ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ  ٢:ﻣﺮداد ١٣٩٠
ﺗﻌﺪاد اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد  ۵۶ :ﺧﺒﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ  2ﻣﺮداد 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ
ﻓﮭﺮﺳﺖ

 - ١ﻧﯿﮑﺰاد در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ داد :اﺣﺪاث  ١٢٧ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﮫﺮ دزﻓﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان
 - ٣زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻣﻮج ﺳﻮم اﯾﺪز ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺗﮫﺮان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮزده ھﯿﺄت وﯾﮋه ﺑﺎزرﺳﯽ از اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و ﻣﺪرس  -وب دا
 - ۶دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای »ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ« در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٧در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھ ﺎ ھﻢ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز
 - ٨اﻣﺪاد ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻧﻮار درﯾﺎی ﺧﺰر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ٩ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر دﺷﺘﺴﺘﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١٠ﻓﻘﺮ ﺗﺤﺮک در ﮐﺸﻮر ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١١دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد واردات داروھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٢ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐ ﻨﺘﺮل اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٣ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﭘﺮوژه ﺷﮑﺴﺖ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر – ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١۴ﻣﺼﺮف ﭼﯿﭙﺲ ،ﭘﻔﮏ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار در اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١۵ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ١۶آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  ١۶ /ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس
 - ١٧اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن  ٧درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٨ﯾﺎدداﺷﺖ /واردات داروھﺎی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ؟!  -ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ
 - ١٩ﻧﺤﻮه اﺧﺘﺼﺎص ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ در درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ٢٠اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢١رﯾﯿﺲ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر  :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اورژاﻧﺲ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎرس
 - ٢٢ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
 - ٢٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ٣۵٨ھﺰار دﺷﺘﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر  -ارم ﻧﯿﻮز
 - ٢۴داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻼً ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -اﻓﻖ ﻧﯿﻮز
 - ٢۵وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۶اﯾﺮان ھﻤﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ را داراﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢٧ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت اﻋﻼم ﺷﺪ  -وب دا
 - ٢٨ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﻤﺸﻪ در ﺑﺎغ وﺣﺶ ارم ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ – ﻣﮫﺮ ﭘﺮس
 - ٢٩ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣٠وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ داد؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣١ﺣﮑﻢ »اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« ﺑﺮای »ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ«  -اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز
 - ٣٢ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ٣٣درﻣﺎن دردی ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق
 - ٣۴ﻋﻤﻮ زﻧﺠﯿﺮﺑﺎف در ﻣﺠﻠﺲ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 ٢۵٠ - ٣۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺮوان ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٣۶ﺑﺮای اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن  -روزﻧ ﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٣٧اﺧﺮاج دﺳﺘﯿﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ٣٨ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن :ﺗﻨﮫﺎ درﺻﺪی از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﭘﺎرﺳﯿﻨﻪ
 ١٠٠ - ٣٩ھﺰار زن ﻣﻌﺘﺎد و ﺗﻨﮫﺎﯾﮏ ﮐﻤﭗ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد !  -ارم ﻧﯿﻮز
 - ۴٠ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﻧﻮزدھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - - ۴١اﻇﮫﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ  -رﺟﺎ ﻧﯿﻮز
 - ۴٢دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٣ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴۴ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻀﺮوب در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴۵ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آب آﻟﻮده و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر  -ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
 - ۴۶وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﺮح ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٧ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در اﻣﺤﺎء زﺑﺎﻟﻪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ۴٨درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ دوﻟﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴٩ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  :ھﯿﺎھﻮی ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻮدارو ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮﺗﺸﺎن اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵٠ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵١راه اﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  -ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی
 - ۵٢دﯾﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۵٣آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎی دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺸﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵۴ﺑﺨﺸﮫﺎی "" MRIو "CTاﺳﮑﻦ" ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ۵۵ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای واردات داروھﺎی ﺑﺎﯾﻮ ،ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را درآورد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵۶ﺗﻮﺻﯿﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽ ھﺎ :از ﻧﻮارھﺎی ﺗﺴﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن دارای ھﻮﻟﻮﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ

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

 - ١ﻧﯿﮑﺰاد در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ داد :اﺣﺪاث  ١٢٧ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر  ١٢٧ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ١٨ھﺰار و  ۵٠٠ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺒﯽ در دﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﺰاد ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣١٣ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺳﻤﻨﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪود  ۵۴ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٨ھﺰار و  ۵٠٠ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :از ﻣﺠﻤﻮع  ١٢٧ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ آن داده ﺷﺪه ،از
اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣١٣ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢١٢ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢١٢ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻧﯿﮑﺰاد اﻓﺰود :در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻣﻌﺎوﻧﺎن وی و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و  ...در وﺳﻌﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .
وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ  :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻗﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.
ﻧﯿﮑﺰاد اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﺤﻮﯾﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻼش
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ ،ﺳﯽ اﺗﯽ اﺳﮑﻦ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ در آن ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻮد.
وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ  :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻤﻨﺎن و داﻣﻐﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﯿﮑﺰاد اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﺳﺘﻮر ﻧﺼﺐ ﺗﺠﮫﯿﺰات اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را داده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺤﻮﻃﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮔﺎز ،ﺑﺮق و آب ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻤﻨﺎن از ﻇﺎھﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﯿﮑﺰاد اﻓﺰود :ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در
ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺪرن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻣﺴﺌﻮﻻن در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪی را در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﺳﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻋﻠﻢ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺒﺮد و در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﮑﺰاد اﻓﺰود :در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ روز ﺑﺮای ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻀﺎھﺎی ﻻزم
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ھﺮ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﻮد ،ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

 - ٢زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﮫﺮ دزﻓﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان  -ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی
دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺒﺰﭘﺮس ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ آوان ﺳﺒﺰ دزﻓﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺐ ھﺎ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ دزﻓﻮل ﯾﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ
اﺻﻮﻟﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
اﻣﯿﻦ اﷲ ﻣﺤﺮاب اداﻣﻪ داد  :ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه  ،ﺷﮫﺮداری دزﻓﻮل از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﮫﺮ دزﻓﻮل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی
ﮐﺸﻮر ﺷﮫﺮداری ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺷﮫﺮداری ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎ ﻧﺪارد.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮫﺮداری ﺗﺎ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد اﻣﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ در ﺷﮫﺮ دزﻓﻮل
ﺳﺮﮔﺮدان ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻊ آوری اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اداره ھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی از زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﺎس ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮ دزﻓﻮل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﭼﺮا ﺟﻠﺴﻪ ای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺪاده و اﯾﻦ ﺳﻮال در ذھﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﮐﻪ اﺻﻼً ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮد ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟!
ﻣﺤﺮاب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎ ﻣﺼﻮب  ١٣٨٣/٢/٢٠در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و در ﻣﺎده  ٨اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺿﻮح آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﺟﮫﺖ ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻦ اﺻﻮﻟﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ اﻣﺤﺎی آن اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻧﺠﻤﻦ آوان ﺳﺒﺰ دزﻓﻮل ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ از ﺳﻮی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎ ﻃﺒﻖ روال ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺧﺮﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﻮز زﺑﺎﻟﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ دزﻓﻮل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دزﻓﻮل و دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم دزﻓﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل اﺳﺖ.

 - ٣زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻣﻮج ﺳﻮم اﯾﺪز ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاھﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﻮاھﺪی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺎن زﻧﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ /HIVاﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﺸﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ،از ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮج دوم  /HIVاﯾﺪز ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،از ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺪز در ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز در ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺪز ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ و اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز ﺑﺮ اﻟﮕﻮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل  /HIVاﯾﺪز
دﮐﺘﺮ ﺻﺪاﻗﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز ﺑﺮ اﻟﮕﻮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل  /HIVاﯾﺪز ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮﯾﮋه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ در
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری و ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
رواﻧﮕﺮدان ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ای دارد  .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ھﻤﮑﺎر در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در زﻧﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﻏﺎز ﻣﻮج ﺳﻮم  /HIVاﯾﺪز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ،
اداﻣﻪ داد  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاھﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺷﻮاھﺪی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯿﺎن زﻧﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﻮج ﺳﻮم
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﻣﻮج ﺳﻮم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮑﯽ از اھﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز اﺳﺖ.
ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮج دوم /HIVاﯾﺪز
ﺷﺪت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز
وی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮج دوم /HIVاﯾﺪز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ در ﮐﻨﺘﺮل  /HIVاﯾﺪز در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﺑﻮﯾﮋه در زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮج دوم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﺸﻮﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری اﯾﺪز از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﯾﺪز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی وارد ﺷﻮد
وی اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ھﻤﮑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد را در
ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل  /HIVاﯾﺪز دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری
اﯾﺪز ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی و ﻓﻌﺎل وارد ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ را دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری اﯾﺪز اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ھﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز در ﭘﺎﯾﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ھﻤﮑﺎر از ﺟﻤﻠﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.

 - ۴ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺗﮫﺮان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﮫﺮان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ھﺪف اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک در درﻣﺎن اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺳﻠﻮﻟﯽ روﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن ،اﻧﯿﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﺎﻧﺴﺮ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺸﻮر ،اﻧﺠﻤﻦ رادﯾﻮﻟﻮژی اﯾﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی اﯾﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی اﻧﮑﻮﻟﻮژی اﯾﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ،اداره
ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر ،ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮی ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی و روﺷﮫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ زود رس ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و
روﺷﮫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ،ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﺑﯿﻮﻣﻮﻟﮑﻮﻻر ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ،درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ در ﮐﺎرﺳﯿﺘﻮﻣﮫﺎی درﺟﺎ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺗﯿﮏ،
ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ از درﻣﺎن ،ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮارض ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در روزھﺎی  ١١ﺗﺎ  ١٣آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺗﮫﺮان در ﺗﺎﻻر اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .
در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﮋوھﺸﮕﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

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

 - ۵ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮزده ھﯿﺄت وﯾﮋه ﺑﺎزرﺳﯽ از اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و ﻣﺪرس
وب دا  -ھﯿﺄت وﯾﮋه ﺑﺎزرﺳﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم
)ص( و ﻣﺪرس ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮزده ھﯿﺄت وﯾﮋه ﺑﺎزرﺳﯽ از اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و ﻣﺪرس
ھﯿﺄت وﯾﮋه ﺑﺎزرﺳﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و ﻣﺪرس ﮐﺎر ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا اﯾﻦ ھﯿﺄت ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از  ۵ﺗﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن و اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮزده در اورژاﻧﺲ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و ﻣﺪرس ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺮس و
ﺟﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،رزﯾﺪﻧﺖ ھﺎ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﻦ اورژاﻧﺲ ھﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ھﯿﺄت ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ اﻋﻀﺎء ھﯿﺄت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ رھﻨﻤﻮدھﺎ و دﺳﺘﻮرات ﻻزم درﺧﺼﻮص ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اورژاﻧﺲ ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
آﻧﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر
ھﯿﺄﺗﯽ  ۵ﻧﻔﺮه از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﯿﺄت ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اورژاﻧﺲ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮزده ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﯾﺎ
ﺗﺨﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺗﮫﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿ ﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺷﺎھﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ٢٠٢ /.

 - ۶دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای »ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ« در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ  DPTدر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ(،
دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ  DPTدر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری دا ﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان) اﯾﺴﻨﺎ( ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ،دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﯿﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ورودی ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ دوره در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ در ﻧﻈﺎم ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دھﺪ .

 - ٧در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ھﻢ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ روزھﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ،ﺑﻪ آﺑﺮوی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺰرﮔﯽ وارد آﻣﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮده و در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای دارد
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .
در ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و زﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری ھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ھﺴﺘﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺎ در ﻣﻮ ارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وزرا را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ
و آن ھﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻗﻮل ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﮐﻼم و ﻗﻮل وزرا اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻇﮫﺎرات وزرا و دوﻟﺘﻤﺮدان.
ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺟﺮای اﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﺴﻪ ای در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار

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

ﺷﺪ ﮐﻪ آن ھﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ھﺮ ﺻﻮرت وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ اﻣﺮ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ درﺻﺪی از آن ھﺎ ھﻢ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺷﻤﺎ در
ﺑﺤﺚ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﻪ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.

 - ٨اﻣﺪاد ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻧﻮار درﯾﺎی ﺧﺰر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﻧﺎﺻﺤﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺰء ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ اﺳﺖ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﺧﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﻣﺪاد ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻧﻮار درﯾﺎی ﺧﺰر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﻧﺎﺻﺤﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺰء ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ اﺳﺖ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﺧﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ھﻤﻪ ﻣﻠﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺣﻮادث
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه وارد ﺷﻮد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان اﻓﺰود :ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان داده
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل  ٨۶ﮐﺸﻮر درﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺤﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ از  ۴١ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮫﺎن ،ﺣﺪود  ٣١ﺣﺎدﺛﻪ را در ﮐﺸﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان آﮔﺎھﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮدم
داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ھﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﯿﻞ ،وﺳﯿﻊ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺷﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﻄﺐ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راھﺒﺮدی در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای  ۵داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻮزه ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد  ٣٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎزﻧﺪران اﻓﺰود  :ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﺮق ﺷﺪن در درﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﺪاد ﺳﺎﺣﻠﯽ درﺻﺪد ﮐﺎھﺶ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﺮق ﺷﺪن در درﯾﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﺎﺻﺤﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﺪاد ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﺪاد ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻧﻮار درﯾﺎی ﺧﺰر ھﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﻣﮫﺎر آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ٩ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر دﺷﺘﺴﺘﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن از ھﻤﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا
دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ اﺳﺖ وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :
رﯾﯿﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ٣۵٨ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺧﺒﺮ داد .
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﮫﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن از ھﻤﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا دﺷﺘﺴﺘﺎن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ اﺳﺖ
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ھﻢ اﮐﻨﻮن  ١١ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮی و  ٩ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ۶٢
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در دﺷﺘﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ٣۵٨ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٣۵٨ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺰﯾﺖ ،ﺑﺴﺘﺮی ،ﺟﺮاﺣﯽ و زاﯾﻤﺎن و ﺳﺰارﯾﻦ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و
رادﯾﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺘﯽ اﺳﮑﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و وﯾﺰﯾﺖ و درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﮫﻦ از ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :از ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮازﺟﺎن،
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و  ۶ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ از ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺷﺎھﺪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺴﺘﯿﻢ.
ﮐﮫﻦ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب دارای  ٢١ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ۶ﺗﺨﺖ وﯾﮋه و  ١۵ﺗﺨﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻌﺎدل  ۵۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و زﯾﺮ
ﺑﻨﺎی  ٢۶٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۴٠ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی  ٧١۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮه
ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در دﺷﺘﺴﺘﺎن ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٧٠٠اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎھﺪ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎران
ھﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﮫﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺪون اﻏﺮاق در دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم در دﺷﺘﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﺮ روز ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.

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

وی اﻓﺰود :ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﺷﺘﺴﺘﺎن و رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.

 - ١٠ﻓﻘﺮ ﺗﺤﺮک در ﮐﺸﻮر ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ از ﺑﮫﻤﻦ اﻣﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻓﻘﺮ ﺗﺤﺮک در ﮐﺸﻮر را ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن دوم ﻣﺮداد روز ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﺳﺎل  ٧٨ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی درﻣﺎﻧﯿﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی آن ﺑﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻼش
ﺑﻪ دﺳﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎ در ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪی از آﻣﻮزش و ﭘﮋوھﺶ و درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎﯾﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎ و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺣﯿﻄﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ام اس و ...ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻃﯽ  ۴ﺳﺎل ﺗﻤﺎم داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را آﻣﻮزش دھﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :آن ﻃﻮر ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻧﻈﺮ دارد اﺣﺘﻤﺎﻻً ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﮫﻤﻦ اﻣﺴﺎل ﯾﮏ دوره دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاپ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ارﺗﻮﭘﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،دردھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ،ﮐﻤﺮدرد ،ﮔﺮدن درد و ام اس از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ اﺳﺖ.
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺑﺪون اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺗﺤﺮک ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻓﻘﺮ ﺗﺤﺮک در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ
ﺷﻮد و ﺣﺮﮐﺎت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

 - ١١دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد واردات داروھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ورود داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
داروﺳﺎزان ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن داروﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داروھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان
ﻋﺮﺻﻪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﻮﺿﻮع ورود داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪام وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ورود داروھﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ  MSاز ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﺴﺌﻮﻻن داروﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺤﻮری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ورود دارو
و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ واردات دارو )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﺿﺮوری( اﺳﺖ و ﻣﺠﻮزھﺎی واردات ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮط
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎری ﺟﺪﯾﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮوھﯽ
ﺧﺎص را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﭘﺎی ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
در ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ.

 - ١٢ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ
ھﯿﭙﺮ ھﯿﺪروز ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻮان ھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺧﯿﺲ ﺑﻮدن ﻣﺪاوم ﮐﻒ دﺳﺖ،ﭘﺎ ،و زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه
ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮھﺎد ﻣﻠﮏ زاد ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﯿﭙﺮو ھﯿﺪروز)ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ( ﻣﻌﻤﻮﻻ از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﯿﺲ ﺑﻮدن ﻣﺪاوم ﮐﻒ دﺳﺖ و ﭘﺎ و زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻖ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﯿﭙﺮ ھﯿﺪروز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﺳﺮد ،ھﻨﮕﺎم آراﻣﺶ  ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﺪون ھﯿﭻ
اﺳﺘﺮﺳﯽ و ھﯿﺠﺎﻧﯽ رخ دھﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﻣﻔﺮط ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺺ از رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وی را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ
اﻓﺰود :ﺑﻪ رﻏﻢ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﮫﺎ ﺳﺮاﻏﯽ از درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ھﯿﭙﺮو ھﯿﺪروز ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻧﺪارد.
وی در ﺧﺼﻮص درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻋﻮارض آن ﮐﺎﺳﺖ.
ﯾﻮﻧﺘﻮ ﻓﻮرزﯾﺲ  ،ﯾﮑﯽ از روﺷﮫﺎی درﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻖ ﻣﺨﺮط اﺳﺖ
ﻣﻠﮏ زاد اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮی ﺿﺪ ﻋﺮق  ،ﯾﻮﻧﺘﻮ ﻓﻮرزﯾﺲ ،ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ و داروھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ از راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﻮﻧﺘﻮ ﻓﻮز ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﯾﻮﻧﯽ ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻮن ھﺎ از روی ﻏﺸﺎء ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ اھﺪاف درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ  ،در ﯾﻮﻧﺘﻮ ﻓﻮز ھﯿﺪروژن ﻧﺎﺷﯽ از ھﯿﺪروﻟﯿﺰ آب ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ دارد و در ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺠﺎری
ﻏﺪد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺠﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﯾﻖ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰود :ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺘﻮ ﻓﻮز ﺑﯿﻤﺎر ،ﮐﻒ دﺳﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﭘﺎھﺎ را در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ از آب ﭘﺮ ﺷﺪه و دو اﻟﮑﺘﺮود ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﺰﮔﺰ ﯾﺎ ﺳﻮزن ﺳﻮزن
ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻣﻠﮏ زاد اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﺎ روش ﯾﻮﻧﺘﻮ ﻓﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۶ﺗﺎ  ١٠ﺟﻠﺴﻪ  ٣٠دﻗﯿﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﯽ ﺷﻮد/.

 - ١٣ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﭘﺮوژه ﺷﮑﺴﺖ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوِژه
ﺷﮑﺴﺖ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ھﺸﺪار داده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﻒ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎﺳﻼم،
اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮان  ،دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد و ﺟﺪی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺧﯿﺮ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی داﺧﻞ و ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻮاردی را ﺟﮫﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮫﺎی ﻻزم ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد.
 -١ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﻮاره از وﻇﺎﯾﻒ و اھﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ دارو در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ھﻤﻮاره از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی  ،ﻧﺎﻧﻮ و ﻓﻨﺎورﯾﮫﺎی ھﺴﺘﻪ ای  .ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼع ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ام اس در ﺟﮫﺎن ﻓﻘﻂ در اﻧﺤﺼﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ
ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ اﻟﮫﯽ و در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﮫﺎت وﯾﮋه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی و ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻧﯿﺰ ﺗﻼﺷﮫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی  ١۵ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻮاﻧﺎن  ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ١٣٨۵داروی اﯾﺮاﻧﯽ ام اس وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﮫﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﺎم ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺷﻮک ﺟﺪی ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ روﺑﺮو ﮐﺮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروی ﻣﮫﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮر از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﺑﯿﻤﺎران ام اس در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ
-٢
رھﺎ ﮔﺮدد .در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ھﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﺸﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎران ام اس ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد داروھﺎی
ﺧﻮد ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯿﮫﺎ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ھﻤﺖ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﯽ ﮐﻪ
داروھﺎ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ دارو ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ھﺮﮔﺰ ﮐﻤﺒﻮدی اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺪه و ھﻤﻮاره اﻧﺒﺎرھﺎی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﭘﺨﺶ ،دارای
دارو ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ داروھﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد آزﻣﻮ ن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ
-٣
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از  ۵ﺳﺎل
ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻣﺮوز ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺶ از دھﮫﺎ ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داروھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی درﺧﺼﻮص اﺛﺒﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ اﯾﻤﻨﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دارو ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
درﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﮐﻞ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ
-۴
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ دارو در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ارﺳﺎل
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل  Hi-Techاﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارز آوری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ در ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺸﻮر اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺟﺰء اھﺪاف
ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮ اً ﺷﺎھﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎری از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و آن اﻗﺪام ﺑﻪ
واردات داروھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺬف ﺳﮫﻢ ﻋﻤﺪه ای از ﺑﺎزار اﯾﺮان از دﺳﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺘﯽ
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ دﺳﺘﮫﺎی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺮوژه ﺷﮑﺴﺖ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ " ﻧﻘﺎب ﻇﺎھﺮاً ﺗﻮﻟﯿﺪی" ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﻓﺰون ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو
در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اھﺪاف ﺳﻨﺪﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ را دارد .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزارھﺎی آزاد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﮫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی داﺧﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی ﻣﺎ رﺳﻤ ﺎً اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واردات ﻗﺼﺪ دارد " اﻧﺤﺼﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی داﺧﻠﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ" .
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻗﺎدر ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﻧﻪ ی ﺟﻮان و ﺷﮑﻨﻨﺪه ی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ و ھﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ دارو ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ی داﺧﻠﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ھﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر دارو ﯾﮏ روز ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﺑﺮ واردات اﺳﺖ ،روز ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎون
ﻣﺤﺘﺮم ﻏﺬا و دارو ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ روز از ﮐﯿﻔﯿﺖ و داﻧﺶ آرژاﻧﺘﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ھﻤﺎن روز و ھﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و
ﻓﻘﻂ در آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ  ٩ﻗﻠﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﻗﻠﻢ داروی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دﻧﯿﺎ در اﯾﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺮﮐﺖ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً دﺳﺖ ﺑﺮ روی ھﻤﺎن  ٩ﻗﻠﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﮫﻤﯽ را در ذھﻦ ھﺮ ھﺸﯿﺎری اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ در اﯾﺮان ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺳﮫﻤﯽ از
ﺑﺎزار داروھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮری ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﺪه ﺑﺎزھﻢ ﺳﮫﻤﯽ از داروھﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ ؟ آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران  ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و
رھﻨﻤﻮدھﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت از ﻋﻠﻢ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺪای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ ؟ آﯾﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
درﺧﺼﻮص داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﻤﺒﻮدی ﺑﺮوز ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ؟
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮان ﻋﺮﺻﻪ دارو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻧﻪ ای ﻧﺤﯿﻒ ﺗﺮ از اﺳﺘﺨﻮان ﺧﺮد ﮐﺮده ھﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم و اﺻﺤﺎب ﻗﻠﻢ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ ،دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮش دﻟﺴﻮزان ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻠﻂ را ﭘﯿﻤﻮده اﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ دﻓﺎع و اﺣﯿﺎی آن را دارﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎزار
ﭘﺮﺳﻮد داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﻗﺮن را در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮج ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺳﻮداﮔﺮان ﻋﺮﺻﻪ ی دارو ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎﺳﺖ ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر را
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،اﻓﺘﺨﺎر  ،ﻗﺪرت و ﻓﻨﺎوری را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز ھﻢ رﺷﺪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر در اﯾﺮان ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺎﻃﺮه ای .
اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎء :
دﮐﺘﺮ اﺳﮑﻨﺪر اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺎ – ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻠﮑﺎ – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺴﺖ دارو داﻧﺶ
دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻻﯾﯽ – ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻪ و رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻪ
دﮐﺘﺮ ھﺎﻟﻪ ﺣﺎﻣﺪی ﻓﺮ – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎژن
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎﺳﻞ
دﮐﺘﺮ روح اﻻﻣﯿﻨﯽ – ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﺗﮫﺮان
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺮوس زﯾﻨﻠﯽ – ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان و رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﯾﺖ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺮان
ﻣﮫﻨﺪس ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰی – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﺎﮐﻠﻮن
دﮐﺘﺮ ﻓﺮج ﻧﯿﺎ – ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
دﮐﺘﺮ ﺑﺮدﯾﺎ ﻓﺮزاﻣﻔﺮ – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮآوری زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﯾﺎ
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺪرﺳﯽ – ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﻣﻘﺼﻮدی – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ھﺎی داروﯾﯽ ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ

 - ١۴ﻣﺼﺮف ﭼﯿﭙﺲ ،ﭘﻔﮏ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار در اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﭙﺲ ،ﭘﻔﮏ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار در اردوھﺎی
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﺮه ﺻﺪق در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در
اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان در اردوھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﭘﺰﺷﮏ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اردو اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ھﻢ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اردو ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اورژاﻧﺴﯽ ،اﻧﺠﺎم ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی اﺟﺮا
ﺷﻮد.
ﻣﺮه ﺻﺪق اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم را داﺷﺘﻪ و ﻣﻮردی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ
در اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
* اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮ زده از ﭼﻨﺪ اردوی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دادم و ﻣﻌﺘﻘﺪم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ اردوھﺎ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤ ﺎً ﺑﺎﯾﺪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﭙﺲ ،ﭘﻔﮏ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار در
اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﺸﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮫﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺮه ﺻﺪق ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮫﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* ﺿﺮورت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در اردوھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
وی ﮔﻔﺖ  :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ در اردوھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ھﻮا ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را در اردوھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١۵ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اﻃﺮاف ﺷﮫﺮھﺎ در آورﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ھﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﺦ ااﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه
ﮔﻔﺖ :در  ٢ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی وزﯾﺮﮐﺎر ﺑﻮده ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮕﺮاﯾﯽ او ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی وﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ .
اوﻟﯿﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎاﻓﺰود :ﺗﻘﻮﯾﺖ  ٣ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ در وزارت ﮐﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺷﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﯾﻢ .
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وزارت ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :در دوﻟﺖ
دھﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎری در وزارت ﮐﺎر از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی از وﺟﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎی وزارت ﮐﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻓﺰود  :ﻣﻮردی را ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺎﻧﻮن ﺷﻮراھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ازﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎری رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﮫﺮان واﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،وی ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ وزارت ﮐﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﭽﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی
ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﺳﺘﺎن راﯾﺰﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﮫﺎدی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ وی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وی رادرﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﻘﺎ وﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از وی ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮب وﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﻓﯽ اﺳﺘﻘﻼل اداری ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد.
اودوﻟﺘﯽ ﮐﺮدن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻞ  ۴۴و ﻣﻨﻮﯾﺎت رھﺒﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد واﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ  ،ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اﻃﺮاف ﺷﮫﺮھﺎ در آورﻧﺪ.

 - ١۶آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  ١۶ /ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا
اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮔﺰارش
آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا درﺣﺎل
ﮐﺎر ﮐﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا درﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ .
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرس در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ھﺮ ﺳﺎل ﺣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺣﻞ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح زوج و ﻓﺮد ﺧﻮدروھﺎ و ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﻃﺮف ﺷﮫﺮداری و دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮔﺰارش ﺧﻮد در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ٩٠ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﮔﺰارﺷﯽ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا درﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ٩٠ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد؟ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺧﺼﻮص
آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺴﯽ را ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ھﺎ در ﺣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﮔﺎزوﯾﯿﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.

 - ١٧اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن  ٧درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  ٧درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺷﻔﻘﺖ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺑﺠﻨﻮرد اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ زودی ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺑﻼغ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :از
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺟﮫﺎن اﻟﮕﻮ ﺷﺪه و از ﻣﺎ درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻋ ﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
وی ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ را ﺳﺒﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار ﺑﺮﺷﻤﺮد.

 - ١٨ﯾﺎدداﺷﺖ /واردات داروھﺎی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ؟!
ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ  -زھﺮا ﭼﯿﺬری
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ رﯾﺸﻪ ای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎ اھﺪاﻓﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺷﺎﯾﻌﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺎی ﭘﺎﯾﯽ از
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد؛ ردﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺮای ﮔﻢ ﮐﺮدن رد ھﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﻣﺎﻓﯿﺎی دارو در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺟﺪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻗﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺎﯾﻌﻪ ھﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﻧﺤﺼﺎر واردات دارو از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از اﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ و ﯾﺎ واردات داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دارد ،ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺾ ﺑﺎورﺷﺎن ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪی از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺒﻪ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد ،اﻣﺎ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو داﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺒﺪأ ورودی
آن و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه دارو در ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ اﻣﺮوز ھﻢ ﺷﺎھﺪ واردات اﻧﺤﺼﺎری داروھﺎی
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﮐﺸﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داروﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  ١۴٠ﻧﻮع داروی زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ از ھﻤﺎن  ٩ﻧﻮع داروﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را دارد،
ﺗﺤﺖ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ آن  ١٣١ﻧﻮع دﯾﮕﺮ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع راﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ داروھﺎ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﮫﺎ
ﭼﻨﺪان ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ اﺧﯿﺮاً در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ھﺠﻤﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ را ه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﻨﺠﺎل رﺳﺎﻧﻪ ای ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪارک ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻏﻤﺎض و ﮐﻤﮏ را در ﺣﻮزه دارو درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ دارو در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺮﺿﻪ دارو ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺳﻮد ﮐﻼن از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﻧﺼﯿﺐ آﻧﮫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺗﻮﻗﻊ
دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ھﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪی وارد ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺪه و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار داروھﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا و ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪارک ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻏﻤﺎض و ﺣﻤﺎﯾﺖ را از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ  ٩۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺪاران ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮﺳﺎز ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮدش داروی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را از ﻣﻨﺒﻌﯽ ھﻨﺪی وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داروی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎل رﺳﺎﻧﻪ ای و دﻋﻮای زرﮔﺮی
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺧﺒﺎر در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزھﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﮫﺎدھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر از وﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎل ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

 - ١٩ﻧﺤﻮه اﺧﺘﺼﺎص ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ در درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ،ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ درﺻﺪی از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ در
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی  ١٠درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺰﯾﺖ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن،
از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی  ١٠درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ  ٣٠درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ،ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ درﺻﺪی از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی  ١٠درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺰﯾﺖ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻧﺴﺦ دارو ،ﻧﺴﺦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و رادﯾﻮﻟﻮژی  ٣٠درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ھﯿﺄت دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درﺻﺪھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روش درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﻣﻌﺎف ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روش درﻣﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮ اﻧﺸﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ای از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٠اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -دھﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ
رﺷﺘﻪ واﻟﯿﺒﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد٠٩:۴١-٠٢/٠۵/١٣٩٠-.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻟﻤﭙﯿﺎد
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﯿﭗ ﺳﻪ دور از ﺗﺼﻮر و اﻧﺘﻈﺎر ھﻤﻪ ﻣﺴﻮوﻻن،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﯿﻢ ھﺎی ورزﺷﯽ
ﺑﻮد.
ﻣﺤﺴﻦ رﺣﯿﻤﯽ اﻓﺰود :ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺴﻮوﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﺮﮐﺮد در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ اﻟﻤﭙﯿﺎد اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎﻣﮫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ھﺴﺘﻨﺪ.
وی دھﻤﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﺷﮫﺮﮐﺮد را ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎدھﺎ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺎﺳﺎﻟﮫﺎ زﺑﺎﻧﺰد ھﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﯿﻤﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﭙﯿﺎد اﻟﮕﻮ در ﻗﺎﻟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﺑﻼغ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﺮﮐﺮد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ از
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﮫﺮﻋﻠﯿﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ١۶ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
وی از ﺗﻼش ﻣﺴﻮوﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ رﻗﯿﺒﺎن درﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﯿﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﻋﻨﻮان دوم و
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.

 -٢١رﯾﯿﺲ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اورژاﻧﺲ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ
ﮐﺸﻮر ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺰء  ١٠ﮐﺸﻮر اول ﺣﺎدﺛﻪ
ﺧﯿﺰ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر رخ داده اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :در ﺑﺤﺚ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ  ٣ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ٣٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﯿﻢ و آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮارد ﺑﺤﺮان از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :رﺷﺪ
ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰود :در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﮐﺸﻮر ،ﺣﻮزه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎھﺎی دوراﻓﺘﺎده ﻧﯿﺰ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :در ﺳﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺟﺰء اﻗﺪاﻣﺎت اول ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ درﺑﺎره آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم در ﺑﺤﺮان اﻓﺰود :ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ھﻢ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را در آن ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺣﯿﺎ در ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط دارد اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮر در ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪ
و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎری ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ھﺪف ﮔﺬاری ﺑﺮای آﻣﻮزش  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺴﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﯿﺰان رو ﺑﻪ رﺷﺪ آﻣﻮزش ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮاری ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺣﻀﻮر  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ آﻣﻮزش اوﻟﯿﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
وی درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت در اورژاﻧﺲ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﮐﺎری ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرداﻧﯽ آﻣﻮزش ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش ھﺎی ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد و آﻣﻮزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺪﯾﺮت ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺰان ھﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺶ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل ﺣﺪود  ۵٠ﺗﺎ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

 - ٢٢ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد. . .
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد ١٣٩٠ .ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢ﻣﺮداد ﺳﺎﻋﺖ
٠٩:٣٩
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

" ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :دو ھﺰار و  ١٠٠ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ھﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﮫﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮد .
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودی از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎرھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن ،ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در روﺳﺘﺎھﺎ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
 ٣٠ھﺰار ﺑﮫﻮرز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺶ از  ١٧ھﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ١۶ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،در ﺣﺎل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ٢٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ٣۵٨ھﺰار دﺷﺘﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر
ارم ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در دﺷﺘﺴﺘﺎن،
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٧٠٠اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎھﺪ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎران ھﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺳﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﮫﻦ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺑﺮازﺟﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن از ھﻤﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن  ١١ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮی و  ٩ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۶٢ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در دﺷﺘﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ٣۵٨ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٣۵٨ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺰﯾﺖ ،ﺑﺴﺘﺮی ،ﺟﺮاﺣﯽ و زاﯾﻤﺎن و ﺳﺰارﯾﻦ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و
رادﯾﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺘﯽ اﺳﮑﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و وﯾﺰﯾﺖ و درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﮫﻦ از ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :از ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮازﺟﺎن،
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و  ۶ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ از ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺷﺎھﺪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺴﺘﯿﻢ .
ﮐﮫﻦ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب دارای  ٢١ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ۶ﺗﺨﺖ وﯾﮋه و  ١۵ﺗﺨﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻌﺎدل  ۵۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و زﯾﺮ
ﺑﻨﺎی  ٢۶٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۴٠ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی  ٧١۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮه
ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﮫﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺪون اﻏﺮاق در دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم در دﺷﺘﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﺮ روز ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﺷﺘﺴﺘﺎن و رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دﺷﺘﺴﺘﺎن از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوار ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.

 - ٢۴داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻼً ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻓﻖ ﻧﯿﻮز  -ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺑﺠﻨﻮرد اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺪد دﻗﯿﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
*  ۶٨ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۶٨ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
اﻣﺴﺎل از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۴ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ١۴ ،ھﺰار و  ۴٠٠ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۶٨ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻨﺪه راه اﻧﺪازی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
* ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﻮاردی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ارﺟﺎع ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
* ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎدل  ٨٠ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪه ﻣ ﺼﺮف ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎدل  ٨٠ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻀﺮات دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ،اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن وارد ﺑﺪن
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ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای ﻧﯿﺰ ﻋﻮارض زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای ھﻤﺎن ﻋﻮارض
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﻗﻠﯿﺎن را دارد ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﯾﻦ ﻋﻮارض ھﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻗﻠﯿﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
ﻣﻀﺮات زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
* داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻼً ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٢٠ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺪھﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼً اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ھﺎ را ﺟﺬب ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺸﻮق ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ.

 - ٢۵وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اھﻮاز ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در اداﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﯾﮑﺮوزه ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در
آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اھﻮاز ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل  ٧٣ﺑﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رھﺎ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر راه اﻧﺪازی اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ آﻣﺎدﮔﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را دارﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻗﺪام در رﺷﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ  ۴۶٠ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
 ٣٨۴ﭘﺮوژه آن ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اورژاﻧﺲ ،ﻣﻨﺎزل ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و  ...ﻣﯽ ﺷﻮد .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد ٩۶ :ﭘﺮوژه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﻮدن  ۶٨ھﺰار ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٩ھﺰار ﺗﺨﺖ آن ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺳﺘﺠﺮدی ١۵ ،ھﺰار ﺗﺨﺖ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ،ﮔﻔﺖ  :اﻣﺴﺎل  ۵٠٠ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺲ ﺟﺎده ای و ﺷﮫﺮی ﺑﺮای ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻮادث
ﺟﺎده ای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار دارد.

 - ٢۶اﯾﺮان ھﻤﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ را داراﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﯿﭻ
رﺷﺘﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آن رﺷﺘﻪ ھﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران؛ ﻣﺨﺒﺮدزﻓﻮﻟﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ از اواﯾﻞ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٢٣٩٠ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺮم داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺎ
ارﺗﻘﺎ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻣﺨﺒﺮدزﻓﻮﻟﯽ اداﻣﻪ داد :ﺳﮫﻢ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺳﻪ ﺻﺪم درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﮫﻢ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ و  ٢٢ﺻﺪم درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ  ٣٩٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  ١٨ھﺰار اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠١١اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ  ٢۵ھﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی اﯾﺮان در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :از ﺳﺎل  ٨۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ  ۴٠ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﻋﺰام
ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶٩اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎر  ٢٩٠٠ﻣﻮرد ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﻣﺨﺒﺮدزﻓﻮﻟﯽ ﮔﻔﺖ  :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻻی  ٢۵ھﺰار ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ و  ٩٠ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٩٠٠ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ ا ز  ۴۵٠٠ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﯿﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺟﻊ در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﯾﻢ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺑﺤﺚ داروھﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ١٠ﻗﻠﻢ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و داروھﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻢ
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل آن را ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
آﻗﺎی ﻣﺨﺒﺮدزﻓﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎ در ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ده ھﺰار اﺧﺘﺮاع داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺟﺰو ده ﮐﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻨﺎوری ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ھﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ ﺳﺪﺳﺎزی ،ﻧﯿﺮوﮔﺎھﯽ و ﺳﯿﻠﻮﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻠﻮ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.
آﻗﺎی ﻣﺨﺒﺮدزﻓﻮﻟﯽ ﮔﻔﺖ  :ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﺮان ﺟﺰو ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٧ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت اﻋﻼم ﺷﺪ
وب دا  -ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٨ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ در دﻓﺘﺮ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻋﻼم ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ :
 -١ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻇﺮف ﻣﺪت  ٣ﻣﺎه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﻮرخ  ١٣٨٧/۴/١٣و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در آن وزارت ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دھﺪ .
 -٢در اﺟﺮای ﻣﺎده  ١٣ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل وﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت وﻣﻮاد ) ١ﺑﻨﺪ  (٨و  ٧آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻮرای اﺻﻨﺎف ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ( اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﯿﺎن در ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  ٢اﯾﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ب( ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
ج( ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺗﻌﮫﺪ داده اﻧﺪ ﻗﻠﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدداری از ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن داده ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺗﺨﻠﻒ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎزرﺳﯿﻦ وزارﺗﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
د( ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ داراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و در ﻣﺠﻮز آﻧﮫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﺴﮑﻮت و ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ
ﻗﻠﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ھـ( ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎن و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای و ...
 -٣اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ھﺸﺪار دھﻨﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی دﺧﺎﻧﯽ و ھﻤﮑﺎری
ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ
 -۴اﻟﺼﺎق ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺪار دھﻨﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ )  ١٣ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ ( ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﮫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٠/٧/١ﻣﻄﺎﺑﻖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ "اﻟﺼﺎق ھﺸﺪارھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﻮر ﺑﺮروی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ" ﻣﺼﻮب رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﮫﻮری ﻣﻮرخ ١٣٨٧/۴/١٣
 -۵ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻀﻮﯾﺖ وزرای ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر ،دادﮔﺴﺘﺮی و دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﺘﺮم
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
 -۶در اﺟﺮای ﻣﺎده  ٢١آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ج.ا.اﯾﺮان ،اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت را اﻧﺠﺎم و ﺗﻤﮫﯿﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت )اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ( ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه در دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری آن ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮم از ﻣﻀﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻌﻤﻞ آورد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۶٠دﻗﯿﻘﻪ در روز از زﻣﺎن ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺳﯿﻤﺎی ج .ا  .اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ
 -٧ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﺎده  ٣ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﺎده  ١٣ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ
ھﻨﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎن در ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ و ﺳﺮﯾﺎﻟﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ وﺣﺬف ﺻﺤﻨﻪ ھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﻓﯿﻠﻢ وﺳﺮﯾﺎﻟﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻌﻤﻞ آورد .
 -٨ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻔﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻀﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن و
ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و ﺟﮫﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ،ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﮫﯿﺪات ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﮐﺘﺐ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد .
 -٩ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ درﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ازﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺸﺎن از
ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ  ،ﻇﺎھﺮ و ذاﯾﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ  ،ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ از ورود اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزی ﺟﮫﺖ ورود اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎرھﺎ ﺻﺎدر ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -١٠ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی دﺧﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﭘﺎداﺷﯽ از ﻃﺮف ﺳﺘﺎد
ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
 -١١ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ،ﻧﻈﺎرت و ﻣﺠﻮز واردات ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺑﻮده ﻟﺬا از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﺻﻞ  ۴۴ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٢٠١/.

 -٢٨ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﻤﺸﻪ در ﺑﺎغ وﺣﺶ ارم ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﮫﺮ ﭘﺮس  -رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﻤﺸﻪ در ﺑﺎغ وﺣﺶ ارم ﺗﮫﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮزادی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :در ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺟﮫﺎن ،ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼی ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﻤﺸﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺣﻮش ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎغ
وﺣﺶ ،ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﻤﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ ﺗﮏ ﺳﻤﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻣﮫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دام اﺳﺖ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

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

ﺷﯿﺮزادی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﯾﻞ دورﮐﻨﻨﺪه ﺣﺸﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات -ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ-ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﻮش ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﻣﺨﺎزن اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮش ھﺎ اﻏﻠﺐ در اﺳﺘﺎن ھﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
وﺟﻮد دارد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ در اﺳﺘﺎن ھﺎی اﺻﻔﮫﺎن،
ﻓﺎرس ،ﯾﺰد ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺮزادی ﮔﻔﺖ :ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ از  ٢١ھﺰار ﻣﻮرد در ﺳﺎل  ٨٨ﺑﻪ  ١٨ھﺰار ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﮐﺎھﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،روش ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ،ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺎزن و ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ و روش ھﺎی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﺮﺷﻤﺮد.

 - ٢٩ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪی ﺧﻄﯿﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﺮﻓﺎن از ﻋﻠﯽ
ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻋﯿﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت اﺣﻤﺪی ﺧﻄﯿﺮ درﺑﺎره اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎھﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ و اﺟﺮای
ﻃﺮح ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﻗﻮی ﺗﺮ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در
ﮐﺎھﺶ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﻗﺎﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ٣٠وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ داد؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ درﺻﺪی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ
ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺑﺠﻨﻮرد اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﺪد دﻗﯿﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
*  ۶٨ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۶٨ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
اﻣﺴﺎل از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۴ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ١۴ ،ھﺰار و  ۴٠٠ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۶٨ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻨﺪه راه اﻧﺪازی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
* ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﻮاردی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ارﺟﺎع ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
* ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎدل  ٨٠ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎدل  ٨٠ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻀﺮات دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ،اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن وارد ﺑﺪن
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای ﻧﯿﺰ ﻋﻮارض زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﻮه ای ھﻤﺎن ﻋﻮارض
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﻗﻠﯿﺎن را دارد ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﯾﻦ ﻋﻮارض ھﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻗﻠﯿﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
ﻣﻀﺮات زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
* داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻼً ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٥

ﺗﺎرﯾﺦ  2ﻣﺮداد 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٢٠ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺪھﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼً اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ھﺎ را ﺟﺬب ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺸﻮق ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ.

 - ٣١ﺣﮑﻢ »اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« ﺑﺮای »ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ«
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت
اﻣﻨﺎی  ٩داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده  ١و ﻣﺎده ) ٢اﺻﻼﺣﯽ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺄت
اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺿﯿﺎءاﷲ
اﻋﺰازی را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن ،اﺣﻤﺪ ﻓﯿﺎض و ﻋﺒﺎس ﺣﺎﺟﯽ آﺧﻮﻧﺪی را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ،ﺳﺘﺎر ھﺪاﯾﺘﺨﻮاه ،ﺑﺼﯿﺮ ھﺎﺷﻤﯽ و
ﻗﺎدر زاده ﺑﺎﻗﺮی را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج ،ﻧﺎدر رﯾﺎﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﮫﺮﮐﺮد ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺳﯿﺪزاده را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻻﻣﻌﯽ ،رﺣﯿﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و رﺣﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪﻟﻮ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﺷﮫﺮزاد را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻔﮫﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ اﺻﻐﺮزاده اﺣﻤﺪی و ﻣﺤﻤﺪھﺎدی اردﺑﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ و ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﺷﮫﺮزاد را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺸﻮر ،ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮی،
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری و ﻣﮫﺮورزی ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ٣٢ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﺎﻟﯿﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺷﺮق ﺗﮫﺮان ﭘﺬﯾﺮای اﻧﺒﻮه ﺑﯿﻤﺎران ﺗﮫﺮاﻧﯽ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻠﺤﺎظ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺑﺮدن ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده ام ﮐﻪ
واﻗﻌﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻘﺪری وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻣﺪاد و اورژاﻧﺲ ﺷﺮق ﺗﮫﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﺣﺠﻢ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد؟
ﻣﻈﻠﻮم ﺷﺎﯾﺎن  -ﺗﮫﺮان

 - ٣٣درﻣﺎن دردی ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق » -ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ!« ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎرھﺎ از زﺑﺎن ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دردھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﯾﺎ داﯾﻢﺷﺎن را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ! ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎرھﺎ از زﺑﺎن ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
دردھﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﯾﺎ داﯾﻢﺷﺎن را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی داروھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎھﯽ
ﺧﺎص از ﺑﺪن ،داروھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب و روان را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻏﺪد ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانھﺎی اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺒﻪﺟﺴﻤﯽ  ،اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻃﺐ روانﺗﻨﯽ و اﺧﺘﻼل
ﺗﻤﺎرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ھﺮ ﯾﮏ از اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺴﻨﺪه
ﮐﺮده و آن را آﻏﺎزی داﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﯽﺷﻤﺎر درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ از ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺤﺘﺮم رواﻧﭙﺰﺷﮏ و رواﻧﺸﻨﺎس و ﺗﻼش ھﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه.
در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺒﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی راﯾﺞ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺒﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
) ﺟﺴﻤﯽ( وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﺒﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻃﺒﯽ ،ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ آﻧﻘﺪر ﺷﺪت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻤﻠﮑﺮدی )ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه( ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،اﺧﺘﻼل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺳﺎزی ،اﺧﺘﻼل ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،اﺧﺘﻼل
ﺧﻮدﺑﯿﻤﺎراﻧﮕﺎری ،اﺧﺘﻼل ﺑﺪرﯾﺨﺖاﻧﮕﺎری ﺑﺪن و اﺧﺘﻼل درد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺒﺎھﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﻓﺮد
ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﭙﺰﺷﮏ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ھﻤﮑﺎری ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﺑﻪ
ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺷﺪﯾﺪا ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای
ﻓﺮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ھﺮﭼﻨﺪ دﻗﯿﻖ از ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ او ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮد .
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
اﺧﺘﻼل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺳﺎزی
اﺧﺘﻼل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از  ٣٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺣ ﺎﺻﻞ آن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎ اﻧﺪامھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﻋﻠﺖھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد  .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ
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ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ درد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺳﺮ ،ﻣﻌﺪه ،ﭘﺸﺖ ،ﻣﻔﺎﺻﻞ ،دﺳﺖ ھﺎ و ﭘﺎھﺎ ،ﻣﻘﻌﺪ ،ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ درد ھﻨﮕﺎم آﻣﯿﺰش
ﺟﻨﺴﯽ ،ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ادرار ﮐﺮدن اﺷﺎره ﮐﺮد  .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻏﯿﺮ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی درد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﺪه ای-رودهای ﻧﻈﯿﺮ ﺗﮫﻮع ،اﺳﮫﺎل ،اﺳﺘﻔﺮاغ و
آﻟﺮژیھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ھﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﺧﺘﻼل ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺣﺴﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ارادی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ اﻧﺪامھﺎ ،ﮐﻮری ،ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﻓﻘﺪان ﺣﺲ
ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﯽدردی ،دوﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ،اﺧﺘﻼل در راه رﻓﺘﻦ ،ﺿﻌﻒ و ﻓﻠﺞ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل وﺟﻮد ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻃﺒﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺘﻼل ﺧﻮدﺑﯿﻤﺎراﻧﮕﺎری
اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ،ﺑﺎور ﯾﺎ ﺗﺮس ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮد درﺑﺎره اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ ﯾﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﮔﻮارش و ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎور دارد و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺳﺒﺐ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا و ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﻼل ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﺧﺘﻼل ﺑﺪرﯾﺨﺖاﻧﮕﺎری ﺑﺪن
اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ،ﯾﮏ ﺑﺎور ﺧﯿﺎﻟﯽ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ھﺬﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻘﺺ در ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﭘﻮﺳﺖ،
رﯾﺰش ﻣﻮ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﭘﺴﺘﺎنھﺎ ﯾﺎ آﻟﺖ ،ﻟﮑﻪ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻗﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ھﯿﭻﯾﮏ از ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎھﺪه
ﺑﺪن وی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼل درد
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ،اﺷﺘﻐﺎل ذھﻨﯽ درﺑﺎره درد ،در ﻏﯿﺎب ﺑﯿﻤﺎری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺪت اﯾﻦ درد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﺗﻌﺎرض ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﯾﺎ وﺧﯿﻢﺗﺮ
ﺷﺪن درد ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ارادی
ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ را در ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ در اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻌﻤﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﺧﺘﻼﻻت ﻃﺒﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﮐﺮده و ﻋﻼﯾﻢ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ھﺪف آﺷﮑﺎر در اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ
ھﺪف اوﻟﯿﻪ و روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﻮاسﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدن اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد در ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﮑﺎﯾﺖ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه دارد .اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺬﮐﺮی ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﯿﺮارزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درک و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺘﻼل ﺗﻤﺎرض ﭼﯿﺴﺖ
ﺗﻤﺎرض ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ارادی ﻋﻼﯾﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﺎص )ﻧﻈﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﻮدداری از ﻣﺠﺎزات
ﺷﺪن( .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او از راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ زﺧﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﭼﺮا ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت روانﺗﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼﻻت روانﺗﻨﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ
اﺧﺘﻼﻻت روانﺗﻨﯽ ﺟﺰو ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻃﺒﯽ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدرد ﺗﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﻧﻮاری ﮔﺮدن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ارﺗﺒﺎط دارد( و ﺑﯿﻤﺎریھﺎی رواﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺟﺴﻤﯽ
اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﮐﺎری ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﮐﻪ دارای وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻋﺼﺒﯿﺖ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺧﻠﻖ و اﺣﺴﺎس ﻣﻼل
اﺳﺖ  (.درﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﯿﻔﯽ از درﻣﺎنھﺎی داروﯾﯽ ﯾﺎ رواندرﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری آﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ھﻢ
وﺟﻮد دارد؛ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺳﻮءﺗﻔﺎھﻢ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﯿﺮ درﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﯾﮏ درﻣﺎن ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻓﻮق ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در درﺟﻪ اول ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ  .در درﺟﻪ دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎریھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای
آﮔﺎھﯽ از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺑﮫﺘﺮ ھﻤﺪﻟﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﻋﺰﯾﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺗﺎن ﯾﺎری ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن دﻧﯿﺎ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺸﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ در آﻏﺎز راه ﺷﻨﺎﺧﺖ او ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ٣۴ﻋﻤﻮ زﻧﺠﯿﺮﺑﺎف در ﻣﺠﻠﺲ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺳﻼم و ﺧﺪاﻗﻮت! ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﮫﺎﺗﺮﯾﻦ رادﯾﻮی ﻣﮑﺘﻮب ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮوز اول ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ازدواج ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!! و ھﻨﻮز
ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ...
ﺳﻼم و ﺧﺪاﻗﻮت! ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﮫﺎﺗﺮﯾﻦ رادﯾﻮی ﻣﮑﺘﻮب ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮوز اول ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ از
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ازدواج ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!! و ھﻨﻮز ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟!
و ﺧﺒﺮ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن و روی ھﻤﯿﻦ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ،ﮐﮫﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ،ﺳﺤﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎره و ...ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﺪھﮑﺎران ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺘﺎره دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﻮان را دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ روی ﮐﻠﻪ اش ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف روﺷﻦ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻮی دﻣﺎﻏﺶ ﭼﺮاغ ﻗﻮه دارد و ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﻮﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮم ﺷﺐ ﺗﺎب ھﻢ ﮐﻨﺎرش ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻮان اﻗﺴﺎط وام ازدواج ﺧﻮد را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ! آن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﻮﺳﻔﯿﺪ ھﻢ ﺿﺎﻣﻦ آن ﺟﻮان ﺷﺪه!
ﻣﺎﺟﺮای آن آﻗﺎھﻪ را ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ رود ﺑﺎﻧﮏ و ﭼﻮن ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد! راﺳﺘﯽ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﻔﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮش از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ھﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ...
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﻮان رﻋﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دﻓﺎع از ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﻀﺮوب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﺎن ﺧﻮرده! ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ٢۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺟﻮان اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﺧﯿﺮا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺨﻠﻒ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ  .از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺮﺗﻼش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ....اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻠﻪ را ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ! ﺑﺎر اول ﮔﻼب ﻣﯽ آورد ،ﺑﺎر دوم ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ! ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﭙﺮﺑﭙﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ
ﺧﺎﮐﺸﯿﺮھﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ...در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯿﮫﻤﺎن ھﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺼﺒﯽ! ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ داﻣﺎد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻋﻤﻮزﻧﺠﯿﺮﺑﺎف ...
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ھﺎ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﺳﺮد ،ﻣﺠﻠﺲ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﭼﺎﻗﻮ ،ﭼﻤﺎق ،ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ،ﺳﺘﺎره ﻧﯿﻨﺠﺎ ،ﻧﺎﻧﭽﯿﮑﻮ و ﻓﺎﻣﯿﻞ واﺑﺴﺘﻪ رای ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﺎﺑﺮی

 ٢۵٠ - ٣۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺮوان ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺮوان ﺑﺮای ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ٢۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز دارد.وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن
و آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮوان ﮔﻔﺖ:
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the content, or for any actions taken source in the used case. KCAI shall not be liable for any errors or delays in clearly noted as the
 .in reliance thereonﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ .ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ،
ﺑﺎ ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن آزاد اﺳﺖ  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ﺧﺮاﺳﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﺷﮑﺎﻻت در ﻣﺘﻮن ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺗﻌﺠﯿﻞ
در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ورزﺷﯽ ،ﺟﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺖ در ﻣﺸﮫﺪ و ﺗﮫﺮان ھﻤﺰﻣﺎن
ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺑﮕﺎه ھﺮ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ  ٢٣:٣٠دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﮫﺮان )ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺎم ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ( ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده"

 - ٣۶ﺑﺮای اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -از ﺷﮫﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ٧ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﮓ ھﺎی وﻟﮕﺮد ﮐﻪ روزھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ ای در ﺷﮫﺮک
اﺑﻮذر رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎآراﻣﯽ و وﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻼت ﮐﻮﺛﺮ ﺻﺎرﻣﯽ را ﺳﻮﺳﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﮫﺮداری ﻣﺸﮫﺪ .ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭘﻞ ھﻮاﯾﯽ در ﻣﺤﺪوده
ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺮدد زﯾﺎد ﺧﻮدرو و ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﮫﺮداری ﻣﺸﮫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭘﻞ ھﻮاﯾﯽ در اﺑﺘﺪای ﺑﻮﻟﻮار
ﻣﯿﺜﺎق ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮدد زﯾﺎد ﺧﻮدرو و ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اھﺎﻟﯽ ﺑﻮﻟﻮار ﺳﺮاﻓﺮازان از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎل ﺳﺮاﻓﺮاز ١٨ﺗﺎ ٢۴ﺑﺎ ﺷﮫﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٩ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﺰ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ.
ﺳﻼم از ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﮫﺮداری ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺧﻄﯽ ﭼﮫﻞ ﺑﺎزه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ ،ان ﺷﺎءا ...ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم .ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺮای ﻗﻄﺎرﺷﮫﺮی ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ داﺧﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎﯾﺶ آب ﺳﺮدﮐﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و زاﺋﺮان ﻧﺪارد .
ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اھﺎﻟﯽ و ﮐﺎﺳﺒﺎن ﺑﺮای ﭘﺎک ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ واﻗﻊ در ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ و ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﻼم ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﺰﯾﺰ .در ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت راھﺴﺎزی زﯾﺮﮔﺬرھﺎی ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﭼﻄﻮر از اﺗﻮﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺷﮫﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٩ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرک اﻧﺘﮫﺎی ﺳﺮاﻓﺮازان  ١٣ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ :آﻗﺎی ﺷﮫﺮدار ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﮔﺎز ،ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ( ﭘﺎرک ﺑﻪ ﭼﻪ دردﺷﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﺳﻼم .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺷﮫﺮﺑﺎزی ﺑﭽﻪ ھﺎ را ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺷﻦ درﺷﺖ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺎز دوم ﻗﻄﺎرﺷﮫﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻓﺎز اول ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر آن ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ درﺧﺘﺎن ﺑﻮﻟﻮار ﻣﻠﮏ آﺑﺎد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻮد .ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮھﺴﻨﮕﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا در زﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺪان ﺷﮫﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭼﺮاغ زﯾﺮﮔﺬر ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ٩ﺻﺒﺢ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .
ﭼﺮا ﺷﮫﺮداری ﯾﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﭘﻞ ھﻮاﯾﯽ ﺻﺪﻣﺘﺮی ﻓﺠﺮ را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﺗﺮﯾﻠﯽ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻧﮑﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺗﺎ ﺳﺎل ﻣﺮده ھﺎی ﺣﺎدﺛﻪ  .ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺳﺎﻋﺖ ۶ﺗﺎ ٨ﺷﺐ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮد و ﯾﺎ ﭘﺮﺗﺎب وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد از
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
اﻧﺘﮫﺎی ﺑﻮﻟﻮار ﺧﯿﺎم ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﻞ ھﻮاﯾﯽ دارد و دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .
از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﻟﻮار ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺗﺎ اﻣﺎﻣﺖ ،اﻣﺎﻣﺖ  ١٠ھﺴﺘﻢ .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری اﻗﺪام ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎزل ﮐﺮده
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم وﻟﯽ ﺳﻮاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮﻟﻮار ﻓﺮھﻨﮓ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﺒﺎدا آﺳﻔﺎﻟﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺣﺪاث ﺑﻮﻟﻮار ﺷﻮد!
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ
اﮔﺮ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﮫﺮ ﻣﻠﮏ آﺑﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮫﺮ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺘﯽ ﺷﺐ ھﻢ زده ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﮔﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ روﻧﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن اورژاﻧﺲ ھﻢ
از ﻣﮫﺮﻣﺎه  ٨٩ﯾﮏ رﯾﺎل ﺣﻘﻮق ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮﭼﺎن ﺳﻔﺘﻪ درﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﻣﻐﺎزه ھﺎی اﻃﺮاف ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .در ﺑﺎﻧﮏ ھﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻔﺘﻪ ٣ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﻧﮏ ۵ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن!!
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺣﺎل آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺎده ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺎ ﺳﻼم ،ﺟﺎده رﺑﺎط ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﮐﺪﮐﻦ در ﻣﺤﻮر ﻣﺸﮫﺪ -ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺣﺪود ٣٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و اﻻن ١٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺗﻨﮫﺎ ٨-٧ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت آﻣﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ از اﻣﻮاﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﺑﺎر رد ﺷﺪن از روی آن اﺣﺴﺎس ﺳﻮاری ﺑﺎ ﺟﺖ اﺳﮑﯽ در درﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در درﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۴٠٠-٣٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮق دارد.
ﺳﻼم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ روﺳﺘﺎھﺎی زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﺟﺎده ھﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎه ھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد از دﯾﻮار ﺣﺎﯾﻞ و ﭘﻞ ھﺎی روﮔﺬر وزﯾﺮﮔﺬر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای روﺳﺘﺎھﺎی ﻗﻄﻦ آﺑﺎد و ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر.
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮ ﺗﻮس ﻋﻠﯿﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﮫﯿﺪ اﮐﺮﻣﯽ ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺑﺮق ٢٠ﻋﺪد ﮐﻨﺘﻮر وﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺑﺮق ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ
ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ  ۶٠٠ﺗﻮﻣﺎن!!
ﺑﺎ ﺳﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز درﮔﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل اﺿﺎﻓﻪ ای ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﮔﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪ در ﺟﻮاب اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن درﮔﺰ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﺘﺎن اﺟﺮا
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻒ آﺷﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺤﺘﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎری و
ﭘﯽ ﮔﯿﺮی را دارﯾﻢ.
ﺳﻼم .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﮕﺎن ﺧﻮاف ﺑﺮدارﻧﺪ  .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮕﺎن و
رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎد ﺧﻮدروھﺎی ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﮫﺎر ﺗﻠﻤﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺮاب اﺳﺖ  .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﺎپ
ﮐﻨﯿﺪ .
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﮫﺪ ھﻢ ﺑﺰﻧﺪ و از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺣﺠﺎب ﺧﺒﺮی ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﻼم .در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺮھﻨﮓ اﺣﻤﺪی و ﻣﺠﻮز ﮐﺎﻓﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻃﻼع ﺑﺪھﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﻮﻟﻮار ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺸﮫﺪ ﺷﯿﺸﻪ ھﺎﯾﺶ را
ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻠﺸﮫﺮ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ.
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺳﻼم .ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﮏ روز ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ،ﺷﺎھﺪ  ۵۶و آب را ﺑﻮ ﮐﻨﺪ .آب ﺑﻮی ﮔﻨﺪ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺳﻼم .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ۶ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ ھﻨﻮز اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪه؟ ﻣﮕﺮ از ﺗﮫﺮان ﺗﺎﻣﺸﮫﺪ ﭼﻘﺪر راه اﺳﺖ؟
از اداره راه ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺟﺎده ﻣﺸﮫﺪ -ﺳﺮﺧﺲ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺑﺎ ﺳﻼم ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن زﺣﻤﺖ ﮐﺶ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰی داﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮای زﯾﺎرت آﻗﺎﯾﻤﺎن ﻣﺸﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺸﮫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ھﺎ ﺳﺮی ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺎھﯿﻦ ﻓﺮ ،ﺟﻨﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮ ﺷﺎھﯿﻦ ﻓﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽ ﮐﺴﯽ را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺑﺮ روی ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ ،ﻓﻘﻂ زﻣﺴﺘﺎن ھﺎ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﺘﻮﯾﺶ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد!
دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و ﺧﺎﻧﻢ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮاردادھﺎی ﭘﺮﺳﻨﻞ  ١١۵ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﺎ درﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺪه ھﯿﭻ ﺑﻠﮑﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ھﺎﯾﻤﺎن را ھﻢ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.
ﺳﻼم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺟﺎده ﻣﺤﻮر ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد و در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا)س( واﻗﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل واﮔﺬاری
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﯿﺎﻃﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا؟ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی دارﯾﻢ.
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎ آن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ روز ﺑﻪ روز ﮔﺮان ﺷﻮد؟ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی دارم.

 - ٣٧اﺧﺮاج دﺳﺘﯿﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ دﺳﺘﯿﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران اورژاﻧﺴﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠﻒ اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎ ﺑﯿﻤﺎران اورژاﻧﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٠٩۶٧٨ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن اﻃﻼع
دھﺪ.وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﻮﻇﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﺑﯿﻤﺎران اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٣٨ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن :ﺗﻨﮫﺎ درﺻﺪی از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ روزھﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ،ﺑﻪ آﺑﺮوی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺰرﮔﯽ وارد آﻣﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮده و در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای دارد
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .
در ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و زﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری ھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ھﺴﺘﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وزرا را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ
و آ ن ھﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻗﻮل ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﮐﻼم و ﻗﻮل وزرا اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻇﮫﺎرات وزرا و دوﻟﺘﻤﺮدان.
ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺟﺮای اﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﺴﻪ ای در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ﮐﻪ آن ھﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ھﺮ ﺻﻮرت وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ اﻣﺮ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ درﺻﺪی از آن ھﺎ ھﻢ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺷﻤﺎ در
ﺑﺤﺚ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﻪ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.

 ١٠٠ - ٣٩ھﺰار زن ﻣﻌﺘﺎد و ﺗﻨﮫﺎﯾﮏ ﮐﻤﭗ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد !
ارم ﻧﯿﻮز  -ﻣﻌﺘﺎدان زن از ﻣﺮدان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﮫﺮان ،ﯾﮏ
ﮐﻤﭗ وﺟﻮد دارد
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭗ ،ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺎدان زن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻣﺎر ﻣﻌﺘﺎدان زن ،ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ١٠درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دھﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ  ۶٠ھﺰار ﺗﺎ  ١٢٠ھﺰار زن ،دﭼﺎر ﺳﻮءﻣﺼﺮف داﺋﻤﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﭗ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد آﻧﺎن در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ زﻧﺎن از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن رھﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻠﻮﻏﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼﻧﺸﮫﺮ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﭘﺮﺧﻄﺮ را دارد ،ﺑﯿﻦ  ٧ﺗﺎ  ٨ھﺰار ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ "ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭗ از  ۴١ﮐﻤﭗ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﮔﺮداب
اﻋﺘﯿﺎد ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮو ﺑﺮوﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﮫﺎی ﻣﺠﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﻧ ﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻣﺠﺎز ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در ﺗﮫﺮان  ۴١ﻣﻮرد اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﮫﺎ  ١ﮐﻤﭗ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ" ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺮ  ۶٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﺘﺎدان در ﮐﻤﭙﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﻣﻌﺘﺎد در
ﺣﺎل درﻣﺎن ،ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ  ١٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج ﻣﯽ ﺷﻮد .
در ﺣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﻤﭗ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن در ﺗﮫﺮان ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ٢٠روز ﭘﯿﺶ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد
"ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﺘﺎدان زن ،در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮھﺎد اﻗﻄﺎر ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ وﯾﮋه درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﺟﺎری  ١۵ﻣﺮﮐﺰ در اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه
اﻧﺪازی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی در ﺑﺎزی اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﮫﺎ داروھﺎی رﻓﻊ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ،ﻻﻏﺮی و ﭼﺎﻗﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻨﺴﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎھﻮاره ھﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ و رواﻧﮕﺮداﻧﮫﺎ ،آﻟﻮده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎس ﻣﯽ دھﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﯿﺪ اﺑﮫﺮی " اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ و روان ﮔﺮدان در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ " :ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﻻﻏﺮی و رﻓﻊ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد در
زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از  ٢اﻟﯽ  ٣ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ".
اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ،ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از ﻣﺮدان
ﺗﻤﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺒﻌﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺮدان دارد .اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ روان و ﺗﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﻋﺼﺒﯽ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﯾﺮاﻧﮕﺮﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ " اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ،ﻣﺘﺎھﻞ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﻀﺎوت دﯾﮕﺮان و ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،روی ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ را
در دوره ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد ،ﺟﻨﯿﻦ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در دوران ﺑﺎرداری ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ ،ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎرداری ،ﺟﺪا ﺷﺪن زود رس ﺟﻔﺖ و زاﯾﻤﺎن زود رس ﺷﻮد  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮزاد ﻃﯽ ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺪن وی ﺑﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن و ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﻨﺒﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎده ﻧﻮزاد دﭼﺎر ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آزار و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع دوم ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی زﻧﺎن درﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﯿﺎد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ زﻧﺎن از ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و اﻋﺘﯿﺎد آﻧﮫﺎﺳﺖ .
زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ درآﻣﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از راه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺎھﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺿﺪاﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن و رھﺎ ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن " ﻧﮫﺎن" اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ آﻧﮫﺎ را "ﺑﺤﺮاﻧﯽ" ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.

 - ۴٠ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﻧﻮزدھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺪاوم ﮐﺎر ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺿﻌﻒ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
ھﻤﮑﺎری ﻻزم و ﺑﺮﮔﺰار ﻧﮑﺮدن ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
دﮐﺘﺮ ﻃﺒﯿﺐ زاده ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٠

ﺗﺎرﯾﺦ  2ﻣﺮداد 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﻧﻮزدھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه دوره ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ زھﺮه ﻃﺒﯿﺐ زاده ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﺳﯿﻨﺎ
ﻧﯿﻮز( درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮزدھﻤﯿﻦ دوره اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﻏﺮﺿﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه دوره ﭘﯿﺸﯿﻦ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﻋﻼم ﮐﺮد :در دوره ﻧﻮزدھﻢ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻇﺎھﺮا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﻮد
ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ.
دﮐﺘﺮ زھﺮه ﻃﺒﯿﺐ زاده ﻧﻮری ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮدم ﻧﮫﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﺑﻨﺪ  .اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ رای آزاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻨﻔﯽ را دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ آﺷﻔﺘﮕﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎزرﺳﺎن دوره ھﺠﺪھﻢ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺪاوم ﮐﺎر ھﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺿﻌﻒ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری ﻻزم و ﺑﺮﮔﺰار ﻧﮑﺮدن ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻻزم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در دوره ھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮﻧﺪ.

 - - ۴١اﻇﮫﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر دارو در ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ھﺎﺗﯿﮏ را ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو در ﺑﺤﺚ واردات
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﺻﻨﻌﺖ دارو دارﻧﺪ،
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺗﺎ در ﺻﻮرت از ﻟﺤﺎظ واردات دارو ﻣﻨﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ .وی در ﺧﺼﻮص ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﻪ وﯾﮋه داروھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ام اس و ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﻀﻼت در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ دارو ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻓﻘﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد.
ﺣﺴﻨﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود  :از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪات و واردات ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻤﻨﯽ داروھﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻪ� زودﺗﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺮﯾﺪ دارو ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ،ﺑﮑﺎھﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﺎزار اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎر
ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮان ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﮔﻮﺋﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ داروھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺤﯿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد�.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻮﺷﮫﺮ و ﭼﺎﻟﻮس و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺎ اﯾﺮان :
اﻧﺤﺼﺎر دارو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر دارو در ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺤﺚ اﻧﺤﺼﺎر دارو
ﺷﺎھﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو ﺷﺪﯾﻢ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .وی اﻓﺰود :ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﺴﻨﯽ ﭘﻨﺎھﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص داروھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ام.اس و ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻢ اﻣﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻧﺮخ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺳﯿﺒﯽ وارد ﻧﺸﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ داروﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺟﮫﺖ ﯾﺎراﻧﻪ داروھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭘﯿﺮآﻣﻮن اﻧﺤﺼﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﺎزار  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ دارو را در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺎ اﯾﺮان:
ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ دارو ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺤﺚ اﻧﺤﺼﺎر دارو در ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺤﺚ دارو در اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارو و ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ� ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد .وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدن درب
ھﺎی واردات ﮐﺸﻮر در ﺟﮫﺖ وارد ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم داروھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺮدارد.
وی در ﻣﻮرد ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﻪ وﯾﮋه داروھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ام.اس و ﺳﺮﻃﺎن اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص داروھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ام .اس ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد ،ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﺎ ﺑﺎزار  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ ،ﻋﺪه ای در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺲ از ﺻﺎدر ﮐﺮدن داروھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﺒﺎ اﯾﺮان:
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ دارو ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ :دارو ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ
اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﻄﺮ زﯾﺎدی در ﺑﺮدارد  .وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﻪ وﯾﮋه داروھﺎی ام.اس و ﺳﺮﻃﺎن ﮔﻔﺖ :دارو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ دارو ھﻤﺎﻧﻨﺪ آب ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ دارو ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ�.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﮫﺮم در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺎ اﯾﺮان :
اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺪن دارو ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺰول ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی داﺧﻠﯽ ،روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪی داﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،از داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﮫﺮم اداﻣﻪ داد :ﮔﺎھﺎً ﺷﺎھﺪ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع�داروھﺎ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﯾﻢ�.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫﺘﺮ از داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫﺘﺮ از وارداﺗﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﮐﺘﺮ رﺿﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺳﯿﻢ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن دارو در دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داروﯾﯽ ﺧﺎص ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاھﻢ و ﯾﮏ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺼﺎری
ﮐﺮدن دارو ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﮏ دارو ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺰول ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮدﮐﻮی ،ﺗﺮﮐﻤﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺎ اﯾﺮان :
ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن� ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﭼﺎق دارو ﭘﯿﺶ ﺑﺮود  .وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮫﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺗﮫﺎی
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،دارو را ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﺮدن دارو ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺎص ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 - ۴٢دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و
ﻣﻌﻠﻮﻻن ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،دوره آﻣﻮزﺷﯽ دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻘﺮرات ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ورودی ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ دوره در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن در ﻣﻮرد ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ در ﻧﻈﺎم ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دھﺪ .
دوم ﻣﺮدادﻣﺎه روز ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ۴٣ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎھﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ آورده اﺳﺖ :ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ  :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزه و در راس ھﻤﻪ اﻣﺎم راﺣﻞ
)ره ( ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه روﺣﺎﻧﯿﺖ را در ﺗﺪوام اﻧﻘﻼب ﻣﺸﮫﻮد و ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺪون روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪون روح
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎھﺪ ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﺪه ای از اراذل اوﺑﺎش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻌﺰز در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﻮده اﯾﻢ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دﺳﺘﺎن ﻣﺮﻣﻮزی در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﯿﺢ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ :درد آورﺗﺮ از ﺣﻤﻠﻪ ﺳﮓ ﺻﻔﺘﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻣﺮان ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎھﯿﺎن ﻣﻨﮑﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
ام اﻟﻘﺮآی ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﺠﺮوح ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﺮدم ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻟﮫﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد از زﯾﺮ ﺑﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺮز اﺑﻼﻏﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺗﮫﺮان ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ھﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﯿﻦ و ﻣﮫﺎﺟﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮاﻣﯿﺲ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ آﻧﮫﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ و اھﺎﻧﺖ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺧﻮرد و آﻧﮫﺎ را در ﻣﻼﻋﺎم ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﭘﺎﯾﺎن از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﻒ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اﺣﻀﺎر و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وی را در ﺧﺼﻮص اﻣﺘﻨﺎع ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﭘﺬﯾﺮش روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮان و ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮه ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺰاق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

 -۴۴ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻀﺮوب در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻋﯿﺎدت از 'ﻋﻠﯽ
ﺧﻠﯿﻠﯽ' ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻀﺮوب ﺷﺪ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،اﺣﻤﺪی ﺧﻄﯿﺮ اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎھﯿﺎن از ﻣﻨﮑﺮ و اﺟﺮای
ﻃﺮح ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﻗﻮی ﺗﺮ و دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﮐﺎھﺶ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﻗﺎﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻮرای
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻮان ﻋﯿﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ٢۵ﺗﯿﺮﻣﺎه ھﻨﮕﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ﺑﻠﻮار ﭘﺮوﯾﻦ ﺗﮫﺮاﻧﭙﺎرس ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺎھﺮگ
ﺑﻪ ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﺷﺪ.

 - ۴۵ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آب آﻟﻮده و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
زھﮑﺶ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ ﺷﻠﺘﻮک ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل  ٧٢ﮐﺎﻧﺎل دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﺎ آﺑﺎدان ﮐﺎرون را دﭼﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ورود زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺰاران ﻧﻮع
ﺑﺎﮐﺘﺮی و وﯾﺮوس را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﮕﯿﺮی ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﺟﺎری و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮزه آب ،ﺑﻮﯾﮋه
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﭼﻤﺮان اھﻮاز در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ آب ﺷﺮب ﺷﮫﺮھﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺎرون ﺣﺪ
ﻓﺎﺻﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮ ،ﻣﻼﺛﺎﻧﯽ ،اھﻮاز ﺗﺎ آﺑﺎدان ھﻢ اﮐﻨﻮن وﺿﻌﯿﺖ آب ﺷﺮب اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎرج و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد:
ﮐﺎھﺶ دﺑﯽ آب ﮐﺎرون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺴﺂب زھﮑﺶ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ آب ﮐﺎرون ﺑﺸﮑﻞ  ١٠٠درﺻﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﺑﮑﻠﯽ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺰارع و ﮐﺸﺖ زارھﺎی ﺷﻮﺷﺘﺮ ،ﻣﻼﺛﺎﻧﯽ ،اھﻮاز و آﺑﺎدان و روﺳﺘﺎھﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺰه ،ﺑﻮ و ﺷﮑﻞ آب ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در روزھﺎی ٢۶،٢٧و  ٢٨ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻮی ﻟﺠﻦ زار ھﻨﮕﺎم ﮔﺸﻮدن ﺷﯿﺮھﺎی آب
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎزل را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرون و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺻﯿﺎدان آب ھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮐﺎھﺶ درآﻣﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﻣﯽ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﮫﻢ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺰش ﺣﺪود  ٢١دھﺎﻧﻪ زھﮑﺶ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ ﭼﻠﺘﻮک ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل  ٧٢ﮐﺎﻧﺎل دﻓﻊ
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﺎ آﺑﺎدان ﮐﺎرون را دﭼﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ورود زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺰاران ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی و وﯾﺮوس را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺟﮫﺖ درﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺘﻢ ،اﯾﺸﺎن در
ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﻓﻌﺎل اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺎدی ﻃﯽ روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺧﺎرش ﺷﺪﯾﺪ
ﭘﻮﺳﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ آب ﺷﺮب و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ رﯾﺰﮔﺮدھﺎ در ﻓﻀﺎی
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ ھﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺪﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ اوﻻ" ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﺪ زﯾﺮا ﺻﺎدرات ﺑﺮق
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻠﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺪور از ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ھﻮای ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ دوم ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺪاث و اﯾﺠﺎد ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﯾﺎ ﺑﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرون را از آﺳﯿﺐ ھﺎ و ﺗﮫﺪﯾﺪات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼﻮن
داﺷﺖ و ھﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺪﺳﺎزی ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه و ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در  ١۴ﻣﺎرس ﺑﻌﻨﻮان روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺪ ﺳﺎزی آﯾﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻧﺮژی ھﺎی ﭘﺎک
در ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﺗﻨﮫﺎ ارﻣﻐﺎن ﻃﺮح ھﺎی ﺳﺪﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرون و ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ..

 - ۴۶وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﺮح ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻌﯽ
دارد ﻃﺮح ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ھﺪف داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب زوج ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰود :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪھﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و در آﯾﻨﺪه از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺜﻞ زاﯾﻤﺎن زودرس و
ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﯿﺰان ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ  -درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زوج ھﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ازدواج ،آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻧﯿﺰ آﻣﺎده آﻣﻮزش و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ،ھﺮ ﺳﺎل  ٩٠٠ھﺰار زوج دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٨٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان
ﮐﺸﻮر آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
وی درﺑﺎره اﺛﺮ آﻣﻮزش ھﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع اﻓﺰود :در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ
ﮔﺬاری ﺗﻮﻟﺪھﺎ و آﻣﻮزش زوج ھﺎی ﺟﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ،ﻧﻈﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 - ۴٧ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در اﻣﺤﺎء زﺑﺎﻟﻪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح
ھﻤﺰﻣﺎن  ۴دﺳﺘﮕﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﮔﻔﺖ:
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در اﻣﺤﺎء زﺑﺎﻟﻪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ھﻤﺰﻣﺎن  ۴دﺳﺘﮕﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺑﯽ
ﺧﻄﺮﺳﺎز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع ( ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۴٠ ،درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز
زﺑﺎﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در اﻣﺤﺎء زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺟﺰء اﺳﺘﺎن ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح و راه اﻧﺪازی  ۴دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎء زﺑﺎﻟﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺮﯾﺪاری دو دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﺰء اﺳﺘﺎن ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎم
در اﻣﺮ اﻣﺤﺎء زﺑﺎﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 - ۴٨درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ دوﻟﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن را از درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺳﯿﺪ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﻠﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ داد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻟﺐ ﻻﯾﺤﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﺟﺮا
اﺑﻼغ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎی ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﺎزھﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
وی اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه و دﺳﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری در ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺟﺬب  ٢٣ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر را ﻣﺼﻮب ﮐﺮد ،اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﺧﻮان داده و ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن و ﮔﺰﯾﻨﺶ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎص  ٣درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ از روﯾﮑﺮدھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو اﺻﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﻦ  ٣درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوھﺸﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎص و ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد.

 - ۴٩ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ھﯿﺎھﻮی ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻮدارو ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮﺗﺸﺎن اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داروھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدھﺎی ﮐﻼن رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ھﯿﺎھﻮی ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺴﯽ وارد ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮﺗﺸﺎن ﻧﺸﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎری درﺑﺎره واردات داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از آرژاﻧﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و اﻋﺘﺮاض ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻄﺎرت ﺑﺮ دارو ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮد و
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺗﮫﺎﻣﺎت زﻧﺠﯿﺮه ای وارده را ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮوھﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎده ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :آﻧﺎن از ھﺮ اﺑﺰار ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در ھﺮ ﺣﺎل ﻗﻀﺎوت اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺻﺤﺖ و
ﺳﻘﻢ اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﭘﺎی ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺿﺪ
اﻧﺤﺼﺎری ﺟﺪﯾﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺐ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎدی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .و در راه ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ از ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻧﺎروا ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از
ورود ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ داروی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺤﻮری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ورود دارو و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ واردات دارو
)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮارد ﺿﺮوری( اﺳﺖ و ﻣﺠﻮزھﺎی واردات ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ داده ﺷﺪه و در اﯾﻦ روﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در دوﻟﺖ دھﻢ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎرھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ورود ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
داروھﺎی ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
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ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آورد ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨﯽ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ،ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎی وارداﺗﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات
داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وارداﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر داروھﺎی وارداﺗﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ارزان
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ داروھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دارو را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد و
ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص اﻗﻼم ﻣﺬﮐﻮر در اﺗﮫﺎﻣﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
رخ داده و ﺑﺎ ورود رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ٨٩ﺣﺪود  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ھﺰﯾﻨﻪ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ارﻗﺎم ﻓﻮق ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را وا ﻣﯽ دارد ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ
ﺑﮫﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺪھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  patentﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎھﺶ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ داروھﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ژﻧﺮﯾﮏ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺪاﻣﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی داﺧﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ آورده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎی ﺧﻮد را از ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﮫﺮه وری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در دراز
ﻣﺪت ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻠﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﺘﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﮫﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎران از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎھﺶ
ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻄﻠﻖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی دوﻟﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی راھﺒﺮدی
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر از ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎر ،زﻣﯿﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮھﻢ
ﺧﻮاھﺪ زد .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺣﺬف و ﮐﺎھﺶ اﻧﺤﺼﺎری ھﺎی داروﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺻﺪد ﺗﺴﺮﯾﻊ آن اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :روﻧﺪ ﺛﺒﺖ دارو در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺑﺮای داروھﺎی وارداﺗﯽ و ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه داروھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع روﻧﺪی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﺪم ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯿﺖ و ﻋﺎرﺿﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﺑﺎﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن داروﯾﯽ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺧﺎص در اﯾﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺿﺮورﺗﮫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻗﺒﻠﯽ
دارو در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف در
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ را دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻧﻈﺎم
ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ دارو ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﻃﯽ ادوار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
و دارد.
وی ﮔﻔﺖ  :آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺳﻒ و ﺣﯿﺮت اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪارک ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻏﻤﺎض و ﮐﻤﮏ را در ﺣﻮزه دارو درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ دارو در
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺮﺿﻪ داروﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺳﻮد ﮐﻼن از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﻧﺼﯿﺐ آﻧﮫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ھﯿﺎھﻮ و ﺟﻨﺠﺎل ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ھﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺣﯿﺎت ﺧﻠﻮت آﻧﮫﺎ ﻧﺸﻮد و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار داروھﺎی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎً اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری ﺷﻌﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺮاز اول آن اﺳﺖ ،ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻮده و ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﻤﭽﻮن وارد ﮐﺮدن دارو از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ،ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎً وﻇﯿﻔﻪ ارﮔﺎﻧﮫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ)و ﻧﻪ ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﻗﺎﺑﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺧﻮد را دارد .وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻗﯿﺐ ،اﻧﺘﺼﺎب واردات دارو ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرھﺎی
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ رﻗﺒﺎ و ھﺠﻤﻪ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﻄﻮل را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺎﺑﻘﻪ ورود دارو از آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  .اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻪ داروھﺎی
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ واﻗﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ھﺎی ﻣﮫﻢ در ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎی ) ﮐﻪ ﺻﺮﻓ ﺎً ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوش داروی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد
ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردات دارو از آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ داروی ﺧﻮد در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده و
ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش واردات ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﮐﺮات ﻗﺒﻼً ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ و ده ھﺎ ﻣﻮرد ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ھﯿﺎھﻮﯾﯽ ﺑﻪ راه ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﻧﮑﺘﻪ
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﯿﻦ روش ﻣﺮﺳﻮم ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ روش ﯾﮏ داروی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ را از ﻣﻨﺒﻌﯽ ھﻨﺪی
وارد ﺑﺎزار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ ﭼﺮا در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ای ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ  ٩۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری اﯾﻦ دارو اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ھﯿﺎھﻮ را ﺑﻪ ذی ﻧﻔﻌﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺒﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻟﺰوم اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال اراﺋﻪ داد.
وی اﻓﺰود :ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﺑﻪ در دﺳﺖ رﻗﺒﺎی ﺗﺠﺎری اﺧﻼﻗﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺤﺾ از ارﺷﺎدات ارﮔﺎن ھﺎی ذی رﺑﻂ در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺧﺒﺮﭘﺮدازی ھﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ داروھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن داروھﺎی ﻣﺬﮐﻮر وارد
ﺑﺎزار ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آﻣﻮزه ھﺎ و ﺗﻌﮫﺪات دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در اﻓﮑﺎر و ﮐﺮدار ھﻤﮕﺎن ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٥

ﺗﺎرﯾﺦ  2ﻣﺮداد 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵٠ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ اﻣﺮ
وی درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ درﺻﺪی از آن ھﺎ ھﻢ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز در ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻧﻮﺷﺖ :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ روزھﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ،ﺑﻪ آﺑﺮوی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺰرﮔﯽ وارد آﻣﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮده و در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای دارد
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .
در ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و زﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری ھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ھﺴﺘﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺚ ﻧﻈ ﺎرت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وزرا را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ
و آن ھﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻗﻮل ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﮐﻼم و ﻗﻮل وزرا اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻇﮫﺎرات وزرا و دوﻟﺘﻤﺮدان.
ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺟﺮای اﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﺴﻪ ای در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ﮐﻪ آن ھﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ھﺮ ﺻﻮرت وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ اﻣﺮ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ درﺻﺪی از آن ھﺎ ھﻢ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺷﻤﺎ در
ﺑﺤﺚ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﻪ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.

 - ۵١راه اﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی  -ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر )ﺷﮫﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺸﻤﺖ اﷲ ﻧﻈﺮی ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ آرﯾﺎ رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ  ،ﻣﮫﻨﺪس ﻓﺮھﺎد ﻓﻨﻮدی ﻣﺪﯾﺮ
ﺳﺘﺎدی ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ،ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ اﯾﻤﺎﻧﯿﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  ١۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﯿﺎد ﻣﺒﺎرک ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن و ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﯿﻼد ﻣﻨﺠﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﮫﺪی ﻣﻮﻋﻮد )ﻋﺞ( در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﮫﺮه
ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی اﯾﻤﺎﻧﯿﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺎدرزادی ﻣﺮﺗﺒﻂ ھﺴﺘﻨﺪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻤﺎﻧﯿﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اھﺪاف داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺖ .وی از اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از
ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺪود  ۶٨درﺻﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎت رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار ھﺴﺘﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از
ﺣﻤﺎﯾﺘﮫﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی و ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ :از ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮏ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﮫﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را اﻋﻼم ﻣﯽ دارد .وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻤﺎم
زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮏ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳ ﺘﺎن ﻓﺎرس را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺸﻤﺖ اﷲ ﻧﻈﺮی ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در ﺷﯿﺮاز ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺸﺎورزی در اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ اﻓﺰود :در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان از  ۴ﺗﺎ  ۵ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ  .وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ١/۵ﺗﺎ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﮫﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
ﺗﺪاوم ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻈﺮی اﻓﺰود :ﻗﺒﻼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣۵درﺻﺪ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻌﺪ از آزادی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺰه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  ٢درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ  .ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس در روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده را از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮫﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻃﺮح زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی)س( ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن از دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در ﺷﯿﺮاز را از دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و
اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ وﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۴ :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ھﺰار ﺗﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﮫﺮه ﺑﺮدار در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮی درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی در ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
وﺟﻮددارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ  .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﯾﮏ رﯾﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ از ﺳﻮی ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ راھﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی آﻣﺎده ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ھﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ.

 - ۵٢دﯾﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻔﺮوﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ١۵درﺻﺪ
اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻦ و ﻣﯿﺰان اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﻋﻠﯽ ﮔﺘﻤﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﮐﻠﯿﻮی اﻓﺰود :در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰی و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ روﺑﻪ رو ھﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ در ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﺮﭼﻪ
ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﻣﺰﻣﻦ ،دﯾﺎﻟﯿﺰی ھﺎ و
ﭘﯿﻮﻧﺪی ھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﮔﺘﻤﯿﺮی ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﻈﯿﺮ ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٨٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی ﺑﯿﺶ از ١٠ﺗﺎ  ١۵درﺻﺪ و در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ١٠ﺗﺎ  ١۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻃﻮل ﺳﻪ دھﻪ اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ از  ۵٠ﺳﺎل در ٣٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ٧۴ﺳﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺑﺎﻧﻮان ﺣﺪود  ٧۵و  ٧۶ﺳﺎل و در
ﻣﺮدان ﺣﺪود  ٧١و  ٧٢ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻔﺮوﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ،دﯾﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :دﯾﺎﺑﺖ در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻦ  ٢۵ﺗﺎ  ۴٠درﺻﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺘﻤﯿﺮی اﻓﺰود :ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ۶٠ ،ﺗﺎ  ٧٠درﺻﺪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ،ﺳﻨﮓ ھﺎ ،ﻣﺼﺮف
ﺑﯽ روﯾﻪ داروھﺎ ،ﭼﺎﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻔﺮوﻟﻮژی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﭘﺮھﯿﺰ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ )دﯾﺎﺑﺖ ( دارد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
اﺟﺘﻤﺎم ** **١۵۶٩ ** ٩٠٢٢اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰ اری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۴٨٨۴٣٨

 - ۵٣آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎی دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺸﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﺰ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰی ھﺎ و ﻣﯿﻮه ھﺎی ﺷﮕﻔﺖ آور ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺎره ﻣﺎ ،ﻧﻮﺷﯿﺪن آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﻐﺬی و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  ٨ .ھﺰار ﻣﻌﺘﺎد ﭘﺮﺧﻄﺮ
در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان"
ﻣﺎﺟﺮای اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان ،دﯾﮕﺮ از ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﺎری و درﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﻣﻌﺘﺎدان ھﻤﻪ ﺟﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ ،ﮐﻮﭼﻪ ھﺎ و زﯾﺮ ﭘﻠﮫﺎ ،ﺣﺎﻻ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر "ﺑﺤﺮاﻧﯽ" ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﻨﺰ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ؟ "
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻟﻨﺰھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ،ﺧﺶ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در درازﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎری دﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد .ﺧﻄﺮ ! ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ"
ﯾﮏ داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺴﮏ ﮔﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﺴﮏ ﮔﺮدن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎدر ﻃﻠﺒﻪ
ﻣﻀﺮوب از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ"
ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺗﯿﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺎھﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در آن ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ،وی در
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎدر اﯾﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ  ٢ﯾﺎ  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ۵ .ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ"
اﮔﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی ﻏﻨﯽ از ﭼﺮﺑﯽ و ﺷﮑﺮ دارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و در اﻧﺪازه و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎرداری ﺳﺎﻟﻢ"
ﺑﺎرداری ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ دوره در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ.و ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ دوی ﺷﻤﺎ را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ دارد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺘﮫﺎی ﺧﺸﮏ"
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮑﯽ دارﻧﺪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ و زﯾﺒﺎ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺎط ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ /ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی اﻣﯿﺪ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
آرا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ".
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ،ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن دوره آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﯽ ام ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ آرزوھﺎی رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮫﻨﺪس در  ٢٧ﺳﺎﻟﮕﯽ"
ﺑﺎور ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯽ اﯾﻨﺠﺎ آﺧﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ! روزی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐ ﺎر ﺑﺮوم و اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻢ را ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﺑﺪھﻢ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺧﺒﺮی از ﻣﺎدرم
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺒﺮی از ﻣﻦ...ھﺮ ﺷﺐ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روﺑﻪ راه اﺳﺖ ،ﻣﺎدرم و ﭘﺪرم ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ و ﺧﻮاھﺮھﺎﯾﻢ درون
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻮغ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

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

 - ۵۴ﺑﺨﺸﮫﺎی "" MRIو "CTاﺳﮑﻦ" ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﺑﺨﺶ "" MRIﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و " CTاﺳﮑﻦ" ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ:
ﺑﺨﺸﮫﺎی "" MRIو "CTاﺳﮑﻦ" ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﺑﺨﺶ "" MRIﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و " CTاﺳﮑﻦ" ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،دﺳﺘﺠﺮدی در آﯾﯿﻦ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه " " MRIﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ ورﻓﺖ
و آﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﮫﺰﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﮐﺸﻮر و ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﺨﺶ ھﺎی" " MRIو"  CTاﺳﮑﻦ" ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(  ،روزاﻧﻪ  ۶٠ﺑﯿﻤﺎر را ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۵۵ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای واردات داروھﺎی ﺑﺎﯾﻮ ،ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را درآورد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی ﺑﺎﯾﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻣﺎ اراﺋﻪ
ﻣﺠﻮز واردات ھﻤﯿﻦ داروھﺎ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را درآورده اﺳﺖ،
ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای واردات داروھﺎی ﺑﺎﯾﻮ ،ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را درآورد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی ﺑﺎﯾﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز واردات ھﻤﯿﻦ
داروھﺎ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را درآورده اﺳﺖ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﺎﯾﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ھﭙﺎﺗﯿﺖ در ﮐﺸﻮر در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان در
ﺣﺪود  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی دﯾﮕﺮ از ﮔﺮوه اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ھﺎ و ﺑﻌﺪ داروھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﯾﺘﺮوﭘﻮﺋﺘﯿﻦ ،اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﯿﻨﺎز و ...
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه داروھﺎ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ و داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ
ﭘﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ام اس و ﻣﺸﺎﺑﻪ آوﻧﮑﺲ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﺑﻮد.
روﻧﺪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﺎﯾﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﻨﻮز ھﻢ در ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ دارد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﮫﺒﻮدی ،رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٩دارو ﺑﺎﯾﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﻣﺠﻤﻮع  ١۴٠داروی اﯾﻦ ﮔﺮوه در دﻧﯿﺎ در ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺻﺪور ﻣﺠﻮز واردات ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ داروھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ
ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻼش واداﺷﺘﻪ ﺗﺎ از ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ از ورود اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ اﺳﺖ .
ﻓﺮﯾﺪون ﻣﮫﺒﻮدی ،رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٩داروی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ارزی  ١٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﯽ ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت  ١٨٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ھﻢ در ﯾﺎراﻧﻪ دارو ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :اﻣﺎ اﮐﻨﻮن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد را از آرژاﻧﺘﯿﻦ وارد ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎل اول و دوم اﯾﻦ داروھﺎ را وارد ﮐﻨﻨﺪ
و از ﺳﺎل ﺳﻮم ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﮫﺒﻮدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮐﻨﻮن ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮردﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١٣١داروی داروی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ وﯾﺎل داروﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﺎ  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ در آﯾﻨﺪه را
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واردات و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٩داروﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،رو آورده اﺳﺖ .
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪاوم در ﮐﺸﻮر واردات دارو ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻓﻘﻂ راھﯽ ﺑﺮای
واردات و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در  ۴ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
اﻣﺮوز ﻣﺠﻮز واردات ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ داروی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺠﻮز واردات ﺗﻌﺪادی از داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
را از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎ را راه ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ،واردات داروھﺎی آرژاﻧﺘﯿﺘﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ھﻨﻮز ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮ روی اﻧﺴﺎن
را ﻧﻪ در آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﻧﻪ اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ و در واﻗﻊ واردات اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺪون ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﮏ دارو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﮫﺒﻮدی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :واردات اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارد و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در آﯾﻨﺪه اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
اول آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو آن ھﻢ از آرژاﻧﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی آن ﺑﺎﻻ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ داروھﺎ ھﯿﭻ ﻣﺒﻠﻎ ﮔﻤﺮﮔﯽ ﺑﺮای واردات
اﯾﻦ داروھﺎ اﺧﺬ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ داروھﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ارزاﻧﺘﺮ از داروی اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎ و ﻋﻮارض را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دﺳﺖ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﯾﻮداروھﺎ را ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺎدرات ھﻢ دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﻦ  ٨ﺗﺎ  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن از داروی اﯾﺮاﻧﯽ ام اس را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﻏﯿﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﭼﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻﺗﺮ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

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

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﺳﯿ ﺎﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮای ھﻤﻪ داروھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﯿﻮداروھﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ دارو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارو در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٩۵درﺻﺪ داروھﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۵درﺻﺪ داروھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ در ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ
ﺣﺪی ﺷﮕﻔﺘﯽ آور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﻮاره ھﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن آن ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺣﺘﯽ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻋﻠﺖ اﺟﺎزه ورود داروھﺎی
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺟﻤﻠﻪ داروھﺎی ام اس را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داروھﺎ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ و اﺻﻮﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎر اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﺪ و ﯾﮏ داروی ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﻮ را در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﺮﺟﻪ ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻮرد داروی ام اس ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ دارو از ﺣﺪود  ۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داروی اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﺑﺘﺎ را در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد
و در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٨٠درﺻﺪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داروی ﺑﯿﻤﺎران ام اس در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و
 ٢٠درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ھﻢ واردات داروی ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد داروی اﺻﻠﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ داروھﺎ ھﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  :ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو را ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دارو را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ  ٢ﺗﺎ  ٣ﺳﺎﻟﻪ واردات اﯾﻦ دارو را ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺟﺎزه
واردات اﯾﻦ دارو را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در داﺧﻞ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ واردات ارزان ﺗﺮ دارو از ﺧﺎرج آﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ،ارزان ﺷﺪن داروی ﺑﯿﻤﺎران ام اس
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ داروی ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻞ ھﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و دارو را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود اﯾﻦ دارو را از ﺧﺎرج وارد ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺤﺪود اﯾﻦ دارو را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎل اول اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎل دوم ﮐﺎر ﭘﺮﮐﺮدن و
ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﯽ اﯾﻦ دارو در داﺧﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎل ﺳﻮم داروی ﺑﯿﻤﺎران ام اس ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ھﻢ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات دارو از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ورود و ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزان ﺗﺮ داروی ام اس در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ھﻤﯿﻦ اﻻن ﺣﺪود  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی از ﯾﺎراﻧﻪ دارو را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎص را اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﯽ روزھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺧﻼﻗﯿﺎت را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎﻓﺮاﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای واردات داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد آﮔﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ واردات اﯾﻦ اﻗﻼم داروﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آرژاﻧﺘﯿﻦ و اروﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً
ﺟﺰو ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻄﺮح در ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد داروﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ.

 - ۵۶ﺗﻮﺻﯿﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽ ھﺎ :از ﻧﻮارھﺎی ﺗﺴﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن دارای ھﻮﻟﻮﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺗﺠﮫﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :دﯾﺎﺑﺘﯽ ھﺎ از ﻧﻮارھﺎی ﺗﺴﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
دارای ھﻮﻟﻮﮔﺮام وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪری در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻈﻤﯽ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻻزم ھﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﻮارھﺎی ﺗﺴﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﮫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺣﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮارھﺎی ﻗﺎﭼﺎق ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی و رھﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﺎﻟﮫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ  ٨٧/١٠/١۵ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﺼﺐ ھﻮﻟﻮﮔﺮام ﺑﺮ روی
اﻗﻼم دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﺗﺴﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻧﻮارھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﮫﺎ از اول ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﮕﮫﺪاری و ﻋﺮﺿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺘﺮ و ﻧﻮار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪون ھﻮﻟﻮﮔﺮام
ﻣﻤﻨﻮع و وﺟﻮد آن در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﺎﻻی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻮﻟﻮﮔﺮام ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻮارھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﺮار دارد و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت درج ﺷﺪه روی ھﻮﻟﻮﮔﺮام اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﻮارھﺎﺳﺖ.
ﺣﯿﺪری در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺴﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻣﻨﺰل در ھﻨﮕﺎم ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻮارھﺎی ﺗﺴﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ھﻮﻟﻮﮔﺮام وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﻟﻮﮔﺮام ھﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻮﻟﻮﮔﺮام ھﺎ دارای ﯾﮏ ﺑﺎرﮐﺪ ده رﻗﻤﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درج ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  "http://imed.irاز ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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