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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١اﻓﺘﺘﺎح و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ دو ﻃﺮح درﻣﺎﻧﯽ  -وزارت ﻛﺸﻮر
 - ٢ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﺑﮕﺎه در "ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان" /رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ :درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﻣﻌﺘﺎدان راﯾﮕﺎن اﺳﺖ  -ﺑﺎزﺗﺎب آﻧﻼﻳﻦ
 - ۴ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ۵ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ -آراﯾﺸﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﭼﺴﺐ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ۶دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ /ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ :ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ -ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٧رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ﻗﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی داروﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮا ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٨ﺳﯽ ام ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﻮﻟﻮژی زﻧﺎن ،در ﯾﺰد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٩ﻣﺮگ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ  -ﭘﻮل ﻧﯿﻮز
 - ١٠آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺑﺎ ھﺴﺘﯿﻢ  -ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان
 - ١١دﮐﺘﺮ ﮐﺘﺎﯾﻮن ﻧﺠﻔﯽ زاده ،رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮان  :ﺑﯿﻤﺎران ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر را ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ -
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
 - ١٢ﻏﻔﻠﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری  -ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز
 - ١٣اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١۴رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان را اﺑﻼغ ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١۵ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺪر ﺑﺸﺎﮔﺮد  -ھﺮﻣﺰ آﻧﻼﯾﻦ
 - ١۶اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان :اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دھﺪ  -اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﮫﺮان
 - ١٧ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﺷﺎن ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٨ﮐﺎردان ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٩رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد :راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١۶٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮازﺟﺎن در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  - ٩١ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٠زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ:
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢١ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ  :ھﯿﭻ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ورود داروی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد -
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
 - ٢٢ﺻﺪای ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ٢٣رﺷﺪ ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﻗﯿﻤﺖ دارو ھﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 ۴ - ٢۴ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢۵اﻣﺮوز ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺪآﺑﺎد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۶ﺣﮑﻢ ١٠ﻣﺘﮫﻢ رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران  -ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز
 - ٢٧ﻣﺮگ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ  -ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢٨درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢٩اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ ﺷﻮش  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٣٠آرد ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آھﻦ ﻏﻨﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٣١ﻣﺎھﻮاره ھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٣٢ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،ﻋﺮوﻗﯽ و ﺑﮫﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٣٣ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران :ﺟﺬب ﺑﮫﻮرزان ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣۴ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی رﯾﯿﺲ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و رﯾﯿﺲ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﻟﺒﻨﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣۵اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن زاوه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ٣۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٣٧وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٣٨را ه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ٣٩ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۴٠ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮑﺎری ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴١ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ :درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﻣﻌﺘﺎدان راﯾﮕﺎن اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۴٢ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺴﻢ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﮐﻮدک در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴٣ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻗﻮام ﺷﮫﺮ ﻟﻮﺷﺎن :ﻗﻮﻣﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ رھﺒﺮی ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴۴رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ /ﺗﻤﺠﯿﺰک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۴۵ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﻮرای راھﺒﺮدی ﺑﺮای ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﻔﺎھﻤﺎت ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۴۶آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ  ٩١ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۴٧اھﺪای اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﭘﺪر  ۵٣ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ٣ﺑﯿﻤﺎر  -ارم ﻧﯿﻮز
 - ۴٨اﻣﺴﺎل دو ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴٩ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در ﮔﺮو ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵٠وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ۵ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺎﺳﻒآور اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵١ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻟﮕﻮی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵٢ﺑﮫﻮرزان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ۵٣ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵۴ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از دو ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ۵۵ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ :ھﺮ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻃﺮاف ﺗﮫﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵۶ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد اﻣﻮاج  - BTSﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز
 - ۵٧دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ۵٨وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺷﺮﺑﺖ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
 - ۵٩وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۶٠دﺳﺘﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ "دﺳﻔﻮﻧﺎک"  -ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز
 - ۶١ﺳﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ

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

 - ١اﻓﺘﺘﺎح و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ دو ﻃﺮح درﻣﺎﻧ ﯽ
وزارت ﻛﺸﻮر  -ﺑﺨﺶ  ICUﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن راﺿﯿﻪ ﻓﯿﺮوز ﮐﺮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺠﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻓﺘﺘﺎح و ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ دو ﻃﺮح درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ  ICUﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن راﺿﯿﻪ ﻓﯿﺮوز ﮐﺮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤ ﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺠﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت
ﮐﺸﻮر،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺠﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎن درﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ  ICUاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺟﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ واﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﻣﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﮫﺮﯾﺎری رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن راﺿﯿﻪ ﻓﯿﺮوز ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ  ICUاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٩ﺗﺨﺖ وﯾﮋه ﻃﯽ
ﺳﻪ ﻣﺎه راه اﻧﺪازی و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن راﺿﯿﻪ ﻓﯿﺮوز ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﺨﺶ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ٢٠ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن راﺿﯿﻪ ﻓﯿﺮوز ﮐﺮﻣﺎن ﺟﺰء ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ اﯾﺰوﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﮫﺰ اﺳﺖ.

 - ٢ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﺑﮕﺎه در "ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان" /رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۶ :ھﺰار
داﻧﺸﺠﻮی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در  ١۵٠واﺣﺪ ﺧﻮاﺑﮕﺎھﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮫﺮ ﻧﯿﺰ  ٨٠٠داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻣﺎ ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻣﺨﺒﺮدزﻓﻮﻟﯽ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﻟﻮ ،ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﺑﯿﺮ
ﻣﺠﺎﻣﻊ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻤﺎری از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ
اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕ ﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
آﻣﻮزش ،ﭘﮋوھﺶ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪن ﻃﻠﺐ از ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﻃﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎه از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺣﺪود  ٨٩ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۴٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد از ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٩ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد از ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و  ٣١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻃﻠﺐ دارﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وزارت ﻋﻠﻮم اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪ.
ﺷﻔﯿﻌﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ١۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ دوش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ و راھﯽ ﺟﺰ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١۴٠۴ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﻖ  ۵٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن وﺳﯿﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اھﺪاﻓﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب رﺷﺪ ﮐﺮده
وﻟﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻨﻮز ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد .
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻌﺪادی داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟﯽ در دﮐﺘﺮی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  ESIﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ ١٠ :ھﺰار داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻋﻠﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه  ۴٠٠رﺗﺒﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه در ﯾﮏ درﺻﺪ
دﻧﯿﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ از راه اﻧﺪازی ﺑﺰرﮔﺘﺮﺑﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺟﮫﺶ دوم ﭘﮋوھﺸﯽ را در
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻣﺎن دھﯿﻢ.
وی ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۶ :ھﺰار داﻧﺸﺠﻮی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در  ١۵٠واﺣﺪ ﺧﻮاﺑﮕﺎھﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ
 ٨٠٠داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

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

 - ٣ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ :درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﻣﻌﺘﺎدان راﯾﮕﺎن اﺳﺖ
ﺑﺎزﺗﺎب آﻧﻼﻳﻦ  -ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻗﻄﺎر ،اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،وزارت ﮐﺎرﺗﻌﺎون و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
>

 - ۴ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻃﺮح ھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺛﺎر ﺳﻮء ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( درارزﯾﺎﺑﯽ ازﺗﻮﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ
درﺧﺼﻮص اراﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺮح ھﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻨﺪی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۵درﺻﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز
و ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﯿ ﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری و ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻃﺮح ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ در ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗ ﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ھﻢ ﺑﺮھﻢ زﻧﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار
دھﯿﻢ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺳﻮء آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭼﻘﺪر آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ دھﺪ و اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﭼﻘﺪر آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود:ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺴﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد آب ھﺎی
ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﻮد ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺛﺮات ﺳﻮﯾﯽ دارد؛ ﻟﺬا ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺟﮫﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺷﺎن اراﯾﻪ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮح ﺑﺸﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮء ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآﯾﻨﺪ.
وی در ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎﺟﻞ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را دارﻧﺪ اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ھﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .

 - ۵ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ -آراﯾﺸﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﭼﺴﺐ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﻨﮫﺎ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ وارد و
ﺑﺮﭼﺴﺐ اﯾﻦ وزراﺗﺨﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺮاﮐﺰی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﻓﻘﻂ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﻮده و ﺑﺮﭼﺴﺐ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺮاﮐﺰی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ.
"ﺑﮫﺮوز ﺟﻨﺖ" ،ﻣﻌﺎون ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮرﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻈﺎرت وزرات ﺑﮫﺪاﺷﺖ را دارد و
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ،ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﺟﻨﺎﺳﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ وارد
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﮫﺪه دارد ﻣﻮﺿﻮع
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اراﯾﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز را ﻣﻮردی ﻓﺮاﮔﯿﺮ درﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ  ۵درﺻﺪ ﺑﺎزار
ﻣﺼﺮف آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ وارد ﺷﺪه از ﻣﺒﺎدی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد
ﺑﻪ ١١درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ٢۵درﺻﺪ و در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ  ۵درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺟﻨﺖ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎھﻮاره ای ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ دﮐﺘﺮ روی آن ،ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ در ﻣﻮرد ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮوی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را دارﻧﺪ و داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ۶دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ /ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ :ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ -ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ -ﻓﺮھﻨﮕﯽ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺮﮐﺰی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و ﻣﺸﻮرت ھﺎی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ،ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ھﺮ ﺑﺎر ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﻮد .وی در اداﻣﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻓﺎﺗﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮری دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﻓﺘﺮﮐﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر و اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺎ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ،ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﻣﮫﺮ
اﻣﺎم رﺿﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ،رﺷﺘﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ راه اﻧﺪازی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺪود  ١٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ
وی ﮔﻔﺖ :وب ﺳﺎﯾﺖ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎر در ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ١٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎردر آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ٢۵٠٠ :ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ راه اﻧﺪازی
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی زودﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،اداﻣﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﮫﺮ رﺿﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ را ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ھﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻢ
ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻻن ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺨﺼﺺ و ھﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎدان در
رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺧﺎص ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ھﻤﮕﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎﺳﺖ.

 - ٧رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ﻗﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی داروﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮا ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﯾﮏ ﺑﺎم و دو
ھﻮاﺳﺖ و اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در
ﭘﯽ ﻧﺪارد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ﻣﻮرد داروی ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ) دﺳﻔﻮﻧﺎک( ﮔﻔﺖ :داﺳﺘﺎن داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ھﻢ ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن داروی ام اس اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺘﺮاض ﺑﯽ اﺳﺎس اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ھﻤﺎن روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻃﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ام اس ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود  :داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار
داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز اداﻣﻪ داد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻢ ﻋﺮﺿﻪ داروی داﺧﻠﯽ دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻧﮕﺮان ﺗﮫﯿﻪ داروی
ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ دارو ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺳﺎل  ٨٧ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ٨٨وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﯿﻤﺎران ھﻢ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﯽ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺷﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ
دارو ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ھﻤﻪ آن ھﺎ را از ﺗﯿﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻧﻤﯽ داﻧﺪ،
ﻃﯽ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ دارو ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﺎل ﺗﺮاﯾﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﻃﻮل اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض
ﻃﺒﯿﻌﯽ داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ داروھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارو روﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ
ﻃﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻮارض ،ﺑﯿﺶ از ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﮏ دارو ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی اﺗﺨﺎذ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﻋﻮارض اﺑﻼغ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ دارو ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﺑﺎزار
از آن دارو و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرا ن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ داروی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن وارد ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع واردات در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﻪ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎل ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ اول ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ دارو ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﺋﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن دارو از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ
ھﻢ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داﺋﻢ ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺤﺚ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ داروی ﺧﺎرﺟﯽ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﯽ داروی
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺮای رﻓﻊ ھﻤﯿﻦ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ دارو را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﯾﻢ!
وی ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﻔﯽ
داروھﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ھﻢ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﮫﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھﻮای ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ ﻣﺎ را از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻣﺸﺎھﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻣﻊ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﺷﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ دارو ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮب را �واردات دارو از
ﺧﺎرج� ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دم از �ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﻪ داروی داﺧﻠﯽ و اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻪ واردات دﺳﻔﻮﻧﺎک
ﺧﺎرﺟﯽ� ﻣﯽ زﻧﻨﺪ؟!
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻢ آن ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدن داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻏﻠﻂ ﺑﻮد و ھﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو واردات دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ دﺳﻔﻮﻧﺎک داﺧﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ
دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دارد و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﻢ ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺨﺎذ و اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای درک واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﻋﻮارض داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰارﺷﺎت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺗﺨﺎذ و اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 - ٨ﺳﯽ ام ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ،ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﻮﻟﻮژی زﻧﺎن ،در ﯾﺰد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﻮﻟﻮژی زﻧﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ در ﺳﯽ ام ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ اول
ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮداد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﻣﮋﮔﺎن ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ:ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در زﻣﯿﻨﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی زﻧﺎن ،درﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ و روش ھﺎی ﺣﻔﻆ ﺑﺎروری در زﻧﺎن ﺟﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﮫﺒﻮدی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اھﺪاف ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد:ﻣﻮاردی ھ ﻤﭽﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان ،ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺴﻢ رﺣﻢ ،ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ ،و ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ و
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺑﺪﺧﯿﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد  ١١٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ھﻤﺎﯾﺶ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۵۵ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ و  ۴٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺮه ،ھﻠﻨﺪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﻮاھﯽ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر اﻋﻄﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

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

 - ٩ﻣﺮگ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ
ﭘﻮل ﻧﯿﻮز  -ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،زھﺮه در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ را
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن روده ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﻣﺎدر  ٣۵ﺳﺎﻟﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ رﻓﺖ.
زھﺮه ،زن  ٣۵ﺳﺎﻟﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﺪ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن از ﺷﮑﻢ درد
اﻇﮫﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ او در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮد و ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اش
ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ .
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،زھﺮه در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ را ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن روده ھﻨﮕﺎم
ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان از ﺑﺮرﺳﯽ  ۴ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ۵ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در  ٢ﭘﺮوﻧﺪه
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد از آﻧﺎن ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .

 - ١٠آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺑﺎ ھﺴﺘﯿﻢ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﭘﯽ آﻣﺎده ﺑﺎش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮫﺮ ،از آﻣﺎده ﺑﺎش ،اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ،
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان  -ﻣﺮﯾﻢ ﺟﮫﺎن ﭘﻨﺎه  -ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺒﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎھﺪ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و اداره ﮐﻞ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮫﺮ ،ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و واﺣﺪھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ
را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت دھﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ ﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮح ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺪاول ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اداره ﮐﻞ درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ
ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﻄﻌﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ؛ ھﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﻋﺰاﻣﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻣﺘﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮫﺎدھﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ و اراﺋﻪ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ارﮔﺎن ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﯿﻮﻧﯽ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ھﻮا ،اﻣﮑﺎن اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪن ﯾﺎ ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی
آن زﯾﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ راه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ھﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده
از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﺑﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﺑﺎ
در ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﻠﺐ/

 - ١١دﮐﺘﺮ ﮐﺘﺎﯾﻮن ﻧﺠﻔﯽ زاده ،رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮان  :ﺑﯿﻤﺎران ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر را ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان -
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

دﮐﺘﺮ ﮐﺘﺎﯾﻮن ﻧﺠﻔﯽ زاده را ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .او اﺳﺖ ،ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎزه زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن دﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن دراز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﺎزه اﺣﺴﺎس ﮔﻤﮕﺸﺘﮕﯽ و ﻏﺮﯾﺒﮕﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
او اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻮن ﻣﺎدری دﻟﺴﻮز ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺑﮫﺖ زده ﻧﺸﺪه و دﻧﯿﺎی ﺷﺎن دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
ﻧﺸﻮد ،او اﺳﺖ ﮐﻪ از روزھﺎی ﺑﺪون درد ﮐﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ھﺎی درد و رﻧﺞ و ﺑﯽ اﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،او
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ھﺎ و اﺷﮏ ھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و آﻧﻘﺪر ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮاﻧﻪ ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
دﮐﺘﺮﮐﺘﺎﯾﻮن ﻧﺠﻔﯽ زاده ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رﯾﻮی و آی.ﺳﯽ .ﯾﻮ و رﯾﯿﺲ واﺣﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ
اﮐﻨﻮن  ١١ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪی و آراﻣﺶ دادن ﺑﻪ وﺟﻮد و روح آﻧﮫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻠﺦ و
ﺷﯿﺮﯾﻦ ھﺎی ﺳﺎل ھﺎی ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای اش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ.
ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رﯾﻮی و آی.ﺳﯽ.ﯾﻮ ھﺴﺘﻢ و وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ام ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران رﯾﻮی و وﯾﺰﯾﺖ آﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻓﻊ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم اھﺪای اﻋﻀﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اھﺪای ﻋﻀﻮ و ﻋﻠﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﮔﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ رواﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﮐﺎدری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﺮاﺣﺎن در آن ﻧﻘﺶ
دارﻧﺪ .از ﺳﺎل  ٧٩ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﺷﺮوع ﺷﺪ ،اواﯾﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺎل ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ٢٠٠ﻣﻮرد رﺳﯿﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺒﻮد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺳﺎل  ٨٣واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دھﻨﺪه ھﺎی ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﮕﯿﺰه
ﻗﻮی ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ از ﺳﺎل  ٨٣ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮری
در زﻣﯿﻨﻪ اھﺪای ﻋﻀﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸـﺮﻓـﺖ واﺣــــﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩٠ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٩ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﻧﺪ
رﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮوع ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻤﺰﻣﺎن دو رﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دو رﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ھﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
از ﺳﺎل  ٧٩در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارم و ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۵١ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﮐﺎری ﺗﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎری ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮده ،از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﮐﻤﮏ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﺶ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪی اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﯿﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﺳﺖ؟
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دو رﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎر  ١۶ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر ۶٠
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه دﻗﯿﻘﺎً در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارد؟
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در اﺻﻞ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﮐﺘﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺟﺴﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﺪای ﻋﻀﻮ ،زﻧﺪﮔﯽ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ
اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اھﺪای ﻋﻀﻮ ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﺴﺪی ﮐﻪ ھﻨﻮز اﻋﻀﺎی آن ﻓﺎﺳﺪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﺪ؟
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ و زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ
ورم رﯾﻪ ھﺎ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ ﻟﺤﻈﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺻ ﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺪام در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺣﺪی اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ زﯾﺒﺎ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﯾﺎد آﯾﻪ ای از ﻗﺮآن ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽ اﻓﺘﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ
را ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ھﻤﻪ اﻧﺴﺎن ھﺎ
ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ای ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ دارﯾﺪ؟
ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎران ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﻣﺎ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺸﺎن
اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻨﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه دﺧﺘﺮ
 ١٢ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
آن روز وارد اﺗﺎق دﺧﺘﺮ ﺷﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺪرش او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ھﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻤﺎر در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻮت
ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه از ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ؟
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٨

ﺗﺎرﯾﺦ 22ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﭘﺴﺮ  ٢۶ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اش وﺧﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪ و
رﻧﺠﻮر ﺑﻮد در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ و اﻋﻀﺎی ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن را اھﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره
ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺴﺮ ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻼس ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ درس را اداﻣﻪ داد
و ﺷﺎﮔﺮد اول داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ .زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪی دﻓﻊ ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی داروھﺎﯾﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻓﺮد را
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ،دﻓﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻋﻮارض داروﯾﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎر ھﻢ
ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﯾﮏ ﺗﯿﻢ  ٧٠ﻧﻔﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام در ﻧﮕﮫﺪاری از ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ
و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻼش ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﻖ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی در ﺗﺮوﯾﺞ اھﺪای ﻋﻀﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ ،ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺜﺎر اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺜﺎر آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای دارد ﺣﺘﻤﺎً اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ و
درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درد ھﻤﻮﻃﻦ ﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ آﻣﺎر اھﺪای ﻋﻀﻮ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪی ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ از دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ.
درﺑﺎره اھﺪای ﻋﻀﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ؟
اھﺪای ﻋﻀﻮ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ  ١٠ﺗﺎ  ٢٠اھﺪای ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ازای ھﺮ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﺪود  ٣۵در ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ و در اﯾﺮان اﯾﻦ آﻣﺎر ۴/٣دھﻢ در ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی اداﻣﻪ دھﺪ؟
اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﻮن ھﺪف از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺮاﻗﺒﺖ
درﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪی ،ﺳﺎل ھﺎی ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪی داده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺗﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد از ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻣ ﻼً ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ
و اﮐﻨﻮن ﻗﺼﺪ ﺷﺮوع دوﺑﺎره را دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی داروھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﯿﭻ ﮐﺪام
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﮫﯿﻪ داروھﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ از ھﻤﺎن
ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و آرزوی ﺗﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و راه
ﺑﺮود .ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۴٠روز ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد ،او ﯾﮏ ﭘﺴﺮ  ١٨ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﻓﺘﻢ در آﯾﯿﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ آن ﭘﺴﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف در ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای اﯾﺴﺘﺎدم و راه رﻓﺘﻦ آن ﭘﺴﺮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ھﻤﮑﺎرم ﮔﻔﺘﻢ آن ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺣﺴـــﺎس ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ارﮔﺎن اﺳﺖ؟
از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ و ﮐﺒﺪ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را
دارد.
ﭼﻪ آرزوﯾﯽ دارﯾﺪ؟
اﻣﯿﺪوارم ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ از دﻧﯿﺎ ﻧﺮود و ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی اﻋﻀﺎی ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺧﻮد زﯾﺮ ﺧﺎک ﻧﺒﺮد زﯾﺮا ﺑﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ھﺪﯾﻪ ﮐﺮد.
 - ١٢ﻏﻔﻠﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری
ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز -
ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺤﯿﻄﮫﺎی اداری ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ
ھﺎ ،اﻗﺪام ﺟﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﻮد از
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ٨٨اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر راﯾﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ ﻣﺎ در ﻋﯿﻦ آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
راﯾﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ و راﯾﺎﻧﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻓﻠﺞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﮫﺎ و ﭘﮋوھﺸﮫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻧﻮر ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻋﻮاﻣﻞ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ و ﺗﻨﺸﮫﺎی ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮاوان ﺗﺮی ھﻢ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی اداری ﮔﺴﺘﺮش
زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎده  ۵٢ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻨﻮز اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ، ١٩٩٢ﺗﻨﺸﮫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را
ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮن داﻧﺴﺖ و ﭘﺲ از آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .
ﺣﺠﻢ ﮐﺎری زﯾﺎد ،ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﺎﻻ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺸﮫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر،
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻌﺎرﺿﮫﺎی ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﺗﺮس از ﺑﯿﮑﺎری ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﮫﺎم ﻧﻘﺶ ،اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻢ در ﮐﺎرھﺎ و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن
اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرﺷﯿﻮ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ٨٨اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺎﻇﺮ اﺟﺮای آن اﺳﺖ ،ﻧﺤﻮه ﺗﮫﯿﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬای ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ و ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﺷﺎﻏﻼن اﻣﻮر اداری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮر ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ھﻨﻮز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ھﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ و ﮐﺸﻮری رﺳﯿﺪ .
اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا در اﯾﺮان
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻤﺮدرد ،آرﺗﺮوز ،زاﻧﻮ و
ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ،ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﺳﮑﻠﺘﯽ ،ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر در ﺟﮫﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٢٠ﺗﺎ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوھﺸﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ،اﻧﻮاع ﮐﻤﺮدردھﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﻓﺮاد
 ۴۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٣٧ ،درﺻﺪ ﮐﻤﺮدردھﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزای ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول را در ﺑﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻣﺎر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮارض در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺑﺮآن داﺷﺖ ﺗﺎ دھﻪ اول ھﺰاره ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻧﺎم دھﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮارض اﺳﮑﻠﺘﯽ ،ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻧﺎراﺣﺘﯿﮫﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ رﻓﺘﺎری ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﮐﺎری را از
ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات در ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎرھﺎی ﺗﮑﺮاری در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از ادارات اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
دردﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن آﺳﺎن اﺑﺰار ﮐﺎری ،ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن ﮐﺎرھﺎ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪن ،ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ در ﻃﻮل ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد .
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯿﮫﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺜﻞ ﮐﻤﺮدرد و ﻧﺎراﺣﺘﯿﮫﺎی ﺑﺼﺮی و ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رﻓﺘﺎری ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﮐﺎری را از ﻣﺸﮑﻼت
راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات در اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در دﻧﯿﺎ رﺗﺒﻪ دوم را
داراﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﻮم ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼ ﻻت ﺗﺮوﻣﺎی ﺗﮑﺮاری در دﻧﯿﺎﺳﺖ .
زﻧﮓ ﺧﻄﺮ آرﺗﺮوز ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﯿﻨﺎن
ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ از ﮐﻤﺮدرد ،ﮔﺮدن درد ،ﭘﺸﺖ درد ،ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﺳﺮ درد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
آرﺗﺮوز ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :آرﺗﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ ای ﺑﺎ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و درﻣﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ )ﻃﺒﯿﻌﯽ( ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻋﻀﻼت اﻃﺮاف ﺳﺘﻮن ﮔﺮدﻧﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .
وی ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ،ﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﮫﺖ دادن ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ و آرﺗﺮوز زودرس ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺳﺖ .
وی ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد آرﺗﺮوز را ﺗﮑﺮار ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﭘﺮﯾﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﮑﺮار ﺣﺮﮐﺎت ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ،ﻧﺸﺴﺘﻨﮫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ
و ﺗﺮوﻣﺎھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی وارد ﺷﺪه ﻣﻔﺼﻞ را دﭼﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺻﺪﻣﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎﻓﺖ آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد
و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻓﺮد را ﺑﻪ آرﺗﺮوز زودرس ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٣اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ وﯾﮋه اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ
داد١٠:١١- ٢٢/٠۶ /١٣٩٠- .
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک و ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل دﭼﺎر اﻧﻮاع
ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﭼﮫﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب ،ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺗﮫﺮان ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﻣﻌﺘﺎدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ،ﻣﻌﺘﺎدان
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ روان آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﭼﮫﺎر ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﻏﯿﺮ از ﻣﺮاﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ روان ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ،اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮدزﻧﯽ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،وﺳﻮﺳﻪ ،ﻣﺸﺎﺟﺮات
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺧﻮدآزاری ،ﺧﺸﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩ ** ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵۶١٧١٩

 - ١۴رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان را اﺑﻼغ ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ و ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ را ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎده  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ھﻔﺘﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣٩٠ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٠/۶/٧ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ( در اﺑﻼﻋﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۵٨١/٣۶۴٣٧ﻣﻮرخ  ١٣٩٠/۶/٨ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ .
ﻣﺎده واﺣﺪه -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاء و اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺎده  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻨﺪ "ب" ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد :
ب -ﺻﺪ در ﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ و ﺻﺪ در ﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه -دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و
ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ واﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دھﺪ .
در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺻﺪ در ﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ از ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری  ١٣١۶٠٠ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎن اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ( و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ھﻔﺘﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ١٣٩٠ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٠/۶/٧ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن رﺳﯿﺪ .

 - ١۵ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺪر ﺑﺸﺎﮔﺮد
ھﺮﻣﺰ آﻧﻼﯾﻦ  -درﻣﺎﻧﮕﺎه روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺪر ﺑﺸﺎﮔﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ھﺴﺖ ﻣﺜﻼ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎی اﻃﺮاف ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ھﺮﻣﺰآﻧﻼﯾﻦ در ﮐﺎﻣﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آورده اﺳﺖ :اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه از زﻣﺎن آﻏﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ھﺮ ١۵روز ﺗﻌﻄﯿﻞ و  ١۵روز ھﻢ ﻣﺜﻼ ﻓﻌﺎل
ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎ از ﺧﺪﻣﺎت دھﯽ آن ﻧﺎراﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.و ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﻣﺮدم ﺑﺎز ھﻢ
ﻃﺒﻖ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ھﻤﺠﻮار ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﺒﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎره ای ﺟﺰء رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ھﻤﺠﻮار ﻧﺪارﻧﺪ .راه اﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺟﺰء ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎی ﭼﯿﺰی دﯾﮕﻪ ای ﻧﺒﻮد .درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻌﺎل،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ درد
درﻣﺎن ﻣﺮدم ﻣﯿﺨﻮرد.
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮھﺎی ھﻤﺠﻮار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﺮاﯾﻪ را
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺲ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻋﻠﺘﺶ ﭼﯽ ﺑﻮد  ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰء ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم.ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ،ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ھﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ،ﭼﺮا ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺻﺪای ﻣﺮدم دوراﻓﺘﺎده
روﺳﺘﺎھﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد را ﻧﻤﯿﺸﻨﻮد،ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎھﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﺪ ﮐﻪ درک ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎ ﭼﻪ رﻧﺠﮫﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ .
ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ از ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺣﻘﺸﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.

 - ١۶اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان :اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دھﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺗﮫﺮان  -اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ درﻣﺎﻧﯽ را در ھﻤﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪن روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ رھﻨﻤﻮن در روﺳﺘﺎی ﭼﮫﻞ ﻗﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ﺗﮫﺮان در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :اﺣﺪاث اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﯾﻢ و ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،دﻏﺪﻏﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ در روﺳﺘﺎی ﭼﮫﻞ ﻗﯿﺰ در ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ اﺣﺪاث ﺷﺪه و
ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن وارد ﺷﻮﻧﺪ ،آﺑﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪن اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن اﯾﻦ آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺎ ورود ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ رھﻨﻤﻮن در روﺳﺘﺎی ﭼﮫﻞ ﻗﯿﺰ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ،اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ،
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ )ص( ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ری و ﺷﻤﺎری از
ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

 - ١٧ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﺷﺎن ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺗﺎﺳﻒ از »ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ « ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﺷﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ .
ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :ﻣﺠﻠﺲ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻇﮫﺎر ﺗﺎﺳﻒ از ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﺷﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﺛﺎر ﺳﻮء ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( در ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻮﺟﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ در
ﺧﺼﻮص اراﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺮح ھﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎدﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻨﺪی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۵درﺻﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز
و ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری و ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻃﺮح ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ در ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ھﻢ ﺑﺮھﻢ زﻧﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار
دھﯿﻢ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺳﻮء آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭼﻘﺪر آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ دھﺪ و اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﭼﻘﺪر آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.

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

ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺴﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد آب ھﺎی
ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﻮد ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺛﺮات ﺳﻮﯾﯽ دارد؛ ﻟﺬا ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺟﮫﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺷﺎن اراﯾﻪ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻃﺮح ﺑﺸﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮء ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآﯾﻨﺪ.
وی در ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎﺟﻞ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را دارﻧﺪ اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ھﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١٨ﮐﺎردان ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ،اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ھﻔﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﺎردان ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان را اراﯾﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎری و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎردان ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن ﮐﻤﺒﻮد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دھﺎن و دﻧﺪان ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﻣﺪت دوره ﮐﺎرداﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل آن درس ﺗﺌﻮری و ﯾﮏ
ﺳﺎل دﯾﮕﺮ درس ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩ ** ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵۶١۶١٠

 - ١٩رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد :راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١۶٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮازﺟﺎن در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٩١
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن از راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١۶٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ
ﺑﺮازﺟﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٩١ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از دﺷﺘﺴﺘﺎن ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐﮫﻦ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺑﺮازﺟﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺷﺎھﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ھﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﮫﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﺗﻼش ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺷﺎھﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ھﺴﺘﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌ ﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث ﺑﺮازﺟﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١۶٠ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮازﺟﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ھﯿﭻ
ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﮫﻦ از راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١۶٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮازﺟﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٩١ﺧﺒﺮ داد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٧۴درﺻﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :در ﺑﺎزدﯾﺪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ
از آن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری آن اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﮫﻦ ﮐﺴﺮی اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را  ١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎده ﮐﺸﯽ و راه ﺳﺎزی ﻧﺪارد و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ  ١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١۶٠ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﺑﺮازﺟﺎن ،از ﻣﺼﻮﺑﺎت دور اول ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ در ﺑﮫﻤﻦ
ﻣﺎه  ٨۴اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ آن از ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ٨۶ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﮫﻦ اذﻋﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١۵ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  ۶ﺑﻠﻮک در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ و از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی
روز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٠زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ:
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،از راه اﻧﺪازی »ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﺘﻪ
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ« در ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ.
ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،از راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﮐﻮروش اﻋﺘﻤﺎد در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮان از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اداﻣﻪ
داد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در
ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮان ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ و
 CCUدارﻧﺪ ،ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎره اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺗﺎ  ٣ - ۴ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای و آن ﻻﯾﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ
داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآورد
دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮر
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﻮارد ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺳﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی اﺳﺖ.
ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﺘﻈﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ ۶٠ ،درﺻﺪ
ﺣﻤﻼت ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﭘﺲ از ﺳﻦ  ۶٠ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺳﮑﺘﻪ ھﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻦ  ۶٠ﺳﺎﻟﮕﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﮫﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎھﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف
اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﻣﻄﺮح ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢١ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ  :ھﯿﭻ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ورود داروی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان -
ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن داروھﺎی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ در ﯾﮑﯽ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،در ﺣﺎﻟﯽ اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ھﯿﭻ ﻣﺠﻮزی در اﯾﺮان ﺑﺮای
واردات داروھﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ای
 ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ داروی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺧﺒﺎر
ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروھﺎی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ و
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﭼﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارای  ۵٠ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ٢
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ،ﻣﻌﺎون
داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داروھﺎی
ﭼﯿﻨﯽ اﺟﺎزه واردات داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داروھﺎی ﭼﯿﻨﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای داروھﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا از زﻣﺎن
اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻓﻮت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داروی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ،ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻢ ،وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ داروﯾﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داروھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻏﺬا و دارو در ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض دارو ﯾﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮔﺰارش ﻣﯽ دھﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ھﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﺎرﺿﻪ
داروﯾﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وی درﺑﺎره ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ از ﭼﯿﻦ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﺣﺴﺎب ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ از دارو ﺟﺪاﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ در دﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻏﺬا و دارو ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ واردات داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه در داروھﺎی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ھﯿﭻ ﻣﻮردی از ﮔﺰارش ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داروھﺎی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ وارداﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﻗﯿﺎﻣﺖ ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ اﯾﺮان ھﻢ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻔﺘﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ داروی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :داروی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دارو ﯾﯽ زﯾﺮﻧﻈﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
واردات دارو ﺑﻮﯾﮋه داروھﺎی ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.

 - ٢٢ﺻﺪای ﺷﻤﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -
* ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ از ﺗﮫﺮان :ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص از ﺳﺎل  ٨۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺣﺪود  ١٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ،ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ را ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ؟
* ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ از اﺻﻔﮫﺎن :ﭼﺮا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ روی ﻣﻘﺪار ﻧﻤﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ،ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺪارد؟

 - ٢٣رﺷﺪ ﯾﮏ رﻗﻤﯽ ﻗﯿﻤﺖ دارو ھﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮔﻔﺖ» :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم
داروﯾﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ھﺎ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز در ﻣﻮرد داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ
واردﮐﻨﻨﺪه آن ھﺎ در ﻣﻌﺮض ﺿﺮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ...
ﻣﻌﺎون داروﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم داروﯾﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ھﺎ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز در ﻣﻮرد داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ واردﮐﻨﻨﺪه آن ھﺎ در ﻣﻌﺮض ﺿﺮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻓﺰﯾﺶ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﮏ رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز اﻓﺰود :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم و ﺑﯿﻤﺎران ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو
ارزان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ دارو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺴﺎل واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم داروﯾﯽ را اﺟﺒﺎراً ﮔﺮان
ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ھﻢ ھﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮوھﯽ ھﻤﻪ دارو ھﺎ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ دارو ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ واﻗﻌﺎً اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻼن دارو واﻗﻌﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺿﺮر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن در
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن دارو ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ دارو ھﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دارو ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ دارو ﻗﻄﻌ ﺎً ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .

 ۴ - ٢۴ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ» :ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﮫﺮان ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ھﻤﮑﺎری ﺳﺘﺎد ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﭼﮫﺎر ﻣﮑﺎن در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺠﮫﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود :اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺑﺤﺚ درﻣﺎن آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم )ﺷﺮﺑﺖ ﺗﺮﯾﺎک( ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ را
ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای
از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم ھﻨﻮز در آﻧﺠﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای آن ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده  ١۵اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
و اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺮای ھﺮﮔﻮﻧﻪ ھﻤﮑﺎری در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻣﺎده ھﺎی  ١۵و  ١۶اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎھﺪ ﮔﺎم ھﺎی
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را اﻣﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻧﺸﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ھﻤﺎﯾﻮن ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ٣٠٠ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎن و ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،آﻣﺎدﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ .

 - ٢۵اﻣﺮوز ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺪآﺑﺎد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
-----------------------------ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اﺳﺪآﺑﺎد ،ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان در آﯾﯿﻦ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺪآﺑﺎد در ﺳﺎل  ٨۴ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۴ھﺰار و  ۵۶۵ﻣﺘﺮ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﯾﮏ ھﺰار
و  ۴۴٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺪآﺑﺎد  ٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻓﺎز
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ،دارو ﺧﺎﻧﻪ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،رادﯾﻮﻟﻮژی ،ﭘﺬﯾﺮش و ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻃﺐ ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻓﺘﺘﺎح درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺪآﺑﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ  ٢٨ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ٢٨درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﮐﺒﺮ رﻧﺠﺒﺮزاده از ارﺗﻘﺎی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻓﺎز دوم ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮدن ٢٨
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﮏ اﻣﺮ ﺿﺮوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار،
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن و ...ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ و رواﻧﺴﺎزی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ و ﺷﮫﺮداری
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد .

 - ٢۶ﺣﮑﻢ ١٠ﻣﺘﮫﻢ رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز  -ﺑﺮای  ١٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﮫﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺗﮫﺮان در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﺣﮑﻢ
ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﮫﻢ ﯾﺎزدھﻢ ھﻨﻮز ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان  ١٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﮫﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﻧﯿﺰ از اﻧﻔﺼﺎل از
ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ھﻨﻮز اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﮫﻢ ﯾﺎزدھﻢ رھﺎﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی در دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ رھﺎﺳﺎزی دو ﺑﯿﻤﺎر از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم آن در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد.ﻣﺘﮫﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻢ ١٠
ﻧﻔﺰ از ﻣﺘﮫﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٧ﻣﺮگ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ
ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ  -ﻣﺎدر  ٣۵ﺳﺎﻟﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ رﻓﺖ.
زھﺮه ،زن  ٣۵ﺳﺎﻟﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﺪ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن از ﺷﮑﻢ درد
اﻇﮫﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ او در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮد و ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اش
ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،زھﺮه در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ را ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن روده ھﻨﮕﺎم
ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان از ﺑﺮرﺳﯽ  ۴ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ۵ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و
ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :در  ٢ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد از آﻧﺎ ن ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ
اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .

 - ٢٨درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آب در ﺗﺎﺑ ﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،آب ﺳﺎﻟﻢ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﭼﺎی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز دوﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻘﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دو ﺳﻮم وزن ﺑﺪن را آب
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﺪن در ﻣﺤﯿﻂ آب ﺷﻨﺎورﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﺿﺮوری ﺑﺪن و
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ و دﻓﻊ آب ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ دﻓﻊ آب ﺑﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﮐﻢ آﺑﯽ
ﺷﺪه و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ دﻓﻊ آب از ﻃﺮﯾﻖ ادرار ،ﺗﻌﺮﯾﻖ و ﺧﺮوج آب ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻨﻔﺲ و ﮐﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
اﻓﺰود :در روزھﺎی ﮔﺮم ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ دﻓﻊ ادرارش را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻧﻘﯿﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﺪود  ٨ﻟﯿﻮان آب را در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﺪن ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب ﺳﺎﻟﻢ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آن ﭼﺎی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دوغ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب را آب ﻣﯿﻮه و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ھﺎ و ﺳﺒﺰی ھﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ھﺎ و ﺳﺒﺰی ھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ آب ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺣﻔﻆ آب در داﺧﻞ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف آﻧﮫﺎ در روزھﺎی ﮔﺮم
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف آب ﻣﯿﻮه ھﺎ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﻣﯿﻮه ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﮑﺮ
و ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﮫﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﺗﺸﻨﮕﯽ در ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﻧﺮژی زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﮑﺮ و اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آب ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ را
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف آب در ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .
اﺟﺘﻤﺎم** /٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵۶١٢٨٩

 - ٢٩اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ ﺷﻮش
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﯿﺴﺘﻮل وزﯾﮑﻮ واژﯾﻨﺎل در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ ﺷﻮش ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺧﺰاﻋﻠﯽ اروﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ ﺷﻮش ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺣﺪودا  ۵٢ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ھﯿﺴﺘﺮﮐﺘﻮﻣﯽ )ﺧﺎرج ﮐﺮدن رﺣﻢ( دﭼﺎر ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ ادرار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﯿﻦ ﺧﺎرج ﮐﺮدن رﺣﻢ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺷﺪه
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﻣﺎن ھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮫﺎرت و دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﯾﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺨﺖ اروﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺠﮫﺰ و ﺑﺰرگ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ وﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ واﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎدر اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﮫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  .درﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و
ﭘﺲ از  ٣ﺳﺎﻋﺖ ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻪ ای از روده ی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﭘﺲ از  ٣ھﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮﻧﺪھﺎی ادراری ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار ﮐﺎﻣﻼ رﻓﻊ ﺷﺪ .

 - ٣٠آرد ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آھﻦ ﻏﻨﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻏﻨﯽ ﺷﺪن آرد ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎ ﺑﺎ آھﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺑﺎﺑﮏ ﻋﺸﺮﺗﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :آرد ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آھﻦ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آھﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺟﺬب آھﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎده در ﭘﺨﺖ ﻧﺎن
ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎدر ﭘﺨﺖ ﻧﺎن از ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺧﻄﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎ ،ﻗﺼﺎﺑﯽ ھﺎ ،آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ و
دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ اﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار داده و ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﺳﻄﺢ
ﺷﮫﺮ اراک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽ  ٣٠٠ﭘﺮوﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ اراک ﺑﺎﯾﺪ  ۶٠٠ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ٣١ﻣﺎھﻮاره ھﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ھﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﮔﻔﺖ :در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎھﻮاره ،اﻣﻮاج ﺑﺪون ﺗﺠﮫﯿﺰات
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺣﺴﻦ ﻓﺮاھﺎﻧﯽ دراوﻟﯿﻦ روز از ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی رازی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی
ﻣﺎھﻮارھﺎی وآﮔﺎھﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوزه ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺠﺎﺑﯽ اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ وارد ﺣﻮزه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﮐﺎری
واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎھﻮاره ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ و
ﮐﺴ ﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ آن ھﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ھﺎی رﺳﺎﻧﻪ ،اھﺪاف و ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی آن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ وﺟﻮد دارد .
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه اﻣﻮاج ﻣﺎھﻮاره و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ رﺳﻮخ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺻﺮف ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﮐﻼن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻓﺮھﻨﮓ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و ارزش ھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ در ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺮوزی دارﻧﺪ .
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﺛﺎر ﻣﺎھﻮاره دو وﺟﮫﯽ اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ ھﺎ و ﻋﯿﺐ ھﺎﯾﯽ دارد ،ﯾﮏ
ﺳﺮی ﻓﺮﺻﺖ و ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﮫﺪﯾﺪ .ﻣﺎھﻮاره در ﮐﻨﺎر ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از آن ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ :ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ،آﻣﻮزش ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻣﺎھﻮاره ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺪاق
دارد .ﭼﺎﻗﻮ ھﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ھﻢ ﺑﺪ ،ﮐﻮدک زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﻗﻮ را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﮔﻤﺎن دﺳﺘﺶ را ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا
روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﺳﭙﺲ آن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺗﺎ از ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی آن ﻣﺼﻮن ﺑ ﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺟﻨﮓ ﻧﺮم اﻓﺰود :از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در ﺟﮫﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎزی ،آﻣﻮزش اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ و ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﯿﻢ ،آن ﭘﺪﯾﺪه ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ و آﺳﯿﺐ
ھﺎﯾﺶ از ھﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی روز ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻮازم و ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی دﯾﮕﺮ در
راﺳﺘﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ٣٧٠ﻣﺎھﻮاره در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺎھﻮاره ھﺎ  ١٢ھﺰار ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﭘﺨﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ٣٠٠٠ﺷﺒﮑﻪ آن در ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ٣٧٠ :ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﯾﺎل ھﺎ و ﻓﯿﻠﻢ
ھﺎی آﻧﮫﺎ دارای ﺗﻔﮑﺮات و ﻧﻤﺎدھﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی و ﮐﺎﺑﺎﻻﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،در ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪی دﭼﺎر
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،روﯾﮑﺮد رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﻪ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در اواﯾﻞ دھﻪ  ،۶٠رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﮫﺮه ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮد دوم رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را روﯾﮑﺮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :روﯾﮑﺮد ﺳﻮم ،روﯾﮑﺮد ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از
دھﻪ ھﻔﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﺪاف ﻋﻤﺪه ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮫﺎ را در ﺣﻮزه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ادﯾﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه دادن ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰم ،از اھﺪاف ﻋﻤﺪه
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﺷﺒﮫﻪ اﻓﮑﻨﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﺮﻓﺎن ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره در ﺣﻮزه دﯾﻦ داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،اﻧﺤﺮاف در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ و ﻗﺒﺢ زداﯾﯽ از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻋﻤﺪه اھﺪاف ﺷﺒﮑﻪ
ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﺳﯿﻮرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﮐﺎرﺗﯽ و  ...را درﯾﺎﻓﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
رﺳﯿﻮرھﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ،ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺴﺘﮫﺠﻦ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﮏ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻇﮫﻮر ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎھﻮاره ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوازده ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و
ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮ روی آن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه وﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﭘﻮﺷﺶ داده و ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺮای
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره اﯾﯽ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .
ﻓﺮاھﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎھﻮاره ،آﮔﺎھﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﺮم آﮔﺎھﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ داده،
اﻃﻼﻋﺎت ،داﻧﺶ ،ﺑﯿﻨﺶ و ﺗﻮاﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .

 - ٣٢ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،ﻋﺮوﻗﯽ و ﺑﮫﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺣﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﯾﺎن و در راس آﻧﮫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎھﯽ دارای
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎھﯽ در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎھﯽ
در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ  ٣ﺗﺎ  ۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ) ژاﭘﻦ و ﮐﺮه( دارای ﻣﺼﺮف
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎھﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎھﯽ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ  ۶٠ﺗﺎ  ٧۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺑﻪ ۵٠
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﮑﯿﻤﻮھﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﮫﺎ آﺑﺰﯾﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن ،دﻻﯾﻞ ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﯿﺪ .
ﻣﻈﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎھﯽ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﺎھﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ اﻣﮕﺎ ٣
اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎھﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ اﺳﺖ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ٢٠درﺻﺪ ﻣﺎھﯽ را ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ھﺎی آن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﮫﺮه وری ،ھﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ دارد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﻣﺎھﯽ را ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی  A,D,Eداﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎھﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺘﯽ اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D
و اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی  Eاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﻈﻔﺮی ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎھﯽ دارای اﻣﻼح زﯾﺎدی اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :اﻣﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﮐﺮواﻟﻤﻨﺖ )ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ( و
اﻣﻼح ﺗﺮﯾﺲ اﻟﻤﻨﺖ )آھﻦ ،روی و ﯾﺪ( در ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮدو اﻣﺮوزه از ﻓﻠﺲ ﻣﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ٣ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ  ٢٠٠ﺗﺎ  ۴٠٠ﮔﺮم ﻣﺎھﯽ در  ٢ﺗﺎ  ٣ﻣﺮﺗﺒﻪ در ھﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﺑﮫﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را از دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎھﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺰد ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎھﯽ ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﮔﺮان ﺑﻮدن
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎھﯽ را از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﺑﻪ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد .
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻣﺎھﯽ ﺑﯿﺰارﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :اﻓﺰودن ﭼﺎﺷﻨﯽ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻌﻄﺮ
ﺧﺸﮏ از ﺟﻤﻠﻪ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﮫﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﮐﺮدن و ﮐﺎھﺶ ﺑﻮی ﻣﺎھﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺎر ﭘﺰ ﻣﺎھﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻓﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

 - ٣٣ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران :ﺟﺬب ﺑﮫﻮرزان ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران از ﭘﺬﯾﺮش  ٣٢ﺑﮫﺮوز در ﻣﺎزﻧﺪران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺟﺬب ﺑﮫﻮرزان ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ،ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼھﯽ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺑﮫﻮرزان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻧﻔﻠﻮﻧﺰای اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و وﺑﺎ ،ﺑﮫﻮرزان ﻏﯿﺮ از وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻗﺮار دھﻨﺪ .
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻣﻮزش ﻧﮕﮫﺪاری از ﻃﯿﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮫﻮرزان ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺳﺎل  ٨۵در واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﮫﻮرزان در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺷﻮد .
ﺟﻼھﯽ در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫﻮرزان اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﺣﺪود  ٢ھﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺎھﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ھﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﻮرزان ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﮫﺎﯾﺖ دﻗﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
وی از ﭘﺬﯾﺮش  ٣٢ﺑﮫﺮوز در ﻣﺎزﻧﺪران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﺑﮫﻮرزان ﺑﺎ
ﻣﺪرک ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه ای را اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮫﻮرزان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﺗﺎﮐﯿﺪات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ .
در اداﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎزﻧﺪاران ﺟﺰء ﭼﺎق ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ھﺎی ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﺟﺪی ﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
ﻗﺎﺳﻢ اوﯾﺴﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ و آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﻓﻮق ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی واﮔﯿﺮی در روﺳﺘﺎھﺎ اﺳﺖ و ﻗﺶ ﺑﮫﻮرزان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

 - ٣۴ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی رﯾﯿﺲ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و رﯾﯿﺲ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﻟﺒﻨﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ـ و ھﯿﺄت ھﻤﺮاه ،ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﯿﻞ ـ وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻟﺒﻨﺎن ـ و ﺳﺎﻣﯽ اﻟﺪﺣﺪاح ـ رﯾﯿﺲ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﻟﺒﻨﺎن ـ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،در اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻏﻀﻨﻔﺮ رﮐﻦ آﺑﺎدی ـ ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ﺑﯿﺮوت ـ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﮫﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی اﻣﺪاد و
ﻧﺠﺎت ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،آﻣﻮزش و ﻏﯿﺮه ،راه ھﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ ﻣﻮرد
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﯿﻞ ـ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻟﺒﻨﺎن ـ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از اھﺘﻤﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه درﺧﻼل ﺟﻨﮓ  ٣٣روزه و
ﭘﺲ از آن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه دارو و درﻣﺎن در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری
ﮐﺮد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ در دﺳﺖ ﺑﻮدن ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ،اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻃﺮف
اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﯽ اﻟﺪﺣﺪاح ـ رﯾﯿﺲ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﻟﺒﻨﺎن ـ ﻧﯿﺰ در دﯾﺪار ﺑﺎ ھﯿﺄت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻦ ھﻼل
اﺣﻤﺮ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻔﺮ ھﯿﺄت اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ھﺎ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮای ھﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺘﺮش ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ رواﺑﻂ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٣۵اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن زاوه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن زاوه
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ زاوه ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
"ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ" در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ  "www.icana.irﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن زاوه از ﻧﻈﺮ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٨۵ھﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن زاوه ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺎدی روﺑﻪ رو ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺗﻨﮫﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن زاوه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن زاوه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ وزرات ﺧﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ را اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ زاوه ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻧﯿﺎز دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﺎی واھﯽ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﻃﺮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ زاوه ﻣﻮﺟﺐ
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ٣۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ و در ﺟﮫﺖ ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم آﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎرھﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﮐﺘﺮ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ،دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﻣﻌﺎون
درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ)ص( ﺗﮫﺮان
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

 - ٣٧وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی دوﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ
اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ رھﻨﻤﻮن در ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ﺗﮫﺮان در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر را ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در ﺑﺎﻧﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل راه اﻧﺪازی آن در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ
وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ﻣﯽ روﻧﺪ.
وی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎر را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و اداﻣﻪ داد :ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ھﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری و راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎ ن ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر از
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را دو ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺤﺮان در ﺗﮫﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻮی ژه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮫﺮھﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ھﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ رھﻨﻤﻮن ﮐﻪ ﺣﺪود  ٧٠ﺗﺎ  ٨٠ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﺪ،
از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .

 - ٣٨را ه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -در ﻃﻮل  ۶ ،۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١۶ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و  ۴ھﺰار ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ ۶۶ .ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺗﺎ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﯽ ﺑﻪ  ٨۵ھﺰار ﺗﺨﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﮫﺮان دﭼﺎر ﺑﻼی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻮد اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی آن ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد،
ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺴﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ "ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی" در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ  ٨۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﮐﺒﺮ آﺑﺎدی ﺗﮫﺮان ،اﻓﺰود :ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﮫﺮان ﮐﻢ ،ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﻏﯿﺮاﺿﻄﺮاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ درﻣﺎن در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﮫﺮی ﻣﻌﻀﻼت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﮫﺮه ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دھﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﻃﻮل  ۶ ،۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١۶ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و  ۴ھﺰار ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮه
ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺳﺘﺠﺮدی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮوﻣﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۴٠٠ﺗﺨﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ .
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ۶۶ :ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺗﺎ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ٨۵ھﺰار ﺗﺨﺖ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دوﻟﺖ ھﺎی ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.

 - ٣٩ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﻋﻼوه ﺑﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،وزارت ﮐﺸﺎورزی ،وزارت ﻧﯿﺮو و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮐﺎﯾﯿﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ راه ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ آب آﻟﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭘﻞ دﺧﺘﺮ و ﻣﻼوی در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ آب آﻟﻮده ﺗﻨﮫﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯿﻮه ھﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺟﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آب آﻟﻮده و آب ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،و ﺷﺴﺘﺸﻮی دﻗﯿﻖ ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری روﺑﻪ رو ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘﯽ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی ﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎﯾﯿﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ،ﮔﻔﺖ :از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺪارم و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .
وی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ،وزارت ﻧﯿﺮو و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی روﺑﻪ رو ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

 - ۴٠ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮑﺎری ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﻔﺖ:ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﺲ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﺪﻧﺠﺎر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ وی در ﻣﺤﻞ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺎری ﭘﺮ ﺣﺠﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮑﺎری ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر دارد
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﻣﺎده  ١۶اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﭼﮫﺎر ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری درﻣﺎن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩١ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ در ھﻤﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ،راه
اﻧﺪازی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل ﺗﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻧﺠﺎر در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺧﺼﻮص درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدان و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت،
ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﻤﻪ و درﻣﺎن آﻧﺎن از ﺳﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﺤﺚ اﻋﻄﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی �راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی� و �ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ� و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﮫﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮕﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴﺎرات آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در درﻣﺎن و ﺑﮫﺒﻮد ﻗﻄﻌﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ،ﻣﺸﮑﻼت و
ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﻼی ﺑﺰرگ را در ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده  ١۶اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ،ﻻﻣﮑﺎن ،ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﻣﺘﺠﺎھﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ،اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮد و ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮ درﻣﺎن وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺠﺎھﺮ
ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻤﻮد ،دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣ﻣﺎه ،وی را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺠﺎز درﻣﺎن و ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ
ﻧﮕﮫﺪاری و درﻣﺎن ﺷﻮد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎده  ١۵اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﮫﺸﯽ را در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﺳﺘﺎد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺰ آﻣﺎدﮔﯽ اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ
ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را اﺣﺪاث و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻧﺠﺎر ﮔﻔﺖ :در دوﻟﺖ دھﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ  ٢ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
از اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺪی در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رود .
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺮﺿﻪ و ورود ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﮫﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﺟﺮا ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺤﻤﺪﻧﺠﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺧﻮان ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،راه اﻧﺪازی  ۴ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻮﺳﻂ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز درﻣﺎن ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری
درﻣﺎن در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺑﻪ زودی ﭼﮫﺎر ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد در ﺗﮫﺮان راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺰود :اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ از
ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺑﺤﺚ درﻣﺎن آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم )ﺷﺮﺑﺖ ﺗﺮﯾﺎک( ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ
اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر دارﯾﻢ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم ھﻨﻮز در آﻧﺠﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺮای آن ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺘﺎد ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﮫﺎر ﻣﮑﺎن در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺪ و اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺠﮫﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﻻزم را ﺑﻪ
ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
دﺳﺘﺠﺮدی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده  ١۵اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
و اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺮای ھﺮﮔﻮﻧﻪ ھﻤﮑﺎری در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻣﺎده ھﺎی  ١۵و  ١۶اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎھﺪ ﮔﺎم ھﺎی
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را اﻣﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻧﺸﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ھﻤﺎﯾﻮن ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪود ٣٠٠
ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن و ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺎدﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﻘﺘﻀﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وزرای ﮐﺸﻮر و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر،
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﮐﺎوه اﺷﺘﮫﺎردی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .

 - ۴١ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ :درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﻣﻌﺘﺎدان راﯾﮕﺎن اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﺎﻣﻼ
راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺘﺎدان در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﮫﺪاری و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮک اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺘﺎدان در
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﮫﺪاری و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺮک اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮھﺎد اﻗﻄﺎر در ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ١۵اﺻﻼﺣﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺠﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻇﮫﺎرﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﺳﻪ ﭼﮫﺎرروزه
دارﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﺪ و اﯾﻦ درﻣﺎن در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻗﻄﺎر ،اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،وزارت ﮐﺎرﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ،
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
اﻗﻄﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺖ اﺟﺒﺎری در دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵٠٠ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۴٢ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺴﻢ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﮐﻮدک در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -

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

ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد درک ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺧﻄﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻘﻮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ  ،درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺴﻢ )در ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ( ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ آﻣﺎرھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ از ھﺮ  ١٠ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ٢٠ ،ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ٢٨٠ھﺰار ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان  ۴ﭼﮫﺎر
ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اوﺗﯿﺴﻢ ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﻓﺬ دوران رﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮدازش ﻣﻐﺰ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد در ﺣﻮزه ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ،ﻣﮫﺎرت ھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻋﻼﺋﻢ اوﺗﯿﺴﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﻼم ،اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،اﻣﺘﻨﺎع از ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن و ﺑﻐﻞ ﺷﺪن ،ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدن ،ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺤﺪود ،ﺑﺎزی ھﺎ و دل ﺑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺿﯽ ،ﻟﺬت
ﺑﺮدن از ﭼﺮﺧﯿﺪن ﯾﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﺷﯿﺎ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺧﺘﻼل در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ
دﭼﺎر ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن ،درک ﺿﻌﯿﻒ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،اﺧﺘﻼل در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮاس و ﻋﺪم آﻣﻮزش ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ
روش ھﺎی راﯾﺞ آﻣﻮزﺷﯽ از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎری اوﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﮐﻮدک در ﺣﻮزه ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﮔﻔﺘﺎری و ﮐﻼﻣﯽ ،ﻣﮫﺎرت ھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼﺋﻢ آن ﻗﺒﻞ از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ دوره رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑ ﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ درﻣﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ دوران ﻃﻼﯾﯽ رﺷﺪ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ اﻣﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﯾﺎ ﮐﻮدک ﻗﺒﻞ از  ١٢ﻣﺎھﮕﯽ ﺻﺪاﺳﺎزی و ﻧﺠﻮا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﮐﻮدک ﻗﺒﻞ از  ١٢ﻣﺎھﮕﯽ از اﺷﺎره ھﺎی درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﻮدک ﻗﺒﻞ از  ١۶ﻣﺎھﮕﯽ از ﺗﮏ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨ ﺎدار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﻮدک ﻗﺒﻞ از  ٢۴ﻣﺎھﮕﯽ ﺟﻤﻼت دو ﮐﻠﻤﻪ ای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ در ﺳﻮاﻻت ﻗﺒﻠﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه از دﺳﺖ داده اﺳﺖ؟
ﺗﻘﻮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﻮال اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮال آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدن ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺷﮏ اﻧﺪازد
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺎن ھﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮداروﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ درﻣﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮداروﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ھﺪف آﻣﻮزش ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء و اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ و ھﺰﯾﻨﻪ ی زﯾﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن دوره ﻃﻼﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ دﺳﺘﻪ
دوم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﺰﯾﺖ ھﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻓﺰود :اﯾﻦ روش در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺑﺪاع ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻋﺼﺎب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﮫﻮد اﺳﺖ ،در اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪود  ۵٠ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در اﯾﻦ روش ﺑﺮای درﻣﺎن ھﺪف ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روش ﮐﻮدک را ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻣﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻐﺰ در اﯾﻦ روش ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮدازﺷﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
دﮐﺘﺮ ﺗﻘﻮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺴﻮول ﺑﺎﯾﺪ روش ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
و از ورود روش ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﺛﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ روش ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی رﻓﺘﺎری و ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء دارﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
وﻇﯿﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .

 - ۴٣ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻗﻮام ﺷﮫﺮ ﻟﻮﺷﺎن :ﻗﻮﻣﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ رھﺒﺮی ھﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻗﻮام ﻟﻮﺷﺎن ﮔﻔﺖ :ﻗﻮﻣﯿﺖ ھﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم و ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ رھﺒﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از رودﺑﺎر ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ھﻤﺎﯾﺶ وﻓﺎق اﻗﻮام ﻟﻮﺷﺎن ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﺼﻪ ھﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﺣﻀﻮر ﻗﻮﻣﯿﺖ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﻮﻓﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز از اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ﺻﻔﻮف ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎ ﺑﻦ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ
ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺶ ﺳ ﺎزﻧﺪه اﻗﻮام ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺘﻮدﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﻟﻮﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﮫﺪای ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮگ
زرﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﻈﺎم اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﻮﻣﯿﺖ ھﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم و ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ رھﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺗﺪاوم ﺟﻠﺴﺎت ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﺮان اﻗﻮام ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ دل ھﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﮫﺮ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﮔﺮ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺣﺴﺎس ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و اﻗﻮام ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ھﺠﺮت از اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را در ﺷﮫﺮ ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﻟﻮﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺮاھﺎ و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻟﻮﺷﺎن
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ را از
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﮫﺮ ﻟﻮﺷﺎن و وﺟﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ،ﺷﮫﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻟﻮﺷﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪادادی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﮔﯿﻼن ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ و
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﺷﮫﺮ ﻟﻮﺷﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﺪ .
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﻟﻮﺷﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮگ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎی
زﯾﺒﺎی ﺧﺪادادی ﻟﻮﺷﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻗﻮام ﻟﻮﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﺬورات اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻤﺰه و اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ)ع( ﻟﻮﺷﺎن در
ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ را اﻣﺮی ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ و در ﺣﺎل اﺟﺮای ﺷﮫﺮداری ﻟﻮﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرک ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
 ١١٧ھﮑﺘﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﯿﮑﺎری را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻟﻮﺷﺎن داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻟﻮﺷﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﮫﺮک
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮک ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن از ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺳﮫﻢ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮ از ﺑﯿﮑﺎری
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
وی ﺟﺬب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻟﻮﺷﺎن را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻧﺪ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم /ن ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮓ اﻗﻮام اﯾﺮان زﻣﯿﻦ در ﮔﻠﺴﺘﺎن

 - ۴۴رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ /ﺗ ﻤﺠﯿﺰک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺗﺮی ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻤﺘﺮ از ۶٠٠
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺳﮫﻤﯿﻪ داروی آن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در زﻣﯿﻨﻪ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه وﻟﯽ از اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺗﺮ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ھﺰار اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ داروﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﺤﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻖ ﻓﻨﯽ ،اراﯾﻪ دارو ،ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ھﺮ ﮐﺪام دارای اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ای
ﮐﻤﺘﺮ از  ۶٠٠اﻣﺘﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ داروی آن ھﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﺻﺎﻟﺖ ﭘﺮواﻧﻪ آن ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
* ورود ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻤﺠﯿﺰک ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا داروی ﺗﻤﺠﯿﺰک در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺷﮫﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﻤﺠﯿﺰک ﻧﺎم ژﻧﻮﯾﮏ ﺑﻮﭘﺮوﻧﻮرﻓﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻗﺒﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری اﻋﺘﯿﺎد
آور اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺟﺪی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻤﺠﯿﺰک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎی درﻣﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد /.ط
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴۵ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﻮرای راھﺒﺮدی ﺑﺮای ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﻔﺎھﻤﺎت ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻮرای راھﺒﺮدی ﺑﺮای ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﻔﺎھﻤﺎت ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و رﻓﺎه ﺑﻪ زودی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻮرای راھﺒﺮدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و رﻓﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻔﺎھﻤﺎت ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﺎی  ۴ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ/.ح

 - ۴۶آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ  ٩١ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎل در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت آب و ھﻮاﯾﯽ
در ﻓﺮوردﯾﻦ  ٩١ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﺴﻞ ﺳﺮاﺟﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻣﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن
دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺷﺮوع و ﺗﺎ  ١٢ﻣﮫﺮﻣﺎه اداﻣﻪ دارد ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
ﺳﺎﯾﺖ  Sanjeshp.irﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آزﻣﻮن دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ۵آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در  ۵۴رﺷﺘﻪ در ده ﺣﻮزه
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻧﺴﻞ ﺳﺮاﺟﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻨﻮز ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻣﺴﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻣﻮر آﻣﻮزش ﺳﻨﺠﺶ در زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ آزﻣﻮن ھﺮ ﺳﺎل در اﺳﻔﻨﺪه ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﻮاﯾﯽ و ﺟﺎده ای آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ٩١ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ

 - ۴٧اھﺪای اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﭘﺪر  ۵٣ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ٣ﺑﯿﻤﺎر
ارم ﻧﯿﻮز  -ﺟﺎن ﺳﻪ ﺗﻦ از ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺎ اھﺪای اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﭘﺪری  ۵٣ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،ﻏﻼم رﺿﺎ ﺷﮫﺒﺎزی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٠/ ۶ / ١٩ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮارض ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن رزن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﭘﯽ ﻋﻮارض ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻐﺰی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ دﭼﺎر
اﻓﺖ ﺳﻄﺢ ھﻮﺷﯿﺎری ﺷﺪ .
ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ،ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راﺑﻂ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺴﯿﺢ
داﻧﺸﻮری ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮫﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺒﺎزی ،ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎی ﻧﮫﺎﯾﯽ و اھﺪای ﻋﻀﻮ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﮫﺎر ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﻮد و ﺑﯿﻤﺎری از رﻧﺞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﺒﺪی رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

 - ۴٨اﻣﺴﺎل دو ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
زھﺮه  ،ﻣﺎدر  ٣۵ﺳﺎﻟﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﺪ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن از ﺷﮑﻢ درد
اﻇﮫﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ او در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮد و ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اش
ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،زھﺮه در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ را ﺑﺮﯾﺪه
ﺷﺪن روده ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد.

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

اﻣﺴﺎل دو ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان از ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮫﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﻨﺞ ﻣﺎھﻪ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :در دو
ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد از آﻧﺎن ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎن ﺻﺎﻟﺢ اداﻣﻪ داد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ  ١٠ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪ .
وی اﻓﺰود :دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ارﺗﻮﭘﺪی ،زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ و
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر راﺑﻄﻪ ای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎر از ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻄﺎ،
ﺗﺨﻠﻒ ،ﻗﺼﻮر ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎر از ﭘﺰﺷﮏ ،داﺷﺘﻦ دﻗﺖ و ﻣﮫﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎھﯽ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺎ و ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﻋﻤﺪی
ﻧﺪارد .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﮫﺎرت ﻋﻠﻤﯽ و
ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ،ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎده  ۶٠ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ از ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ وﻟﯽ او
ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻗﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در
ﻣﻮارد ﻓﻮری ﮐﻪ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﺐ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻋﻤﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ھﺎی ﻣﺎدی ،دﯾﻪ ﯾﺎ ارش ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺧﻼء روﺑﻪ رو ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺮدم ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺪآﺑﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺮدم در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن آﻣﺎر
ﻣﯿﺰان ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .
دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ رﻧﺠﺒﺮزاده ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺼﻮرات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :راه ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺼﻮرات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮏ در درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺪآﺑﺎد در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و از ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ھﻤﺮاھﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﯿﻤﺎران در اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
رﻧﺠﺒﺮزاده اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
رﻧﺠﺒﺮزاده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ رد ﺷﻮد .
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎھﺎ و ﯾﺎ ﻗﺼﻮرات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ھﺰﯾﻨﻪ آن
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻓﺮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺪآﺑﺎد در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﻮرات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
رﻧﺠﺒﺮزاده ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل آﻣﻮزش ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻗﺼﻮرات ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎور ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای
اراﺋﻪ دھﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺪآﺑﺎد در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ اﻓﺰود :ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﮐﻤﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
رﻧﺠﺒﺮزاده در ﭘﺎﯾﺎن از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .

 - ۴٩ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در ﮔﺮو ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨ ﻤﻮن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻠﺰم دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ و اﻋﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﻏﻔﺎرزاده رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ
رھﻨﻤﻮن در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻗﯿﺎم دﺷﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺶ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ،اﻗﺪام ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران و اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﻗﯿﺎم
دﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  ١٠روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﯿﺎم دﺷﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﺧﻠﯽ ،ارﺗﻮﭘﺪی ،ﮔﻮش ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ
ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرزاده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﺰﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اراﺋﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ارﺟﺎع
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن درﻣﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرزاده ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺪف از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺳﺎزه ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻇﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرزاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮده و آﺷﯿﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ آن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ٧٠درﺻﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ را اﻧﺠﺎم دھﺪ .
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان از راه اﻧﺪازی
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ زودھﻨﮕﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و  ...ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﺨﯿﺺ درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ارزش ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ۵٠ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن ﺑﻪ ھﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﯿﻨﺎ در روﺳﺘﺎی ﭼﮫﻞ ﻗﺰ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻗﯿﺎم دﺷﺖ ﺑﺎ ھﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺟﺮاﺣﯽ و داﺧﻠﯽ راﯾﮕﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ راه اﻧﺪازی
ﺷﺪه اﺳﺖ .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵٠وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ۵ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺎﺳﻒآور اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ھﻤﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﮫﺎدی  ٣٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،داﯾﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺣﺪود ۵
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﻒ آور اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ھﻤﺪاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد روﺣﯿﻪ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ھﻤﺎﻧﻨﺪ روﺣﯿﻪ ﺟﮫﺎدی ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن
اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روزی ھﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ھﻤﺪاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ھﻤﺖ
ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﮫﺎدی  ٣٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،داﯾﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺣﺪود  ۵ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﻒ آور اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ھﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞھﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎر
ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٧۶١ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﮫﺎدی و  ٣٢١۴۶در ﻏﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎﻧﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺰام ﮔﺮوهھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺠﺖ اﻟﺴﻼم ﺷﺎه ﭼﺮاﻏﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻗﯿﺎم دﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻗﯿﺎمدﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۵٠٠٠٠ﻧﻔﺮی
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دارد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪودی را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و وﯾﺰﯾﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻗﯿﺎمدﺷﺖ ﺣﺪود  ۴٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎدﺛﻪدﯾﺪه و ﯾﺎ دﭼﺎر
ﻋﺎرﺿﻪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪود در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد .از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ را ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪه را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۵١ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻟﮕﻮی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ورزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎد و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺪﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ورزش در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ورزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎد و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺪﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻃﯿﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﺸﻮر در ﺳﻨﻨﺪج ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎد ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ ﺧﻮد اﻟﮕﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ درﻣﺎن اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﮔﻮاه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﭙﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻟﮕﻮ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ در ﭼﻨﺪ دھﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ
ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﺪﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﻣﺮدم در راﺳﺘﺎی
ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ورزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎد و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزش اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از ﺳﻮی ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺖ رھﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ .
وی واﮔﺬاری ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ورزﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن را اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد،
ﭘﺮﺳﺘﺎران ورزﺷﮑﺎر از اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﮫﺮه ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺷﺎد و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻓﺰود :از آﻗﺎی ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ،رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺗﯿﻢ ھﻤﮑﺎران ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
وی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻨﻮان

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

ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﮐﻨﺎر ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮﺳﺘﺎران وﺟﻮد دارد ﺑﺎر اﺻﻠﯽ
ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ دوش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﺰﯾﺰ
اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی اھﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﮫﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
روﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻋﺘﻼ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از اﻓﺘﺨﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار وﯾﮋه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی ﺧﺎص ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺳﻌﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﻮد .

 - ۵٢ﺑﮫﻮرزان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺑﮫﻮرز از  ١٠ﺑﮫﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اھﺪای ﺟﻮاﯾﺰی ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻣﮫﺪی زاده ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از  ١٠ﺑﮫﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺑﮫﻮرز ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل  ١٣۶٣ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ۴٠درﺻﺪ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﮐﺸﻮر در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ٨٠
درﺻﺪ آن ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش ھﺎی ﺳﺎده و اوﻟﯿﻪ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ھﺪف رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎھﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪ و ﺗﻼش ﺑﮫﻮرزان در دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎھﺎی
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻻزم ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از اﺷﺎﻋﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد .وی از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ٣٠ھﺰار ﺑﮫﻮرز در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫﻮرز در ﻗﺎﻟﺐ  ١٨ھﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮫﺪی
زاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٢٨٧ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ۴٢ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ھﻔﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﮫﯿﻼت زاﯾﻤﺎن و  ٣۶ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﮫﺮی ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﻧﺮم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ازای ھﺮ  ١۵٠٠ﻧﻔﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .وی ﻧﻘﺶ ﺑﮫﻮرزان را در
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺮھﻮن زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ﺑﮫﻮرزان
ھﺴﺘﯿﻢ؛ زﯾﺮا ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﺮوی ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ .

 - ۵٣ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺴﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ  ٨۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﮐﺒﺮ آﺑﺎدی ﺗﮫﺮان ،اﻓﺰود :ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﮫﺮان ﮐﻢ ،ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ ،ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .
دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﮫﺮان دﭼﺎر ﺑﻠﯿﻪ ای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻮد اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی آن ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد ،اﻓﺰود :راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﻏﯿﺮاﺿﻄﺮاری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ درﻣﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﮫﺮی ،ﻣﻌﻀﻼت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮده اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﮫﺮه ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﯾﻪ دھﯿﻢ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٣١

ﺗﺎرﯾﺦ 22ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻣﺸﮫﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ روز  ١٠٠ﻋﻤﻞ آب ﻣﺮوارﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١۶ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺗﺨﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ .
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮی اﻓﺰود :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮوﻣﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۴٠٠ﺗﺨﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  ۶۶ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﺗﺎ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ٨۵ھﺰار ﺗﺨﺖ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دوﻟﺖ ھﺎی ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.

 - ۵۴ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از دو ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در ﺗﮫﺮان
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -ھﺮﭼﻘﺪر ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آب ﺗﺮھﺎن آﻟﻮده ﯾﻨﺴﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﺑﺎ ﮐﺮاھﺖ ﻟﯿﻮان آب
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ .ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ روز ھﻢ ﺧﺒﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آب در ﺗﮫﺮان را ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪن ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺘﻪ
زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺼﺮف آب ﺷﮫﺮی ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ آب ﺗﮫﺮان آﻟﻮده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آب ﺗﮫﺮان آﺑﻮده ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺪاﻓﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﭘﻠﻤﭗ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه آب در ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺗﮫﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ".
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؛
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﮑﺬﯾﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺗﮫﺮان از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و آن را رد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ آب ﺷﺮب ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﯿﺘﺮات آب ﺗﮫﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ.
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ آب را در ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ ھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ھﺮ روز ھﻢ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ از آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﯿﺶ از
 ٨٠درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎ ﻧﯿﺘﺮات ﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٣۶ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺪار
ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه ) ROﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب( ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آب رﻗﯿﻖ ﺷﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﮫﺒﻮد
ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺧﯿﺮا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺎھﮫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ .ﮐﺎری ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ،ﭘﺎﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب از ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آب در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ از رده ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﺎھﮫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب از
ﻃﺮﯾﻖ آﺑﮫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ٣۵ .درﺻﺪ آب ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﺑﮫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﭼﺎھﮫﺎ و  ۶۵درﺻﺪ از آﺑﮫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت دارد و آب ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان آﻟﻮده اﺳﺖ؟
ھﻨﻮز  ٢ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،آب
ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ آﻧﮫﺎ ،آﻟﻮده اﺳﺖ .وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ،ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﮫﺎ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ آب ﺷﺮب اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای دارد؟
ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از آب ﺳﺪ ﻣﺎﻣﻠﻮ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻓﺴﺮﯾﻪ ﺗﮫﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮﯾﺰ از آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺻﺤﺖ دارد ﮐﻪ آﺑﮫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ؟
آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﺰاران ﺗﺴﺖ ﺑﺮ روی آب
ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا آن ھﺎ از ﻣﺒﺪأ ﭘﺎک ھﺴﺘﻨﺪ.
۴٧٢٣٢

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

 - ۵۵ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ :ھﺮ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻃﺮاف ﺗﮫﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم اﻃﺮاف ﺗﮫﺮان را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﭙﺎه ﺗﮫﺮان در ھﺮ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ را ﯾﮑﯽ از از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎ ن ﻓﺎرس ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ھﻤﺪاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ رھﻨﻤﻮن ﮐﻪ در
روﺳﺘﺎی ﭼﮫﻞ ﻗﺰ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ،اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻣﮫﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ
در راﺳﺘﺎی ھﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس داﺷﺘﯿﻢ ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺴﯿﺠﯽ ھﺎ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎھﺪاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ از اﻣﺎم راﺣﻞ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮخ ﻧﺸﯿﻨﺎن اﺳﺖ اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮔﺮوه
ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر داﺋﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم روﺑﻪ
رو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮدار ھﻤﺪاﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﭙﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ اﻃﺮاف ﺗﮫﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و  ۵ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ھﺮ
ﻓﺼﻠﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ ٨٧١ :ﻧﻔﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن در ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﻪ
اﺑﺰار و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺑﯽ در اﻋﺰام ﮔﺮوه ھﺎی
ﺟﮫﺎدی از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎز ﺷﻮد .
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻻن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و
زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﯾﮏ ھﺰار ﻣﺪرﺳﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﮫﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ ھﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ھﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ  ١٠ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .
وی اﻓﺰود  :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻻن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪودی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ۴٠
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﺎن ھﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮ و راه اﻧﺪازی ﺷﻮد
ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه و ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﮫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت در اﯾﻦ ﺟﺎده را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ .

 - ۵۶ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد اﻣﻮاج BTS
ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آﻧﺘﻦ ھﺎی ﺗﻠﻔﻦ
ھﻤﺮاه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺪاﻓﯽ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :آﻧﺘﻦ ھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮھﺎ ،روﺳﺘﺎھﺎ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮھﺎی ھﺮﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دھﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ روی
ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﮫﺎ و ﯾﺎ روی دﮐﻠﮫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﻮاج اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ھﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻢ از آﻧﺘﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﺘﻦ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻣﻮج در ﻓﻀﺎ ،ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ
و ﻣﺮدم در ﻣﯿﺪاﻧﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر ﮔﻔﺖ :ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﻨﺎزل ،ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣﻨﺰل ﯾﺎ
ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ ،ﻣﻮج ھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ آﻧﺘﻦ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻪ
ھﺎی ﻣﺠﺎور ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺼﺐ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از آﻧﺘﻦ ھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﻮدﻣﻨﺪ ،در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .
ﻧﺪاﻓﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎم اﯾﻤﻨﯽ ھﺴﺘﻪ ای و اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﭘﺮاﺗﻮرھﺎی
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ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﻧﻈﺎرت دارد ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺷﺪت ﻣﯿﺪاﻧﮫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ ھﺎی ﻓﻮق ،در
ﻣﺤﻠﮫﺎی ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .

 - ۵٧دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺎک  -اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۴٠درﺻﺪ از ﻧﯿﺎز داروﯾﯽ  ١٨ھﺰار و  ۶٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ داروی
دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﺒﻮد اﯾﻦ دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻌﺪادی از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺣﻮزه داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روزھﺎ دﺳﺘﺨﻮش اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻌﺪ از
ﻣﺎﺟﺮای داروی ﺟﺪﯾﺪ ام اس ،ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف "دﺳﻔﻮﻧﺎک" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود ،ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﻌﺪ از اﺧﺒﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی
"دﺳﻔﻮﻧﺎک" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎز داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ واردات داروی "دﺳﻔﺮال" از
ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۴٠درﺻﺪ از ﻧﯿﺎز داروﯾﯽ  ١٨ھﺰار و  ۶٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﺒﻮد اﯾﻦ دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻌﺪادی از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ را ﻓﺮاھﻢ
آورده اﺳﺖ.
در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی زﯾﺎدی از اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داروﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ .

 - ۵٨وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺷﺮﺑﺖ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺘﺎد ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﮫﺎر ﻣﮑﺎن در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺪ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺠﮫﯿﺰ و
راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ...
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺘﺎد ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﮫﺎر ﻣﮑﺎن در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺪ و
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺠﮫﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﻻزم
را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺮﺑﺖ ﺗﺮﯾﺎک ﮔﻔﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺮﺑﺖ ﺗﺮﯾﺎک در ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ دارد و ﮐﻤﺒﻮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻮی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺑﺤﺚ درﻣﺎن آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم )ﺷﺮﺑﺖ ﺗﺮﯾﺎک( ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ای از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم ھﻨﻮز در آﻧﺠﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای آن ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺘﺎد ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﮫﺎر ﻣﮑﺎن در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺪ و
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺠﮫﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﻻزم
را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
دﺳﺘﺠﺮدی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده  ١۵اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
و اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺮای ھﺮﮔﻮﻧﻪ ھﻤﮑﺎری در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻣﺎده ھﺎی  ١۵و  ١۶اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎھﺪ ﮔﺎﻣﮫﺎی
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را اﻣﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻧﺸﻮد ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرﺗﮫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 - ۵٩وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ١۴:١١- ٢١/٠۶ /١٣٩٠- .
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ رھﻨﻤﻮن در ﻗﯿﺎﻣﺪﺷﺖ ﺗﮫﺮان در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر را ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در ﺑﺎﻧﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎر ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل راه اﻧﺪازی آن در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ
وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ﻣﯽ روﻧﺪ.
وی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎر را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و اداﻣﻪ داد :ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ھﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری و راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را دو ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺤﺮان در ﺗﮫﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮫﺮھﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ھﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ
ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ دﮐﺘﺮ رھﻨﻤﻮن ﮐﻪ ﺣﺪود  ٧٠ﺗﺎ  ٨٠ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﺪ ،از
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺗﮫﺮام ۶٨۴ /١٢٧۵/٩٠٢۵/اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵۶٠۵٨٠

 - ۶٠دﺳﺘﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ "دﺳﻔﻮﻧﺎک"
ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز  -اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٠ /٣ /٣از ﻃﺮف وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺎل داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک را ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﻣﮫﺮ :ﺣﻮزه دارو ﯾﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روزھﺎ دﺳﺘﺨﻮش اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای داروی ﺟﺪﯾﺪ ام اس ،ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف "دﺳﻔﻮﻧﺎک" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﺧﺒﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی "دﺳﻔﻮﻧﺎک" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎز داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ واردات داروی "دﺳﻔﺮال" از ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۴٠درﺻﺪ از ﻧﯿﺎز داروﯾﯽ  ١٨ھﺰار و  ۶٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در روزھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﺒﻮد اﯾﻦ دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻌﺪادی از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ را ﻓﺮاھﻢ
آورده اﺳﺖ.
در ھﻤﯿﻦ ارﺗ ﺒﺎط ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی زﯾﺎدی از اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داروﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ .
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دارو از ﺳﺎل  ٨۶ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺎل از داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ھﺮﺳﺎل  ٢۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در واردات داروی "دﺳﻔﺮال" داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻮک ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود :
اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٠/٣/٣از ﻃﺮف وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن
وﯾﺎل داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک را ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
ﻣﻠﮑﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬراد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داروھﺎی ژﻧﺮﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺎل از اﯾﻦ دارو در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﯿﭻ اﻋﺘﺮاض و ﻋﺎرﺿﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺎرﺿﻪ دارد .
ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای واردات داروی ﺟﺪﯾﺪ ام اس و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ داروی اروﮔﻮﺋﻪ ای ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ،ﺣﺎﻻ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﮕﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .

 - ۶١ﺳﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی و ھﻤﮑﺎری ھﺎی داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد .
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻗﺎﺳﻤﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻧﻘﺸﻪ راه ﭘﻨﺞ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ داﻧﺶ و
ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺴﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوری در دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ در
ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ زودی ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎدھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﯿﺎت دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻼن ھﻤﮑﺎری داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ و اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﮫﺎدھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
وی اﻓﺰود  :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ در
ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از دﯾﮕﺮ اھﺪاف ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی و ھﻤﮑﺎری ھﺎی داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﺳﺎل
 ٨٧ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﻨﺎﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردھﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻨﺎدی ﻣﺪون ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺮح ھﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ،ﺗﺸﮑﯿﻞ  ١٠ﺳﺘﺎد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ھﺎی راھﺒﺮدی ،ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی  ۵٨ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﺎھﻨﮕﯽ داﻧﺶ وﺻﻨﻌﺖ ،راه اﻧﺪازی  ٢٧ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ۶٧ ،ﻣﺮﮐﺰ
رﺷﺪ و  ٢٣ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ اﻗﻤﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و  ٢٣ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻃﻮل ﺳﺎل ھﺎی  ٨٧ﺗﺎ  ٨٩در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ  ۵۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک ھﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎرک ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰرﺷﺪ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮم و ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﯽ** ١۵٨١**٩١٩٠اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵۶٠۵۵٨

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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