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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ،ﻣﻮج ﺳﻮم اﯾﺠﺎد اﯾﺪز در اﯾﺮان  -ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ
 - ٢ﻋﺪم ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﺑﺎرداری از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زن ھﺎ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان  -ﭘﺎﻧﺼﺪوﻧﻮدوھﺸﺖ
 - ۴ھﻨﺮ ھﻔﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻓﺎع ﻣﻘﺪس زاﻧﻮ زد  -وب دا
 - ۵ﻟﻨﺰ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻃﺒﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ زﯾﻨﺘﯽ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۶ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ھﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٧ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد  -وب دا
 - ٨درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ  -وب دا
 - ٩ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ و ﭘﺎﻧﮑﺮاس در ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ١٠ﻟﻐﻮ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وزارت راه  -ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﻮز
 - ١١آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ "وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎ در ٧ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ" در ﮐﺸﻮر /ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮھﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ درﻣﺪارس ازﺳﺎل  - ٩٢ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٢درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫﻮرزان از ﻣﺠﻠﺲ :دوره آﻣﻮزش ﺑﮫﻮرزی ،ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٣راه اﻧﺪازی ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﮫﯿﺎری ،ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١۴ھﺰﯾﻨﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١۶ﮔﺰارش ﻓﺎرس از اﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ دارد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم زﻧﺠﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ
اﺳﮑﻦ/ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را درﯾﺎﺑﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٧رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻌﺜﺖ ﺳﻨﻨﺪج ﺧﺒﺮ داد راه اﻧﺪازی اورژاﻧﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺳﻨﻨﺪج  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٨دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺧﺒﺮ داد اﯾﺠﺎد دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﺻﻔﮫﺎن -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٩ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ٢آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ و ﺷﻮرای اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٠ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ٢١رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻤﻨﻮع  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ٢٢زﻧﮓ ھﺎ ﺑﺮای اﯾﺪز ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢٣ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ را  ٢٢درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢۴ﻋﺮﺿﻪ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی داروﯾﯽ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢۵اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮫﺎﯾﯽ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری در اواﯾﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢۶اﻧﺘﻘﺎد رﯾﯿﺲ اﻧﭽﻤﻦ دﯾﺎﺑﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٧رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ:اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺠﮫﺰﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٨اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٩ﺗﺎﺳﯿﺲ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﺒﺮز  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣٠اﺧﺘﺼﺎص ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧ ﺎ
 - ٣١ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ وزﯾﺮ ارﺷﺎد  -ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز
 - ٣٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ  -وب دا
 - ٣٣ﻣﺨﺘﺮع اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﺘﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎ
 - ٣۴ﻟﯿﺰر روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﺻﻮرت  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٣۵ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ واردات ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان  -ﮔﻮﯾﺎ
 - ٣۶درد ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ٣٧ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اردوﻏﺎن ﺑﺎ ﺳﺰارﯾﻦ زﻧﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺎ
 - ٣٨از ﺑﯿﻤﺎری » ام اس« ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟!  -ﺟﺎم ﻧﯿﻮز
 - ٣٩ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ۴٠ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ درﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت  -رادﯾﻮ ﻓﺮدا
 - ۴١ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ
 - ۴٢اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ  :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺸﺘﺮود ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴٣اﻋﻼم آﻣﺎر ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل  -وب دا
 - ۴۴ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻮھﺎ  -ﺷﻔﺎف
 - ۴۵ﻗﻄﺐ داروی اﯾﺮان ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد /ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ١۵ﺳﺎﻟﻪ!  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴۶ﻓﺮﯾﺰﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ،وﯾﺮوس "ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ" را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ /ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﯿﻮز
 - ۴٧روﻏﻦ را در ﺟﺎی ﮔﺮم ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ۴٨ورزش ھﺎی آﯾﺮوﺑﯿﮏ و ﺷﻨﺎ در ﮐﺎھﺶ آرﺗﺮوز ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٩ﻣﺼﺮف زﯾﺎد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب  ۶ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ،ﻣﻮج ﺳﻮم اﯾﺠﺎد اﯾﺪز در اﯾﺮان
ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ  -اﯾﻦ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺎن آن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد و آن اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺮش ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪﻧﯽ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﺷﺮوع آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ دارد
در دھﻪ ھﺸﺘﺎد ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺳﺖ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺎ ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی و
ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزان در ارﺗﺒﺎط داﻧﺴﺘﻨﺪ .و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺎﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رواﺑﻄﺠﻨﺴﯽ ای ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف آﻣﻮزه ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ھﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاه ھﺴﺘﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻣﺮگ راک ھﻮدﺳﻦ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ھﺎﻟﯿﯿﻮود و ﺳﻤﺒﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ھﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ )ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزان( ﺟﮫﺎن را در ﺷﻮک ﻓﺮو
ﺑﺮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎھﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺪز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻒ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﮑﻮب ﮐﺮدن ھﻤﺠﻨﺲ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد  .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ وﯾﺮوﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮی از ﻣﺮدم ﺗﺴﺮی ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼ در ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ دھﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺪز ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻞ
آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺪز ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﺑﺮﺧﻮردی ﺗﻮام ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ آﮔﺎھﺎﻧﻪ اﺷﺎﻋﻪ اﯾﺪز را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎن ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﮫﺎ و ﻣﻌﺘﺎداﺗﻦ
ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴ﯾﺎ ۵ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎ از ورود ﻣﻮج ﺳﻮم اﯾﺪز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﻮج ﺳﻮم ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و
ﺑﺎر اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﺎن آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮ ھﺎ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ
درﺑﺎره آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و زﻧﺪاﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻼف ﻋﺮف ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﯾﺪز ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ داﺳﺘﺎن از ﻏﺮب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻻﻋﻼﺟﯽ آورده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﻠﺖ
اﺑﺘﻼﯾﺶ ﺣﺎل ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺮز ﺑﯿﺎن ﺷﺪزﻧﮓ ﺧﻄﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﺻﺪای ﭘﺎی ﺧﻄﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد و در ﺟﮫﺖ ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

 - ٢ﻋﺪم ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﺑﺎرداری از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
"
رﯾﯿﺲ اداره ژﻧﺘﯿﮏ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی
ژﻧﺘﯿﮑﯽ از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﺪن درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،دﮐﺘﺮ ﺷﻔﻘﺘﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻋﺪم
ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﺑﺎرداری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ زای دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاھﺪان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۵ﺳﺎل در اﺳﺘﺎ ن اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺨﺘﮫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ را در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ازدواج ھﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﺑﺎرداری
در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ٣۵ﺳﺎل و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﺪون ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ١۵ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوران ژﻧﺘﯿﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج در اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زن ھﺎ در اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان
ﭘﺎﻧﺼﺪوﻧﻮدوھﺸﺖ -

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۵٠٠ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﮫﺎن ﻃﯽ روزھﺎی دھﻢ ﺗﺎ دوازدھﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺟﺎری در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ھﻤﺸﮫﺮی رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﻪ ھﻤﺮاه ارﺗﻘﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ
در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺎ اﻓﺰود :ھﺮ ﮐﻮﺷﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اھﺪاف واﻻی ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ  :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ از
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻓﺰون ﺑﺮ  ٨٠ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﻠﺐ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﺎراﭘﺎس رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ رﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ  :ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در
زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﺤﺮک ،ورزش و اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ھﺴﺘﯿﻢ.ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه،
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮﻓﯿﻮژن ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﻣﻌﺎون وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ:اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان  ٧٢٫۵ﺳﺎل و در ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ھﺮم ﺳﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﯽ رود و در  ٢٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ٢۵درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.وی اﻓﺰود :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۵٠٠ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ  ٨٢ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ٩٠اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ  ٣ﺗﺎ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق از ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:آﻣﻮزش ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﮫﻢ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،اﺳﺘﺮس و ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻗﻠﺐ اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺎ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻗﻠﺐ اﯾﺮان و رﯾﯿﺲ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق رﺿﻮی ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ھﻤﺸﮫﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎﯾﯽ و ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎل ھﺎ ﭘﮋوھﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر
ﭘﺮﻓﯿﻮژﻧﯿﺴﺖ ھﺎ)ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻤﭗ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ،ﮐﺎر ﻗﻠﺐ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ( در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه و اراﺋﻪ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﻘﺎﻻت از ﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻗﻠﺐ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع و ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ و وﺟﻮد
اﺳﺘﺮس ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮدم ﺷﺪه و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل آن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ،ﺟﺪا ﺷﺪن از زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎده ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﻏﺬا ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ھﻮای ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ را ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻤﯽ دارﯾﻢ و ﻧﻪ
ھﻮای ﺳﺎﻟﻢ.دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ر ﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ از ﻧﻘﺼﺎن ﺧﺮد رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای ورود ھﺮ
ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﻓﯿﻮژن اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ردﯾﻒ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺰود :اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از
ﻧﻈﺮ درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد.وی اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻓﯿﻮژﻧﯿﺴﺖ ھﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 - ۴ھﻨﺮ ھﻔﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻓﺎع ﻣﻘﺪس زاﻧﻮ زد
وب دا  -ھﻨﺮ ھﻔﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻓﯿﻠﻢ »روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ« زاﻧﻮ
زد.
ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﮐﺮان ﻓﯿﻠﻢ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ھﻨﺮ ھﻔﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻓﺎع ﻣﻘﺪس زاﻧﻮ زد
ھﻨﺮ ھﻔﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻓﯿﻠﻢ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ زاﻧﻮ زد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ﮔﻔﺖ :ﻓﯿﻠﻢ
روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ھﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻘﺶ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﺜﺎرﮔﺮ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﻼف ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ و اﻗﺘﺒﺎس ﻧﺎﻗﺺ از ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی
ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ در ﻧﺸﺎن دادن زﺣﻤﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﻘﺎت و اﯾﺜﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﺣﻤﺘﮑﺶ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﯿﻠﻢ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﮐﻤﺎل ،ﮔﻮﺷﻪ
ای از اﯾﻦ اﯾﺜﺎرﮔﺮی ھﺎ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﺳﮑﺎﻧﺲ ھﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺳﺎﮐﺸﻦ ﮔﻠﻮی ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه
ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﺠﺮوح ﺑﺎ دھﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺮ رﺳﯿﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﮐﺸﻦ و ﻧﯿﺰ ﺳﮑﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ
ﻋﻠﻮی در ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ھﻮاﯾﯽ از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ ھﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎور اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ھﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از واﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎن
ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ روزھﺎ و آدم ھﺎی زﻣﺎن ﺟﻨﮓ را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اوج ھﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮدازی درﺑﺎره رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮی ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ دﭼﺎر ﮐﺸﻤﮑﺶ
دروﻧﯽ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﺠﺮوح ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﺟﺮ ﭼﺸﻢ
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا داده اﺳﺖ را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﺑﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اش ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﮑﺎﻧﺲ درﮔﯿﺮی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮی ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ،ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ
ھﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎم ﺑﺮد و وﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎذق ﺑﻮدﻧﺶ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ رو ﻣﯽ ﺷﻮد،
در ﭘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﻋﺮاﻗﯽ را ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﭼﺸﻢ ھﺎی از دﺳﺖ داده اش ﮐﻮر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻟﯿﻼ ھﻤﺴﺮش ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ و
روح ﻟﻄﯿﻒ و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ اش ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﺴﺮش ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮی را از ﺣﺼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ رھﺎ ﮐﻨﺪ و او را در
اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ دروﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻓﯿﻠﻢ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دور از ﮐﺎرھﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺎرزدﮔﯽ ھﺮﭼﻨﺪ در ﺳﮑﺎﻧﺲ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺪھﺎی ﺟﺪی ھﻤﺮاه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻓﻨﯽ و ھﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ارزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ واروژ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮه ھﺎی وﯾﮋه،
ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺻﺤﻨﻪ ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزی ﺧﻮب و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮخ ﻧﮋاد و ھﻨﮕﺎﻣﻪ ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺳﯽ اﻣﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را در ﺧﺎﻃﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

 - ۵ﻟﻨﺰ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻃﺒﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ زﯾﻨﺘﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ را ﯾﮏ اﺑﺰار زﯾﻨﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻟﻨﺰ را ﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻃﺒﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻻی زﯾﻨﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪاری از ﻓﺮوﺷﮕﺎه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻨﺰ ﮐﻪ آن را از اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﺷﻮﻧﺪ .درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺎز و ﺻﺤﯿﺢ آن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻟﻨﺰ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺮاﺳﺎن ؛ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ھﺸﺪار داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻃﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را در ﻣﻐﺎزه اش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ
ﺗﻤﺎم ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻟﻨﺰ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ورود اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ را ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺧﻮش
ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی
ﻃﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و اراﺋﻪ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ھﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺠﻮزھﺎی ﺿﺮوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ھﺎ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺧﻮب
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و ﺳﻼﻣﺖ آن ھﺎﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﻟﻨﺰی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎز و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﮫﯿﻪ و اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،دﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ھﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻟﻨﺰ را از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﺑﺨﺮد و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﮐﻪ در داروﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻟﻨﺰ را ﺑﻪ او ﻓﺮوﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا وی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻌﮫﺪی ﻧﺪارد.
ﺷﺮ اﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﺮاﺟﻌﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺻﺮار ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻨﺰ ،آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎر و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،آن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :در ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻟﻨﺰ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ ،ﻗﺮﻧﯿﻪ ،ﻻﯾﻪ اﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻟﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﭼﺸﻢ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد آﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻟﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮﻧﯿﻪ و اﻧﺤﻨﺎی آن ﻟﻨﺰ را ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دھﺪ و در اﺧﺘﯿ ﺎر ﻓﺮد
ﻣﯽ ﮔﺬارد  .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻟﻨﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و اﺻﻼح
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و دﯾﺪش ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﮔﺎھﯽ ﻟﻨﺰ ،دﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺗﺮاش ﺑﺨﻮرد و
اﺻﻼح ﺷﻮد .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ وﺟﻮد دارد .درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎر و ﺷﻤﺎره ﭼﺸﻢ وی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  ٢ﻟﻨﺰ
را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻟﻨﺰ آزﻣﺎﯾﺸﯽ روی ﭼﺸﻤﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻟﻨﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﻔﺎرش داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻟﻨﺰ ﻧﺮم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﻨﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﻨﺰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﯾﺪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪھﺪ.
ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﺸﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﺳﺘﯿﮕﻤﺎت ھﻢ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻟﻨﺰ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اش اراﺋﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮﻋﯽ ﻟﻨﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺒﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻣﺘﺨﺼﺺ و درﻣﺎﻧﮕﺮ در
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻟﻨﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎر  ،ﺷﺮاﯾﻂ وی را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وی ﻟﻨﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻨﺰھﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺐ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ،ﻗﺮﻧﯿﻪ را ﻓﻠﺖ ) (Flatﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺻﺒﺢ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻟﻨﺰ و ﻋﯿﻨﮏ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ اﺷﮑﯽ در ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻟﻨﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .ﻟﻨﺰ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻻﯾﻪ اﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ روی
ﻗﺮﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .زﯾﺮا ﻗﺮﻧﯿﻪ از اﺷﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻟﻨﺰ روی ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻋﺒﻮر اﮐﺴﯿﮋن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺮﻧﯿﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﺎﯾﺪ از ذھﻦ زدود ﮐﻪ ﻟﻨﺰ روی ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻟﻨﺰ ،ﻻﯾﻪ اﺷﮑﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻨﺰ ﺑﻪ وی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﻟﻨﺰ ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺮادی ﮐﻪ  ٢ﻋﯿﻨﮏ دارﻧﺪ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ را رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ۶ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ھﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ھﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺴﻦ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﮐﺸﻮر در ھﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و ادﻏﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ آن وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎرودھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣۶۴ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ در روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺑﮫﻮرزان در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﮫﺮی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺮد.
اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٧ھﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در روﺳﺘﺎھﮫﺎ و ﺑﯿﺶ از  ۵ھﺰار ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدران و ﻧﻮزدان ،ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻣﮫﻢ ﺳﻼﻣﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزدان و
ﻣﺎدران ﺑﺎردار و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ٧ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد
وب دا  -ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،ﻋﻀﻮ ھﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﻔﺖ :ﻋﺪاﻟﺖ درﺳﻼﻣﺖ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ،اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﺬف ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ ،ﺟﮫﺎداﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺎرآﻣﺪی ،ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻠﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اھﺪاف و ﻣﺰاﯾﺎ
و ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺪ زﯾﺎدی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ) ﻣﮑﺎن ﺧﺎص( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﮑﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ؛ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی اﻧﮫﺎ
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

 - ٨درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ
وب دا  -ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،دﮐﺘﺮ ﻣﻠﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﺣﻮادث ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﻐﺰ اﮐﺜﺮا ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ،ﭼﺮﺑﯽ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﻨﺘﺮل ھﺎی دوره ای ﻗﻨﺪ ،ﭼﺮﺑﯽ و
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ورزش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪاوم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻞ ﺷﺪن زﺑﺎن ،ﺿﻌﻒ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺪن و ﻋﺪم
ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر را دوﺑﺎره ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ روز ﻣﺮه ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.

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

 - ٩ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ و ﭘﺎﻧﮑﺮاس در ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ،
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ و ﭘﺎﻧﮑﺮاس در ﮐﺸﻮر و از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی داﺳﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮﻓﺮھﻨﮕﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎزی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎزی
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ و ﭘﺎﻧﮑﺮاس در ﮐﺸﻮر و از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در
ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ١۵ﺗﺎ  ١۶ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻗﻠﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،اﻋﺼﺎب و روان و ﭼﺸﻢ ،ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮوه ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ھﺴﺘﻨﺪ .
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ دھﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻣﺎﻧﯽ دﯾﺪ.
داﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٣/٢ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ را ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮔﺮوه ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دھﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ھﺮﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺠﻢ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﺷﺶ دادن اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.

 - ١٠ﻟﻐﻮ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وزارت راه
ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﻮز  -ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی دوﻟﺖ در ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﮏ ھﺰار و  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ از ﺳﻪ ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﯾﺪ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ در ...
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی دوﻟﺖ در ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﮏ ھﺰار و  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ از ﺳﻪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﯾﺪ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ در
ﺑﻮدﺟﻪ  ٩٠ﺳﺮ از وزارت راه در آورد  .ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪﻧﺪ و روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ در ﻧﺎﻣﻪ
ای ﺑﻪ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ از ﻟﻐﻮ اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ داد .ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﻧﻮﺷﺖ  :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ھﯿﺎت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /٢۵٨۴۵٢ت  ۴٧۴۵٩ه ﻣﻮرخ  ،١٣٩٠/١٢/٢٨ﻣﻮﺿﻮع �ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ١٣٩٠از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی  ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ھﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت
دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﺻﺪر ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺗﺒﺼﺮه ) (۴اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﺻﻮل ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ ) (٨۵و ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ
) (١٣٨ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﺎده ) (١٠آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ،ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﮫﺖ اﻗﺪام ﻻزم
در ﻣﮫﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻣﮫﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ،آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﮐﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻠﻐﯽ اﻻﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﺗﺒﻌﺎت آن زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻮوﻻن وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﺪ اﯾﻦ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮاﺟﮫﻪ
ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ھﺎ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد؛ ﺑﺤﺮان ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ و ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ آن داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ٩١ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎل ﮐﺎری را در ﻃﻮل ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٩١دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎل
ﺳﺨﺘﯽ ھﻢ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪھﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎ را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﺮف اﻋﺘﺒﺎرات دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺬر از ﺑﺤﺮان
درآﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه دوﻟﺖ در ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﮐﻢ ﮐﺎری ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار و ﻃﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﻄﻌﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺨﻦ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ آورده اﺳﺖ  :ﺟﺰء �ب ﺑﻨﺪ ) (٢ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ١٣٩٠ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد؛ در اﺟﺮای اھﺪاف ﺑﻨﺪ �ب ﻣﺎده ) (٣۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان – ﻣﺼﻮب  -١٣٨٩ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻋﻠﯽ ھﺬا ،ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ از
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ،ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰء �ب ﺑﻨﺪ ) (٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٠
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﻨﺪ �ب ﻣﺎده ) (٣۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد  :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ھﺰار و ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﺟﺰء �ب ﺑﻨﺪ دو ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ٩٠ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ھﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻮد.
 ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﮫﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ

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

زﺑﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﻮدﺟﻪ  ٩١ﻧﯿﺰ ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﺨﺶ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ را ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات را در ﺑﻮدﺟﻪ ٩١
ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﺳﻪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﮫﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ را در ﺳﺎل  ٩٠ﺑﺎ ﻣﺼﺎﯾﺐ زﯾﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪ،
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺴﺎل ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی و ﻋﺪم
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﻣﺮدم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ راﯾﮕﺎن
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ دارو از ﺳﻮی دوﻟﺖ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادن اﻋﺘﺒﺎر دارو ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﺎت
ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎران اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرات آﺳﯿﺐ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ� .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎل  ٩٠ﺗﻨﮫﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﯾﺎراﻧﻪ دارو را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ھﻨﻮز ﺣﺪود  ۴٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادن اﻋﺘﺒﺎر دارو ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎران اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺪادن اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرات آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺬف ﻧﮑﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ دارو از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ دارو اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ در ﺑﺎزار دارو ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دھﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،اداﻣﻪ داد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ دارو ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪ رو اﺳﺖ ،ﺣﺎل
ﻣﺴﻮوﻻن ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮوھﯽ از داروھﺎ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ
اﺧﯿﺮ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ دارو در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﯾﺐ
رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ،ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺎﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺣﻮزه دارو از ﺳﻮی ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

 - ١١آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ "وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎ در ٧ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ" در ﮐﺸﻮر /ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮھﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻪ درﻣﺪارس ازﺳﺎل ٩٢
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎ در ھﻔﺖ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ
داد.
دﮐﺘﺮ زھﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﮔﻔﺖ :دوﻣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎ  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺪاﺧﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎ را در ھﻔﺖ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آھﻦ ،روی ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی  Aو  Dﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
ﺷﯿﺮ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﯾﻦ  Dﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D
ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ و ﮐﺎری ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در
ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dدر ﻣﺪارس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Dرا ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

 - ١٢درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫﻮرزان از ﻣﺠﻠﺲ :دوره آﻣﻮزش ﺑﮫﻮرزی ،ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ روز ﺑﮫﻮرز ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﮫﻮرزی ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﮫﻮرزان را ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﻂ ﻣﻘﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮫﻮرزان ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری از ﺑﯿﻤﺎران اﺧﺬ و در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺟﮫﺮم ،ﺑﮫﻮرزان را از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺪی آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﺒﺮﯾﻢ و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎزھﺎی رﻓﺎھﯽ و اداری آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﻮرزان ﺑﮫﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﮫﻮرزی اراﯾﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ دارای ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرھﺎی آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم و
ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﺪ.
وی ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻓﺰود :ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻞ ﻧﮫﻢ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ،ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺑﮫﻮرزان
ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ اداﻣﻪ داد :ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﮫﻮرزان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ دوره
ای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دوره ﺑﮫﻮرزی آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ ﺟﺰو ﺳﻨﻮاﺗﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫﻮرزان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد .رﺿﺎﯾﯽ ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫﻮرزان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ را از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﻋﻼم
و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﻠﯿﺪ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ را
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﺪ.
وی ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻮوﻻ ن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ رﻓﺎھﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﮫﻮرزان ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:اﮔﺮ ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﻢ ﺑﮫﻮرزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﮫﻮرزان و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﮫﯿﻼت وﯾﮋه ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﻮرزان دارد ﻟﺬا
اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴﻮوﻻن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ  ١٢ﺧﺮداد ﮐﻪ روز ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺑﮫﻮرز اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﮫﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﮫﻮرزان اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﮫﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﮑﻼت
آﻧﮫﺎ را رﻓﻊ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.

 - ١٣راه اﻧﺪازی ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﮫﯿﺎری ،ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -در ﭘﯽ اﻋﻼم راه اﻧﺪازی ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﮫﯿﺎری از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ) (WHOاﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪم در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر ی ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم  WHOﻣﺪرک ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ،
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﮫﯿﺎر ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﭘﯽ دارد.ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دھﻪ  ۶٠ﺑﺤﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻃﯽ  ۶ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در آن ﻣﻮﻗﻊ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﯿﺎھﻮی زﯾﺎدی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﮫﯿﺎر ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎری دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ رﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﺒﮕﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻪ روزی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪم در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی
ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﮫﯿﺎری ﺷﺪ.

 - ١۴ھﺰﯾﻨﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ھﺰﯾﻨﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ آرﻣﯿﺪه در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮاﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮫﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﻃﺮف ﻗﺮارداد از ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﻟﻨﺰ ،ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻠﻮﺳﻨﻮﻣﯽ ،ﭘﻼک و  ...ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد از ﺧﺎرج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﮫﯿﻪ
ﺷﻮد اداره ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
آرﻣﯿﺪه اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﺮی و ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ
ادارات ﺑﯿﻤﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ١۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ٠١ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﯿﻮب و
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢اﯾﻦ ﻋﯿﻮب و ...
و ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ھﻤﮑﺎری در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ٠١ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺻﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﯿﻮب و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢اﯾﻦ
ﻋﯿﻮب و اﯾﺮادات ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی
ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻤﺎل ﻣﺮادی اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری و ﮐﻤﮏ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺮادی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :از ﺣﺪود  ١۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻢ ﻣﺸﺎور درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ھﻢ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺟﮫﺖ دارو و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎھﺶ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮادی اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

 - ١۶ﮔﺰارش ﻓﺎرس از اﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ دارد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم زﻧﺠﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ/ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را درﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -اﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی زﻧﺠﺎن ﻓﻘﻂ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ دارد ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮل وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻋﻤﺪه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ و ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ روﺑﻪ رو ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﻓﺎرس از اﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ داردﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم زﻧﺠﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ
اﺳﮑﻦ/ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را درﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :اﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی زﻧﺠﺎن ﻓﻘﻂ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ دارد ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮل وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻋﻤﺪه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ و ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ روﺑﻪ رو ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از زﻧﺠﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺷﮫﺮ زﻧﺠﺎن ﺧﺮاب و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد
ﻗﻄﻌﻪ ای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪﺗﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .
ﺧﺮاﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺷﮫﺮ زﻧﺠﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ ﻣﻮﺳﻮی
ﺷﮫﺮ اﺑﮫﺮ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺷﮫﺮ زﻧﺠﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ
اﷲ ﻣﻮﺳﻮی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﻠﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﻄﺮات
ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ درﻣﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد وﻋﺪه وﻋﯿﺪھﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در راه اﻧﺪازی ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن ﺗﻌﮫﺪات ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ھﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
*ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪﻗﻮﻟﯽ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺰ در ﻓﮑﺮ راه اﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻھﺎ ﺑﺪ ﻗﻮﻟﯽ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ
ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( داده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت ھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه راه اﻧﺪازی ﺷﻮد.
ﻣﺮدم و ﺑﯿﻤﺎران زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﻮز ﻣﺪت ھﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﻋﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ
ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎی
اﻃﺮاف اﺳﺘﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ھﺸﺖ روز ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﮐﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؟
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ زﻧﺠﺎن در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﮫﯿﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺪﻗﻮﻟﯽ ھﺎی آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﺮاب اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
*ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت
ھﻔﺘﻢ ﺧﺮداد" رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ زﻧﺠﺎن در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ از ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ
اﺳﮑﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ زﻧﺠﺎن ﺧﺒﺮ داد.
وی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﮫﻠﺖ ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺗﻮاﻓﻖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت،
در ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻻاﻗﻞ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ راه اﻧﺪازی ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
*وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﻣﺮدم را درﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت آﻧﮫﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و در ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را دارﻧﺪ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺒﻨﺪه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.

 - ١٧رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻌﺜﺖ ﺳﻨﻨﺪج ﺧﺒﺮ داد راه اﻧﺪازی اورژاﻧﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺳﻨﻨﺪج
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺜﺖ ﺳﻨﻨﺪج از راه اﻧﺪازی و اﻓﺘﺘﺎح اورژاﻧﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی
ﺟﮫﺎﻧﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد.
راه اﻧﺪازی اورژاﻧﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺳﻨﻨﺪج
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺜﺖ ﺳﻨﻨﺪج از راه اﻧﺪازی و اﻓﺘﺘﺎح اورژاﻧﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ و وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد .
ﺑﺎﺑﮏ ﻗﻄﺒﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ اورژاﻧﺲ در ھﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ
ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات روز و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺠﺮب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ٣۶ھﺰار ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اردﯾﺒﮫﺸﺖ اﻣﺴﺎل را ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد و اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﻄﺒﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اورژاﻧﺲ اﺻﻠﯽ ،اورژاﻧﺲ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺜﺖ ﺳﻨﻨﺪج ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ .
ﻗﻄﺒﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ١٠ :ﺗﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و اﺗﺎق اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ در اورژاﻧﺲ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮاھﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
* اورژاﻧﺲ ﺑﻌﺜﺖ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اورژاﻧﺲ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ھﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﯾﺎدآور ﺷﺪ و اورژاﻧﺲ
ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی واﺣﺪ ﺗﺮﯾﺎژ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﺳﻨﻨﺪج اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺪا و ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻻﯾﻦ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺜﺖ ﺳﻨﻨﺪج ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻻﯾﻦ  E1اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺣﯿﺎی
ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﻄﺒﯽ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﻟﻮژی و ﻓﻀﺎی  PRCﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺎق ھﺎی ﻋﻤﻞ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و
وﻓﻖ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران از ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/غ٢٠

 - ١٨دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺧﺒﺮ داد اﯾﺠﺎد دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
اﺻﻔﮫﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﺻﻔﮫﺎن ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﺠﺎد دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﺻﻔﮫﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
اﺻﻔﮫﺎن ﺧﺒﺮ داد .
ﮐﺎﻣﺮان ﻗﺎﺋﺪی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در اﺻﻔﮫﺎن درﺑﺎره ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی راھﺒﺮدی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻮرو دی ژﻧﺮﺗﯿﭗ ،ﮐﺎرﺑﺮد
ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﻞ ﺗﺮاﭘﯽ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﻮرو دی
ژﻧﺮﺗﯿﭗ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﻮرو دی ژﻧﺮﺗﯿﭗ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و ام اس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ و در ﺣﺎل
رﺷﺪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و در اﺻﻔﮫﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ام اس در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻞ ﺗﺮاﭘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ راه ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ درﮔﯿﺮ در ﻧﻮروژﻧﺰ )ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﻋﺼﺐ ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﻮاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و
ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

*ﺑﺮﮔﺰاری دوره دﮐﺘﺮای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه روﯾﺎن
ﻗﺎﺋﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه روﯾﺎن دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن و
ﭘﮋوھﺸﮑﺪه روﯾﺎن از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﮫﺎد ھﻤﮑﺎری ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ دوره دﮐﺘﺮای
ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه روﯾﺎن راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن راه اﻧﺪازی
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی درﺳﯽ اﯾﻦ دوره ھﺴﺘﯿﻢ و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮورش دھﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺘﺎد ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را از اﯾﻦ ﺳﺘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای را ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی ﺟﺎری اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
وی درﺑﺎره ﻃﺮح ھﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ھﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺳﻞ ﺗﺮاﭘﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ھﺎ )ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻋﺼﺒﯽ( را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺋﺪی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح ھﺎ ﮐﻪ ﺟﺰو اﯾﺪه ﭘﺮدازی ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ  ١٠ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺘﺎد ﺳﻠﻮل ھﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
* ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ peb
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ  pebﺟﺰو ﻃﺮح ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه روﯾﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﺟﺰو ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ
ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﻗﮫﻮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺼﺐ زاﯾﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺮح دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه روﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  DNAﺣﻠﻘﻮی ﮐﻮﭼﮏ ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ھﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﻗﺎﺋﺪی اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ) (gcmsfﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺮوﻗﯽ از دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه روﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ آن را ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮ ﻟﻮﮐﯿﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮح ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و در
ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻻزم در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺰو ﻃﺮح ھﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/س ١٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

 - ١٩ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ  ٢آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ و ﺷﻮرای اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دو آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ و ﺷﻮرای اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ آﯾﺘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﺷﻮرا ﺟﮫﺖ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﻨﻮز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ زودی ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮕﯽ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎء وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺑﻼغ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ در دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ وزاری ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ٢٠ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل ھﺎی  ٢٠٠٩ﺗﺎ  ٢٠١٣ﺷﻌﺎر آﻣﻮزش و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺼﺪاق ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارد؛
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪان ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩١از ﯾﮏ اﭘﯿﺪﻣﯽ آﺷﮑﺎر دﯾﺎﺑﺖ در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺟﮫﺎن ﺧﺒﺮ د اد و آﻣﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﭼﺎر ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻮارض آن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع دﯾﺎﺑﺖ در آن ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮداری ﭼﻮن ﺳﻞ و وﺑﺎ ﺟﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ھﻤﭽﻮن دﯾﺎﺑﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن
ﺷﺪه اﺳﺖ .

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

ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ و آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش درﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻋﻮارض دارد ،ھﻢ در ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻢ ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی درﺧﺼﻮص دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ھﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺘﻮره ﺑﺮادران ﻧﺼﯿﺮی  /ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ

 - ٢١رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻤﻨﻮع
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -دوران ﺑﺎرداری ﺑﺮای ﯾﮏ زن دوره ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ؛ ﻣﺎه ھﺎﯾﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺣﺴﯽ زﯾﺒﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎدر ﺷﺪن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮدﯾﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺣﺘﯽ از زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺷﺪن ﻧﯿﺰ در وﺟﻮد ﯾﮏ زن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺎزه در درون ﺑﺪن وی،
در  ٣ﻣﺎھﻪ اول ﺑﺎرداری  ،رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﻧﮓ ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻤﻨﻮﻋﺪوران ﺑﺎرداری
ﺑﺮای ﯾﮏ زن دوره ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ؛ ﻣﺎه ھﺎﯾﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺣﺴﯽ زﯾﺒﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎدر ﺷﺪن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺣﺘﯽ از زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺷﺪن ﻧﯿﺰ در وﺟﻮد ﯾﮏ زن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺎزه در درون ﺑﺪن وی ،ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ھﺎ در ﺷﺮوع ﺑﺎرداری ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرداری ﺑﺮ ﭼﮫﺮه ﻇﺎھﺮی ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در دھﻪ ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرداری ﺑﺮ ﭼﮫﺮه ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻃﯽ دوران ﺑﺎرداری ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻧﮓ
ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در رﻧﮓ ﻣﻮ ،ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﺮاﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در رﻧﮓ ﻣﻮ ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس رﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺳﺮ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ زھﺮه ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﺎم ﺟﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ در دوران ﺣﺴﺎس ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن و ﺗﺮﺷﺤﺎت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻃﯽ دوران ﺑﺎرداری دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ھﺎی آﻟﺮژی زا
ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ رﻧﮓ ،ھﺎی ﻻﯾﺖ ،ﻣﺶ و ﻓﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره  ٩ﻣﺎھﻪ ﺑﺎرداری و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﻃﯽ  ٣ﻣﺎھﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ دوران ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﯿﻦ ﻃﯽ  ٣ﻣﺎھﻪ اول ﺑﺎرداری
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎ ﺗﺎ  ٣ﻣﺎھﻪ دوم ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن راھﮑﺎر دﯾﮕﺮی را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن ھﺎی ﻻﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻣﺶ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺳﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮھﺎ
از ﮐﻼھﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روش ھﺎ ،ﻣﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .
اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در رﻧﮓ ﻣﻮ ﺣﺘﯽ از ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮھﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ
ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺬب ﮐﺮده و از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎس رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺳﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎردار
ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻧﺸﺎن داده ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ زﯾﺎد
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ،زﯾﺎد در ﻣﻌﺮض رﻧﮓ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ و روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻮارض رﻧﮓ ﻣﻮ روی ﺟﻨﯿﻦ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮھﺎ را ﺣﺘﯽ در اﺑﺘﺪای ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﮐﻪ در  ٣ﻣﺎھﻪ اول ﺑﺎرداری ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ
ﺳﻠﻮﻟﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺟﺬب ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬارد.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﯽ  ٩ﻣﺎه ﺑﺎرداری ﺑﻪ درﺟﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﺮژی زا ﻃﯽ اﯾﻦ دوران
ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ آﻟﺮژﯾﮏ دارﻧﺪ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ
ﭘﺲ  ٣ﻣﺎھﻪ اول ﺑﺎرداری ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﯿﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻠﻮل ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ
از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺧﻮدداری ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﻪ  ٣ﻣﺎھﻪ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺑﺎرداری ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ھﺎی آﻟﺮژﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﮔﻮارﺷﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی آراﯾﺸﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﯾﮏ زن ﺑﺎردار ﭼﻪ واﮐﻨﺶ ھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ و آﻟﺮژی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺮای
ھﻤﯿﻦ واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ دوران ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺎردار ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ ﻧﻮع درﻣﺎن داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ  .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺧﻮد را ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺮوز آﻟﺮژی ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ روﺑﻪ رو ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف رژ ﻟﺐ ﺑﺮای ﺑﺎرداران ﻣﻤﻨﻮع!
اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺑﺨﺼﻮص رژ ﻟﺐ دارﻧﺪ  .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻨﻊ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ در دوران ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم
آراﯾﺸﯽ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﺨﺼﻮص رژﻟﺐ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص در دوران ﺑﺎرداری ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ  :ﺳﺮب ﻣﻮﺟﻮد در رژﻟﺐ ھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺟﻨﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻟﺐ ھﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ ﺳﺮب ﻧﺪارد ،در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﺑﺎردار ،ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب آراﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮫﻢ ﺗﺮ آن ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻃﯽ ﺑﺎرداری ﻧﻪ از ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از ھﻤﺎن ﻣﺎرک ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ دﭼﺎر اﻏﺮاق ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ زن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ،
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﭘﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮازی  /ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٢زﻧﮓ ھﺎ ﺑﺮای اﯾﺪز ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ  ٩٩درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ
آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .
اﯾﻦ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺎن آن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد و آن اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺮش
ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪﻧﯽ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﺷﺮوع آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ دارد
در دھﻪ ھﺸﺘﺎد ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺳﺖ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺎ ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی و
ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزان در ارﺗﺒﺎط داﻧﺴﺘﻨﺪ .و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺎﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رواﺑﻄﺠﻨﺴﯽ ای ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف آﻣﻮزه ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ھﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاه ھﺴﺘﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻣﺮگ راک ھﻮدﺳﻦ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ھﺎﻟﯿﯿﻮود و ﺳﻤﺒﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ھﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ )ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزان( ﺟﮫﺎن را در ﺷﻮک ﻓﺮو
ﺑﺮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎھﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺪز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻒ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﮑﻮب ﮐﺮدن ھﻤﺠﻨﺲ
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد  .ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ وﯾﺮوﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮی از ﻣﺮدم ﺗﺴﺮی ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼ در ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ دھﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺪز ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻞ
آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺪز ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﺑﺮﺧﻮردی ﺗﻮام ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ آﮔﺎھﺎﻧﻪ اﺷﺎﻋﻪ اﯾﺪز را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎن ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﮫﺎ و ﻣﻌﺘﺎداﺗﻦ
ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﺤﺪود داﻧﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴ﯾﺎ ۵ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎ از ورود ﻣﻮج ﺳﻮم اﯾﺪز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﻮج ﺳﻮم ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و
ﺑﺎر اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﺎن آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮ ھﺎ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ
درﺑﺎره آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و زﻧﺪاﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻼف ﻋﺮف ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﯾﺪز ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ داﺳﺘﺎن از ﻏﺮب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻻﻋﻼﺟﯽ آورده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﻠﺖ
اﺑﺘﻼﯾﺶ ﺣﺎل ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺮز ﺑﯿﺎن ﺷﺪزﻧﮓ ﺧﻄﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﺻﺪای ﭘﺎی ﺧﻄﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد و در ﺟﮫﺖ ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

 - ٢٣ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ را  ٢٢درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ در اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺳﻪ ﺑﺎر در روز ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز دوﺷﻨﺒﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺗﺮاﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﯿﻮه ھﺎ در دوﻣﯿﻦ
ردﯾﻒ ھﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ھﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ھﺎ ،دﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﭘﻮﺳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺮﻃﺎن اﻏﻠﺐ اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد از ﻣﻘﺪار ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت ،ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻏﻨﯽ از
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻮه ھﺎی ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه )ﻃﺎﻟﺒﯽ ،زردآﻟﻮ و ﺷﻠﯿﻞ( و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮه ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ ،ﻣﻮز ،ھﻠﻮ ،ﮔﻼﺑﯽ ،اﻧﻮاع ﺗﻮت
ھﺎ ،ﮔﯿﻼس ،اﻧﮕﻮر ،ھﻨﺪواﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻣﯿﻮه ھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﺮاﺑﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﯿﻮه ھﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ ،آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎ ،اﻧﻮاع اﻣﻼح و ﻓﯿﺒﺮھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﯿﻮه
ھﺎ وﺟﻮد دارد و ﺷﺎداﺑﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﮐﺎھﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮی ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن زا ،از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻧﺎرﻧﮕﯽ ،ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ،ﻟﯿﻤﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﻧﻮاع ﺗﻮت ھﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب آھﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ،ﺷﻠﯿﻞ و ھﻠﻮ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ دارﻧﺪ.
وی ﯾﺎدآورﺷﺪ  :ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺮف ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ھﺎ ﻋﻠﺖ  ٣١درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﯾﺴﮑﻤﯿﮏ ﻗﻠﺐ و  ١١درﺻﺪ از
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺳﺎﻟﻢ روزاﻧﻪ  ٢ﺗﺎ  ۴واﺣﺪ ﻣﯿﻮه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٨ ٧٠٢٩اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۶۶۶٩١
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢۴ﻋﺮﺿﻪ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی داروﯾﯽ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون دارو و ﻏﺬای داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی داروﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎزاده در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ھﺮﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ارزش ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻟﺬا ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد زﯾﺎن آوراﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد  .ﻣﻌﺎون دارو وﻏﺬای داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﭼﺎق رﯾﺴﮏ ﺑﺰر ﮔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
رژﯾﻤﯽ و ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ رژﯾﻤﯽ و ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﮫﺎ ﺑﯽ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺴﺎس و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﻧﻮاع ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان آﻧﯽ و ﮔﺎه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ  .وی ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ازاھﺪ اف ﻋﺎﻟﯿﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود  :ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ اﺳﺖ .رﺿﺎزاده ﮔﻔﺖ:ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﮑﻤﻞ
ھﺎی داروﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

 - ٢۵اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮫﺎﯾﯽ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری در اواﯾﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﮫﻤﯿﻪ ھﺎی
آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ،از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺳﯽ و ﻧﮫﻤﯿﻦ دوره آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری در اواﯾﻞ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد.
؛ ﺿﯿﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم در آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ،ﮔﻔﺖ :در
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﯿﻦ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ  ٨٠درﺻﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم،
دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﮫﻤﯿﻪ آزاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﭘﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺒﺎن آزاد در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آزاد ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﮫﯿﻼت اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی
درﺧﺸﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺑﺮﺗﺮ در دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﮔﻔﺖ  :داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد اﺳﺘﻌﺪادھﺎی درﺧﺸﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و
اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺑﺮﺗﺮ در دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ  ٩٠درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و در ﺳﻘﻒ  ١٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد
ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ھﺴﺘﻨﺪ .
*ﻓﺮﺻﺖ  ۴٨ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ رﺷﺘﻪ /ﻣﺤﻞ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﮐﺘﺮ ﺟﺒﺮاﯾﯿﻞ ﻧﺴﻞ ﺳﺮاﺟﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ /ﻣﺤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ١۶
ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ١٨ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺻﺮﻓﺎً رﺷﺘﻪ /ﻣﺤﻞ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود  :داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.sanjeshp.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ/.ح

 - ٢۶اﻧﺘﻘﺎد رﯾﯿﺲ اﻧﭽﻤﻦ دﯾﺎﺑﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ دارو ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﻋﻮارض دﯾﺎﺑﺖ و آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺪاﷲ رﺟﺐ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﺪارم ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻪ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از دارو اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺼﺮف داروھﺎ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﺎ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و اﻇﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﺪرت داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺘﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺟﺐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داروھﺎی دﯾﺎﺑﺖ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ،داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاﻓﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺮ درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﮔﻔﺖ  :ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮن
اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﻣﺖ درﻣﺎن ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮن او ﮐﻢ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

رﺟﺐ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢٧رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ:اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺠﮫﺰﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺪاﻓﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻋﻼم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در
ھﺮ اﺳﺘﺎن ،ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺪود از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﻮﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮر
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ھﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﺼﺐ و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻣﺴﺎل
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ،ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﺳﺎﯾﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻨﮏ و ﮐﻼه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﺪود اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢٨اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﺎھﺶ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
وی اﻓﺰود :ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﺎھﺶ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی اوﻟﯿﻪ در اﻣﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و  ...در ﮔﺮو ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﮫﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﮑﺮر و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ و درﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﻈﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﻮح اول ،دوم و ﺳﻮم دﺳﺘﺎوردھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در
ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺿﻌﻒ آن در ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣٨۴در ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺮ  ٢٠٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی اﻓﺰود :ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎ وﯾﺰﯾﺖ و داروی راﯾﮕﺎن
در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺤﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﺮی و ھﺪف آن را ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺴﺖ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺳﯿﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ٢٩ﺗﺎﺳﯿﺲ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﺒﺮز
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
"
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕ ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺒﺮز راه اﻧﺪازی ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﯾﺴﻨﺎ،
دﮐﺘﺮ ﺻﺮاﻣﯽ ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ
و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺨﻠﻔﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ  ،دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﺒﺮز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه
اﺳﺖ .

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

وی اﻓﺰود  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻟﺒﺮز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮرای اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ دردﺳﺘﻮرﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار
دارد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣٠اﺧﺘﺼﺎص ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران،
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺎم  ،ﺑﯿﻤﺎران در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ارﺟﺎع د اده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ  ،ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ،
ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻓﺮاد  ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎری آﻧﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح راﯾﮕﺎن اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری،
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ .
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٨ ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۶۶٣٢٨

 - ٣١ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ وزﯾﺮ ارﺷﺎد
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺮوﯾﺰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮕﯽ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش درﯾﭽﻪ ﺧﺒﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮕﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺮوﯾﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ .وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ وزارت
ارﺷﺎد و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.

 - ٣٢ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ
وب دا  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی را ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اھﺪاف اﺻﻠﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در دوﻟﺘﮫﺎی ﻧﮫﻢ و دھﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وبدا در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻓﺮھﻤﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ٠٢ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻗﻄﻌﺎً
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮫﺎی  ٠۴ ، ٠٣ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻠﮫﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد .
و ی ﺷﺮط اﯾﻦ اﺻﻼح را ،ھﻤﮑﺎری و اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻘﺎﯾﺺ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ اﺟﺮا داﻧﺴﺖ و از اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪن آن از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ھﻤﺰﻣﺎن در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮھﻤﻨﺪ در ﺑﯿﺎن اھﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ))از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ(( را از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه و دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی و دﮐﺘﺮ زﯾﻨﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه
ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎء ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ٠٢را ﺑﻪ ﮔﺮوھﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ
ﭘﻨﻞ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ ٢٠١/.

 - ٣٣ﻣﺨﺘﺮع اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﺘﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎ  -ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اش را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ دھﺪ ،اﻣﺎ
اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻠﺐ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را از آن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﺮاع او را
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺨﺘﺮع و ﻧﻮآور دارﻧﺪه ﻣﺪال ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ اھﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺪال دادن ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﺮع ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ و ﻧﻮآور ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ
داﺧﻠﯽ ،ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﻨﺞ اﺧﺘﺮاع ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و  ١۶ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اش را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ دھﺪ ،اﻣﺎ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻠﺐ دارد ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را از آن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﺮاع او را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
وی در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﺎل  ١٣۶۶در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﯾﺖ اﷲ آﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻢ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﻗﻠﺐ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺐ ﺳﻨﺞ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺳﮑﺘﻪ
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﻗﻠﺐ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ و دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﺮاه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد از اﯾﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  :اﻧﮕﯿﺰه ام ﺑﺮای اﺧﺘﺮاع و ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ از
درﻣﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ای دارﯾﻢ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣﺮگ در اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺶ از  ٨٠درﺻﺪ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ھﻼل اﺣﻤﺮ و اﻣﺪادﮔﺮان ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﺎده ای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺼﺪوﻣﺎن اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﺪم و ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﺟﺮﻗﻪ
اﺧﺘﺮاع در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ذھﻨﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
* رﮐﻮرد اﺧﺘﺮاع ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ؟
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺧﺘﺮاع ﻣﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۴۵۶٨۴ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻧﮕﮫﺪاری از ﻗﻠﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ را دارد.
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اھﺪای آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻠﺐ ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ھﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دارد اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻠﺐ ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ دارﻧﺪ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ٧٢ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﻠﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اھﺪا زدﻧﺪ ﯾﺎ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪﻧﺪ را ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﻧﯿﺎ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ،ﻗﻠﺐ را ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺐ ﺳﻨﺞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ و رﯾﻮی اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ
ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺣﯿﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻧﺸﻮد.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺐ ﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۴٧٣٢۶در ﺳﺎل  ١٣٨٧در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی ﻓﻨﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه و ﻣﺨﺘﺺ اﻣﺪادﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ وﺟﻮد دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم ﮐﺮد.
اﻟﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺷﺎھﺪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻣﺪادﮔﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
* اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﮑﺘﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۶٢۴٠٠در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎر رﯾﺘﻢ ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده در اﺧﺘﯿﺎر دارد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺣﯿﺎ ھﻢ
ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ  :دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﻗﻠﺐ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ٩٠ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
 ٣٩٠٠٢٠٨۴١ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﭘﯿﺪاﺷﺪن ﻗﻠﺐ
ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
* آرزوی اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﺮای دﻧﯿﺎ
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی دارﻧﺪ ،اﻣﯿﺪوارم در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺎ از ﻋﺎرﺿﻪ
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮ ارض ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻟﯿﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪال ھﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻢ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت
ﺳﺎل  ٢٠٠٩ژﺗﻮ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن دﻧﯿﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دوازدھﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران
ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ھﻔﺘﻪ ﭘﮋوھﺶ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوھﺸﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﻮم.
اﯾﻦ ﺟﻮان ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ١۶ :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارم ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﺪھﺎ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻧﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :اھﻤﯿﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻧﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻗﻮت ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای
رﯾﺰﻣﻐﺬی ھﺎ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه در ﺑﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ درﯾﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﯾﺎ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آﮔﺎھﯽ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن و ﻧﻮزادان ﺑﺮاﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد آھﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ رﯾﺰﻣﻐﺬی
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
* ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﻮان را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻟﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺎری ﮐﺮدن اﺧﺘﺮاﻋﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﯿﻮان ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻌﺎت
داغ ھﺴﺘﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :از ﺗﻮﺟﮫﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﺑﺒﺮم و
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺎزﻧﺪران از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن دارﻧﺪ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ اﺧﺘﺮاﻋﯽ را ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﭘﺎرک آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدم ،ﮐﺎرھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ،وﻟﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﻢ را ﺗﺠﺎری ﮐﻨﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﻮد ﭘﺎرک ھﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ﯾﺎ اﺧﺘﺮاﻋﯽ دارﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﻣﺮوز ﭘﺎرک ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ھﺎی ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی آن در ﻣﺎزﻧﺪران و در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ
اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ  :ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺧﺘﺮاﻋﯽ دارد آن را در ﭘﺎرک ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آن اﯾﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺎرک ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺮع ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﭘﺎرک ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرک ﻣﯽ
ﺷﻮم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎرک وارد ﺷﺪم اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺴﮫﯿﻼت  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺣﺘﯽ اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﺟﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،اﻣﺎ اﻧﺪک اﺳﺖ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ و
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ ،ﭘﺎرک ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و ﺻﻨﺎﯾﻊ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﺨﺒﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﺎرک در ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی آن
آﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻢ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺒﺮم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﮫﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮد ﻋﺎدی ﮐﻪ اﯾﺪه دارد ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺑﺴﺎزد ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ اﯾﺪه
دارﯾﺪ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرک ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ﺷﻮد.
* ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺒﻢ
اﻟﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﻧﯿﺰ دارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﮋوھﺸﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪم ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت دﻟﺴﺮد ﻣﯽ ﺷﻮم ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪد زﯾﺎد در ﮐﺎرھﺎی
ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻗﻠﺐ دارم ،ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺐ ھﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺐ ھﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻗﻠﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ
ﻧﮑﺮده ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ھﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﻪ را درﺳﺖ ﮐﺮدم و ﻧﻤﻮﻧﻪ
اش را دارم ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻢ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ وزارت ﻋﻠﻮم ﮔﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
ﻧﺪارﯾﻢ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدم دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدم  .دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی
دارد و اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
* ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺪای ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :روﯾﮑﺮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رھﺒﺮی اﻣﺴﺎل را ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﻌﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻟﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺸﻮر ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ھﺎی اداری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون از
ﺷﯿﻮه ھﺎی اداری دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﮫﯿﻞ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرک ھﺎی
ﻓﻨﺎوری ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎزﻧﺪران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از اﯾﺪه ھﺎ و ﻃﺮح ھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ واردات ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ ﻣﺒﺪل ﺷﻮﯾﻢ.
* ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺪال دادن ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﻧﺪازه آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪال دادن ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ھﺎ و ﻣﺪال ھﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎرآﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻮح ھﺎ و ﻣﺪال ھﺎ در ﮔﻨﺠﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺧﻮرد اﯾﻦ ﻣﮫﻢ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

 - ٣۴ﻟﯿﺰر روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﺻﻮرت
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ روش ھﺎی ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﻮھﮫﺎی زاﺋﺪ ﺻﻮرت و اﻧﺪاﻣﮫﺎ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻟﯿﺰر اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای درﻣﺎن و رﻓﻊ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﺻﻮرت و اﻧﺪاﻣﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻋﻠﺘﮫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :راھﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راھﮫﺎی ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﻮھﮫﺎی زاﺋﺪ
ﺻﻮرت و اﻧﺪاﻣﮫﺎ اﺳﺖ.اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :در ﺻﻮرت ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪن ﻋﻠﺖ زﻣﯿﻨﻪ ای و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻟﯿﺰر ،ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ اﻣﺎ دوﺑﺎره
ﻣﻮھﮫﺎی زاﺋﺪ ﺟﺪﯾﺪی رﺷﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد .وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻋﻠﺖ زﻣﯿﻨﻪ ای و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﺟﺪﯾﺪی روﯾﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎری ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﻟﯿﺰر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﯽ  ۴ﺟﻠﺴﻪ،
 ٨٠درﺻﺪ از ﻣﻮھﮫﺎی زاﺋﺪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ  .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﺲ از  ۶ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮھﮫﺎی زاﺋﺪ ٩۵ ،درﺻﺪ از ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ و  ۵درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻟﯿﺰر دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.

 - ٣۵ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ واردات ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان
ﮔﻮﯾﺎ  -ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ.
advertisement@gooya.com
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ واردات
ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ  ۵٠ھﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ از ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮای اواﯾﻞ ﻣﺎه ژوﺋﻦ )اواﺳﻂ ﺧﺮداد ( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ۵٠ھﺰار ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ در ﻣﺎه ژوﯾﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎل در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی )از ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺎﺳﯽ( در ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی اﻧﺘﻘﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ی ﺧﺮﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ دارد .
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺮﯾﺪار و واردﮐﻨﻨﺪه ی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻ ھﺎ ﺑﻮد .وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان در ھﻔﺘﻪ ھﺎی اﺧﯿﺮ ۶٠ھﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ از آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻣﻘﺪاری ﻗﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺠﺎری در اروﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز در اﯾﺮان و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ارز دوﻟﺘﯽ و رﺳﻤﯽ ،واردات ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺷﻮاری ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان ﺟﻨﺒﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،اھﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ٢٠٠٩
ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری روﺑﺮو ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮوز
اﻋﺘﺮاض ھﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی روﺑﺮو ﺳﺎزد.

 - ٣۶درد ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ،ﺿﻌﻒ در ﮐﻨﺘﺮل را ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
واﮔﯿﺮدار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮐﺸﻮر:
درد ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ  ،ﺿﻌﻒ در ﮐﻨﺘﺮل را ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮع دوﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در اﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺘﻼی دو ﻧﻔﺮ در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮدﮐﻮی ،ﺑﻨﺪر ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﺑﻨﺪر ﮔﺰ در دوره ھﺸﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺘﻼی  ٨ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ،اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮔﺰش ﮐﻨﻪ و ﺗﻤﺎس ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ را درﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود :در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی را در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،اﻓﺰود :ﺿﻌﻒ در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ھﻤﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و دام ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت دام ھﺎی آﻟﻮده از ﻣﺮز
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮔﻨﮕﻮ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮔﺰارﺷﯽ را درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰش ﮐﻨﻪ ای ﮐﻪ روی ﺑﺪن دام ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد دارد ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ٣٧ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اردوﻏﺎن ﺑﺎ ﺳﺰارﯾﻦ زﻧﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن )وﻓﺎ(  :اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ اﺧﯿﺮ رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و
ﺳﺰارﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ ؛ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ اردوﻏﺎن ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را ﻧﻮﻋﯽ "ﻗﺘﻞ" داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ھﺎی اﻣﺮوز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻗﺎی اردوﻏﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﯾﮏ ﺑﭽﻪ را ﺗﻮی ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺑﮑﺸﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون آن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﺰارﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن را روﺷﯽ "ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ" ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎھﯿﻦ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ آﻗﺎی اردوﻏﺎن ،ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ درﺑﺎره ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
از ﺳﺎل  ١٩٨٣در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺎ ده ھﻔﺘﮕﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﻢ آن را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻠﯽ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻇﮫﺎرات او اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ "رﺣﻢ ﻣﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ" اﺳﺖ.
آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی اردوﻏﺎن ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را ﻣﻌﺎدل ﻗﺘﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻮرﺗﺎژ ﺣﻖ ﻣﺎ اﺳﺖ.
آﯾﻠﯿﻦ ﻧﺎزﻟﯽ آﻗﺎ ،از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﻋﻤﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه ﻣﺮدم ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻈﺮات ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .او ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺪن زﻧﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه در ﺣﺎل ﻣﺪاﺧﻠﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم
اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزﻟﯽ آﻗﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ در آن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﺖ اﺳﺖ .اردوﻏﺎن از ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻔﺪھﻤﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻟﺖ ﺑﮕﺬارد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
در اروﭘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ وﺿﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ.

 - ٣٨از ﺑﯿﻤﺎری »ام اس« ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟!
ﺟﺎم ﻧﯿﻮز  -ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﮐﻤﯽ ﮔﺰﮔﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎھﯽ ﻣﯽ رود ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺘﻤﺎً ام اس
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام« .ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺴﯽ اﻧﺪام ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ام اس و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ام اس ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺷﺎن اداﻣﻪ دھﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺎن ھﻢ ام اس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ام اس در ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻮداﯾﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دھﺪ :در ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻮداﯾﻤﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻓﺮد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ام اس ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ درون ﻣﻐﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺣﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ آن
روﺑﻪ رو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  :ام اس ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ و در دوران ﻃﻼﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ و درﻣﺎن آن
اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل روﺑﻪ رو ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع وﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ ،در ام اس ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺬرا ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ روز اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻓﺮد در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی اﻧﺘﮫﺎﯾﯽ ھﺮ دو دﺳﺖ و ھﺮ دو ﭘﺎ )ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﻓﺮد از دﺳﺘﮑﺶ و ﺟﻮراب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﺳﻮزش و ﮔﺰﮔﺰ ﺷﺪﯾﺪی
را اﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :ﺳﻮزش و ﮔﺰﮔﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺪاوم اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺮان ﻣﺒﺘﻼﺷﺪن ﺑﻪ ام اس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی از درﮔﯿﺮی ھﺎی ﺣﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ،ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺪن ﻓﺮد ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﯿﻨﻪ او در
ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺪن ﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻣﻮرد دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺗﺎری دﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ
ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد ،اﻣﺎ دردﻧﺎک ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢ ھﺎ ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ و از دﺳﺖ دادن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ھﻤﺎن
ﭼﺸﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری ام اس اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﮔﺎھﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﺪن ﻓﺮد دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﮐﻢ
ﮐﻢ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎدل ﻧﺪارد ،داﺋﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ام اس ﮔﺬرا و ﻟﺤﻈﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎری دﯾﺪ ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ،ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت و...
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﮏ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن ﻟﺤﻈﻪ ای ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼﺋﻤﯽ،
ﻧﮕﺮان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﺷﻮﻧﺪ.
ام اس اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی درﺑﺎره اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ
ﺧﺎﺻﯽ روﺑﻪ رو ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﻮت ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎدف ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در آن زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ام اس آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .درﺻﺪی از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر دﭼﺎر ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪی روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ام اس ﻋﻮدﮐﻨﻨﺪه ـ ﺑﮫﺒﻮدﯾﺎﺑﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد از اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ام اس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎری داﺋﻢ ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ام اس
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﮫﺒﻮد آن ﭼﯿﺴﺖ؟ و...
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ درﻣﺎن ھﺎی ام اس ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :دﺳﺘﻪ اول درﻣﺎن ھﺎ
ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻼت ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد .دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ ،درﻣﺎن ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر از داروھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت ﺑﻌﺪی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮوه درﻣﺎن ھﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ،
ﺗﮑﺮر ادرار و ﺳﻔﺘﯽ اﻧﺪام ھﺎ ﺑﺎ دارو ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ .
ام اس ﻣﺎﻧﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ام اس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ام اس در ذھﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد،
ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ اداﻣﻪ دھﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
ھﻤﮑﺎران ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ ،اﻣﺎ درﺻﺪ ﮐﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪی دارﻧﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﺮدم ﺑﯿﻤﺎری ام اس را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ام اس ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺸﺎن ھﺴﺖ ،اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎردار ﺷﻮﻧﺪ و زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری اش را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش اﻃﻼع دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ،اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و وﯾﺮوس ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ام اس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و درﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ام اس ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
"ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ"
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺒﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری ﺟﺎم ﻧﯿﻮز

 - ٣٩ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ  :ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺟﮫﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﻪ و اﺻﻼح ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﺳﮫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺮدم و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮدرﮔﻢ و ﺑﯽ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺰﯾﺖ ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ دارو در ﺳﻄﺢ اول ﺧﺪﻣﺎت ،راﯾﮕﺎن و ﺗﻤﺎم ھﺰﯾﻨﻪ آن از
ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و رادﯾﻮﻟﻮژی در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ  ٨٠درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ٧٠
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اورژاﻧﺲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎده ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ٧٠
درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺼﻮب ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ  ١٠درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ و  ٩٠درﺻﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ
ﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،آن
دﺳﺘﻪ از ھﻢ وﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻓﺰود :دﻓﺘﺮﭼﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ھﻮﯾﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ آﺧﺮ ھﺮ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻔﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی و ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﮫﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد در آن واﺣﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎی ھﻤﮑﺎر ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﺑﺮاز داﺷﺖ :اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺟﮫﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺠﺰ در
ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .
"

 - ۴٠ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ درﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت
رادﯾﻮ ﻓﺮدا  -اﮔﺮ اوﺿﺎع ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮود داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی دارو ،ﺷﺎﻣﭙﻮ و
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.اﮔﺮ اوﺿﺎع ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮود داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی دارو،
ﻣﺎﻟﯿﺎت  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺑﯿﺶ از آن ،ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪ دارھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

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

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ھﻢ از ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺪﯾﻤﯽ و رﯾﺸﻪ دار ﺑﺨﺶ دارو در اﯾﺮان اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاردادھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ و داروﺧﺎﻧﻪ
داران ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه از ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران را
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
رھﺒﺮ ﻣﮋدھﯽ آذر ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪ
ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن او ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻨﺎف ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ھﻢ اﺻﻨﺎﻓﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﺮوش ھﺎ ﯾﺎ ﻃﻼﻓﺮوش ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﮫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮫﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻟﯿﻼز ،اﻗﺘﺼﺎددان ،ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد:
ﺳﮫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٧درﺻﺪ اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﯿﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺳﮫﻢ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان در وھﻠﻪ اول ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی درآﻣﺪھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ و در وھﻠﻪ
دوم ،از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﺶ ﺑﮑﺎھﺪ.
اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﺻﻨﻒ داروﺳﺎز و داروﺧﺎﻧﻪ دار را در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ اﺻﻨﺎﻓﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﺮوش ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ
داروﺳﺖ.
دارو ﺑﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ در ﺑﺎزار ارز ﮐﻪ در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،ﺑﺎزار دارو ھﻢ
آﺳﯿﺐ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫﯽ دﯾﺪ و ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ از ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم داروﯾﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺑﺎزار دارو در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻋﺎدی و ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﺤﺮان
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ داروﺧﺎﻧﻪ داران در ﺗﮫﺮان از اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ دارو در اﯾﺮان در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از داروﺧﺎﻧﻪ داران ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ دو ﺑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﺴﯿﺎری از داروھﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻗﻠﻢ دارو را ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﻢ ﺑﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ داروھﺎ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ در داروھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  ۶٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را دﯾﺪه اﯾﻢ وﻟﯽ در ﻣﻮرد داروھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺜﻞ داروھﺎی ﻓﺸﺎرﺧﻮﻧﯽ ،ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ داروھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ در ﻣﻮرد ھﻤﯿﻦ داروھﺎ ھﻢ ﻣﻘﺪاری رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻻن در اﺧﺒﺎر اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن دارو ﻓﻘﻂ دو درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﯾﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮ ﭼﻪ از ﯾﮏ زاوﯾﻪ دروغ
ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ در ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت داروﺧﺎﻧﻪ داران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دوﺑﺎره ﺑﮫﺎی دارو ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﭼﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ھﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

 - ۴١ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ  -ﺑﺎ اﺑﻼغ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رأی ﺻﺎدره در دوﯾﺴﺖ و
ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١۵ﺳﺎل از اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺮای اﺣﺪاث داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در
ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺖ داروی اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،ﺑﺎ اﺑﻼغ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رأی ﺻﺎدره در دوﯾﺴﺖ و
ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

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

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻋﻢ از داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و داﻣﯽ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ و ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ.
داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ١۵ﺳﺎﻟﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺎ
دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮام دﻟﻔﺎن داﻧﺸﯿﺎر داروﺳﺎزی و ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﺧﺮم آﺑﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎی ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮآورده ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٧١- ٧٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ھﻢ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
دﻟﻔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٧۶اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻣﺤﮑﻢ
و ﻣﻨﻔﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ وﻗﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮫﺎی ﺑﻌﺪی ھﻢ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻔﺮ ﺳﻮم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﺰوم ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ اﺣﺪاث اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﻣﺰاﯾﺎی اﺣﺪاث داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اھﻤﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از  ۵ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﯾﮏ ﺟﺎﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﮫﻢ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی اﺳﺖ.
دﻟﻔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از
ﻗﻄﺐ ھﺎی داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ در داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ﮐﻪ
از رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ در ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
دﻟﻔﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ،ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ داروﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ دور ﺳﻮم ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻪ زودی داﻧﺸﮑﺪه
داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن را ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻻزم در ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰات،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﺧﺮم آﺑﺎد راه اﻧﺪازی و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺣﺪاث داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی را دارد
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ در ﻣﺠﻠﺲ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ ﮐﺎﯾﯿﺪی اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی را ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ٧۵درﺻﺪ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی را دارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﯾﯽ اﮐﺴﯿﺮ و داﻣﻠﺮان ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺑﻮدن ﭼﮫﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ
داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﺳﺎزی اﮐﺴﯿﺮ ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﮔﺎﻣﺎ اﯾﻤﻮﻧﮑﺲ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی
داﻣﻠﺮان ﺑﺮوﺟﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎد اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻣﮫﻢ در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ۴٢اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺸﺘﺮود ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺸﺘﺮود را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ "،اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺑﯿﮕﯽ از آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ"ﻧﻈﺮ ﮐﮫﺮﯾﺰی" از
ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺸﺘﺮود ﺧﺒﺮ داد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آب اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﺪ ﺳﮫﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و ﻧﮕﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ورزی
دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای آن اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٧٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﺑﯿﮕﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺸﺘﺮود ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ وﺿﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﮫﺒﻮد دھﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی وﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٤
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر در
اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ اھﻤﯿﺖ دارد ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد.
ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ھﺸﺘﺮود ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ھﺸﺘﺮود اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺸﺘﺮود در ﺣﺎل و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی اورژاﻧﺲ و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺸﺘﺮود را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ھﺸﺘﺮود ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ھﺸﺘﺮود ،ﭼﺎراوﯾﻤﺎق و ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﮐﮫﺮﯾﺰی اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٩۶ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٨١اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ و ﺷﮑﺎف روز ﺑﻪ روز در ،دﯾﻮارھﺎ و ﺳﻘﻒ
اﺳﺖ .
ﺧﻠﯿﻞ ﺳﺎﻋﯽ دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺑﯽ ﺷﮏ ھﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر آن ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی و ﺳﺮﯾﻊ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .
وی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺸﺘﺮود اﻓﺰود :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻃﯽ دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و از اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل  ٩٠ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺸﺘﺮود در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ اﻻن ﮐﺎر در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ و آﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم و دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارش ﺑﺪھﺪ .
ﺳﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺟﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ١٠ﺳﺎل از ﺳﺎﺧﺖ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد اﮐﻨﻮن دﭼﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮان و ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮدم ھﺸﺘﺮود را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ  :ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﺑﮕﺬارد و ﭘﺲ از آن
اﺳﺘﺎﻧﺪاری و دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ آن ﮔﺰارش ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﻪ .
ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻮم ﺧﺮداد ﺳﺎل  ٩٠در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ٩۶
ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ھﺸﺘﺮود ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪه و اﻋﻼم ﮐﺮد  :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ٨١اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻧﻮاﻗﺼﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر رﻓﻊ ﻧﮑﺮده و اﮐﻨﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮاﻗﺼﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﻊ ﺷﻮد.
دﺳﺘﺠﺮدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺎف ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ در دﯾﻮارھﺎ و ﮐﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٩۶ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ھﺸﺘﺮود ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی  ١۴ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵٫۵ھﮑﺘﺎر اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/و٣٠

 - ۴٣اﻋﻼم آﻣﺎر ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل
وب دا  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻋﻼم آﻣﺎر ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد؛ اﻋﻼم آﻣﺎر ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻋﻼم آﻣﺎر ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وبدا ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد دارای اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ را ﻧﺪارد و ﻗﺮار اﺳﺖ آﻣﺎر آن ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل آﻣﺎده ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ  ٨۵درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﺎﺻﺤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آ ﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و اﮔﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ در ﮐﺸﻮر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ھﻨﻮز آﻣﺎر ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل  ٩٠ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎر ﻣﯿﺪاﻧﯽ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ ھﻨﻮز ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺮدم درﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ روان در
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ ھﻢ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺤﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب و وﺳﻮاس ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻦ و دﻋﺎﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﺮدم وﺟﻮد
دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺰد ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ،دﻋﺎﻧﻮﯾﺲ و ﺟﻦ ﮔﯿﺮ
ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ در ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ و اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮدم ﺑﻪ زودی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ،آﻣﻮزش و رﺳﺎﻧﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻋﮫﺪه دار ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﺎﺻﺤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ روان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ آن را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ آﻣﺎر دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ٨۵درﺻﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺧﺘﻼل ﺳﻼﻣﺖ روان دارﻧﺪ از ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ھﯿﭻ اﻗﺪام درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٢ﻣﺮﮐﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﮐﺸﻮر و در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ در
ﺑﺰودی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮ آن درﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد٢٠٢/.

 - ۴۴ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻮھﺎ
ﺷﻔﺎف  -ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻮھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ آﻧﮫﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻮﺧﻮره ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ آﻧﮫﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻮﺧﻮره ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  :دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﻋﻀﻮ
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻀﻮ آﮐﺎدﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ھﺎ و
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻮﺧﻮره ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻻزم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮھﺎ را ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺳﺸﻮار ﻧﮑﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :از رﻧﮓ ﻣﻮی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﺑﺮس ھﺎ و ﺷﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻮھﺎ از ﯾﮏ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ روﻏﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از ﭼﻨﮓ زدن ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮھﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و از ﺷﺎﻣﭙﻮھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮھﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺮ را ﺷﺎﻣﭙﻮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻋﻮد ﻣﺠﺪد ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد و در ھﺮ ﺻﻮرت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ از ﻣﻮھﺎ ﯾﮏ
اﻣﺮ ﺿﺮوری و ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.

 - ۴۵ﻗﻄﺐ داروی اﯾﺮان ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد /ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ١۵ﺳﺎﻟﻪ!
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١۵ﺳﺎل از اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺮای اﺣﺪاث داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺖ داروی اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﺎ اﺑﻼغ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رأی ﺻﺎدره در دوﯾﺴﺖ و
ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪ .
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻋﻢ از داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و داﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ
از ﺳﻮی ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ و ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ  ١۵ﺳﺎﻟﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯿﮫﺎ
دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮام دﻟﻔﺎن داﻧﺸﯿﺎر داروﺳﺎزی و ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﺧﺮم آﺑﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎی ﻣﺮدم
اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮآورده ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٧١-٧٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ھﻢ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
دﻟﻔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٧۶اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻨﻔﯽ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ وﻗﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮫﺎی ﺑﻌﺪی ھﻢ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻔﺮ ﺳﻮم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺰوم ﺗﺄﺳﯿﺲ
اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ اﺣﺪاث اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﻣﺰاﯾﺎی اﺣﺪاث داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اھﻤﯿﺖ ﺗ ﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد
دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از  ۵ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ از ﯾﮏ ﺟﺎﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﮫﻢ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی اﺳﺖ.
دﻟﻔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ھﺎی
داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ در داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن
در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

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

ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ﮐﻪ از رﺷﺘﻪ ھﺎی
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در
رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
دﻟﻔﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ،ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ داروﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وﻋﺪه وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ دور
ﺳﻮم ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻪ زودی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در
ﻟﺮﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن را ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻻزم در ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰات ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﺧﺮم آﺑﺎد راه اﻧﺪازی و ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺣﺪاث داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی را دارد
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ در ﻣﺠﻠﺲ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮای
اﺣﺪاث اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ ﮐﺎﯾﯿﺪی اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی را ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ٧۵
درﺻﺪ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی را دارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﯾﯽ اﮐﺴﯿﺮ و داﻣﻠﺮان ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺑﻮدن ﭼﮫﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ داروﺳﺎزی در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در
ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﺳﺎزی اﮐﺴﯿﺮ ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﮔﺎﻣﺎ اﯾﻤﻮﻧﮑﺲ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
داروﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی داﻣﻠﺮان ﺑﺮوﺟﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎد اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻣﮫﻢ در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ۴۶ﻓﺮﯾﺰﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ،وﯾﺮوس "ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ" را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ /ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﯿﻮز -
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﯿﻮه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﻨﻠﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ از ﺣﯿﻮان آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﮔﻔﺖ  :ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت دام آﻟﻮده ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻋﻤﺪﺗﺎ اﮔﺮ زﻣﺎن ذﺑﺢ ،وﯾﺮوس در دام وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻮﺻﯿﻪ آن اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﺣﯿﻮان ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و در دﻣﺎی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮد .دﻣﺎی ﯾﺨﭽﺎل
ھﺎی ﻣﻨﺎزل ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻤﻮد ﻧﻌﺸﯽ و ﭘﺪﯾﺪه ﮔﻠﯿﮑﻮژن در ﮔﻮﺷﺖ ،ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺒﺐ اﺳﯿﺪی ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  phﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ  phوﯾﺮوس ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ وارد ﭼﺮﺧﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﯾﺮوس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪارد.
زﯾﻨﻠﯽ اداﻣﻪ داد  :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮن آﺑﻪ داﺷﺘﻪ و دﺳﺖ ﻧﯿﺰ از ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آﻟﻮدﮔﯽ
ﮔﻮﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﯾﺮوس آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺎط ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺑﺪن و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺟﺬب ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻮﺻﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ،ﻗﺼﺎ ب ھﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ دام و ﮔﻮﺷﺖ دام ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ را  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮫﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن آن از دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﻨﻠﯽ اﻓﺰود :ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﻗﺼﺎﺑﯽ ھﺎ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ ،ﮔﺎن ،ﻋﯿﻨﮏ ،ﻣﺎﺳﮏ و ﭼﮑﻤﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺎ دام ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ اﺑﺘﻼﯾﯽ در ﻃﯿﻮرو ﻣﺎھﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﻪ
وارد ﺑﺪن دام ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دام ﻣﺒﺘﻼ ھﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارد .در ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻮد ﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد دام ھﺎ در ﻣﻨﺎزل ذﺑﺢ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ذﺑﺢ دام ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﺎ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴٧روﻏﻦ را در ﺟﺎی ﮔﺮم ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ -
روﻏﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮم و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﭼﺎر ﻓﺴﺎد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد
ﻓﺴﺎد ،ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در دﻣﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی آن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف در دﻣﺎی
ﯾﺨﭽﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۴درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪه ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود  :ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ،دﻣﺎی ﯾﺨﭽﺎل و ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آن دﻣﺎی ﻓﺮﯾﺰر ) ١٨درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ( ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ آرد ﮔﻨﺪم ،اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ آﻓﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ و
ﺷﭙﺸﮏ آرد ﮔﻨﺪم از ﻓﺴﺎدھﺎی راﯾﺞ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ اداﻣﻪ داد :ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری ﮔﺮم ،آﻓﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی آن ،ﮔﻮﺷﺖ ،اﻧﻮاع
ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ در دﻣﺎی ﺑﯿﻦ  ١۵ﺗﺎ  ٢٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا دﻣﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،ﻓﺴﺎد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮآورده ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻠﻐﻮر ذرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻔﮏ و ﯾﺎ اﻧﻮاع ﭼﯿﭙﺲ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.
٣٠١٢٣۴

 - ۴٨ورزش ھﺎی آﯾﺮوﺑﯿﮏ و ﺷﻨﺎ در ﮐﺎھﺶ آرﺗﺮوز ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم ورزش ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎ و آﯾﺮوﺑﯿﮏ در ﮐﺎھﺶ
آرﺗﺮوز ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ١٩:٠٢- ١٣/٠٣/١٣٩١-.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ رﯾﯿﺲ اﻟﺴﺎدات ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از
درﻣﺎﻧﮫﺎی ﻏﯿﺮ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮫﺎ در درﻣﺎن آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ھﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺛﺮات ﮐﺎھﺶ وزن در اﻓﺮاد ﭼﺎق ،اﻧﺠﺎم
ورزﺷﮫﺎی ھﻮازی )اﯾﺮوﺑﯿﮏ( ،ورزش ھﺎی آﺑﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آرﺗﺮوز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﻓﺰود :اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزش ھﻢ از ﻣﯿﺰان درد ﻣﯽ ﮐﺎھﻨﺪ و ھﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﺣﺮﮐﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻔﺎﺻﻞ آرﺗﺮوزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورزش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ھﻤﺮاه ،ﺷﺪت آﺗﺮوز و
ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ رﯾﯿﺲ اﻟﺴﺎدات ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ھﺮ ﻧﺴﺨﻪ داروﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﮑﻞ دارو ،دوز ،زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻼﺣﻈﺎت و اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺮف دارو ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ ورزش در ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ھﺮﻧﺴﺨﻪ ورزﺷﯽ ﻧﻮع ورزش ،ﺷﺪت ،ﻃﻮل ﻣﺪت ھﺮ ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت در
روز و ھﻔﺘﻪ و اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﺣﯿﻦ ورزش ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اداﻣﻪ داد :از ﯾﮏ ﺳﻮ آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺎﺷﯽ از درد ،ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﭘﯿﺮاﻣﻮن زاﻧﻮ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت آرﺗﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت و اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻀﻼت ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ آرﺗﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ورزﺷﮫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻋﻀﻼت ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻀﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ران ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ و ﮐﻨﺎر ران و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺗﺎزه ھﺎی آرﺗﺮوز زاﻧﻮ اﻓﺰود :ﭘﯿﺎده روی ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ورزﺷﮫﺎ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آرﺗﺮوز زاﻧﻮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی
ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺒﺪار ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اﻟﺴﺎدات در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮدﻣﯿﻞ و دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آرﺗﺮوز ﮔﻔﺖ :دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از وزن ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻟﯽ دوﭼﺮﺧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻓﺸﺎر ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎ ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.
وی در آﺧﺮ در ﺧﺼﻮص ورزش و اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آرﺗﺮوز زاﻧﻮ اﻓﺰود :وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺪارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﭘﺎرﮐﮫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺗﺎزه ھﺎی آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ﺑﻪ ھﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ
ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٢۵ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس ﺗﮫﺮان)ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد( ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم
دارای اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزی)ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۵اﻣﺘﯿﺎز( ﺟﮫﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ ،ارﺗﻮﭘﺪی ،ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ،ارﺗﻮﭘﺪی ﻓﻨﯽ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﻮﭘﺪی ،روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی ،ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن آرﺗﺮوز در اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی و ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و روﺷﮫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آرﺗﺮوز ،اﺻﻮل ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،روﺷﮫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ،اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮن ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ،درﻣﺎﻧﮫﺎی
داروﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮم و ﻧﻮﯾﻦ ،روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ ،ﻣﺪاﻟﯿﺘﯽ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺰر درﻣﺎﻧﯽ ،ورزش درﻣﺎﻧﯽ  ،ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد اورﺗﺰ و ﺗﺰرﯾﻖ
ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از ﭘﻼﮐﺖ) (PRPدر درﻣﺎن آرﺗﺮوز ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
اﺟﺘﻤﺎم  ١۵۶٨اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۶۵١۵٨
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴٩ﻣﺼﺮف زﯾﺎد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب  ۶ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻣﺼﺮف زﯾﺎد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب  ،۶اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎ و ﻗﺮص ھﺎی ﺿﺪ
ﺑﺎرداری ﺣﺎوی اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  ،دﮐﺘﺮ ﻧﺎھﯿﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﮐﺜﺮ ﻣﺎدران در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف دارو
در ﺣﯿﻦ ﺷﯿﺮدھﯽ ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،داروﺳﺎزان و ﻣﺎﻣﺎھﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﯿﺮدھﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺛﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ھﺮ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﯿﺮده ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺰﯾﯽ از آن وارد ﺷﯿﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار داروﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﯽ
رﺳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
دﮐﺘﺮ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﺪت ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد ،ﮔﻔﺖ  :اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف
دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪک و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرد ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺛﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :داروھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺎرداری ﺣﺎوی اﺳﺘﺮوژن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺣﺎوی ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺷﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﺛﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .
اﺟﺘﻤﺎم  ١۵۶٨اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۶۵١۵٠
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