﺗﮑﺬﯾﺐ واردات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ھﺎی ﭼﯿﻨﯽ  /ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﺎ  ١۴٩٠در ﻣﺒﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ  -ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان
 - ۴٠ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ ﺑﺨﺸﮫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺣﻞ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴١ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ھﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ  -اﻳﻤﻨﺎ
 - ۴٢رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺧﺒﺮ داد اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای راه اﻧﺪازی  ۴ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻧﺠﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴٣ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻧﻈﺎرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴۴ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز
 - ۴۵رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن :ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ۴۶ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده دارد  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ۴٧ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ  -ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان
 - ۴٨ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٩ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ۵٠ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵١ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وارﯾﻨﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵٢ﮐﻠﺮزﻧﯽ  ٨٢٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  -وب دا
 - ۵٣ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻞ آب ﻣﺮوارﯾﺪ  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ۵۴ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵۵ﮐﺮم ھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ دﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ۵۶ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۵٧اﻋﺰام  ٨ﭘﺰﺷﮏ زن در ﮐﺎروان ھﺎی ﺣﺞ اﻣﺴﺎل  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵٨ﺻﻮرت ﺗﺎن را ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵٩دﻧﯿﺎ از روﻧﻤﺎﯾﯽ اﻗﻼم ﺟﺪﯾﺪ داروﯾﯽ در اﯾﺮان ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۶٠آﻏﺎز آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز در ﮐﺸﻮر  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۶١ﭼﮕﻮﻧﻪ در 'ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده' ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ؟  -ﺻﺮاط ﻧﯿﻮز
 - ۶٢ﻗﺒﻞ از ٩ﺷﺐ ﺷﺎم ﺑﺨﻮرﯾﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۶٣ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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- ۶۴
- ۶۵
- ۶۶
- ۶٧
- ۶٨
- ۶٩
- ٧٠
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ﭼﮕﻮﻧﻪ در 'ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده' ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ؟  -ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز
اراﺋﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز  -وب دا
رﯾﺰش ﻣﻮ ﺧﺒﺮ از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ دھﺪ  -زن ﻓﺮدا
ﻗﺮص ھﺎی ﻻﻏﺮی واﻗﻌﺎ ﺑﯽ ﻋﺎرﺿﻪ ﻻﻏﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
ﻣﺘﺎدون؛ از درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ھﺎ ھﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ رود  -روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١اﮐﺜﺮ زوﺟﮫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری را اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ،
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ درﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺻﺎرﻣﯽ اﻓﺰود :ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ،
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮدداری ﺟﻮاﻧﺎن از ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ "ﺳﻨﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری" ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ﺑﺎروری در ﮐﺸﻮر ،اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ زوﺟﮫﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ آن روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از زوﺟﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎرداری ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﺎرداری را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آن ﯾﺎ از اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﻧﯿﻤﻪ راه درﻣﺎن ﺧﻮد را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺻﺎرم اداﻣﻪ داد :ﮐﻤﮑﮫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زوﺟﮫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ زن و ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎروری و ﺑﺎرداری آﻧﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ...زوﺟﮫﺎ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه آﻧﺎن را از ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺻﺎرﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :اﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﻧﺎزاﯾﯽ در زﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺎروری در ﻣﺮدان درﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ،اﮐﺜﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎزاﯾﯽ و ﻧﺎﺑﺎروری ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روﺷﮫﺎی ﻧﻮﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎرور ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺎﻧﺲ
ﺑﺎرداری در زوﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎروری ھﻢ ﻧﺪارد در ھﺮ ﻣﺎه ﺗﻨﮫﺎ  ٣٠درﺻﺪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺻﺎرم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل و در ﻣﻮاردی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی
ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی زن و ﻣﺮد اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﯿﻦ اھﺪاﯾﯽ ،ﺗﺨﻤﮏ اھﺪاﯾﯽ و رﺣﻢ اﺟﺎره ای ،اﻣﮑﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎرور و زﻧﺎن ﻧﺎزا
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن درﻣﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺻﺎرﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮫﺎی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ داروﯾﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎرھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه
ﺷﺪه ،زوﺟﮫﺎی ﺟﻮان ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺎردار ﺷﺪن ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ آﻣﺎر اﻓﺮاد ﻧﺎزا و ﻧﺎﺑﺎرور را در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ زوج ھﺎی ﻧﺎﺑﺎرور و ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن در آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺻﺎرم اداﻣﻪ داد :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ اول اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎرور ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺳﻮی زن و ﻣﺮد ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ...ھﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ
ازدواج اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎدر ﺷﺪن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ زوﺟﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺰ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آوری دارﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 - ٢ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺴﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎﯾﯽ از ﺿﺎﯾﻌﺎت روﻏﻦ آﺷﭙﺰی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﯾﻌﺎت روﻏﻦ آﺷﭙﺰی زﯾﺴﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﮫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،زﯾﺴﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺑﮫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روﻏﻦ آﺷﭙﺰی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﮐﺎھﺶ داده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه واروﯾﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻠﯽ ھﯿﺪروﮐﺴﯽ آﻟﮑﺎﻧﻮآت ) (PHAاز ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﭘﻠﯽ  - ٣ھﯿﺪروﮐﺴﯽ ﺑﻮﺗﯿﺮات ) (PHBراﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده  PHAاﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎ ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده آﻏﺎزﮔﺮ و اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ ﭘﮋوھﺎن داﻧﺸﮕﺎه "وﻟﻮرھﻤﭙﺘﻮن" ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ھﺎی آﺷﭙﺰی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺎده آﻏﺎزﮔﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﮑﺘﻮر اﯾﺮورر ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺑﺎﮐﺘﺮی  Ralstonia eutropha H16ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ
روﻏﻦ ھﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮواﺳﭙﯿﻨﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﻣﻨﮕﮫﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﻧﺎﻧﻮرﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ روﻏﻦ
ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد  PHBﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاص زﯾﺴﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮی و ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ اش ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﺮوﮐﭙﺴﻮل
ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل دارو در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 ٣ - ٣دوره ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی از ﺑﯿﻦ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻪ ھﺎ
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ -
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ  -ﻓﺎرس ﻧﻮﺷﺖ:
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻘﻄﻊ داروﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ دوره در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺟﺬب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان آن را اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ دوره داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای دوره ﭼﮫﺎرم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ورودی آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد وارد
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ھﺎ و رﺗﺒﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎی
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﺬﯾﺮش از ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش از ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ھﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ داروﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣٠١٣٠١

 - ۴ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ دھﻪ ﻓﻨﺎوری و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ ﻋﻠﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎه دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان رﺗﯿﻪ  ١۶ﺟﮫﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ را داراﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :رﺷﺪ روز اﻓﺰون
ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر رخ ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ رﺷﺪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان از ﺳﺎل  ٨۴ﺗﺎ  ٩١در ﺟﮫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  ٨۴رﺗﺒﻪ  ٣٢ﺟﮫﺎن را
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ  ١٩ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از  ١٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺠﺪرﺻﺪ داروھﺎی ﻣﺎ وارداﺗﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ
ﯾﮏ ﺳﻮم از ھﺰﯾﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارو از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻠﻢ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ وﺑﻪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ  ٣٩داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٢روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﺎدرات دارو را دارﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات دارو ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ رخ دھﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎوری ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻞ دھﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺻﺎدرات ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﮫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

 - ۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -از ﻣﺎﺟﺮای »رھﺎﺳﺎزی دو ﺑﯿﻤﺎر در ﯾﮑﯽ از اﺗﻮﺑﺎن ھﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ«  ١٧ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ داغ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و اﻣﺮوز "ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮازی" ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ
دارد و ﺣﺎﺿﺮ ...
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 :از ﻣﺎﺟﺮای رھﺎﺳﺎزی دو ﺑﯿﻤﺎر در ﯾﮑﯽ از اﺗﻮﺑﺎن ھﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ  ١٧ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ داغ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و واﮐﻨﺶ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و اﻣﺮوز "ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮازی" ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ دارد و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای وی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ھﺘﻞ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وی را از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وی را ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ )اﯾﺴﻨﺎ( ،درﺑﺎره ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮوﻧﺪه رھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران  ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪود ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﺪه ای از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.وی اﻓﺰود :درﺑﺎره
اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده ،ھﻨﻮز روی ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻨﻮز ﺑﺮاﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم )ره( ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدم ﻋﺎدی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﯾﮏ روز ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ و در وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن دو ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رھﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﮔﻪ رادﯾﻮﻟﻮژی ،ﭘﺘﻮ و
ﺳﺮﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ھﻢ در وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی اﺳﺖ؛
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد درﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
دﺳﺘﺠﺮدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮازی  ،ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران رھﺎ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد از ﻣﺪت ھﺎ
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ھﻨﻮز در ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم )ره( ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﻤﭙﻮت و ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دھﺪ و  ...و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻮد.وی اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﻤﺎران از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در ﺗﮫﺮان
و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ زﯾﺎد دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮫﺪاری از ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﯿﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻧﻘﺶ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻧﮫﺎ،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ درﻣﺎن ،ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮫﺪاری اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻗﻀﺎﯾﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻓﮑﺮی ﮐﺸﻮری ﺷﻮد؛ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮫﺪاری از ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﯿﺴﺖ.دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و
رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻣﻦ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﻤﺎر دوم و ﺳﻮم را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر دوم رھﺎ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش وی را
از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و وی را ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺸﯽ
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺼﺎف و رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق را دارﯾﻢ.

 - ۶داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﮫﯿﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻤﺒﻮد داروﯾﯽ ﮔﻔﺖ :وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﮫﯿﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻤﺒﻮد داروﯾﯽ ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﻮز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ دارو ھﺎ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﺻﻮرت
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ از دارو ھﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ!!
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﻧﮫﻤﯿﻦ دوره از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﮫﯿﺪات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻤﮫﯿﺪات ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺮان دارو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﮫﻤﯿﺪات و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﮫﻤﯿﺪات ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺼﺮف و ﺗﺰرﯾﻖ دارو ھﺎ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎران ﻧﮕﺮان ﮐﻤﺒﻮد دارو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،دارو ھﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻓﺮدی ﺗﻘﺎﺿﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروی ﺿﺮوری را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری ھﺎ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ دارو
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل داروھﺎی ﺿﺮوری ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺠﻮﯾﺰ داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،راھﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ داروھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﮐﻤﯿﺎب ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﺒﻮد داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ داروھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.

 - ٧ﭘﯿﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻋﻠﻢ داروﺳﺎزی از دﯾﺮﺑﺎز ھﻤﺰاد ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده و ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﭘﺎی آن ﭘﻠﻪ ھﺎی ارﺗﻘﺎء و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻓﻊ آﻻم و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ را در ﻧﻮع
ﺑﺸﺮ ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه در ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻠﻢ و اﺑﺪاع ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻨﺎورﯾﮫﺎی ﻧﻮﯾﻦ،
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و داروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .داروھﺎی ﻧﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ و رادﯾﻮداروھﺎ و ھﺰاران ﻓﺮآورده داروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺳﺨﺖ ﮐﻮش اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪا ...ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻄﺎف اﻟﮫﯽ و در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٥
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر و وﻻﯾﺖ ﻣﺪارﻣﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﮫﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺧﺮدﻣﻨﺪ را ﺑﻪ رخ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار دارد ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎ
و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی وﻻﯾﺖ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ھﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪات ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮫﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
ﻃﺮاز اول ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده از ھﻤﺖ واﻻی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ وزﯾﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ روزاﻓﺰون اﯾﺸﺎن و ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ھﻤﺎﯾﺶ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

 - ٨داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪد ﻟﻄﻒ اﻟﮫﯽ
و ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر و وﻻﯾﺖ ﻣﺪارﻣﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه دوﺷﻨﺒﻪ در اﺻﻔﮫﺎن آﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺮوزه در ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻠﻢ و اﺑﺪاع ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و داروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪه و داروھﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ،رادﯾﻮ داروھﺎ و ھﺰاران ﻓﺮاورده داروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺳﺨﺖ
ﮐﻮش اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻢ داروﺳﺎزی از دﯾﺮ ﺑﺎز ھﻤﺰاد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده و ھﻤﻮاره ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی آن ﭘﻠﻪ ھﺎی ارﺗﻘﺎء و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻃﯽ
ﮐﺮده ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪد ﻟﻄﻒ اﻟﮫﯽ و در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر و وﻻﯾﺖ ﻣﺪارﻣﺎن در
زﻣﯿﻨﻪ داروﺳﺎزی ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ رخ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،دﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار دارد ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز ﺗﻮﻟﯿﺪ
داروھﺎ ،ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی وﻻﯾﺖ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ھﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮫﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورده اﻧﺪ.

 - ٩ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ
ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ  -دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮫﺎﯾﯽ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،از آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن از  ١۵ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ ﻓﺎﺿﻞ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ دوره آزﻣﻮن ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از  ١۵ﺗﺎ  ٢۵ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ،اﺻﻞ ﻣﺪارک
ﮐﻠﯽ و ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﻮن ﻣﺪرک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮫﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮫﻤﯿﻪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت راھﻨﻤﺎھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ  ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﭘﺬﯾﺮش اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﮫﺪات از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﮫﺪات اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﮫﺪات ﻣﻨﺎﻃﻖ  ٢و  ٣ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻮع ﺳﮫﻤﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﯿﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮرات رﺗﺒﻪ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﮫﯿﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﺬﯾﺮش در
آزﻣﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  ٣١ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف داده اﻧﺪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٣٠ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮرای آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ" ،اﻓﺰود :در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮرای آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١۵ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ١٠رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮﺑﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻮاره ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻣﺪارس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﯾﮑﺴﺮی آﻣﻮزش ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ...
ﮔﻼﯾﻞ اردﻻن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس در ﻣﻮرد ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :در ﺳﯿﺴﺘﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اول اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎ در ﺷﮫﺮھﺎ ﮐﺎردان
ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و رﺷﺘﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اداﻣﻪ داد :در روﺳﺘﺎھﺎ ھﻢ ﺑﮫﻮرزھﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﯽ روﻧﺪ و آﻣﻮزش
ھﺎی ﻻزم ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺎر در ﻣﺪارس روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺮاﻗﺐ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت در
روﺳﺘﺎھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اردﻻن ﺑﮫﻮرزھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ھﻤﺎن اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻒ ھﺴﺘﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﺑﮫﻮرزی در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮫﻮرزان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪ ھﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎل ھﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﻮرزان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﺑﺎره آن
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎ ﺣﺪی در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻤﺎم
اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاھﺪ داد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اردﻻن اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اردﻻن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﻤﻮاره ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻣﺪارس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﺴﺮی آﻣﻮزش ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در
ﻣﺪارس راھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺟﺬب ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ١١ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻏﺬا و داروی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ،
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
در اﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ
ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬا و داروی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ،اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در اﺛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری زا،
ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ آﻧﻘﺪر ﻗﺪرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ داروھﺎ و ﮐﺎھﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ھﺎ ،اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮھﺎد ﻧﻈﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻈﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺎده ای داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت درﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ،اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺒﻮد آن ھﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ داروھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داروھﺎی ﮔﺮان و ﻗﻮی ،ﺣﻀﻮر
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و در ﻣﻮاردی ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬا و داروی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻧﻮاع اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ،ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذات اﻟﺮﯾﻪ و ﻓﺎرﻧﮋﯾﺖ)ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ( ،ﮔﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه اﻧﺪ.

 - ١٢ﺑﺮوز ﺗﺎول ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ و دردﻧﺎک در اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﻋﻼﺋﻢ زوﻧﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻟﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زوﻧﺎ ﺑﻪ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺷﮫﺮت دارد،
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
ﺑﺮوز ﺗﺎول ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ و دردﻧﺎک در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری زوﻧﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻟﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زوﻧﺎ ﺑﻪ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺷﮫﺮت دارد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻓﺮادی رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺑﻠﻪ
ﻣﺮﻏﺎن را در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮫﻔﺘﻪ در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻃﺎھﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎول ھﺎی زوﻧﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺪن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎوﻟﮫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﯾﺎ زوﻧﺎ ،ﺗﺎوﻟﮫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﻋﺼﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ و در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮ آن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و
ﺑﺎ درد و ﺳﻮزش ھﻤﺮاه اﺳﺖ زوﻧﺎ در ھﺮ ﺳﻨﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﭘﻮﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺐ و ﻟﺮز ﺧﻔﯿﻒ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺴﺎﻟﺖ ،ﺗﮫﻮع ،دل ﭘﯿﭽﻪ ﯾﺎ اﺳﮫﺎل ﺧﻔﯿﻒ ،درد روی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ،
ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺷﮑﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﻦ ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل ،اﺳﺘﺮس،
وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن اﺷﻌﻪ ﺑﻪ
ﺑﺪن و ﻟﻮﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻟﻨﻔﻮم از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻟﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﺗﺎوﻟﮫﺎی زوﻧﺎ ،درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،زﺧﻢ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻗﺮﻧﯿﻪ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی را از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﺠﻮﯾﺰ داروھﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﯽ و ﺧﻮردﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ درد و ﺧﺎرش از ﺟﻤﻠﻪ راھﮑﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وی اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺎوﻟﮫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺮد ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻋﻔﻮﻧﺘﮫﺎی روی ﺗﺎول ،ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ث و ب ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن در وان آب ﻣﺤﺘﻮی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﺟﻮ دو ﺳﺮ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

 - ١٣ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ورزش ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﮏ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ
ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روی ورزﺷﮑﺎران زن ﭘﮋوھﺶ ھﺎی دﻗﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ای ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
ورزش ھﺎی ﺗﻮام ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وزن روی ﺑﺪن ،ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﮏ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ روی ورزﺷﮑﺎران زن ﭘﮋوھﺶ ھﺎی دﻗﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ای ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ و ﺗﻔﺎھﻢ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ھﺎ ،اﮐﺜﺮ ورزﺷﮑﺎران زن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻃﯽ زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ رﮐﻮردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ذﺑﯿﺢ اﷲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن در ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﻧﯽ
اﺛﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎ ﺷﺪت ﯾﮑﺴﺎن ،اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ورزش در زن و ﻣﺮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﺮص ھﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﺪن زن ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ای روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان در ﻣﺴﺎﻓﺖ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دوھﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻌﺮﯾﻖ در دﻣﺎھﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﺪن ،ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﺑﺪن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ورزﺷﮑﺎر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﻧﻤﻮد دارد .ورزﺷﮑﺎران زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل )وﻟﯽ ﻧﻪ ھﻤﯿﺸﻪ( ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﻮده ،ﻟﮕﻨﯽ ﭘﮫﻦ ﺗﺮ دارﻧﺪ ،زاﻧﻮ ھﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﺎق ﭘﺎ ھﺎ
اﻧﺤﻨﺎی ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧﯽ از آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ دردھﺎی ﮐﺸﮑﮑﯽ راﻧﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ورزﺷﮑﺎران زن درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ و ﺣﺪود  ٣٠درﺻﺪ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ھﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎص ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ورزش در ﺑﺎﻧﻮان ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻨﻈﻢ ورزﺷﯽ دارای ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎھﺶ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﻮازی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز
و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ورزش ھﺎی ﺗﻮام ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وزن روی ﺑﺪن ،ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

 - ١۴آﺑﻠﯿﻤﻮی ﺧﺎﻧﮕﯽ را در ﻣﺤﻞ ﺗﺎرﯾﮏ ﯾﺎ ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻟﯿﻤﻮ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد:
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
آﺑﻠﯿﻤﻮھﺎی دﺳﺘﯽ در ﺑﻄﺮی ھﺎی ﺗﯿﺮه ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ و ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺣﺮارت
ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺿﻤﻦ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻟﯿﻤﻮ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻋﺪد ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺣﺎوی ٣٠ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی١٠/۵ ،ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ٠/٧ ،ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ٠/٢ ،ﮔﺮم
ﭼﺮﺑﯽ ٠/۵ ،ﮔﺮم ﻓﯿﺒﺮ ﺧﻮراﮐﯽ٠/۶ ،ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آھﻦ ،ﯾﮏ  REوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aو ٢٩/١ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cاﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻘﯿﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻤﻮ ،ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ھﺎی آن از ﻧﻮع ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب آھﻦ در ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻤﻮ ،ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cاﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﺮ
ﻧﻮع ﻏﺬاﯾﯽ اﻋﻢ از ﺧﻮرﺷﺖ ،ﺳﺎﻻد و ﻏﯿﺮه ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻧﻘﯿﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ،آﺑﻠﯿﻤﻮھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و دﺳﺘﯽ ﺗﮫﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺑﻠﯿﻤﻮھﺎی دﺳﺘﯽ در ﺑﻄﺮی
ھﺎی ﺗﯿﺮه ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ و ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺣﺮارت ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
روﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در آﺑﻠﯿﻤﻮھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و از ﻣﺼﺮف آﺑﻠﯿﻤﻮھﺎی ﺑﺎ ﻣﺎرک ھﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻤﻮ اﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﻏﺬا در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻓﻘﺮ آھﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٨
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١۵ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺑﺪون آب ﻓﺮاوان ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺮﺻﮫﺎی
ﺿﺪ ﺑﺎرداری ھﻢ ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد،
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
ﺑﺮوز ﮐﻢ آﺑﯽ در ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺻﮫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻣﻐﺰی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺮﺻﮫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ھﻢ ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮن را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در ﺳﯿﺎھﺮﮔﮫﺎی ﻣﻐﺰی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻣﻐﺰی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوﯾﺎن ﻗﻨﺪھﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﻮان در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﯾﺎ در ﺳﻔﺮھﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ھﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﺒﻮد آب در زﻣﺎن روزه داری و ﯾﺎ در ﻣﮑﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﻣﺎی ھﻮا ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ دھﯿﺪراﺗﻪ ﺷﺪن ﺑﺪن ﻓﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮھﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه اﻋﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ دارو از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮص ھﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ھﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﺣﺘﻤﺎ روزاﻧﻪ ھﺸﺖ ﺗﺎ ده
ﻟﯿﻮان آب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوﯾﺎن ﻗﻨﺪھﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١٨ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮی از ﺑﺎﻧﻮان ﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﺮص ھﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﻮارﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮوﻣﺒﻮز ﺳﯿﻨﻮس ورﯾﺪھﺎی ﻣﻐﺰی در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺎﻧﻮان ﮐﻪ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ھﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻗﺪام ﺷﻮد.

 - ١۶ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ،ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺳﺎﯾﻨﺲ دﯾﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﯾﯿﻨﺰﻟﻨﺪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺮه ﺑﯽ ﻓﻨﯿﻞ ) (PCBsدر ﺧﻮن  ٢۴٠ﮐﻮدک در
اﻣﺘﺪاد  ٣آﻓﺖ ﮐﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﺷﯿﻮع ﻋﻼﺋﻢ ...
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺮه ﺑﯽ ﻓﻨﯿﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﺎﯾﻨﺲ دﯾﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻮﯾﯿﻨﺰﻟﻨﺪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺮه ﺑﯽ ﻓﻨﯿﻞ ) (PCBsدر ﺧﻮن  ٢۴٠ﮐﻮدک در اﻣﺘﺪاد  ٣آﻓﺖ ﮐﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﺷﯿﻮع ﻋﻼﺋﻢ
آﺳﻢ در آﻧﮫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺲ
ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺮﻓﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺤﻘﻘﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻟﯽ ﺳﻨﺘﺰی در ﺧﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﯿﻮع
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺳﯿﻨﻪ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻮع ﻏﯿﺮآﻟﺮژﯾﮏ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در آﻧﮫﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  PCBsدر ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻓﺮاد ھﻨﻮز ھﻢ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
ﻏﺬاھﺎی آﻟﻮده ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﮑﺎن ھﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺷﻮد.

 - ١٧دﯾﺪار وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ھﻮﮐﺎ وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎﺋﻮ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ﺑﻪ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در دﻓﺘﺮ وی
رﻓﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﺮان در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ از
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ھﻮﮐﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎﺋﻮ ﻋﺼﺮ
دﯾﺮوز ﺑﻪ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در دﻓﺘﺮ وی رﻓﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش دو ﻃﺮف در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ،داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪار ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻢ ھﻤﮑﺎری ھﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز از ﺳﻮی ﻋﻠﯽ
اﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻓﻮﺳﺘﯿﻨﻮ ﻓﻮدوت اﯾﻤﺒﺎﻟﯽ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء دو ﻃﺮف رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻢ ھﻤﮑﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻔﺮ ﻣﺎﻧﻮﺋﻮل ﺳﺮﯾﻨﻮ ﻣﺎھﺎﻧﺠﻮ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در راس ھﯿﺌﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
در ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات و ﮔﻔﺖ وﮔﻮھﺎی ﺧﻮب روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ وزﯾﺮان
ﺧﺎرﺟﻪ دو ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ رواﺑﻂ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻔﺎھﻢ دو ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ رواﺑﻂ
در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻧﺮژی و ﺷﯿﻼت ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ در ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﮐﻨﺎره اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﻦ ﮔﯿﻨﻪ و ﺳﻨﮕﺎل .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
آن ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣۶۵۴۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ در ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻧﻔﺖ ،آھﻦ و ﺑﻮﮐﺴﯿﺖ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﯿﮋاﮔﻮس ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎﺳﺖ.

 - ١٨ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ھﺎی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺎﺟﺮای رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان  -از ﻣﺎﺟﺮای »رھﺎﺳﺎزی دو ﺑﯿﻤﺎر در ﯾﮑﯽ از اﺗﻮﺑﺎن ھﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ«  ١٧ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ داغ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و اﻣﺮوز "ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮازی" ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ
دارد و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ...
اﯾﺴﻨﺎ:دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی درﺑﺎره ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮوﻧﺪه رھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران  ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪود ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻋﺪه ای از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده ،ھﻨﻮز روی ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻨﻮز ﺑﺮاﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم )ره( ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد:
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد زﯾﺎدی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدم ﻋﺎدی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﯾﮏ روز ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ و در وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن دو
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رھﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﮔﻪ رادﯾﻮﻟﻮژی ،ﭘﺘﻮ و ﺳﺮﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ھﻢ در وﺳﻂ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎ
ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد درﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
دﺳﺘﺠﺮدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮازی  ،ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران رھﺎ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﻓﺮد از ﻣﺪت ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ھﻨﻮز در ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم )ره( ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﻤﭙﻮت و ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دھﺪ و  ...و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﻤﺎران از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ زﯾﺎد دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل )ص( ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮد.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮫﺪاری از ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﯿﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮی درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻧﻘﺶ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻧﮫﺎ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ درﻣﺎن ،ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ
ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮫﺪاری اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻓﮑﺮی ﮐﺸﻮری ﺷﻮد؛ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮫﺪاری
از ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﯿﺴﺖ.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
داﻣﻦ ﻣﯽ زدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﻤﺎر دوم و ﺳﻮم را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر دوم
رھﺎ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش وی را از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺒﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و وی را ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺼﺎف و رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق را دارﯾﻢ.
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﻠﺐ/

 - ١٩آﻣﺎر ﻧﺎﺑﺎروری در اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ /ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﺎرازﯾﺖ را ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﺎروری اﻋﻼم ﮐﺮد
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -ﺳﺎﻟﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎرازﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرازﯾﺘﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ دارد اﻣﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎروری در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ھﺮ  ١٠زوج  ٢زوج ﻧﺎﺑﺎرور ھﺴﺘﻨﺪ.ﻋﻠﺘﮫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرازﯾﺖ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

در ھﻤﯿﻦ ﺑﺎره ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی آﺧﻮﻧﺪی ،رﯾﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﻦ آورﯾﮫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﮔﻔﺖ :در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ آﻣﺎرھﺎﯾﯽ درﺑﺎره
ﻧﺮخ ﺑﺎروری وﺟﻮد دارد و آﻧﮫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ھﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در  ١۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺑﺎروری رﺷﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎری وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﻧﺎﺑﺎروری را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ١٧
ھﺰار زوج اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ٢٠٫٢درﺻﺪ زوﺟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎرورﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ھﺮ ١٠زوج دو زوج ﻧﺎﺑﺎرور ھﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﺧﻮﻧﺪی ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭘﺎرازﯾﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺎروری ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎرازﯾﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

 - ٢٠ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن /ﻏﻔﻠﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در درﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ در اﯾﺮان
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس از ﺑﺮوز اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻠﺖ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و روﺣﯽ و رواﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﺎن
دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺿﺮورت ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و اﻧﮑﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺳﺮﻃﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮده ﻣﯽ دھﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﻓﺮد
دﺳﺖ اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز وﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﮫﺪی ﺳﯿﻼﻧﯿﺎن ﻃﻮﺳﯽ اﻇﮫﺎرﮐﺮد :ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺴﺘﮫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺟﮫﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎی ﺷﺎﯾﻊ
در ﮐﺸﻮر در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ و ﻻزم اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن و ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎپ اﺳﻤﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن دھﺎﻧﻪ رﺣﻢ وﺗﺴﺖ ""PSAﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس ﺳﺮﻃﺎن در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در درﻣﺎن و ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺴﺘﮫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮرﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.
ﺳﯿﻼﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﺮرس ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ اﻓﺰود :آﮔﺎھﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری در
ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺗﻮده ای ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون درد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ در ﺻﻮرت ﻟﻤﺲ ﺗﻮده ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ :زﺧﻤﯽ در ﺻﻮرت ﯾﺎ دھﺎن ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺣﻔﺮه ھﺎی
ﺑﺪن ،ﺧﻮن در ادرار ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺣﻤﯽ ﺑﻌﺪاز ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ،اﺧﺘﻼل در ﺑﻠﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻏﺬاھﺎی ﺳﻔﺖ ،ﺳﻮء ھﺎﺿﻤﻪ
وﮐﺎھﺶ وزن ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ،اﺧﺘﻼل ﻣﺰاج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺮﻓﻪ ھﺎی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮن ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻓﺮاد
ﺳﯿﮕﺎری از ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه اﻧﮑﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز و ﭘﺮھﯿﺰ از آﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎھﺶ داد ،ﺑﮫﺒﻮد ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
وی در ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎزﺳﺮﻃﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ورزش ﻣﺮﺗﺐ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان روش زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﭘﺮھﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ را ﮐﺎھﺶ داد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ذاﺋﻘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺋﻘﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﺬاھﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ از اﺳﺘﻔﺎده آﻧﮫﺎ ﭘﺮھﯿﺰﮐﻨﯿﻢ.
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ در ﺳﯿﮕﺎری ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﮕﺎر ھﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر در ٣٠درﺻﺪ از ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و  ٩٠درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض دود ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺣﻨﺠﺮه ،ﺣﻔﺮه دھﺎن ،ﻣﺮی ،ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری اﺳﺖ.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻋﺘﯿﺎد آور ﺑﻮده و ﺗﺮک آن از ھﺮوﯾﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و  ١٠ﺳﺎل زﻣﺎن
ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای ﺳﯿﮕﺎرﯾﮫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺰود :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ در اﻓﺮادی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﮕﺎری ﻧﺒﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ھﻤﮑﺎرﺷﺎن ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻗﻠﯿﺎن
ﺳﯿﻼﻧﯿﺎن ﻃﻮﺳﯽ اﻓﺰود :اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و دود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻤﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ و ﺣﻨﺠﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ دارﯾﻢ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ھﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﺳﯿﮕﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ در روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر آﺷﻨﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺻﺪا در اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری از ﻋﻼﺋﻢ ھﺸﺪار دھﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺿﺮورت ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن از آن ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن را درﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻮع
واﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و
درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و درﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎل ﺑﮫﺒﻮد اﺳﺖ
و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﯿﻼﻧﯿﺎن ﻃﻮﺳﯽ در ﺧﺼﻮص درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود رس و ﺑﺎ ﺑﮫﺒﻮد روﺷﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ،رادﯾﻮ ﺗﺮاﭘﯽ و درﻣﺎﻧﮫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫﺒﻮد
ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮫﺎی رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در اﯾﺮان و ﺷﮫﺮ ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و
ھﻨﻮز ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎی ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
ﺳﯿﻼﻧﯿﺎن ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ درﻣﺎن ﮐﻪ  ۴ﻣﺎه ﺗﺎ
ﯾﮑﺴﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
ﻋﻤﻮﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮروی ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﺮﻃﺎن ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ درﻣﺎﻧﮫﺎی ھﺪف دار ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ درﻣﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻮارض آن را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ھﻨﻮز ھﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد
ﻃﻮﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روش ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روش در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه و ھﻨﻮز ھﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و
درﻣﺎﻧﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺎن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن در ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ و ﻧﻮع درﻣﺎن او دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 ۶٠درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ دارﻧﺪ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه رادﯾﻮ ﺗﺮاﭘﯽ و اﻧﮑﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶٠در ﺻﺪ
ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس و ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﻮزش و ﺗﺴﺘﮫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮫﺒﻮد روﺷﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ھﺪف از درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺎھﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼج ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ھﺪف
درﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺳﯿﻼﻧﯿﺎن ﻃﻮﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮏ از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺧﺎﻧﻮادھﺎ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ در ﻓﺎز اﻧﮑﺎر ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ.
 ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان
ﻓﺎﻃﻤﻪ ھﻤﺎﯾﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎرﮐﺮد ۶ :ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮع ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درﻣﺎﻧﯽ  ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺑﺎ
 ۴۵٠ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۵٠٠ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع را در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی زﯾﺎدی ﻻزم دارد و در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﮐﺎر ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ  ٩٠درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن دھﺎﻧﻪ رﺣﻢ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای
وﯾﺮوس ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن دھﺎﻧﻪ رﺣﻢ اﺳﺖ واﮐﺴﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده دﺧﺘﺮان در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ  ٩٠درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ھﻤﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﺗﺮس از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﻠﻂ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس ﮐﻤﺘﺮ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن اﺳﺖ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎن ھﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
ھﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﮫﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ وﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺎده
ھﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ.
ﻟﺰوم ورود ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
اﻗﺪس ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﻣﺸﮫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس "ﺑﻨﺪ ب " ﺗﺒﺼﺮه  ١۵ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮزی از ﻃﺮف وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎری
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
وی در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﺑﯿﻤﺎران اﺳﮑﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎران
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﻪ دارو ،رادﯾﻮ ﺗﺮاﭘﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص ورود ﺧﯿﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺧﺮج اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﯿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺬری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر وﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :واﺣﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و
ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ھﻤﺠﻮار و ﺣﺘﯽ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری
زﯾﻨﺖ اﻟﺴﺎدات ﻧﺒﻮی از ھﻤﺮاھﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ از ﻣﺸﮑﻼت و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻی درﻣﺎن
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن دارد و ﻣﺎ از ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺎ از ﺗﺮس ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و روﺣﯿﻪ اش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ درﻣﺎن ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﮫﺒﻮدی ﯾﺎﻓﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺗﻮده ای در ﺷﮑﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدﻧﺶ ﺗﻮده ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﻣﺎدرم از
زاﻧﻮ ﺗﺎ ﻣﭻ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﺒﻮی درﺑﺎره ھﺰﯾﻨﻪ دارو ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ دارو ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮای ھﺮ ﻧﺴﺨﻪ در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ۴٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد  ١٢۴ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل دارو ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ در دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮد زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ھﻤﺴﺮش از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دارو ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺪد ﮐﺎری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ھﺮ ﺑﺎر ۶٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای دارو ﻣﯽ دھﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ٩ :روز در ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﻣﻮاﺟﮫﻨﺪ ،دو روز ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ھﻤﺴﺮم را ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺷﺐ را ﭘﺸﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ.

 - ٢١ﻋﻨﺎب ﻣﯿﻮه ای ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه /ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﻗﻄﺐ ﻋﻨﺎب ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮدم از ﺧﻮاص ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﻋﻨﺎب و ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻓﺮآوری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎب ﮐﺸﻮر ﺑﺎزار ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻋﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺎی دور ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن در روﺳﺘﺎھﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ داران ﺑﻮدن  ٩٨درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻋﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻨﺎب در ﮐﺸﻮر و ﺟﮫﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ در ﺟﮫﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎب ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﮫﺮه وری ﮐﺎﻓﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫﺮه ﺑﺮداران از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎھﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎب را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﮕﻨﺎھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻪ ھﺰار ﺗﻦ ﻋﻨﺎب در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺳﻪ ھﺰارﺗﻦ
ﻋﻨﺎب از ﺑﺎﻏﺎت اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺷﺖ ﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ھﺎدرﺑﺎدی ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻋﻨﺎب در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ھﺰار و  ٣۵٠ھﮑﺘﺎر و ارزش ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه را  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻨﺎب از اواﯾﻞ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺗﺎزه ﺧﻮری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎ ھﺰار و  ۵٠٠ﺗﻦ ،ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ ﺑﺎ  ٧۶٧ﺗﻦ ،درﻣﯿﺎن  ٢٩۶ﺗﻦ و ﻧﮫﺒﻨﺪان  ٢٣٩ﺗﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎب را در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ٩ھﺰار ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎب
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﺎب زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل  ٩ھﺰار ﺧﺎﻧﻮار را در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ھﺎدرﺑﺎدی اﻓﺰود :ﻋﻨﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ،ﺗﮫﺮان و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﺎن را ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
وی ﻋﻨﺎب را ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻋﻨﺎب از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮫﻢ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود ٩۵درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻋﻨﺎب اﯾﺮان در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺳﻮد ﻋﻨﺎﺑﮑﺎران اﺳﺘﺎن در دﺳﺖ واﺳﻄﻪ ھﺎ
ﺑﺎزارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻨﺎب در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺎغ ،ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٣۵درﺻﺪﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ،
 ٣۵درﺻﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ  ٢۵ ،درﺻﺪ ﺧﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺳﺮﺑﺎغ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎزار ﺳﺮ ﺑﺎغ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزان ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﻻن ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ راه ﻣﻮارد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورز در ﻓﺮوش و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮ ﺑﺎغ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ،ﻣﯿﺪان داران و دﻻﻻن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﮐﺸﺎورز ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزان و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوش ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺎزار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﺪ و
درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﯾﺪ وی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﺎب در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در روش اول
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزارﯾﺎب ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورز درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در روش دوم )اﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺎﻏﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزارﯾﺎب ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ
ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮوش ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ازای آن ﺑﯿﻦ  ٣ﺗﺎ  ۵درﺻﺪ ارزش ﻓﺮوش را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﻤﺪه ﻋﻨﺎب ﻣﻌﺪودﻧﺪ در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺳﻄﻪ ھﺎی ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را
از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻨﺎب در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز ﻋﻨﺎﺑﮑﺎر ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎب ﺑﺮای او و ﺧﺎﻧﻮاده اش ارزش اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد،
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه ﺳﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ دﻻﻻن و ﻓﺮوﺷﻨﮕﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺧﺴﺮوی در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻋﻨﺎب ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﺎب زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ در ﺧﺼﻮص روش ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎﺷﺖ،
داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎب ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :دﻻﻻن و ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺮﯾﺪ از ﺿﻌﻒ
ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورز ﻋﻨﺎﺑﮑﺎر ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دﻻﻻن ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان دارﻧﺪ و ﭼﺎره ای ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺪارﯾﻢ زﯾﺮا در واﻗﻊ ﺧﻼ در راﺳﺘﺎی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺧﻼ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد دﻻﻻن درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻼ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻮد دﻻﻻن از زﺣﻤﺖ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪ و اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﺎب ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ /ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﻋﻨﺎب ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻋﻨﺎب ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ،ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺷﮫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺿﺎﯾﻌﺎت ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ وﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺑﺎﻏﺎت ﻋﻨﺎب ،ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺑﺎزار و ﻣﺼﺮف ﺳﻨﺘﯽ ،ﺿﻌﻒ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎب ھﻤﮫﻢ و ھﻤﻪ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺑﮑﺎران ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﺎب در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ھﺰار ﺗﻦ ﻋﻨﺎب ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﻋﻨﺎب
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺤﺼﺎری ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺪان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻓﺮاوری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ /ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺮق ﻋﻨﺎب در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮫﺮﮐﮫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﻣﻘﻄﺮ)ﻋﺮق( ﻋﻨﺎب ﺑﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﺒﺎس ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ :در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺷﮫﺮﮐﮫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه از ﻣﯿﻮه ﻋﻨﺎب ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﯽ در
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮاص ﻣﯿﻮه ﻋﻨﺎب اﻓﺰود :ﻋﻨﺎب ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ و از
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود  ٩٨درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻋﻨﺎب
اﯾﺮان در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﻋﻨﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎﻻﺑﺮدن ارزش اﻓﺰوده ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﻋﻨﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ در درﺟﻪ اول و ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮫﺮﮐﮫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی
ﻃﺮح ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺮه ﺑﺮدار ﻃﺮح آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﮫﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻃﺮح ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻋﻨﺎب در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از آﻏﺎز ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﺎب از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ در اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ
داد.
ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻋﻨﺎب از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻋﻨﺎب از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺎﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻋﻨﺎب از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺟﻮش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ،ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ زرﺷﮏ و ﻋﻨﺎب در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ داﻧﺶ وﺻﻨﻌﺖ زرﺷﮏ و ﻋﻨﺎب اﺳﺘﺎن از ﺗﮫﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ زرﺷﮏ و ﻋﻨﺎب در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.
ﻗﮫﺮﻣﺎن رﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ زرﺷﮏ و ﻋﻨﺎب در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮاردارد ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺗﮫﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻧﻘﺸﻪ راھﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺻﺎدرات ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺎزه ﺧﻮری ﻋﻨﺎب در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد.
رﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ،
ﺗﺨﺼﺺ و ﭘﮋ وھﺶ ﺑﺎﯾﺪ ازﺗﻮان و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻨﺎب
ﻋﻨﺎب ھﻢ ﻣﯿﻮه ای ﺧﻮﺷﻤﺰه و ھﻢ داروﯾﯽ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﻃﻌﻢ ﻋﻨﺎب ﮐﻤﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻗﺪرت ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎ و
ﺗﻮان ﺑﺪﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻋﻨﺎب ﺧﺸﮏ ،آرام ﺑﺨﺶ ،ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺑﻨﺪ آورﻧﺪه ﺧﻮن و ﻣﻘﻮی اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻀﻢ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در درﻣﺎن ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﻋﺮق ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻖ
زﯾﺎد ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻋﻨﺎب در درﻣﺎن ﺳﻮء ھﺎﺿﻤﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺿﺪ آﻟﺮژی و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻟﻌﺎب زﯾﺎد ،ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻨﻪ ،ﻣﻠﯿﻦ ،ادارارآور ،آرام ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺼﺎب ،ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
راھﮑﺎر ھﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﺎب،
اراﺋﻪ اھﺮﻣﮫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﺎﻟﯽ وﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺎﻣﮫﺎی
ﻣﻮﺛﺮی در ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎب در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮫﻢ ﮐﺸﺎورزان از ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارھﺎی
ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎب و اراﺋﻪ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮآوری و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻋﻨﺎب از دﯾﮕﺮ راھﮑﺎرھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺴﺖ.
............................
ﮔﺰارش و ﻋﮑﺲ :ﻓﺎﻃﻤﻪ زﯾﺮاﭼﯽ

 - ٢٢ﮐﻤﮏ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٣١ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻨﺘﺮل ﺿﺒﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻠﻌﯿﺪ و در ﭘﯽ ﻗﺼﻮر
ﭘﺰﺷﮑﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺪ ۵٠ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﻮدک ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ دارد.
ﻣﮋﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮادث ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(،
در ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای درﻣﺎن و اﻧﺘﻘﺎل روژان ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ  ١۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٢ﻣﯿﻼدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢۶ﺷﮫﺮﯾﻮر
ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮش روژان در ﻣﻄﺒﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،دھﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ روژان در دھﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎدر روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر روژان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه
در ﺷﮫﺮ ﻟﻨﺪن اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
وﯾﺰﯾﺖ ٢۵٠٠ﭘﻮﻧﺪی ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺴﺮدﮔﯽ روژان ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﻟﻨﺪن
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺰﯾﺖ اوﻟﯿﻪ روژان در ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ  ٢ھﺰار و  ۵٠٠ﭘﻮﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای
درﻣﺎن روژان ﻣﺒﻠﻎ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎدر روژان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای اداﻣﻪ درﻣﺎن روژان ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :روژان دارای ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮﯾﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ وی ،اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺣﺎد و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﻮد ،وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﺬاﺧﻮردن را ﺑﻪ روژان ھﺪﯾﻪ دھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻋﻤﻠﯽ
روی ﻣﻌﺪه روژان ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺎی ،در ﮔﻠﻮی وی ﻗﺮار دارد ،اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
روژان در ﺣﺎل ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﮐﻤﮏ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ روژان
دﮐﺘﺮ رواﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ،
در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ روﻧﺪ اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻮدک در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ درﻣﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارد و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ
 ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
وی در ﻣﻮرد اﺧﺬ وﺛﯿﻘﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺮای وارﯾﺰ ﮐﺮدن  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وی ﮔﻔﺖ :درﯾﺎﻓﺖ وﺛﯿﻘﻪ ﺟﺰو ﻣﻘﺮرات
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﻣﺒﺎدرت ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ وﺛﯿﻘﻪ اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات درﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ داده و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات درﻣﺎن ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﮐﻤﮏ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮل درﻣﺎن اﯾﻦ ﻃﻔﻞ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺮی درﻣﺎن اﯾﻦ
ﮐﻮدک ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻮل درﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻟﻨﺪن ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن را ﺑﺮ
ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت ﻃﻮل درﻣﺎن اﯾﻦ ﻃﻔﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
رواﻗﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻘﻒ ﺗﻌﮫﺪات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ.
روژان در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ  ٣١ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ،ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻨﺘﺮل ﺿﺒﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻠﻌﯿﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ٨
ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﺎن رﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی رخ داده ﺑﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﻣﺮی او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه او را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﻠﻮ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٨٠ھﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﻣﻌﺎدل  ١۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﺧﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎل اﯾﻦ روزھﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن اداﻣﻪ راه ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢٣رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺧﺒﺮ داد ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﺑﻮﺷﮫﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﺑﻮﺷﮫﺮ
ﺧﺒﺮ داد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺑﻮﺷﮫﺮ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﯿﺪری در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزان ﺑﻮﺷﮫﺮ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﯿﺮ در ﮐﺎرﮔﺮوه دھﮑﺪه داﻧﺎﯾﯽ و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻗﻄﺐ ھﺎی ﻣﮫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪات داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪل ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎھﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪﯾﻮن زﺣﻤﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزان ﺑﻮده
اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ در داﺷﺘﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ داروﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن در
ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن رﯾﺰ و ﺑﻨﺪر رﯾﮓ ﻧﯿﺰ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﯿﺪری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺒﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ  PHDﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،در آﯾﻨﺪه ھﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
داروﺳﺎزان ﻣﺎھﺮ را در اﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺪھﯿﻢ.
ﺣﯿﺪری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺷﺎھﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﯿﺪری اﻓﺰود :ﺑﻮﺷﮫﺮ از اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ
ﺑﺨﺸﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻮﺷﮫﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/و ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ :

 - ٢۴ﭘﯿﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان :ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات داروﯾﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار دارد
ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎ ،ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﯿﺰدھﻢ
ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ داروﺳﺎزی از دﯾﺮﺑﺎز ھﻤﺰاد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده و ھﻤﻮاره ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی
آن ﭘﻠﻪ ھﺎی ارﺗﻘﺎء و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻓﻊ آﻻم و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را در ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﺮوزه در ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻠﻢ و اﺑﺪاع ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و داروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪه و داروھﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ،رادﯾﻮ داروھﺎ و ھﺰاران ﻓﺮاورده داروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺳﺨﺘﮑﻮش
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪد ﻟﻄﻒ اﻟﮫﯽ و در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر
و وﻻﯾﺖ ﻣﺪارﻣﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ را ﺑﻪ رخ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی وﻻﯾﺖ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ھﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮫﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورده اﻧﺪ.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻃﺮاز اول ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده و از ھﻤﺖ واﻻی ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ
وزﯾﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ روز اﻓﺰون اﯾﺸﺎن و ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ھﻤﺎﯾﺶ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ح ٣٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :اﯾﺠﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﻓﺎرس

 - ٢۵ﺑﻪ زودی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ
ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺴﻌﻮد دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درﻣﺎن داﺋﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻪ ای ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻠﯿﻪ ای دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
درﻣﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ اﺳﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻠﯿﻪ ای را ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻟﻮﮐﺲ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٢٢ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اھﺪا ﮐﻠﯿﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورد.
دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد دارد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ن ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ :

 - ٢۶اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ روش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺷﻔﺎف  -رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻃﻼع ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﮐﻮدک ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎروری از ھﻮﯾﺖ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺎ ﺷﻨﺎس ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه و اھﺪا ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ،
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ آن ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوت اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ در اﯾﺮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ در رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ آن اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎﺳﺖ ﻋﻤﻞ اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﺟﺮاﯾﺶ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﯾﮏ روش درﻣﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳﭙﺮم ﻣﺮد و ﺗﺨﻤﮏ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺠﺎورت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر روز از زﻣﺎن ﻟﻘﺎح و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺣﻢ زن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻮه درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ،زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ دارای ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ وﻟﯽ زن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ دوره ی ﺑﺎرداری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩٨٣ﻣﯿﻼدی در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺰﺑﻮر در اﯾﺮان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﺸﺎر
ﯾﺰد در ﺳﺎل  ١٣۶٩ﮔﺰارش داده ﺷﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ روﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺰﺑﻮر را در ﺳﺎل  ١٣٧٢ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اھﺪای ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٨٢ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل  ٨٣آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ذی ﺻﻼح ﻣﺠﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﯿﻦ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ
از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺧﺎرج از رﺣﻢ زوﺟﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ زوﺟﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺣﻢ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ازدواج و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻧﺎﺑﺎروری آن ھﺎ )ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ھﺮ دو( ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ اھﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ از ﻃﺮف زن و ﺷﻮھﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه ﺷﻮد و دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زوﺟﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زوﺟﯿﻦ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن
ھﺎ ﻣﮫﺠﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زوﺟﯿﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻨﯿﻦ و ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﮫﺪاری ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻧﻔﻘﻪ و اﺣﺘﺮام ﻧﻈﯿﺮ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اوﻻد ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺖ زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
زوﺟﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اھﺪاء ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﺟﻨﯿﻦ
ھﺎی اھﺪاﯾﯽ از ﺳﻮی اھﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ زوﺟﮫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻦ اھﺪاﯾﯽ در
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ھﺎی اھﺪاﯾﯽ ،ﺟﺰو اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ رای ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ را از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮاھﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮫﻢ ﺗﺮ از ھﻤﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﮕﮫﺪاری و
اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﯿﻨﮫﺎی اھﺪاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺻﺪور ﮔﻮاھﯽ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎروری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زوﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺟﻨﯿﻦ ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ھﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎی دﻗﯿﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮫﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺴﺌﻮل درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺟﻨﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آن ھﺎ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﮕﮫﺪاری و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
اراﺋﻪ ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اھﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﯿﻦ اھﺪاﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری اﺳﺮار دوﻟﺘﯽ و ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،راه ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای درﻣﺎن و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺑﺎروری و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اھﺪای
ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺶ و ﻗﻮس ھﺎی ﺷﺮﻋﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی زوﺟﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٧اﮔﺮ ﻣﺠﺮد ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز -
" ھﺮ وﻗﺖ ﺳﺨﻦ از ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯿﺂورﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن  .ھﻤﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻇﮫﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﯾﺎ اﮔﺮ در ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ از ﻣﺸﺎور و
ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪد ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮه ھﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ھﺪف ھﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ در
ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮان را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ام را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮف از ازدواج ﻣﯽ ﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی .ﻋﺪه ای ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ .ھﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻔﯿﻢ ﮐﻪ ازدواج ﻓﺮد را ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﯿﺎزھﺎی روﺣﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﺮﯾﺰی اﻧﺴﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪن ھﺮ ﻧﯿﺎزی ﭘﯿﺎﻣﺪی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ ﺳﺮﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .وﺟﻮد اﻧﺤﺮاف و ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮف اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ از آﻏﺎز آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ھﺴﺖ؛ ﻣﮫﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ،اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ در اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﺳﻪ ﻗﻮه اﺳﺖ (١ :ﻗﻮّه ﺷﮫﻮﯾﻪ (٢ ،ﻗﻮّه ﻏﻀﺒﯿﻪ (٣ ،ﻗﻮّه وھﻤﯿﻪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺴﺎد و
ﻓﺤﺸﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﻮّه اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺷﻮد.
 .١ﻗﻮه ﺷﮫﻮﯾﻪ در ﺟﮫﺖ ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ و ﻟﺬت ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯿﺪارد و ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻓﺮاط در ﻟﺬت ﺧﻮاھﯽ و ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻓﺤﺸﺎﺳﺖ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ
ﻧﯿﺮو ازدواج اﺳﺖ.
 .٢ﻗﻮه ﻏﻀﺒﯿﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز واﻣﯿﺪارد و اﮔﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع و ﻣﺒﺎرزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
 .٣ﻗﻮه وھﻤﯿﻪ ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ را در اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻓﺮد را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ای ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن! ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ازدواج ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ و داﻣﻦ اﻧﺴﺎن از ﮔﻨﺎه
ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻋﻔّﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﮫﺪ ﻓﺮاری ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺤﺸﺎ و ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ رﻓﺘﻪ و ازدواج را اﺳﺎرت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از اﻧﺤﺮاف دور ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را از آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺠﺎت
ﻣﯽ دھﺪ.
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻣﺎد ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی او ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻣﺎم اﺣﺘﺮام ﻓﺮاوان ﺑﻪ وی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭘﺘﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد و ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮش آﻣﺪی ای آﻧﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎ را ﮐﻢ ﮐﺮدی ،ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدی و ﻋﻮرت ﻣﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪی .در ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﮐﯽ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ٢٨ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ١٢ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ﺧﯿﺮﯾﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ،دوﻣﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﻠﯿﻞ از واﻗﻔﯿﻦ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺶ از ١٠٠ﺧﯿﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن در ﺳﻪ رده )ﻧﺎم آوران ،ﭼﮫﺮه ھﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ( ﺑﺎ اھﺪای
ﻟﻮح و ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﻠﯿﻞ از واﻗﻔﯿﻦ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﮫﺎن ،از ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ و ارﺟﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﯿﻦ ھﻤﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﯾﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻼش ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ
ﺧﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺳﺮآﻣﺪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺻﻔﮫﺎن ﺳﺮآﻣﺪ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۴۴ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ و  ٧۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﯿﺮان در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٢ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط و ﺣﺲ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ
ﺧﯿﺮﯾﻦ و دوﻟﺖ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﯿﺮﯾﻦ در اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻤﮏ ھﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره واﻗﻔﯿﻦ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﯽ ادﻋﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﻮع ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ھﻤﺪﻟﯽ و
ھﻤﮑﺎری در ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ ھﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﮫﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺎت اﻟﮫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮاﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی دوﻟﺖ ﮐﺮﯾﻤﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ھﻤﮑﺎری ،ھﻤﻔﮑﺮی و ھﻤﺪﻟﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﺑﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺎ در راﺳﺘﺎی اوﻟﻮﯾﺘﮫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ ﺟﺬب
ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ رﯾﺎل ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺟﮫﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ .
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﯾﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ را در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران
روﺑﺮو ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﻣﺠﺎﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎھﯽ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﮕﺎﻣﯽ در
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ/.ح

 - ٢٩ﻗﻨﺪ ﻃﻌﻢ دار را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻗﻨﺪھﺎی ﺣﺒﻪ ای وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻨﺪ ﺣﺒﻪ ای ﺧﺮﻣﺎ ،ﻧﻌﻨﺎ ،زﻋﻔﺮان،
دارﭼﯿﻦ ،ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻮه ای از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻨﺪھﺎی ﻃﻌﻢ داری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع در ﻣﺰه و رﻧﮓ،
ﺑﺮﺧﯽ رﻧﮓ ھﺎی اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﻃﻌﻢ دار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮدﻗﻨﺪ ﻃﻌﻢ دار را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻗﻨﺪھﺎی ﺣﺒﻪ ای وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻨﺪ ﺣﺒﻪ ای ﺧﺮﻣﺎ ،ﻧﻌﻨﺎ ،زﻋﻔﺮان ،دارﭼﯿﻦ،
ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻮه ای از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻨﺪھﺎی ﻃﻌﻢ داری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع در ﻣﺰه و رﻧﮓ ،ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﻨﺪھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ،رژﯾﻤﯽ و ﺣﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻗﻨﺪھﺎی ﻃﻌﻢ دار ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد؟ آﯾﺎ ﻗﻨﺪ
ﺣﺒﻪ ﺧﺮﻣﺎ رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﻀﺮات اﯾﻦ ﻗﻨﺪھﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
ﻗﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ اﺳﺎﻧﺲ
ﻗﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ای و ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎرت ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻏﻠﺐ ﺣﺎوی رﻧﮓ و اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﻨﺪھﺎی ﻃﻌﻢ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ
ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺒﻪ از ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻮاد ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ رﻧﮓ و اﺳﺎﻧﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻨﺪھﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻨﺪھﺎی ﻧﻌﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ دارﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ارزان ﺗﺮ از اﻧﻮاع ﺳﻨﺘﺰی اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻃﻌﻢ ھﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ زﻋﻔﺮان ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺪری ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﻨﺪھﺎ ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﻣﯿﻮه ھﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﻗﻨﺪ زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻨﺪھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺑﻮدن ،ﮔﺮاﯾﺶ و
اﺷﺘﮫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻧﺒﺎت ھﺎی رﻧﮕﯽ و ﻃﻌﻢ دار ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻨﺪھﺎی رﻧﮕﯽ؛ دﺷﻤﻦ ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﺒﺪ
رﻧﮓ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻗﻨﺪھﺎی ﻃﻌﻢ دار ﻓﻠﻪ ای ﺣﺎوی ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ھﺎی ﺳﻨﺘﺰی اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ،در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎی رﻧﮕﯽ در
ﯾﮏ زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻤﺮ آن در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎی ﺳﻨﺘﺰی روی دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻢ زدای ﺑﺪن ـ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﺒﺪ ـ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪام ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮء دارد و ﺷﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻧﮓ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل ھﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﻣﻮﺟﺐ
اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﺧﻮش ﺧﯿﻢ و ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ،واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ آﻟﺮژﯾﮏ ،ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ،
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ذھﻨﯽ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎﺳﺖ .ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﻧﮓ ھﺎی اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﻨﻘﻼت ﯾﺎ ﻗﻨﺪھﺎی ﻓﻠﻪ ای ﻃﻌﻢ دار ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ و اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯿﻮه ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻨﺪھﺎی ﻃﻌﻢ داری ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﮫﺎ ﻗﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺒﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﻣﯿﻮه ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن زردآﻟﻮ ،آﻟﻮ ،ﮐﯿﻮی ،اﻧﺒﻪ و ...ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﯾﺰ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ھﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﺑﺘﺪا ﺧﻤﯿﺮی ﺷﮑﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺒﻪ ،ﺑﺮش ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺒﻪ ھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮدر ﺷﮑﺮ و ﻣﻮاد ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه و ﺗﻨﮫﺎ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻨﺪھﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻃﻌﻢ دار ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ آن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻮه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﻪ ﺑﺮش ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ای و ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﭙﮏ ،ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻣﺤﯿﻂ و ﻗﻄﺮک ھﺎی ﺑﺰاﻗﯽ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯿﻮه ھﺎ ﻗﺒﻞ از
ﻓﺮآوری ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
ﻗﻨﺪ ﺣﺒﻪ ای ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ رژﯾﻤﯽ ﻧﺪارﯾﻢ!
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزه ھﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ،ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪھﺎی ﻓﻠﻪ ای ﻗﮫﻮه ای رﻧﮕﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
از ﻗﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻗﻨﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﺧﺮﻣﺎ از ﻧﻮع ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﮐﺎرز ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺒﻪ ای،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻪ و ﺣﺒﻪ ﺷﺪن ﻧﺪارد .ﻗﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺎ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭼﺎق و ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،اﯾﻦ ﻗﻨﺪھﺎ ﯾﺎ از ﺷﮑﺮ ﻗﮫﻮه ای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺨﺖ ﺳﻮم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪﺳﺎزی اﺳﺖ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪ در زﻣﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﻗﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻠﻪ ،ﻣﻘﺪاری ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ روی آن ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻨﺪ رژﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در
ھﺮ ﮔﺮم آن  ۴ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﺣﺒﻪ  ۴ﮔﺮﻣﯽ آن ﺣﺎوی  ١۶ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﭘﺲ ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ و ﻃﻌﻢ دار را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺠﻮز ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺎﺧﺮه ﺑﮫﺒﮫﺎﻧﯽ  /ﺟﺎم ﺟﻢ

 - ٣٠ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -در اﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺪا؛دﮐﺘﺮ ﻓﺮھﺎد ﻧﻈﺮی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬا و داروی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ،اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در اﺛﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری زا ،ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ آﻧﻘﺪر
ﻗﺪرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ داروھﺎ و ﮐﺎھﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ھﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮھﺎد ﻧﻈﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻈﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺎده ای داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت درﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ،اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺒﻮد آن ھﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ داروھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داروھﺎی ﮔﺮان و ﻗﻮی ،ﺣﻀﻮر
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و در ﻣﻮاردی ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻏﺬا و داروی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻧﻮاع اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ ،ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذات اﻟﺮﯾﻪ و ﻓﺎرﻧﮋﯾﺖ)ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ( ،ﮔﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه اﻧﺪ/.ح

 - ٣١اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ در آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ در آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ،از اﻧﺠﺎم آن در ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ.ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮارض و ﺻﺪﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ھﺮ ﮐﺎری ،ﺗﺨﺼﺺ و
ﻣﮫﺎرت ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آراﯾﺸﮕﺮان در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﻮﺳﺖ در اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﺑﺮ روی ﭼﻪ اﻓﺮادی اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،در ﭼﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻪ آﻣﭙﻮﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﯽ از آراﯾﺸﮕﺮان
ﻓﻘﻂ ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ آﻣﭙﻮل را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ و از ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ﺑﯽ اﻃﻼع ھﺴﺘﻨﺪ.ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻧﺎدرﺳﺖ آﻣﭙﻮل ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر آﻣﭙﻮل ﭼﭙﻨﯽ
ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ،در آراﯾﺸﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ورود آﻣﭙﻮل ھﺎی ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﮫﺎ در
آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮع ﭼﯿﻨﯽ اﯾﻦ آﻣﭙﻮل ارزان ﺗﺮ ﺑﻮده ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﭙﻮل ھﺎ ﺑﺨﺼﻮص در آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض آن ﺑﯽ اﻃﻼع
ھﺴﺘﻨﺪ.آﻣﭙﻮﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﭙﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری آن ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﺮ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری آن ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﭙﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی در ﻓﺮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ/.س

 - ٣٢وﯾﺰﯾﺖ  ۵٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﻼﺑﯽ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺮت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را دزدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ۵٠٠ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و درﻣﺎن ﮐﺮد.
 ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از دزدﯾﺪن ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﮐﺎﻟﻮرﯾﻨﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻨﮏ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش" ،ارﻧﺴﺖ آدو" ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دارو و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎی دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ.
آدو ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ دﮐﺘﺮ "آرﺗﻮر ﮐﻨﺪی" اﺳﺖ ،از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺪارک اﻗﺪام ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺟﺎی
وی ﮐﺮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ اﻧﮕﯿﺰه اﺑﺘﺪاﯾﯽ آدو را وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ وی در ﻋﺮض  ٢٠ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٢ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﺮدن اﺟﺎره ھﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ھﺎ و وام ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٢٠٠ھﺰار دﻻر را در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارد.
اﯾﻦ ﻣﺮد  ۴٨ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١٠ھﺰار دﻻر و ﯾﮏ ﻣﺮﺳﺪس از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوده اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﺗﺎرﯾﺦ 14ﺷﻬﺮﯾﻮر 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺮگ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  ۵٠٠ﺑﯿﻤﺎر در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺼﺮ
ﺑﻮدن آدو در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺲ از اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ آدو در ﯾﮏ ﮔﻮاھﯽ ﻣﺮگ ،ﺑﻪ ھﻮﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ وی ﭘﯽ ﺑﺮد/.ع ل

» - ٣٣ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ« ﮐﻠﯿﺪ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ  -ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،در اﯾﺮان ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ،
ﻧﺎﺑﺎروری در زوج ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ اﺳﺖ؛
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ  /ﻣﺮﯾﻢ زﻧﮕﻨﻪ  -ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،در اﯾﺮان ھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﺎروری در اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی آﺧﻮﻧﺪی رﯾﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻗﺪس در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺎروری ھﺎ ،ﭘﺎرازﯾﺖ ھﺎی
ﻣﺎھﻮاره ای و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﻧﺎﺑﺎروری ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺑﺎروری در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ھﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر
ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎروری در ﻣﺮدان در اروﭘﺎ در  ۵٠ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :در اﯾﺮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،آﻣﺎر ﻧﺎﺑﺎروری را در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ١٧ھﺰار ﻧﻔﺮی
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺎروری زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ٢٠/٢درﺻﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ھﺮ  ١٠زوج دو زوج
ﻧﺎﺑﺎرور ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ از ھﺮ  ١۵زوج  ٢زوج اﺳﺖ.
ﻧﺎﺑﺎروری در ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
آﺧﻮﻧﺪی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯿﺰان وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺎروری در ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﻗﺒﻼً ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯿﺰان  ۴٠ﺑﻪ  ۴٠اﺳﺖ اﯾﻦ آﻣﺎر ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﻖ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
آﺧﻮﻧﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻮاج ﭘﺎرازﯾﺖ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای ﺑﺮروی ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺎروری زوﺟﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ  ٢ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﮐﻨﮕﺮه ﺣﻔﻆ
ﺑﺎروری ﻣﻘﺎﻟﻪ ای اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ وﺟﻮد دارد و در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮاج اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ و ﺣﺘﯽ
اﻣﻮاج ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ روی ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻗﯿﻖ و ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﮫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و ﻧﺎزاﯾﯽ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺗﺎﺳﻒ از ﺿﻌﻒ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :وﺿﻊ ﻣﺎ در
ﻣﻮرد اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ  ٣٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺳﺖ .ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
وﺟﻮد دارد و ﻣﺮدم ﺧﺎرج از اﺑﻌﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﮫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر
ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ .آﺧﻮﻧﺪی ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻻزم اﺳﺖ.دﮐﺘﺮ آﺧﻮﻧﺪی اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻧﮓ ﻧﺎﺑﺎروری ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﻮد .وی ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ زوج ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﻨﯿﻦ  ۴٠ﺳﺎل ﺑﺮای درﻣﺎن
ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن زوج ھﺎی ﺟﻮان در ھﻤﺎن ﺳﺎل ھﺎی اﺑﺘﺪای ازدواج ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﺑﺎروری اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺑﭽﻪ!
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﺧﻮﻧﺪی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎل ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ھﻢ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﺳﺮﯾﺎل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ،ﯾﮏ زوج ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺗﻮﻟﺪ  ۵ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪد روش ھﺎی ﮐﻤﮏ
ﺑﺎروری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﻆ
ﺑﺎرورھﺎی اﻓﺮاد دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮔﻨﺎد ھﺎﯾﺸﺎن
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﺮﯾﺰ ﮐﺮدن آن ھﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺎرور ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دارد.
ﺗﻘﺪم ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺎروری
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری ﻣﻘﺪم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺣﻔﻆ
ﺑﺎروری ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺴﺮی اﺧﺘﻼﻻت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺑﺮرﺳﯽ و درﻣﺎن اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﯾﺎ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎری ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ۴٠
درﺻﺪ اﻓﺮاد ،اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺘﺄھﻞ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه ﺧﻠﺞ آﺑﺎدی اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوھﺶ ھﺎی آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زن و ﻣﺮد ﻣﺘﺎھﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮫﻢ
و ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮزاد ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ او در آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .وی
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺧﺎص ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﺪھﻨﺪ
و ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﺪھﻨﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ارزﺷﮫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ھﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ؛
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.
آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ آذﯾﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ و رﯾﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری و ﺳﻘﻂ ﻣﮑﺮر اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ھﺮ زﻣﺎن رﻓﺘﺎر ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل از ﯾﮏ دﺧﺘﺮ
ﺑﭽﻪ و ﯾﺎ ﭘﺴﺮﺷﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ھﺎ و ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ھﺸﺪار ھﺎی ﻻزم را ﺣﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﻗﻮاﻣﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﻪ آن ھﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ھﺎی ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
آذﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ رﻓﺘﺎر ھﺎی ﺑﺮﺧﻮردی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎھﻮاره ای و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ھﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد؟

 - ٣۴داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری – ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮوان از ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری – ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺷﯿﺮوان ﺻﺎدر و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در آن
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﯿﺮوان در ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ – ورزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﺸﻮر در
ﺷﯿﺮوان ﮔﻔﺖ:
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ  -ﻣﻮرخ دوﺷﻨﺒﻪ  ١٣/٠۶/١٣٩١ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر ١٨٢٠٨
ﮔﺮوه ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ – ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری – ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺷﯿﺮوان ﺻﺎدر و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در آن ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﯿﺮوان در ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ – ورزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﺸﻮر در ﺷﯿﺮوان ﮔﻔﺖ :ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﯿﺎم آوران
ﺳﭙﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ،ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ را ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﺪوم ﭘﺮﺳﺘﺎران ورزﺷﮑﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺮﺳﺘﺎری – ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺟﺬب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ.رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرداری آن ھﺎ از روﺣﯿﻪ ای ﺷﺎد و ﭘﺮ
ﻃﺮاوت ﺑﺎ ورزش ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ھﺎی ﮐﺸﻮری ﻓﺮھﻨﮕﯽ  -ورزﺷﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﭘﺮﺳﺘﺎری
در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﺮﺳﺘﺎران از  ۶ﺷﮫﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﯿﺮوان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﺮاھﯽ و ھﻤﺪﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.وی اداﻣﻪ داد:
ھﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻃﺮح ﮐﺸﻮری ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﺰو ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.اﺳﺘﺎﻧﺪار ھﻢ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﺑﺎ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران را ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﺑﯿﻐﺶ اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺸﻮر در ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ھﺎی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ورزش روح و ﺟﺴﻢ
اﻧﺴﺎن را ﺟﻼ ﻣﯽ دھﺪ و ﺟﺎی ﺧﺮﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﺣﻤﺪی ﺑﯿﻐﺶ اﻓﺰود :اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺑﻪ ورزش ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ –
ورزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ارﺗﻘﺎی ﻣﻘﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎر را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.

 - ٣۵ﻓﺸﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم
ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ  -ﻓﺸﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺮدوش ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی دوره ای ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﯾﺎد درﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺸﺮ ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ،ﻇﺎھﺮا ھﯿﭻ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ راھﯽ و راھﮑﺎری ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﮫﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻧﻮآوری و راھﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮﺷﺪﻧﺶ ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل
دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ اﻣﺎ درﯾﻎ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻮﻟﯽ و راه ﺣﻞ
ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮد ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در دوﻟﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ،ﻧﮕﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ" در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ھﻤﺸﮫﺮی ﮔﻔﺖ :ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن در اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان دﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺟﺰو ﭼﮫﺎر اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻧﯿﺴﺖ.
او اﻓﺰود :از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،اﺧﺘﻼف اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ دراﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ٧٠٠دﻻر اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود ١٠ھﺰار دﻻر ھﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ.دﮐﺘﺮ ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺪ ﺑﻮدﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺒﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﮫﺘﺮ ،ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن از اﺑﺘﺪا
اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺮ دوش ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﮫﺎ را ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.وی اﻓﺰود :ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﻣﺮدم از ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ٣٠درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ٧٠درﺻﺪ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن را ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ.
دﮐﺘﺮﺷﮫﺮﯾﺎری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ و اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ از ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ھﻨﻮز ﯾﮏ رﯾﺎل را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﻣﺮدم از ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ از ٧٠درﺻﺪ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :دوﻟﺖ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ۶ھﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ۶٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی
اﻧﺮژی را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ١٠درﺻﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ ۶ھﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ١٠درﺻﺪ درآﻣﺪﺧﺎﻟﺺ ھﺪﻓﻤﻨﺪﺷﺪن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ را ﺑﭙﺮدازد وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ٣٠ھﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ھﻢ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ١٠درﺻﺪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل ھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.دﮐﺘﺮﺷﮫﺮﯾﺎری اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺎن آﻧﮫﺎ را ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﮐﻢ
درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺸﮫﺮی ﮔﻔﺖ :ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﺷﺶ ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ١٢ھﺰارﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان از ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺣﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻢ از ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻓﺸﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

 - ٣۶ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن از ﻧﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
اﺳﺖ از اﺑﺰارھﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ دوﻟﺖ در ﻧﮕﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اردﺑﯿﻞ ،ﻋﺰﯾﺰ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻠﺴﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﺮﻣﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮزی ﮔﺮﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻤﮕﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ٢ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺒﺮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﯾﺎب و
ذھﺎب روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺳﻄﺢ اول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ھﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ ای را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﻄﺢ اول وﯾﺰﯾﺖ
و ﺗﺄﻣﯿﻦ دارو راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را در ﺳﻄﺢ  ٢و ٣
ﻋﮫﺪه دار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاھﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای در ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ اداﻣﻪ داد :آﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮏ از ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﺎر ،ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ از اھﺪاف ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﺎ  ١۵ﻣﮫﺮ ﻣﺎه زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮزی
ﮔﺮﻣﯽ ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/آ ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ :

 - ٣٧زﯾﺒﺎﯾﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﻋﻮارض ﻣﺮگ آوری ھﻢ دارد!
ﺑﯽ ﺑﺎک ﻧﯿﻮز  -ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﻮان را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﺮوزی اﻣﺎ از
ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﻮان را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻧﺎﺧﻦ
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ژﻻﺗﯿﻦ و ﻣﻮم زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ژاﭘﻦ و ﭼﯿﻦ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ھﺎ از رﻧﮓ ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﮫﻮه ای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﯿﺎه ﺣﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﺮوزی اﻣﺎ از ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ٢۵ﻻک ﻧﺎﺧﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻻک ھﺎی ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺎ رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺣﺎوی ﺳﻪ ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ ،ﻓﺘﺎﻻت و ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻻک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ آن و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﭼﺮا ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ؟
ﻻک ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮک ﻧﺨﻮردن ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ،اﻧﻌﻄﺎف و اﺳﺘﺤﮑﺎم ،ﮐﺸﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ
روی ﻧﺎﺧﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺳﺮد و ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﻻک ﻧﺎﺧﻦ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ در ﻻک ﻧﺎﺧﻦ از
ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ،اﺳﺎﻧﺲ ،رزﯾﻦ ،ﻧﯿﺘﺮو ﺳﻠﻮﻟﺰ ،ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻼل ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺘﺎﻻت ،ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ و
ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ روزﺑﻪ روز آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﮐﺎﻣﻼ راھﮕﺸﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻک از ﺣﻼل ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﮫﺎب رﯾﻪ و ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻻک ھﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ارزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺳﻪ ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻮﺟﻮد در ﻻک ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ
در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده در ھﻮای داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ! ﺗﻨﻔﺲ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرد ،ﺳﻮزش ﮔﻠﻮ ،اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ  ١٢٠ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﯿﻨﯽ و
ﮔﻠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺣﻼل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن آﺛﺎر ﺳﻤﯽ آن را در ﺑﺪن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪک آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ،ﺳﻮزش و ﺧﺎرش
ﭼﺸﻢ و رﯾﺰش اﺷﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮن ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪﺧﻮن و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ھﻢ از ﻋﻮارض ﺟﺬب ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش اﺳﺖ.
ﻓﺘﺎﻻت
ﻓﺘﺎﻻت و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن اﺛﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮوژن ﯾﻌﻨﯽ ھﻮرﻣﻮن زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ﻣﺎدرزادی در اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮردو ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ھﺎی ﺣﺎوی ﻓﺘﺎﻻت را ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﻓﺘﺎﻻت ﺑﺮ ﮐﺒﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ ،رﯾﻪ ھﺎ و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوھﺶ ھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی
داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه روﭼﺴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻓﺘﺎﻻت در ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه دور ﮐﻤﺮ آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻠﻮل
ھﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮاد در ادرار ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻨﺪن ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮار ﻣﻐﺰی ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل در ﺑﺨﺸﯽ از راه ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم راه ھﺎی ھﺮﻣﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼل ھﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺨﭽﻪ ای در
اﯾﻦ اﻓﺮاد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﻻک ھﺎی ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻻک ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮑﺎھﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﮫﺎ را ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ٣٨ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری اﺳﺖ
ﻣﮫﺮﺧﺎﻧﻪ  -از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ او ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰی
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع،
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﮫﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف از آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮﺧﺎﻧﻪ :ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ روز ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی آﺧﻮﻧﺪی رﯾﯿﺲ
ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آذﯾﻦ رﯾﯿﺲ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﺳﺒﯽ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﺳﯿﺎ و
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﮐﻮﮐﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻧﺪروﻟﻮژی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ آﺧﻮﻧﺪی در اﺑﺘﺪای ﻧﺸﺴﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﻪ در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮده ،ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در ﮐﺸﻮر روﺑﺮو
ھﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺑﺎروری را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮب رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ زوج ھﺎی ﺟﻮان در ھﻤﺎن ﺳﺎل ھﺎی اﺑﺘﺪای ازدواج ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﺑﺎروری اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ زوج ھﺎی ﺑﺎﻻی ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و ﻧﺎزاﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری ،ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺴﺮی اﺧﺘﻼﻻت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و
درﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

دﮐﺘﺮ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ "ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای
ھﻤﮕﺎن" اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ از دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
در آﯾﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و ﺟﻨﺴﯽ اش را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺨﺘﺺ زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ھﻨﻮز ازدواج ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﻪ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آن ھﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوھﺸﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻣﻮزش
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اراﺋﻪ ارزش ھﺎﺳﺖ .ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎﻧﻤﺎن از آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن ارزش ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل دھﯿﻢ.
ﺳﻼﻣﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آذﯾﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺿﺮروت اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ زوج ،ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازد .اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﮐﺎھﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻧﺰوا را ﺑﻪ ھﻤﺮاه
دارد و ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﻼﻣﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﻇﺎھﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺎز ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر
ھﻤﺰﻣﺎن ھﻤﻪ ﻧﺴﻞ ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ و ﺿﺮوری ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﺳﺘﺤﮑﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﮫﻢ ﻣﻮﺛﺮی در دوام و
ﻗﻮام ﺧﺎﻧﻮاده دارد و ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺷﻮد.
آذﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ھﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ او ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﮕﺮش ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ٣٩ﺗﮑﺬﯾﺐ واردات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ھﺎی ﭼﯿﻨﯽ  /ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﺎ  ١۴٩٠در ﻣﺒﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان  -ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﭼﯿﻨﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه و
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ورود اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺮﻧﺎ :ﺑﮫﺮوز ﺟﻨﺖ ﻣﻌﺎون ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد ورود ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود  :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻌﺪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان وارد ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮوال ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک و ﻏﯿﺮﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد را ﺑﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻃﻼع دھﻨﺪ.
ﺟﻨﺖ ﮔﻔﺖ :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ،ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ  ١۴٩٠ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮑﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺷﯿﺮﺧﻮار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻧﻮزادان در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ،ﺷﯿﺮ ﮔﺎوی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪه
ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ در آب ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮزادن ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺟﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ از ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ ﮔﺎو را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﯿﺮ را ﺧﺸﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ اﻋﻢ از ﺷﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﻠﺐ/

 - ۴٠ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ ﺑﺨﺸﮫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺣﻞ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ھﯿﭻ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز ھﻠﯿﻮم -
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری رادﯾﻮﻟﻮژی -روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ رد ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎی ام.ار.آی -ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  -در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ھﻠﯿﻮم در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ.
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٨ ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠٣٠۶٩٩٨

 - ۴١ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ھﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ
اﻳﻤﻨﺎ  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ
ھﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺪا دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ارﺑﺎﺑﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎﯾﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻋﯿﻨﮏ ھﺎ و
ﻋﺪﺳﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﺪﺳﯽ در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ارﺑﺎﺑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺠﺎر از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ھﺎ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺟﻨﺲ ھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺠﺎر و ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻧﺮﺳﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪﺳﯽ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺷﻮد زﯾﺮا از
ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد.

 - ۴٢رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺧﺒﺮ داد اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای راه اﻧﺪازی  ۴ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻧﺠﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن از اﺧﺬ ﻣﺤﻮز ﺑﺮای راه اﻧﺪازی  ۴ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از زﻧﺠﺎن ،رﺣﯿﻢ ﺳﺮوری زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه اوروﻟﻮژی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع(
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی در ﺑﺨﺶ دارو و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز راه اﻧﺪازی ﭼﮫﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﻓﺰود :ﺳﺎز و ﮐﺎر اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ  ١٨رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻧﺠﺎن
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﻨﺞ اﺧﺘﺮاع در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻔﺖ ﻧﻮع دارو
ﺧﺒﺮ داد و اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  ٣٩ﻣﻮرد اھﺪای ﻋﻀﻮ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه را در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﮐﻤﺒﻮد
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ و راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ .ﺗﯽ .اﺳﮑﻦ و اﺗﺎق ھﺎی ﻋﻤﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اوروﻟﻮژی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع( ﺧﺪاﺑﻨﺪه از
ﻣﺼﻮﺑﺎت دور دوم ﺳﻔﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای و راه اﻧﺪازی آن از ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﺪاری زﻧﺠﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن و ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪھﺎی اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ و راه اﻧﺪازی اﺗﺎق ھﺎی ﻋﻤﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اروﻟﻮژی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق  ٢٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٣٠٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ﻟﯿﻼ ﻣﺤﻤﺪی اھﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ع ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :راه اﻧﺪازی  ٣ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ

 - ۴٣ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻧﻈﺎرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ھﺎ ﺑﺪون
ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت اﺻﻨﺎف وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﻮد ارﺑﺎﺑﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و در زﻣﯿﻨﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
آﻣﻮزش ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ھﺎی
ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﯽ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﺻﻨﺎف ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ارﺑﺎﺑﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ورود ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز و ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮآورده ھﺎی
آراﯾﺸﯽ و داروﯾﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ھﻢ ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اداره
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻋﯿﻨﮑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
وی ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﻋﯿﻨﮏ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻃﺒﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪﺳﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻋﯿﻨﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﺑﺎزار
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮوش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻟﻨﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﻨﺰ  ۵٠٠ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی درﺑﺎره ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻨﺰھﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﻨﺰھﺎی  ۵٠٠ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺎ ھﯿﭻ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ را در ﮐﺸﻮر
ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻟﻨﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﻨﺰ  ۵٠٠ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻋﯿﻨﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺑﻮﺗﯿﮏ ھﺎ،
ﺑﺮﺧﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ اﯾﻦ ﻟﻨﺰھﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
ارﺑﺎﺑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داﺧﻞ ،ﻟﻨﺰھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﮫﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ارﺑﺎﺑﯽ اﻓﺰود :از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً در ﺑﺤﺚ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﺑﺮای اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺮاﻗﺐ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎب ﻋﯿﻨﮏ و ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد.و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ  ٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻖ وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﭼﺸﻢ ﺗﻨﮫﺎ  ٧ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ۴۴ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز  -ﻣﺼﺮف »ﮐﻮﻧﺘﺮﮔﺎن« ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﺶ از ده ھﺰار ﮐﻮدک ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺼﺮف ﮐﻮﻧﺘﺮﮔﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﺶ از ده ھﺰار ﮐﻮدک ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داروﺳﺎزی ﮔﺮوﻧﻨﺘﺎل در ﻧﯿﻤﻪ دوم دھﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﮐﻮﻧﺘﺮﮔﺎن )ﺣﺎوی ﻣﺎده ﺗﺎﻟﯿﺪوﻣﯿﺪ( داروﯾﯽ ﺧﻮاب آور و آرام ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﻮع در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .از
ﺳﺎل  ١٩۵٧ﮐﻪ ﮐﻮﻧﺘﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ھﺰاران زن ﺑﺎردار در آﻟﻤﺎن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ دارو
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در ﭘﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﻣﺼﺮف ﮐﻮﻧﺘﺮﮔﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﺶ از ده ھﺰار
ﮐﻮدک ﻧﺎﻗﺺ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﮫﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ دارو رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺪام ﻧﻮزادان را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻧﻨﺘﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ و در ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ھﺎی ﺧﻮد درﻣﻮرد اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ،ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ و اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوﻧﻨﺘﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدن از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش
ﮔﻨﺎھﮑﺎرﺑﻮدن و ﺗﻘﺼﯿﺮ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ آن زﻣﺎن اﺗﮑﺎ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
روز را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ۵١ .ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ھﺎراﻟﺪ اﺷﺘﻮک  ،رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوﻧﻨﺘﺎل  ،در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺎد .ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮫﺮ آﺧﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ را دﯾﺮھﻨﮕﺎم و
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ھﺎراﻟﺪ اﺷﺘﻮک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮔﺮوﻧﻨﺘﺎل در ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ  ۵٠ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ راھﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و در ﻋﻮض ﺗﻨﮫﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺮﻧﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ای را ﺑﺎ دﺳﺖ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و رﺷﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﭘﺮده ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺷﻤﺎری از ﺣﺎﺿﺮان ھﻤﺮاه ﺑﻮد.
اﺷﺘﻮک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوﻧﻨﺘﺎل در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن واﻗﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﺮوﻧﻨﺘﺎل در ﺳﺎل
 ١٩۴۶ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ داروﺳﺎزی آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .در آﻟﻤﺎن ﺣﺪود  ٢۴٠٠ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن داروی ﮐﻮﻧﺘﺮﮔﺎن ھﻨﻮز زﻧﺪه
اﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺷﻤﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮔﺮوﻧﻨﺘﺎل ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.

 - ۴۵رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن :ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی و ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﻮد ﺑﺎوری داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮر
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ از اﺻﻔﮫﺎن ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺼﻄﻔﻮی روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ھﻤﻔﮑﺮی ﺑﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺪﯾﺮان داروﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان و دﻧﯿﺎ از دﯾﮕﺮ اھﺪاف
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﻌﯽ در ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ دارد ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی و ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺎﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ در ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در دھﻪ اول اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ھﺎی ﮐﺸﻮر از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎ ،در دھﻪ دوم اﻧﻘﻼب
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن داﻧﺶ ،ﺗﺠﮫﯿﺰات و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺖ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی داروﯾﯽ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﺷﺪ را از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺮان در دھﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ھﻤﺎورد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در دھﻪ ﭼﮫﺎرم اﻧﻘﻼب و ﺑﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﻮد ﺑﺎوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .دﺑﯿﺮ
ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮآورده ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ دارﯾﻢ .وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮری زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﮫﺖ ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻼ و اﯾﺠﺎد اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻨﻌﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دارو ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .رﯾﯿﺲ
داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی و ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داروﺳﺎزان
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎزآﻣﻮزی آﻧﮫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺼﻄﻔﻮی ،دﮐﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﺮ
از آﻟﻤﺎن ،دﮐﺘﺮ رﺟﺒﯽ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻓﺼﯿﺤﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﮐﺘﺮ ﻣﻘﯿﻤﯽ از داﻧﻤﺎرک را ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎوری و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی داروﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﯾﺮان از  ١٣ﺗﺎ  ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺟﺎری در
داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی و ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 - ۴۶ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده دارد
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ از ﺳﺎل  ٨٩ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺮوز ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺖ "ﭼﻪ ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ"" در ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﻮﺷﺖ:
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آذﯾﻦ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
درﺑﺎره ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و زوﺟﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﻏﻠﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد )از ﺟﻤﻠﻪ آﮔﺎھﯽ ،ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت(
ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اداﻣﻪ داد:ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ زوج ،ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﮐﺎھﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻧﺰوا را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد و ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری دارد ،اﻓﺰود :ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ زوج،
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد .اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﮐﺎھﺶ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻧﺰوا را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد و ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
آذﯾﻦ اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٣٠ﺗﺎ  ۴٠درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﺑﻪ
اﺧﺘﻼل اﻧﺰال زودرس ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣۵ﺗﺎ  ۴٠درﺻﺪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع اﺧﺘﻼل ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
وی ﮔﻔﺖ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺟﻨﺴﯽ زوﺟﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮫﻢ ﻣﻮﺛﺮی در دوام و ﻗﻮام ﺧﺎﻧﻮاده دارد و ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺮد و زن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻈﻢ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی و رواﻧﯽ و ﮐﺎھﺶ اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.

 - ۴٧ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان  -ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ در ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺮﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺮﻧﺎ :وﻟﯽ ﻣﻮھﺒﺘﯽ اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻨﺘﺼﺮ ﯾﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ روش آی.وی.اف ﺑﯿﻦ  ٣٧ﺗﺎ  ٣٩درﺻﺪ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :آی.وی.اف ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻤﮏ در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎرور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ رﺣﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
او ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎرﺑﺮد روش آی.وی.اف را در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ اداﻣﻪ داد :روش آی.ﯾﻮ.آی ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه رﺣﻢ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﺷﮫﺎی درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ﻧﺎزاﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ
 ١٧درﺻﺪ اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ و ھﯿﺴﺘﺮوﺳﮑﭙﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای اﻓﺰون ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺗﮫﺎﺟﻤﯽ در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺪاد ﻟﻮﻟﻪ ھﺎی رﺣﻢ و
ﻣﺸﮑﻼت رﺣﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه  ١٠ﺗﺎ  ١۵درﺻﺪ زوﺟﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زوﺟﮫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور در اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و زاھﺪان ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،روﺳﯿﻪ  ،ھﻠﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺗﻠﻘﯿﺢ اﺳﭙﺮم ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه رﺣﻢ) ،(IUIﺗﻠﻘﯿﺢ اﺳﭙﺮم ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺮوﯾﮑﺲ رﺣﻢ) ،(ICIﺑﺎروری ﺗﺨﻤﮏ
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ رﺣﻢ) ،(IVFﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﮏ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺣﻔﺮه رﺣﻢ) ،(ICSIﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺳﭙﺮم از ﻣﺠﺮای اﭘﯿﺪﯾﺪم) (PESAو ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﻪ) (TESEو اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﯿﻦ ھﺎی اھﺪاﯾﯽ و
رﺣﻤﮫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﻠﺐ /

 - ۴٨ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﺮد دھﻨﺪه )آﻟﻮژن( ﺑﺮ روی ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ١٠ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ و دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی و اﻧﮑﻮﻟﻮژی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدک روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن از ﻧﻮع )(ALL
ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﻮد ﻣﺠﺪد و درﮔﯿﺮی ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺑﺮادر دو ﺳﺎﻟﻪ اش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮن ﺳﺎز از ﻓﺮد دھﻨﺪه ٢٧ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮن ﺳﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﺑﻮﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻋﻮد ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ دو روش اﺗﻮﻟﻮگ )از ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر( و ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻟﻮژن )از ﻓﺮد
دھﻨﺪه( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی و اﻧﮑﻮﻟﻮژی ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻨﮫﺎ روش درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺧﻮن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ و ھﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در اﯾﺮان از ﺣﺪود  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان را داراﺳﺖ٢/.
 ٣٣٠/۶۶۴/٧۴٨٧اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠٣٠۶۵٢٩

 - ۴٩ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،آﯾﺖ اﷲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اراک در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اراک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ:
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
ﺑﺎ ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺑﺴﯿﺎری از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻮق داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،آﯾﺖ اﷲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ اراک در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اراک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اراک اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزی و
ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده و اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﷲ دری ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﭘﺬﯾﺮش دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﮫﺪ ﺑﺮای  ٣ﺳﺎل در اﯾﺮان را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﮫﻢ در ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻗﺪرت ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪ ،ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای و دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮدرﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اراک ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری  ٣١٣ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﻋﺪﻟﯽ اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺑﺨﺶ ارﺗﻮﭘﺪی ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺑﮫﺴﺎزی اﺳﺖ١٠٠ ،درﺻﺪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اراک اﺷﻐﺎل و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺬب  ١٠ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اراک اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﮔﺴﺘﺮش
دھﯿﻢ و ﺑﺎ ورود آﻧﺎن ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر در
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ.

 - ۵٠ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﭘﯿﺶ رو دارد و ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ دارد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻃﻼع دھﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح در
اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﭘﯿﺶ رو دارد و ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ دارد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻃﻼع
دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت از اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻮﺷﺰد ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ،در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورﯾﺎت ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ در ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت رھﺒﺮی ﻧﯿﺰ در آن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﻧﮫﻤﯿﻦ دوره از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻃﺮح داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﻪ ﺿﺮورﯾﺎت و ﺣﺴﻦ ھﺎ،
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در رﺗﺒﻪ ھﺎی
١ﺗﺎ ٣از ﺟﻤﻠﻪ آن ھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن و درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ روﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻄﺐ ھﺎی دارای ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت و
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻘﺺ در ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﮑﻞ دارد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ھﻢ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﺰد و ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﻃﺮح ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ درﻣﺎن ﻣﺤﻮر
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﮕﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻃﺮح ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮورت ﻧﮕﺎه
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و دارو ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺮح داﺷﺖ.
ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ،ھﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﯽ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮوت ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮔﻔﺖ :ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ھﺎ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﺻﻠﯽ ﻃﺮح
ﻋﺒﺎﺳﯽ از ﺑﺮﮐﺎت ﻧﮕﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻃﺮح ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :اﻓﺮادی ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﺤﻮری از ﻧﮕﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دو دﯾﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺤﺚ ﮐﻼن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
وی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻃﺮح ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ را ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﯿﻠﯽ
از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵١ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وارﯾﻨﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ھﺎ در
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وارﯾﻨﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﻇﮫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری دھﺎن و دﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاھﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم وزارت و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ
دﻧﺪان ھﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺶ ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وراﻧﯿﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن در دو ﻧﻮﺑﺖ در ﻣﺪارس ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
وی ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر را ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی
آﮔﺎھﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان از دﯾﮕﺮ اھﺪاف اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
وی ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان را ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
دارای ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪود  ١٣ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن از آﻏﺎز ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری دھﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﻟﻢ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
وی ھﺪف ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ھﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ١۴٠۴ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی از )WHOﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٢٢ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی از ﮐﺸﻮر اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻄﻠﻮب در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل  ١۴٠۴ﺷﺎھﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ھﺎ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را ﻣﺴﻮاک ﻧﺰدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧﺪان ھﺎ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺪود  ٢٠٠ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان در ﻣﻮرﺧﻪ  ٩١/۶/١١ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺷﺮق ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
زاھﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ وﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٢٠ﺷﺐ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

 - ۵٢ﮐﻠﺮزﻧﯽ  ٨٢٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
وب دا  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر از ﮐﻠﺰﻧﯽ  ٨٢٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺒﺮ داد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر ﺧﺒﺮ داد ﮐﻠﺮزﻧﯽ  ٨٢٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر از ﮐﻠﺰﻧﯽ  ٨٢٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺪاﻓﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وبدا ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺪت روزاﻧﻪ  ۴۵ﺗﺎ  ۶۵ﮐﺎرﺷﻨﺎس از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ و  ١٠٠ﻧﻔﺮ از ھﻤﮑﺎران دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :از زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٣٠٠ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺨﺎزن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ آب ،ﻣﺨﺎزن ﺳﯿﺎر و ﺛﺎﺑﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ٨٢٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﮐﻠﺮزﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺪاﻓﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺪت  ٣٢٠٠ﻣﻮرد ﮐﻠﺮﺳﻨﺠﯽ ھﻢ از آب ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ،ﺗﺎﻧﮑﺮھﺎی ﺳﯿﺎر و ﻣﺨﺎزن ﺛﺎﺑﺖ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر ﮔﻔﺖ ٨١٠ :ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی از  ١٣٣۵ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﻓﻦ اﺟﺴﺎد ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﺧﺒﺮ داد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﮔﻨﺪزداﯾﯽ  ٣٧٠٠ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﻮح از ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده از  ۴ﺗﻦ آھﮏ ١١٠٠ ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﻦ ۵٠٠ ،ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺮﺋﻮﻟﯿﻦ ۶٠ ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ھﺎﻻﻣﯿﺪ و  ۶۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﻨﺪزداھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ و ﻃﻌﻤﻪ ﮔﺬاری  ٩١۴ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﻮح در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺪت ١۴٠
ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ از اﻧﺒﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و  ۴٢۶ﻧﯿﺰ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و  ۵٠٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺪاﻓﯽ در ﺧﺎﺗﻤﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺪ راھﻨﻤﺎی دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ،ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری
و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اﯾﻦ راھﻨﻤﺎھﺎ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎران ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ داد٢٠٢/.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵٣ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻞ آب ﻣﺮوارﯾﺪ
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:ﻗﺎب ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻋﯿﻨﮏ و ﭼﮫﺮه ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﺪ روز و
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز آب ﻣﺮوارﯾﺪ زوردس اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زرﯾﻦ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی و ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻮز دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻨﮕﺮه اﻣﺴﺎل اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺖ و
ﻗﺸﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی ھﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺘﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
زرﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﻨﺰھﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﮔﺬاری و ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ ﮐﺎرھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻨﺰھﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان اﺧﺘﻼﻻت دﯾﺪ دو ﭼﺸﻤﯽ در اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی در
ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ھﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
اﻧﺠﻤﻦ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم را ﺑﺎ  ۶اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ھﺮ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
زرﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪﺳﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻋﯿﻨﮏ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﮫﻢ در ﮐﺸﻮر ﻋﺪﺳﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻗﻮی دارﻧﺪ و اﮔﺮ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮﺑﯽ راھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ
۵٠درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی ھﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻻی داﺧﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اذﻋﺎن داﺷﺖ :از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ از ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﮫﺎ
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اداره ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﻮازم ﻃﺒﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ درﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش در اﺻﻼح اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﻠﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎب ﻋﯿﻨﮏ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺑﺎزاری و ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﭼﺸﻢ ،ﻓﺮم ﺻﻮرت و رﻧﮓ ﭼﮫﺮه ﻗﺎب
ﻋﯿﻨﮏ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎب ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪ روز و ﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد ﻗﺎب ،ﻋﯿﻨﮏ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺎ او ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زرﯾﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻓﺮاوان
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺷﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ اﺷﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ درﺑﺎﻓﺖ ھﺎ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺑﺎﻓﺖ را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﺒﺐ ﮐﺪورت آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آب ﻣﺮوارﯾﺪ زودرس ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻧﻮر ورودی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و  ٨۵درﺻﺪ ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ  ١٠دھﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻧﻮر زﯾﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
وی در ﻣﻮرد ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻤﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه  ١٢اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و  ۶اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز دارد ﮐﻪ از  ١۵ﺗﺎ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ﺣﺠﺎب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ۵۴ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺸﻮر ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ؛
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺸﻮر ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ؛ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ھﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﺰﯾﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺻﻮرت ﺗﯿﻤﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮح از  ١۵ﮐﺎرﺷﻨﺎس وﯾﮋه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد.ﻣﯿﺮزا ﺑﯿﮕﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود ١٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ھﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 - ۵۵ﮐﺮم ھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ دﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن
و دﻧﺪان در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن
و دﻧﺪان ﻣﻠﺰم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان:
ﮐﺮم ھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ دﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ
دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان ﻣﻠﺰم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ
دھﺎن و دﻧﺪان از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﺟﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ھﺎ از ﺳﻮی اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭘﺎوه ،ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ﺛﻼث ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ و رواﻧﺴﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮح ھﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و
دﻧﺪان از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺟﮫﺖ ﺗﺪاوم ﻃﺮح ھﺎی ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻘﺪم ﺑﺮ درﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺻﻮﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻖ
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻧﺪاﭘﺰﺷﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺗﺒﻌﺎت ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ،ﻣﻌﺪه ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان در ﮐﺸﻮر،
اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان ﻣﻠﺰم
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ھﺮ  ١١ھﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه دھﺎن و دﻧﺪان ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺪارد/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ۵۶ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ  ١٣ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه( ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﻔﮑﯿﮏ اورژاﻧﺲ ھﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﮫﺎ و ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻘﯿﻢ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮی ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻗﻠﺐ ،ﻓﺎز اول اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ
اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻓﺎز دوم آن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اورژاﻧﺲ ﺟﻨﺮال ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ،اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﻟﻮژی و اﺗﺎق اﯾﺰوﻟﻪ اورژاﻧﺲ
اﺳﺖ ﺗﺎ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺴﺖ  ICUﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ١۵٠ﻧﻔﺮ روزاﻧﻪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﺎ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود ۴۵ :درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﭘﺲ از ﺗﺮﯾﺎژ ﺑﯿﻤﺎران ،ﻣﺮﯾﺾ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ از دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﮫﺎ
ﺻﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻗﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ھﻢ آزﻣﺎﯾﺸﺎت آﻧﺰﯾﻤﯽ ،ﺗﺴﺖ ورزش و ھﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪت آن ﺑﯿﺶ از  ۶ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮر دارد ،اﻓﺰود :در اورژاﻧﺲ ﺟﻨﺮال ﻧﯿﺰ ھﻢ ﺟﺮاح و ھﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ و
ھﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٧ﺗﺎ  ١٠ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﺼﺺ ھﺎی ﻗﻠﺐ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ،ﻗﻠﺐ اﻃﻔﺎل ،ﻧﻔﺮوﻟﻮژی ،اوروﻟﻮژی ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ و
ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻗﻠﺐ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ای را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵٧اﻋﺰام  ٨ﭘﺰﺷﮏ زن در ﮐﺎروان ھﺎی ﺣﺞ اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺰﺷﮏ زن در ﮐﺎروان ھﺎی ﺣﺞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﮐﺎر و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
زﻧﺎن اﻣﺴﺎل  ٨ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺣﺞ اﻋﺰام ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل  ٨ﭘﺰﺷﮏ زن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺞ اﻋﺰام ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ،دﮐﺘﺮ رﯾﺎض در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت اﻓﺰود :اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ
ﺳﺮاﺳﺮی در ﮐﺸﻮر و اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣روز از  ١۵ﺗﺎ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﺗﺎﻻر وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣۴٠٠ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ١۴و ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﺎری  ١٢ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
رﯾﺎض اداﻣﻪ داد :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢٢٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ از ﻓﺮاﺧﻮان ھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ١۴٠ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ٨٠ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و  ۶٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﻣﻮرد ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺞ را آﻣﻮزش دﯾﺪه
اﻧﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ،ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و دردھﺎی ﻣﻔﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺣﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺎت
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری را در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اراﺋﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر١٧ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ  ٣۴ﻧﻔﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﺞ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ھﺎﻟﻪ ای از اﺑﮫﺎم اﺳﺖ.
وی ﺳﮫﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را  ١٠ﻣﻘﺎﻟﻪ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۴ :ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه اﻋﺘﯿﺎد ،ﮐﺎرﮔﺎه  ،cprﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺣﺞ و ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻮز اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دوره ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ  ٢٠ﻧﻔﺮ در آزﻣﻮن  mphﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻻزم اﺳﺖ.
اﺑﺘﻼی ﺣﺪود  ٣٨ھﺰار زاﺋﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻓﺸﺎرﺧﻮن،دﯾﺎﺑﺖ و دﯾﺎﻟﯿﺰ
دﮐﺘﺮ رﯾﺎض ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ۴۵١ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرون ھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ در ﺣﺞ ﺳﺎل  ٩١ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻋﻼم ﺷﺪه  ٧٢ھﺰار و  ١۵٨زاﺋﺮ از ﺳﻮی
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ١٣ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺞ و زﯾﺎرت اﻓﺰود :از ﮐﻞ زاﺋﺮﯾﻦ  ١۴ھﺰار و  ٣۵۶ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ٢۴ ،ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻨﺪی و  ١٨ﻧﻔﺮ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ٨٣٢ :زاﺋﺮ ﺑﺎﻻی  ٨٠ﺳﺎل و  ١۴ھﺰارو  ٨٣٢زاﺋﺮ ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ  ١٠٧ﺳﺎﻟﻪ و ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ  ٧ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻋﺰام  ٨ﭘﺰﺷﮏ زن در ﺣﺞ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺰﺷﮏ زن در ﮐﺎروان ھﺎی ﺣﺞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﮐﺎر و
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن اﻣﺴﺎل  ٨ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺣﺞ اﻋﺰام ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ارﺳﺎل  ١١٠ﺗﻦ دارو ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
رﯾﺎض از ارﺳﺎل  ١١٠ﺗﻦ دارو ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :دارو ھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود ١۴٠٠ :ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺞ ﺳﺎل  ٩٠ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ۶۵١ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی ۴۶۴ ،ﻣﻮرد دﯾﺎﻟﯿﺰ١٠ ،
ﻣﻮرد ﻣﻮاﻟﯿﺪ و  ٢٠ﻣﻮرد ﻓﻮﺗﯽ ۵۵ ،ﻣﻮرد اﻋﺰام و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ۵٠ ،ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﯽ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﺿﻄﺮاری ۴١٧ھﺰار وﯾﺰﯾﺖ در ﺣﺞ ﺳﺎل ٩٠
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی از ﺗﺎﺳﯿﺲ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺮﺑﻼ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﻧﺠﻒ ﺑﻪ زودی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

 - ۵٨ﺻﻮرت ﺗﺎن را ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺧﻄﻮط و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯿﮫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯿﺮود و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ
اﯾﻦ ﺧﻄﻮط و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوﮐﮫﺎ را ﺑﺘﻮان از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ھﻢ در ﺑﺮﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ،
اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ روﺷﮫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻇﮫﻮر اﯾﻦ ﭼﺮوک ھﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ؛ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺮﻣﮫﺎی ﺿﺪ ﭼﺮوک و ﺣﺘﯽ
ﻣﺎﺳﺎژ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﺮﺟﯽ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ آﺳﯿﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﻮرت ﻣﯿﺸﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺧﻄﻮط
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﻣﮫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮدﺗﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ روﺷﮫﺎ روی ﺻﻮرت
ﻣﺎﺳﺎژ دھﯿﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

از ﮔﺮدن ،ﮔﻠﻮ و ﭼﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﯾﺎ روﻏﻦ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻮازﺷﯽ را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺧﻮد از ﺑﺎﻻی ﮔﺮدن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﻧﻪ
اداﻣﻪ دھﯿﺪ و آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را از ﻟﺒﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ دارد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﯿﻖ ،ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﻮازﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺘﺎن ،ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﻨﺪ ﭼﺮﺧﺸﯽ و ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻮازﺷﯽ را ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭼﺎﻧﻪ و ﺧﺎرج
از آن.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺴﺖ و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﯿﺸﮕﻮن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .از ﻟﺒﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎﻧﻪ اداﻣﻪ دھﯿﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ۶ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ٢ .ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن زﯾﺒﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﭼﯿﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻧﯿﺸﮕﻮﻧﯽ در ھﺮ روز ھﺮﮔﺰ ﭼﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﺪﺷﮑﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﯽ ﺿﺮر و واﻗﻌﺎ ﻣﺤﺮک ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .ھﺮﮔﺎه وﻗﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ آزاد دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﺪ ﮐﺘﺮی ﺟﻮش آﯾﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺳﺎژ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.ﺑﺎ وارد آوردن ﺿﺮﺑﺎت ﺗﻨﺪ روی ﭘﻮﺳﺖ ،ﭘﻮﺳﺖ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺸﻦ و ﺿﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ؛ از زﯾﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎال ﺗﺎ روی ﮔﻮﻧﻪ ھﺎ اداﻣﻪ دھﯿﺪ .ﺳﺎده
ﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﮫﺎ و ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺮای روی ﺻﻮرت و ﮔﻮﻧﻪ ھﺎ )ﺑﯿﻦ ﮔﻮش ﺗﺎ ﺑﯿﻨﯽ( و ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻮاﺣﯽ زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
راز داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻤﮫﺎﯾﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز و زﯾﺒﺎ
اﺑﺮوھﺎ را از ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺸﮕﻮن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺷﺴﺖ اﺑﺮوھﺎ را در واﻗﻊ ﺑﭽﻼﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪھﺎﻧﺪ آزاد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن دوم و ﺳﻮم اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﮫﺎ را ﻣﺎﺳﺎژ دھﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﯾﻮاره ﺑﯿﻨﯽ و
ﮔﯿﺠﮕﺎه ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﯿﭽﮕﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﮑﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﮔﻮﻧﻪ ھﺎﺳﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن اول ،دوم و ﺳﻮم ﮐﺮم را ﺑﺮدارﯾﺪ و از ﭼﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮔﯿﺠﮕﺎه ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت آرام ﻧﻮازﺷﯽ ،ﮐﻨﺎره ھﺎی دھﺎن را ﻣﺎﺳﺎژ دھﯿﺪ
.ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و از ﭼﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻮراﺧﮫﺎی ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
از ﮐﻨﺎره ھﺎی دھﺎن ﺗﺎ ﭼﺸﻤﮫﺎ را ﻧﯿﺸﮕﻮن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﭼﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻨﯽ اداﻣﻪ دھﯿﺪ و از وﺳﻂ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از اﻧﮕﺸﺘﺎن دوم و ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﭘﺸﺖ ھﺮ دو دﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎال از ﻓﮏ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ،اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﻌﺪ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﺗﻨﺪ ﻣﺎﺳﺎژ دھﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺪون ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﺻﺎف ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ
ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻮازﺷﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺎ ﺧﺎرج از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اداﻣﻪ دھﯿﺪ و در ﮔﯿﺠﮕﺎه ﻓﺸﺎری ﻧﺮم وارد آورﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ و وﺳﻄﯽ در وﺿﻌﯿﺖ اﻓﻘﯽ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻗﯿﭽﯽ وار روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻣﺤﻮﮐﺮدن
اﺧﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در رﻓﻊ ﺳﺮدرد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.راه ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺮدرد ،ﻣﺎﺳﺎژ دو ﻧﻘﻄﻪ ﮔﯿﺠﮕﺎھﯽ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو
اﺑﺮو ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻪ آراﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻤﺲ ﺿﻌﯿﻒ واﻗﻌﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﺳﺮدردھﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن و اﻓﻘﯽ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﻋﺪ دﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون و ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻣﻮ را ﻣﺎﺳﺎژ
دھﯿﺪ.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻂ ﻣﻮ ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﺮم وارد آورﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ﺗﺎ ﺧﺎرج از ﮔﯿﺠﮕﺎه اداﻣﻪ دھﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻞ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻗﺪم آﺧﺮ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﺳﺎژ را ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎﻧﺪادن ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪھﮫﺎی ﭼﺮﺑﯽ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﻧﯿﮏ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﺎ آﺑﻤﻌﺪﻧﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؛ اﺣﺴﺎس ﻧﺮم و درﺧﺸﻨﺪه ﺑﻮدن .اﮔﺮ وﻗﺖ دارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﻣﺎن ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻞ ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﮫﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ روﻏﻦ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﺸﻤﮫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﭘﻨﺒﻪ ای آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﺳﯿﻮن ﭼﺸﻢ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ١۵ﺗﺎ  ٢٠دﻗﯿﻘﻪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر راﺣﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﺗﺎزﮔﯽ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ؛ ﭼﺸﻤﮫﺎ زﻧﺪه و درﺧﺸﺎن و ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.

 - ۵٩دﻧﯿﺎ از روﻧﻤﺎﯾﯽ اﻗﻼم ﺟﺪﯾﺪ داروﯾﯽ در اﯾﺮان ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﺎرﺷﯽ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻗﻼم داروﯾﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز اﻓﺰود :ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻗﻼم داروﯾﯽ در دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن داروﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﯾﮏ ﻓﺮﺟﻪ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دارو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :از اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ دھﻢ در دو ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ روی رﯾﻞ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ اداﻣﻪ آن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﮐﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻪ راس ﻣﺜﻠﺚ ھﺴﺘﻨﺪ،
اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ داروھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ داروھﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۶٠آﻏﺎز آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -دﺑﯿﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻤﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی ﮔﻔﺖ:از  ١۵ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻟﻐﺎﯾﺖ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺷﺎھﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻤﯽ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
؛ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ زرﯾﻦ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی و ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و دﺑﯿﺮ ﮐﻨﮕﺮه اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ :از  ١۵ﺗﺎ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ،ﺣﻀﻮر اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺣﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻤﯽ
اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی ﺣﺠﺎب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ھﺎ  ١٢اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی و ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ﻣﺠﺎز  ۶اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ.
زرﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه  ۶٧ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺰاری ٢
ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺴﺘﯿﮏ ﻟﻨﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺖ.
وی ﻣﺤﻮرھﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی را ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺤﻮرھﺎی ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﺮوه وﯾﮋه ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﺗﺎزه ھﺎی ﮐﺎﺗﻤﮑﺖ ﻟﻨﺰ ،اﺧﺘﻼﻻت دﯾﺪ  ٢ﭼﺸﻤﯽ در اﻃﻔﺎل ،ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
زرﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز اﻓﺰود :ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز ارﺳﺎل  ١٣٧۵ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎز آﻣﻮزی اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﻮزش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪﺳﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﺗﻨﮫﺎ از  ۵٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪﺳﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وارداﺗﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﺎی ﺧﻼف واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻇﺎھﺮی اﻓﺮاد ﻓﺮﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺤﺚ زﯾﺒﺎﯾﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارد.
زرﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ھﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ورود اﺷﻌﻪ ھﺎی ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﮐﻪ ﻓﺮاوان در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺪورت ﺑﺎﻓﺖ و آب ﻣﺮوارﯾﺪ زود رس ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر وارده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زﯾﺮا ﻧﻮر زﯾﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭼﺸﻢ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎی ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﻮب اﻟﺰاﻣﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻋﯿﻨﮏ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢ آﻧﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎری از ﮐﺎرھﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺑﮑﺎھﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ دوره  PHDآن ﺑﻌﺪ از  ٢۵ﺳﺎل ھﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ده

 - ۶١ﭼﮕﻮﻧﻪ در 'ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده' ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺻﺮاط ﻧﯿﻮز  -دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﻈﮫﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﺮاط  ،ﺳﺎﯾﺖ  www.1590.irﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮدم و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده،ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﻈﮫﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ  ،www.1590.irﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ھﺮ ﭼﻨﺪ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده آن ﺷﮫﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎﯾﺖ  www.1590.irدر ھﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮫﺮان ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ
ﻓﺮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  www.1590.irوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،آن ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﺎم
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد اﻓﺮاد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.1590.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﺑﺘﺪا آﻧﮑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﯿﺴﺖ
اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
روش دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﻣﺤﻞ آن ﻣﻄﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده
و ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺒﺾ آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺣﺮازھﻮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮد ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.1590.irﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده،
ﮐﺪ رھﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪارک اﻓﺮاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺮی ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻮول ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﭘﺰﺷﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اس ام اس
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  www.1590.irﮐﺎرﺗﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﺎم ھﺎ ،ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰرھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﻋﻼوه ﺑﺮ راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪھﯿﺪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻓﺮد ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ھﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

 - ۶٢ﻗﺒﻞ از ٩ﺷﺐ ﺷﺎم ﺑﺨﻮرﯾﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﺑﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺘﻢ ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﻼل در روﻧﺪ ﺳﻮﺧﺖ
ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ... ٩
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :
ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﺑﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺘﻢ ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﻼل در روﻧﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺷﺐ
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و از ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﺷﺎم ھﺎی ﺣﺎوی ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات زﯾﺎد ﺧﻮدداری ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰﯾﮫﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺎم ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻏﺬاھﺎی
ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ در وﻋﺪه ﺷﺎم ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ؛ ﻧﺎھﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﺮﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب در ﻃﻮل ﺷﺐ ،واژه
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ،دﯾﺎﺑﺖ ،وﺟﻮد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا وﺟﻮد ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ دارد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻧﺎن ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺑﻪ آراﻣﯽ ھﻀﻢ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﻮد.وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﯾﮏ ﻋﺼﺮاﻧﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮز ،اﻧﺠﯿﺮ ،ﺧﺮﻣﺎ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن در ﺑﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﺣﺎوی ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ ﮐﻢ ﭼﺮب ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :وﺟﻮد اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻨﺘﺰ
ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻣﻐﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ.وی اداﻣﻪ داد :اﻧﻮاع ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﭼﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮن وﺳﺎردﯾﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﻪ ﮐﺪو وﮐﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ
اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ٣ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮھﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﺗﺨﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﮐﻨﺠﺪ ﻧﯿﺰ دارای
اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ۶اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻐﺰ دارﻧﺪ.ﺑﺮﺧﻮرداری ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ
ﮐﻤﺒﻮد آھﻦ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ ازﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از آھﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﭘﺴﺘﻪ،
ﺑﺎدام و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮگ ﺳﺒﺰﺗﯿﺮه و ﺟﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﺑﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎد
آورﺷﺪ :ﮐﺎھﻮ دارای ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﮐﺘﻮﮐﺎرﯾﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮک ﺧﻮاب ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺣﺘﻤﺎ از ﺳﺎﻻد ﮐﺎھﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 - ۶٣ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روﺑﻪ رو رﺷﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
اﯾﺪز در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراده ﻣﻠﯽ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ھﺎ ،وزارت رﻓﺎه در اﻣﺮ درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﮋاد در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روﺑﻪ رو رﺷﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﮫﯿﺪات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﻼﯾﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎرھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
روﻧﺪ ﮐﺎھﺸﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
وی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ را در ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آن ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز
در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراده ای ﻣﻠﯽ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ھﺎ ،وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻣﺮ درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﮋاد اﯾﺪز را ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﺎ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت
ﺑﺴﯿﺎری ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن را از ﻧﻈﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان دوﻟﺖ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داد.
دﺑﯿﺮ دوم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٠/١٠/١ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ٢٣٩٠٢ﻧﻔﺮ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIV/AIDSدر ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ  ٩١درﺻﺪ آﻧﺎن را ﻣﺮدان و  ٩درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻋﻠﺖ ھﺎی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVدر ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ) ۶٩/٧درﺻﺪ( ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ) ١٠/٣درﺻﺪ( ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ
) ١درﺻﺪ( و اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ) ٠/٩درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ .راه اﻧﺘﻘﺎل در  ١٨/١درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ۶۴ﭼﮕﻮﻧﻪ در 'ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده' ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز  -دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﻈﮫﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺴﻨﺎ :ﺳﺎﯾﺖ  www.1590.irﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮدم و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده،ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﻈﮫﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ  ،www.1590.irﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ
ھﺮ ﭼﻨﺪ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده آن ﺷﮫﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎﯾﺖ  www.1590.irدر ھﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮫﺮان ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮏ
ﻓﺮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  www.1590.irوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،آن ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﺎم
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد اﻓﺮاد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.1590.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﺑﺘﺪا آﻧﮑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﯿﺴﺖ
اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
روش دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﻣﺤﻞ آن ﻣﻄﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده
و ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺒﺾ آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺣﺮازھﻮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮد ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.1590.irﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده،
ﮐﺪ رھﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪارک اﻓﺮاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺮی ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻮول ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ آﻏﺎز
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﭘﺰﺷﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اس ام اس
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  www.1590.irﮐﺎرﺗﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﺎم ھﺎ ،ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰرھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﻋﻼوه ﺑﺮ راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪھﯿﺪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻓﺮد ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ھﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

 - ۶۵اراﺋﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز
وب دا  -ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺪاوم ﺑﻪ
ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز در ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد :اراﺋﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزش ھﺎی
ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز در ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زرﯾﻦ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ  ۵٠درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺪﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ھﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﺑﺤﺚ ﻓﺮوش ﻋﺪﺳﯽ ھﺎی ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮب و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ھﺎی
ﻻزم را اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺎم آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد را از ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ زرﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻤﺎر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ در ﺳﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎر ﻋﯿﻨﮏ و ﻓﺮم ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻪ ﺑﺎری ﺑﺮ دوش وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر را ﺑﺮدارﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه  ١۵ﺗﺎ  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه،
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه دارای  ١٢اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ و  ۶اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزان ﻣﺠﺎز از
اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ زرﯾﻦ اداﻣﻪ داد ۶٧ :ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه  ٢ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ
ﻋﯿﻨﮏ ﻃﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و  ٢۵درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻨﺒﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﮐﻨﮕﺮه را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭼﺸﻢ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی را از ﻣﺤﻮر ھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮﺑﯽ اﻣﮕﺎ  ٣در ﺧﺸﮑﯽ
ﭼﺸﻢ ،ﺗﺎزه ھﺎی ﻟﻨﺰ ،ﺳﺮدردھﺎی ﭼﺸﻤﯽ ،اﺧﺘﻼﻻت دﯾﺪ دو ﭼﺸﻤﯽ در اﻃﻔﺎل و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ اﻃﻔﺎل از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺖ٢٠٣/ .

 - ۶۶رﯾﺰش ﻣﻮ ﺧﺒﺮ از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ دھﺪ
زن ﻓﺮدا  -ﻣﻮھﺎی ﺷﻤﺎ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در ﺑﺪن ﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روزاﻧﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺷﺎﻧﻪ زدن ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن را روی ﺑﺮس ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؛
ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﯾﺰش ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻗﯿﻘﺎ ﯾﺎدﺗﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ][...
ﻣﻮھﺎی ﺷﻤﺎ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در ﺑﺪن ﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روزاﻧﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺎﻧﻪ زدن ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن را روی ﺑﺮس ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؛ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ رﯾﺰش ﻣﻮ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﯾﺰش ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻗﯿﻘﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن را از دﺳﺖ داده اﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺳﺮﺗﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش زن ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺎم ﺟﻢ ؛ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪه ﭘﺎراﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﻮھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی و ﮐﻠﯿﻮی ﻣﺰﻣﻦ ھﻢ ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮھﺎ را در ﭘﯽ دارد .رﯾﺰش ﻣﻮ در
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺑﺪﺧﯿﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﻨﻔﻮم ﺑﺎﺷﺪ .رﯾﺰش ﻣﻮ ﮔﺎھﯽ در ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ از راه ورﯾﺪی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎ ،ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻤﺒﻮد روی اﺳﺖ.
داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮھﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
دﮐﺘﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻀﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Aﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻣﻮھﺎ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ رﯾﺰش ﻣﻮ،
ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻀﯽ از داروھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ داروھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن و ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف داروھﺎ رﯾﺰش ﻣﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ دارو ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻮھﺎﯾﻤﺎن ﺧﻮب ﻏﺬا دھﯿﻢ
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در
آن ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روی ﻣﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت
ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮ و رﯾﺰش ﻣﻮھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از زاﯾﻤﺎن ،ﺳﻘﻂ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻗﺮص ھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ ،ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ در  ۵٠ﺳﺎﻟﮕﯽ از رﯾﺰش ﻣﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه رﯾﺰش ﻣﻮھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮏ ،
ﻋﻮاﻣﻞ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ و اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﻓﻘﺮآھﻦ و ﺗﺠﻮﯾﺰ آن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﻓﻘﺮآھﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ آھﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
وی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺳﺮم )ﺑﯿﺶ ﺑﺎری آھﻦ( اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ،ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ و
ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ،روش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻓﻘﺮ آھﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ،
ﺑﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮی ﯾﺎ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺮﯾﺘﯿﻦ ﺳﺮم ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮده و ﺗﺴﺖ ھﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان
آھﻦ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻗﺮص آھﻦ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ آھﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﺒﻮد آن ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آھﻦ آﻧﮫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ آھﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺴﮏ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﮐﻤﺒﻮد ارﺛﯽ روی و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ آن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ روده ﯾﺎ ﻓﻘﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺰش ﻣﻮھﺎ ﺷﻮد .در
آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ رﯾﺰش ﻣﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺒﻮد روی ﯾﺎ آھﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ
ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺣﺎوی روی و آھﻦ ،رﯾﺰش ﻣﻮ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺰش ﻣﻮی ارﺛﯽ ـ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﯾﺎ آﻧﺪروژﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﺰش ﻣﻮ در آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ ﭼﻪ
درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺬب آھﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ
و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺎھﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 - ۶٧ﻗﺮص ھﺎی ﻻﻏﺮی واﻗﻌﺎ ﺑﯽ ﻋﺎرﺿﻪ ﻻﻏﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داروھﺎی ﻻﻏﺮی را دﯾﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ در رد آﻧﮫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ،آﯾﺎ واﻗﻌﺎ داروھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آﻧﮫﺎ
ﻻﻏﺮ ﺷﺪ و دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ھﻢ ﻧﺸﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ
داروی ﻻﻏﺮی ...
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :
ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داروھﺎی ﻻﻏﺮی را دﯾﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ در رد آﻧﮫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ،آﯾﺎ واﻗﻌﺎ داروھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻻﻏﺮ ﺷﺪ و دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ھﻢ
ﻧﺸﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ داروی ﻻﻏﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن آن
اﺳﺖ؟
رﻓﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و واﮔﯿﺮدار ﺗﮫﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه
ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﻮض ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺎﺑﺖ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ و اﻣﺜﺎل آن از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮق ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺎﻗﯽ
اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ در اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﻣﺎن آن ،ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﻊ ﭼﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد روش ھﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟
در ﻣﻮرد ﭼﺎﻗﯽ و ﻻﻏﺮی ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮوز ﭼﺎﻗﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روش ﺻﺤﯿﺢ درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﯿﻢ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮی از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ داروھﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ وراﺛﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭼﺎﻗﯽ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل
اﻧﺮژی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻟﺮی و ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺪن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺑﺪن و ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ رخ دھﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﺣﺘﯿﺎج ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻔﯽ در اﻧﺮژی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺪار
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻨﺰل دھﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻﻏﺮﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ
اﯾﻦ داروھﺎ ،داروﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ارﻟﯿﺴﺘﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﺗﺠﺎری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دارو ﺑﺎ ﻣﮫﺎر آﻧﺰﯾﻢ ﻟﯿﭙﺎز روده ای،
ھﻀﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮرده ﺷﺪه را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب آن ﻣﯽ ﺷﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ دﻓﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﮐﻢ
ﺷﺪن وزن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دارو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ دل درد ،ﻧﻔﺦ و ﺳﻮءھﺎﺿﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ دارو ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ را دارد و ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در
ﮐﺎھﺶ وزن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ  BMIآﻧﮫﺎ ﺑﺎﻻی  ٣٠ﯾﺎ زﯾﺮ  ٣٠ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ،وزن ﺷﺎن ﮐﻢ
ﻧﺸﻮد )ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﮐﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺴﺮ وزن ﻓﺮد ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﻣﺨﺮج آن ﻗﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان  ٢اﺳﺖ( .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف دارو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ آن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ دارو در اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در
ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  ١۴ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮود .ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺬب وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد درﮐﻨﺎر آن ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯽ از
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻓﺮد ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف دارو ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
داروھﺎی ﺿﺪاﺷﺘﮫﺎ
دﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪی ،داروھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺷﺘﮫﺎی اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎھﺶ وزن را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ داروھﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﺷﺘﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮدﺳﺘﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮاﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ واﺳﻄﻪ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ،اﺛﺮ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دارو ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ،ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﺟﮫﺎن داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮارض ﻣﮫﻠﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻼت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را از دﺳﺖ داد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺮ داروھﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ
وزن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻦ ﻓﻠﻮراﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﭙﺮوﺗﺮاﻣﯿﻦ در ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ داروھﺎ
در ﮐﻨﺎر دو دﺳﺘﻪ داروی ﯾﺎدﺷﺪه ،داروھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎی زﯾﺒﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﮫﯿﻪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻤﺎن داروھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزﻣﺮه در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای ﺑﺎ ادﻋﺎھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه و
ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺛﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰی روی ﮐﺎھﺶ وزن دارﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺎن
اﺛﺮ زﯾﺎﻧﺒﺎری در ﺑﺪن دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﮐﺎھﺶ وزن ،اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ
اﯾﻦ داروھﺎ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ ،آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﯾﺎ ﻋﻄﺎری ھﺎ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎی زﯾﺒﺎ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻣﮫﻠﮏ و زﯾﺎن آور ،ﻣﻮﺟﺐ دردﺳﺮ روزاﻓﺰون ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺒﺪی ،رﯾﺰش ﻣﻮ ،ﺑﻪ ھﻢ
رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن و ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺳﮑﺘﻪ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﻗﺮص ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻏﺪد درون رﯾﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮﯾﺪون ﻋﺰﯾﺰی و ھﻤﮑﺎران ﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ٩ ،ﻧﻮع از اﯾﻦ ﻗﺮص ھﺎ و ﮐﭙﺴﻮل ھﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺶ ﻣﻮرد از اﯾﻦ داروھﺎ ﺣﺎوی ﺗﺮی ﯾﺪوﺗﯿﺮوﻧﯿﻦ ﯾﺎ ھﻤﺎن ھﻮرﻣﻮن ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﺮﮐﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﺧﻮدش ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻪ داروی دﯾﮕﺮ ﺣﺎوی ﻣﺎده رواﻧﮕﺮدان
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٤١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﺗﺎرﯾﺦ 14ﺷﻬﺮﯾﻮر 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﭘﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺮد ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﯽ دھﺎن ،ﻟﺮزش دﺳﺖ ھﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺳﺮدرد ،اﺧﺘﻼل در
ﺧﻮاب ،ﮐﺎھﺶ اﺷﺘﮫﺎ ،ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ،ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ھﻤﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﯿﺎد( ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﮑﺎت
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﺑﻪ رﻏﻢ ادﻋﺎھﺎی آﻣﺪه روی ﺑﺮﭼﺴﺐ داروھﺎ ،ھﯿﭻ ﻣﺎده ﮔﯿﺎھﯽ ای در ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﮫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ھﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﻏﺮی ،داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﮕﻮﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دارو در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر در
ﻣﻮرد آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻻﻏﺮی آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دارو ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ
داروﯾﯽ ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻀﺮات و ﻣﻨﺎﻓﻊ دارو را در دو ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﺳﺎده ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮارض ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان آن
ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد.
ﻻﻏﺮﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﭼﺎی ،ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺳﺒﺰ اﻧﺤﺼﺎرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروی ﮐﺎھﻨﺪه وزن از آن ﻧﺎم ﺑﺮد
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﻨﺎر رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ وزن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮص ﭼﺎی ﺳﺒﺰ و ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻻﻏﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺿﺮر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ وزن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دل ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .روزاﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻗﺮص ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻏﺬا ﻣﻨﻌﯽ
ﻧﺪارد.
در اﻧﺘﮫﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ:
 - ١ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و داروھﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﮐﻤﮑﯽ
دارﻧﺪ.
- ٢ﻣﺼﺮف ھﯿﭻ ﮐﺪام از داروھﺎی ﻻﻏﺮی ﺑﺪون ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ دارای ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ داروﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ و
رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
- ٣ھﺮﮔﺰ از ﻋﺎﻣﻼن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دارو ﺗﮫﯿﻪ ﻧﮑﺮده و ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ دارو ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ داروھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز روﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ۶٨ﻣﺘﺎدون؛ از درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ھﺮﮔﺎه و ھﺮﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺎم ﻣﺘﺎدون ھﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در دوران ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوران دﺷﻮار ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ،ﺗﺮﯾﺎک ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر دراروﭘﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه در
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﻤﯿﺪاﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻪ ﺣﻔﻆ
روﺣﯿﻪ ﻣﻠﺖ و ارﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﺨﺎش ﻣﺘﮑﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺛﺮ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺼﺮف آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آرﻣﺎن ؛ ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دھﻪ ﻣﺘﺎدون ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در درﻣﺎن ھﺎی ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد وﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ
ﺣﻮزه ،آﺳﯿﺐ ھﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ درﮐﻤﯿﻦ اﯾﻦ روش درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ ﻧﻈﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﺎدون در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻓﺮوش آزاد آن ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ،ﺗﻘﻠﺒﯽ ،ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ اداﻣﻪ دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﺎن ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﺎت اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮫﯿﻪ آﻧﺎن
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﭼﺎﻟﻪ درآﻣﺪه ﺑﻪ ﭼﺎه ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺘﺎدون
ﻣﺤﺴﻦ ۴٢ ،ﺳﺎﻟﻪ ھﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺘﺎدوﻧﺶ را ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﯾﻦ روزھﺎ
او ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ .ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﮔﻮﻧﯽ اش را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ اﻧﺪازد و راھﯽ ﮐﻮﭼﻪ ھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن زﺑﺎﻟﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮔﻮﻧﯽ اش از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﺶ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .او ﺟﺰ ﻏﺬا و ﻣﺘﺎدون ھﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد .ﮐﺎرﺗﻦ
ﺧﻮاب اﺳﺖ و ﮐﺎرش زﺑﺎﻟﻪ ﮔﺮدی ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ درآﻣﺪش ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎر ﭘﺮزﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ .روﯾﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮر اﺟﺎره ﮐﻨﺪ .او ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺎدون درﻣﺎﻧﯽ روی آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﺪﻓﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﺎدون درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺮک
اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دوﺑﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﻢ اﻗﺪام ﮐﺮدم و ﺑﺎ دو دوﺳﺘﻢ ،روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺘﺎدون ھﺎﯾﻤﺎن را ﮐﻪ در آن دو
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮص ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮادﻣﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ .او درﺑﺎره ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم .دو ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺎدون اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اش از اﻋﺘﯿﺎد او اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ،آﻧﮫﺎ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ او را ھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﺒﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ،ﻣﺘﺎدوﻧﺶ را ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺘﺎدون دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار آزاد
اﯾﻦ روزھﺎ ﺗﻤﮫﯿﺪات ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ﻣﺘﺎدون ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻊ از وﺿﻊ ﻓﺮوش ﻣﺘﺎدون در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﺎدون ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎه زد
وﺑﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺘﺎدون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻘﺪاری را در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺎزاد ﻣﺘﺎدون ﺧﻮد را در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در درﯾﺎﻓﺖ دوﺑﺎره ﻣﺘﺎدون از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺎدون اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺠﺪد ﻣﺘﺎدون ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻌﺒﻪ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .در ﻃﻮل آن ﻣﺪت
ورق ھﺎی ﻗﺮص ﻣﺘﺎدون و ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺪون ﺟﻌﺒﻪ در ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮت ،اداﻣﻪ ﻧﻤﯽ دھﺪ و اﺻﺮار ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ
رﺳﺪ .اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﺎدون ﻣﻮﺟﻮد در راﺳﺘﻪ دارو ﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﯽ رﺳﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺜﻞ ھﻤﻪ داروھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺘﺎدون ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﺲ درﺟﻪ ﯾﮏ ،درﺟﻪ دو و درﺟﻪ ﺳﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ھﻤﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ھﻢ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﺎدون در ﺑﺎزار دارو،
ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺘﺎدون ﺣﺪاﻗﻞ ھﻔﺖ ﯾﺎ ھﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ روی آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
رﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را دارد .او درﺑﺎره ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﺎدون ھﺎی ﮔﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﺘﺎدون
دارﻧﺪ و آن ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺎدوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺎ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ آن را از
ﺑﺎزار آزاد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،از ﻗﺮص و ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺘﺎدون ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺎدون آزاد و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن
ﻓﺮھﺎد ﻋﺒﺎدی ،روان ﺷﻨﺎس و ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻋﺘﯿﺎد ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ،و ﻓﺮوش آزاد ﺳﮫﻤﯿﻪ
ﻣﺘﺎدون ﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻠﺴﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫﯿﺎر ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر داروی ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد در درﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داروی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻔﺘﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻋﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺘﺎدون ﺑﺎ ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش آزاد آن ﺳﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن وﯾﺰﯾﺖ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون
ﻧﺰد ﺑﮫﯿﺎر ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺎدون ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪھﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
آزاد ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ رﯾﺴﮏ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری دوز ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد آن را ﺑﺨﻮرد ،اﺣﺘﻤﺎل اور دوز و ﻣﺮگ او
ھﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دارو را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ .در ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ھﻤﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دارو در ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺎدون ﻣﺼﺮﻓﯽ ھﺮ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﯿﺰان داروی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻧﺴﺨﻪ ھﺎ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دادن ﻣﺘﺎدون را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻈﺎرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻢ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ وارد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و روﻧﺪ ﮐﺎر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻋﺘﯿﺎد درﺑﺎره ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﺎدون در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﺎدون در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ھﺮ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﺮﺑﺖ
ﻣﺘﺎدون در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ ﺑﯿﻦ  ٢٠٠ﺗﺎ  ٢۵٠ﺗﻮﻣﺎن و ھﺮ ورق ده ﺗﺎﯾﯽ ﻗﺮص ﻣﺘﺎدون ١٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﺘﯿﺎد و
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ۵ ،ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺘﺎدون ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﯿﻦ  ١٠٠٠ﺗﺎ ١۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٢٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴ﺗﺎ  ۵ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
ﻋﺒﺎدی درﺑﺎره ﺧﻄﺮھﺎی ﺗﮫﯿﻪ ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺘﺎدون زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻣﺼﺮف و ﻣﻘﺪار آن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﯿﺎد آور ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﺮگ آور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺘﺎدون ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﺎدون درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰدون ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺎدون ﺳﺎﻟﻢ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﮑﺎن دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺳﺎز ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد و ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی روش ﻣﺘﺎدون درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎدون
در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن  ٢۴ﺗﺎ  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻇﺎھﺮی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد و ﺗﺸﻮﯾﻖ او ﺑﺮای ﺗﺮک ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺷﺐ ،زود ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻮد .ﻣﺘﺎدون درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ درﻣﺎن ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻃﻮل
آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ھﻨﺮ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺮوع ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت رﻓﺘﺎر
درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده را از ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در ﺟﻠﺴﺎت روان درﻣﺎﻧﯽ و
رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪدﺷﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد وﺟﻮد دارد.

 - ۶٩ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ھﺎ ھﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺗﺎﺑﻨﺎک  -ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ راھﯽ را ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﻧﯿﺎ ﺣﺮف ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ؟
ﭼﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در رﺷﺘﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ،
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺮﯾﺎی رازی ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،از
ھﺸﺖ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دارو ھﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺸﺖ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﯾﺮان دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دارو ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻣﺰاﯾﺎی
ﻓﺮاوان ﺑﺮای ھﻢ وﻃﻨﺎﻧﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ دارو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،از دﯾﺪ ھﯿﭻ ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﻧﻘﺎدی ﺑﯿﺮون ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ھﻤﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﻪ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭼﻮن ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﻣﮫﻤﯽ ﭼﻮن ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﺸﺖ ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺻﺪر
ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن از ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻘﯽ ھﻤﭽﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ھﺎی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺮز ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،راه ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ھﺎ و ﻋﻠﻮم ھﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا دارد؟
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﺻﻮﻻ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ راھﯽ ﭘﯿﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﻧﯿﺎ ﺣﺮف ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ؟

 - ٧٠ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ رود
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان -
ھﺎﻧﯿﻪ ﻧﮑﻮﯾﯽ
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ آﻧﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺜﻼً اﻣﺮوز در ﻗﺒﺎل ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎده  ١٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻓﺮدا روزی ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺪود را ﺑﺎ  ٢ھﺰارﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ،
 ١٢ھﺰارﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻌﺸﺎن را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان
رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً  ١۵ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و  ١۵دﻗﯿﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن  ١٨ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی  ١۵دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺳﺆال دارد! ١٠دﻗﯿﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا؟! ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ اﺻﻮﻻً ﺑﺎ ﭼﻪ
ھﺪﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺒﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺮﺗﺮ ﺷﻮد! اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ
ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ آن را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ھﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮاﯾﻪ
ﺗﺎﮐﺴﯽ ٢٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ  ٢٠ﺗﺎ ٢۵درﺻﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای
ﻣﺮدم ،ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ!
ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در ﻗﺒﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺣﺪاﻗﻞ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖ
ھﺎی اﺻﻠﯽ ھﻤﺮاھﺎن ﺑﯿﻤﺎر ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری و ﮔﺮﻓﺘﺎری ھﺎی ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﻮاردی دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری آﻧﮫﺎ ھﻨﮕﺎم درﻣﺎن ،ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ھﻤﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﻠﻂ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن در درﻣﺎن اﺻﻞ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﺮدرد ﺳﺎده دﭼﺎر ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ اش را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﺪ! اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺗﺰرﯾﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎده ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮم ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺰرﯾﻖ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﺮم وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاھﺶ
را ﺟﻮاب ﻣﯽ دھﺪ!
ﭘﺰﺷﮑﺎن  ،اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﺮاط را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻪ روح و ﺟﺴﻢ ﺧﻮدش را وﻗﻒ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ھﺎ ،اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺴﻢ و روح ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﯿﺐ او ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری درد ﺑﯿﻤﺎر را
ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﮫﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد! اﻟﺒﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻟﺴﻮز ،وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺟﺪان ﺧﻮد ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ھﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﭘﺸﺖ در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺠﺎ ،ﺗﻮان
ﺷﻤﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺪ آوردن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮای آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ! ھﺎﻧﯿﻪ ﻧﮑﻮﯾﯽ
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ آﻧﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺜﻼً اﻣﺮوز در ﻗﺒﺎل ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎده  ١٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻓﺮدا روزی ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺪود را ﺑﺎ  ٢ھﺰارﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ،
 ١٢ھﺰارﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻌﺸﺎن را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان
رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً  ١۵ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و  ١۵دﻗﯿﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن  ١٨ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی  ١۵دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺳﺆال دارد! ١٠دﻗﯿﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا؟! ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ اﺻﻮﻻً ﺑﺎ ﭼﻪ
ھﺪﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺒﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺮﺗﺮ ﺷﻮد! اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ
ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ آن را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ھﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮاﯾﻪ
ﺗﺎﮐﺴﯽ ٢٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ  ٢٠ﺗﺎ ٢۵درﺻﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای
ﻣﺮدم ،ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ!
ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در ﻗﺒﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺣﺪاﻗﻞ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖ
ھﺎی اﺻﻠﯽ ھﻤﺮاھﺎن ﺑﯿﻤﺎر ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری و ﮔﺮﻓﺘﺎری ھﺎی ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﻮاردی دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری آﻧﮫﺎ ھﻨﮕﺎم درﻣﺎن ،ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ھﻤﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻏﻠﻂ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن در درﻣﺎن اﺻﻞ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﺮدرد ﺳﺎده دﭼﺎر ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ اش را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﺪ! اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺗﺰرﯾﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎده ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮم ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺰرﯾﻖ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﺮم وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاھﺶ
را ﺟﻮاب ﻣﯽ دھﺪ!
ﭘﺰﺷﮑﺎن  ،اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ وﻗﺘﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﺮاط را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻪ روح و ﺟﺴﻢ ﺧﻮدش را وﻗﻒ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ھﺎ ،اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺴﻢ و روح ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﯿﺐ او ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری درد ﺑﯿﻤﺎر را
ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﮫﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد! اﻟﺒﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻟﺴﻮز ،وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺟﺪان ﺧﻮد ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ھﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﭘﺸﺖ در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺠﺎ ،ﺗﻮان
ﺷﻤﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم ﺷﺎﯾﺪ در ﺣﺪ آوردن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮای آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ!
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