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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠داﻧﺸﺠﻮی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در آزﻣﻮن ﺑﺮد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮو ﺻﺪف ،ﺧﺮﭼﻨﮓ و ھﺸﺖ ﭘﺎ در رﺳﺘﻮراﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٣ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن!  -آﺗﯽ ﻧﯿﻮز
 - ۴ﯾﮏ داروﺳﺎز :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ در ﺷﺄن داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ھﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۶اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺮﯾﺐ  ٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻼﯾﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٧ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ  -ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ
 - ٨ﺑﯿﻤﺎران ام اس از داروھﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٩ﺳﻄﺢ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١٠ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزاﻧﺘﺮ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه
اﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١١رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان :رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو از ﺣﻘﻮق داروﺳﺎزان دﻓﺎع ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٢ﺗﻤﺪن ﺧﺒﺮداد :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻻد در رﺳﺘﻮران ھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ دراﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎران ﮐﻪ ﻣﺰارع را ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٣ﻓﺮدا دﯾﺮ اﺳﺖ  ...رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯽ .ﮐﯽ.ﯾﻮ اﯾﺮان :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی »ﭘﯽ .ﮐﯽ.ﯾﻮ« را ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻋﻮارض
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ »ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ« اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١۴ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو :داروی  MSﺑﺪون ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ١۵وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٩ :ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 ۴٠ - ١۶درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان وﻗﻒ ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١٧ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٢۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١٨ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﻓﻖ درﯾﭽﻪ آﺋﻮرت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
١٠ - ١٩ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﺧﺒﺮداد :ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن
ھﺎی ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٠اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اواﯾﻞ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ٢١ﺑﺮ ای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی اﻗﺪام ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٢٢ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  -اﻓﻖ ﻧﯿﻮز
 - ٢٣ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎﻣﺖ  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ  -اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز
 - ٢۴ﺣﺪود  ٩ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢۵ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان  -ﻋﺒﺮت
 - ٢۶ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ھﺎی ﮐﭙﮏ زده ﺳﺮﻃﺎن زاﺳﺖ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
 - ٢٧ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ(در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٢٨ﻋﻼﯾﻢ و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آرﺗﺮوز ﮔﺮدن  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٢٩ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١۶واﮐﺴﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٣٠اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ دوﻟﺖ در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ آﻟﻮدﮔﯽ  -روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر
 - ٣١ﻣﺮدم ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ روزان
 - ٣٢وﺑﺎ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺳﺒﺰی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
» - ٣٣اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ« ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﻮع وﺑﺎ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  -دوﯾﭽﻠﻪ
 - ٣۴ﺑﺎزدﯾﺪ از  ٨٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺰرگ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٣۵ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ/ﮐﻮدک ١٢ﺳﺎﻟﻪ  ۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﮫﺸﺖ را ﭘﯿﻤﻮد  -ﺷﻔﺎف
 - ٣۶رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ :اﻟﺤﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣٧اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ٣٨ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن
 - ٣٩ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﯿ ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﺮ ﻣﺎرﮔﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴٠ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﺸﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴١ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴٢ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!  -ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز
 - ۴۴ﻗﺮآن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﺑﺎره ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴۵اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴۶دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﻋﻀﻮ در ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴٧ﺑﺎ ھﺪف ﺧﺪﻣﺎت دھﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻞ ﯾﺎس ﺳﺎری ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴٨ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺰﮔﺮد ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﯿﺰھﺎی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ!  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ
داﻧﺸﺠﻮ
 - ۴٩ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ٣٠ :ھﺰار ﺑﮫﻮرز در  ١٨ھﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮھﻮن زﺣﻤﺎت ﺑﮫﻮرزان اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۵٠ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده،دوﮔﺎﻧﮕﯽ در اﺟﺮا اﺳﺖ  -اﮐﻮﻧﯿﻮز
 - ۵١ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺗﺠﺎرت ﭘﺮس
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 - ۵٢رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ
ھﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ۵٣ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ۵۴ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵۵ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵۶داروی ﻣﺘﺎدون ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵٧رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم :اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵٨ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ۵٩دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﻋﻀﻮ در ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -وب دا
 - ۶٠رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ١۵٠٠ :ﺗﻦ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون در ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۶١ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺒﺮ داد :ﮐﺎھﺶ  ٣٣درﺻﺪی ﮐﺸﺘﻪ ھﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۶٢ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎران ﮐﻪ ﻣﺰارع را ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۶٣ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﯿﺘﻪ داروﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ دارو در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ  -ﺷﺎﻧﺎ
 - ۶۴ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ھﻤﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۶۵ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :وﺑﺎ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺳﺒﺰی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۶۶ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان :ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎرﻟﻮی ﺗﮫﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  -اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﮫﺮان
 - ۶٧ﺷﮑﺎﯾﺖ از رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۶٨اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی اﯾﺮان ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ  -ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز
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 - ١ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠داﻧﺸﺠﻮی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در آزﻣﻮن ﺑﺮد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ ٢٧۴ :داﻧﺸﺠﻮی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز  -ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  -در ١٠
رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ١١:٣۵- ١۵/٠۶ /١٣٩٠- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ از آزﻣﻮن ﺑﺮد ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺌﻮری اﯾﻦ آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد و آزﻣﻮن ﺷﻔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ٢ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮو ﺻﺪف ،ﺧﺮﭼﻨﮓ و ھﺸﺖ ﭘﺎ در رﺳﺘﻮراﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ» :در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺮام در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ از ﺗﻮزﯾﻊ و ﺳﺮو ﺻﺪف،
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺮام در
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ از ﺗﻮزﯾﻊ و ﺳﺮو ﺻﺪف ،ﺧﺮﭼﻨﮓ و ھﺸﺖ ﭘﺎ در رﺳﺘﻮراﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮو ﺻﺪف ،ﺧﺮﭼﻨﮓ و ھﺸﺖ ﭘﺎ در رﺳﺘﻮراﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺮام در
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺪ از ﺗﻮزﯾﻊ و ﺳﺮو ﺻﺪف ،ﺧﺮﭼﻨﮓ و ھﺸﺖ ﭘﺎ در رﺳﺘﻮراﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻨﺶ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ درﺑﺎره ﺟﻠﺴﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬاھﺎی ﺣﺮام ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم درﯾﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﺮﭼﻨﮓ ،ﺻﺪف و ھﺸﺖ ﭘﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺘﻮران ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ھﺮ ﺣﻮزه ای ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد.
ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ در ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ھﻤﭽﻮن ﺧﺮﭼﻨﮓ
در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺘﻮراﻧﮫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزار ﺗﮫﺮان ھﺸﺪار داده ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﮫﺮان اداﻣﻪ داد :از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ اﻗﻼم را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻨﺶ اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ اﻗﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮن دﻗﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ دﻗﺖ رﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎز و ﮐﺎر ھﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ھﺮﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ
آن ﺷﺪ ﮐﻪ آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﺻﻨﺎف در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﻗﻼم داده ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮدم در ﺻﻮرت آﮔﺎھﯽ از ﺣﺮام ﺑﻮدن
اﯾﻦ اﻗﻼم ،ﻗﻄﻌﺎ آن را ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﮫﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ھﻤﭽﻮن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ،
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ...ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ
اﯾﻦ اﻗﻼم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻨﺶ درﺑﺎره وﺟﻮد  ١۶٠رﺳﺘﻮران ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬای ھﺎی ﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ اراﺋﻪ
ﮐﺮده و ﺧﻮد وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺪه درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎدی از وﺟﻮد  ١۶٠رﺳﺘﻮران ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬاھﺎی ﺣﺮام در ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .

 - ٣ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن !
آﺗﯽ ﻧﯿﻮز  -ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ٩ﺻﺒﺢ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﺮاﺑﻪ ھﺎی زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﮐﻪ
ﺗﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﯿﻤﺎری زاﺳﺖ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺿﻼب آن ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﺻﺪ درﺻﺪ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
دﻓﻊ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز ﺳﺎﻋﺖ ھﺸﺖ و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ھﺮ روز ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎی ﮐﺮاﯾﻪ وﻟﯽ
ﻋﺼﺮ ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎزن ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ آزار آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

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

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻮد و ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻋﺘﻤﺎدﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻣﺨﺎزن زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻣﺎ ﮔﻔﺖ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ٩ﺻﺒﺢ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﺮاﺑﻪ ھﺎی
زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﯿﻤﺎری زاﺳﺖ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺿﻼب آن ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﺻﺪ درﺻﺪ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺨﺎزن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ در ﺑﺴﺘﻪ وﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و
زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎزن ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد و ﻣﺨﺎزن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و روز ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺎزن ﺧﺎﻟﯽ ،ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮد.اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درآﻣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺨﺎزن زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﺎدی اﺳﺖ ودر ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﺷﺪه ودر ﮐﺎﻣﯿﻮن ھﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﻢ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ،ﻣﺨﺎزن را در ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم و رھﮕﺬران ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎﺻﻞ ار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را در ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮره ھﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ
ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﺎدی و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی آﻟﻮده ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ ھﺎ در ﮐﻨﺎر ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .

 - ۴ﯾﮏ دارو ﺳﺎز :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ در ﺷﺄن داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﯾﮏ دارو ﺳﺎز ﮔﻔﺖ ٩٠ :درﺻﺪ دارو ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺎت و در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ از ﻧﻮآوری در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در
داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،ﻋﺒﺎس ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﺳﺒﻖ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﯾﺸﺐ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ
داروﺳﺎزان در ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ رازی ﺗﮫﺮان اﻓﺰود :ﻗﺮن  ٢١را ﻗﺮن ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ از داﻧﺶ ﭘﯿﺎﻣﮫﺎی درون ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،ﺑﯽ ﺳﻮاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺰء ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪھﺎ در دﻧﯿﺎ در ﺑﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ و داروﺳﺎزی در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن از ﺑﯿﻦ  ١٣ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺮ ﻣﺼﺮف داروﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داروﯾﯽ در دﻧﯿﺎ  ٧ﻣﻮﻟﮑﻮل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻮآوری در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻼش ﻧﮑﺮده اﯾﻢ ،ﺑﯿﺶ از  ٩٠درﺻﺪ
داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر در دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت
داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﮫﺎرﺗﯽ داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﺳﺒﻖ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد ١٣ :ﺗﺎ  ١۴ھﺰار داروﺳﺎز در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ در اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ
ھﺠﻤﻪ ﺑﯿﮫﻮده و ﮔﺎه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ،ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﮫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻒ داروﺳﺎزی و ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داروﺳﺎزی را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﮐﻪ داروﺳﺎزان در ﮐﺸﻮر ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﭼﺮا در
ﻋﺮﺻﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ھﺴﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ داروﺳﺎزان دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻼﯾﯽ در ﮐﺎر ﻣﺎ ھﺴﺖ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم در
ﮐﺎر ﻣﺎ داروﺳﺎزان ﺧﻼﯾﯽ وﺟﻮد
دارد و اﮔﺮ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﻣﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ھﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ھﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘ ﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪران در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ھﻨﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ھﺎی
ھﻤﮕﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﺷﯿﻮه ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آ ﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ھﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ادارات اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،اداره ﮐﻞ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮو ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ از  ١٩ﺗﺎ  ٢١آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳﺎری
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﭼﺎﭘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ،روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﻪ ،داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ،ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ،ﻋﮑﺲ،
ﭘﻮس ﺗﺮ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،دﺧﺎﻧﯿﺎت و
اﻋﺘﯿﺎد ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ روان ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی ،ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث و اﯾﺪز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ وﯾﺎ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ WWW.mazums.ac.irو  www.healthmedia.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .

 - ۶اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺮﯾﺐ  ٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻼﯾﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻼﯾﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻼﯾﺮ  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ٨۶٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻼﯾﺮھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻼﯾﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻼﯾﺮ  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٨۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻼﯾﺮھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪارس اﯾﺮان )ﭘﺎﻣﺎ(؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺎﺟﯽ رﺿﺎ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۶٣٫۵درﺻﺪ از اراﺿﯽ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻼﯾﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٨۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .
وی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻗﺮار دادن ﻓﻀﺎھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮد و اداﻣﻪ داد:
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎ ه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،ارﺗﻮﭘﺪی ،ﻧﻮار ﻋﻀﻠﻪ و ...را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ) ع( و ﻏﺮﺿﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ھﻤﺸﮫﺮﯾﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در درﻣﺎﻧﮕﺎه اوﻗﺎف ﻧﯿﺰ از
دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻧﮫﺎوﻧﺪ اﻓﺰود ٩٨ :درﺻﺪ از ﻓﻀﺎھﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ روی اراﺿﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه و ۶٠
درﺻﺪ از اراﺿﯽ ﻓﻀﺎھﺎی ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی اوﻗﺎف ﺑﻪ اداره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﻻر ﻗﺮآن ،ﻣﮫﺪ ﻗﺮآن ،ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺎزﮐﺸﯽ روﺳﺘﺎی ﺟﻮزان ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و اﻃﻌﺎم دھﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ھﻔﺘﮕﯽ ھﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﻘﺒﺮه ﺳﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻪ ،اھﺪای  ٧ھﺰار ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ادارات ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ و ...را ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
اوﻗﺎف ﻣﻼﯾﺮ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻨﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ :در ﺑﺨﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ھﺎی اﻋﯿﺎد ،ﻋﺰاداری ھﺎ ،اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ادارات و
ﻧﮫﺎدھﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ھﺎی ﻧﺸﺎط ﻣﻌﻨﻮی در اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و ده ھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ را از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻗﺎف در
ﺑﺨﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻼﯾﺮ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ھﺘﻞ
ﺳﻮﯾﯿﺖ ﺑﺎران و اﺳﺘﺨﺮ ،ﭘﺮوژه  ٢٠واﺣﺪی زوج ھﺎی ﺟﻮان ،ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﯿﺦ اﻟﻤﻠﻮک ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎری ﭘﯿﻮﻧﺪ  ،٢داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﮫﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ و ...ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای  ۵٠٠ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .
"

 - ٧ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ  -ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﺨﺶ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﺟﮫﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۴درﺻﺪ و در
اﯾﺮان ﺣﺪود ١٨درﺻﺪ اﺳﺖ.

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

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه اﯾﺮان ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۵/١ﺗﺎ ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ٢٠ﺗﺎ ٣٠درﺻﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺳﮑﺘﻪ ھﺎ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ھﻢ اﻏﻠﺐ ﺟﻮان
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ھﺮ ﭼﻘﺪر ھﻢ ﮐﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ،ﺗﺨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺣﺲ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﺿﻌﻒ ھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ از ھﺰار و ۵١۴ﺗﺨﺖ در ﺳﺎل ٨٣ﺑﻪ ٣ھﺰار و ٩۶۵ﺗﺨﺖ در ﺳﺎل ٨۶رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺒﻮد ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﺖ ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﮐﻪ در
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﺮ روز ﺷﺎھﺪ ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎ و
راھﺮوھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺮگ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ رخ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺳﺎل ٨۵وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه ،ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی
آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣٩٣ﺑﺎﯾﺪ ٧ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از آن ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻘﻂ ٣٠٠ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ۴۵٠٠ﺗﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ٢ھﺰار ﺗﺨﺖ
آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺧﺒﺮ ﮐﻤﺒﻮد ٢ھﺰار ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﮐﺸﻮر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮫﻢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ﯾﮑﯽ از
ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﺎدف ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰی و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ھﺮ
ﺷﺐ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ،ارزﺷﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻋﺪاد و ارﻗﺎم دارﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻗﯿﺎﻣﺖ ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ھﻤﺸﮫﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ
آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ھﺎ  ۵/١ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ١٠درﺻﺪ ﺗﺨﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺪود ١٠٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ١٠ھﺰار ﺗﺨﺖ آی
ﺳﯽ ﯾﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۵ھﺰار ﺗﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻋﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﻧﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ،ﭼﻮن ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮫﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﺸﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ٢ :ھﺰار ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و از ھﻤﯿﻦ رو ،اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻤﺘﺮ
ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ،
اﻣﺎ ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ھﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺶ
ﺑﯿﻤﺎر ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻄﺢ ھﻮﺷﯿﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم را ﻧﮕﯿﺮد ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎران روی ﺗﺨﺖ آی
ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ھﻮﺷﻤﻨﺪ؛ ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اورژاﻧﺲ ﺑﺎ
ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺧﺎﻟﯽ دارﻧﺪ را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه اﺳﺖ و دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت وی ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻞ ﺷﮫﺮ را ﺑﮕﺮدد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ،ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮ ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ  ٢۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
دﮐﺘﺮ ﺻﺪر ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ درﻣﺎن را ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود ۵درﺻﺪ از ١٢٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﯾﻢ .وی ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﯾﮏ ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ را ٢۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد .
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﺮوش ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﮫﺮان ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ھﻤﺸﮫﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ
ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻀﺎ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ھﺎ ،ﺑﺎﻻی
٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد؛ ﻟﺬا ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﮫﺮان ﺷﮫﺮی ﺑﺰرگ و ﻣﮫﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ و اﻗﻮام ﺷﺎن را ﻧﯿﺰ رواﻧﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﻮت ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه ،زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﺖ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

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

دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ درﺧﺼﻮص ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ ،ﺑﺤﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ و ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ
و ...اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.

 - ٨ﺑﯿﻤﺎران ام اس از داروھﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﻪ ھﺎﯾﯽ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات دارو از ﺳﻮی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
"اﮐﺒﺮ رﻧﺠﺒﺮزاده" در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ داروی ام اس ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻇﮫﺎر
ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت داﺷﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دارو ﭘﯿﺶ از واردات ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ورود دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج از زﻧﺠﯿﺮه رﺳﻤﯽ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺪآﺑﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ،اﻓﺰود :از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﯿﭻ داروﯾﯽ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت وارد ﭼﺮﺧﻪ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ داروھﺎی ام اس ﺑﺎ داروھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ام اس ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ام اس از داروھﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .
رﻧﺠﺒﺮزاده ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻧﺸﺴﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﻗﺼﻮر در واردات دارو ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد .
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،اﺣﺘﻤﺎل واردات دارو ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻌﯿﺪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از
ﺟﻠﺴﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات دارو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
داروی آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ام اس ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،ﻣﺠﻮز
ﺗﻮزﯾﻊ را از ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .

 - ٩ﺳﻄﺢ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺸﺎور ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﺮخ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻓﺰود :اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻌﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮھﻨﮓ ،ھﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺎ و ارزش ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و اﻣﯿﺪواری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ
ﺷﻮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺛﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ آﺛﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در  ٢ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺟﺎی رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ارﺗﻘﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ ھﺎی ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮ
وﺟﻮد دارد .ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺷﺎھﺮخ ،ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع راھﮑﺎرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه
ﮔﯿﺮی از آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ دارﯾﺴﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮھﺎی اﯾﻦ ﻣﮫﻢ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻄﺮات ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در
وﺟﻮدﺷﺎن اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﺎل ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع(
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺎ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎرف ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وی اداﻣﻪ داد:
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ھﺮﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ از ھﺪف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﺗﺮدﯾﺪی
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﻣﻘﺼﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸﺎور ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺸﻨﻮاره ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮازی آﻧﮫﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻇﺎھﺮی ﺳﺒﺰ
و ﺧﺮم دارد ،دﻟﮫﺎی ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮاوت و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ .

 - ١٠ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزاﻧﺘﺮ
وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎده ژﻧﺮﯾﮏ دو داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻠﺴﭙﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزاﻧﺘﺮ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎده ژﻧﺮﯾﮏ دو داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻠﺴﭙﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ داروھﺎ
ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزاﻧﺘﺮ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪه زاده در ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﻤﺎﯾﺶ داروﺳﺎزان ﮐﻪ
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی رازی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :ﻣﺎده ژﻧﺮﯾﮏ ﺳﻠﺴﭙﺖ و دو داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی،
ﻣﺎﯾﮑﻮﻓﻨﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داروﯾﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دﯾﮕﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ
ﺳﯿﺘﻮوان اﺳﺖ ﮐﻪ در داروﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺰده آﺑﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﺴﭙﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪھﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ داروﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ داروی ﺳﻠﺴﭙﺖ ﯾﺎراﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران
ﮐﻠﯿﻮی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻠﺴﭙﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو داروی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺮﻧﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دارو ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺪه زاده در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎھﺶ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻠﺴﭙﺖ را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی اﺧﺘﺼﺎص داده اﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ دارو ﮐﺎھﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع داروھﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١١رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان :رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو از ﺣﻘﻮق داروﺳﺎزان دﻓﺎع ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﺧﺪﻣﺎت داروﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ،ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
داروﺳﺎزی از رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ...
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ،ھﻼل
اﺣﻤﺮ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ داروﺳﺎزی از رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ
از ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪوم دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،رھﺒﺮ ﻣﮋدھﯽ آذر دﯾﺸﺐ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ داروﺳﺎزان ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی رازی
ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود ٩٧ :درﺻﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،داروﺳﺎزان
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻌﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎرات و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٧۵درﺻﺪ داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر در دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
ﻣﮋدھﯽ آذر اداﻣﻪ داد :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪﻣﺎت داروﺳﺎزان در دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ آﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ  ١۴ھﺰار داروﺳﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌ ﺎً ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ درﮔﯿﺮ ھﺴﺘﯿﻢ و اھﺮم ﻓﺸﺎری ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎد دارو در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﺑﺮ داروھﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان
اﯾﺮان ﺣﻞ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ داروﺳﺎزان اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ و از وی ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ از
ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ داروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.

 - ١٢ﺗﻤﺪن ﺧﺒﺮداد :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻻد در رﺳﺘﻮران ھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ازﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ دراﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎران ﮐﻪ ﻣﺰارع را ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮاردی از ﺷﯿﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ،
ﺗﮫﺮان

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٨

ﺗﺎرﯾﺦ  15ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺳﺮوﯾﺲ :اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺷﮫﺮی
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮاردی از ﺷﯿﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ
در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪن روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎرﻟﻮی ﺗﮫﺮان ،ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﺳﺘﺎدی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ
ﺗﮫﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺗﮫﺮان ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی را
در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮد :از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﮔﺰارش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺳﺒﺰی ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺰارع ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻼ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آ ن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﻮد و ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﺟﺪی را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد : :ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﮫﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از اﯾﻦ ﻣﺰارع ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻤﺪن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،
دادن ھﺸﺪارھﺎی ﺟﺪی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﮫﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آب ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ از
آب ﭼﺸﻤﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎری اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪی ﺑﺮ روی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ھﻢ ورود و ھﻢ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آﻧﮫﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﯾﺦ ھﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻓﺮوش و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﯾﺦ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪی در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺗﻤﺪن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :وزارﺗﯿﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای را در ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی اداﻣﻪ دھﺪ.
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺳﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای در ﺗﮫﺮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ھﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﻔﺖ ٩٧ :ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان
در ﻃﻮل دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﺑﻪ  ١١٢ھﺰار ﺗﺨﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ۴٨داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺘﺘﺎح و ٣٠
رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اورژاﻧﺲ اﺳﺘﺎن از  ۶٣٠ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ  ١٨٢٣ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮن و ﺑﺴﯿﺎری از داروھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.

 - ١٣ﻓﺮدا دﯾﺮ اﺳﺖ ...رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ اﯾﺮان :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی »ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ« را ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻋﻮارض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ »ﭘﯽ.ﮐﯽ .ﯾﻮ« اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻧﻮزادان ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ھﺮ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯽ .ﮐﯽ .ﯾﻮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﮐﻮﭼﻤﺸﮕﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺰود :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯽ .ﮐﯽ .ﯾﻮ ﺟﺰو
ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻧﻮزاد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺪک ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻮارض
ﭘﯽ .ﮐﯽ .ﯾﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻧﻮزادان ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯽ .ﮐﯽ .ﯾﻮ از ﺳﺎل  ٨۶در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد وﻋﺪه
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻨﻮز ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﭘﯽ.ﮐﯽ .ﯾﻮ ﺳﺮ اﺳﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮوع
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﮫﺎن  ۶٠ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯽ .ﮐﯽ .ﯾﻮ اﻓﺰود :ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﻣﺎرات و ﻋﻤﺎن و ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻮزادان ﺧﻮد را
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﯿﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی را از اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ .
وی درﺑﺎره ﻋﻮارض ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻧﺸﺪن ﻧﻮزادان در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﯽ .ﮐﯽ .ﯾﻮ ﮔﻔﺖ :اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ذھﻨﯽ از ﻋﻮارض
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ و ھﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺮﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ذھﻨﯽ ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن دو ﻋﺪد ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﮐﻮﭼﻤﺸﮕﯽ در ﭘﺎﯾﺎن در ﺑﺎره ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯽ .ﮐﯽ .ﯾﻮ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری زود
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﻮد ،ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی دوره ھﺎی ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮدارد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١۴ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو :داروی  MSﺑﺪون ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داروی  MSدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﺪود
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :داروی  MSﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ داروﺳﺎزان در
ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی رازی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﻞ ﺳﭙﺖ ،ﻧﺎم ﺗﺠﺎری
داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮدن ،ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﯾﺎراﻧﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﮫﺎ ارزاﻧﺘﺮ از داروی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ھﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪام را اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ،داروی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی را در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ داروی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﻗﺎﺑﺖ داروﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داروھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری داروی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ،ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ورود داروھﺎی  MSﺑﻪ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :داروی  MSﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ از ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﺪودی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داروھﺎی رﻗﯿﺐ اﯾﻦ ﻓﺎز و ﻣﺮاﺣﻞ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻓﺰود :ھﺮ دارو ﺑﺮای اﺧﺬ
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اروﭘﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داروی  MSاز ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ای از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو در آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ دارو در ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎص ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮارد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ داروﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود اﯾﻦ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻗﯿﻤﺘﯽ داروھﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ را دارد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ٨۵درﺻﺪ ﺑﺎزار در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار
دارد ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ و ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.

 - ١۵وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٩ :ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺪود  ٩ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮداد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺪود  ٩ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ زودی ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ  ٩ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻏﯿﺮ از  ٢٣ھﺰار ﭘﺮﺳﺘ ﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ٢٣ -ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام  -ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺮه وری و ﺟﺒﺮان ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی ﮐﺎھﺶ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻤﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه آی.ﺳﯽ.ﯾﻮ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،دو ھﺰار ﺗﺨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه آی.ﺳﯽ .ﯾﻮ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰوده
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ١۴ھﺰار ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر داﺷﺘﯿﻢ.

 ۴٠ - ١۶درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان وﻗﻒ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اوﻗﺎﻓﯽ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺗﮫﺮان ﺟﺰو ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۴٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان وﻗﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪھﺎی اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺻﺮف درﻣﺎن اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺷﻮد وﻟﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ را راﯾﮕﺎن درﻣﺎن ﮐﺮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی در ﺷﮫﺮری ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮم ﺷﻌﺒﺎن و ده ھﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺟﺰو ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اداره اوﻗﺎف ﺗﮫﺮان ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اوﻗﺎﻓﯽ دارد.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اوﻗﺎﻓﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺷﯿﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ وﻗﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺮف ﻧﯿﺎزھﺎی روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﻔﮫﺎی زﯾﺎدی ھﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ و
درﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ.

 - ١٧ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٢۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  ٢۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،رﺣﻤﺖ اﷲ ﺣﺎﻓﻈﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ١٩١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ١١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ١٨۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺠﻤﻮع  ٢۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارد.
ﺣﺎﻓﻈﯽ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﺳﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٧۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ  ۶٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن  ۶٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ٢۵ :ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎھﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

 - ١٨ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﻓﻖ درﯾﭽﻪ آﺋﻮرت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎن ازﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ درﯾﭽﻪ آﺋﻮرت
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺨﺶ ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﻠﻨﺎ " :دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺮداد ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر "ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر  ۵۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ درﯾﭽﻪ
آﺋﻮرت ﺑﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ وی ﺑﺎ ﺗﺸﺤﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺎردﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ و ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اورژاﻧﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﯾﻠﻨﺎ درﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﭘﻮرﻋﺒﺎﺳﯽ،
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺒﻮ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن و ھﻤﮑﺎری ﺗﯿﻢ ھﻤﺮاه وی ،ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ درﯾﭽﻪ آﺋﻮرت
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ درﯾﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل( ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی وﯾﮋه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ھﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ در وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎن از آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع
اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز )ﮐﺮوﻧﺮی ،ﺗﻌﻮﯾﺾ درﯾﭽﻪ ،اﻃﻔﺎل و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ( ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ،ﺣﺘﯽ از
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ھﻤﺠﻮار ﮐﺎﺷﺎن را ﻧﯿﺰ دارد.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﺑﺨﺶ آﻧﮋﯾﻮ ﮔﺮاﻓﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻮﺑﺖ
ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از اﻋﺰام ھﻤﺸﮫﺮﯾﺎن و ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻨﺮال ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻢ ﺗﺎ اﺻﻔﮫﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﺷﺎن از
ﺷﮫﺮھﺎی آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ،اردﺳﺘﺎن ،ﻧﻄﻨﺰ ،ﺑﺎدرود ،دﻟﯿﺠﺎن ،ﻣﺤﻼت و ﺣﺘﯽ ﻗﻢ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ و
ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻣﻮرخ  ٣٠ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه  ١٣٨٩ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺨﺶ آﻧﮋﯾﻮ ﮔﺮاﻓﯽ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﮫﺮﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﮫﺎن اﻓﺘﺘﺎح و ﻣﻮرد ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

١٠ - ١٩ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﺧﺒﺮداد :ﮐﺎھﺶ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای

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

ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم  ١٠ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ و ﺳﻄﺢ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﺮدم ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ
ﻣﺮدان ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم  ١٠ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ و ﺳﻄﺢ ﻓﺮھﻨﮓ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﺮدم ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮدان ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی آﺗﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﯾﻦ دو ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ رﻣﻀﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃ ﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و اوﻟﯿﻦ
ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ.
وی ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه را ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮدان ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ،ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﭘﺮوﺳﺘﺎت،
ﺳﺮﻃﺎ ن ھﺎی روده ﺑﺰرگ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮﻧﺴﺎز ،رﯾﻪ ،ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی ،دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ﭘﺲ از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ده ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮدان ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ،ﭘﻮﺳﺖ ،روده و راﺳﺖ روده ،ﻣﻌﺪه و ﻣﺮی،
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮﻧﺴﺎز ،ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ،ﺗﺨﻤﺪان و رﺣﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺎورد ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ وﺟﻮد
دارد و اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﭼﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﺪام ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﺮدم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،اﻓﺰود :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎر ﺳﺮﻃﺎن در ﮐﺸﻮر
ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی  ٨۶و  ٨٧ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺟﺰو
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮدان اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت داغ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤ ﺎر ﻣﯽ رود .ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﮔﻮارش ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﯾﺨﭽﺎل ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﻮاﻋﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﻌﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ھﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮری ارﺗﺒﺎط دارد ،ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع اﮐﻨﻮن ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه در ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ اﺛﺮ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ
ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﻌﺪه و ﻣﺮی در ﺳﺎل ھﺎی آﺗﯽ ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﻣﺘﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دو ﺳﺮﻃﺎن را ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.

 - ٢٠اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اواﯾﻞ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮫﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ
ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اواﯾﻞ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ﺟﺒﺮاﯾﯿﻞ ﻧﺴﻞ ﺳﺮاﺟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اواﯾﻞ ھﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  ، www.sanjeshp.irدر ﺧﺼﻮص ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ آزﻣﻮن ،ﮔﻔﺖ:
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺣﺪود  ۵ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ ﺣﺪود ۴٠درﺻﺪی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﺣﺪود ٧٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺳﺮاﺟﯽ اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺣﺪ
ﻧﺼﺎب ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﮐﺜﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب دوم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اول و اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دوم و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدود ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

 - ٢١ﺑﺮ ای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی اﻗﺪام ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺗﻌﺪادی از اھﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آﺑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﻮر ﻗﺎﻃﻊ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آرﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از دﯾﺎﻟﯿﺰی ھﺎ و واﺑﺴﺘﮕﺎن اﻧﺎن ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﯿّﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آﺑﯿﮏ ﺗﮫﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی در ھﻔﺘﻪ  ٣ﺑﺎر ﺗﺤﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﻪ دو ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ ﮐﺎھﺶ داده اﻧﺪو ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آن ھﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮد ﺧﯿﺮی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ را اھﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران از ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺮدم ﺻﺪای آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺪﺗﻤﯿﺰان ﻗﻨﺪ و اوره آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺳﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺣﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ داﻧﺴﺘﻪ و آﻣﺎده درج ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﻮی
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

 - ٢٢ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻓﻖ ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب  ٢ھﺰار ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ از اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٢ھﺰار ﺳﮫﻤﯿﻪ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺬب  ٢ھﺰار ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اواﺳﻂ ﻣﮫﺮﻣﺎه  ٩٠ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﺳﺪی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬب ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد/ﻣﮫﺮ

 - ٢٣ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎﻣﺖ  +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز  -ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﺎم ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد از  ٣٣٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و از روش ھﺎی ﻧﺴﺒﯽ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎز ھﻢ از
روش ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺠﺎﻣﺖ اﺳﺖ.ھﺮ ﮐﺪام از داوﻃﻠﺒﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در درﻣﺎن ﺑﺮای دردﺷﺎن! آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮات اﺋﻤﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ) ع( و ﭘﺰﺷﮑﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﯾﮏ درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ھﻤﭽﻮن داورھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ،ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ و ھﻤﯿﻮﭘﺎﺗﯽ رواج دارد .ﺑﮫﺰاد ﻋﻼﻗﯽ
 ،ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﮫﺮان ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺒﺴﺘﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ روی آورده اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎﻣﺖ را
اﻧﺠﺎم داد؟ اﯾﻦ ھﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﻨﮏ ھﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و دوره درﻣﺎن
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر  ٢٠ﻋﺪد ﮐﭙﺴﻮل آﻣﻮﮐﺴﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ دوره درﻣﺎن را
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻤﺎم داروھﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف دو ﻋﺪد ﻗﺮص ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻣﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از دو ھﻔﺘﻪ
ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،آن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
وی درﺑﺎره ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻢ در ﺑﺤﺚ ﺣﺠﺎﻣﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺗﮫﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ،آن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﮐﺰ از ﺗﯿﻎ ھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺳﺖ و درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن آﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﮫﯿﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﮐﺸﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺠﺎﻣﺖ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و از اﯾﻦ راه در آﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ!.
ﻋﻼﻓﯽ درﺑﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﻓﺰود :ﭼﻪ زﻧﺎن و ﭼﻪ ﻣﺮدان ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدان در
ھﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺮاد
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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در اداﻣﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﺮداﻓﺸﺎر  ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺎ دو ھﺪف اﺻﻼح ﮐﻤﯿﺖ و اﺻﻼح ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺧﻮن زﯾﺎد و درﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﺘﻪ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ھﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺠﺎﻣﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮن دوازدھﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮن
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﺎه واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و در اﯾﻦ روزھﺎ ﺧﻮن رﻗﯿﻖ ﺗﺮ در ﺑﺪن ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را از راه ﺣﺠﺎﻣﺖ
دﻓﻊ ﮐﺮد.
ﮐﺮد اﻓﺸﺎر اﻇﮫﺎرﮐﺮد :ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ھﺮﻣﺎه ﻗﻤﺮی ،اوج ﺟﻮﺷﺶ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اورژاﻧﺴﯽ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ .
ﻋﺒﺎس ﺣﺎﺟﯽ آﺧﻮﻧﯽ  ،ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﻣﻮر ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺟﺰﯾﯽ از ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﻣﻮر ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﮑﻤﻞ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻊ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﺣﺠﺎﻣﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
روش ﺟﺰﯾﯽ از ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻮز ﻣﯽ
دھﺪ .
ﺣﺎﺟﯽ آﺧﻮﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺪه ای از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺘﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻃﺐ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد داد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺐ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﺒﻮد ،ﻻزم ﻧﺒﻮد اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎی دﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺮ
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮوﯾﺪ ﺧﻮن ﺑﺪھﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪم ﻣﺎه ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ
ﺛﻮاب آن ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ روی ﺣﺠﺎﻣﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ دارو ﺑﻪ روش ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﺎل ﺗﺮاﯾﺎل اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺣﺠﺎﻣﺖ و زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪد درﺑﺎره آن وﺟﻮد دارد ،ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن و ﻟﯿﭙﯿﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از روش ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺪﻣﺖ  ٣٣٠٠ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺐ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﻔﺎرش ھﺎی اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮم )ع( در ﻣﺪح
اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دوره اﺳﻼم ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ درﻣﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ در  ٣٣٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و در آن
زﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮدن ،ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﺮدن و داﺷﺘﻦ اﺑﺰار آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اوراق ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﮐﻪ از ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٢٢٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،ﺣﺠﺎﻣﺖ اﻣﺮی راﯾﺞ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻘﺮاط ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﺎﻣﺖ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و در آﺛﺎر
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻨﻊ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
در آﺛﺎر ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان از ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن ﻣﮫﻢ درﻣﺎﻧﯽ ذﮐــﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺤــــﻤﺪ زﮐﺮﯾﺎی رازی در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺎوی  ،ﺷﯿﺦ اﻟﺮﯾﯿﺲ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ در ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن در ﻃﺐ  ،ﺳﯿﺪ
اﺳﻤـﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ذﺧﯿﺮه ﺧﻮارزﻣﺸﺎھﯽ و ﻋﻘﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻓﯽ ﻣﺠـــﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺷـﯿــــــﻮه
ﮔﺴﺘﺮده ای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در درﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿـــــــــﻤﺎری ھﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﮫﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ  ،ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ،ﺳﺮدرد ھﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ
ﺑﺎ ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ،ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۶٠٠رواﯾﺖ در
ﻣﻮرد ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﻪ آﻣﺪه ،ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ را از ﺳﻨﺖ ھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﮫﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﺣﯿﺎء ،ﺣﻠﻢ ،ﺣﺠﺎﻣﺖ ،ﻣﺴﻮاک و ﻋﻄﺮ زدن.
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ" :ان اﻟﺤﺠﺎﻣﻪ ﺗﺼﺢ اﻟﺒﺪن و ﺗﺸﺪ اﻟﻌﻘﻞ ".ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺪن را ﺳﺎﻟﻢ و
ﻋﻘﻞ را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .
رﺳﻮل اﮐﺮم ) ﺻﻠﯽ ااﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ( و اﺋﻤﻪ اﻃﮫﺎر ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم ﺧﻮد ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و روش اﻧﺠﺎم آن را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ
و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ آن را ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ رواﯾﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺎﻣﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ذﯾــــﻞ آﯾﻪ ﯾﮏ ﺳــــﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺳﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻤﯿﺰان و ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ﺻﻠﯽ ااﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ھﻔﺘﻢ ﺻﻌﻮد ﮐﺮدم ،ﺑﺮ ھﯿﭻ ﻣﻠﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮏ ﮔﺬر ﻧﮑﺮدم ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﻦ و
اﻣﺘﺖ را ﺑﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﺮدن اﻣﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎ.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه وﺳﯿﻊ و ﻋﻤـــﯿﻖ و روش درﻣﺎﻧﯽ ھﻤﻪ ﺳﻮﻧﮕـﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠــــﻢ ﻃـــﺐ در ﮐﻨــــــــﺎر ﻋﻠﻢ دﯾـــــﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ )
اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎن ﻋﻠﻢ اﻻﺑﺪان و ﻋﻠﻢ اﻻدﯾﺎن( و ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اول ﻃﺒﯿﺐ اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺧﺎﺗﻤﺸﺎن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص(
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد و دﺳــﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳـــﻮی او دراز ﮐﻨـــﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی دردھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪی اﻧﺴﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﮐـــﻢ و ﻣﺆﺛـــﺮ ﺑﺮ او را ﻣﯽ داﻧــﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘــــﻮراﺗﺶ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻃﺒﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ و ھﻤﻪ زﻣﺎﻧﮫﺎﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﻮراﺗــﺶ ﺑﺮای ﺳﻨﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻓﺮد ﺧﺎص ﯾﺎ
ﻓﺼــــﻞ ﺧﺎص ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺠﺎﻣﺖ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در رﺳﺎﻟﻪی ذھﺒﯿّﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻔﺼّﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮراک ﺑﻌﺪ از ﺣﺠﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽآورﯾﻢ:
ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺼﺪ و ﺣﺠﺎﻣﺖ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭘﺎرﭼﻪی ﮐﺮﮐﯽ ﯾﺎ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻧﺨﯽ ﮐﻪ ﻟﻄﯿﻒ و ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺣﺒﻪ از ﺗِﺮﯾﺎق اﮐﺒﺮ )ﻧﺎم ﯾﮏ داروی ﻗﺪﯾﻢ( ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺎش ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﻓﺼﺪ ،آب ﻣﯿﻮه ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و اﮔﺮ
ﻣﯿﻮه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎﻟﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎﻟﻨﮓ را زﯾﺮ دﻧﺪان ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و روی آن ﺟﺮﻋﻪای آب ﻧﯿﻢ
ﮔﺮم ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮑﻨﺠﺒﯿﻦ ﻋﺴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻟﻘﻮه ،ﺑﺮص ،ﺑﮫﻖ
و ﺟﺬام ﺑﻪ ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﻦ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع( :ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺠﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﻓﺼﺪ ،آب اﻧﺎر را ﺑﺎ ﻣﮑﯿﺪن آن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ﻣﮑﯿﺪن آب اﻧﺎر ﺧﻮن را زﻧﺪه و ﺗﻦ را ﺑﺎ ﻧﺸﺎط
ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ از ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﻓﺼﺪ  ،از ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی ﻧﻤﮏدار ﺗﺎ ﻣﺪت  ٣ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﻮد ،ﺑﻌﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺮب دﭼﺎر ﺷﻮد .
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺣﺠﺎﻣﺖ اﻧﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺎر ﺧﻮن را آرام ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد
ﺻﺎف ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( :ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ ﭼﻨﺪان ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺠﺎﻣﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺣﮑﻤﺎ ـ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ و ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ـ ﺣﺠﺎﻣﺖ را از دو ﺗﺎ  ۶٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﺮوع ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،از ﭼﮫﺎر ﻣﺎھﮕﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ـ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﺒﺼﺎر ﺟﻠﺪ  ١ﺻﻔﺤﻪ  ٨۴ـ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﻘﺮه در اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﻻی ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
و آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ در اﻓﺮاد ﮐﮫﻨﺴﺎل ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺎﻣﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ﻧﺪارد .
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در رﺳﺎﻟﻪ ذھﺒﯿﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ را در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد  ۴٠ﺳﺎﻟﻪ ھﺮ ۴٠
روز ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﺮای ﻓﺮد  ۶٠ﺳﺎﻟﻪ ھﺮ  ۶٠روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮫﺖ ﺣﺠﺎﻣﺖ
اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع( :ﻓﺼﻞ ﺑﮫﺎر روح زﻣﺎن ھﺎﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮن ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻟﺬا از ﻗﺼﺪ و ﺣﺠﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ.
اﻣﺎم ﺻﺎدق) ع( :ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﺮدن در ﺛﻠﺚ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ) آذر ﻣﺎه روﻣﯽ ( ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺤﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﺳﺖ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
در اﺣﺎدﯾﺚ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع( از ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﻣﺎه ﮐﺎﻧﻮن اول روﻣﯽ ) دی ﻣﺎه ( ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ،ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺣﺘﯽ در دی ﻣﺎه ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻻزم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺪﻗﻪ دادن  ،ﺗﻼوت آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ و ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎدن را از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮد.
ﭼﻪ اﻓﺮادی را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد؟
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﮫﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﺠﺎم داد.
وﻟﯽ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن  ،اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ و ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ درﻣﺎن ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪﺣﺠﺎﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
 -١اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﮔﺮوه ﺑﻠﻐﻤﯽ ﻣﺰاﺟﮫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻠﻐﻢ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺴﮫﻞ رﻓﻊ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺣﺠﺎﻣﺖ اﻧﺠﺎم داد.
 -٢زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﭼﮫﺎرم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻦ (.
-٣ﺣﺠﺎﻣﺖ زﻧﺎن در اﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اواﺧﺮ ﻋﺎدت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﺷﻮد.
 -۴اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻌﻘﺎدی ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻼﮐﺖ و ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ.
 -۵ﻋﺪه ای از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ
ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ و ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد و ﺣﺠﺎﻣﺖ را ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﺣﺠﺎﻣﺖ
در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ  ١٠روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ
ﺧﺸﮏ ) ﺑﺎدﮐﺸﯽ  (Dry cuppingو ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺗﺮ  cupping Wetﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺧﺸﮏ
ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺠﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻮﻧﯽ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﮑﺶ )  (Suctionروی ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺠﺎﻣﺖ
ﺧﺸﮏ ﺧﻮد ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ و ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
در ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﮐﻮزه ﯾﺎ ﻟﯿﻮان ﮔﺬاری ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺧﺸﮏ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در
درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از دردھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﻋﺮوق و رﻓﻊ اﻧﺴﺪاد آﻧﮫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﮏ دﯾﻮاره
ﻣﻮﯾﺮﮔﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ دارد.
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺗﺮ
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮ ن ﺑﯿﻤﺎر ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺗﺮ در ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﻣﺎ در ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮاﺿﻊ زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺳﺮ
ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﯾﮏ وﺟﺐ ﺷﺨﺺ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪه از ﻧﻮک ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮق ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد و در رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﻤﺮ
اﯾﻦ ﺣﺠﺎﻣﺖ در ﮔﻮدی ﮐﻤﺮ  ،ﺣﺪود ﻣﮫﺮه  S1اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و از آن در رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ) ﺣﺠﺎﻣﺖ رھﺎﻧﻨﺪه( ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺳﺎق ھﺎ
در ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻮزک ،ﭘﺸﺖ دو ﺳﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﻘﺮه
در ﮔﻮدی ﮔﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺨﺘﺺ اﻃﻔﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ٢۴ﺣﺪود  ٩ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺪود  ٩ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮداد٠٨:١١- ١۵/٠۶/١٣٩٠- .
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺪود  ٩ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ زودی ﺻﺎدر
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ  ٩ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻏﯿﺮ از  ٢٣ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ٢٣ -ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام  -ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺮه وری و ﺟﺒﺮان ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی ﮐﺎھﺶ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﻤﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه آی.ﺳﯽ.ﯾﻮ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،دو ھﺰار ﺗﺨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه آی.ﺳﯽ .ﯾﻮ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .
وی اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ١۴ھﺰار ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر داﺷﺘﯿﻢ.

 - ٢۵ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان
ﻋﺒﺮت  -ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ.
رﺷﯿﺪ رﻣﻀﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﮫﺎی ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
و اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﺮﻃﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد" :ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮدان اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺳﺮﻃﺎن
ھﺎی ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﭘﺮوﺳﺘﺎت ،روده ﺑﺰرگ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮﻧﺴﺎز ،رﯾﻪ ،ﻣﺮی ،اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی ،ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوری و ﭘﻮﺳﺖ ،ده ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮدان در
اﯾﺮان اﺳﺖ".
آﻗﺎی رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﺎن ،ﭘﻮﺳﺖ ،روده ،راﺳﺖ روده ،ﻣﻌﺪه ،ﻣﺮی ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮﻧﺴﺎز،
ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ،ﺗﺨﻢ دان و رﺣﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

 - ٢۶ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ھﺎی ﮐﭙﮏ زده ﺳﺮﻃﺎن زاﺳﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ھﺎی ﮐﭙﮏ زده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮاد آ ﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ،
آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد در ﻣﻮرد ﮐﭙﮏ زدﮔﯽ ﻧﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎن از ﺗﻨﻮر ﯾﺎ
ﻓﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﭙﮏ روی آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻧﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ و داغ روی ھﻢ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ،رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎی ھﻮا
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی را ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﭙﮏ ھﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﭙﮏ ھﺎ روی آﻧﮫﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده و رﯾﺸﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮐﭙﮏ ھﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺿﺎ ﻣﻮرﮐﯿﺎن اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ و داغ روی ھﻢ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﭙﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ھﻤﻪ ﻻﯾﻪ ھﺎ را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻤﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﮐﭙﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﺎن ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﭙﮏ ﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﭙﮏ زدﮔﯽ آرد و ﻣﻐﺬی ﺟﺎت اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻧﺎن را دور رﯾﺨﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮐﭙﮏ زدن اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺧﺼﻮص روش ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﺎن ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﭙﮏ ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و دور از ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎر ﻗﺮار داد و در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﻌﺪی ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و در ﻓﺮﯾﺰر ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮﯾﺰر ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه و
در ﻣﺼﺮف ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .وی ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﺎن داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل را ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺎت ﺷﺪن زودرس ﻧﺎن و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن
آﻧﮫﺎ داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﭙﮏ ھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮕﮫﺪاری در ﻓﺮﯾﺰر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ)وﺑﺪا( ،وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎھﯽ ﻧﺎن ھﺎی اﺿﺎﻓﻪ
داﺧﻞ ﺳﻔﺮه ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻔﺮه ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﺎن دﭼﺎر ﮐﭙﮏ زدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﭙﮏ ھﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻤﻮم ﯾﺎ
ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮات ﺟﺪی در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻣﻮرﮐﯿﺎن
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺎن ھﺎی ﮐﭙﮏ زده و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺧﺸﮑﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دام ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﮐﭙﮑﯽ ﯾﺎ ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده در ﺑﺪن دام ،ﺳﻤﻮم ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده دور رﯾﺨﺘﻪ و از ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮای دام و اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد.

 - ٢٧ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ(در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ .رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ،
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ،از اﺳﺘﻘﺮار  ٣رزﯾﺪﻧﺖ داﺧﻠﯽ و  ٢رزﯾﺪﻧﺖ رادﯾﻮﻟﻮژی از اول ﺷﮫﺮﯾﻮر
ﻣﺎه در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ٢ :رزﯾﺪﻧﺖ رادﯾﻮﻟﻮژی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﻣﮫﺮ ﻣﺎه در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت داﯾﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی راد اﻓﺰود :ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺮاﺳﺎس روال ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ارﺟﺎع ﺑﻪ اﻧﺘﺮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺮای وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار رزﯾﺪﻧﺖ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ و رادﯾﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر در ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
داﯾﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار رزﯾﺪﻧﺖ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه دارد.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در  ١٨ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی از ﺷﮑﺎﯾﺖ از اورژاﻧﺲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ اوﻟﯿﻦ ورودی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل اﺳﺖ اﻋﻼم ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ھﺪف رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ھﻤﺮاھﺎن ﻣﺸﮑﻼت را ﻓﺮاﺗﺮ از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اورژاﻧﺲ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ھﺎ را
در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ در اورژاﻧﺲ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﮫﺎرت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود  :در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ  ٢۵ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در اورژاﻧﺲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ.وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴٢ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
اورژاﻧﺲ و  ۴٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی اورژاﻧﺲ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ٢۵ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل در اورژاﻧﺲ
وی از ﺻﺤﺒﺖ ھﺎ و ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ
اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭼﺮﺧﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺴﮫﯿﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
وی درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی اورژاﻧﺲ ھﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ٢۵ :ﺗﺨﺖ وﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ،ﺑﺴﺘﺮی و اﻃﻔﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎدی اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ وﺟﻮد دارد.

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

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﮫﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و
ﺑﮫﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آن ﺗﻌﺪادی وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻓﺰاﯾﺶ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻢ
ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .

 - ٢٨ﻋﻼﯾﻢ و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آرﺗﺮوز ﮔﺮدن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -اﻣﺮوزه دردھﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد راﯾﺎﻧﻪ
و ﺧﻮدرو و ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از آن ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ از
ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺪن و ﻣﮫﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺧﻮد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﻏﺎﻓﻞ ...
اﻣﺮوزه دردھﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﻮدرو و ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه و اﻧﻮاع و
اﻗﺴﺎم ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از آن ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ از ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺪن و ﻣﮫﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات
ﺧﻮد ﻣﯽ آورﯾﻢ ﻏﺎﻓﻞ ھﺴﺘﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دردھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻤﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻋﺎرﺿﻪ دﯾﮕﺮی ،اﯾﻦ دردھﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دارو ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
آرﺗﺮوزھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آرﺗﺮوز ﮔﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ در درازﻣﺪت و ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر روی ﻣﮫﺮه ھﺎی ﮔﺮدﻧﯽ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی رﻓﻊ آن اﺳﺖ  .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری و اھﻤﯿﺖ آن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ.
آرﺗﺮوز ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ  .ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺪن ﻣﺸﻤﻮل ﭘﯿﺮی و ﺑﻪ آرﺗﺮوز ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ آرﺗﺮوز ﭘﯿﺮی زودرس ﻣﻔﺎﺻﻞ اﺳﺖ .در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﭘﺲ از آرﺗﺮوز ﮐﻤﺮ آرﺗﺮوز ﻣﮫﺮه ھﺎی ﮔﺮدن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ
ﻓﺮزاد اﻣﯿﺪی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪی و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﺎط ھﺎ ،ﺑﻨﺎھﺎ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدن ﺧﻤﯿﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺮاﺣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﺎر دارﻧﺪ و داﯾﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ در واﻗﻊ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی روی ﮔﺮدن ﺧﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻋﻼﯾﻢ آرﺗﺮوز ﮔﺮدن
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری  ٣دﺳﺘﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ھﺮ  ٣ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﺎ ھﻢ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ را ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ،دردھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮔﺮدن اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درد ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن
ﮔﺮدن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺘﻪ دوم ،ﻋﻼﯾﻢ رﯾﺸﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ھﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯿﻤﺎر اﻏﻠﺐ از درد ﺑﺎزو و ﺷﺎﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻮاب رﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﻮرﻣﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺰارش
ﻣﯽ ﺷﻮد درد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر روی ﻧﺨﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎر از
اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻄﺶ ﺑﺪ ﺷﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮش ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ راه ﺑﺮوﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺗﻠﻮﺗ ﻠﻮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﮐﻤﻪ ھﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ در واﻗﻊ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﺸﺎر روی ﻧﺨﺎع ﮔﺮدﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺘﺮل ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ و در راه رﻓﺘﻦ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺳﻔﺘﯽ ﻋﻀﻼت ﭘﺎ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﯾﻠﭽﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ در ﻣﻮارد
ﺷﺪﯾﺪ آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و  ٩٠درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺬﮐﻮر از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آرﺗﺮوز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن دﺳﺖ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﻧﻞ ﮐﺎرپ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮑﯽ از ﻋﺼﺐ ھﺎی
ﻣﮫﻢ دﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻗﺮار دارد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﯿﻤﺎر از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ دﭼﺎر درد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺐ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﭼﺎر ﮐﺮﺧﺘﯽ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ذﺑﯿﺢ ا...ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ درﺑﺎره ﻋﻼﯾﻢ آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر درد در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﻪ ،وﺳﻂ ﭘﺸﺖ ،ﮐﻤﺮ ،ﺑﺎﻻی
ﮐﻤﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺲ ﺳﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺿﺮﺑﻪ ھﺎ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی
ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای آرﺗﺮوز اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا آرﺗﺮوز
ﻋﺎرﺿﻪ ای ﺑﺎ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.
ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ درد دارد و ﮔﺎھﯽ دردش ﮐﻢ و ﮔﺎھﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ اﻏﻠﺐ از روش ھﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺎده ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ و آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻄﺮ ﻧﺪارد ﯾﺎ آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﺳﺎده دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ داروھﺎی ﺿﺪاﻟﺘﮫﺎب ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮوﯾﯿﺪی ﻣﺜﻞ ﺑﺮوﻓﻦ ،اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ،
دﯾﮑﻠﻮﻓﻨﺎک ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روش زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر،
ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﺮدن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر
روی ﻣﮫﺮه ھﺎی ﮔﺮدن درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ،ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد رﻓﻊ ﺷﻮد .وی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم از ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو دارﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﻐﯿﯿﺮ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺗﺮ
از ﻣﺼﺮف داروﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داروی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎﯾﺎب و ﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف آن ﺑﮫﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﺜﻞ آرﺗﺮوز زاﻧﻮ و ﯾﺎ ﮔﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ روش زﻧﺪﮔﯽ و اﺻﻼح
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻧﺠﺎم ورزش و ﺗﻐﯿﯿﺮ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﮫﺮه ھﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ دھﺪ.در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن  ٧ﻣﮫﺮه وﺟﻮد دارد و ﻣﮫﺮه ھﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮدن ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﻌﺮض آرﺗﺮوز ﻗﺮار دارد ،ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ٩۵درﺻﺪ آن ھﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﮫﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ درﺑﺎره  ۵درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺒﺮ
ﺧﻮب دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آرﺗﺮوز ﮔﺮدن در ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل ارﺗﻮﭘﺪی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﯽ دھﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮارﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاح ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺎھﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺮه ھﺎی ﮔﺮدﻧﯽ ﻣﺘﻮرم و دردﻧﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪاری
ﻣﺎﯾﻊ در آن ھﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺮه ای ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر روی ﻋﺼﺐ ،رﯾﺸﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﺨﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻃﯽ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺞ ﻧﺮم اﺿﺎﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر روی رﯾﺸﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﮔﺎھﯽ  ٢ﻣﮫﺮه ﺑﻪ ھﻢ ﺟﻮش ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺗﺎ درد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .در ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺮه ھﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮫﺮه ھﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد و درد ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﮫﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪی ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎری دارﻧﺪ ﮐﻪ داﯾﻢ ﮔﺮدﻧﺸﺎن
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در درازﻣﺪت ﮔﺮدﻧﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دھﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﺑﺮان راﯾﺎﻧﻪ زﻣﺎن را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
ھﺮﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺧﻮد ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دھﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز
دردﮔﺮدن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﯿﺮی زودرس ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎه در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ .
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﮔﺮدن اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ درازﮐﺸﯿﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﮫﺮه ھﺎی ﮔﺮدﻧﯽ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض آن ھﺎ و ﺑﺮوز درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن ﺷﻮد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و
وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻤﯽ و ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﻔﺴﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ھﺎ ﺑﻪ ﻣﮫﺮه ھﺎی ﮔﺮدﻧﯽ ﻓﺸﺎر وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ.ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺎﻟﺶ ھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد روی آن راﺣﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب
و اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﭘﺲ از آرﺗﺮوز ﮐﻤﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ
آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ درد ﮔﺮدن ،درد ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻤﺠﻤﻪ و درد در دﺳﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎ داروھﺎی ﺿﺪاﻟﺘﮫﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﮫﺮه ھﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آرﺗﺮوز ﮔﺮدن ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ .ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﮔﺮدن درد ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ٢٩ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١۶واﮐﺴﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺑﺎ اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١۶واﮐﺴﻦ ﻣﮫﻢ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١۶واﮐﺴﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر از ﻓﺮدا ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻮاﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١۶واﮐﺴﻦ ﺿﺮوری ﺷﺎﻣﻞ واﮐﺴﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺒﺎری واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد ،از
ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ واﮐﺴﻦ ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺟﺒﺎری ﻗﺮار دارد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ  ١۶واﮐﺴﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ واﮐﺲ ھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ب ث ژ  ،دﯾﻔﺘﺮی ،ﮐﺰاز ،ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ،ھﭙﺎﺗﯿﺖ ، B
ھﻤﻮﻓﯿﻠﻮس آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺗﯿﭗ  Bﯾﺎ  IIbiاﺳﺖ.وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪود  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف واردات اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ھﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.وی اﻓﺰود :در
اﯾﻦ ﻃﺮح ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﺳﯿﻨﻪ ،آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،دﯾﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﯿﺰ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ھﻨﻮز در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺪن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
داروھﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ واردات اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ھﺎ از ﺧﺎرج ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاف ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮ دوره آن ﺣﺪود  ٣٠ھﺰار دﻻر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ھﺎ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ در
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در راﺳﺘﺎی اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس راھﺒﺮدی ﺑﻮدن ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن و ﻧﻘﺶ آن ھﺎ در ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی٣ ،
ﻓﺮاﺧﻮان از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻮزه ھﺎی دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮐﯿﻮاﻧﯽ در اداﻣﻪ درﺑﺎره ١۶واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ھﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﻧﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ھﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات آن ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،واﮐﺴﻦ
ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،واﮐﺴﻦ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۵٠٠ھﺰار دوز آن ﺑﻪ ارزش ﺣﺪود ۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﯿﻮاﻧﯽ اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﻃﺮح ھﺎ از ﺳﻮی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮای ھﺮ ﮔﺮوه ،ﻗﺮارداد ﮐﺴﺐ
داﻧﺶ ﻓﻨﯽ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﻓﺮاﺧﻮان آﺗﯽ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ )ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ( و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وی
اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ٣۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی داروﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۴ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دارو و ﻏﺬا و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻓﻨﺎوران در ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﻮم ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻮاﻧﯽ ،اﯾﻦ
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد ،راه را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﻤﻮار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  ١٨ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 - ٣٠اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ دوﻟﺖ در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ آﻟﻮدﮔﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر  -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺷﮫﺮ
ﺗﮫﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ
ﺷﻤﺎره  ۵ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﮫﺮ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ .وی اداﻣﻪ داد :ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ از ﻣﺠﻠﺲ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ .اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ،دوﻟﺖ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮﺗﮫﺮان اﻓﺰود:ﺳﺘﺎد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﮫﺮداری،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و راھﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی ﺗﺮی
ﺑﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﺳﺘﺎد اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺘﮑﺎر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺷﻮرا ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص
ﮐﻮدﮐﺎن داردوﻟﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدرو ھﺎﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪارس ﺗﻮﺟﻪ دارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺧﻮدرو از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻀﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺟﺪی اﺳﺖ اﻓﺰود :در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .اﺑﺘﮑﺎر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎھﺪ ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮای ﺷﮫﺮ
ﺗﮫﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 - ٣١ﻣﺮدم ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،واردات ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم داروﯾﯽ ھﺎﯾﺘﮏ در ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﻣﺮ واردات دارو از ﺳﻮی وز ارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،ﺗﻮزﯾﻊ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ام اس در ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ واﮐﻨﺶ
ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای واردات دارو ﻧﯿﺴﺖ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﺮه ﺻﺪق در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روی آن ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﻧﺪارد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
اﻓﺰود :در آن ﺟﻠﺴﻪ دوﺳﺘﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺑﻮدن داروی آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ در ﺣﺪ داروھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.ﻣﺮه ﺻﺪق اداﻣﻪ داد :وﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ واردات دارو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای واردات دارو ﻧﺪاﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﻣﺎ دوﺳﺘﺎن وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﯾﻦ دارو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺮه ﺻﺪق ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺪود اﯾﻦ
دارو در ﭼﻨﺪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﻤﺎ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دارو ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و اﻇﮫﺎرات
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واردات داروی ام اس از آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در آن ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﯾﯽ در داﺧﻞ وﺟﻮد دارد از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن دارو را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات دارو
اﻗﺪام ﺷﻮد.وی اﻓﺰود :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ واردات دارو از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
داروﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ دارو در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ واردات ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز داﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وی
ﮔﻔﺖ :در آن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و دارو اﺻﺮار داﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮاﯾﺪ و ﻧﺸﺮﯾﺎت در ﺧﺼﻮص داروی ﺟﺪﯾﺪ ام اس ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ،
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮف ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد؛ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در
واردات ﺑﯽ روﯾﻪ دارو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﻮزﯾﻊ دارو در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺴﻨﯽ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﯾﮏ دارو را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روی ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ دارو را روی آﻧﮫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﻨﻨﺪ؟!
وی اﻓﺰود :در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ دارو ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﺴﻨﯽ اداﻣﻪ داد :ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﯿﻤﺎران داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دارو ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ،اﯾﻦ دارو در ﺳﻄﺢ دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎﻓﺮاﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ در
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ،از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ دارو وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ داروھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را از
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺰارش ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ
از واردات دارو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو از ﺗﻮان و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واردات دارو و ﻏﺬا ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺖ.ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ھﯿﭻ وﻗﺖ زﯾﺮﺑﺎر ﻧﻤﯽ روﯾﻢ ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ را روی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ،
اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺑﻨﺪه اﻃﻼع دارم ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮح ﺳﺌﻮال در ﺧﺼﻮص واردات داروھﺎی ھﺎﯾﺘﮏ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا واردات دارو ﺑﺎﯾﺪ از آرژاﻧﺘﯿﻦ و اروﮔﻮﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻓﺰود:
واردات دارو از ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.ﺣﺴﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻠﺴﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

 - ٣٢وﺑﺎ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺳﺒﺰی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻮاردی از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ
در ﮐﺸﻮر از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی  ۴ﻣﺮﺣﻞ ای ﺳﺒﺰی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻮاردی از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻞ از
ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی  ۴ﻣﺮﺣﻞ ای ﺳﺒﺰی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻓﺰود :وﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﺳﮫﺎﻟﯽ ﺣﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ -دھﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺳﺒﺰی ھﺎ
ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺑﮫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ھﻢ اﺻﻮل ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و
ﻧﻈﺎﻓﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺳﺒﺰی ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﺳﺖ .
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻓﺰود :ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺳﺒﺰی ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮔﻞ و
ﻻی ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ،ﺷﺴﺘﻦ ﺳﺒﺰی ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻟﯿﺰ ﺷﺪن ﺳﺒﺰی و ﭘﺎک ﺷﺪن اﻧﮕﻠﮫﺎی ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ آن ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و
ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﮫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺑﮑﺸﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺰل
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﻤﻪ رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ اﯾﻦ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮدم از ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ،ﺷﯿﻮع آن ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ
و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ورود اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻓﻘﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎس
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﺑﺪھﺪ.

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

» - ٣٣اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ« ﻣﺴﺌﻮل ﺷﯿﻮع وﺑﺎ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
دوﯾﭽﻠﻪ  -در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎی اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ ﻧﻪ آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺑﻠﮑﻪ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺰارع ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ "ﺗﺎ اﻃﻼع
ﺛﺎﻧﻮی" ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﻪ ی اﺻﻠﯽ اﻋﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری "ﺷﺒﻪ وﺑﺎ" و "اﺳﮫﺎل
روده" در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮج ﻧﮕﺮاﻧﯽ دوﺑﺎره ای را ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﻗﻢ زده اﺳﺖ .
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ از ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶٠ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ وﺑﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل از اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻧﯿﺰ
ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺘﻼی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد اﺳﮫﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ
ﻧﻮﺷﯿﺪن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﯾﺎ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ھﺎی ﺧﺎم آﻟﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل ھﺎی دور ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﻢ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪه اﻣﺎ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ در اﯾﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در اﯾﺮان "ﺳﺒﺰی ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آب آﻟﻮده آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ".
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره ی وی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ"اﺗﺒﺎع
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ" ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﺮان در ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎﺳﺖ.
آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی
ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در اﯾﺮان از آﺑﯿﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶ھﺰار ھﮑﺘﺎر از ﻣﺰارع ﺳﺒﺰی در
ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺒﺮ داد .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﻘﺎﻗﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮ
ﻋﮫﺪه دارد ﮐﻪ راھﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﺟﻨﻮب
ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب را ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺰارع ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وی در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺬﮐﺮی در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد
ﮐﺸﺎورزی داده ﺷﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب اداﻣﻪ دارد .در
ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺰارش ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺰارع ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻮن ﺑﺮوﺟﺮد ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﮫﺮی ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻨﮕﻠﺒﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ  ۵٠٠ھﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﺎ آب ھﺎی
آﻟﻮده آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
" :der Bildunterschrift Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mitﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری
وﺑﺎ در اﯾﺮان ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ " ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و ﺗﮑﺬﯾﺐ
اﺧﺒﺎری از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﺮان ﺑﻮد .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﺤﺖ
ﻧﺪارد .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ "ﮔﺰارﺷﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻟﻮده ﺑﻮدن آب ھﺎی ﻣﺰارع ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ".
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮔﺰارﺷﯽ "ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت" ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﭘﻮش
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
"وﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﺳﺖ"
در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی اﯾﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ ھﺎ و ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ ھﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ،ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻮده" ،ورود اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ و اﺑﺘﻼ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر" را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ در اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی وی ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺳﺒﺰی ﮐﺎری و ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎری وﺟﻮد دارد.
ھﺮﭼﻨﺪ وی در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در اﯾﺮان را ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب
ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از اﺳﺘﺎﻧﺪاران ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﻣﺮ "ﺟﻤﻊ آوری اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ "،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮان ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻧﭽﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻌﻀﻞ آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﮐﺸﺖ ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت در اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻋﻤﻞ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﻨﮫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﯾﺎن ھﺎی ﺑﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آﻧﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 - ٣۴ﺑﺎزدﯾﺪ از  ٨٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺰرگ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ھﯿﺌﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه از اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،در اﯾﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از  ٨٠درﺻﺪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ٨ :ﮔﺮوه ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از
اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﻧﻮاﻗﺺ را ﺑﻪ آن ھﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزدﯾﺪ ھﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ،اﻓﺰود :ھﯿﺌﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه از اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﺮو اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٠از اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻮاﻗﺺ ،درﺟﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ،ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﯿﺖ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ ای آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 .

 - ٣۵ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ/ﮐﻮدک ١٢ﺳﺎﻟﻪ  ۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﮫﺸﺖ را ﭘﯿﻤﻮد
ﺷﻔﺎف » -ﭘﺴﺮم ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ و ﺳﺮﯾﺎل ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در او ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .دﺳﺖ آﺧﺮ ھﻢ
ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﯾﺎل ھﺎ ﮐﺎر دﺳﺘﺶ داد و ﻣﺎ را داﻏﺪار ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﯿﭽﮕﺎه از ﯾﺎد ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ھﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺑﭽﻪ ھﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی و ﺑﺮادر ۶ﺳﺎﻟﻪ اش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻢ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﺎل ھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ روح ﺷﻮد .او ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ وﻗﺘﯽ روح
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﻦ و ﻧﺰد ﻣﺎدرش و ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ ﺑﺮود و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ او و ﮐﺎر ھﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯽ ﻟﻪ
ﺑﺎرﻓﯿﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورزش ﮐﺮدن ﺑﭽﻪ ھﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﮏ روﺳﺮی را ﻗﻼب ﮐﺮد و ﺳﺮش را داﺧﻞ آن ﻗﺮار داد و ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ھﻢ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و از ھﻮش رﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎزی ﻣﺮﮔﺒﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺷﺎھﺪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد .ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ  ۶ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،درﺑﺎره ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ داداش ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ
ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ روح ﺷﻮد .اوﻟﺶ ﮐﻪ روﺳﺮی را دور ﮔﺮدﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،داﺷﺖ ﺗﺎب ﻣﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ
و روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ ﭘﺸﺖ در ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در را روی
ﮐﺴﯽ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻢ  .ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﺑﺎ را از ﭘﺸﺖ در از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او زﻧﮓ زد .ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی وﻗﺘﯽ از ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ زود ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮم ﺷﻌﺒﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﯿﺎ ،ﻗﻠﺐ او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﻐﺰش از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﭘﺪر داﻏﺪار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  ٣٠ :۴ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪم و او ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ھﻔﺘﻪ
ﺟﺎری در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ اﻣﯿﺪوارﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ،دﮐﺘﺮش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺟﻮاب ﻧﺪاده و او دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،دﻧﯿﺎ روی ﺳﺮﻣﺎن
ﺧﺮاب ﺷﺪ .ﺑﺎورم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﯾﮏ ﺳﺮﯾﺎل از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻢ .ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ھﺎ و ﺷﯿﻄﻨﺖ
ھﺎﯾﺶ در ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﻣﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در آن ﻟﺤﻈﻪ اھﺪای اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اھﺪای اﻋﻀﺎی او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺴﺮم
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻧﮫﺎﯾﯽ درﺧﺼﻮص ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪن و ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .او اداﻣﻪ
ﻣﯽ دھﺪ :در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از آن ھﺸﺪار داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل را ﻣﺜﻼ ﺑﭽﻪ ھﺎی ١٢ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﺐ ھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ھﯿﭻ ھﺸﺪاری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ داده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺼﺪ دارم از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺳﺮﯾﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ.

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

 - ٣۶رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ :اﻟﺤﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺧﺮم آﺑﺎد ،ھﺎدی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در دﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در
ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺮدم و اﻓﺮاد زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﯾﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﯾﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آورد.
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن را از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺪا و ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ دﻏﺪﻏﻪ و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺮوﺟﺮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﺑﺤﺚ ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ .

 - ٣٧اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺎک  -ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ٩ﺻﺒﺢ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﺮاﺑﻪ ھﺎی زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﯿﻤﺎری زاﺳﺖ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺿﻼب آن ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﺻﺪ درﺻﺪ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﻓﻊ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز ﺳﺎﻋﺖ ھﺸﺖ و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ھﺮ روز ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎی ﮐﺮاﯾﻪ وﻟﯽ
ﻋﺼﺮ ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎزن ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ آزار آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻮد و ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻋﺘﻤﺎدﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻣﺨﺎزن زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻣﺎ ﮔﻔﺖ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ٩ﺻﺒﺢ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﺮاﺑﻪ ھﺎی
زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﯿﻤﺎری زاﺳﺖ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺿﻼب آن ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﺻﺪ درﺻﺪ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻣﺴﺎﻓﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺨﺎزن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ در ﺑﺴﺘﻪ وﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و
زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎزن ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد و ﻣﺨﺎزن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و روز ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺎزن ﺧﺎﻟﯽ ،ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮد.اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درآﻣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺨﺎزن زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﺎدی اﺳﺖ ودر ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﺷﺪه ودر ﮐﺎﻣﯿﻮن ھﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﻢ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ،ﻣﺨﺎزن را در ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم و رھﮕﺬران ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎﺻﻞ ار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را در ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮره ھﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ
ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﺎدی و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی آﻟﻮده ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ ھﺎ در ﮐﻨﺎر ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .

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

 - ٣٨ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن  ۶٠ -درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻓﺮﺳﻮده و ﻏﯿﺮﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ٨٠٠
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ  ۴٨٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل اﺳﺖ.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٢٠٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٢٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﻗﺪﻣﺖ  ٧٠ﺗﺎ ٨٠
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﯾﮏ رﯾﺸﺘﺮی ،اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﻣﯽ رود .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  ٧٠ﯾﺎ  ٨٠ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ھﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در اردﺑﯿﻞ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﯾﺎﺳﻮج و ﮐﺎﺷﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ھﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دارﯾﻢ .ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
ﻓﺮﺳﻮده در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﻣﮫﻨﺪس اﺑﻮاﻟﺤﻼج ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده روﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎ و اﺳﺘﺎن ھﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ اردﺑﯿﻞ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺑﯿﻤﺎران ،ھﻨﻮز اﻣﮑﺎن از رده ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎزه اﺣﺪاث ﺷﺪه ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﯾﻼم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴٠٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ۴٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،دارای ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی ۵٠
ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻓﺮﺳﻮده ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺣﺪود  ٢٠٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٢٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی آﻧﮫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ و
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ از ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺳﺎل ھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،اﺻﻔﮫﺎن ،اردﺑﯿﻞ و ﺗﺒﺮﯾﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮﺳﺎزی آﻧﮫﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
 ۶٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﺎﺗﻮان
در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۵٠ﺗﺎ  ۶٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ھﻤﭽﻮن زﻟﺰﻟﻪ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ٧٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود ۵٠ﺗﺎ  ۶٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآوردھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ھﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرات وﯾﮋه ای از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٩٠اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﺘﻘﺎدی
ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻗﺪﯾﻤﯽ ھﺎ ﻧﺪارد
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮐﻼﻧﺘﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از وﺟﻮد  ٣۴۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل ﺑﻮده و ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ھﺰﯾﻨﻪ آن از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮﺳﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده  ١٢٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮﺳﺎز اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻇﺎھﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ راه ھﺎی زﯾﺎدی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ راه ھﺎ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را اداره ﮐﻨﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻓﺮاﺧﻮان ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮد.
از ﺳﻮﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اداره ﺑﮫﯿﻨﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ھﻢ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد دارد و ھﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو و
ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و راه ﺣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی واﻗﻌﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دھﻨﺪ زﯾﺮا ﺣﺪود  ۵۴درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ دھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ آن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ
 ٣/۶ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ھﻢ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ از درآﻣﺪ ﺧﻮد راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺐ ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮدم و ﺑﯿﻤﺎران ھﻢ از ﺧﺪﻣﺎت ھﺮ دوی
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮔﺮﭼﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﻼغ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻇﺎھﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮﺳﺎز  ١٠٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ دارد ،ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ آن  ١٢٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺮد
اﻣﺎ ﺣﻤﺰه ﺷﮑﯿﺐ ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ،ﻣﻨﺘﻘﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﺿﻊ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﺳﻔﺒﺎر و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٧۵درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﻮده اﻧﺪ و
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد  ۶۶ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ٨٢ﻃﺮﺣﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺷﮫﺮداری
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و
اراﺋﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ -درﻣﺎﻧﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺸﺪار ﺳﺮﯾﻊ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت،
اﺑﻼغ و اﺟﺮای آن ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻈﺎم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺟﺰو ﺷﺶ
ﮐﺸﻮر اول دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺣﻮادث ھﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺮده و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

 - ٣٩ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﺮ ﻣﺎرﮔﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -رﯾﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎھﺪف ﺟﮫﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ،زﻧﺎن،اﻋﺼﺎب و روان،
ﮔﻮارش ،داﺧﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮ در ﺷﮫﺮ ﻣﺎرﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵روز اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺳﺮھﻨﮓ ﺳﺎﻻر ﻏﻼﻣﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﻔﺘﻪ
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ١۴ﺗﺎ ١٨ﺷﮫﺮﯾﻮر  ٩٠داﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺎرﮔﻮن و ﻟﻮداب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻃﺮح ﺟﮫﺎد ﺳﻼﻣﺖ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﯾﺎﺳﻮج  ،ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪاری ودﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺷﮫﺮ ﻣﺎرﮔﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

 - ۴٠ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﺸﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑ ﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﺸﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ارزﻧﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ا ﺧﯿﺮ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﺸﻢ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ
ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارش اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ﮐﻪ از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ درﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻓﻨﯽ و راھﺒﺮدی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﻼش در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ درﮐﺸﻮر ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ھﻤﮑﺎری ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﮫﺖ
ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﺸﻢ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ھﻤﯿﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر ،ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﭼﺸﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آرﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و
ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

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

 - ۴١ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ھﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻃﻮل روز ،ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ادرای را در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﯾﮏ اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ ﯾﺰدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
اﻋﻢ از ﻧﻮزادی ،ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ،ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری در دوران ﻧﻮزادی در
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮﺣﯿﺪری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری در ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺘﻨﻪ
ﺷﺪه ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .
وی ﻣﯿﮑﺮوب ECOLAYرا ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب در ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی اداری ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب در ﻣﺪﻓﻮع زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ
ادراری ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ زﻧﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ .
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد ،ﮐﺎھﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری در
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادراری ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی آﻣﻮزش را در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪارس ،دﺧﺘﺮان از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ
ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوب و ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ در دﺧﺘﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﻣﯿﺮﺣﯿﺪری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺴﺎس و ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﺧﻮد درﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﮑﺮوب
ھﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه و در آﯾﻨﺪه ﺑﺎرداری ھﺎی ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاھﺪ آورد .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ادرای ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﻞ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان را دارا ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮل ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ادرار ﯾﮏ ﺳﺮی ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎ وﺟﻮد دارد و ﻣﺨﺎط ﺑﺪن اﯾﻦ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺟﺎذب ﻣﯿﮑﺮوب اﺳﺖ .
اﯾﻦ اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ ﯾﺰدی اداﻣﻪ داد :ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  ECOLAYاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ ﺑﻨﺎم آﻧﺘﯽ ژن  Oدارد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﮑﺮوب ،ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ژن ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ؛ ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﺑﻮده
و ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد و ﻣﺎدام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﺪون آﻧﺘﯽ ژن در ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﮑﺮوب
ﺑﯿﻤﺎری زای ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼ ﺎدف در آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ ادرار ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در آﻧﮫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪاز ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ھﻔﺘﻪ از اﺗﻤﺎم درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ادرای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﮑﺮوب ﺟﺪﯾﺪ
آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ را در ﺑﺪن آﻧﮫﺎ دارد.
اﻣﯿﺮﺣﯿﺪری ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻓﺮاوان در ﻃﻮل روز ،ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی درﻣﺎن ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ را از ﻧﮑﺎت
ﻣﮫﻢ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری در اﻓﺮاد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .
وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﺑﺎرداری ،ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﻧﻄﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج،
ﻣﺮاﺟﻌﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺎری ادراری و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﺑﺎرداری ،ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ادرار در اﻓﺮاد را از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .

 - ۴٢ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ھﻮای آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎھﮫﺎی ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮای ﺗﮫﺮان ھﻢ اﮐﻨﻮن
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﮔﺮوھﮫﺎی ﺣﺴﺎس ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎھﮫﺎی ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز  ١۴ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮا  ١١٩و آﻻﯾﻨﺪه اﺻﻠﯽ ذرات ﻣﻌﻠﻖ) (PM2.5اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﻮا ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﮔﺮوھﮫﺎی ﺣﺴﺎس ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ
و ﺗﻨﻔﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ وﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

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

 - ۴٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﻮز  -دﻓﻊ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض ﺟﻤﻌﯽ از
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﺷﺪ...
ﺳﺎﻋﺖ ھﺸﺖ و ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ روال ھﺮ
روز ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎی ﮐﺮاﯾﻪ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﺨﺎزن ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ آزار آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻮد وﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻋﺘﻤﺎدﯾﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻣﺨﺎزن زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻣﺎ ﮔﻔﺖ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺗﺎ  ٩ﺻﺒﺢ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﯿﺮاﺑﻪ ھﺎی
زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﯿﻤﺎری زاﺳﺖ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺿﻼب آن ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﺻﺪ درﺻﺪ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻓﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺨﺎزن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ در ﺑﺴﺘﻪ وﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و
زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎزن ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد و ﻣﺨﺎزن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و روز ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺨﺎزن ﺧﺎﻟﯽ ،ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮد.اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درآﻣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﺻﻮﻻ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ درﻗﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و
ﯾﺎ ﺗﺠﺎری و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ آن ھﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد وﮐﺎﻣﯿﻮن ھﺎی ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر زﺑﺎﻟﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رادر ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد ﻋﺎﺑﺮان ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ﺧﻮاھﯽ ﻧﺨﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻓﻊ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻣﺮدم را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻋﻼوه ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺨﺎزن زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﺎدی اﺳﺖ ودر ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﺷﺪه ودر ﮐﺎﻣﯿﻮن ھﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻢ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎ ،ﻣﺨﺎزن را در ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم و رھﮕﺬران ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻣﯽ
دھﻨﺪ و ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎﺻﻞ ار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮره ھﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﻋﺎدی و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی آﻟﻮده ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻮد
ﺟﻮﯾﯽ ھﺎ در ﮐﻨﺎر ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .

 - ۴۴ﻗﺮآن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﺑﺎره ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮآن را ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺮدم ﻧﺎزل ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺳﯿﺪ رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﻗﺮآن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن در ھﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻧﻘﺶ دارد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۵ﺳﻮره ﺟﺎﺛﯿﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺮ روی
ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺐ و روز  ،آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﯾﻪ ھﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ و ھﻮا ) اﮐﺴﯿﮋن( ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻪ
ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ھﻤﻪ اﯾﺎم ﺳﺎل روز ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدات روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮔﺮﻣﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﻣﺪاوم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻻزﻣﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده ،ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ آب وﺟﻮد دارد ،ﺣﯿﺎت ھﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ھﻤﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:ھﺮ ﭼﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ دارد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر و ﭼﺮاغ اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ارزش
ﻋﻠﻢ را درﯾﺎﺑﯿﻢ .
وی اﻓﺰود :داﻧﺴﺘﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﻓﺰوﻧﯽ دھﺪ و از آن ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮد .ھﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﻣﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و ادب و ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ
ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  ١٣ﺗﺎ  ١۵ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴۵اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -وﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﮫﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺼﺮف آب و ﻏﺬای آﻟﻮده،
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری  ،ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮد :دوره ﻧﮫﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﯿﻦ  ١٢ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  ۶روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮫﺎل ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﯿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮان آﻟﻮده و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﺳﮫﺎل ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺪون ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﻮع ﻗﺒﻠﯽ ،ﻋﻄﺶ ﻓﺮاوان و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺪون دل درد از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و در
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺐ ،ﺗﺸﻨﺞ و ﻋﺪم ھﻮﺷﯿﺎری ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از آب و اﻣﻼح از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ،ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﭘﻮدر  ORSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻓﻮرا ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل داد.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﯾﺦ را از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﮫﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ ھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻨﺪ و از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﺎن دوره ﮔﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺴﺘﻨﯽ،
آﺑﻤﯿﻮه دﺳﺖ ﺳﺎز ،ﻓﺎﻟﻮده و ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭘﺮھﯿﺰ از ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم و ﺳﺎﻻد ﻓﺼﻞ در ﻣﺮاﺳﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ
در ﻣﺴﯿﺮ راه ھﺎ ،از رﺳﺘﻮران ھﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد و از ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه
از رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف آب رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﯿﺰ آب ﭘﺎرک ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﺋﻢ ھﺸﺪار دھﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺪا ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺣﺘﻤﺎ ﻃﯽ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ.

 - ۴۶دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﻋﻀﻮ در ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -در دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﻋﻀﻮ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺸﮫﺪ ،اﻋﻀﺎء ﭘﯿﮑﺮ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ  ۵ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎء ﭘﯿﻮﻧﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ:
در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻋﻀﺎء ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻮان  ٢۶ﺳﺎﻟﻪ اھﻞ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ )ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده وی و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ  ۵ﺑﯿﻤﺎر زﻧﺪﮔﯽ
دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ .
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎﻟﻘﯽ اﻓﺰود :ﮐﻠﯿﻪ ھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اھﺪا و ﭘﯿﻮﻧﺪ زده
ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ:ﻗﺮﻧﯿﻪ ھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎء ﭘﯿﻮﻧﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺒﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز
ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ

 - ۴٧ﺑﺎ ھﺪف ﺧﺪﻣﺎت دھﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻞ ﯾﺎس ﺳﺎری ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -درد دل دﺧﺘﺮ ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ای ﺑﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﻧﮕﯿﺰه ﺧﯿﺮان ﺳﺎروی را ﺑﺮای درﻣﺎن
و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻞ ﯾﺎس ﺳﺎری ﺑﺎ ھﺪف ﺧﺪﻣﺎت دھﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ،ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻞ ﯾﺎس ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﻨﮓ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮔﻞ ﯾﺎس
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش  ٣٠دﺧﺘﺮ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮔﻞ ﯾﺎس ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری
ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش  ٣٠ﮐﻮدک ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗﻘﺒﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺖ آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮان ھﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻞ ﯾﺎس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ  ٩ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

* درد دل دﺧﺘﺮ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع(
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درددل دﺧﺘﺮ ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ای ﺑﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﮔﻮش دھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺮا درﻣﺎن ﮐﻦ  ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺎ
ھﻤﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻤﯿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ای ﺑﯽ اﺳﺖ ،او از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ھﻢ ﺳﻦ و
ﺳﺎل ھﺎی دﯾﮕﺮش ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺘﻤﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺧﯿﺮان ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎدر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺧﯿﺮان دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻤﺎ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﺮق اﻣﯿﺪ در دﻟﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﻣﺪاراﻧﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ،ﺳﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮان ﺑﺎھﻮش ﺗﺮ ﺑﻮد و در درک ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺳﺎری ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﺧﯿﺮﯾﻦ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮان ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ٩ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﯽ از ﮐﻤﺒﻮد
ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻧﺒﻮد ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد و در ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﺧﺘﺮی را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در آﻏﻮش ﯾﮑﯽ
از ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد از آﻏﻮش اﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﺪا ﺷﻮد.
ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻨﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎور در ﺣﺎل ﺑﺰرگ ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ رﻗﻢ زد ،وﻟﯽ از ﺑﺮق
ﻧﮕﺎه آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﺎ ھﻤﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ و ﻣﺸﻘﺖ ھﺎ و ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻧﺪاری ھﺎ را ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺷﻮد از ﮔﻔﺘﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﮐﻼس اول راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻧﻮﺷﺘﻢ و در آن ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﻮاھﺮ دﯾﮕﺮم ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :دو ﺧﻮاھﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﻧﮫﺎ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺮ دﯾﮕﺮم در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮫﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :دوﺳﺖ دارم
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﻮاھﺮ دﯾﮕﺮم زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی را ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﮫﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺳﺎری ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎدر ﮐﺸﻮر زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢ھﺰار
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎدر ﻗﺮار داد.
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻢ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ اھﺪای اﯾﻦ زﻣﯿﻦ
و ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ اﻣﻮاﻟﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺳﮫﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ در درﻣﺎن و ﯾﺎ ﺑﮫﺒﻮدی ﺑﯿﻤﺎری درﻣﻨﺪان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻢ .

 - ۴٨ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺰﮔﺮد ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﯿﺰھﺎی
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ !
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد اﯾﺪه و ﻧﻈﺮ دارد ،ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺐ ﻣﺪرن و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺰﮔﺮدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ و در ﻣﯿﺰھﺎی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ روازاده در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در اﺛﺒﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﻮر را
ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﺪن ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از  ٧٠٠٠ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻗﻄﻌﺎ داﻧﺸﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓﺮھﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ
اﺣﯿﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻋﻠﻮم در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﻓﺮھﻨﮓ وارداﺗﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ را ﻧﻤﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ روﯾﮑﺮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
اﺣﺴﺎﺳﯽ و اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ .روازاده ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
اﯾﺪه و ﻧﻈﺮ دارد ،اﻓﺰود :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺐ ﻣﺪرن و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺰﮔﺮدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ و در ﻣﯿﺰھﺎی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴٩ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ٣٠ :ھﺰار ﺑﮫﻮرز در  ١٨ھﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎھﺶ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮھﻮن زﺣﻤﺎت ﺑﮫﻮرزان اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎھﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ
ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺮھﻮن زﺣﻤﺎت ﺑﮫﻮرزان ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ(
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ،ﺣﺴﻦ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺳﺎل  ۶٣در ﺟﮫﺖ
آﮔﺎھﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭼﮫﻞ درﺻﺪ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﮐﺸﻮر در  ۵ﺳﺎل
اول زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ آن ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش ھﺎی ﺳﺎده و اوﻟﯿﻪ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺳﺮﻓﺼﻠﯽ ﺗﺎزه ﺷﺪ در ﻣﺴﯿﺮ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧ ﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
در روﺳﺘﺎھﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺻﯿﻞ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﮫﻮرز.
ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺎﻋﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﻼش ھﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ ﺑﮫﻮرزان در دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎھﺎی ﮐﺸﻮر
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮫﻮرزان ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮫﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮز ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و آﻣﻮزش ﻣﺎدران در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ را
از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﮫﻮرزان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺑﮫﻮرزان ﺑﺎ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده و اراﺋﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺎدران
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮارض ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و زاﯾﻤﺎن ،از  ١۴٠ﻣﻮرد در  ١٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ
زﻧﺪه در ﺳﺎل  ١٣۶٣ﺑﻪ  ۵۴ﻣﻮرد در  ١٠٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه در ﺳﺎل  ١٣٧٠ﺗﻘﻠﯿﻞ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺮگ  ١٧٢٠ﻣﺎدر در ﺳﺎل اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ از  ٢٠٠ﻧﻔﺮ در ھﺮ  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ٢۵در  ١٠٠٠ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪن دو ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫﻮرزان را ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺑﮫﻮرزان اﺳﺖ را ﺧﺒﺮ داد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﮫﻮرزی
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﮫﻮرزی ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ادﻏﺎم ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﻮات دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫﻮرزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آﻧﮫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻻزم در ﺟﮫﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻨﻮات آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫﻮرزان
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٣٠ھﺰار ﺑﮫﻮرز در  ١٨ھﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۵٠ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده،دوﮔﺎﻧﮕﯽ در اﺟﺮا اﺳﺖ
اﮐﻮﻧﯿﻮز  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﻮل در دﺳﺖ وزارت رﻓﺎه،
اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان) "، ("econews.irﺣﺴﻦ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ"ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اﻧﻌﻘﺎد
ﺗﻔﺎھﻤﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و رﻓﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﻌﻼ در اﺟﺮا ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده دو ﺳﺎﻟﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ھﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵١ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺠﺎرت ﭘﺮس  -دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ دھﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ.
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﺗﺼ ﻤﯿﻢ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻼﺣﯽ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺪم ،آرد و ﻧﺎن
ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻣﺎده اﺟﺮای آن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان )ﺷﺎﺑﺎ( ،دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﻏﻀﻨﻔﺮی ،وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ
ﮔﻨﺪم ،آرد و ﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ  ٢٨درﺻﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ،در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞزا
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ،ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﮐﺸﺎورزان و اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﺷﻮد.
وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل  ٩٠ﺑﺮاﺳﺎس ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ٣۶٠ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٢۵٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﮐﺎذب ،ﮐﺴﺐ ﭘﻮلھﺎی ھﻨﮕﻔﺖ و ﺗﺒﺎه ﮐﺮدن ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮔﻨﺪم را  ٢۵٠ﺗﻮﻣﺎن از دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﻣﺠﺪدا  ٣۶٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ آن
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺘﺎد ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ ،ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺒﺎرک و ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ
ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل ﯾﺎراﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺮان ،ﺷﺎھﺪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﺑﺎ
ھﺪف راﻧﺖزداﯾﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دﺳﺖ ﺳﻮداﮔﺮان ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪودی دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺸﺎورزان زﺣﻤﺘﮑﺶ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺣﻘﻮق ﮐﺸﺎورزان ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽاش ﻣﯽرﺳﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮی از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺘﺎد ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﮏﻧﺮﺧﯽ
ﺷﺪن ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﯿﺰه را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﭘﺲ از آن ﺷﺎھﺪ ﺧﺮوج ﺳﻮداﮔﺮان از ﺑﺎزار و ﺣﻀﻮر
ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم اﻣﺴﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻏﻼت ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰرگ ،ﻓﻀﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت ﮔﻨﺪم و ﻓﺮآوردهھﺎی آن ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮی ،دو ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ﮔﻨﺪم را ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزرﺳﯽھﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﻪ و وﻗﺖ
ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی آن
ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺑﺎزار ﮔﻨﺪم ،آرد و ﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺎمھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﺼﻮص
ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻨﺪم ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪاریھﺎ ﮐﻪ ﺟﺎ دارد از
ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺗﻼش ارزﺷﻤﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ،اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آرد و ﻧﺎن
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ .وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﺪﻟﯽ
ﻣﺮدم در اﺟﺮای ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﮔﻨﺪم ،آرد و ﻧﺎن از ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎور دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺸﺎء اﷲ در ﺳﺎل ﺟﮫﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎھﺪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ
آن در زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﻪ ھﻤﻮﻃﻨﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ

 - ۵٢رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و
اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد:
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺘﻨﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ
ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻢ وﻃﻨﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﺨﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٩۶٧٨اﻃﻼع دھﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ و اﺑﺘﻼ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
اﺑﺘﻼ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ورود ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن روی ﻣﯽ آورﻧﺪ،
ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺳﺒﺰی ﮐﺎری و ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎری وﺟﻮد دارد .ﮔﻮﯾﺎ اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﮫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﺤﺖ درﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ در اﺳﺘ ﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺰارع ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع
ﻓﺮدآﻟﻮده وارد ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ
آﻧﮫﺎ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم
آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﮔﻮﯾﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد در اﻣﺮ
ﺟﻤﻊ آوری اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد .

 - ۵٣ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -ھﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد/ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ٢۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارد.
آﯾﺖ ا ...ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ در
دل ﻣﺮدم و ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ را از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و دﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ١٩١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ١١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ١٨۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ٢۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارد .
ﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و ھﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ  ۶٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن  ۶٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ٢۵ :ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎھﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار آﯾﺖ اﻟﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮﻋﻤﺎدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮫﺒﻮد و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﯿﺪ در دل ﻣﺮدم و ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ھﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و
ﺑﺎارزش ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای روﺣﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم
دھﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﻔﺲ ﮐﺎر آن ﻣﮫﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ
ﺑﯿﻤﻪ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﮫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮد.
ھﺎدی ﻣﻘﺪﺳﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺮوﺟﺮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ :ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای ﺧﻮاھﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﮐﺜﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دھﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﺑﺨﺶ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺑﺎ اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻗﻮی
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و درﺻﻮرت ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،در آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .

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

 - ۵۴ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮاﻗﺐ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ھﺎی
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ھﺸﺪار داد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻃﺎﻟﺐ ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮر ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎن در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎن ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ از اﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮫﺮان و  ...در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺗﻮﺑﻮس و ﺳﻮاری ھﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎده  ١١ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ،آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎ و ﮐﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﻧﺎن ھﺎی وارداﺗﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎده  ١١ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ای
وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﺮف و ﺧﺮﯾﺪ آن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.
ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز داﺷﺖ :در ﺳﻄﺢ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺮوش در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﯿﺰ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮد .
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﭘﺨﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻮزﯾﻊ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎن ھﺎی ﮔﺮم در ﮐﯿﺴﻪ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :ﻧﺎن ﮔﺮم در ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻋﺮق ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﭙﮏ در ﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻧﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ
از ﻧﻈﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن
از ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن ھﺎی ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﻋﻢ از ﻧﺎن ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه وارداﺗﯽ و ﻧﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
وی از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﮫﯿﻪ ﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
آن اﻓﺎﻏﻨﻪ و دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۵۵ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -دﺑﯿﺮ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧ ﯽ در ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ را دﻟﯿﻞ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺿﺎﺑﻄﯽ ﻃﺮﻗﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻻﯾﻞ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
دﺑﯿﺮ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮ ن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را دﻟﯿﻞ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
"ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺎﺑﻄﯽ ﻃﺮﻗﯽ" در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ در ﺧﺼﻮص ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪ
ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻗﺼﺪ
ﻋﻘﺪﻗﺮارداد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ وﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﻄﻨﺰ وﻗﻤﺼﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ دور از ﺗﻌﺼﺐ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮدن ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ
ﺳﮫﻤﯽ در ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارم و ﺣﺘﯽ در دوران ﮐﺎری ﺧﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
دﺑﯿﺮ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و آزاد ﺷﺪن ھﺰﯾﻨﻪ آب و ﺑﺮق و ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی
اﻧﺮژی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻗﺒﺾ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺜﻼ ٣۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮق اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮق را ﻧﺪارد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ آب ،ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ ،ﮔﺎز ،ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﭘﻮل اﻟﮑﻞ ﺳﻮزن و  ........ھﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻋﻮض دوﻟﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﮐﻤﮏ ھﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ھﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﺎﺑﻄﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺮادادی ﮐﻪ را ﺑﻪ
زﯾﺎن آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎری ﺣﻞ ﮐﺮد ،دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم اﻗﺪام ﻗﮫﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ھﺎﯾﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ رﻗﻢ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ زﯾﺮ ﻣﯿﺰی را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ دھﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﻟﻐﻮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ زﯾﺮ
ﻣﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
ﻇﺎﺑﻄﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻟﻐﻮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ
در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺑﻨﺪ ھﺎی ﻗﺮارداد ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﻮدن ﻗﺮارداد ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد را ﯾﮏ
ﻃﺮﻓﻪ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺟﺎری و ﺳﺎری اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ در ﯾﮏ ﻗﺮاردادی ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﮫﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﯾﻦ اﻗﺪام در راﺳﺘﺎی ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ را دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺰرگ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ از
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از  ٢٩ﻣﺮداد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  ١٠ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﻨﺎ  ،ﻣﯿﮫﻦ  ،دی  ،رازی  ،ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
 ،ﻣﻠﺖ  ،ﺳﺎﻣﺎن  ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن  ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد و ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﮫﺮان
از ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران دارای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .

 - ۵۶داروی ﻣﺘﺎدون ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﺘﺎدون ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد دارای ﻣﺠﻮز ﺧﺒﺮ داد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﻪ در ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن در ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زﯾﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻨﻮز ﺳﮫﻤﯿﻪ  ٣٠ﻣﺮﮐﺰ در اﺳﺘﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﯿﺎدھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺘﺎدون درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اراﺋﻪ آﻣﻮزش ھﺎی آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺑﻪ  ١٣٢ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎب ھﺎی آﻣﻮزش ھﺎی آﮔﺎه ﺳﺎزی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ورود آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎوران ﺑﺎﯾﺪ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای را ﮐﺎﻣﻼ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﻮرت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺗﻘﻮﯾﺖ روﯾﮑﺮد دﯾﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺑﻮﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎ ﺣﺪودی راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴٠ﻧﻔﺮ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ١۴٨
ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ دھﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺸﺎوره آزاد ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮم ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺪود  ۶٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
درﮔﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ و ﮐﻤﺒﻮد آﻣﻮزش اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ھﺎی ژﻧﺘﯿﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﯿﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی اﻓﮑﺎر آﻧﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ .

 - ۵٧رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم :اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﮔﻔﺖ :اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺧﯿﺮاﷲ اﺳﺪاﻟﮫﯽ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در اﯾﻼم اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﺗﺎق ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی آن در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی اداﻣﻪ داد :در اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ،ﻧﺤﻮه ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻧﻮآور و ﺧﻼق در داﻧﺸﮕﺎه و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن و  ...ﻣﻄﺮح و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن اﯾﻼم دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻼق در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ .
اﺳﺪاﻟﮫﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻻزم ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻻزم زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

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

 - ۵٨ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
و اﺻﺮار ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺻﺮار ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ھﺎرﻣﻮﻧﯽ در ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
" ﺣﺴﻦ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ" در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ) ("www.icana.irدر ﺧﺼﻮص ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ی ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺻﺮار ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﻮرم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺮاداد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ
ﮔﺬاران ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻨﮕﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ از ﻋﮫﺪه
ﻣﺨﺎرج و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ن ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻗﺒﻼ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺣﻮزه درﻣﺎن را ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
داد و ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﮫﺪه دار ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را ﺑﺪون ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
درﻣﺎن را ﮐﺎھﺶ دھﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھ ﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  ،اﻗﺘﺼﺎد
و دارﯾﯽ و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

 - ۵٩دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﻋﻀﻮ در ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
وب دا  -در دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﻋﻀﻮ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ،
اﻋﻀﺎء ﭘﯿﮑﺮ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ  ۵ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎء ﭘﯿﻮﻧﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻋﻀﺎء
ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻮان  ٢۶ﺳﺎﻟﻪ اھﻞ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ )ﻋﺞ( ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده وی و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ ۵
ﺑﯿﻤﺎر زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ .
دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎﻟﻘﯽ اﻓﺰود :ﮐﻠﯿﻪ ھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن اھﺪا و ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﻗﺮﻧﯿﻪ ھﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎء ﭘﯿﻮﻧﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺒﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ۶٠رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ١۵٠٠ :ﺗﻦ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون در ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺬف و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺨﺮب
ﻻﯾﻪ اوزون ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ١۵٠٠ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون از ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺬف و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ١۵٠٠ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون از ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﺤﻤﺪی زاده در ھﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﺎوردھﺎی
اﯾﺮان و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻏﯿﺮﻓﺮﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺬف  ٩۶/۴ﺗﻦ از ﻓﺮﯾﻮن ھﺎی ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون اﻇﮫﺎر ﮐﺮد:

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

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﻓﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﺎری از ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ھﯿﺪروﻓﻠﻮرو آﻟﮑﺎن ھﺎ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺰرگ و
ﺣﺎﺻﻞ ھﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺴﻮل دوﻟﺘﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ دارو و درﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪی زاده اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺶ ﻃﺮح در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٩٩ھﺰار و  ۵٠٨دﻻر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ.
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮرھﺎی ﺳﯿﻨﺎ دارو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
داروﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن در ﺳﺎل  ٨٩ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٩۶/۴ﺗﻦ ﻓﺮﯾﻮن و  ١۵٠٠ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ .
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ و رﯾﻮی و اﯾﺠﺎد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،داروﺳﺎزان ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﺴﻮوﻻن ،ﻧﮫﺎدھﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ و رﯾﻮی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻏﯿﺮﻓﺮﯾﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎر آﺳﻤﯽ ،ﻣﻌﻀﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ را ﻧﺠﺎت داد و درﻣﺎن آﻧﮫﺎ را ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪی زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﯾﮋه ای از ﺣﯿﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﻨﯽ ،ﺗﺠﺎری و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات
داﺧﻠﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ را در ﻗﺒﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران آﺳﻤﯽ و رﯾﻮی ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺮب ﻻﯾﻪ اوزون در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻻﯾﻪ اوزون ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪی زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﺧﻮدﺑﺎوری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﻼﺷﮕﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ آﻣﻮزه ھﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﮫﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮه و ﭘﺮورش روﺣﯿﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ
ﺟﻮان ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎم ھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ را ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی داﺧﻠﯽ و اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ اﮔﺮ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺘﺼﺎد ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺨﺮﯾﺐ ھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ھﻤﺮاه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﮫﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ھﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﮫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از
ﺧﻼﻗﯿﺖ ھﺎ و ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال در ﮐﺸﻮر از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی
ذﯾﺮ ﺑﻂ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ اوزون ﺑﮫﺮه ﺑﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۶١ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺒﺮ داد :ﮐﺎھﺶ  ٣٣درﺻﺪی ﮐﺸﺘﻪ ھﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﮐﺎھﺶ  ٣٣٫٣درﺻﺪی ﮐﺸﺘﻪ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻮرس ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﻧﺢ
راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل  ٢۴ﻧﻔﺮ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ١۴ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ١٠ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺎه  ١٩٧ﻧﻔﺮ از ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ١۴٢ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﻣﺮد و  ۵۵ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٣٠٫١درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .
ﻧﻮرس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﮐﻞ ﻓﻮﺗﯽ ھﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل  ١۴ﻣﻮرد در ﺟﺎده ھﺎی ﺑﺮون ﺷﮫﺮی ،ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد در ﺟﺎده ھﺎی درون
ﺷﮫﺮی ،ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد در ﺟﺎده ھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺧﺎﮐﯽ و دو ﻣﻮرد ﺑﺮون اﺳﺘﺎﻧﯽ رخ داده اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در روزھﺎی ﭼﮫﺎرم و ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر و ﺳﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎھﺶ آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻓﻮﺗﯽ و ﺟﺮﺣﯽ ﺟﺎده ھﺎی اﺳﺘﺎن در ﻣﺮدادﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﮐﺎھﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺮھﺎی ﺑﺮون ﺷﮫﺮی و از ﻃﺮﻓﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ از ﺳﻮی راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻮرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،اﻓﺰود :ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﻮع دﯾﺎت ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع آﻟﺖ
ﺟﺎرﺣﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ و ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﻣﺸﮑﻮک از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٣٧

ﺗﺎرﯾﺦ  15ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻻن
ﺣﺎدﺛﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،از دﺳﺖ دادن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم /خ ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :راه و ﺗﺮاﺑﺮی اردﺑﯿﻞ در  ٩ﻓﻘﺮه ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

 - ۶٢ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎران ﮐﻪ ﻣﺰارع را ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮاردی از ﺷﯿﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ
در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﻧ ﺸﻮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازاﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪن روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎرﻟﻮی
ﺗﮫﺮان ،ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ،ﺳﺘﺎدی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ از
ھﻤﻪ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺗﮫﺮان ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮد :از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﮔﺰارش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺳﺒﺰی ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺰارع ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻼ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﻮد و ﻣﺠﺎزات ھﺎی ﺟﺪی را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد : :ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﮫﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از اﯾﻦ ﻣﺰارع
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﺗﻤﺪن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،
دادن ھﺸﺪارھﺎی ﺟﺪی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﮫﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آب ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ از
آب ﭼﺸﻤﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎری اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪی ﺑﺮ روی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ھﻢ ورود و ھﻢ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آﻧﮫﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﯾﺦ ھﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻓﺮوش و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﯾﺦ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪی در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺗﻤﺪن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :وزارﺗﯿﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای را در ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی اداﻣﻪ دھﺪ.
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺳﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روده ای در ﺗﮫﺮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ھﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﻔﺖ ٩٧ :ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان
در ﻃﻮل دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﺑﻪ  ١١٢ھﺰار ﺗﺨﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ۴٨داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺘﺘﺎح و ٣٠
رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اورژاﻧﺲ اﺳﺘﺎن از  ۶٣٠ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ  ١٨٢٣ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮن و ﺑﺴﯿﺎری از داروھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ .

 - ۶٣ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﯿﺘﻪ داروﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ دارو در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺷﺎﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ داروﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ دارو در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ،
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺎﻧﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﮐﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﯾﮑﺼﺪﺳﺎﻟﻪ ھﻤﻮاره در ﮔﺮوه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در
ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ ﻧﺸﺎن از اراﺋﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ در دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر دارد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎﯾﻪ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد،
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر را در ﻃﻮل ﺳﺎل ھﺎی�ﻃﻮﻻﻧﯽ�ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآورده اﻧﺪ .
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات و داروھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮر از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ�ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻌﮫﺪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ھﯿﭻ ﯾﮏ�از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

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

ﮐﯿﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات و داروھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ھﻤﻮاره ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ داروھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ،ﺳﺎزﻣﺎن�از ﺗﮫﯿﻪ و�ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران درﯾﻎ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻗﺮار دارد ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ھﺎی
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪھﺎی ﺳﺮزده از ﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﯿﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در
ﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ�و اﺑﮫﺎم ھﺎﯾﯽ�ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮوز
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .
رﯾﯿﺲ اﻣﻮر داروﯾﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره روﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﯾﺪ دارو در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
در� اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺗﺎق ھﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اروﭘﺎﯾﯽ�اﺳﺖ و از
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .
دﮐﺘﺮ ھﺴﺘﯽ ﻣﻮﺣﺪی زاده اﻓﺰود :وﺟﻮد داروھﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد و ﺑﺎزرﺳﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺤﻪ ﮔﺬارده اﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﺧﺒﺎر ،ﺑﻪ�ﺑﺎزﺗﺎب آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۶۴ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﯽ ھﻤﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﯽ ھﻤﻪ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺼﻮب ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺷﺠﺎﻋﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺼﻮب،
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﯽ را رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ?  ???،ھﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﺰﯾﻨﻪ اﻗﻼم و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺳﻮی ھﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل  ٨٨ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ،اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩ **٩١٨٨اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵۴٩۶٣٢

 - ۶۵ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :وﺑﺎ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺳﺒﺰی را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻮاردی از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر از
ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی  ۴ﻣﺮﺣﻞ ای ﺳﺒﺰی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،اﻓﺰود :وﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﺳﮫﺎﻟﯽ ﺣﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ-
دھﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺳﺒﺰی ھﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺑﮫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ھﻢ اﺻﻮل ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و
ﻧﻈﺎﻓﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺳﺒﺰی ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﺳﺖ .
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻓﺰود :ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺳﺒﺰی ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮔﻞ و
ﻻی ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ،ﺷﺴﺘﻦ ﺳﺒﺰی ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻟﯿﺰ ﺷﺪن ﺳﺒﺰی و ﭘﺎک ﺷﺪن اﻧﮕﻠﮫﺎی ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ آن،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و
ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﮫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺑﮑﺸﯽ اﺳﺖ .
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺰل
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﻤﻪ رﺳﺘﻮراﻧﮫﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ اﯾﻦ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮدم از ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰی در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .
وی اﻓﺰود :در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ،ﺷﯿﻮع آن ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ
و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ورود اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻓﻘﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤ ﺎس
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﺑﺪھﺪ.

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

 - ۶۶ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان :ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎرﻟﻮی ﺗﮫﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﮫﺮان  -ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎرﻟﻮی ﺗﮫﺮان واﻗﻊ
در ﺟﻨﻮب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﻃﺮح ﺑﮫﺴﺎزی و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﺨﺶ آی ﺳﯽ ﯾﻮ) (aﺑﮫﺴﺎزی ،ﺗﺠﮫﯿﺰ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،اﻓﺘﺘﺎح آی ﺳﯽ ﯾﻮ
) (cو ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎرﻟﻮ ﭼﮫﺎر ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ .
ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ھﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺑﮫﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﮫﺎرﻟﻮ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﺨﺶ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ) (cﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ١۵ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺗﺎق ھﺎی ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎرﻟﻮی ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٧۵ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١١ﺗﮫﺮان واﻗﻊ و  ۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺎدل
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣۴٠ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و  ۴۵ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۶٧ﺷﮑﺎﯾﺖ از رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺠﺎﻣﺖ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﺷﮑﺎﯾﺘ ﯽ ﮐﻪ از آﻗﺎی ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺷﺪه ،ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ اﯾﺮادی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺐ ﮐﮫﻦ وارد اﺳﺖ،ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،از ﺣﺴﯿﻦ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ،رﯾﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺗﮫﺎم ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻃﺮﻓﺪاران ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ،در اﻃﺮاف
دادﮔﺎه ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ روازاده ﭘﺰﺷﮏ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه دﯾﺮوز ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺮوﯾﻢ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی آن را ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﺮدﯾﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺰﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ھﯿﭻ ﻧﻮع درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪ در
ﺻﺪ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
او درﺑﺎره ﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺟﺮای آﻗﺎی ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻗﺪرت در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺪرت در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .آن ھﺎ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺎع از ﻃﺐ ﻣﺪرن اﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ دﻓﺎع ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد
وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درﻣﺎن در دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .آن ھﺎ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺎع از ﻃﺐ ﻣﺪرن اﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ دﻓﺎع ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ھﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮدش را
دارد ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ.
روازاده در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻃﺮف داران اﯾﻦ ﻃﺐ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﺎھﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه دھﺪ .ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺳﺎﻧﺪم؛ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻃﺐ ﯾﮏ ﻃﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﻃﺐ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد،
ﻧﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ.
ﺣﮑﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ای دﯾﮕﺮ و در ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﺑﻌﺪ از دﻓﺎﻋﯿﺎت و ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی دو ﻃﺮف ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۶٨اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی اﯾﺮان ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ،
ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ وب دا ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻢ
وﻃﻨﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﺨﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٩۶٧٨اﻃﻼع دھﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ و اﺑﺘﻼ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺑﺘﻼی ﺑﻪ آن و ﯾﺎ ﺑﺮوز اوﻟﯿﻦ
ﻋﻼﺋﻢ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ورود ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن
روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺳﺒﺰی ﮐﺎری و ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎری وﺟﻮد دارد.
دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﮫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﺤﺖ درﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺰارع ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﺮدآﻟﻮده وارد ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﺷﺪه و
از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪاران ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد در اﻣﺮ ﺟﻤﻊ آوری
اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ و در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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