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ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮار ﻧﯿﺮوھﺎی آن  -ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻮردﺗﺎن ﻧﺪھﻨﺪ! /از ذﺑﺢ دام در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻨﺎزل ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ  -داﻣﭙﺰﺷﮏ
 - ٣وﺳﻮاس ﺳﮑﺴﮑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ!  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻼل /ارﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﺮآن
 - ۵رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺖ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۶ﺗﺴﮑﯿﻦ درد و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﮐﻤﮏ "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ"  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ٧ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم ﺑﯿﺶ از  ١٢٠٠ﺗﯿﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮫﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺬورات  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﺮآن
 - ٨آﯾﻨﺪه درﻣﺎن ھﺎی ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٩اﺧﻄﺎر ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٠درﻣﺎن ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اھﻮاز  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ١١اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﯿﺘﺮ ﻧﺪارد“ ،درد” دارد  -ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ
 - ١٢ھﺸﺪار دوﺑﺎره ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ :ﻧﺤﻮه ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻋﻮارض ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ  -ھﻤﯿﺎن ﻧﯿﻮز
 - ١٣ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ :درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﻠﻮل ﺑﯿﻦ  ۴٠ﺗﺎ  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮدارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس
 - ١۴رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن :ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﮐﻦ ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١۵واردات ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ  -ﻣﻠﯿﺖ
 - ١۶ﮐﺸﻒ داروھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺪﻧﺴﺎزی از دو ﺑﺎﺷﮕﺎه در اراک  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١٧ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺮﺑﮑﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٨ﺧﻠﻒ وﻋﺪه دوﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن  -اﻋﺘﺪال
 - ١٩ﻗﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد /ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻗﻢ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٠ﺑﺎزدﯾﺪ ھﯿﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﺎری  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢١ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢٢ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺷﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ
 - ٢٣ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ ﺧﺒﺮ داد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎﯾﭙﻮﺗﯿﺮوﯾﯿﺪی  ٣۵٩ﻧﻮزاد در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۴ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﺎزﻧﺪران  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ٢۵ﺗﻌﻮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢۶ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ »ﻗﻠﯿﺎن« ﭘﺲ از  ۴۵٠ﺳﺎل ﻗﻞ ﻗﻞ!  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٢٧ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺗﮑﺎﯾﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢٨ﺗﻮزﯾﻊ  ١٠٠ﺗﻦ ﻣﺮغ ﺑﺪون آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﺗﺒﺮﯾﺰ  -اﮐﻮﻧﯿﻮز
 - ٢٩داروھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ!  -ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان
 - ٣٠ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٣١ﻗﺎﭼﺎق دارو ازاﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ  -ﻣﻠﯿﺖ
 - ٣٢ﯾﮑﮫﺰار و ٨٠٠ﮐﻮدک در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﺪﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٣٣ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ  ١٠ﺗﯿﻢ در ﻗﻢ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎرھﺎی دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣۴ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ٩۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮی اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣۵ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺷﮫﺮﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣۶ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪوﻟﯽ ،ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺟﮫﺎن ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد  -ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ
٣٠ - ٣٧درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب دارﻧﺪ  -ﺧﺪﻣﺖ
 - ٣٨ﭼﺮﺑﯽ ﻋﺎﻣﻞ  ٣٨درﺻﺪ ﻣﺮگ ھﺎ  -آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻮز
 - ٣٩ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﮕﯽ داروﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن  -ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ
 - ۴٠ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟  -ﺷﻔﺎف
 - ۴١اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ در اﯾﺮان  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
 - ۴٢ذﺧﺎﯾﺮ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺤـﺮان داروﯾـﯽ در ﮐﺸـﻮر  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
 - ۴٣ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ۴۴ﺻﺪای ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ۴۵ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻏﺬای ﮔﺮم ﻣﻤﻨﻮع  -ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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 - ١ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮار ﻧﯿﺮوھﺎی آن
ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻧﺎن از ﺣﻀﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درآﻣﺪ ﮐﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﮑﺮده و ھﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن و ﺗﺴﺎوی ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮار
دارد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮش در ﺣﺎل اﻧﻘﺒﺎض و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺬب در ﺣﺎل ﻓﺮار ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺋﻮف ادﯾﺐ زاده در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﯿﺮﻓﺖ و ﻋﻨﺒﺮآﺑﺎد در اﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دوره ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﺎل  ٧۴ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ٧۴ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﻟﺤﺎق
ﺷﺪ ،اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ در ﭼﺎرت و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎد در ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ادﯾﺐ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرت ﺳﺎل  ٧۴اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ اداره ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی اﺟﺎره ای و اﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﮫﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ
دارای ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﺎص ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاد و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ادﯾﺐ زاده ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮش در ﺣﺎل اﻧﻘﺒﺎض و ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺟﺬب در ﺣﺎل ﻓﺮار ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺬب ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﺰﺷﮑﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺬب ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ادﯾﺐ زاده ﺗﻨﮫﺎ ﭼﺎره اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ دوره
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﮫﻢ آﻧﺎن از اﯾﻦ دوره ھﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻧﺎن از ﺣﻀﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درآﻣﺪ ﮐﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﮑﺮده و ھﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن و ﺗﺴﺎوی ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ادﯾﺐ زاده ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺎم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺣﻀﻮر در
ﺻﺤﻨﻪ ھﺎی دﻟﺨﺮاش ﺟﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،آن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺎب و ﻣﺘﺪﯾﻦ آن داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻤﺎن و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و درآﻣﺪ ﮐﻢ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﯿﺮﻓﺖ
ادﯾﺐ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ راه
اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ره( ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس؛ وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﺬب ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﭘﺰﺷﮏ زن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻣﺎ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺬب ﭘﺰﺷﮏ زن اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.

 - ٢ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻮردﺗﺎن ﻧﺪھﻨﺪ! /از ذﺑﺢ دام در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻨﺎزل ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
داﻣﭙﺰﺷﮏ  -ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ذﺑﺢ در ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺎه ھﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دام ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ از ذﺑﺢ ﮐﺮدن دام ھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﮫﯿﻠﯽ آزاد در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ  ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ذﺑﺢ دام در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ھﺎی ﻋﺰاداری در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﯿﻮاﻧﺎت داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻼﻣﺖ ﺣﯿﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ذﺑﺢ دام در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ
دام ذﺑﺢ ﺷﺪه در ﺷﺶ ھﺎی ﺧﻮد ﮐﯿﺴﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯿﺴﻪ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ دام ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯿﺴﺖ ھﯿﺪاﺗﯿﮏ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺑﺪن دام ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﻟﮕﺮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﮓ ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در روده آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﮑﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﺲ در ﻣﯽ آﯾﺪ .وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻣﺪﻓﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﻟﮕﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن و از راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎد ،ﺑﺎران و رود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر وارد زﻧﺪﮔﯽ و ﻏﺬای اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ورود اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ
ﺑﺪن روده ﻓﺮد آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﺟﺬب و از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ،ﺟﮕﺮ ،رﯾﻪ ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﻐﺰ و اﺳﺘﺨﻮان راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﯿﺴﺖ ھﯿﺪاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﻣﺎن آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺬاب آور اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ١٣
درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯿﺴﺖ ھﯿﺪاﺗﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﮫﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻏﺬاھﺎی ﻧﺬری ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
در ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺖ ﻏﺬاھﺎی ﻧﺬری در ﮐﻨﺎر ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﺎ و ﻣﺴﺠﺪھﺎ و ﺗﮑﺎﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺿﻤﻦ ﻋﺎری ﺑﻮدن از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ،ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ
ﻇﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻋﺰاداران اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻧﻮع ﻇﺮوف ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و از ﺟﻨﺲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از ﻇﺮوف ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا در اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
ﻇﺮوف ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﺎم ﻋﺰاداری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮ ،ﺷﯿﺮ ﮐﺎﮐﺎﯾﻮ،
ﭼﺎﯾﯽ و ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ ﻟﯿﻮان ھﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻣﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ ی ﮔﺮم از ﻟﯿﻮان ھﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ آن ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﺳﺮد از
ﻟﯿﻮان ھﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻟﯿﻮان ھﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ و دﺳﺘﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﮫﯿﻠﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :از رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﭙﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﻮاﻣﻊ و اﻗﻮام دود ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ از وﯾﺮوس ھﺎ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﮫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﯾﻪ و ارزش ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻟﺮژی ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ آﺳﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

 - ٣وﺳﻮاس ﺳﮑﺴﮑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ!
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﺷﮑﺎن  ۴/۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ او را ﻧﺰد روان ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻮدک ﺑﺮده اﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر او را ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻟﺠﺒﺎز
و ﻟﻮس ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ دارد وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
ﮔﻠﺪان و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ روی دﮐﻮر و ...را در ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭽﯿﻨﺪ و اﮔﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﺳﺮ ﺟﺎی اوﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،اﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آرام ﮐﺮدﻧﺶ ھﻢ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ،ﺣﺮف ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ...
روان ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ اﺷﮑﺎن ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ ﻓﻘﻂ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آن وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺘﺮا ﺣﮑﯿﻢ
ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮده اﯾﻢ.
آﯾﺎ ﮐﻮدک وﺳﻮاس را از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ھﺎﯾﺶ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
وﺳﻮاس ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺪﻗﻠﻘﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﺪﻧﺪﮔﯽ او ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ وﺳﻮاس
در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﮑﺴﮑﻪ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ .در ﻣﻐﺰ ﻣﺪارھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن آن ھﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ھﺴﺘﻪ ھﺎی ﻗﺎﻋﺪه ای ﻣﻐﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ھﺴﺘﻪ ھﺎ ﮔﺎھﯽ
دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺴﺖ?ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در روان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد.
درﺑﺎره اﻧﻮاع آن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﯿﺪ؟
اﺧﺘﻼل ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎر وﺳﻮاﺳﯽ اﺳﺖ .اﻓﮑﺎر وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺰاﺣﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼ
ﮐﻮدک ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮑﺮر و ﻏﯿﺮﻋﺎدی دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ ،ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻓﺮد ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﻓﮑﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد
آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﻪ ﻣﺎدرش ،ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ٣ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدارد و ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳﺖ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﻮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎدر اﺳﺖ؟
در دھﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﮐﻮدﮐﺎن اھﻤﯿﺖ داده ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع آن را  ٢درﺻﺪ ﺑﺮآورد
ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮھﺎی وﺳﻮاﺳﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﮑﺮ وﺳﻮاﺳﯽ ،ﺗﺮس از آﻟﻮدﮔﯽ و
ﮐﺜﯿﻔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ از ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﮔﺮ ﮐﻮدک از ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﺎدر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرا اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﻓﮑﺮ وﺳﻮاﺳﯽ ﺷﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮس از اﺗﻔﺎق ھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻣﺜﻞ
ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺰان و ﻧﻮع دﯾﮕﺮ آن ،ﺗﺮس از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼس درس ﻣﺪاد در دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا آﺳﯿﺒﯽ
ﺑﻪ ھﻤﮑﻼﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻓﮑﺎری دارﻧﺪ .ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ وﺳﻮاﺳﯽ ھﻢ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ راﯾﺞ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺮاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد .از دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎی ﺑﯽ ﻣﺼﺮف اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺷﯽء ﺧﺎص را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﺎدت ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای دارﻧﺪ .ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪی اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻗﻮﻃﯽ ﮐﺒﺮﯾﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺮور ﻋﻼﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس را ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﻋﺎدت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ھﻨﮕﺎم ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻟﺒﺎس دﮐﻤﻪ دار ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﯾﺎ از درز ﻟﺒﺎس ﻣﺮﺗﺐ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ
وﺳﻮاس ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ .وﺟﻮد ﻋﺎدت ھﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت روی ﺟﺪول ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﺮ
ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ( ﯾﺎ ﭼﯿﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ اﻓﺮاﻃﯽ از دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﻮﯾﯽ دﭼﺎرﺗﮫﻮع و ﻋﻖ زدن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻮدک ﻟﺠﺒﺎز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻟﯽ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ و ﮐﻮدک ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روی آن ﻧﺪارد .اﻋﺘﺮاض ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ھﻢ ﻧﺨﻮاھﺪداﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻮدﮐﺎن وﺳﻮاﺳﯽ
ﮔﺎه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻋﻼﯾﻢ وﺳﻮاس وﺟﻮد دارد؟
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻮدﮐﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺧﻔﯿﻒ ،درﻣﺎن روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
 ١٨-١٢ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ .اﯾﻦ روش از ﺳﻦ ﺣﺪود  ١٢ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را درک ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﮫﻢ ،ھﻤﮑﺎری ﮐﻮدک ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮ اﺳﺖ.
درﻣﺎن داروﯾﯽ ﻋﻮارﺿﯽ ھﻢ دارد؟
داروھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﮫﺎ ﮐﻢ ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮد ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ دارو وﺟﻮد دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺼﺮف دارو
ﺑﯿﻦ  ١-١/۵ﺳﺎل ﻋﻼﯾﻢ وﺳﻮاﺳﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .دارو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ دوز آن ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از  ٣ﻣﺎه
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﻼﯾﻢ ،دوز ﻗﺒﻠﯽ را  ١ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﯿﻢ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻼل /ارﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﺮآن  -ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻼل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﮫﺖ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﮫﯽ ارﺳﺎل و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺑﻼغ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫﺮوز ﺟﻨﺖ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﺮان)اﯾﮑﻨﺎ( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻼل وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺟﮫﺖ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮫﺎت در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآورده ھﺎی ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ارﺳﺎل و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺑﻼغ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮآورده ھﺎ و اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ،آراﯾﺸﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﮑﻤﻞ ھﺎ ،داروھﺎ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ و ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﺣﻮزه ھﺎی واردات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدارت را اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن راه اﻧﺪازی رﺳﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻼل اﺑﺮاز ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ از اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺖ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻼل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﮑﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﯾﻪ از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﻃﺮح ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻼل از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ھﯿﯿﺖ دوﻟﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 - ۵رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺖ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم زاھﺪان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رھﺒﺮی در ھﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز،
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از زاﺑﻞ ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری زاﺑﻞ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ.
وی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎری داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم زاھﺪان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان را ﻣﺪﯾﻮن ﺧﻮن ﺷﮫﺪا داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮن ﺷﮫﺪا ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب رو
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺪا و ھﺪاﯾﺖ رھﺒﺮی در ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ھﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز دﺳﺖ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری دﻏﺪﻏﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر را ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮫﻢ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ داﻧﺴﺖ.
دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺑﯿﻌﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﮔﻔﺖ :از ﺗﺎرﯾﺦ و اھﻤﯿﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﮐﺘﯿﺒﻪ ھﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺑﯿﺴﺘﻮن در دوره ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ھﻤﻮاره در ﺑﺤﺚ
ﺗﺠﺎرت ﻣﮫﻢ و اﺛﺮﮔﺬار در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻠﯿﻤﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ھﺎی ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ در وﺻﻒ ﻗﻮم ﺑﻠﻮچ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن رﺷﯿﺪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﯾﺮان را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/٧۵٠٠٢/ب اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻮﭘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  /ﯾﮏ دﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ راھﺒﺮدی اﺳﺖ

 - ۶ﺗﺴﮑﯿﻦ درد و اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﮐﻤﮏ "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ"
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﮑﺴﯿﻦ دھﻨﺪه اﺳﺖ.
"ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎران را آرام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ درد و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﮫﺒﻮدی ﭘﺲ از
ﻋﻤﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﮑﺎل ﺗﻮدی ،اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﺎی آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ در ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ و در ﺣﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺜﺒﺘﯽ روی ﺑﯿﻤﺎران دارد .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﺎی آرام و ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺘﺮس و درد ﺑﯿﻤﺎران را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎوﺗﺮن ﻣﺪﯾﮑﺎل ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ و
ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
دﮐﺘﺮ ﻟﻮری ﮔﻮدﯾﻨﮓ ،رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ:
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ ﻣﺮﺗﺐ از روﺷﮫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل درد و
اﺿﻄﺮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮔﻮدﯾﻨﮓ و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺳﻮﺋﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٧ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم ﺑﯿﺶ از  ١٢٠٠ﺗﯿﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮫﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺬورات
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﺮآن  -ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٢٠٠ﺗﯿﻢ
ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﺬورات را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ،
اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺑﺎزرس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﮫﯿﻪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺬورات ﻧﻈﺎرت ،ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻏﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﺮان)اﯾﮑﻨﺎ( ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﻤﮫﯿﺪات اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺗﮑﺎﯾﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﺎی ﻋﺰاداری در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ اﻇﮫﺎر
ﮐﺮد :ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺎه ﻣﺤﺮم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎی درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ داد :در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺑﺎزرس و ﮐﺎر ﺷﻨﺎس اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﮫﯿﻪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺬورات ﻧﻈﺎرت ،ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ھﺎ ،اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺤﻞ ھﺎی ﺗﮫﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﺬورات ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﺎ ،ﺗﮑﺎﯾﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری در آن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺰار و  ٢٠٠ﺗﯿﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﺬورات را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ،
ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ  ٢٢٠ھﺰار ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮫﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺬورات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺗﮑﺎﯾﺎ و دﺳﺘﻪ ﺟﺎت ﻋﺰاداری ﭘﺮداﺧﺖ و اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﮑﺎﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺨﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ھﺎی
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ از ﻇﺮوف
ﮔﯿﺎھﯽ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده و از ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮوف ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻧﯿﺰ در آﻧﺎن وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.

 - ٨آﯾﻨﺪه درﻣﺎن ھﺎی ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ،ﺳﺮﻃﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ را ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد .اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﺮس از آن وﺟﻮد دارد .در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﯾﺎ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺸﻨﺪه در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﻼح اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮده ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮش ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ آن را ﺑﺎ اﺷﻌﻪ
رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﻢ ،ﯾﺎ از داروھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦ روش ھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺗﻼﺷﻨﺪ راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮫﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭼﻨﺪ دھﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰان درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﯿﻀﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ٩٠
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﻪ ،ﻣﻌﺪه ﯾﺎ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺑﮫﺒﻮدی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺑﮫﺒﻮدی در ﮔﺮو روش ھﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ از آﻧﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ آورد.
اﯾﻦ روش ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ھﻨﻮز ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎل ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﮫﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ھﺮﯾﮏ از آﻧﮫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در RNA
 RNAﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ھﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ دارد .ﻣﺪاﺧﻠﻪ در  RNAﮐﻪ در دھﻪ  ٩٠ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺪاﺧﻠﻪ در  RNAﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ژن ھﺎ را ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ از  RNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ژن ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻠﻮل ھﺎ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ  RNAرا
ﻣﺸﺎﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ RNAھﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺷﻮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ از ﺣﻘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن  RNAدر داﺧﻞ ذرات ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  ALN-VSPﮐﻪ روی ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از  ٣٧ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺗﻮده
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،اوﻟﯿﻦ دارو ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  RNAرا وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.
ذرات ﮐﻮﭼﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮده ھﺎی ﺑﺰرگ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ از ذرات ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻠﻮل ھﺎی
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داروھﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺷﮑﺎل ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﻌﺪه ،ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذره ھﺎ ﺑﻪ
دارو اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ھﺪف ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از دارو ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ھﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﺗﻮده ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی
دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،دوﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ! ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ وارد ﺑﺪﻧﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﮫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺘﺤﺪان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺗﻼﺷﻨﺪ راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮫﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ای ﮐﻼی ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﺗﻮده ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ آﻧﮫﺎ دور از ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮده ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ را ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﺳﻤﻮم ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ دارد .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﻧﮫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ از وﯾﺮوس ھﺎﺳﺖ.
وﯾﺮوس درﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎر وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :اﺑﺘﺪا آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻠﻮل و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺒﻮرﮐﺮدن
آن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺮوس ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻮل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .اﯾﻦ وﯾﺮوس ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﻠﻮل ھﺎی دﯾﮕﺮ را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و داﺳﺘﺎن اداﻣﻪ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در دھﻪ  ۵٠ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از وﯾﺮوس ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ژن آﻧﮫﺎ
دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻟﻮده ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ده ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﯾﺮوس ھﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای وﯾﺮوس
درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺮوس ھﺮﭘﺲ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻼﻧﻮم ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ از  ۵٠ﻧﻔﺮ درﻣﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ.
واﮐﺴﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻃﺎن
از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم درﻣﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺮای ﭘﯿﺪا و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ھﺮ
ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻮده ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺸﺎن
دھﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺟﻠﻮی آن را ﺑﮕﯿﺮد.
از ﭼﻨﺪ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ھﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎم ھﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﻮر ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻼش ھﺎ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ روش دﯾﮕﺮی ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺳﻠﻮل ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ از ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آﻧﮫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ  ١٠٠ھﺰار دﻻری ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻼﺷﻨﺪ راه ھﺎی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﮕﺎه ﻧﺸﻮد) .ﺟﺎم ﺟﻢ -

 - ٩اﺧﻄﺎر ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻣﺠﻠﺲ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار دارو و رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ اﺧﻄﺎر داده اﺳﺖ.
ﻋﺎﺑﺪ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اروﻣﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران" ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار دارو ﮔﻔﺖ :در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار دارو و رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ اﺧﻄﺎر داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ارز ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ دارو اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اھﺘﻤﺎم وﯾﮋه را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼﺟﯽ در ﺗﮫﯿﻪ دارو ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد دارو ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات دارو و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد درﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ١٠درﻣﺎن ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اھﻮاز
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻣﮫﺴﺎ ﺣﺎﺟﯽ زاده ﮐﻮدک ٧ﺳﺎﻟﻪ راﻣﮫﺮﻣﺰی در ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام و ﺑﻪ دور از ھﯿﺎھﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ
در ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،ﺣﺪود ھﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ راﻣﮫﺮﻣﺰی در ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر
ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﻞ ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ھﻤﺸﮫﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن اﯾﻦ
دﺧﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺟﺎری ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی داده ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر
اھﻮاز ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺪاوای اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﻌﺼﻮم ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ٢ﺑﺎر از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻟﺬا ﺗﯿﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺻﺎﮐﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻤﺎم ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻧﺎدر ﺻﺎﮐﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اھﻮاز و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﮫﺴﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﻣﺎدرزادی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎم ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( اھﻮاز ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ای ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ھﻢ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﻠﻖ ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﮔﺮوه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺮف زدن ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺻﺎﮐﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﻔﺮه ای ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻘﻒ دھﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻮده ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺪد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺨﯿﻪ ھﺎ ﺷﻞ ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا
ﺣﻔﺮه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اھﻮاز اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﻣﯿﻢ و درﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺎھﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ۶ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش دوره ھﺎی ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از
ﻧﻈﺮ ﺳﺒﮏ ﮐﻼم و ﺗﮑﻠﻢ ﺑﮫﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺒﻮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از  ١٠٠درﺻﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ  ٧٠درﺻﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎ ھﻢ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اھﻮاز ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اھﻮاز از ﺳﺎل ١٣۴٢
ﻣﺸﻐﻮل آﻣﻮزش و درﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﮔﺮوه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ﻣﺎدرزادی ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﻟﺐ در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اھﻮاز ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از آذرﻣﺎه ﺑﺨﺶ
ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ھﻢ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ در دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم
ﺻﺎﮐﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ  ١٠٠٠ﯾﺎ  ١٢٠٠ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﺪ در ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﮑﺎف ﻧﺎﻗﺺ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﻠﻖ ﯾﺎ ﺷﮑﺎف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اھﻮاز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻧﺪان ھﺎ ،آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻟﺜﻪ ھﺎ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﯾﺖ آن ﺗﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﺐ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺎف ﮐﺎم
و ﻟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اھﻮاز در ﺧﺼﻮص درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن اﯾﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﺳﻪ ﻣﺎھﮕﯽ ﺗﺎ  ١٨ﻣﺎھﮕﯽ اﺳﺖ اداﻣﻪ داد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺜﻪ اﯾﻨﮫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻠﻢ و آﺳﯿﺐ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﻮش ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ،ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ھﻢ از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ و ھﻢ از ﻃﺮف ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ.
ﺻﺎﮐﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :وﻇﯿﻔﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻻزم و داﺷﺘﻦ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
دوره درﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 - ١١اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﯿﺘﺮ ﻧﺪارد“ ،درد” دارد
ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ  -ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در ﻣﺤﺮم ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ“ ،زﻧﺠﯿﺮ” از ﭘﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ؛ “ﺳﯿﻨﻪ” دردﻣﻨﺪی را از ﻏﻢ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ؛ “اﺷﮑﯽ” از
ﭼﮫﺮه ای ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ و آن وﻗﺖ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ
***
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای از رﻧﺞ ھﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ.ب ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ۵٨ﺳﺎﻟﻪ در دھﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
اﭘﯿﺰود اول:
ﺳﺎل  ٨١آﻏﺎز دوره ﺟﺪﯾﺪی از اﺑﺘﻼ ﺑﺮای وی اﺳﺖ .دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ درﻣﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﭘﯿﺰود دوم:
ﺳﺎل  ٨۵ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و ﭘﺲ از آن ھﻢ ،ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ و رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ )ﺑﺮق(
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﭘﯿﺰود ﺳﻮم:
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ و ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و داروھﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن  ٢اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﯿﺰود ﭼﮫﺎرم:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٧

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

ﺗﺎرﯾﺦ  3آذر 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

از ﺳﺎل  ٨٨ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﺼﺎب ﻗﺎدر ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﻋﺎدی ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﻋﺼﺎ و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﺨﺘﯽ راه ﻣﯽ رود.
اﭘﯿﺰود ﭘﻨﺠﻢ:
ﺳﺎل  ٨٩دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی روده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود  ٢ﻣﺎه درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﭘﯿﺰود ﺷﺸﻢ:
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ٩٠ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺗﮫﺮان ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﭘﯿﺰود ھﻔﺘﻢ:
از اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ٩١ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺒﯿﻪ ام.اس ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﮕﻦ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ “ﻓﻠﺞ” ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎدن ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ادرار ھﻢ ﻧﺪارد و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
***
زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺎﻧﻮاده را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﺸﺎن را ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﯿﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮدن درﻣﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺪادی آﻣﭙﻮل آی وی آی ﺟﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻣﺪاوم و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ…؟
*ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ھﺮ ۵ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آی.وی.آی.ﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺪود ١۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.ﺣﺎل ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﺸﺎن ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ١٢۵ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺗﺎ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم از اﯾﻦ آﻣﭙﻮل را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
*ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﻮﺷﮏ اﯾﺸﺎن در ﻣﺎه ﺣﺪود۴٠٠-٣۵٠ھﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
*ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
*درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده
 ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده ای ﺑﻮده ﺣﺪودھﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ۴ﭘﺴﺮ دارد .ﯾﮑﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ اﺳﺖ)ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده و  ٢ﺑﭽﻪ دارد(+ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﭘﺎدوی ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻟﺒﺎﺳﻔﺮوﺷﯽاﺳﺖ+ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ درﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻟﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ+ﭘﺴﺮ آﺧﺮ ﮐﻪ ﺗﺮم اﺧﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
 ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﻨﮕﯿﻦ درﻣﺎن ﻣﺎدر را ﺑﺮادرھﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎدر را ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﭼﻮن ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﮫﻢ:
ﺳﻘﻒ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ ١٧روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ٢آذر ﻣﺒﻠﻎ دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری و اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ
در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر ﮐﻤﮑﮫﺎ از ﺳﻘﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،در ﻣﻮارد ﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪی ﺻﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

 - ١٢ھﺸﺪار دوﺑﺎره ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ :ﻧﺤﻮه ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻋﻮارض ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ
ھﻤﯿﺎن ﻧﯿﻮز  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻋﻮارض ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﯿﺎن :رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻋﻮارض ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ھﻤﯿﺎن ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻼم ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ را در ﮐﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ،آﯾﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد و در ﺟﮫﺖ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﺤﻮه ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻋﻮارض را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﮫﺖ ﮐﺎھﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ھﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎھﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﯾﻦ ﻧﮫﺎد اﺳﺖ.

 - ١٣ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ :درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﻠﻮل ﺑﯿﻦ  ۴٠ﺗﺎ  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ در
ﺑﺮدارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ :درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن اول ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪھﻨﺪ ﺑﯿﻦ  ۴٠ﺗﺎ  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮدارد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻮﯾﺎ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﻣﺸﮫﺪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ در اﻓﺮاد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ دﭼﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﺸﮑﻮک ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و  ٣ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺧﻠﻂ آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮارد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻞ رﯾﻮی از راه ﺗﻨﻔﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺟﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻞ رﯾﻮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﻨﻔﻠﺖ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ھﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ھﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی
درﻣﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ در ﻣﺸﮫﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران در اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن دوره ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/٧٠٠٠۴/ب اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ :

 - ١۴رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن :ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﮐﻦ ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﮐﻦ ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﮔﺮﮔﺎن ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﺮﮔﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﺴﯿﺞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪھﺎ اردوھﺎی ﺟﮫﺎدی اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪهای اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( در
ﺳﻪ راه دارﺧﻮﯾﯿﻦ از ذھﻦھﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪھﺎ اردوھﺎی ﺟﮫﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻞھﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
ﻣﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮرای ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨۴در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران،
ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻧﮫﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﮫﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺴﯿﺞ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اھﺪاف ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
وی ﮔﻔﺖ :اھﺪاف ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﺮھﯿﺰ از ﺷﻌﺎرﻣﺤﻮری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ،داﺷﺘﻦ
ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺎر و ﺗﻼش ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺼﯿﺮت دﯾﻨﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﺷﻤﻦ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎی
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻋﺰام  ٣٠٠ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل
 ١٣٨١ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل ھﻢ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﺪود  ٣٠٠ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و اﻧﺠﺎم وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران را
اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻋﻀﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻤﺎﯾﺶ ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻗﺮآنﭘﮋوھﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ
ﻗﺮآن ،ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺣﻀﻮر در اردوھﺎی راھﯿﺎن ﻧﻮر را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺣﺴﺎس
درد ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺪوم ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ از ﭼﮫﺮه ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ اﺳﺘﺎن درد
زداﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/٢٣٠٧/ع اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :زﻧﺎن از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻨﺪ

 - ١۵واردات ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ
ﻣﻠﯿﺖ  -ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ )ﮐﺎﻧﺪوم( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻھﺎی "ﻏﯿﺮﺿﺮور و ﻟﻮﮐﺲ" ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ،ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وارداﺗﺶ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺎﻧﻮن؛ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﮫﻤﺘﺮ از آن ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ
وارداﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ،ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وارد اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ،واردات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺎ ھﺪف ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ "ﻣﺠﺎب ﮐﺮدن" ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ زاد و وﻟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ،ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﺪﻻل و ﮐﺎر ﻓﮑﺮی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .زاد و وﻟﺪ اﺟﺒﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد!
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﺷﺖ اﺟﺒﺎری ﺷﺎن ،ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ،
ﺑﺎ ھﺪف زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺒﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ذاﺗﺎً ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ زاد و وﻟﺪ ھﻢ ،ﺧﺼﻠﺖ و ﻣﺎھﯿﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻓﺮض ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ھﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻮرت وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺑﺎﯾﺪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻮق
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

داده ﺷﻮد؛ و اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ ﺳﮫﻢ – وﻟﻮ ﮐﻮﭼﮏ – ﺧﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ،واردات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺎ ھﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺤﺚ ﺳﻮق
دادن ﻏﯿﺮاﻗﻨﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ زاد و وﻟﺪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ٧٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺧﻼ و ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺎزار ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ،
ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎھﺶ  ٢۵درﺻﺪی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ اﻃﻼع داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را از ﻓﻼن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ
زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ  ٢۵درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ ھﻢ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﻋﻼم و ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را از
ﻓﻼن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﻓﻼن ﻗﺪر اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺰو ﮐﺎﻻھﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ،واردات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ،ﺻﺮﻓﺎً از ﺳﻮی اﻗﺸﺎر ﺧﺎﺻﯽ از
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﮕﺎن را ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر رو رﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا
ھﻤﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد؟
اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد رو ﺑﻪ رﺷﺪ زﻧﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ھﺸﺪار داده اﻧﺪ ،آﯾﺎ دال ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ از رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﻮد،
دوﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ روﮔﺮدان از اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻓﺮض ﮐﺮده و اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺎﻓﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ،اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﻦ ﺑﻪ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ
دھﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻗﺮار داد؟

 - ١۶ﮐﺸﻒ داروھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺪﻧﺴﺎزی از دو ﺑﺎﺷﮕﺎه در اراک
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺎﻣﻮران اداره اﻣﺎﮐﻦ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪﻧﺴﺎزی در ﺷﮫﺮ اراک ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻗﺮص،آﻣﭙﻮل ،ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ و ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﻔﺖ :در ﭘﯽ اﻃﻼع ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﺮوش داروھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران در دو ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﺷﮫﺮ اراک ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺎﻣﻮران اداره اﻣﺎﮐﻦ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮھﻨﮓ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻣﻮران اداره اﻣﺎﮐﻦ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ﭘﺮورش
اﻧﺪام در اراک ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش داروھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎﻣﻮران ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ازﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر داروھﺎ و ﻣﻨﺰل ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد  ١۵ھﺰار و
 ٧٢٢ﻋﺪداﻧﻮاع ﻗﺮص و ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ھﺰار و  ٢٢۵ﻋﺪدآﻣﭙﻮل ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ١٨٢ﮐﯿﻠﻮ  ۶٢٣ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ و ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻒ وﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ای در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

 - ١٧ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺮﺑﮑﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﮐﻠﻨﮓ اﺣﺪاث ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮﺑﮑﺮان در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ دو ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﯾﺮﻧﺎ ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن در آﯾﯿﻦ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺷﮫﺮ ﭘﯿﺮﺑﮑﺮان ﮔﻔﺖ :ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺴﺘﺮ درﻣﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺧﺎص دارد ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺗﺎق ﭘﺰﺷﮑﺎن ،رادﯾﻮﻟﻮژی ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﯿﻤﺎران وﺟﻮد دارد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻓﻼورﺟﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮﺑﮑﺮان ﺑﺎ  ۵۴ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٠

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

ﺗﺎرﯾﺦ  3آذر 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮﺑﮑﺮان را اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺘﺎب در ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪ.
وی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮﺑﮑﺮان  ١۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر
اﻧﺠﺎم داد.
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻓﻼورﺟﺎن ﺑﺎ  ٢۴٩ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در  ١٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب اﺻﻔﮫﺎن ﻗﺮار دارد.

 - ١٨ﺧﻠﻒ وﻋﺪه دوﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن
اﻋﺘﺪال  -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در ﻣﯿﺎن زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آن را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارﯾﻢ،
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎن اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﮏ رﯾﺎل از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﺮج زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن
ﮐﺮده ﺑﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری  ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :دوﻟﺖ وﻋﺪه داده ﮐﻪ  ٨٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻤﮏ و ﺗﺴﮫﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  ،ﻣﺎ اﻧﺠﺎ در ھﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﯿﻢ از ﻋﻤﻠﮑﺮد
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ  ،وﻟﯽ دوﻟﺖ ﯾﮏ رﯾﺎل از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮادث در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺤﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد  ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در ﺷﮫﺮھﺎی زﻟﺰﻟﻪ زده ﺑﺎﺑﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺑﯿﻦ اھﺎﻟﯽ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﭘﻮل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی آن را ﻧﺪھﺪ  ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺒﻮر
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه  ،ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ از آن
ﻧﺪارد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎ  ٣ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
زﻟﺰﻟﻪ زده ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و آﻧﮫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ دارﻧﺪ در ﻃﺒﻖ اﺧﻼص
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎ
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﺮوز اﯾﻦ دﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﮔﺮﻓﺖ  ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺎ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﺑﺘﺪا ﻗﻮل ھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ داد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۴۵روزه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮫﺎ ھﻮا واﻗﻌﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ  ،ﭼﺎدرھﺎﯾﯽ را ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ
دﯾﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از اﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد و از ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﭼﺎدرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه
ﭼﺎدرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :از ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا وﺟﻮد دارد  ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود واﮐﺴﻦ
آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آن را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارﯾﻢ  ،در ﺑﺤﺚ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺣﺸﺎم ھﻢ
وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ  ،ﭼﻮن آﻧﺠﺎ اﺣﺸﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺳﺮﭘﻨﺎھﺸﺎن  ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ  :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ  .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ  ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ارﺗﺒﺎط دارﯾﻢ وﻟﯽ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺎن ﺧﻮدش را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ھﻢ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٩ﻗﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد /ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻗﻢ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﻗﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﯾﺎدی در
دارت دارد و در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ھﻤﻮاره ﻗﮫﺮﻣﺎن و ﻧﺎﺋﺐ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﯾﻢ.
ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺪراﺳﯿﻮن ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء
ﻣﯿﺰﺑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی دارت ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ و ﻗﻢ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ھﯿﺌﺖ ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﯾﮏ روز ﭘﺬﯾﺮا و ﻣﯿﺰﺑﺎن ورزﺷﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از  ٩اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
در ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی ﻣﺮدان دارت ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻗﻢ
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رده ﺑﻨﺪی ﺗﯿﻤﯽ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در رده ﺑﻨﺪی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻤﯽ ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ دوره ﭘﯿﮑﺎرھﺎی دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص
و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ،ﺗﯿﻢ ھﺎی دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻗﻢ )اﻟﻒ( ،اﺻﻔﮫﺎن و ﻗﻢ )ب( در
رده ھﺎی اول ﺗﺎ ﭼﮫﺎرم ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادی در ﺳﻪ رده ﺳﻨﯽ زﯾﺮ  ٢١ﺳﺎل ٢٢ ،ﺗﺎ  ٢٨ﺳﺎل و ﺑﺎﻻی  ٢٩ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن در رده ﺳﻨﯽ
زﯾﺮ  ٢١ﺳﺎل ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﯾﺰدی زاده از ﺗﯿﻢ دارت ھﯿﺌﺖ ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
رﺳﯿﺪ و ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺎرﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ھﯿﺌﺖ ﻗﻢ و ﺳﻌﯿﺪ ﻓﯿﺎﺿﯽ از ﺗﯿﻢ ھﯿﺌﺖ اردﺑﯿﻞ دوم و ﺳﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﻓﺰود :در رده ﺳﻨﯽ  ٢٢ﺗﺎ  ٢٨ﺳﺎل اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﮕﺎ از ﺗﯿﻢ ﻗﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﻼس ﺑﻨﺪری و ﻓﺮزاد ﺑﮫﺎدری از ﺗﯿﻢ ھﺮﻣﺰﮔﺎن دوم و ﺳﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :در رده ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی  ٢٩ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی دارت ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﮐﺸﻮر در ﺷﮫﺮ
ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﮐﺒﺮی از ﺗﯿﻢ دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﺣﻤﺪ
ﻓﺎﺿﻠﯽ از ﺗﯿﻢ ھﯿﺌﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮی زاده از ﺗﯿﻢ ھﯿﺌﺖ اﺻﻔﮫﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوم و ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

 - ٢٠ﺑﺎزدﯾﺪ ھﯿﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﺎری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻋﻈﻢ)ص(
ﺳﺎری ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺴﻨﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ارزﺷﯿﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در اﯾﻦ دﯾﺪار ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواری در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژی در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ
ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﯾﺮان اﺷﺎره و اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد روزی ﺷﺎھﺪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ P.HDرﺷﺘﻪ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎری ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه از ﺳﺎل  ۶٧ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻇﺮﻓﯿﺘﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮب اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ داﻧﺸﮑﺪه در ﺳﺎل  ٨٧را ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﮫﺒﻮد روﺷﮫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﯽ  -ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن روﺷﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ  -ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر و اﺟﺮای ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻃﺮﺣﮫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی  ،ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺷﺎﯾﻊ از ﺟﻤﻠﻪ اھﺪاف راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎری ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺸﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﺳﺎس ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ را دورﻧﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻋﻨﻮان و اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻣﺠﺮب
در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎورﯾﮫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،ژن درﻣﺎﻧﯽ  ،ﺳﻠﻮل درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮان در ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢١ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ﮔﻔﺖ ٨۵ :اﻟﯽ  ٩۵درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اداره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دارﺧﺎﻧﻪ ھﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ھﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و آﻣﺎده و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی وارد واردات ﻣﻮاد
را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ در اﺑﺘﺪای ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻃﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻏﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪای ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮫﺮ ﻣﻮاد و ﺗﺠﮫﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ  ٧٠ﺗﺎ  ٢۵٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ  ٣٠٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎھﺶ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ در ﭘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر و ﮐﺎھﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ،
اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﮫﺪوی رﯾﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اداره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺪاوم ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎری از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و
ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد).ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺎ(

 - ٢٢ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺷﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﺶ از
 ۵٠ھﺰار ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ داد .اداﻣﻪ...
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ٠٢ ,آذر ١١:۵۴ ١٣٩١
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﺶ از  ۵٠ھﺰار ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ داد .ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۵٠ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ھﻤﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .وی اﻓﺰود :ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در
اﺳﺘﺎن ھﺎی اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺎرس و ﻣﺎزﻧﺪران داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 - ٢٣ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ ﺧﺒﺮ داد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎﯾﭙﻮﺗﯿﺮوﯾﯿﺪی  ٣۵٩ﻧﻮزاد در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ از ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎﯾﭙﻮﺗﯿﺮوﯾﯿﺪی  ٣۵٩ﻧﻮزاد در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺟﻢ ،اﺻﻐﺮ ﻧﻮروززاده ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اراﺋﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﻣﺮ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ از اﻧﺠﺎم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎﯾﭙﻮﺗﯿﺮوﯾﯿﺪی  ٣۵٩ﻧﻮزاد ،ﻃﯽ  ۶ﻣﺎھﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ ﺧﺒﺮ داد.
ﻧﻮروززاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻮم ژﻧﺘﯿﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ اﻋﻢ
از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮزادان ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اذﻋﺎن داﺷﺖ ،اﺧﺘﻼل ﮐﻢ ﮐﺎری ﻣﺎدرزادی ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ در ﻧﻮزادان ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ذھﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻮروززاده ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﻢ ﮐﺎری ﻣﺎدرزادی ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ در ﺟﻨﯿﻦ ،اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﮫﻢ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی و
اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﻟﮑﻦ اﻏﻠﺐ ﻧﻮزادان در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر و در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذھﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮزادان ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ ،ﻃﯽ  ۶ﻣﺎھﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن از ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎی ﻧﻮزادان ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
وی ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع  ٣۵٩ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ٣۶ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻮک اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﺠﺪد در اﯾﻦ ﻧﻮزادان ،ﺗﻌﺪاد  ٢ﻧﻔﺮ دارای اﺧﺘﻼل ﮐﻢ
ﮐﺎری ﻣﺎدرزادی ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/٢۴۵١/ل اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ :

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

 - ٢۴ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﺎزﻧﺪران
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روا ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی از اول آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﻣﺎزﻧﺪران آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روا ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﮫﺮی از اول آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﻣﺎزﻧﺪران آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻏﻠﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺎل
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٩۶٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻓﺰود۵٠٠ :
ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده و ﻗﺮارداد
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن در روزھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ دو در ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺳﻄﺢ ﺳﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و داروھﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ دارو را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ  ٢۵٠داروﺧﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮی و ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﮫﺎ  ۵درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ  ٣٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ٢۵ﺗﻌﻮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ھﺎی دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد داﻣﻦ زده اﺳﺖ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﯿﻤﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺰد ...
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ :ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ھﺎی دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد داﻣﻦ زده اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺗﺪاوم ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﯿﻤﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺰد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از دوﻟﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی دارو در ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ارز ﻻزم را
اراﯾﻪ ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻃﻼع داﺷﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻧﻮﺳﺎن ارز ﯾﮏ اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﮫﯿﺪات ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﺪف از اﻓﺰاﯾﺶ  ١٫۵دﻻر ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد.
ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ھﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﻧﯽ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﺮار ﺑﻮد دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ
ھﺎ ﺣﺪود ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد را ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﻮزه دارو ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاون داﺷﺘﻪ و در
ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ دﯾﺮوز در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺸﺖ درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ ﺿﻤﻦ ھﺸﺪار ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺰد ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از دوﻟﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد).ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺎ(

 - ٢۶ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ »ﻗﻠﯿﺎن« ﭘﺲ از  ۴۵٠ﺳﺎل ﻗﻞ ﻗﻞ!
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن ،اﯾﻦ ﺑﻄﺮی ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را  ۴۵٠ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺣﻠﻖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺎ رای دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺗﻔﻨﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آن ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ  ١۵ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ؛ ﻗﻠﯿﺎن وﺳﯿﻠﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺪﺧﯿﻦ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﺑﻄﺮی ﺑﺰرگ ﺷﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ درون آن را آب ورودی آن را ﺑﺎ ذﻏﺎل و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﻠﻨﮕﯽ دود آن را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ آﻟﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ھﻨﺪی ھﺎ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .در ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻟﯿﺎن و ﻏﻠﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﮔﺎه ﻧﺎرﮔﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻗﻠﯿﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ
اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن در اﯾﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﯿﺮﯾﻞ اﻟﮕﻮد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ درﺑﺎر اﮐﺒﺮ اول،
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻐﻮل ھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را از ﯾﮏ ﻇﺮف آب ﻋﺒﻮر داد ﺗﺎ آن را ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮ و ﺳﺮد ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻠﯿﺎن را ﮐﻪ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺑﻪ ﺣﻘّﻪ ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ اﺑﺪاع ﮐﺮد.ﭘﺎی ﻗﻠﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺑﺎﻋﯿﺎت اھﻠﯽ ﺷﯿﺮازی در ﺳﺎل  ٩۴٢ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﮐﻪ در
دوران ﺷﺎه ﻃﮫﻤﺎﺳﺐ ﯾﮑﻢ ﺻﻔﻮی ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و ﭘﺎی ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﺑﺎز
ﺷﺪ .ﺳﺎل  ١٣٠۶ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺤﺼﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ھﻢ ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺻﺎدر
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد .اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۵٠ﺳﺎل از اﺑﺪاع ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ھﻨﻮز ﺑﺎزار اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت داغ داغ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ﻗﻠﯿﺎن در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ
ﻣﺎﺟﺮای ﺣﺬف ﻗﻠﯿﺎن از ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ از آﻧﺠﺎ آﻏﺎزﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دوﻣﺎه ) ٢٧آﺑﺎن ﻣﺎه  (٩٠از ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آزادی
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ،ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را از ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮد .اﻣﺎ دﯾﻮان ﻧﯿﺰ اﻋﻼم
ﮐﺮد دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی آرای ﺻﺎدره از ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
اداری ،ﻧﺎﻣﻪ وزارت ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ٨۶را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن در ﻗﮫﻮهﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﻘﻂ از اراﺋﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
ھﺎی اﺳﺎﻧﺲ دار در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ و آن را اﺑﻄﺎل ﮐﺮد.وﻟﯽ ﭘﺲ از دو ﻣﺎه از اﯾﻦ رای ﺻﺎدر ﺷﺪه وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺑﺎر
ﮐﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢۶آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ٧آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دود ﻣﺤﺼﻮﻻت
دﺧﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﻮاد در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ در ﻗﮫﻮه
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪودﯾﮏ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺑﺎر ھﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﭘﯿﺮو ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﯿﺎت
وزﯾﺮان ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رای ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ رای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  ١۴ﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﯿﺎن در آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻠﯿﺎن ﺳﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و زﯾﺮزﻣﯿﻦ ھﺎ در آورد .ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻨﻮز
ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ھﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﺳﺘﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪاوم اﺟﺮا ﺷﻮد
دﮐﺘﺮ اﻣﺎن اﷲ ﻗﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،اﻟﺰام ھﻨﺠﺎر را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آورد و ھﻨﺠﺎر ﻧﯿﺰ ﻇﮫﻮر و ﺣﻔﻆ ارزش ھﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺮای ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮی زﻣﺎﻧﺒﺮ
اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد .ﻗﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺿﻤﻦ ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪن را
ھﺸﺪاری ﺟﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪن اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺴﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن اﻣﺮی اﻋﺘﯿﺎدآور اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ  ١۵ﺳﺎل رﺳﯿﺪه ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ .ﻗﺮاﯾﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺸﺶ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :زن ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ و
زاﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد زﻧﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺎن از ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن را
ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ھﺎ ﻧﺒﺮﯾﻢ
وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ اﺑﮫﺮی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮی دارد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻠﯿﺎن در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺮ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد و اراﺋﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ارزان و ﺣﺘﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﺟﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ در
ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮز ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ اﻓﺰود :ﺗﻌﺪدﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎ ،ﺗﻨﻮع ﺳﻠﯿﻘﻪ ھﺎ و ﻣﻮازی ﮐﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .وی ﻟﺰوم ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ ،وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط را در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮس داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮫﺎدھﺎ ﺑﻪ ﺷﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
اﻗﺪام ﯾﺎراﻧﻪ ای دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻗﻠﯿﺎن
ﺣﺎل در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را از زﺑﺎن دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :دوﻟﺖ در ﺑﺤﺚ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ دوﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﮔﺮ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻮل ﯾﺎراﻧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮدم وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ازدوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺑﺤﺚ ﻗﻠﯿﺎن ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ،اﮔﺮ از
ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن در ﺳﻄﺢ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آﯾﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻗﻠﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮ وﻋﺪه ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن  ١۵٠ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ.ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻃﺒﻖ آﻣﺎر و اﺳﻨﺎد ،ﺣﺪود  ٩٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺷﮫﺮ  ١۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮه ﺗﮫﺮان ۴۵٠ ،ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺎل از
آن زﻣﺎن ،ﻗﻠﯿﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻔﺮﯾﺢ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﻨﺖ و آداب و رﺳﻮم ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ھﺮازﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﺴﺘﺮش آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮق دھﺪ.

 - ٢٧ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺗﮑﺎﯾﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر از ﺗﮑﺎﯾﺎ و ھﯿﺎت ھﺎی اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ
ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺗﮑﺎﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﮑﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﮑﺶ ﻟﻮﻟﻪ ھﺎی
ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی ﯾﺎ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻔﺖ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﮔﺎزی ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ھﺎ ،ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﺎﻗﺺ زﻏﺎل )در ﻣﻨﻘﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد( از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از از وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن
از ﻣﮑﺶ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪ ھﺎی ﺑﺨﺎری ھﺎ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﺎر وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ دودﮐﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﺮدرد ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ھﻮﺷﯿﺎری و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ اﻏﻤﺎ و
ﻣﺮگ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺎز اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،اوﻟﯿﻦ و ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮد
ﻣﺴﻤﻮم ،رﺳﺎﻧﺪن اﮐﺴﯿﮋن )ھﻮای ﺗﺎزه( ﺑﻪ وی اﺳﺖ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ھﻮای ﺗﺎزه ﺳﺮﯾﻌﺎ وارد اﺗﺎق ﺷﻮد؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
وی از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ  ١١۵ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 - ٢٨ﺗﻮزﯾﻊ  ١٠٠ﺗﻦ ﻣﺮغ ﺑﺪون آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﮐﻮﻧﯿﻮز  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ  ١٠٠ﺗﻦ ﻣﺮغ ﺑﺪون آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در اﺳﺘﺎن از روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ دوم آذرﻣﺎه ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان) ،(econews.irدﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮاد زﻧﺪﯾﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺑﺪون آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﺑﺪون آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ از دوم آذرﻣﺎه در
ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻓﺰود :اﯾﻨﮑﺎر ھﻤﺰﻣﺎن در  ٧ﻣﺮﻏﺪاری در  ٣ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ واﺣﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ روز آﺧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﮫﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در  ۴واﺣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﻣﺮاﻏﻪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
اداﻣﻪ داد :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح  ٩ﺗﻦ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﭼﺴﺐ وﯾﮋه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﮐﺘﺮ زﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در  ٢٠روز آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣٠ھﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻓﺰود:
درﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی  ،آﻣﺎده ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺼﺮف  ،اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺼﻮرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮﻏﺪاران  ،در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﻧﻘﺎط
اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﻢ .
وی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را از اھﺪاف
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی اﺻﻮﻟﯽ اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ و اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ھﺎی دارای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ زﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ از ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﮐﻞ
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ  ،ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮﻏﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و در واﻗﻊ ﻣﺮغ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اداﻣﻪ داد :ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
درﻣﺎن ھﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی در ﺑﺨﺶ دان  ،دارو  ،واﮐﺴﻦ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد
ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن
ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺮغ ﺧﻮد را ﭘﺮورش داده و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 - ٢٩داروھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ!
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان  -دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ از اھﺎﻟﯽ ﮐﻮت ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﺳﻮم دﺳﺘﻮر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ داروھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه را
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای اھﺎﻟﯽ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس،آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﺮھﻨﮓ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻗﺎدر اﻟﺴﺎﻣﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻌﺜﯽ و ﺻﺪام ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ...:ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮﺑﺎن ،در ﺧﻮاب ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﯾﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﮑﺎرم ﻓﻮرا ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ را ﻋﻮض
ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺪ ﺧﻮدش ﮔﻨﺎھﮑﺎر اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن اﻗﺮار ﮐﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪم و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎ در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ روز ﺑﻪ روز ،رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺪاری ﺷﮫﺮ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﻮﻣﯽ ،از داروھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻠﯿﻞ ﮐﻪ از اھﺎﻟﯽ ﮐﻮت ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﺳﻮم
دﺳﺘﻮر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ داروھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای اھﺎﻟﯽ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺐ ھﺎی ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر رﻋﺐ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد زﯾﺮا آﻧﺎن را ﻃﻌﻤﻪ
ﺷﮑﺎر ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ .اﻓﺮادﻣﺎن ﺟﺴﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﻏﺮق ﺑﻪ ﺧﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز از اھﺎﻟﯽ ﺗﮑﺮﯾﺖ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﻦ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم.
ﺑﻌﺪھﺎ واﺣﺪھﺎی ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺳﭙﺎه ﺳﻮم ﻋﺮاق ،اﻧﮫﺪام ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﻮدرھﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻨﺎزل ﻣﺮدم اﻓﺘﺎدﻧﺪ و اﻓﺮاد
واﺣﺪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎزل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺎزل و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﺮھﻨﮓ ﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ زﯾﺪان از ﻃﺮف اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی ﻣﺤﻮرھﺎی ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .وی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﺎﻗﺪ
ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻮد.
در ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آزادی ﻋﻤﻞ و اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻮد .اﻓﺴﺮان ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ھﻢ از او ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ .درﺟﻪ او در ﺣﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻟﺸﮑﺮ
ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و درﺟﻪ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﺮاف و ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﻣﺒﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور آن را
ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار و ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺪرن اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺼﺮ آﺑﺎدان ،اوﺿﺎع ﻣﺎ در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮ آن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﺟﮫﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وﺟﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ دﻟﮫﺮه و اﺿﻄﺮاب ﻋﺠﯿﺒﯽ در درون ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ در ﻗﺮارﮔﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﯿﭗ  ٨٠٢ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺳﺮھﻨﮓ ﺳﺘﺎد ﺣﺎﻣﺪ اﻟﮫﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ،ﺷﮑﻞ
ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ در واﻗﻌﻪ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻮاﻧﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺷﻤﻦ در ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ھﺎی ﺧﻂ ﺷﮑﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره اھﻮاز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ آﻣﺪ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﮐﻪ از ﻋﺮب ھﺎی اھﻮاز ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﻗﺼﺪ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ را دارﻧﺪ.
ﺳﺮھﻨﮓ ﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ زﯾﺪان ﻧﯿﺰ از ﺑﻐﺪاد آﻣﺪه ﺑﻮد و اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارش ھﺎی ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ .وی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ھﺎی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺣﺎﮐﯽ از ﮔﺮد آﻣﺪن ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﯽ ﺷﻤﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ھﺪف آﻧﮫﺎ را آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﯿﭗ ﻣﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ و زرﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮ اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد از رﯾﯿﺲ اﺳﺘﺨﺒﺎرات ارﺗﺶ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺗﯿﭗ ﻣﺎ از ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر رﯾﯿﺲ اﺳﺘﺨﺒﺎرات در ھﺘﻞ ﻋﺸﺘﺎر ﺑﻐﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﭘﺎﺳﺦ
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ھﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای داری آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از درﮔﯿﺮی ھﺎی ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺗﯿﭗ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺗﯿﭗ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﺒﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ،ﺧﺎﻧﻮاده ای را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه و ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﺑﻮد ﻋﻠﺖ ﻗﺘﻞ آﻧﺎن را ﺳﻮال ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ھﺎ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺎت وداع ﺑﺎ ﺷﮫﺮ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ آن را
ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.

 - ٣٠ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺿﺮردھﯽ ھﻢ ﺣﻖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٧

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

ﺗﺎرﯾﺦ  3آذر 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز روی ﺧﺪﻣﺎت دھﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻓﺸﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای
ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ وارﯾﺰ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ارز آزاد ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ و اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﮫﺮﯾﺎری ،ارز ﻣﺮﺟﻊ  ١٢٢۶ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺎ در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﻧﺮخ  ٢۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت درآﻣﺪھﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﺳﺘﺎر وارﯾﺰ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﺖ .ﺷﮫﺮﯾﺎری وﻋﺪه ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۴٩ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ روی ﺷﺎﻧﻪ ھﺎی ﻧﺤﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎورد .ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری رﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﮫﺎرﺳﺘﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز  ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و دارو ﺑﺮاﺳﺎس ارز آزاد را
ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و دارو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ارز ﻣﺮﺟﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .او اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و دارو ﺑﺎ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ١٧درﺻﺪ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺒﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ
در ﺻﻮرت ﺿﺮردھﯽ ھﻢ ﺣﻖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اداﻣﻪ دھﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺣﺮف درﺳﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ رﻓﻊ ﻧﺸﻮد ،ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺑﺎزار آزاد ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ .او اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎران را در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی ﺑﺎزار آزاد و ﺳﯿﺎه ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﺮ ﮔﺮده ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﮫﺮه وری،ﮐﺎری
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و در ﻣﻮارد ﻟﺰوم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ھﺎی دوﻟﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
وی درﺣﺎﻟﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺗﻼش ھﺎی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای راﺿﯽ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺮدن ﺳﺮ ﮐﯿﺴﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ارز ھﺎی داروﯾﯽ ﮐﺠﺎ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ھﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ارز در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮا را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارز
ﺑﺮای ورود اﺟﻨﺎس ﻟﻮﮐﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروھﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﺮای ارز ﻣﺤﺪود داروﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎ ق ھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ از دوﻟﺘﯽ ھﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺮدم
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﻮی ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻇﻒ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ و در ھﺮ ﺻﻮرت
وﺿﻊ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ رادﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﺷﻮد
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ .اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ
درﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎری وارد ﻧﺸﻮد .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺷﺪن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻼ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ در
ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﮐﺎری آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺣﯿﺎت و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺗﯿﻮب دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ
اﺳﮑﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ زﻧﮓ ھﺸﺪار روزھﺎی
ﺳﺨﺖ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﻟﺖ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﮐﯿﺴﻪ را ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺷﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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 - ٣١ﻗﺎﭼﺎق دارو ازاﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ
ﻣﻠﯿﺖ  -ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارو در ﮐﺸﻮر ﮔﺎھﯽ ﺷﺎھﺪ ﻧﺸﺖ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﮑﺮی ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ دارو ﺧﺎص اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ اﺻﻼح
ﻣﺼﺮف ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ از اﻧﺼﺎف دور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺑﺮﻧﺪ اﺻﺮار ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺒﻮد آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽ از داروھﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :اﻻن زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎص ﺗﺠﻮﯾﺰ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ و از ھﻤﮑﺎران ﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
درک ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ھﻤﮑﺎراﻧﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و درﺻﺪد ﺑﻮده اﯾﻢ ﻣﺼﺮف را در ﺑﺎزار ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارو در ﮐﺸﻮر ﮔﺎھﯽ ﺷﺎھﺪ ﻧﺸﺖ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻮرد ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﮐﺮد.

 - ٣٢ﯾﮑﮫﺰار و ٨٠٠ﮐﻮدک در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ھﺰار و  ٨٠٠ﮐﻮدک ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ﺧﺒﺮ داد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﮫﺪی زاده روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ٢٣ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ١١ﻧﻔﺮ
آن ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و در دﺳﺖ درﻣﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺳﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﮫﺮی و ﺳﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ و روان ،ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻣﮫﺪ ﮐﻮدک ھﺎ و روﺳﺘﺎ ﻣﮫﺪھﺎ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﮫﺪی زاده ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح از اول آﺑﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری آﻏﺎز و ﺗﺎ ١۵آذر ﺟﺎری اداﻣﻪ دارد ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ھﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ روان ﻋﻀﻮ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ھﻤﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺳﻮی ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﮫﺪی زاده از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ٨٠درﺻﺪی ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی ١٠٠درﺻﺪی از ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ آﻣﺒﻠﯿﻮﭘﯽ
اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد؛ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﭼﮫﺎرھﺰار ﮐﻮدک ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﮫﺪی زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ھﺸﺪار داد:
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی eﭼﺎرت از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در درﻣﺎن ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ھﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ درﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺪت درﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﮫﺪی زاده در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ،ﮐﺞ ﮐﺮدن ﺳﺮ در ھﻨﮕﺎم دﯾﺪن اﺷﯿﺎء ،ﻣﺎﻟﯿﺪن ﭼﺸﻢ ھﺎ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺟﺴﺎم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﺸﻢ ،ﺳﺮدرد ،ﭘﻠﮏ زدن زﯾﺎد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره
ای اﺳﺖ ،ﺗﺎ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
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وی در ﭘﺎﯾﺎن از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﺑﺎ اداره ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮاﺑﺎ ١٣٢ھﺰارﻧﻔﺮﺟﻤﻌﯿﺖ در ٢۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﻣﺮﮐﺰاﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻗﺮار دارد.ک٣/

 - ٣٣ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﻗﺎﺑﺖ  ١٠ﺗﯿﻢ در ﻗﻢ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﮫﺮﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎرھﺎی دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺗﯿﻢ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﮑﺎرھﺎی دارت ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﻗﻢ ،ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی دارت ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر وﯾﮋه ورزﺷﮑﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ
ﻣﺎژور ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ھﯿﺌﺖ ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ ھﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ دوره از رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣۶ورزﺷﮑﺎر رﺷﺘﻪ دارت از  ٩اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ  ١٠ﺗﯿﻢ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎﯾﯿﺎن ﺷﮫﺮ
ﻣﻘﺪس ﻗﻢ در ﺳﻪ رده ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻗﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوره از رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ در رده ﺑﻨﺪی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻤﯽ ،ﺗﯿﻢ دارت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ٢٩اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ دوره اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در رده ﺑﻨﺪی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﻢ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻓﺎﺗﺢ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ،ﺗﯿﻢ اﻟﻒ ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﮫﺎر ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ  ٢۶اﻣﺘﯿﺎز دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻌﺪ از ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ٩٠ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﯾﺐ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ٩١ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ دارت ھﯿﺌﺖ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ٢۴اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم اﯾﻦ
دوره از رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﺷﺪ و در ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﯿﻢ دارت ب ﻗﻢ ﺑﺎ  ١۶اﻣﺘﯿﺎز در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﮫﺎرم اﯾﺴﺘﺎد.
ورزﺷﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻪ رده ﺳﻨﯽ ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺮادی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎرھﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻤﯽ
ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﭘﻨﺞ داور در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎﯾﯿﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﺧﺒﺮی از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ورزش ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺒﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/٧٨٠٠٢/ش اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ :

 - ٣۴ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ٩۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮی اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ٩۵ ،درﺻﺪ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮی اﺳﺘﺎن در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺷﮫﺮﮐﺮد " :
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮوی در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد راھﺒﺮدی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری اﻓﺰود :از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ  ۴٠درﺻﺪ در ﻃﺮح
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎری اﻓﺰون ﺑﺮ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ،اﻓﺰود :ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﻧﯿﺎز دارد.
ﺧﺴﺮوی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۵٢٢ھﺰار و  ۵۵۵ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ﺷﮫﺮﮐﺮد ،ﺑﺎ  ٢٧٩ھﺰار و  ٢٢ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ اﯾﻦ ﻃﺮح ،در  ٣٢ﺷﮫﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ  ۶٠ﺗﯿﻢ ٢١۴ ،ﭘﺰﺷﮏ و  ٢١۴ﻣﺎﻣﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺴﺮوی ،ھﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ،ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ در
ﺳﻼﻣﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﻤﯽ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد/. .س

 - ٣۵ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺷﮫﺮﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﺮﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺷﮫﺮﮐﺮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺼﯿﺮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،اﻓﺰود :ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رای ﺻﺎدره
در دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺷﮫﺮﮐﺮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﮫﺮﮐﺮد ،ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮوﺟﻦ ،ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﮫﺮﮐﺮد در ﺣﺎل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﺎﻃﻊ دﮐﺘﺮی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺼﯿﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻟﺖ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از ﻣﮫﺮ ﻣﺎه  ١٣٩٢ﻃﺒﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه
از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺟﺬب ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣۶ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪوﻟﯽ ،ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺟﮫﺎن ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد
ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ  -ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﺟﮫﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﮕﻦ دﭼﺎر
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ دزﻓﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﻼﻧﺘﺮ ،رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ دزﻓﻮل درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻋﺒﺪوﻟﯽ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﮕﻦ
ﺷﺪه و ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ وی رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺮار دارد.
وی اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﺣﺎل وی ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﻓﻌﺘﯿﺎن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﻋﺒﺪوﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﯿﻢ داد.

٣٠ - ٣٧درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب دارﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺖ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﮔﻔﺖ٣٠ :درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب دارﻧﺪ .ﭼﺎﻗﯽ ،اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭘﺮﺧﻮری زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب دارﻧﺪ  ١٠ﺳﺎل زودﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،رﺿﺎ ﻣﻠﮏ زاده ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی دوازدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ در اﯾﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی آن دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎی روده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﮏ زاده در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ازای ھﺮ  ١٠٠ھﺰار اﯾﺮاﻧﯽ  ٨ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ١٢ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﮐﻪ ھﻨﻮز روش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺪارد ،ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ﺿﺎﯾﻌﺎت روده ﺑﺰرگ و ﭘﻮﻟﯿﭗ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻮﻧﻮﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺟﺮاﺣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﻟﯿﭗ ھﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺮداﺷﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ دادن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع ،ﺧﻮن ﻣﺨﻔﯽ در روده را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮارش  ٣٠ھﺰار ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻃﺮﺣﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان  ٣٠ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﺮﻃﺎن روده دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﻣﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻠﮏ زاده اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ آن داده ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺰﯾﻨﻪ آن اﺳﺖ ﭼﻮن ھﺰﯾﻨﻪ دارو ،درﻣﺎن و ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ ھﺎ اﺳﺖ.
٧٠درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ ٢٠/درﺻﺪ ﭼﺎق ھﺴﻨﻨﺪ
ﻣﻠﮏ زاده در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ٨٠ :درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ٧٠درﺻﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ و  ٢٠درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﺎق
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ ھﻢ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب و ﺧﻄﺮ زودرس ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
وی دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻏﺬاھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ ٢٠ :درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و اﮔﺮ اﻧﺮژی
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺮژی ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﻮاد
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻠﮏ زاده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﮑﺎپ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ وﯾﮋه روده را در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده
آﻧﮫﺎ ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ وﯾﮋه روده وﺟﻮد دارد از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﮑﺎب  ١٠ﺳﺎل زودﺗﺮ از ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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وی ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ را دارﯾﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و
از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﭼﮑﺎب دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯿﮑﺮوب ھﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد زﺧﻢ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺮس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم از ﻣﯿﮑﺮوب ھﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮری ﮐﻪ در ﻣﻌﺪه اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﺮﻃﺎن زا اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ھﺮ  ٢٠٠ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد اﻣﺎ از آن ﻃﺮف اﯾﻦ اﻓﺮاد را از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی اﯾﻤﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز زﺧﻢ اﺛﻨﯽ
ﻋﺸﺮ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﺠﺎد
ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻮارش اﺳﺖ.
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮع ﺟﺎی ھﭙﺎﺗﯿﺖ  Bرا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ درﺑﺎره ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﺒﺪی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ  Bﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور
ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻧﻮزادان و اﻓﺮادی ﺑﺎﻻی  ١۵ﺳﺎل روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎھﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﮐﺒﺪ  ٣٠درﺻﺪ ﻣﺮدم ﭼﺮب اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﮏ زاده ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﭙﺎﺗﯿﺖ  Bﺷﺪه و اﮐﻨﻮن  ٣٠درﺻﺪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور  ۵درﺻﺪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﺒﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﮑﺘﻪ زودرس در ﮐﻤﯿﻦ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب دارﻧﺪ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﯿﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺪﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ورزش را در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی زودرس اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮد در ﺳﻦ  ۶٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ
اﻣﺮ در  ۵٠ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﮐﺒﺪی و از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ آن را
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

 - ٣٨ﭼﺮﺑﯽ ﻋﺎﻣﻞ  ٣٨درﺻﺪ ﻣﺮگ ھﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻮز  -ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ،ﻣﺼﺮف ﮔﺮوه ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز
ﺑﺪن ﺧﻮد روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  ٣٨درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺮگ ھﺎ و  ٣٣/۶ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺎد&
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ،ﻣﺼﺮف ﮔﺮوه ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  ٣٨درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺮگ ھﺎ و  ٣٣/۶ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
و اﻧﺴﺪاد ﻋﺮوق ﻧﯿﺰ از زﯾﺎده روی در ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف روﻏﻦ
ھﺎ و ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺑﺮوز و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﭼﺎﻗﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ در اﯾﺮان ،ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  ١۵ﺗﺎ  ۶۴ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ١۵درﺻﺪ اﺳﺖ.آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  ۴۵ﮔﺮم روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺼﻮرت
روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ و ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﯿﺮ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ رﺳﺪ.ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ اﻧﻮاع ﭼﺮﺑﯽ و روﻏﻦ،
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺎدل ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺎدل
در ﻣﺼﺮف و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﮐﺎھﺶ دھﺪ.ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل روﻏﻦ ھﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﭘﯿﻪ ،روﻏﻦ
ﻧﺨﻞ ،روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ و ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و روﻏﻦ ھﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ھﺎی ﻣﺎﯾﻊ در داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ ،ﻣﻐﺰ داﻧﻪ ھﺎ
اﻋﻢ از ﮔﺮدو ،ﺑﺎدام و ﭘﺴﺘﻪ و روﻏﻦ ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ھﺎی آﻓﺘﺎب ﮔﺮدان ،زﯾﺘﻮن و ذرت ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮب ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر
ﻓﺮزاﻧﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﻗﻄﺐ آﺑﺎدی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺎره آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ۴٩ﮔﺮم
اﺳﺖ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ۵۴ :درﺻﺪ اﯾﻦ روﻏﻦ ھﺎ ﻣﺎﯾﻊ و  ۴۶درﺻﺪ آن ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ روﻏﻦ در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان  ٣٠ﮔﺮم اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف روﻏﻦ در ﺟﮫﺎن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٣٧ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٣٠درﺻﺪ اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از
ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ و روﻏﻦ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه روﻏﻦ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻣﺮدم ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮوﻧﺪ.
روﻏﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﻣﮕﺎ  ٣ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﻦ روﻏﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﭼﺮﺑﯽ و ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺷﺪه و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.روﻏﻦ اﻣﮕﺎ ٣در اﻧﻮاع ﻣﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻦ ،آزاد ،ﺳﺎردﯾﻦ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻐﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدو ﯾﺎﻓﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺎھﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ھﻔﺘﻪ ای دو ﺑﺎر ﻣﺎھﯽ ﺑﺨﺎرﭘﺰ ،ﺗﻨﻮری
ﯾﺎ ﮐﺒﺎب ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ و روﻏﻦ ھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ در ﺑﺪن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﺳﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮارت ﺑﺪن ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ
و ﺣﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.ﺑﺮای ﻃﻌﻢ
دادن ﺑﻪ ﺳﺎﻻد از ﭼﺎﺷﻨﯽ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻠﯿﻤﻮ ،ﺳﺮﮐﻪ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺲ ﺳﺎﻻد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف ﺳﺲ ھﺎی ﭼﺮب
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ و ھﺰار ﺟﺰﯾﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد .ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و دﯾﮕﺮ روﻏﻦ ھﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی روﻏﻦ ھﺎی
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ روﻏﻦ ھﺎی ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم روﻏﻦ ھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ھﺎی زﯾﺘﻮن،
ﮐﻨﺠﺪ ،ﮐﺎﻧﻮﻻ ،ذرت ،آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ روﻏﻦ ھﺎ ﺑﺮای ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﺳﺮخ
ﮐﺮدن آن ھﻢ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ھﺮ ﻧﻮع روﻏﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ )روﻏﻦ زﯾﺘﻮن( ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و
ﺳﺎﻻد و از روﻏﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺳﺮخ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺮخ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ روﻏﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺳﺮخ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.از روﻏﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر آن ھﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ روز ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ روﻏﻦ را دور رﯾﺨﺖ.روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ھﯿﺪروژﻧﻪ ﺣﺎوی ﭼﺮﺑﯽ اﺷﺒﺎع و اﺳﯿﺪھﺎی
ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ -ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻀﺮ -اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﺮﻃﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ و روﻏﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎرھﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
ھﺪف ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت از ﻧﻮع ﮐﻢ ﭼﺮب اﺳﺖ.در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ اﻋﻢ از ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺰ ،ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ آن ﻗﺒﻞ از ﻃﺒﺦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺪا و دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﭼﺮﺑﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪاری ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮد ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﻋﺪس ﯾﺎ ﺳﻮﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.از ﻣﺼﺮف ﭼﯿﭙﺲ و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺧﻮدداری
ﮐﺮده و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺨﺘﻪ ،آب ﭘﺰ ﯾﺎ ﺗﻨﻮری ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ھﺎی ﺑﺨﺎرﭘﺰ و آب ﭘﺰ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮدن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻇﺮوف ﻧﭽﺴﺐ ﺑﺮای ﻃﺒﺦ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ روﻏﻦ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.ﺣﺪاﮐﺜﺮ ھﻔﺘﻪ ای ﺳﻪ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ )ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﮐﻮﮐﻮ و ﺷﺎﻣﯽ( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.
ھﺸﺪار ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ و آھﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻮده اﻣﺎ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪاری ﭼﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺪ ﺧﻮن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،دﯾﺎﺑﺖ  ،ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ و ﻧﻘﺮس
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﺎﻣﺪ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و واردات روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ روﻏﻦ ﮐﻠﺰا از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺳﺎل  ۶۵ ، ٨٣درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی ﭼﺮب و
ﺷﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دو ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 - ٣٩ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﮕﯽ داروﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ -
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن از داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﻄﻮره ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داروھﺎی وﻃﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ھﻢ ﯾﮏ ﺳﺮ و
ﮔﺮدن از ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﻄﻮره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺼﻮر ﭘﻮﭼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺮض ورزی ھﺎ و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ھﺎﯾﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی وارداﺗﯽ دارو دارد .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻓﺎع از ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی وﻃﻨﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ،اﺻﺮار ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو و ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻮﺻﯿﻪ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروھﺎی وﻃﻨﯽ ﯾﮑﯽ از آﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ارز ﺳﻮار ﺑﺮ
اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﻌﮫﺪی ﮐﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ داروھﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ را ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ھﻢ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ژﺳﺖ ھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی داروھﺎی وﻃﻨﯽ را ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮر ﺧﻮاﻧﺪه و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ داروی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ،ﺑﯿﻤﺎر
را ﺑﺎ ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ داروھﺎی وﻃﻨﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ
ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارز ﻧﯿﺰ ذھﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎس
ھﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ ﻣﺎ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی وﻃﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ؛ ﺷﺒﮫﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻔﺎ در داروی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ وارد ﺣﻮزه ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ و دارو و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﻟﻘﺎی
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺧﺎﻧﻪ داران ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻔﺮھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه داروﯾﯽ و ﮔﺎھﯽ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای از ﺳﻮی ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اذﻋﺎن
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

دارد .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه اﻟﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﻀﺮی ،ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ داروی وﻃﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای واردات آن دارو ھﻢ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن رﺳﺘﻤﯿﺎن ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﻮان ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دارو ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ژﺳﺘﯽ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﮔﺎه روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻔﺎ در داروی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ!
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﻮزه ﻣﻨﺎ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻣﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی وﻃﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارﻧﺪ ،اﺻﺮار ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .ﺧﻀﺮی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ
داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور وی ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی
اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن  ٢٨ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه ﻣﻨﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را دارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ھﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ را ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻮان ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ:ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺘﺐ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در دارو
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف دارو در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺎ در ﺗﺠﻮﯾﺰ از اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﯿﺸﻪ ﭼﺎﻟﺶ زا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف دارو اﺻﻼح ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
دارو ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ھﻤﮑﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﺻﺮار ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
داروھﺎی ﺑﺮﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را در ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﮫﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺧﻮب در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﻟﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﻣﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﻟﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺧﺎﻧﻪ داران ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻔﺮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه داروﯾﯽ و ﮔﺎھﯽ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای از ﺳﻮی ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اذﻋﺎن دارد .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه اﻟﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻀﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﺲ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮان ﯾﻮرو در اروﭘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻻﺑﺮاﺗﻮرھﺎی
زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ آﻧﮫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ داروھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺪھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ و آﯾﺎ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ دارو ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻗﺮار دارد ﯾﺎ در ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار داروﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
ھﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ را ﺑﭙﯿﭽﯿﻢ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﮫﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻧﺎﻧﻮ داروھﺎ و رادﯾﻮ داروھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ داروی وﻃﻨﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ داروﺳﺎزان
ھﻤﻮﻃﻨﺶ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ رﻣﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎﺳﺖ.

 - ۴٠ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟
ﺷﻔﺎف  -اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎی اوﻟﯿﻦ راﻧﺪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺧﺒﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وی و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻤﺎزی در ﺟﻠﺴﻪ راﻧﺪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﺑﺤﺚ اوﺗﻮﻧﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺪرت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه ﻣﯿﺎن وی و ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
درﺧﺼﻮص درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻣﺮارت ﺑﯿﻤﺎر در ﺻﻮرت آﮔﺎھﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻃﺮز ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺰﺷﮏ در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﺪال ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ و ﺑﺮوز ﻧﺪادن آن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑﯿﻤﺎر از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺧﻮد در دراز ﻣﺪت ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ در ﭘﺮده ای از اﺑﮫﺎم و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و دﭼﺎر وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﺒﺮ اﺑﺘﻼی ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﭼﮫﺮه ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ وی داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﯾﺎ ﻣﺎھﮕﺮد ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻤﺎزی در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ او و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ھﻤﺮاھﺎن وی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود:
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط از روش  PDRQدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ.
زﻧﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻮع درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری آزادی ﻋﻤﻞ دارﻧﺪ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪاوای زن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﮫﺎ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اوﺗﻮﻧﻮﻣﯽ دارد ،ﺣﻖ او آﻧﻘﺪر ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﺮد و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه درﻣﺎن و ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﺪھﺪ و رﺿﺎﯾﺖ او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ھﺮﻋﻤﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮورت دارد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﻮاره ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
دﺷﻮاری وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دادن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻟﺰوم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ھﻤﺮاھﺎن وی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﺸﻮﯾﺶ ھﺎی ذھﻨﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ!
دﮐﺘﺮ ﻧﻤﺎزی رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرھﻢ ﭼﻮن ﭘﺮھﯿﺰ از زل زدن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ وی ،ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و از ﻣﻨﻈﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﺎزﺧﻮرد دادن ﺑﻪ وی ﺑﺎ ﺻﺪا و زﺑﺎن و اﺑﺮاز ﺗﻮﺟﻪ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد ﮐﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ واﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ رواﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺸﻮﯾﺶ
ھﺎی ذھﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی وی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎی اوﻟﯿﻦ راﻧﺪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻃﻼﯾﯽ اﺧﻼق ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :داﺋﻤﺎ ﺧﻮد
را در ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺟﮫﺎن را از دﯾﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﺣﺘﺮام و ﺗﺮﺣﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن
در ﻣﺮزی ﻣﯿﺎن ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن واﻗﻊ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رﻓﺘﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ دارد و ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺮﺣﻢ دﯾﮕﺮان.

 - ۴١اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ در اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری -
ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ :رﯾﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ در اﯾﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ را در
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﮫﻢ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در  ۶٠درﺻﺪ ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ اول ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺶ
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻠﮏ زاده روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی دوازدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از  ٨ﺗﺎ  ١٠آذر
ﻣﺎه ﺟﺎری در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی رازی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﮐﻪ روش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻣﻮﺛﺮی ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع و ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﻮﻧﻮﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﭘﻠﯿﭗ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻃﺮﯾﻖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﻊ آن ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﭼﺎر ﺷﻮد.وی اداﻣﻪ داد :در
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ  ٨٠درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ دوازدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﺳﺮﻃﺎن روده دارﻧﺪ ،ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه
و در اﯾﻦ ﻃﺮح واﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﮫﺎ را ﻧﯿﺰ از ﺟﮫﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻠﮏ زاده اداﻣﻪ داد ۶٠ :درﺻﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺛﯽ در ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ اول ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ١٠ﺳﺎل زودﺗﺮ از ﺳﻨﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻻزم را ﺑﺪھﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﺎھﯿﻦ ﻣﺮآت دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ دوازدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
اﻓﺰود :در ﻃﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و آﻧﮫﺎ را از ﺟﮫﺖ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در اﯾﻦ ﻃﺮح  ٣٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺮ ﻓﺮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را در
ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﻓﻼﮐﺲ ھﺮﮔﺰ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯿﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ رﻓﻼﮐﺲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رﻓﻼﮐﺲ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺮی ،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﻧﺎﺻﺮی ﻣﻘﺪم اﻓﺰود:
رﻓﻼﮐﺲ ﻓﻘﻂ آزار دھﻨﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس و
اﺿﻄﺮاب ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻤﻪ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ از اﺿﻄﺮاب ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر
رﻓﻼﮐﺲ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش اداﻣﻪ داد :ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ اﻓﺮاد از ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر رﻓﻼﮐﺲ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻋﺎرﺿﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺮﮔﺰ
ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺎﺻﺮی ﻣﻘﺪم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﻄﻊ دارو در اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر رﻓﻼﮐﺲ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ ۵٠ :درﺻﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ
ﻋﺎرﺿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن دارو ،ﺑﯿﻤﺎری آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ اﻧﺼﺎری ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری  IBSﯾﺎ ھﻤﺎن روده ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و
اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ھﻤﻄﺮاز رﻓﻼﮐﺲ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺦ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ و ...ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎری روده ﺗﺤﺮﯾﮏ ھﯿﭻ اﺛﺮی روی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻓﺮاد ﻧﺪارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

 - ۴٢ذﺧﺎﯾﺮ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺤـﺮان داروﯾـﯽ در ﮐﺸـﻮر
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری -
ذﺧﺎﯾﺮ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺤـﺮان داروﯾـﯽ در ﮐﺸـﻮر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺻﺎﺑﺮی
ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ دارو ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان رﺑﻂ دارد و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
دادن ھﺸﺪار ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﺎره ای ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش دارو در آﯾﻨﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎﯾﺪ در رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ دارو از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ذﺧﯿﺮه
داروی ﮐﺸﻮر ﺗﺎ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد :ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز داروی ﮐﺸﻮر اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﻮوﻻن
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی دارو
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد دارو روﺑﻪ رو ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﺗﯽ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻮزه درﻣﺎن ،اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮرد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ
آﯾﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﯿﻀﺎح وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﯿﻀﺎح ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﯾﺎد ﻣﯽ رود ،ﻣﮫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺸﻮر در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ از
ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ دارو ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اھﻤﯿﺖ دارد .ﻧﻈﺮات زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺤﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮج ﺷﺪن ارز ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ دارو و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ اﺷﺎره دارﻧﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد دارو در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮫﺎد ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎد اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻧﮫﺎد ھﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻧﮫﺎ در ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ دارو ھﺎ را اﻗﺪاﻣﯽ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان دارو در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در
ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺣﺪود  ١٠روز ﭘﯿﺶ روی ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ را ﺑﯽ ﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻟﯿﻮﺳﯽ ﻧﻮﺟﻮان  ١۵ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ در دزﻓﻮل ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
دارو ﻓﻮت ﮐﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
ﺑﻪ داروھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ داروھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎھﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دارو ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮده و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﺣﻤﺪ ﻗﻮﯾﺪل اداﻣﻪ داد :ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﭘﺸﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن دارو و
ﻏﺬا در زﻣﺮه اﻗﻼم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪ دردﻣﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران ،وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻏﺮب ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و
ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﺮب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دارو ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﺎ ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﻨﺎدی را دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮده
ﺑﻮد دارو ﺟﺰو ﻣﻮارد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ،در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﯾﮏ ادﻋﺎی ﭘﻮچ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻏﺮب ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،واردات و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزار دارو دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﯾﻢ اﻣﺎ ،از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی و در ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﯿﺪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺤﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﮑﻼت را در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺮج ﺷﺪن ارز ﻣﺮﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ دارو در دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ھﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای واردات داروﯾﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ  ٢٠ﻣﮫﺮ اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎرھﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  ٩۶درﺻﺪ داروھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ،
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺪود ﭼﮫﺎر درﺻﺪ از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎ ،وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ارز ﺑﺮی دارﻧﺪ .آن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﮔﻔﺖ:ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ،ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ را در ﺑﺨﺶ اوﻟﻮﯾﺖ دار ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﻣﺎ ،ارز ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ھﻨﻮز اﯾﻦ ارز در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان،
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﺳﺎزی ﺻﺎدرات دارو ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ داروھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
داروھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داروھﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﮫﺮوﻧﺪان
ﺷﺪ .ارز ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ دارو و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ – ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در
واردات اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ -ﺧﺮج ﺷﺪ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٢٠آﺑﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﮐﻪ از دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺎز ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای واردات دارو ،دوﻟﺖ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واردﮐﻨﻨﺪه دارو و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ و ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ ارز در ﮐﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ھﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دوﻟﺖ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺎد ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺿﻮع رﯾﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای واردات دارو ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ھﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ در ﺳﺎل
ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای واردات دارو اﻋﺘﺒﺎر ارزی و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻗﻠﺐ و
ﻋﺮوق ،ارﺗﻮﭘﺪی و ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﮐﺜﺮ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺪرن ﭘﺰﺷﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ دارو ﺑﺎﯾﺪ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺎرﺳﺎل  ١٠۵٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل  ١٢۵٠ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ  ١٧درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﯿﻢ و اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ٢۵ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﯿﻢ .او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﯿﻢ .ھﺮﭼﻨﺪ
 ٩٧درﺻﺪ دارو در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ  ۴٠ﺗﺎ  ۶٠درﺻﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ  ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﮔﺸﺎﯾﺶ ارزی دارﯾﻢ ،ﺗﺎ دو ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭼﻘﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻗﺮار
دھﻨﺪ و از راﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اودر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ارز ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ارز ﺑﺮای واردات دارو و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﯿﻤﻪ
ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻏﺬا ،دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی اول و دوم
ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺎی داﺷﺖ اﻣﺎ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ دو اﻗﻼم از ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ارز
ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺸﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آب ﺧﯿﺰدار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺎ ﺳﻘﻮط
ارز ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ دارو ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :آﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺟﺴﻢ ﻣﺮدم ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ھﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮد؟ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺳﻼح ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ھﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
اﻧﺪ .او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ و اھﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ارز
ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﻪ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .آب ﺧﯿﺰدار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺦ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارو را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﮫﯿﻪ دارو اﺳﺖ و داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ راھﯽ ﺟﺰ ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آزاد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آزاد ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ .او
اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﻋﯽ اﺿﻄﺮار ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﺷﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎی ﻣﮫﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داروی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﮐﻤﯿﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :داروھﺎی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﯾﻢ از داروھﺎی
ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻗﯿﺎﻣﺖ اداﻣﻪ داد :داروھﺎی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﮐﻪ در دو دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﻓﮫﺮﺳﺖ داروﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه
ﺑﻮد ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪن داروھﺎ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او داروی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻮد ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد و وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺮان ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن ﻧﺎم داروھﺎی
از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داروھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮارض ﮐﺒﺪی ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﻞ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺎھﺪ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ھﻢ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ھﻢ
در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد.
ﭼﻘﺪر در ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﺧﻮدﮐﻔﺎ ھﺴﺘﯿﻢ؟
ﺑﺤﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺣﻮزه دارو ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر را داغ ﮐﺮده اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﻇﮫﺎر
ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ درد دادن آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﯽ ﺧﻮرد ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ  ٩٧درﺻﺪ دارو ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ادﻋﺎی وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﻋﯿﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎون اول اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ  ١٠آﺑﺎن اﻣﺴﺎل درﻣﺮاﺳﻢ واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﺘﻞ ھﻤﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﻧﻤﺎﯾﯽ از  ١٠ﻗﻠﻢ
داروی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
او ﮔﻔﺖ ٩٧ :درﺻﺪ داروھﺎ را در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ داروھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ از ﺧﺎرج وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد در واﻗﻊ ،ﺑﯿﺶ از  ۶٠درﺻﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دارو اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از ﻣﺸﮑﻼت از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ دارو ﺑﻮد اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داروﯾﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ و ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ھﺎی داروﯾﯽ ھﺰاران ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .درﺑﺎره ذﺧﯿﺮه داروﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز
ﻣﺮﺟﻊ ھﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ اﻣﯿﺪاورﯾﻢ ﭼﻮن دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﮫﺪ داده اﻧﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﻣﺮﺟﻊ داروﯾﯽ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اداﻣﻪ داده اﺳﺖ :ھﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﺑﺨﺶ ﺗﺠﮫﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ارزی و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮ و
ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺸﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺸﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ در ﺣﺎل ﺗﻼش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل
ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻢ.
او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ داروﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و راه ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ داروھﺎ را وارد ﮐﺮده اﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﺠﻠﺲ رأی اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺖ .او وﻋﺪه داد ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮح ھﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دوﻟﺖ دھﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان دوﻟﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدش
را ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ھﺮ ﺟﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ از دوﻟﺖ اراﯾﻪ دھﻨﺪ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
زﻣﺰﻣﻪ ھﺎی اﺳﺘﯿﻀﺎح وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ .در واﻗﻊ ،اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻠﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺤﺚ ﮐﺎھﺶ
ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺪت ھﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ رود و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ھﺎی
اوﻟﯿﻪ در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 - ۴٣ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -
داروھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ!
ﭼﺮا داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و ﺑﺎب ھﻤﺎﯾﻮن واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
ﻣﻄﮫﺮه ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻧﮋاد  -ﺗﮫﺮان

 - ۴۴ﺻﺪای ﺷﻤﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -
* اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻃﺎﻟﺸﯽ از ﺳﺎری :ﺗﮫﯿﻪ داروھﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ۴۵ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻏﺬای ﮔﺮم ﻣﻤﻨﻮع
ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ  -اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ و ﻏﺬاھﺎی
ﮔﺮم و داغ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٢آذر  ١٣٩١ﺳﺎﻋﺖ ٠٣:١٢ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺎرھﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﺑﺎره ﺧﻄﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ داغ در اﻧﻮاع
ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ھﺸﺪار داده اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ھﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ ﻇﺮوف ،ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺟﺎی وﯾﮋه ای در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ دارد؟
اﯾﻦ روزھﺎ ھﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎی ﺧﺎص دﯾﮕﺮ ،ﻇﺮوف ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ در ﺗﮫﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ و در اﻧﺪازه ھﺎ و رﻧﮓ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮب ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ھﻢ ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﻪ از ﻣﻀﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻇﺮوف ﺑﺎﺧﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻇﺮوف
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺴﺎل ﺗﻤﮫﯿﺪات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮھﺎدی ،رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺴﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان درﺑﺎره اﻟﺰام دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ،
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻣﺴﺎل ھﻢ ﭼﻮن ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺮم ،ﺗﻤﮫﯿﺪات ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬا و ﻧﺬورات ﺳﺎﻟﻢ در
اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﮑﺎران ﻣﺎ
ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﺸﯿﮏ ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ،روی اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ،ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮھﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر رواج دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٨

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

ﺗﺎرﯾﺦ  3آذر 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻇﺮوف ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی داغ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ داغ در اﯾﻦ ﻇﺮوف رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮﻧﻮﻣﺮھﺎﯾﯽ
از ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ ﻇﺮوف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮھﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آزاد ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺴﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮوف
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎھﯽ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﺧﻄﺎرھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
وی درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﮑﺎﯾﺎ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﺎ و ھﯿﺌﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ھﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ھﺎ و ھﯿﺌﺖ ھﺎ
آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم را درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ داده اﻧﺪ و از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی داغ از
ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ و در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﻧﯿﺰ ھﺮ روز ﺑﺎ اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺳﯿﺎر از آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ داغ از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎرﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ و ﻏﺬاھﺎی ﮔﺮم و داغ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
او اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻏﺬای داغ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ وارد
ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در دراز ﻣﺪت
ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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