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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١دارو ﻏﺬا :ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ!  -ﺧﺒﺮﭘﺮداز
 - ٢ﮐﻤﺒﻮد دارو ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣آﮔﺎھﯽ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴ھﺸﺪار وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﮔﺎز »رادون« در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ  -ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
 - ۵ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ھﻤﺮاه ﺷﻮﯾﻢ - ...ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۶ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ھﺸﺪار داد اﻓﺰاﯾﺶ  ١٠ﺗﺎ ١۵درﺻﺪی ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎران در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا  -ﻓﺎرس
 - ٧ﻣﺼﺮف داروھﺎی اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪی روﻧﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز
 - ٨ﺣﺬف ﺣﻖ ﺟﺬب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺖ  -ﺻﺮاط ﻧﯿﻮز
 - ٩دارو ﻏﺬا ٣ :ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻻک ﻧﺎﺧﻦ  -ﺧﺒﺮﭘﺮداز
 - ١٠وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ھﺸﺪار داد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١١ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ن ﺻﺤﺮاﯾﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ  -وب دا
 - ١٢ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد  -وب دا
 ١٠ - ١٣ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮوع آﻟﺰاﯾﻤﺮ  -ﻣﻠﯿﺖ
 - ١۴ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﭘﺮداز
 - ١۵ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در ﮐﺸﻮر  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١۶زﺧﻢ ﮐﮫﻨﻪ ای ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد  -ﭘﺎرس ﻧﯿﻮز
 - ١٧ﮐﻠﯿﻪ ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ درد دارد!  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ١٨آﻟﻮدﮔﯿﮫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ارﻣﻐﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺮب ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١٩روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ( ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢٠ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎھﺶ ذﺧﺎﯾﺮ اواﯾﻞ دﯾﻤﺎه ﺧﻮن اھﺪا ﮐﻨﻨﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢١داروﺳﺎزان از ﻓﺮط ﺣﻀﻮر دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﭘﺮداز
 - ٢٢ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ /ﭼﻨﺪدرﺻﺪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ زن ﺷﻮﻧﺪ ؟!  -زن ﻓﺮدا
 - ٢٣ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺣﺪود ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دارو و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﮔﻤﺮک  -ﺧﺒﺮﭘﺮداز
 - ٢۴ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ!  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢۵ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روش درﻣﺎن آرﺗﺮوز ،دﯾﺴﮏ و ﮐﻤﺮ درد  -ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز
 - ٢۶ﺳﺎل ﺑﯽ ھﻮای ﭘﺎک ،ﺑﻪ روزھﺎی ھﺸﺪار رﺳﯿﺪ  -روزآﻧﻼﯾﻦ
 - ٢٧اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﺰوﯾﻦ :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺿﺮوری ﮐﺸﻮر و دارای آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ  -وزارت ﻛﺸﻮر
 - ٢٨ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢٩دو ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣٠ﺣﺮف ﻣﺮدم  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٣١دردی ﺑﻪ ﻧﺎم درد ﮐﺸﯿﺪن  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
" - ٣٢ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی" دارو ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر /ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص در اﻧﺘﻈﺎر دارو  -اول ﻧﯿﻮز
 - ٣٣اﻇﮫﺎرات ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر  HIVﻣﺜﺒﺖ !  -ﭘﺎرﺳﯿﻨﻪ
 - ٣۴اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ،ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣۵ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣۶ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن در آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا  -داﻣﭙﺰﺷﮏ
 ١٢٨ - ٣٧داروﺧﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٨اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺬاری ارز ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣٩زﻧﮓ ھﺸﺪار اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪن اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴٠روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴١اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی درﻣﺎن آرﺗﺮوز ،دﯾﺴﮏ و ﮐﻤﺮ درد  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 ۴۵٠٠ - ۴٣ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس  HIVدر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴۴ﻣﻘﺼﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا؛ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﺧﻮدروھﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ۴۵اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ،ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴۶ﺗﺎﮐﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴٧ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ :دﻏﺪﻏﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی ﭘﺰﺷﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴٨آھﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴٩ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش آرﻣﮫﺎی روزاﻧﻪ ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮدا  /وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﻧﺪاد  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵٠ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ واﺣﺪھﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵١وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵٢ﺗﻮرم  ۴٠درﺻﺪی ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪ/اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵٣ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﯽ وزارت رﻓﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد /ھﺮﻣﺰﮔﺎن در اﻧﺘﻈﺎر  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵۴داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵۵ﺳﺎﺧﺖ  ٨۴درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮان  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵۶ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺪه  -اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
 - ۵٧ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار از ﺗﺮدد در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ  -زن ﻓﺮدا
 - ۵٨رﻓﻊ ﺗﻌﺮض ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وزارت اﻗﺘﺼﺎد از ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵٩ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۶٠ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ از ﺷﯿﻮع اﯾﺪز  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ۶١آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﺗﺎ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ اداﻣﻪ دارد  /آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ دﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۶٢اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﺮﺗﺎن را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ۶٣رﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ اﯾﺪز در دﺳﺘﺎن  ۶۵٩ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
" - ۶۴ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی" دارو ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر /ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص در اﻧﺘﻈﺎر دارو  -ﭘﺎرس ﻧﯿﻮز
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١

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

ﺗﺎرﯾﺦ  13آذر 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١دارو ﻏﺬا :ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺧﺒﺮﭘﺮداز  -وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ آراﯾﺸﮕﺎھﯽ را ﺑﺮای آراﯾﺶ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ؟ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن
آراﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻨﺰل؟ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت؟ ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻣﺪل ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آراﯾﺸﯽ؟ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن
آراﯾﺸﮕﺮ؟ آﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻤﯿﺖ ...
وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ آراﯾﺸﮕﺎھﯽ را ﺑﺮای آراﯾﺶ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ؟ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن آراﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ
ﻣﻨﺰل؟ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت؟ ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻣﺪل ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آراﯾﺸﯽ؟ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن آراﯾﺸﮕﺮ؟ آﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﯾﮏ آراﯾﺸﮕﺎه ھﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی دارد؟
ﻧﮑﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ھﻨﮕﺎم اﺻﻼح
آراﯾﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع اﺻﻼح ،ﻧﺦ را ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﻟﺘﮫﺎب ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ،از
ﭘﻤﺎد اﮐﺴﯿﺪ روی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ھﺮ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻧﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ دو ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺬری ،آراﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی ﻣﻮﭼﯿﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﺷﺪه آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﻮل روز ﯾﮏ ﻣﻮﭼﯿﻦ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن روز ﻧﯿﺰ ھﻤﻪ ﻣﻮﭼﯿﻦ ھﺎ را ﺑﺮای
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪن در اﻟﮑﻞ ﻗﺮار دھﺪ.ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﭼﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ وھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
آراﯾﺸﮕﺎه از آراﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﺑﺮوھﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﭼﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آراﯾﺶ ھﺎی راﯾﺞ و ﺳﻼﻣﺖ
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ روﯾﺪ ،اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺶ از ﮐﻮپ ﺗﻤﺎﻣﯽ آراﯾﺸﮕﺮان ﺳﺮ ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ .ﺗﻤﯿﺰ
ﺑﻮدن ﺳﺮﺷﻮﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮﺷﻮﯾﯽ آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ھﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ،ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد در ﺿﻤﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﺎﻣﭙﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراﯾﺸﮕﺎه ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺧﻮد را ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎﺳﺖ .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ ﻣﺸﺘﺮی ھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
آراﯾﺸﮕﺎه ﺣﻮﻟﻪ ﺧﻮد را ھﻢ ھﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد .اﻟﺒﺘﻪ در آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺪادی ﺣﻮﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن روز در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎس
ﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺷﺴﺘﻪ و ھﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ و ﺷﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ آراﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﭽﯽ ﭘﺲ از ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻮپ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮ ﮐﻼو اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﻮد .ﺷﺎﻧﻪ ھﺎ ھﻢ ﭘﺲ از ھﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﻪ و در ﻇﺮف
ﻣﺤﺘﻮی اﻟﮑﻞ ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﻼﻣﺘﯽ ارزش ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن و وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ را دارد ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آراﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد آن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ھﺮ ﭘﯿﺸﺒﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ دور ﮔﺮدن
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد .در آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﭼﺴﺐ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دور ﮔﺮدن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺶ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﯾﻞ .ﮐﻼھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺟﻨﺲ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﺮم و ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺖ .آراﯾﺸﮕﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﭘﺲ از ھﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻼه ،آن را ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﭘﻮدر ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺶ ﮐﺮدن ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﻮﯾﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ آراﯾﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﯾﻞ ﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻓﻮﯾﻞ ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در
ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮم روی ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ از ﻗﺎﺷﻖ ھﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺗﺎﺗﻮ از ﺳﻮزن ھﺎ و رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺲ از ھﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻮض و دور رﯾﺨﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ Bﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺎﺧﻦ آراﯾﺸﮕﺮ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻗﺎرچ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و ھﻮای زﯾﺮ ﻧﺎﺧﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺧﻮب ﻧﮕﯿﺮد ،ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎن ﻧﺎﺧﻦ ﻓﺮد و
ﻧﺎﺧﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺎرچ و ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻮد.
آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺨﻠﻔﺎت راﯾﺞ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎﺗﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎﻗﯽ و ﻻﻏﺮی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ...ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﯾﮏ آراﯾﺸﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﺣﻖ دارد در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ آراﯾﺸﮕﺮان زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﺮخ ھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن رواج زﯾﺎدی در آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺰرﯾﻖ ژل ﺑﻪ ﻟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﻟﺐ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮد ،ﻓﺮد ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮ آراﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﺗﺎﺗﻮی اﺑﺮو ھﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺗﺎﺗﻮ دﭼﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
روی اﺑﺮوی آﻧﮫﺎ ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ درﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﻮزه آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﺗﺨﻠﻒ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺑﻪ ﺷﻮرای
ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ  :وﺑﻼگ ﺳﺘﺎره ﺑﺎران
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢ﮐﻤﺒﻮد دارو ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻤﺒﻮدھﺎی
داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد دارو در ﮐﺸﻮر و اﻗﺪاﻣﺎت
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص،
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد دارو در ﮐﺸﻮر و اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ اﻧﺪ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ذﺧﯿﺮه دارو اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻃﯽ ھﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ارزی ﺑﻪ وزاﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در اﯾﻦ دوران از ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ
ﻃﻠﺒﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم داروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع داروھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ داروھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع واﮐﺴﻦ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﻪ وﻓﻮر وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ دارو در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از آن اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺎ(

 - ٣آﮔﺎھﯽ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  HIVوزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :آﮔﺎھﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﮐﻦ ﻣﮫﻢ در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﻐﻠﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ آﮔﺎھﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ھﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وی ﻗﺸﺮ ﺟﻮان را از ﮔﺮوھﮫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان و اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ،آﮔﺎھﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
راھﮫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺰود :ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  HIVوزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن آﮔﺎھﯽ و اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
وی ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی را از دﯾﮕﺮ ارﮐﺎن ﻣﮫﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان و اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺰود :ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﺴﻮول ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

 - ۴ھﺸﺪار وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﮔﺎز »رادون« در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان  -ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎز در داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﭙﺮھﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ھﺸﺪار وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ "
ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎز در داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﺮھﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎزل ﻧﻮﺳﺎز ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮫﻮﯾﻪ آن ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،رادون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ھﺸﺪار داد.
ﻣﮫﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﮔﻮراﻧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﺎز رادون را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت و ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ آﺳﯿﺐ ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﺎز رادون ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :رادون ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎزھﺎ در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارد .ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻓﻀﺎی آزاد ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد.
ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎز در داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﺮھﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎزل ﻧﻮﺳﺎز ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮫﻮﯾﻪ آن ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،رادون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮراﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﺎز رادون ھﻨﮕﺎم ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای رﯾﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎز رادون ﭘﺲ از ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن
رﯾﻪ در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎزل ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز رادون در ﻣﻨﺎزل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎزل در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺷﻮد.

 - ۵ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ھﻤﺮاه ﺷﻮﯾﻢ...
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﻪ در ﻧﺨﺎع ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات دﭼﺎر ﻓﻠﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ در اﻧﺪام ھﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺨﺎع ﻧﻈﯿﺮ از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل دﻓﻊ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع و ﮐﺎھﺶ ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد زﺧﻢ ﻓﺸﺎرﻧﺪه ،و  ...دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻌﻠﻮل ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﯿﺶ از ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ و اﻧﮕﯿﺰه دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ در ﮐﺮﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد اﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺸﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ ،آﻧﮫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﻧﮕﺎه ﺧﻮب ،اﻣﯿﺪ ،آراﻣﺶ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ.
آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ھﺎی ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ
آﻗﺎی"ج  -ک" دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺳﺖ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎده روھﺎ ،ﭘﺎرک ھﺎ و...
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ھﺎ را دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺧﺮﯾﺪ وﯾﻠﭽﺮ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺟﻮد دارد ،ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺷﺪت و ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪت ھﺎ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ھﺎی ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
وﯾﻠﭽﺮ ﭘﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻢ "ف  -ب" ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن
دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﺪه ام.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﮫﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎھﻢ را ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی از وﯾﻠﭽﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﯾﻠﭽﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮاب ﺷﺪن
ﺑﺎﻃﺮی آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت ھﺎ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻤﺎﻧﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :از ﻧﮕﺎه ﺗﺮﺣﻢ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ
داده ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻓﺮاد ﻋﺎدی ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل آﻧﮫﺎ ﻓﮑﺮی ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ.
او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ھﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺣﻘﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺮا دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﻢ از ﺳﻮی آﻧﮫﺎ رﻧﺠﯿﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم.
ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی وﻟﯿﭽﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﻤﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻗﺎی"م  -ف"  ٢٨ﺳﺎﻟﻪ و دﯾﭙﻠﻢ اﺳﺖ ،او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای درﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺨﺎع در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دارد و ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
اﺳﺘﻔﺎده از آن را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺣﺪاث ﻣﺮﮐﺰی در اﺗﻮﺑﺎن ھﻔﺖ ﺑﺎغ ،ﮔﺮه
ای از ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ آن ھﻢ ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮل ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺬب ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰی وﯾﮋه اﻓﺮاد ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﻧﺰوا و ورود ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ و ھﻢ روﺣﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ در آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی
وﻟﯿﭽﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐ دار و ﻣﻌﺎﺑﺮی وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮدد ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺧﻮدم را اﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﮑﺮده ام و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻓﺮاد ﺿﺎﻋﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ
روی ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن روﺣﯿﻪ ی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ارزش ورزش ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻢ" م"  ۴٧ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺎل  ٨٢ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎدف دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﺪه ٩ ،ﺳﺎل ﻣﺘﻤﺎدی روی وﯾﻠﭽﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺧﻮدش
روزھﺎ و ﺳﺎل ھﺎی اول ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ رﻓﺘﻢ روﺣﯿﻪ ام ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﺮﺣﻢ آﻣﯿﺰ ﺑﻘﯿﻪ ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ
ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ام ﮐﻨﺎر آﻣﺪم ،ﻧﮕﺎه و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺎدف از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرھﺎی ھﻨﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﻣﺸﺒﮏ ،ﻣﻌﺮق و  ...ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،در واﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺎدﻓﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در اﻧﺠﻤﻦ ﯾﮑﺴﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ و در رﺷﺘﻪ ی
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم ھﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺎس ﮐﺎری ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ
و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ورزﺷﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد و اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﮫﺪی در ﻗﺒﺎل ورزش و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی آن ﻧﺪارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﻼس ھﺎی ورزش ،ﺑﭽﻪ ھﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ دﭼﺎر زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ھﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ورزش ﮐﺮدن داده ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و
ھﺰﯾﻨﻪ آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺣﺪاث ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﭼﺮاﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻼس ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﮐﻼس ھﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺸﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ھﻢ اﻋﻀﺎء دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی داﺷﺘﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ اﻗﺪاﻣﺎت و زﺣﻤﺎت رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ارزش ورزش ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻼس ھﺎی ورزش ﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ
اﻣﺎ "ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﻻ"  ،رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﭘﻮﯾﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺎت ﺟﺎﻧﺒﺎزان و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ،اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ورزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ورود اﯾﻦ ھﯿﺎت ﻣﺎ ﮐﻼس ھﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ھﯿﺎت ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﭘﻮﯾﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﭘﻮﯾﺎ در ﺑﻠﻮار اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﻓﺮاد ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻻ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﻨﻮز ھﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ھﻨﺮی در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ورزش ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ
دﮐﺘﺮ"ﻣﺤﺴﻦ ﺗﺠﻠﯽ" ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد دﭼﺎر
ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ھﺎی ورزﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﺻﺤﻨﻪ ھﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺪه و ورزش ﺟﺰء ﻻﯾﻔﻨﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ورزش ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﺒﯽ ،رﯾﻮی ،ﻋﻀﻼﻧﯽ ،اﺳﮑﻠﺘﯽ ،ﻣﻔﺼﻠﯽ ،ﮐﻠﯿﻮی ،ﮔﻮارﺷﯽ ،ﺗﻌﺎدل وزن ﺑﺪن ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ
ﻋﻀﻼت ﻓﻠﺞ و ﻓﻮاﯾﺪ روﺣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎدی و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻓﻮاﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در درﻣﺎن ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻓﺰود :اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
داده اﺳﺖ ،در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻓﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در واﻗﻊ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰات
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎع از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺨﺎﻋﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ﮐﺮﻣﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎع از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺨﺎﻋﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺗﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﺪف ﻧﮫﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ در واﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ھﺪﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ،دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد دﭼﺎر
ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ھﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻀﻮری ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ھﻤﺮاه ﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﻤﯽ وﯾﻠﭽﺮﺷﺎن را ﻣﺎ ھﻞ دھﯿﻢ .آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ،
اﻣﺎ ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻮان رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ در اﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺮد ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ھﻤﮕﺎم ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﺮﻣﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎن را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﭽﺸﺎﻧﯿﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﺟﻪ و
ﻧﮕﺎه ﻣﺎن را در روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﮔﺰارش از :ﻓﮫﯿﻤﻪ اﻓﻀﻠﯽ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﯾﺮ
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۶ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ھﺸﺪار داد اﻓﺰاﯾﺶ  ١٠ﺗﺎ ١۵درﺻﺪی ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎران در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم
آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ھﺸﺪار آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ،آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎران  ١٠ﺗﺎ ١۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻓﺎرس اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺣﺎﮐﻢ در  ٣، ٢ﻣﺎه اﺧﯿﺮ و ﺑﺎرش ھﺎی ﺑﺎران ،اوﺿﺎع
ھﻮا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﻌﻼً ﮔﺰارﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در وﺿﻌﯿﺖ ھﺸﺪار
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ١٠ﺗﺎ ١۵درﺻﺪی ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد آﻣﺎر ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﮔﻔﺖ:ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان،ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٧ﻣﺼﺮف داروھﺎی اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪی روﻧﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  -ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺠﺪد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل درد ﮐﻤﺮ از داروھﺎی اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪی ) ﮐﻮرﺗﻮن ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ
ﻟﮕﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺼﺮف داروھﺎی اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪی روﻧﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
آذر  ١٣٩١ ,١٣ﺗﻮﺳﻂ :
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺠﺪد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل درد ﮐﻤﺮ از داروھﺎی اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪی
) ﮐﻮرﺗﻮن ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﻟﮕﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،داروھﺎی ﮐﻮرﺗﻮﻧﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داروھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮدﻧﯿﺰوﻟﻮن ،
ﺑﺘﺎﻣﺘﺎزون  ،دﮔﺰاﻣﺘﺎزون  ،ﻣﺘﯿﻞ ﭘﺮدﻧﯿﺰوﻟﻮن  ،ﺗﺮﯾﺎﻣﺴﯿﻨﻮﻟﻮن  ،ھﯿﺪروﮐﻮرﺗﯿﺰون و ﮐﻠﻮﺑﺘﺎزول ھﻤﻪ از اﻧﻮاع ﮐﻮرﺗﻮن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮرﺗﻮن ھﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزی و رﺳﻮب ﮐﻠﺴﯿﻢ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از
ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ در روده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ درون ﺧﻮن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .اﯾﻦ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯿﺸﻮد  .در اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ داروھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻮارض  ،ﻣﺼﺮف
ﻟﺒﻨﯿﺎت در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﮐﻠﺴﯿﻢ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻨﺮی ﻓﻮرد دﯾﺘﺮوﯾﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎھﺶ ﺗﻮده اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺷﺶ
ﻣﺎه  ،ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ داروھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ اﺷﻠﻮﻣﻮ ﻣﻨﺪل ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪی و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در واﻗﻊ ﺗﺰرﯾﻖ ھﺎی ﻣﮑﺮر داروھﺎی اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪی و ﮐﻮرﺗﻮن
ھﺎ از ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن را در ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﻮری ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن درد ﮐﻤﺮ زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ از داروھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد
داروھﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دی و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ورزش ھﺎی ﻣﻨﻈﻢ وادار ﮐﻨﻨﺪ.
درد ﮐﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و از ھﺮ ده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ،ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ  ،ﺳﺘﻮن ﻣﮫﺮه ھﺎی ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ در اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ  ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در ﻧﮫﺎﯾﺖ  ،دردھﺎی ﮐﻤﺮی ﻣﺰﻣﻨﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﯾﯿﺪھﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻮرﺗﻮن ھﺎ داروھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ھﺎ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ،ﺟﺮاﺣﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﯾﯿﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ،اﻟﺘﮫﺎﺑﺎت رﯾﻪ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺑﺎﻓﺖ ھﻤﺒﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻟﺘﮫﺎب روده ،ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﻋﻀﺎء و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﺗﻮاﯾﻤﯿﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﯾﻦ داروھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری داروھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻮارﺿﯽ در ﺑﺮ دارد

 - ٨ﺣﺬف ﺣﻖ ﺟﺬب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺖ
ﺻﺮاط ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﺣﺬف ﺣﻖ ﺟﺬب را از اﺣﮑﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎدر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ  -درﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﺮاط  ،ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ اﻓﺰود :ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺟﺬب ﻣﺎھﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ
ﺣﺪود  ٢۵٠ﺗﺎ  ٣٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ از ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری داﺷﺘﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎً اﺻﻼح ﺷﻮد .رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن وی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎدر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ رد ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ای
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻞ ﺷﻮد .ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻤﺎﺳﮫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﭘﺮﺳﺘﺎران و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﻖ ﺟﺬب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ھﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد

 - ٩دارو ﻏﺬا ٣ :ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻻک ﻧﺎﺧﻦ
ﺧﺒﺮﭘﺮداز  -اﮔﺮ از ﻻک ھﺎی ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺎ رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ  ٢۵ﻻک ﻧﺎﺧﻦ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوی  ٣ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ ،ﻓﺘﺎﻻت و ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ اﺳﺖ .ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪھﺎ و ﺟﺪول ھﺎی اﺳﺎﻣﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد،
ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ واﻟﯿﺘﯽ ﻻﻧﮓ ،ﻣﺤﻘﻖ ارﺷﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺎﻓﺘﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻻک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻧﺎﺧﻦ از  ٣ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ژاﭘﻦ و ﭼﯿﻦ ﻣﺮﺳﻮم و ﻻک ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﮫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪه
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ژﻻﺗﯿﻦ و ﻣﻮم زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺑﻮد .ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از رﻧﮓ ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻗﮫﻮه ای ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﯿﺎه ﺣﻨﺎ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻻک ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎزار
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎوﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻻک ھﺎی اﻣﺮوزی زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻻک
ﻻک ھﺎی ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺎﯾﺪ دارای وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ،ﮐﺸﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﻧﺎﺧﻦ ،اﻧﻌﻄﺎف و اﺳﺘﺤﮑﺎم ،ﺗﺮک
ﻧﺨﻮردن ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺳﺮد و ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ
و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺘﺮو ﺳﻠﻮﻟﺰ ،رﻧﮕﺪاﻧﻪ ،اﺳﺎﻧﺲ ،رزﯾﻦ ،ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻮادﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻼل
ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺘﺎﻻت ،ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ در ﻻک ﻧﺎﺧﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻک ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻻک ﻧﺎﺧﻦ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺖ?ﺗﺎن ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ای را )از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ( در ﺳﺎﺧﺖ ﻻک رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ،ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺣﻼل ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﮫﺎب رﯾﻪ و ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﺣﻼل ھﺎ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ آﺛﺎر ﺳﻤﯽ آن در ﺑﺪن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده در ھﻮای داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ.
ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪک آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ،ﺳﻮزش و ﺧﺎرش ﭼﺸﻢ و رﯾﺰش اﺷﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻨﻔﺲ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرد ،ﺳﻮزش ﮔﻠﻮ ،اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ آﺳﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﺼﺮف اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ و ﺟﺬب آن از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮن ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪﺧﻮن و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮارت ﺑﺪن را در ﭘﯽ دارد .ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺲ ﺑﺮرﺳﯽ  ١٢٠ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻠﻮ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ
ﺣﻼل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﺘﺎﻻت
داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﻨﻮز درﺑﺎره آﺛﺎر ﻓﺘﺎﻻت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮردو ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎه ھﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﻨﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ھﺎی ﺣﺎوی ﻓﺘﺎﻻت ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری
از ﭘﮋوھﺶ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﻓﺘﺎﻻت ﺑﺮ ﮐﺒﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ ،رﯾﻪ ھﺎ و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ )ﺑﯿﻀﻪ ھﺎ( ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺘﺎﻻت و ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ،اﺛﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ھﻮرﻣﻮن زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮوژن دارﻧﺪ .اﮔﺮ زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی
ﻣﺎدرزادی در اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺛﺮ ﻓﺘﺎﻻت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ از ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺗﺎ  ،٢٠١١ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه روﭼﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻓﺘﺎﻻت در ﺑﺪن ﮐﻪ در ادرار ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه دور ﮐﻤﺮ آﻗﺎﯾﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎده را از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺣﺬف
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺗﺎزه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داد ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﻻک ﻧﺎﺧﻦ از ﺣﻼل ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻک ﻧﺎﺧﻦ دارد ،در اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﯽ ای وﯾﻼﻧﺴﻮن،
اﺳﺘﺎد روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻟﻨﺪن و ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮار ﻣﻐﺰی و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯽ ﺑﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ھﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺨﭽﻪ ای و اﺧﺘﻼل در
ﺑﺨﺸﯽ از راه ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم راه ھﺎی ھﺮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ١٠وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ھﺸﺪار داد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ھﺸﺪار داد.
ﻣﮫﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﮔﻮراﻧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(
 ،ﮔﺎز رادون را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت و ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ آﺳﯿﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﺎز رادون ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :رادون ﮔﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد .در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوراﻧﯿﻮم اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺎز رادون ھﻢ وﺟﻮد دارد .اوراﻧﯿﻮم ھﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪن
از زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻃﯽ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﺎز رادون اﺳﺖ و از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎزھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :رادون ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎزھﺎ در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارد .ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻓﻀﺎی آزاد ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد .ﺧﻄﺮ ﮔﺎز رادون ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﮑﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎز در داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﺮھﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎزل
ﻧﻮﺳﺎز ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮫﻮﯾﻪ آن ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،رادون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮراﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﺎز رادون ھﻨﮕﺎم ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای رﯾﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎز رادون ﭘﺲ از ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن
رﯾﻪ در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎزل ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز رادون در ﻣﻨﺎزل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎزل در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١١ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ن ﺻﺤﺮاﯾﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ
وب دا  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت
ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن :ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ن ﺻﺤﺮاﯾﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﺎری در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺳﯿﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ از اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﺼﺐ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﯾﺎدآور ﺷﺪ:اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺪاد
رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.
وی وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ را ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ درھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ ،ﻃﻮﻓﺎن  ،ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﮫﻠﮏ و واﮔﯿﺮ آن ھﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ زﯾﺎد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ در آن
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ی ﻣﺠﺮوﺣﺎن از ﺻﺤﻨﻪ ی ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ٢٠١/٢٠۵/١٠٩/.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺰ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮر ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ارﺗﻘﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﮑﺎری ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮات در ھﻨﮕﺎم
ﺑﺤﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
وی در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻏﺪﻏﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :دﻏﺪﻏﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺠﮫﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ
در ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎﻣﯽ در ارﺗﻘﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن
ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺮﮐﺰﺳﻮاﻧﺢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن
ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﺠﮫﯿﺰ و راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دراﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ورﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دارد و از
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﻠﯿﻨﮏ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ دراﺳﺘﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﺮﻣﺰﮔﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎص آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﻮاﯾﯽ ﻗﺮاردارد
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ وﯾﮋه و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎن
ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن درﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دارای ٩٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮزی آﺑﯽ و  ١۴ﺟﺰﯾﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﻮاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﺧﺘﺼﺎص آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﻮاﯾﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﮕﺮد ھﺎی اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و وﻓﻮرﯾﺖ
ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺰ ده اﺳﺘﺎن اوﻟﻮﯾﺖ دار ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ و ﻧﺎوﮔﺎن ھﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺪوم ،ﺻﻌﻮد و ﻓﺮود ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﻟﮕﺮدھﺎ و اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ در ﺳﻄﻮح ﻧﺎھﻤﻮار و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ واﺣﺪ اﻣﺪادی از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﻣﺪاد ھﻮاﯾﯽ اورژاﻧﺲ  ١١۵اﺳﺖ.
وی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ھﺰار و ﭘﻨﺠﺎه ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ
درﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎھﮫﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﺎده ای ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴٠٠ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺎﯾﮕﺎھﮫﺎی اورژاﻧﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﺳﺘﺎﻧﯽ را از ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اورژاﻧﺲ ھﺎی ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ١۴ھﺰار ﻧﯿﺮوی درﻣﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﭘﺰﺷﮏ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎر  ،ﮐﺎردان و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ١٢ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد
وب دا  -ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻢ ﻧﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﻀﺎی ﭘﺮﻧﻮر اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از آن دﺳﺘﻪ ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮد را در آن ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎدﻗﯽ اﻓﺰود :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ در
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی ﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻀﺎدی ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻮری ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ رواﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻧﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و
اﻏﻠﺐ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ رواﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ٢٠٣/ .

 ١٠ - ١٣ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮوع آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﻣﻠﯿﺖ  -آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن در ﺳﺎل  ١٩٠۶ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»آﻟﻮﯾﺲ آﻟﺰاﯾﻤﺮ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ.
آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن در ﺳﺎل  ١٩٠۶ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﻮﯾﺲ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ،آﻣﺎرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺟﮫﺎن در ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روﺑﺮو
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ،ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺴﯿﺎر و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ آورد...
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ،ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻘﯽ از ﻧﻮع ،ﻋﻼﯾﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻧﺪارﻧﺪ .اﻋﻈﻢ ﻣﯿﺮﺣﺎج،
ﻣﺴﻮول ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش اﻧﺠﻤﻦ آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮده اﯾﻢ.
آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ؟
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﻣﻘﺪاری از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ذھﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﻓﺮاد ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﻣﻐﺰ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺪن دﭼﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رو ﺑﻪ زوال و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮود .آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻮع زوال ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ از ﺳﻦ  ۶٠-۶۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎ
ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻨﯽ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ دﭼﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
آﯾﺎ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؟
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ آن را ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺷﯿﻮع آن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ،درﺻﺪ
ﺷﯿﻮع و ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﮑﺘﻪ ،دﯾﺎﺑﺖ و ﻧﯿﺰ آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا اﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن در ﺳﺎل  ١٩٠۶ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﻮﯾﺲ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮب ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻐﺰ ،ﮐﺎھﺶ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﻣﻐﺰ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﯿﺠﮕﺎھﯽ ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﻣﺴﻮول ﻧﮕﮫﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﻐﺰ را ھﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ھﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ،ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻣﻐﺰی ھﻢ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ذھﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم آن را ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻪ ھﺴﺘﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻠﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ١٠ﻋﻼﻣﺖ ھﺸﺪار دارد :اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ،اﺧﺘﻼل در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮه ،ﮔﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،اﺧﺘﻼل در
ﮔﻔﺘﺎر ،اﺧﺘﻼل در ﻗﻀﺎوت ،اﺧﺘﻼل در ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ،ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ،از دﺳﺖ دادن ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ اﻧﮕﯿﺰه زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﮔﺮ ﻋﻼﯾﻢ ھﺸﺪار ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه در ﻓﺮد دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اوﻟﯿﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﺎور و روان ﺷﻨﺎس اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﻗﺪام ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ،ام آر آی ،ﻧﻮار ﻣﻐﺰی ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺨﺎع و ...ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﺑﺘﻼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دوره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻧﻮع اﻗﺪام ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ
ﺑﻪ  ١٠ﺳﺎل ھﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری  ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﯾﺎ ﺧﻔﯿﻒ ،ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮد
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﻧﯿﺎز دارد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ
ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ھﺎی زﯾﺎدی از ﻣﻐﺰ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ذھﻨﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ راھﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن آﻟﺰاﯾﻤﺮ وﺟﻮد دارد؟
ھﻨﻮز درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻣﺎن ھﺎی داروﯾﯽ و اﻗﺪام
ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﺑﺪﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻣﺎﺳﺎژ ،ھﻨﺮ ،ﻋﻄﺮ و ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ذھﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ،ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟
ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ وراﺛﺖ ،ﭘﯿﺮی ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ذھﻨﯽ ،اﻧﺰوا و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺳﺘﺮس ھﺎ و ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﯽ  -رواﻧﯽ ،ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ،آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ،ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﭼﺎﻗﯽ
و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ،ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﺪاوم ﻗﻨﺪ ،ﭼﺮﺑﯽ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن در ﺑﺮوز آن ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮫﺎ ھﻢ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ؟
ﻧﻪ! درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ارث در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذھﻨﯽ ﺧﻮد
ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ.
راھﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ھﺴﺖ؟
راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ از آﻟﺰاﯾﻤﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،راھﮑﺎرھﺎی ﺳﺎده و ﻣﻔﯿﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آراﻣﺶ رواﻧﯽ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﺮ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮارض ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ،داﺷﺘﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ھﺎی دوره ای .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز
ﯾﺎدﺷﺪه ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
ﺣﺮف آﺧﺮ؟
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش اﻧﺠﻤﻦ آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﺎدﮔﯽ دارد در ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮاھﺎ ،ﺳﺮاھﺎی ﻣﺤﻠﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ،ﻣﺪارس ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ،اداره ھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار و ﻧﺸﺮﯾﻪ ھﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ.

 - ١۴ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﭘﺮداز  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﻮرم  ۴٠درﺻﺪی ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺗﻮرم ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﻈﺮه در اﻋﺘﺒﺎرات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪه و اﮔﺮ ھﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻓﮑﺮی ﻧﺸﻮد،
اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش داروﻏﺬا ،ﺳﺠﺎد رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس،اﻓﺰود :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﮐﻨﻮن دﻏﺬﻏﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﺳﺖ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﯽ  ٨ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎھﺪ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ  ۴٠درﺻﺪی ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ھﺘﻠﯿﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺸﺘﺮک از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﮫﺎ و اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم
ﺳﺎل اﺻﻼح ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه زودﺗﺮ از ھﺮ ﺳﺎل و در ﺑﮫﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﯿﻤﻪ و دوﻟﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺎه ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﺷﻮد.ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ واﻗﻌﯽ ﺗﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﻮد،
دو راه ﺣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ از
ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد و راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ دارد و ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز وﺟﻪ از ﻣﺮدم ﺧﺎرج از ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮑﺎھﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ.
رﺿﻮی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺸﺨﺼﯽ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آن ﺧﺮاب
ﺷﺪه و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻗﺘﮫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺬﯾﺮش روزی ١٠٠ﺑﯿﻤﺎر۵٠ ،ﺑﯿﻤﺎر را ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮآورد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ھﺎ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ و دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻮزه داروﯾﯽ ،دوﻟﺖ ﮐﻤﮑﮫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﻧﮕﮫﺪاری و اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮐﻤﮑﮫﺎﯾﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﮫﺪارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﻌﻼً ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺸﮫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ھﻢ
ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد.

 - ١۵ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روزه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻼ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ در ﺳﻄﺢ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺎزﻧﺪران " ،دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر  -ﻣﺴﻦ و
اﻃﻔﺎل اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع واﮐﺴﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﮐﺴﻦ ھﺎ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻ داروﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻗﯿﻤﺖ
واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﮐﺴﻦ ھﺎی ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﻣﺸﮑﻞ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص  -ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و دﯾﺎﻟﯿﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ/.س

 - ١۶زﺧﻢ ﮐﮫﻨﻪ ای ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد
ﭘﺎرس ﻧﯿﻮز  -ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در آورده اﻧﺪ .دوﺑﺎره ھﻤﭽﻮن
زﺧﻤﯽ ﮐﮫﻨﻪ ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮاردی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ در داﻣﻐﺎن،
دھﻠﺮان ،اﺻﻔﮫﺎن و ...ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ،ﺳﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺰش ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی از ﺳﮓ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﻣﻮش
ﺻﺤﺮاﯾﯽ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﮑﺎﻧﮫﺎی ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﺎرﯾﮏ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ و ﻧﺨﺎﻟﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﮫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﮏ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺧﻢ در ﻣﯽ آﯾﺪ .زﺧﻤﮫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻃﯽ ﻣﺪت  ۶ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻮﺷﮕﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺳﺎده ،ﻋﺎرﺿﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﻓﺮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺮاد در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،درﻣﺎن و دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺸﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ﺳﻪ ﻣﺎھﻪ اول ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺎھﮫﺎی ﻣﮫﺮ و آﺑﺎن ﻋﻼﺋﻢ آن در ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮزادی رﯾﯿﺲ اداره زﺋﻮﻧﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی
ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺎء آن ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ آﻟﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٩ھﺰار ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺨﺎﻟﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮع ﺳﺎﻟﮏ
ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ ﻋﺮب ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺰش ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ آﻟﻮده ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :اﻧﺒﺎﺷﺖ زﺑﺎﻟﻪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﺿﻼب ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺨﺎﻟﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎل ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺴﺎزی ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻣﺨﺮوﺑﻪ،
ﻧﻤﺎھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫﺴﺎزی ﻧﺸﺪه و زﻣﯿﻨﮫﺎی وﺳﯿﻊ رھﺎ ﺷﺪه از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻮع ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺟﻤﻊ آوری زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﮫﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﮫﺮی ،ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرھﺎی
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن درزھﺎ و ﺷﮑﺎﻓﮫﺎ ،ﺑﮫﺴﺎزی اﻣﮑﺎن ﻣﺨﺮوﺑﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﮕﮫﺎی وﻟﮕﺮد از ﺟﻤﻠﻪ راھﮑﺎرھﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﻮع ﺳﺎﻟﮏ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ روز ھﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١۵٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑـﻪ ﺳﺎﻟﮏ در  ٢٠روﺳﺘﺎی ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق داﻣﻐﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑـﻪ ﻣـﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﺮﻣﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ ،ﺷﺎھﺪ اﺑﺘﻼی  ٨٢٧ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ در اھﻮاز و دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ
اﻓﺮاد دارد.
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮزی دھﻠﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺲ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم دوﻣﯿﻦ ﺷﮫﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ و ﻧﺨﺎﻟﻪ
ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴٠٢ﻧﻔﺮ از اھﺎﻟﯽ دھﻠﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ دھﻠﺮان ،ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﮕﮫﺎی وﻟﮕﺮد و ﮔﺮﺑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮫﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد .وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭘﻨﺎھﮕﺎھﮫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،رﻃﻮﺑﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮی ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﯿﺸﻤﺎ ﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪی )ﺳﺎﻟﮏ( ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ دھﻠﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻣﺎری از ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﮫﺎﺟﺮت
اﻓﺮاد از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ،وﺟﻮد ﻣﺤﻠﻪھﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺧﺎﮐﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮچ رو دﻻﯾﻞ ﺷﯿﻮع ﻣﺠﺪد ﺳﺎﻟﮏ در
ﻟﺮﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
در زواره ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﮐﺎﺷﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮﯾﺮ ﻧﻤﮏ اﯾﺮان ھﻢ ﺑﻌﺪ از  ۵٠ﺳﺎل ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،از ھﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن  ٧٠درﺻﺪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﺳﺎﻟﮏ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ و ﮐﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

 - ١٧ﮐﻠﯿﻪ ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ درد دارد!
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ٩٠اﺳﺖ ٣٠ ،درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ  ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
درﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی ھﺴﺘﻨﺪ و از ھﺮ  ۵اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی دارد.
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز" :ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ٩٠اﺳﺖ ٣٠ ،درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ  ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی
ﮐﻠﯿﻮی ھﺴﺘﻨﺪ و از ھﺮ  ۵اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی دارد.
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺤﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ ﺳﺎل دو ھﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻪ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ھﻢ ﺑﻪ اﻣﺮی راﯾﺞ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن و
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻪ در ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺷﮫﺮ و در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،آﮔﮫﯽ ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ را ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﯾﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ! ﮐﻠﯿﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺮﯾﺪﻧﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﺳﺎل  ۴٧از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ٢٠ﺣﺪود
ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روش اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ﺟﺴﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﯿﺶ از  ٩٠درﺻﺪ از ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﮐﻠﯿﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻏﯿﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶ از  ٢٠ھﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ٢٠
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﺗﺒﻪ اول ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و رﺗﺒﻪ ﭼﮫﺎرم ﺟﮫﺎن ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﻨﻮز ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی در اﯾﺮان ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ،ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دارو و درﻣﺎن ،راﯾﮕﺎن ﻧﺸﺪن داروھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪن داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای
ﮐﺎھﺶ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺴﮫﯿﻞ ورود داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮﯾﮋه در
ﺑﺮھﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮرﻋﺎم ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اذﻋﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را دﺳﺘﺨﻮش ﮔﺮداب ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻧﻮروزی ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮫﺮاﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی
ﮐﻠﯿﻮی اﺳﺖ .ﻧﻮروزی ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر  ١۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﺮ  ۵اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی دارد.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود  ٢٠درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی در ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻧﻮروزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد  ٢ھﺰار
دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :در ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ از دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ از وﺟﻮد  ۴۵٠٠دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ۴۵٠ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ
داد و اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﻦ  ١۵ﺗﺎ  ٣٠ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻮروزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن رﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی در ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل  ١٣۴۵ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣١ھﺰار و  ٨۵٠ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ١١ھﺰار و  ٨۵٠ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ دوﺑﺎره دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٢ھﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :در ﺳﺎل  ٨٨ﺳﮫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ از ﻣﺮگ
ﻣﻐﺰی ﺣﺪود  ٣٩۵ﻣﻮرد ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  ٨٩ﺑﻪ  ۵٩٠ﻣﻮرد و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ٧۶٠ﻣﻮرد رﺳﯿﺪ .ﻧﻮروزی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﭼﮫﻞ و
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﺸﻢ آﻣﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﺟﮫﺎن ﻗﺮار دارد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اھﺪای ھﺮ دو ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در اﯾﺮان ﺳﺎل  ۴٧اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ۴٧در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﮫﻠﻮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ
ﻣﺪت ھﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در آﺧﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﮫﺮی ﺷﯿﺮازی زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ
ﺑﺪن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن وی ﮐﻪ ﺟﻮان  ٢۴ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮫﺮی
ﺷﯿﺮازی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺳﻨﺎدی زاده و دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺳﻤﯿﻌﯽ در ﺳﺎل  ۴٧اﻧﺠﺎم و
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ از آن ﺳﺎل ازﻋﻤﻞ ھﺎ راﯾﺞ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺒﺘﮑﺮ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺟﮫﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد؟
دﮐﺘﺮ ﺟﻮزف ﯾﯽ ﻣﺎری ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ در ﺟﮫﺎن را اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﺰه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺑﻞ را ﺑﺮد .او ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺳﻦ  ٩٣ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ درﮔﺬﺷﺖ .از زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﺎن دوﻗﻠﻮھﺎﯾﯽ
ھﻤﺴﺎن ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺪاﻣﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎری در ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﺮاه ﺑﺎ
دﮐﺘﺮ دوﻧﺎل ﺗﻮﻣﺎس ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺟﺎﯾﺰه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺑﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺎری در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ از ﺟﺎﻧﺐ اﺧﻼق ﮔﺮاﯾﺎن و رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺴﺎن در ﮐﺎر ﺧﺪا دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ اواﯾﻞ دھﻪ  ١٩۵٠ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮی در ﺟﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺎری و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺘﺮ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺑﺎ
روش ھﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﮕﮫﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩۵۴آﻧﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
رﯾﭽﺎرد و روﻧﺎﻟﺪ ھﺮﯾﮏ  ٢٣ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دوﻗﻠﻮھﺎی ھﻤﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ دو
آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎدی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ روﺑﻪ رو ﻧﺒﻮدﻧﺪ .رﯾﭽﺎرد ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ  ٨ﺳﺎل دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ھﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ازدواج ﮐﺮد و از او ﺻﺎﺣﺐ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎری ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی دﯾﮕﺮی را روی دوﻗﻠﻮھﺎی ھﻤﺴﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را روی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
اﻧﺠﺎم دھﺪ و داﻧﺶ ﺧﻮد در ﻣﻮرد رد ﮐﺮدن ﻋﻀﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داروﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ واﮐﻨﺶ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی را ﺣﻞ ﮐﺮد .از وی در ﺳﺎل  ٢٠٠۴و در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﮑﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ روﻧﺎﻟﺪ ھﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد.

 - ١٨آﻟﻮدﮔﯿﮫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ارﻣﻐﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺮب ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻧﻔﺲ ھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ و ﺷﯿﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻏﺮب
ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﮫﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻد ھﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ،ﻓﻮل ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﻟﻤﮫﺪی و ھﺮﻣﺰآل
در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻧﻮردی و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻨﺪر
ﺷﮫﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮔﺰاف ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻟﻘﺐ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮ
ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ روز ﻣﺮه ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﻣﯽ ﮔﺬارد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از  NGOھﺎ ،ﺗﺸﮑﻠﮫﺎی ﻣﺮدم ﻧﮫﺎد ،ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن و ﻃﯿﻒ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ورزﺷﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎرھﺎ از ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ و ﺷﮫﺮداران ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎرھﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا و دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﮫﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺤﺚ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺎ ﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ درﯾﻎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی.
ﺣﺘﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﻟﻤﮫﺪی و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ در ﺣﻮزه ورزش ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ﺗﯿﻤﺪاری ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻣﺘﯿﺎز ﺗﯿﻤﺪاری در ﻟﯿﮓ دو را واﮔﺬار ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ھﻢ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای از
اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ و ﺻﺎدرات را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر از ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ وارد ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ
ﺣﻀﻮر ﺳﮫﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﮕﯿﺮم ،ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷﮫﺎ و اﺟﺮای
ﻃﺮﺣﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ
ھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎﺻﯽ ھﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻد ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ،
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮدار ،ﭼﺸﻢ و اﻋﺼﺎب در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات وزارت ﺑﮫﺪاش و درﻣﺎن ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﻢ ﺳﮫﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮫﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن
اﻣﺮی ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ھﻤﮑﺎری ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﺎری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺰو اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮر ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ارﺗﻘﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﮑﺎری ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮات در ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
وی در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻏﺪﻏﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :دﻏﺪﻏﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺤﺮان ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺠﮫﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ در ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
اﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎﻣﯽ در ارﺗﻘﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﺠﮫﯿﺰ و راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻻزم ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دارد و از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﻠﯿﻨﮏ ھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ دراﺳﺘﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ١٩روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ( ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﻮوﻻن اﻣﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ( اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ زاده روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ( ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﻗﺮﯾﺐ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ روﺑﻪ رو ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎھﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را داده اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دارد اذﻋﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪﻣﺖ و
اﺳﺘﮫﻼک ﺳﺎزه ای و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﮕﮫﺪاری و ﺗﺠﮫﯿﺰ ،ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺪرن درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن از وﺟﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ زاده اداﻣﻪ داد :در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی از اراﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ( ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان ﺧﺒﺮ داد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺴﻮوﻻن اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 - ٢٠ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎھﺶ ذﺧﺎﯾﺮ اواﯾﻞ دﯾﻤﺎه ﺧﻮن اھﺪا ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻮاره اواﺧﺮ آذر و اواﯾﻞ دﯾﻤﺎه اھﺪای ﺧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از
ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮن اھﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺪا؛ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻮل ﺳﺮﻣﺎ اھﺪای ﺧﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ
ﮐﺎھﺶ در اواﺧﺮ آذرﻣﺎه و اواﯾﻞ دﯾﻤﺎه ﺑﻪ اوج ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :از ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ و اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﺧﻮاھﺶ دارﯾﻢ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل
اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺧﺎص ،از آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اواﺧﺮ آذر و اواﯾﻞ دﯾﻤﺎه ﺧﻮن اھﺪاﮐﻨﻨﺪ.
وی وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺧﻮن ﮔﯿﺮی را ﺧﻮب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﯿﺴﻪ و ﮐﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ھﻢ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ھﻤﺖ ﻣﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ/.ح

 - ٢١داروﺳﺎزان از ﻓﺮط ﺣﻀﻮر دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺒﺮﭘﺮداز  -آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داروﺳﺎزان در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ دارﯾﻢ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺷﺪه و ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ ﻣﺴﻮوﻻن ﻓﻨﯽ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی
دﯾﮕﺮ زﻧﺠﯿﺮه درﻣﺎن اﻋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﮑﺎران در ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ دارو و ...ھﯿﭻ ﻧﻘﺺ و اﺷﮑﺎﻟﯽ
وﺟﻮدﻧﺪارد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ھﻤﻮاره داروﺳﺎزان از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارو ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و
ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ،ﻣﺼﺮف و ﻧﮕﮫﺪاری وﺟﻮد دارد .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﻋﺮﺿﻪ دارو و ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﺮح ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اداره ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﻮف ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺎﯾﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران در ﻗﺒﺎل ﻧﺴﺦ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دارو و ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ ،ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻻن ﻓﻨﯽ داروﺳﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و درﻣﻮرد داروی ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﯽ ،ﺣﺮﻓﻪ ای و
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎس ﺳﻮاﻻت و اﺑﮫﺎﻣﺎت ﺧﻮد را از داروﺳﺎز ﺣﺎﺿﺮ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .درﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ داروی ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ...ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ھﺮ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ داروﺳﺎزان را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد داﻧﺴﺖ:
.١ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دارو ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﺎدرﺳﺖ داروھﺎ ﻋﺎﻣﻞ  ١١درﺻﺪ و ﻋﻮارض
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ  ١٧درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
.٢ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ روش ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎران
.٣اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻤﺎران در ﭼﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ داروی اراﺋﻪ ﺷﺪه
.۴اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ و ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ
.۵ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻋﻀﺎ ،داروﺳﺎزان ھﻤﻮاره ﺟﺰو ﮔﺮوه اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺤﺘﺮم در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﺳﺎزان
ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ:
.١ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ از داروﺳﺎزان در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
.٢ﺗﻌﺮﻓﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ ﭘﺲ از  ٢ﺳﺎل ﺑﺎ  ۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﻮب و اﻋﻼم ﺷﺪ.
.٣ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد دارو ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮزﯾﻊ داروھﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
.۴ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﮫﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ھﺮ روزه ﺷﺎھﺪ ﮐﺎھﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ھﺴﺘﯿﻢ.
.۵درﯾﺎﻓﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ھﻤﭽﻨﺎن دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ.
.۶ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ارﻗﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎی ﻣﺘﻤﻢ و ...ﺗﯿﺮﺧﻼص را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮ
ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ھﺠﻤﻪ ھﺎی ھﺮ روزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮر داروﺳﺎزان و ﻣﺴﻮوﻻن ﻓﻨﯽ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ آﻣﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ھﻤﯿﺸﮕﯽ و
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺷﺪه و ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .درھﺮﺣﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪم داروﺳﺎزان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ھﻤﭽﻮن دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و
ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﯿﺶ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻐﻮل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻻزﻣﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر داروﺳﺎزان اداره ﮐﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ھﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﯿﺪ

 - ٢٢ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ /ﭼﻨﺪدرﺻﺪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ زن ﺷﻮﻧﺪ ؟!
زن ﻓﺮدا  -ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺗﺎ  ١٣٨٩ﺗﻌﺪاد  ١٣۶۶ﻧﻔﺮ ﺟﮫﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۵۶درﺻﺪ ﻣﺮدان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ زن و  ۴۴درﺻﺪ زﻧﺎن
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد داده اﻧﺪ.
روال ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر اﺑﮫﺎم ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻇﺎھﺮ ﻣﺮداﻧﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ زﻧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دادﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه آن ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ اﺑﺘﺪا وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎھﺮی ،ﺟﺴﻤﯽ و
ھﻮرﻣﻮﻧﯽ او ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺎ وی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده وی ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ
واﻗﻌﺎً ﻣﺤﺮز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻞ دارد اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ رواﻧﯽ ،روﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺎور روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻣﮑﺎن درﻣﺎن وی وﺟﻮد دارد ﯾﺎ آن ﻗﺪر اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺎ او ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
اﮔﺮ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎ و ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﻣﮑﺮر ﻟﺰوم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﭘﺲ از آن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا)س( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﺮان از ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٣٨٠آﻏﺎز ﺷﺪه و ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪادی ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
در اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ٢۶ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد روﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﯾﺪون ﺧﺎﺗﻮن
ﻣﻠﮏ آرا اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺣﻀﻮری ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزه ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻠﮏ آرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .او ﭘﺲ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن زﻣﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺮاﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( دﯾﺪار ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،ﭘﺲ
از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻠﮏ آرا ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ .در آن ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻠﮏ آرا و ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺘﻮای ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد
اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد .
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﻨﺴﯿﺖ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.

 - ٢٣ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺣﺪود ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دارو و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﮔﻤﺮک
ﺧﺒﺮﭘﺮداز  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠درﺻﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ارزی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﻮﺳﺘﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺬاری ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش داروﻏﺬا ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺣﺪود  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دارو و
ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﮔﻤﺮک ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻇﺮف
ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ از ﮔﻤﺮک ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز  ٢۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ارز ﺑﺮای دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اداﻣﻪ داد :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ٩٧۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ارز داروﯾﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮل دادﻧﺪ و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺒﺮان ﺷﻮد و ھﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
واﮔﺬاری اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺬاری ارز ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﺴﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺴﻮوﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ،ارز دارو در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،دارو در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ١٠
درﺻﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات را در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ارزی ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در
اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی  ٨و  ٩و  ١٠ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻀﻨﻔﺮی ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺬاری ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺮای
ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﻮاردی در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
وی اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ھﻢ اﮔﺮ اوﻟﻮﯾﺖ  ٢ﺑﺮای ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ  ٣ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺑﺘﺪا ارز ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارز ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ ﺑﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 - ٢۴ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ!
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺪود ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮن از ﻣﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ داد ﻣﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه وﺑﮕﺮدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران"  ،ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﻢ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮن ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه و ﺳﻤﻮم و آب اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ
دﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و دوﺑﺎره وارد ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ از ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ اﻟﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺎر  ٣اﻟﯽ  ۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮج ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻔﺘﮕﯽ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮔﻼﯾﻪ ھﺎی دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روﯾﺪاد در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺸﮑﻞ آﻧﮫﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮج  ١۵دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ١١ﻋﺪد آن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و  ۴ﻣﻮرد آن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ در ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﯿﻦ دﯾﺎﻟﯿﺰ اذﯾﺖ ﻧﺸﻮد.
وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ روی ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روﯾﺪاد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮم و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ را ھﻢ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر آﺑﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻀﻼت و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﺸﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ روز ﺷﺎھﺪ ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎران
ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ از دﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ،رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را از دوش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﺪ ،آﯾﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ از ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﭼﺮا از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن
روی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺿﻄﺮاب اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ؟
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻤﺎران درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روﯾﺪاد از ﺑﯽ ﮐﻔﯿﯿﺖ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ ھﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮ روی دﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺳﻮزن ھﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ھﺎ ﺑﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺴﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻨﺪه و ﺧﻮن رﯾﺰی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران رخ داده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﺑﺎر آن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮن از ﻣﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ داد ﻣﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺣﺎل ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روﯾﺪاد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻮال را دارد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ھﺮ روز ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ؟ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺪام ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی روﯾﺪاد آﻣﺎدﮔﯽ آن را دارد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 - ٢۵ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روش درﻣﺎن آرﺗﺮوز ،دﯾﺴﮏ و ﮐﻤﺮ درد
ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز  -دﺑﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﮫﻨﮕﺎم آرﺗﺮوز و ﮐﻤﺮدردھﺎی ﺣﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺪا؛ دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮدردھﺎی ﺣﺎد ،آرﺗﺮوز و دﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ورزش درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم
ﺗﺸﺨﯿﺺ ودرﻣﺎن زودھﻨﮕﺎم ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﺮدرد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻮاری ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎھﯿﺖ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪی ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺸﮑﻼت وی ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در اﯾﻦ راه از روﯾﮑﺮدی ﺗﯿﻤﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﮕﺮه ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻋﺼﺒﯽ -ﻋﻀﻼﻧﯽ  -اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻗﻠﺒﯽ  -رﯾﻮی ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ﺣﻮادث ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﻃﺐ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل درد ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﺎزه ھﺎی اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮروﻣﻮﺳﮑﻮﻟﻮاﺳﮑﻠﺘﺎل ،ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﺐ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﮐﻨﮕﺮه ﭘﯿﺶ رو ھﺴﺘﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان روز ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺴﺎل را ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﮫﻢ ﻣﻄﺮح درﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ-ﻋﻀﻼﻧﯽ -اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻗﻠﺒﯽ -رﯾﻮی
اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع وﯾﮋه در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز اﯾﺮان از ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اﻇﮫﺎر
ﮐﺮد :ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن آرﺗﺮوز و دردھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ -اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺷﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر در اﻓﺮاد
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ھﻢ در ﺑﮫﺒﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ،ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﺑﯿﻤﺎری ام.اس ﻧﻘﺶ
دارد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﺮدرد و دﯾﺴﮏ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻮاری ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودھﻨﮕﺎم ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻋﺼﺒﯽ ،روش ھﺎی اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﮕﺮه ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﮋﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﺮدردھﺎی ﺣﺎد و دﯾﺴﮏ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ارﺗﻮﭘﺪی ،ﺟﺮاﺣﯽ اﻋﺼﺎب و روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ھﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﮑﺎری ھﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﮫﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز اﯾﺮان از  ٢٢اﻟﯽ  ٢۴آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ھﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ
ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﯽ
ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ٢۶ﺳﺎل ﺑﯽ ھﻮای ﭘﺎک ،ﺑﻪ روزھﺎی ھﺸﺪار رﺳﯿﺪ
روزآﻧﻼﯾﻦ  -روز دوﺷﻨﺒﻪ ١٢ ،آذر ﻣﺎه  ١٣٩١ھﻮای ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ اﯾﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ھﺸﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮدد ﺗﮫﺮان ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؛
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎ ﺗﺎ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ھﻢ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ھﻨﻮز ھﯿﭻ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺻﺪﻣﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﺪارس ﺗﮫﺮان ھﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ھﺮ ﺳﺎل درﯾﻎ از ﭘﺎرﺳﺎل
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﺎن در  ٣۶۵روز ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ روز "ﭘﺎک" داﺷﺘﻨﺪ و  ١۴۴روز "ﺳﺎﻟﻢ" را ھﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢١۵روز
"ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ" و  ٣روز "ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ" ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﺪی را ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﻗﻢ زد؛ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۶٠درﺻﺪ روزھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺮدم ﻣﻀﺮ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ در ﻧﯿﻤﻪ اول آذر ﻣﺎه  ٩١ھﻢ ﺧﺒﺮی از ﺑﮫﺒﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺴﺎل ھﻢ ھﻮای ﺗﮫﺮان آﻟﻮده ﺗﺮ از ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ٨ﻣﺎه از ﺳﺎل ،ﺗﮫﺮان
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﭘﺎک ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻠﯿﺲ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﮫﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺿﻄﺮار آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ،دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻓﻘﻂ
ﺧﻮدروھﺎی دارای ﻣﺠﻮز ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده زوج و ﻓﺮد ﺗﺮدد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﺮدد ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪن ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "ھﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و ادارات ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی اﯾﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ" ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ" :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻮا در ﺷﺮاﯾﻂ واروﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﺧﻮدروھﺎ و ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺷﻤﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل روﺷﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﮑﻮن ھﻮا اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﮫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ".
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان از ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮای ﺗﮫﺮان " :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻔﺲ در ھﻮای ﭘﺎک
ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ".
رﺷﯿﺪی ﮔﻔﺘﻪ "ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اول اﺳﺖ اﻣﺎ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ درﺟﻪ از اھﻤﯿﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ آﺧﺮ اﺳﺖ".
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎری
ﮐﻪ ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده در ﺳﺎل  ٨٩ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎر ھﺰار و  ٢٨ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺗﮫﺮان درﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ھﺰار و  ١٨١ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ؛ در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺎز ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ دو ھﺰار و ٩٩ﻧﻔﺮ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ "ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ھﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد .اﻣﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ آﻣﺎر و اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮھﺎ را ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺪا دوﺳﺖ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﻢ اﻋﻼم آﻣﺎر ﻓﻮت ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را "دروغ ﺑﺰرگ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ و
دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﻔﯿﺰم ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ،آﺳﻢ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮاﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ،ﻣﻌﺪه و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ھﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
راھﮑﺎرھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻏﯿﺎب ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﯿﺶ از  ٨٠درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺮک ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﻣﺘﻮﻟﯽ واﺣﺪ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان و دوﻟﺖ در
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ھﺎ در ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮات و ﻣﻀﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮاﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻮای ﭘﺎک ،زرد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ،ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ارﻏﻮاﻧﯽ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و
ارﻏﻮاﻧﯽ ﺗﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻮا ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ راھﮑﺎرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮرھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻋﻼم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای ﺗﻨﻔﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ از ﺣﻀﻮر در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ھﻮای آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی
ذرات ﻣﻌﻠﻖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ در روزھﺎی آﻟﻮده ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺪن ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد وﺗﻨﻔﺲ در ھﻮای آﻟﻮده ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در رﯾﻪ ،روﻧﺪ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ راھﻮر ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎیاورژاﻧﺲ ،ھﻼل اﺣﻤﺮ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮداری ھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ
)ﻣﺎﺳﮏ( ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 -در اﯾﻦ روزھﺎ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻟﺒﻨﯿﺎت را در ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎ ﺑﺪھﯿﺪ.

 - ٢٧اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﺰوﯾﻦ :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺿﺮوری ﮐﺸﻮر و دارای آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ
وزارت ﻛﺸﻮر  -اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻗﺰوﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﺿﺮوری ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ دارای آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﮐﺸﻮر؛اﺣﻤﺪ ﻋﺠﻢ در دﯾﺪار ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ؛
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺮای ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ اﻣﺮ واﺟﺐ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ در ﺣﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﻋﺠﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم آﺛﺎر اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن آن را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ را از ھﺮ ﻧﻈﺮ آﻣﺎده اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﻢ از ﺣﯿﺚ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ھﻢ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار داد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٨ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺪا؛زھﺮا ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از آﻧﮫﺎ را ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ١٣۵/٨۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮﺟﯿﻮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ داروھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
زھﺮا ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻗﻨﺪ و و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﮐﻢ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﻮی ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﮫﻢ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ،ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ وزن در ﺣﺪ
ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺎھﯽ ،ﭘﻨﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻏﺬاھﺎی ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از دﺧﺎﻧﯿﺎت،
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ ،وزرش ﻣﺪام و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺬاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﻮی در
ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
زھﺮا ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ھﺸﺪاردھﻨﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﺜﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺮ درد ،ﺳﻮزش ادرار ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در دﻓﻊ ادرار
ﺑﻪ رﻏﻢ اﺣﺴﺎس دﻓﻊ و ادرار ﮐﺪر ﯾﺎ ﺧﻮﻧﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫﺪاری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ٧٠- ١١٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ/.ح

 - ٢٩دو ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -اھﺪاء اﻋﻀﺎء دو ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺠﺎت و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﮫﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ
ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺸﮫﺪ "،دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﻋﻀﻮ از زﻧﺪه ﯾﺎد ﺻﺎدق ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺻﻨﻮﺑﺮی  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﮫﻢ دی ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ
آوری اﻋﻀﺎء ﭘﯿﻮﻧﺪی در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده وی و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اھﺪاء ﻋﻀﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
وی ﮔﻔﺖ  :ﮐﺒﺪ زﻧﺪه ﯾﺎد ﺻﺎدق ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺻﻨﻮﺑﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮازﺑﻪ آﻗﺎی  ۵٠ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم اھﺪاء و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :در ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از زﻧﺪه ﯾﺎد رﻗﯿﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻋﺮﺑﯽ  ۵١ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺪادی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺳﺒﺰوار
ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎء ﭘﯿﻮﻧﺪی در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده وی و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮگ
ﻣﻐﺰی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اھﺪاء ﻋﻀﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ اﻓﺰود  :ﮐﻠﯿﻪ ھﺎی زﻧﺪه ﯾﺎد رﻗﯿﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ  ۴١ﺳﺎﻟﻪ و آﻗﺎی  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ
از ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اھﺪاء و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪ
ﺧﺎﻟﻘﯽ ﮔﻔﺖ  :ﮐﺒﺪزﻧﺪه ﯾﺎد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮازﺑﻪ آﻗﺎی  ۵١ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺮﻧﺪ از ﺗﻮاﺑﻊ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اھﺪاء و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪ
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی اھﺪاء ﻋﻀﻮ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ٣۵٣ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻘﺪس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ/.س

 - ٣٠ﺣﺮف ﻣﺮدم
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺧﺎﻧﻢ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺧﺪا ﮐﻨﺪ داروھﺎی وارد ﺷﺪه ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 - ٣١دردی ﺑﻪ ﻧﺎم درد ﮐﺸﯿﺪن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ درد در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ درد و ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ درد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن اﺳﺖ،
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﺮس از درد ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺷﺪت و ﻓﺮاواﻧﯽ دردھﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارددردی ﺑﻪ ﻧﺎم درد ﮐﺸﯿﺪﻧﺘﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ درد در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ درد و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ درد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ آن اﺳﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از درد را ﺑﺮوز
دھﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ در ﻣﻮرد ادراک درد در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ درد ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻓﺮد ﺑﺮﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﺎآرام در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد آرام،
ﻣﺤﺮک ھﺎی درد ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺮﻧﻮش دارﯾﻨﯽ ،رواﻧﭙﺰﺷﮏ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﺎم ﺟﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮ ادراک درد ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮس از درد ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﺑﺮ ﺷﺪت و ﻓﺮاواﻧﯽ دردھﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﺑﺮاز درد ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
درد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ادراک آن ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﯿﺸﮕﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺳﻮزش اﻧﮕﺸﺖ ،ﻗﺮاردادن ﻧﻤﮏ در زﺧﻢ و وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان آرﻧﺞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دردھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺤﺮک دردﻧﺎک ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت درد ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺬف ﻣﺤﺮک ھﺎ
و ﺑﮫﺒﻮد ﻇﺎھﺮی ﺑﺪن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪ ھﺎی رواﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﺣﺴﺎس درد ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ دارﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل درد ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ھﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼل درد ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان ،ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ درد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻃﺮاﻓﯿﺎن در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روﺑﻪ رو ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ھﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ واﻟﺪﯾﻦ؛ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﻼل درد
اﺧﺘﻼل درد ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮات ﺟﺴﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺴﺎس درد در اﻧﺪام ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺪون آن
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺴﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪت آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﺮس و ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ درد ،ارﺗﺒﺎط
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ دارﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل درد در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺷﺨﺺ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﭘﺬﯾﺮش وﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﮔﺮﻣﯽ ﺧﻮد را از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن درﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﭼﯿﺰی
اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽ و آزردﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ او ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ اش روﺷﯽ را ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻊ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را در ﻓﺮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ از درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻠﻪ
ﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن را ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻣﮑﺮر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎﯾﺶ ،از ﺧﻮد ﻣﯽ راﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺮس از درد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ دارﯾﻨﯽ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ درد ،ﭼﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭼﻪ رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ درد اﮔﺮ رﯾﺸﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺳﯿﺪﮔﯽ و درﻣﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:اﺧﺘﻼل ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮوز درد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺮاغ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ دارد ،دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ و درد ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ درد ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد و اﯾﻦ دو در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس درد را در ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺗﺮس از درد ،ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺮس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم دوره درﻣﺎن ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن دارو ،درد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدد ،اﺣﺴﺎس درد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﮐﺎھﺶ درد
روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :دردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺪون داﺷﺘﻦ رﯾﺸﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل درد
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر اﺧﺘﻼل درد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ،ﻗﻠﺒﯽ  -ﻋﺮوﻗﯽ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اوج اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل درد ،در ﻣﺮدان دردھﻪ ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ و در زﻧﺎن از ﭼﮫﻞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ دارﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل درد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس در ﻓﺮد دارد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯽ ﺷﮏ واﮐﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس ھﺎ و
ﮐﺴﺐ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺪت در ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و از روش ھﺎی ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ روش ھﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺷﯿﻮه و
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ،داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺖ ،ھﻤﺪﻟﯽ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺳﺮزﻧﺶ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ را در ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ:اﯾﻦ روش ﺣﺘﯽ در ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮان ،دوﺳﺘﺎن و ھﻤﮑﺎران ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﯿﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در ﮐﺎھﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ درﻣﺎن ھﺎی رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح رﻓﺘﺎرھﺎی
ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎر( ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ورزش و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﺤﺮک روزاﻧﻪ و دوری ﺟﺴﺘﻦ از اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﮐﺎھﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺮاض و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ روﺣﯽ  -رواﻧﯽ دارد ،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪای از درﻣﺎن داروﯾﯽ ،روان درﻣﺎﻧﯽ ،رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ
و اﺻﻼح رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از روش ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس ،داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ھﻮازی ﺑﺨﺼﻮص ﭘﯿﺎده روی و دوﯾﺪن و ﻧﯿﺰ ورزش ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﯾﻮﮔﺎ و ﭘﯿﻼﺗﺰ در رﯾﺰش اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼﻻت درد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ اﺻﻼح ﺷﯿﻮه ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﮫﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﻣﻐﺰی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﺠﺎد ﺷﺎدی ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﭘﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮازی  /ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ

" - ٣٢ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی" دارو ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر /ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص در اﻧﺘﻈﺎر دارو
اول ﻧﯿﻮز  -ﺑﺤﺚ واردات ﺧﻮدروھﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وارداﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﺮج
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ارز ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش اول ﻧﯿﻮز ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ١٣آﺑﺎن داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ داروی ﮐﺎﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ،ﻧﺎم "دارو" ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد و آﻻم ﺑﺨﺶ روﺣﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ دارو آرام
ﺑﺨﺶ دردھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺣﯿﻪ و ﺗﻮان ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ھﯿﻮﻻی ﺑﺰرگ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ داروھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻤﯿﺎب و ﯾﺎ اﺻﻼ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ١٣آﺑﺎن و ھﻼل اﺣﻤﺮ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب و ﻧﺎﯾﺎب ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ را اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺒﻮد دارو در اﯾﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﺮد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ از روزھﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮ ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی
داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر را داد ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داروھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺸﮑﻼت ارزی در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ را ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ورود دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد؛
اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اواﺧﺮ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر و ﺗﺮﺧﯿﺺ آﻧﮫﺎ
ﺧﺒﺮ داد و ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ورود ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ورود اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد دارو در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮﻃﺮف و ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪزاده ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ از آﻏﺎز ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﯾﯽ ﺑﻪ ارزش  ١٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :واردات داروﯾﯽ در  ٢ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی وارد
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ  ١٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز اﺿﻄﺮاری از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ
در ﮐﺸﻮر ،ﺧﺮﯾﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :واردات اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی داروﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ھﻮاﯾﯽ از ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ  ٢ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ ورود ھﻤﻪ اﯾﻦ داروھﺎ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺗﻮزﯾﻊ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی  ١٣آﺑﺎن و ھﻼل اﺣﻤﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ،داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،داروھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﺑﺨﺸﯽ از واﮐﺴﻦ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ داروھﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی وارداﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ داروھﺎ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ١٣
آﺑﺎن و ھﻼل اﺣﻤﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی دارو ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ١٣آﺑﺎن داروھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ دارد .ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ١٠ﻋﺪد ﻗﺮص ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد
داﺷﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪی داروﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﻊ ﺷﻮد.
ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دارو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

 - ٣٣اﻇﮫﺎرات ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر  HIVﻣﺜﺒﺖ !
ﭘﺎرﺳﯿﻨﻪ  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﻤﻪ داروھﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺣﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ،
 ١٢ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ،ﻧﺮم ﻧﺮﻣﮏ روی ﺳﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻣﯽ ﺑﺎرد و زن ھﺮ وﻗﺖ ﺗﻮی آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ،ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺟﻤﺠﻤﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه و زﺧﻢ ھﺎی ﭼﺮﮐﯽ و ﻧﻤﻨﺎک ،ﺑﺎ زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ھﺎی ﺳﯿﺎه و ﻟﺐ ھﺎی
ﭼﺮوک ﺧﻮرده ﺳﻔﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺗﺮس ﺑﺮش ﻣﯽ دارد ﻣﺒﺎدا وﻗﺖ ﻣﺮگ ﻣﺜﻞ ﺷﻮھﺮش ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ھﺎی از ﺣﺪﻗﻪ در آﻣﺪه ،ﺧﺮ ﺧﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ رﻣﻖ ،ﺑﻪ داﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪﻧﯽ ﻣﺮگ ،ﭼﻨﮓ
ﺑﯿﻨﺪازد.
روزھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺧﻮدش را دﻟﺪاری ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدﻧﺶ ،ﺧﻮاب ﺳﺒﮏ ﻧﯿﻤﺮوزی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ،ھﯿﭻﮐﺲ از روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ
ﭼﻨﺒﺮه زده دور او و ﭘﺴﺮش ﻧﻤﯽ ھﺮاﺳﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز ،از آﻏﻮﺷﺶ ﻃﺮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎرم را ﺑﻨﻮﯾﺲ .اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺮگ ھﺎی ﺧﺸﮏ ﭼﻨﺎر را از روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭘﺲ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﻗﺮارﻣﺎن در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرک ھﺎی ﺗﮫﺮان
اﺳﺖ .دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ دﺳﺘﻢ را ﭘﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﺬب ﺷﻮم .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟
ﭼﮫﺮه ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز داﺷﺘﻪ ام ﻓﺮق دارد .زﻧﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﺻﻮرﺗﯽ ،ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎه و ﭘﺮﻧﻮر ،ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﮔﻨﺪﻣﯽ و ﻣﻮھﺎﯾﯽ روﺷﻦ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ  ۴٠ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﺨﺖ و ﺗﻠﺦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ آن ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻓﺎز اﯾﺪز ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻦ ﯾﮏ اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ ھﺴﺘﻢ .وﯾﺮوس در ﺑﺪﻧﻢ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺪارم.
ﺑﺎﺑﺎ آﻣﺪ ،ﺑﺎﺑﺎ اﯾﺪز آورد
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ ازدواج را روی دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﯾﺪز ،ﻣﯿﺮاث ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای او .ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮھﺮم ﺑﺎ اﺳﮫﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ وزن در ﺳﺎل  ١٣٧٨ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن داد .او ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺒﻮد؛
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ھﯿﭻ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺪس ﻧﺰد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﻢ ھﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ورق ﺧﻮرد ،ﯾﮏ روز ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ،ﻣﺮد ،آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ ،داﺷﺖ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ ،ﺑﻐﻀﺶ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪ؛ اﺷﮏ ھﺎ ﮐﻪ زﺧﻢ ھﺎی
ﭼﺮﮐﯽ روی ﮔﻮﻧﻪ ھﺎﯾﺶ را ﺷﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎری اش را اﯾﺪز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﻧﺪ .زن اﯾﺪز را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﮫﺎل ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ...آن زﻣﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ،ﯾﻮﻧﺲ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
ﺷﻮھﺮم ﮔﻔﺖ ﻣﻦ و ﭘﺴﺮھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪھﯿﻢ.
ﻏﺮﺑﺖ در ﻣﯿﺎن آدم ھﺎ
دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﺷﻮﺧﯽ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺴﺎ و ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺮﯾﺴﺎ و ﯾﻮﺳﻒ اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از ھﻤﺎن وﻗﺖ،
رﻓﺖ وآﻣﺪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻢ و دﺳﺖ آﺧﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
ﻣﺎدرھﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﻨﺪ و آرام آرام دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻣﯽ ﭘﺨﺖ ،ﻟﺐ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ
از ﺣﺮف زدن ﺑﺎ او و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻏﺮﺑﺖ و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻤﺮ ﻣﺮد را ﺷﮑﺴﺖ؛ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮان راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ادرار و ﻣﺪﻓﻮﻋﺶ را از او ﮔﺮﻓﺖ؛ زﺧﻢ ھﺎی ﭼﺮﮐﯽ ھﻤﻪ ﺗﻨﺶ
را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ؛ ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺟﺴﻤﺶ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻏﺮوﺑﯽ دﻟﮕﯿﺮ ،ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﺎن داد اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن در
ﮔﻮش ﻋﺸﻖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ اش ،رازش را ﻧﺠﻮا ﮐﺮد ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮدم.
ﭘﯿﺶ از ازدواج ،وﻗﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم در ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺷﮏ ھﺎی ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎز ﻣﺮگ ﺷﻮھﺮش را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺮگ را زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯽ از ﻣﺮدن ﻧﺪارم .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دو ﺑﺎر ﺑﺪﻧﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ داروھﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ دﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺜﻞ او ﺑﺮوم ...آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ ...آﻧﻘﺪر ﭘﺮدرد...
آﻧﻘﺪر ﺗﻠﺦ...
ﻣﺎ ﺑﻪ او و ﮐﻮدﮐﺶ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدﯾﻢ
ﻣﺮد ﮐﻪ رﻓﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﮫﻠﻤﺶ ،ﯾﻮﺳﻒ را از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺮم ﭘﺴﺮک ﮐﻼس اوﻟﯽ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ،ﺑﯿﻤﺎری ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺮﯾﺴﺎ ھﻨﻮز رﺧﺖ ﻋﺰای ﺷﻮھﺮ را ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻃﻔﻠﮑﺶ ﺷﺪ.
زن ﺗﺎ ﺳﺎل ھﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺳﻔﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ را از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﺠﺒﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻼس ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﺰد ،ﺑﯽ دوﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﭘﺴﺮﮐﺶ ﺧﯿﻠﯽ از روزھﺎ ،از
ﺑﻘﺎل ھﺎی ﻣﺤﻠﻪ ،ﮐﯿﮏ ھﺎی ﻧﺴﯿﻪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪه و ﻣﯿﺎن ﺑﭽﻪ ھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ او رﻓﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﯾﺎد ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﯾﻮﺳﻔﺶ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺧﻂ اﺧﻤﯽ ﻣﯿﺎن اﺑﺮوھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮم ھﻨﻮز ھﻢ ﺗﻨﮫﺎﺳﺖ؛ ﻏﺮﯾﺐ و ﺑﯽ
دوﺳﺖ .ھﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻦ وﺿﻊ ﮔﻠﻪ دارد .ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪش ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻧﻮﺷﺪاروﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﺮﺑﺖ ﺑﯿﺎور
ﯾﻮﻧﺲ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺣﺎﻻ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ،ھﺮ روز آرزوی ﻣﺮگ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎرھﺎ از ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و رواﻧﭙﺰﺷﮏ ھﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻃﺮد ﺷﺪن از اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭘﺴﺮش دﭼﺎر اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﯽ )ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ( ﺷﻮد؛ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ داروھﺎﯾﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ دارد و ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﻤﻪ داروھﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺣﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ،ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﭙﺎﺗﯿﺖ  Cھﻢ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎران اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ درد اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ،اﯾﺪز ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺮﺑﺖ
ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه آدم ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوﺗﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ،ﭘﺮﯾﺴﺎ
و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻃﺮد ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
زن ﻋﻀﻮ داوﻃﻠﺐ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﻤﯿﺎران ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﺎران ﻣﮫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺮ دو ﮔﺮوه در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺪدﮐﺎراﻧﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اچ آی وی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ھﻤﻪ آدم ھﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
زن ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻄﺮه ھﺎی ﺑﺎران ،روی ﺳﻄﺢ آﯾﯿﻨﻪ ﮔﻮن ﺣﻮض ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن ،ﻣﻮج ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﭘﺴﺮت ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻤﺮﻧﮓ روی
ﻟﺐ ھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ آﻣﺪه اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
آن ﻃﺮف اﯾﺴﺘﺎده ،ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﯽ ﮐﺪام ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﭘﺮﯾﺴﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ آن ﻃﺮف ردﯾﻒ ﺷﻤﺸﺎدھﺎی وﺳﻂ ﭘﺎرک را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،ﺟﻮان
ھﺎی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖ ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ،ﺟﻮان ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﭗ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺟﻮان ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دوﻧﺪ ،ﺟﻮان ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﯿﺒﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻮان ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ...ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ...ﺷﺎﯾﺪ...
ﻟﺒﺨﻨﺪ روی ﻟﺐ ھﺎﯾﺶ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ....از دور ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل آرام آرام اﺷﮏ را از ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﯽ آن ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﺮم ﻣﯽ زﻧﺪ روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ
ﻓﻠﺰی را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ھﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻘﻨﻌﻪ ام ﺑﯿﺎوﯾﺰم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎه آدم
ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از  ١٢ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺮﯾﺴﺎ و ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه زﻧﺪه دﻓﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:ﺟﺎم ﺟﻢ

 - ٣۴اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ،ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
رواﻧﯽ ،ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺪا؛ اﻟﮫﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﮓ زداﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب،
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه ،از ﺗﺮس ﺣﺮﻓﮫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره دﭼﺎر
ﺷﺮم ،ﺗﺮس ﯾﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺷﻮد و اﯾﻦ درﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻻت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻋﺼﺎب و روان را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻋﺼﺎب و روان اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دراﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ،دﭼﺎر اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ اداﻣﻪ داد :اﻧﮓ زدن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و اﺳﺘﺮس زا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﮕﺬارد.
وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﻧﮓ زدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ،ﮐﺎھﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ،اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﮏ ﺑﻮدن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )ﺗﻤﺴﺨﺮ ،ﻋﺪم ﻣﺮاوده ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ( اﺳﺖ.
ﮐﺮﻣﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ از ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﺎن دارد و ﺣﺘﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و دادن آﮔﺎھﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارد و آن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ/ .ح

 - ٣۵ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ،اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ ،ﻣﺸﺎوران و اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﻤﯿﺰه
داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﻼس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان را از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ھﺎی ﺟﮫﺎن و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی را از ﺿﺮورﯾﺎت آن داﻧﺴﺖ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
ﺗﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ و ﻣﻠﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﯿﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺘﺠﺮدی از اﻓﺘﺘﺎح رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎء ﺑﮫﺮه وری و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف
ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزی آن را در آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮآوری ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه را اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دو دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش از راه دور و آﻣﻮزش ﻣﺪاوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎل  ٨۶در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ) (EDCآﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش از راه دور ،اﯾﻦ دﻓﺘﺮ در ﺳﺎل  ٨٩ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ
ﮐﺸﻮری ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
وی ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺪف راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺠﺎزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزھﺎی داﻧﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اھﺪاف در
ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ).ﻣﮫﺮ(

 - ٣۶ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن در آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا
داﻣﭙﺰﺷﮏ  -آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ از ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ اھﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰزگ ﻋﺎدت
دارﻧﺪ در اﯾﻦ ھﻮا زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻢ ﻧﺸﺪن ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ھﻮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ؛ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ؛  -ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان درھﻮای آﻟﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ از روزھﺎی ﻋﺎدی
در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ - .اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای ﺗﻨﻔﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ از ﺣﻀﻮر در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ- .
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ھﻮای آﻟﻮده ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی ذرات ﻣﻌﻠﻖ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ - .ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ در روزھﺎی آﻟﻮده ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺪن ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﯿﺎز دارد و ﺗﻨﻔﺲ در ھﻮای آﻟﻮده ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در رﯾﻪ  ،روﻧﺪ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ - .اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ راھﻮر  ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اورژاﻧﺲ  ،ھﻼل اﺣﻤﺮ ،
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮداری ھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ )ﻣﺎﺳﮏ( ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ودرﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ - .در اﯾﻦ روزھﺎ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻟﺒﻨﯿﺎت را در ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ
دوغ و ﻣﺎﺳﺖ - .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﯽ دارﯾﺪ ،از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﮫﻮﯾﻪ ھﻮا در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

 ١٢٨ - ٣٧داروﺧﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ١٢٨داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺠﺮ ﺑﯿﮕﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﺗﺎﻻر ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﺎ  ۴٠٠ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﺮﺟﻊ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ١٢٨داروﺧﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ دارو ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﻧﯿﺎزھﺎی اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﻢ.
ﻗﺠﺮﺑﯿﮕﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻓﺮزاد ﭘﯿﺮوﯾﺎن ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ھﻢ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل  ١١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﯿﺎزھﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺣﻮزه درﻣﺎن در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮫﺮدار ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺎزھﺎ ھﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ،ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺼﺮﺗﯽ ﺷﮫﺮدار ﻗﺰوﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ھﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﮑﺎﺗﯽ را
ﯾﺎدآورﺷﺪ.

 - ٣٨اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺬاری ارز ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠درﺻﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ
دوم ارزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺬاری ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺣﺪود  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﮔﻤﺮک ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻇﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ از ﮔﻤﺮک ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز  ٢۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ارز ﺑﺮای دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اداﻣﻪ داد :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ٩٧۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ارز داروﯾﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮل دادﻧﺪ و ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺒﺮان ﺷﻮد و ھﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،وارد ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ،ارز دارو در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه،
دارو در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠درﺻﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات را در اوﻟﻮﯾﺖ
دوم ارزی ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی  ٨و  ٩و  ١٠ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻀﻨﻔﺮی ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺬاری ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﻮاردی در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ) .اﯾﺴﻨﺎ(

 - ٣٩زﻧﮓ ھﺸﺪار اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪن اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  HIVوزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٣٫٨درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع زﻧﮓ ھﺸﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻇﮫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ھﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺪز در داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ
ھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮج ﺳﻮم اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،اﻓﺰود :زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮج ﺳﻮم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوھﮫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼی ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری  HIVدر زﻧﺎن
و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ  ١٠- ١٨ﺳﺎﻟﻪ  ۴٫۵درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  HIVوزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﺳﻪ ﻣﻮج ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه ،اداﻣﻪ داد:
ﻣﻮج ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎری  HIVاز ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ دو ﻣﻮج دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮ آوردھﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ٩٣ھﺰار و  ٢۵٠ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

 - ۴٠روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺳﻌﯿﺪه ﻣﻌﺎﻧﯽ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از روﻏﻦ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ،
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺼﺮف روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﻣﻐﺰھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و از روﻏﻦ ھﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻏﯿﺮ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ( و روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن در ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻏﺬاھﺎ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ روﻏﻦ ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ؛ ﺳﻌﯿﺪه ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود :از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮده ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،از روﻏﻦ
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﯾﺮا روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ھﯿﺪروژﻧﻪ ﺣﺎوی اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض
ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
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وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ،ﮐﯿﮏ ،ﺷﮑﻼت ،ﻣﺮﺑﺎ ،ﻋﺴﻞ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ۴١اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی درﻣﺎن آرﺗﺮوز ،دﯾﺴﮏ و ﮐﻤﺮ درد
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮدردھﺎی ﺣﺎد،
آرﺗﺮوز و دﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ورزش درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ودرﻣﺎن زودھﻨﮕﺎم،
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﻤﺮدرد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻮاری ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ؛ وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎھﯿﺖ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪی ﮐﻞ ﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر
و ﻣﺸﮑﻼت وی ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در اﯾﻦ راه از روﯾﮑﺮدی ﺗﯿﻤﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﮕﺮه ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻋﺼﺒﯽ -ﻋﻀﻼﻧﯽ  -اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻗﻠﺒﯽ  -رﯾﻮی ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ﺣﻮادث ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﻃﺐ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل درد ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﺎزه ھﺎی اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮروﻣﻮﺳﮑﻮﻟﻮاﺳﮑﻠﺘﺎل ،ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﺐ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﮐﻨﮕﺮه ﭘﯿﺶ رو ھﺴﺘﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان روز ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺴﺎل را ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﮫﻢ ﻣﻄﺮح درﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ -ﻋﻀﻼﻧﯽ -اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﻗﻠﺒﯽ -رﯾﻮی
اﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع وﯾﮋه در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز اﯾﺮان از ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اﻇﮫﺎر
ﮐﺮد :ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻮﯾﯿﺲ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن آرﺗﺮوز و دردھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ -اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺷﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮی و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر در اﻓﺮاد
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ھﻢ در ﺑﮫﺒﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ،ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﺑﯿﻤﺎری ام.اس ﻧﻘﺶ
دارد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﺮدرد و دﯾﺴﮏ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻮاری ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودھﻨﮕﺎم ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻋﺼﺒﯽ ،روش ھﺎی اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﮐﻨﮕﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﮋﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﺮدردھﺎی ﺣﺎد و دﯾﺴﮏ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ارﺗﻮﭘﺪی ،ﺟﺮاﺣﯽ اﻋﺼﺎب و روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ھﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﮑﺎری ھﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﮫﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﮔﻨﻮز اﯾﺮان از  ٢٢اﻟﯽ  ٢۴آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ھﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ
ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﯽ
ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ۴٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی در ﺑﺮ دارد و اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺪود ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج -
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی در ﺑﺮ دارد و اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺪود ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی در ﺑﺮ دارد و اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺪود ھﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی اﻓﺰود :ﺑﻪ وﯾﮋه در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎل  ٩١ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ
ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :دو دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺿﺮورﯾﺖ ھﺎی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺿﺮوری ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮ دارد و ھﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 ۴۵٠٠ - ۴٣ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس  HIVدر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ :دﺑﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻔﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮاﺳﻼﻣﯽ از وﺟﻮد ﭼﮫﺎر ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس HIV
در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ رﮐﻮرددار اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،وﺣﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ زاده ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ ﺷﻨﺒﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪز در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺣﻘﻮق ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ رﮐﻮرددار اﯾﺪز در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﭘﺲ از
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،زﻧﺠﺎن و اردﺑﯿﻞ در رده ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﺘﺎد و ﺣﺪود  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﺎﻇﻢ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ٢۴ھﺰار و  ٢٩٠ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ  HIVدﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻦ  ١٠٠ﺗﺎ  ١٢٠ھﺰار
ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رخ داده و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ  ٨٠ﺗﺎ  ١٠٠ھﺰار ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس و ﻧﺎﻗﻞ آن ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
از ﺳﻮی ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮش و اﺷﺎﻋﻪ  HIVاﯾﺪز را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻘﯿﺮ ﺟﮫﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات اﯾﻦ اﯾﭙﯿﺪﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن  ،اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن ﺟﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و رﺷﺪ اﯾﺪز در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻃﺒﻖ اذﻋﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ٢٠درﺻﺪی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVاز ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ ﻟﺬا ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺪز ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﻇﻢ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﯾﺪز ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎھﻢ دارﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ھﻢ اﯾﻨﮏ اﯾﺪز ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺷﺪه و اﯾﺪز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
دﺑﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻔﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺒﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺛﺮات
آن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﮔﺴﺘﺮش و وﺟﻮد اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻇﻢ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری  ،HIVاﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ،از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره دارﻧﺪ ،ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﺑﻪ ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ،ھﻤﭽﻮن ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮد ﺷﺪن آﻧﮫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد و اﻋﻤﺎل روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ،ﻣﯿﺰان
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی آﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻣﻮزش و اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﺪز و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻇﻢ زاده اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ،روا ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام را از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای دادن آزﻣﺎﯾﺶ و آﮔﺎه ﺷﺪن از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
دﺑﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻔﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ھﻤﭽﻮن اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﯿﺜﺎق ھﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻠﺘﺰم ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز را ﻣﺤﺘﺮم وﺣﻤﺎﯾﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﮫﯿﻞ اﺑﺘﻼی ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک را از
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪز را آﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
دﺑﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻔﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮاﺳﻼﻣﯽ  ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﮐﻢ ﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اراﺋﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و
اﻓﺰود :اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﻮد ،وﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد.

 - ۴۴ﻣﻘﺼﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا؛ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﺧﻮدروھﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ -
ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮدروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺧﻮدروھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ را ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮوز
ﻣﻌﻀﻞ واروﻧﮕﯽ دﻣﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﺟﮫﺖ ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮدﮐﻮی ،ﺑﻨﺪرﮔﺰ و ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻨﮫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده و
ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺨﺺ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :اﺣﻀﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻧﺪارد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮدروھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺧﻮدروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮدروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﺧﻠﯽ ،اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از آﻟﻮدﮔﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻮﺧﺖ ھﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺳﻮﺧﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﮐﺘﺎن  ۵و  ۶اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮدورھﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ اول آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان
ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﺗﮫﺮان را ﺗﺮدد ﺧﻮدروھﺎی ﺑﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪ وﮔﻔﺖ :ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﯾﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ ھﺸﺪاری ﺧﻮاﻧﺪن وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﮫﺮان ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ
ھﻮا ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺧﻮی و ﭼﺎﯾﭙﺎره ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻻن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و آﻏﺎز ﭘﺪﯾﺪه
واروﻧﮕﯽ ھﻮا در ﺗﮫﺮان ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮورت دارد در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز واروﻧﮕﯽ دﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺤﺪودﯾﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺻﺪر ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﺗﮫﺮان را ﺗﺮدد ﺧﻮدروھﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺮدد ﺧﻮدروھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروھﺎی
ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﮐﻼﻧﺸﮫﺮ ﺗﮫﺮان داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
۴٧۴٧

 - ۴۵اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ،ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﮐﺎر ﺷﻨﺎس اداره ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ،ﺑﺎر
ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ ؛
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :
ﮐﺎر ﺷﻨﺎس اداره ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ،ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ ؛ اﻟﮫﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﮓ زداﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﺪ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه ،از ﺗﺮس ﺣﺮﻓﮫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺸﺎوره دﭼﺎر ﺷﺮم ،ﺗﺮس ﯾﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺷﻮد و اﯾﻦ درﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻻت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻋﺼﺎب و روان را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮد دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻋﺼﺎب و روان اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دراﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد اﻧﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ،دﭼﺎر اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ اداﻣﻪ داد :اﻧﮓ زدن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و اﺳﺘﺮس زا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ،
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﮕﺬارد.وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﻧﮓ زدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ،ﮐﺎھﺶ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻨﻔﺲ ،اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﮏ ﺑﻮدن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ )ﺗﻤﺴﺨﺮ ،ﻋﺪم ﻣﺮاوده ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ( اﺳﺖ.
ﮐﺮﻣﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ از ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و
ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﺎن دارد و ﺣﺘﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و دادن آﮔﺎھﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارد و آن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ۴۶ﺗﺎﮐﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
راھﯽ ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
ﺑﮫﺮه وری و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ،آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ.
وی از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ )ﺷﻤﺲ( ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻤﺲ ،ﺣﺪود  ٢٠ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در  ١۵ﺳﺎل
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﺣﻮزه آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

 - ۴٧ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ :دﻏﺪﻏﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی ﭘﺰﺷﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮔﻔﺖ :ھﻨﻮز
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ.
اﺣﻤﺪ آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﮋاد اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ھﻤﺪان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺧﺬ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﺧﺬ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :روال ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎ در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ روش ھﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺮاﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﻼﯾﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﯿﺰی ﭘﺮداﺧﺖ و اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰد ﮐﺎﻓﯽ از ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت درﺳﺖ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﺎﻇﺮ را ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ھﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه و ھﺰﯾﻨﻪ از ﺟﯿﺐ آﻧﮫﺎ ﺻﺮف ﺷﻮد.
آرﯾﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺳﺎﻣﺎن داد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﯽ ارزد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻌﻒ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و آن را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﻮز اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺬ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺰﺷﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﻓﺰود :اﮔﺮ اﻣﺴﺎل ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده درﺳﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎھﺪ
رﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ اﺟﺮای آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻗﺮار ﺑﻮد دوﻟﺖ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص آن ﺷﺎھﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﮫﺮی ﺑﻮدﯾﻢ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/٨٩٠٠٢/ﺻﺎ اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﻣﻮﻟﻮد ﺑﺪﻧﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ

 - ۴٨آھﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺻﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :آھﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ )اﯾﺴﻨﺎ( ،درﺑﺎره ﭘﺮوژه ھﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﮫﺮان ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ دارد ،ﺧﯿﺮ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺴﺎل ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺻﻔﺮ و روﻧﺪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ.اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻧﻮﺳﺎزی اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از  ١٠٠اورژاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ آن ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ھﺸﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ در ھﯿﺎت دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

 - ۴٩ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش آرﻣﮫﺎی روزاﻧﻪ ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮدا  /وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﻧﺪاد
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش آرم ھﺎی ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ روزاﻧﻪ ﻃﯽ روزھﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﺒﺮ داد .دﮐﺘﺮ رﺳﻮل ﻋﻠﯽ اﺷﺮﻓﯽ ﭘﻮر،
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش آرم ھﺎی ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ روزاﻧﻪ ﻃﯽ روزھﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ رﺳﻮل ﻋﻠﯽ اﺷﺮﻓﯽ ﭘﻮر ،دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮای ﺗﮫﺮان از روز ﺷﻨﺒﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ھﺸﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ھﺸﺪار آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻃﯽ روزھﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و
اﺳﺘﻘﺮار آن در ﻣﺤﺪوده زوج و ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اﯾﻦ دو روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ،ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش آرم ھﺎی ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ روزاﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
وی از اﺳﺘﻘﺮار ھﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ از ﺳﻮی اورژاﻧﺲ و ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﮫﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﮫﺮان و ری ﺧﺒﺮ داد و
اﻓﺰود :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﮐﻦ و ﻣﺘﺤﺮک آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﻻﯾﻨﺪه و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان و ﭘﻠﯿﺲ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای ﺑﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ
آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ھﻮا ﺧﺼﻮﺻﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻤﺘﺮ از  ٢٫۵ﻣﯿﮑﺮون اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ھﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻼن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺪارس در ﺟﻠﺴﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺿﻄﺮار اﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ھﻮا ﺑﻪ ﺣﺪ اﺿﻄﺮار ﻧﺮﺳﺪ
اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ھﻮا ﺿﻤﻦ ﮐﺎھﺶ ﺗﺮددھﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری در
ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروھﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﺎھﺶ داده و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۵٠ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ واﺣﺪھﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎل ﺟﺎری ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی
داروﺳﺎزی ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻗﺪام ﮐﺮده
اﺳﺖ،
از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﺮه ﺻﺪق در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪھﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻇﮫﺎر
ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﯾﮑﺴﺮی اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪون ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺪون ھﻤﺎھﻨﮕﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎل ﺟﺎری ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی داروﺳﺎزی ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از
واﺣﺪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻧﺘﻘﺎد اول ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر دﻓﺘﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﮔﻼﯾﻪ دوم را ﻣﺘﻮﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺪون ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده
اﺳﺖ و اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ھﺎی ﺟﺪی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮه ﺻﺪق ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ از درﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن از ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﯽ ھﻔﺘﻪ ﺟﺎری در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز و ﺗﻮان ﺟﺬب ﻧﯿﺎز ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
وی اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻗﺪم اﺻﻠﯽ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ در ﺳﻪ ﺳﺎل اول اﯾﻦ ﻃﺮح دﭼﺎر زﯾﺎن ھﺎﯾﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮح ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ای و ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﺻﻼح ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 - ۵١وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ھﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی اﻓﺰود :ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی در ﺑﺮ دارد و اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺪود ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی در ﺑﺮ دارد و اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺪود ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی اﻓﺰود :ﺑﻪ وﯾﮋه در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎل  ٩١ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :دو دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺿﺮورﯾﺖ ھﺎی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ
داﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺿﺮوری ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮ دارد و ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد.

 - ۵٢ﺗﻮرم  ۴٠درﺻﺪی ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪ/اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺳﺠﺎد رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس،اﻓﺰود :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﮐﻨﻮن دﻏﺬﻏﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﺳﺖ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﯽ  ٨ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎھﺪ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ  ۴٠درﺻﺪی
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ھﺘﻠﯿﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ...
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :
ﺳﺠﺎد رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس،اﻓﺰود :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﮐﻨﻮن دﻏﺬﻏﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﯽ  ٨ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺎھﺪ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ  ۴٠درﺻﺪی ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ھﺘﻠﯿﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺸﺘﺮک از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﮫﺎ و اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم
ﺳﺎل اﺻﻼح ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه زودﺗﺮ از ھﺮ ﺳﺎل و در ﺑﮫﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﯿﻤﻪ و دوﻟﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺎه ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﺷﻮد.ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ واﻗﻌﯽ ﺗﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﻮد،
دو راه ﺣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ از
ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد و راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ دارد و ﺑﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز وﺟﻪ از ﻣﺮدم ﺧﺎرج از ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮑﺎھﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ.
رﺿﻮی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺸﺨﺼﯽ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آن ﺧﺮاب
ﺷﺪه و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻗﺘﮫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺬﯾﺮش روزی ١٠٠ﺑﯿﻤﺎر۵٠ ،ﺑﯿﻤﺎر را ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮآورد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ھﺎ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ و دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻮزه داروﯾﯽ ،دوﻟﺖ ﮐﻤﮑﮫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﻧﮕﮫﺪاری و اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮐﻤﮑﮫﺎﯾﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﮕﮫﺪارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﻌﻼً ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺸﮫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ھﻢ
ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد.

 - ۵٣ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﯽ وزارت رﻓﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد /ھﺮﻣﺰﮔﺎن در اﻧﺘﻈﺎر
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺎدی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از اﺑﺘﺪای اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎرات وﺟﻮد دارد اﻣﺎ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻨﺎﺑﻊ
و اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻋﻤﺎدی اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زودی از ﺳﻮی
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت و راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ زودی در اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد و اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل در  ۴اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻓﺎرس ،ﺗﮫﺮان ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

 - ۵۴داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻧﺎﺻﺮ اﺳﺘﺎد ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ،
ﮔﺴﺘﺮش و اﻋﺘﻼی داﻧﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی و اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دﮐﺘﺮا در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ
داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ؛ وی اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻇﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه را اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎزی در ھﺮ داﻧﺸﮑﺪه،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎھﻤﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﻻزم و راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و آﻣﻮزش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :رﺷﺘﻪ ھﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ و اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش  ١٧۶داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮدﯾﺲ در ﺳﺎل  ٨٨اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و  ۴٩داﻧﺸﺠﻮی
ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﻮر ﺳﯿﻨﺎ در  ۴ﻧﻮﺑﺖ از ﺳﺎل  ٨٧ﺗﺎ  ٩٠ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﮫﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد و در
ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ٣٠درﺻﺪ از رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اﻓﺰود :رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از رﺷﺘﻪ ھﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ و رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر داروﯾﯽ از ﻣﮫﺮ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻮز آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :رﺷﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ از اواﯾﻞ آﺑﺎن ﺟﻠﺴﺎت راه اﻧﺪازی آن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ دوره ھﺎﺳﺖ.
وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ از اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن
آزﻣﻮن ھﺎی ورودی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ  ٢۵درﺻﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اول از ﺑﮫﻤﻦ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪ دوم آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ روزآﻣﺪ )ﯾﺎد ﯾﺎر( ﻧﯿﺰ از ﺑﮫﻤﻦ اﻣﺴﺎل ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻤﺎ از ﺑﮫﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
وی از ﺑﺮﮔﺰاری  ٨ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :دروس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
روش ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﻮزش داده ﺷﺪه در رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری  ٨٣درس ،در داروﺳﺎزی ٣٢درس ،در دﻧﺪاﻧﺴﺎزی  ۴درس،
ﭘﺰﺷﮑﯽ  ٧درس و ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ درﺻﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﯾﮕﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راﻧﺪ ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮑﺪه )ﺳﺮﻣﺪ( در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪ دوم آن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ از ﺑﮫﻤﻦ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در رﺷﺘﻪ
دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی دور اﻓﺘﺎده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺘﺎد ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺑﮫﻤﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎد اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺮور ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺠﺎد اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺧﻮد از اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

 - ۵۵ﺳﺎﺧﺖ  ٨۴درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮان
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻏﻨﯿﺎن ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در دوﻣﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل  ٨٧ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد،
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ۴۴ :ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ؛ وی اداﻣﻪ داد :ھﻢ اﮐﻨﻮن  ١٢۵ﺷﻌﺒﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ  ٨٠ﺷﻌﺒﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل
ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﻌﺎون ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺪو ﮐﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،٨٩ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﯿﺮان ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ٨۴ :درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﯿﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻏﻨﯿﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎل  ٣٠٠ ،٩٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮآورد از  ۵٠درﺻﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ  ١۵ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎزﻧﺪران در ﺑﺨﺶ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ از اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻘﺮرات ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ھﺮ  ١۵روز ﯾﮏ ﺑﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ھﻢ
اﮐﻨﻮن  ١۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﯿﺮان ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺴﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺮﻃﺎن را از ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای در
ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻏﻨﯿﺎن اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای در ﻧﻈﺮ دارد در ازای ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﯿﻤﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ردﯾﻔﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮری اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﺮ در دوﻟﺖ ورود ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺤﺚ ھﺰﯾﻨﻪ  ۶٠- ۴٠ﮐﻪ ﺳﻘﻒ آن  ١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﺑﻪ  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ  ۶٠-۴٠ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺮان ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﻣﺎ آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﺪف ﺧﯿﺮان رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎن اﻓﺰود :اﻇﮫﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮ اﻧﻔﺎق ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺷﻮد.وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ارزش و دارای اﺟﺮ اﺧﺮوی اﺳﺖ.

 - ۵۶ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺪه
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان  -ﻗﺎﻧﻮن ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ ،ﻧﻈﺎرت ،ﮐﻨﺘﺮل  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ،
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺪه وارداﺗﯽ از آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ واردات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد درﺧﻮاھﻨﺪ آورد و ﻣﺴﻠﻤﺎ واردات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،ﻗﺎﭼﺎق و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر،ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ درد و رﻧﺞ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮض ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪود درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﺎﻻی ﺧﻮراﮐﯽ اﺻﯿﻞ و ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ دراﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﻠﺪی آن و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻔﻆ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺮﻣﺎ،ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺮارت و ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

،ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺷﮏ ﻧﻤﻮد.ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻘﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮزھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﻠﺪی اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮫﺎﭘﺎﯾﺎن وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺧﺼﻮص
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ روی اﮔﺰوز و ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ھﺎ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ دراﻧﺒﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺳﻮدش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
ﺑﺴﺮاق ﺗﻘﻠﺒﯽ آن ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺮود و آﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻻی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺧﻮب ﺑﻔﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اش ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ،آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﻏﻦ ذرت ﺑﻪ ﺟﺎی روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﯾﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ھﺮ دو ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻇﺎھﺮا ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری اش ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
روﻏﻦ ذرت اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻏﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ اش ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺴﺮو ھﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺪه از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد آوری ﺗﺠﺎرت ﭘﻨﮫﺎن ﺧﻮد را اوﻟﻮﯾﺖ اول اﺻﻮل ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺧﻮد
را ﻣﺘﮫﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﺰام ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻮﻃﯽ ھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد.
اﯾﻨﮫﺎ ﺗﻘﻠﺒﮫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮی ﻓﺮاورده ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم ﻗﺎﭼﺎق ،
آﺳﯿﺒﮫﺎی ﺑﺴﺰاﯾﯽ را ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮫﺎﯾﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ
و ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ واردات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﻮم ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ،آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ و درج اﯾﻦ اﻗﻼم در اوﻟﻮﯾﺖ دھﻢ و ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﻄﻠﻖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗﮫﺎ را ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺳﻪ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﻮاج ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮫﺎ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺰ از ﺑﺎزار
رﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺴﺖ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد؟اﮔﺮ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
واردات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ اﺻﻼ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی ﺗﺸﮑﯿﻞ اش ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ
ھﻤﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﮫﺎ و ﻧﻈﺎرت ھﺎ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ از ﻣﺠﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه ،اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ؟ و ﺳﻮال ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮﻻن در
وزات ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺪی ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق و آﺳﯿﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﯽ دﻓﺎع و ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وارد
ﺷﻮد،ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و آراﯾﺸﯽ وﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﻧﻘﺪر وﺳﯿﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﺳﻮاﻻت اﻓﺰوﻧﺘﺮی از ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻻ
ﻧﻈﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ در ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﻪ ذھﺎن ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ در ﻓﺮﺻﺘﮫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 - ۵٧ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار از ﺗﺮدد در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ
زن ﻓﺮدا  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ھﻮای آﻟﻮده
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش زن ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا،
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮدی ھﻮا و ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺴﻤﯽ
][...
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش زن ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮدی ھﻮا و ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان درھﻮای
آﻟﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ از روزھﺎی ﻋﺎدی در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای ﺗﻨﻔﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ از ﺣﻀﻮر در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ھﻮای آﻟﻮده ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺎﻻی ذرات ﻣﻌﻠﻖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ در روزھﺎی آﻟﻮده ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺪن ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز
دارد و ﺗﻨﻔﺲ در ھﻮای آﻟﻮده ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در رﯾﻪ  ،روﻧﺪ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﻮن و ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ )ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ راھﻮر  ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎھﮫﺎی اورژاﻧﺲ  ،ھﻼل
اﺣﻤﺮ  ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮداری ھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ )ﻣﺎﺳﮏ ( ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

 - ۵٨رﻓﻊ ﺗﻌﺮض ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وزارت اﻗﺘﺼﺎد از ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﺮض ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ٨۶و  ٨٧اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ،از وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
اﺣﻤﺪ ﻗﻮﯾﺪل در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ و ھﯿﺌﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ٢۵١ﻣﮑﺮر اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از رﻓﻊ ﺗﻌﺮض ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ٨۶و  ٨٧اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ " ط " ﻣﺎده  ١٢٩ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ از ﭘﺮداﺣﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ را درﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮار ﻣﯽ
دھﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ،ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺎﻇﺮ اداره داراﯾﯽ از ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻗﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری و اﺧﺘﺼﺎص درآﻣﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻇﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺪی ﻣﺮدم و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر در ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻤﻼ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻊ ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﺎ آن ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ،درآﻣﺪی در ﺣﺴﺎﺑﮫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ
ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎﻧﺪه درآﻣﺪ ﻧﻘﺪی و رﯾﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﮐﺎﻻھﺎی اھﺪاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻗﺎﺑﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن در ھﻤﺎن
ﺳﺎل را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻗﻮﯾﺪل اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮھﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه و ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی ﻓﻈﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪود  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل  ٨٨ﺑﺎ اﺻﻼح ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﮫﺎ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ھﺎ را ﺟﺒﺮان
ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل  ٨٨ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ  ١۵ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ
داﺷﺘﻪ ام اﮐﺜﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺳﻮد و زﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺳﺎﺳﺎ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻧﺒﻮد اﻇﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ،اﺟﺒﺎرا اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﻣﺮدم ﻧﮫﺎد ھﻤﺎن اﻇﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﺠﺎری را ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻠﮫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اداره ﻣﻮدﯾﺎن ﺧﺎص ﺑﺨﺸﯽ وﯾﮋه ای را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻘﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن
ھﯿﺌﺘﮫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻮزه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ درﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮی اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺎ را ﻧﯿﺰﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﻮﯾﺪل ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎ و ﮐﻼﺳﮫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ و ﺑﺎزرﺳﺎن آﻧﮫﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ و در آزﻣﻮﻧﮫﺎی آن
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد و دارﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺰاﻧﻪ داران و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﮫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺒﺎری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ از اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزﺷﮫﺎ ﻻزم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﺠﺪد ﻋﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﺎده  ٢۵١ﻣﮑﺮر اﻟﺤﺎﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ درک ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪ رﻓﻊ ﺗﻌﺮض ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ" :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺎھﯽ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده و از ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻟﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﺪاف ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آن ﮐﻪ ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺧﺎص ﺑﻮده دور از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ  ،ﺿﻤﻦ اﺑﻄﺎل ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻤﺎره  ۵۶٠٨٢و
 ۵۶٠٨٧از ﻣﻮدی رﻗﻊ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ رای ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎذع  ٢۵١ﻣﮑﺮر ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ.

 - ۵٩ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻣﻌﺎون ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا و ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی اداری ،ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻓﺮآورده ھﺎ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ؛ دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮوز ﺟﻨﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺎز آﻣﻮزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ
ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا و ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرھﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،واردات و آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮآورده ھﺎی
آراﯾﺸﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه رﺻﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﺎز را ﻣﺸﺎھﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮزھﺎ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﻼن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

 - ۶٠ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ از ﺷﯿﻮع اﯾﺪز
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ در
ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎرھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ :آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ از ﺷﯿﻮع اﯾﺪز
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎرھﺎی ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ ﯾﺎد آوری اﻇﮫﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﺎر ھﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﭼﻨﺪ ﻣﺪت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻼش ﯾﮏ ﻧﮫﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﮐﺎھﺶ
ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﮐﻨﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺳﺎده
اﻧﮕﺎری و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﺮدم از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای آﻣﻮزش راه ھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻓﺰود:
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ھﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﻻﯾﻪ ھﺎی ﭘﻨﮫﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﻮاره آﺑﺴﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮج ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز
را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز را ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪ وﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر
دﻗﯿﻖ و واﻗﻌﯽ از ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ آﻣﺎر ھﺎی دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ ،اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﻪ  ١۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻋﺎری ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر از ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ھﺰاران ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ۶١آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﺗﺎ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ اداﻣﻪ دارد  /آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ دﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻀﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﺑﺤﺜﯽ ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮوه ھﺎی زﯾﺎدی از اﻓﺮاد
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
؛ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ دﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه واروﻧﮕﯽ دﻣﺎ ،آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺪی از آﻻﯾﻨﺪه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﮫﺮ
ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری در ﮐﻼن ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ھﻮای آﻟﻮده اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺷﺪت آزار ﻣﯽ دھﺪ و ﺣﺠﻢ و ﻇﺮﻓﯿﺖ رﯾﻪ ھﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺳﺮدرد ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ،ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﻼن ﮐﺎری و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺘﯽ را اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی رﯾﻮی را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ از ﺗﺮدد در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺎن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮش آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ را ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ از ﺗﺮدد در اﯾﻦ ھﻮا ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
** آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺗﮫﺮان ﺗﺎ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ اداﻣﻪ دارد
دﮐﺘﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻣﺘﺨﺼﺺ رﯾﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﻋﻮارض ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﮔﻮارﺷﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض در
دﺳﺘﺮس آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن در ھﻮای آﻟﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮد در ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺰ از ھﻮای آﻟﻮده در
اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺮدد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ ،رﯾﻮی و آﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﮫﺮان ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﮫﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﺗﺮدد رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻠﻮغ
و آﻟﻮده ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد.
** آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ دﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی رﺳﯿﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار را از ﺣﻀﻮر در ھﻮای آﻟﻮده ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭘﺪﯾﺪه
واروﻧﮕﯽ دﻣﺎ و ﺳﺮدی ھﻮا را ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و زﻧﺎن ﺑﺎردار وﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ھﻮا ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ و
اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ/.ح

 - ۶٢اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﺮﺗﺎن را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎﺑﻨﺎک -
ﮐﻔﯿﺮ از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻔﯿﺮ
و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آن اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﮐﻔﯿﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی زﻧﺪه و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان راز ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﮐﻔﯿﺮ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﮔﻮارش ،وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﺮھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ در ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی
ﺑﺎردار ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻔﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف داروھﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺎت روده و درﻣﺎن
ﯾﺒﻮﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،درﻣﺎن آﻟﺮژی ھﺎ ،درﻣﺎن اﺳﮫﺎل و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ روده از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ را از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص ﮐﻔﯿﺮ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ،درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎ ھﺎﯾﭙﺮ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﯽ از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻔﯿﺮ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﮔﺮوه ب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ ،ﭘﯿﺮدوﮐﺴﯿﻦ و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ،ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻓﯿﺒﺮ و ﭘﺮوﺗﯿﺌﻦ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﮐﻔﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻘﺎوم ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﺦ روده ای ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه از
اﺛﺮ ﭘﺮﺗﻮدھﯽ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ھﻀﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﯿﺮ و ﺟﺬب ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ.
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﮐﻔﯿﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻔﯿﺮ از ﻓﺮآورده ھﺎی ﺷﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺷﯿﺮ را داراﺳﺖ و
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﻣﺨﻤﺮ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روش ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻔﯿﺮ ﮔﻔـﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﻧﮕﮫﺪاری در ﺧﺎرج از ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮐﻤﺎﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﺷﯿﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف
آن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ھﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺷﯿﺮده و ﺑﺎردار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﮐﻔﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻻﮐﺘﻮز ﺷﯿﺮ را دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز )ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ را
ھﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪ( ﮐﻔﯿﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﮐﻔﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ،ﺑﮫﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ
و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻤﻮم ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻔﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮی دارﻧﺪ .ﮐﻔﯿﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻔﯿﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای دارد .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 - ۶٣رﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ اﯾﺪز در دﺳﺘﺎن  ۶۵٩ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻌﺪاد  ۶۵٩ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ روح اﷲ زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﯾﺮ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در  ١٠ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻌﺪاد  ۶۵٩ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :از ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن  ٩٠درﺻﺪ را ﻣﺮدان و  ١٠درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ  ٧۵درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ دارﻧﺪ و  ١٩درﺻﺪ
ﻧﯿﺰ دارای رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﻓﺮد و ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ،از اﺑﺘﻼی ﻧﻮزاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس HIVاز ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک و اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رﻓﺘﺎری در ﺣﺎل اراﺋﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ از اﻓﺮاد دارای رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻓﺮد اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺳﻪ درﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ھﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع
زودھﻨﮕﺎم درﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ
ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺎ دارد اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ھﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ اﻋﻢ از رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ و...
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺑﻮده و ﺧﻮد
اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ ٢۴ :ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود  ٧٠ھﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻨﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس و
از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٩٠ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮی اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻋﺪم
اﻃﻼع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺪف اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﮫﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

" - ۶۴ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی" دارو ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر /ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص در اﻧﺘﻈﺎر دارو
ﭘﺎرس ﻧﯿﻮز  -ﺑﺤﺚ واردات ﺧﻮدروھﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وارداﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺧﺮج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ارز ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎرس  :ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ١٣آﺑﺎن داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی
ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ داروی ﮐﺎﻓﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرس ،ﻧﺎم "دارو" ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد و آﻻم ﺑﺨﺶ روﺣﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﺳﺖ
و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ دارو آرام ﺑﺨﺶ دردھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺣﯿﻪ و ﺗﻮان ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ھﯿﻮﻻی
ﺑﺰرگ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ داروھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺟﮫﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد،
ﮐﻤﯿﺎب و ﯾﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ١٣آﺑﺎن و ھﻼل اﺣﻤﺮ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب و ﻧﺎﯾﺎب ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺒﻮد دارو در اﯾﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﺮد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ از روزھﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮ ورود
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر را داد ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داروھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺸﮑﻼت ارزی در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ را ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ورود دارو ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اواﺧﺮ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت
ﮐﺸﻮر و ﺗﺮﺧﯿﺺ آﻧﮫﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ورود ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ورود اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد دارو در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮﻃﺮف و ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ داروھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪزاده ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ از آﻏﺎز ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﯾﯽ ﺑﻪ ارزش ١٣٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :واردات داروﯾﯽ در  ٢ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ  ١٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز اﺿﻄﺮاری از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺳﺮﯾﻊ
ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺧﺮﯾﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :واردات اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی داروﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ھﻮاﯾﯽ از ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ  ٢ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ ورود
ھﻤﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺗﻮزﯾﻊ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی  ١٣آﺑﺎن و ھﻼل اﺣﻤﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ،داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ،
داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﺑﺨﺸﯽ از واﮐﺴﻦ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ داروھﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی وارداﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ داروھﺎ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در داروﺧﺎﻧﻪ
ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ١٣آﺑﺎن و ھﻼل اﺣﻤﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی دارو ﭘﯿﺶ از ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ١٣آﺑﺎن داروھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ دارد .ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ١٠ﻋﺪد ﻗﺮص ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﺘﺮی از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ورود ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ داروﯾﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪی داروﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﻊ ﺷﻮد.
ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
دارو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص در
داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
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