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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮ داد :راه اﻧﺪازی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺎ
ﺳﺎل ٩١اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﻨﺘﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢ﺣﻀﻮر دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ھﻤﺎﯾﺶ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺎری  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٣زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵اول ﻣﮫﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ۶ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﺸﮫﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٧اﻧﺘﻘﺎد رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی از اﻓﺰاﯾﺶ  ٢ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ داروی »ﺳﻠﺴﭙﺖ«  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٨رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪره اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﺮان :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ورود داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن را اﻧﺠﺎم
دھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٩ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ام اس زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٠ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ از واردات دارو  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ١١ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٢ﺳﻼم اﯾﺮان  -روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
 - ١٣ھﻮای ﻗﻠﺒﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ١۴ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد در ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١۵اول ﻣﮫﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١۶ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ از واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس
 - ١٧ﯾﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻟﺰوم ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﻪ ﺧﺮدﺳﺎﻻن در ﻣﮫﺪھﺎی
ﮐﻮدک  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٨ﻣﺴﺌﻮل ﺣﯿﻄﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن :اﻟﻤﭙﯿﺎد اﻣﺴﺎل در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط  ،دﻗﺖ و ﺑﯽ
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٩رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٠رﯾﯿﺲ داﻧ ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﺧﺒﺮ داد :ھﺰﯾﻨﻪ  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اردﺑﯿﻞ -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢١ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢٢ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﮫﺎی ھﻤﺪان اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٢٣ﻧﻮع آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢۴ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ :ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اردﺑﯿﻞ در دوﻟﺖ دھﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۵ﮔﺎھﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻻزم اﺳﺖ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ٢۶دﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﯿﺪ ،راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارﯾﺪ!  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ٢٧ﺻﺪای ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ٢٨ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز
 - ٢٩اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺲ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ  -اﻳﻤﻨﺎ
 - ٣٠ھﻨﻮز ﯾﮏ رﯾﺎل از  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻮز
 - ٣١درﺧﺸﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن
 - ٣٢ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ  ٢رﺗﺒﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد  -ﺷﻔﺎف
 - ٣٣وﺑﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ٣۴ﺳﺎﺧﺖ دو ﺑﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺳﻼﻣﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٣۵زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺴﻄﯽ  ٧٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن  -ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان
 - ٣۶ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ :ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ اھﺪا ﻋﻀﻮ در ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس
 - ٣٧رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آب ،ﻏﺬا و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٣٨آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دارو در ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٩اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴٠ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎدر؟  -ﻣﺠﻼت ھﻤﺸﮫﺮی
 - ۴١ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮر ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -وب دا
 - ۴٢ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ :اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۴٣ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎم ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ھﺎ را ﺗﻠﺦ ﮐﺮد  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 ١۵ - ۴۴درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴۵ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ آ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴۶اﻧﻮاع واﮐﺴﻦ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴٧داروھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪ  -ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
 - ۴٨در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ
 ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴٩اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﮫﺎدﯾﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر در ﺷﮫﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﻋﯿﻦ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۵٠وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ رود  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵١ﻃﺮح دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵٢رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش،ﺣﻠﻖ وﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺰھﺮا) س(اﺻﻔﮫﺎن :ﻧﻮزادان ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش ھﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۵٣ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﻗﻠﺒﯽ در ﺟﮫﺎن رخ ﻣﯽ دھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵۴اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻮاﻧﺢ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و رواﻧﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵۵ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺰارﯾﻦ  -ﻣﺠﻼت ھﻤﺸﮫﺮی
* - ۵۶ورود ﻧﺎرﻧﮕﯽ ھﺎی ﻧﯿﺎﮔﺎرا و ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار* ﻣﮫﺎﺟﺮان :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﺒﺰی زﯾﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان زد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری
اﯾﺴﻨﺎ
 - ۵٧اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﺜﺎرﮔﺮان  -ﻓﺎش ﻧﯿﻮز
 ١۴ - ۵٨ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری درﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٠راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
 - ۵٩ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ از ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ از اﺧﻄﺎر وزﯾﺮ ﺗﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﯿﮕﺎری داﻧﺸﺠﻮی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻃﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﮕﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۶٠ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در آﻏﻮﺷﻢ ﺟﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ  -وب دا
 - ۶١ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری »ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری« ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۶٢ﺣﻀﻮر  ٢٩۵٠داوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮﻧﮫﺎی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﮐﻮرد ﺑﻮد  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۶٣اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اھﺪا ﺷﺪ  -وب دا

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮ داد :راه اﻧﺪازی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺎ
ﺳﺎل ٩١اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮی
داﻧﺸﮑﺪه در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران و آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ روش ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ،
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮی داﻧﺸﮑﺪه در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران و آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ روش ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ٩١راه
اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺼﻮر ﮐﺸﺎورز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
از داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه از ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺷﺎھﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و
اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ در داﻧﺸﮑﺪه وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ورودی ھﺎی رﺷﺘﻪ
ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و داروﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داروﺳﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﮐﺸﺎورز در اداﻣﻪ از راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﻨﺘﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و راه اﻧﺪازی ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ و ﺿﺮورت ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ آن ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ھﺎ را ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ وﯾﮋه اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ اوﻟﯿﻦ دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﺟﺬب در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺼﻮرت ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروﺳﺎز ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺎزار ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،راه اﻧﺪازی ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه را
از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﯿﭻ درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و آﻣﻮزش ﺗﺌﻮرﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در راه اﻧﺪازی ﭼﻨﺪﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه در
داﻧﺸﮑﺪه ،درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺸﺎورز ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ روز اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮ داﻧﺸﺠﻮ دارای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﮐﻼس ھﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ھﺎی
ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺐ ﻣﺪرن و ﻗﺪﯾﻢ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ھﺮ دو رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢ﺣﻀﻮر دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ھﻤﺎﯾﺶ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺎری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺣﻀﻮر دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ھﻤﺎﯾﺶ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺎری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺎﻧﺎ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ھﺎری ﺷﺸﻢ ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
در ﺷﻌﺎر ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ھﺎری ﺑﺮوﯾﻢ و آﮔﺎھﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ھﺎری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺷﺸﻢ ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﮫﯿﺪ رﺳﺘﻢ ﭘﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
"

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٣زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﭘﯿﺶ از ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن،
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ ھﺸﺪار دادﻧﺪ .
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد " ،ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ " .
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ و ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ  .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ  .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و درﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ از آن ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ھﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﮫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ...
ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﻮد  .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎ و اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ،زﻣﺎن ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻓﺘﺎد .
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﺧﺒﺮ از وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ دادﻧﺪ .
وﻋﺪه ای ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ ،واﮐﻨﺶ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ  .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد  .رﯾﯿﺲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وﺟﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺻﺮف دﯾﮕﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﺎری زﻧﺪﮔﯽ – و ﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﯿﺮ – ﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ آن ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ ،ھﺸﺪار داد .
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮫﺎ ،ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺣﺬف ﺷﺪ و در ﺧﺒﺮھﺎ از ﻗﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ،ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ،اﯾﻦ اﻣﺮ زﻧﮓ
ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود  .ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده
ھﺎ  ،ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ رﺑﺎﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻟﺴﻼم اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮﺗﺎرﻧﻤﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ) ﺑﮫﺴﺎﯾﺖ ( داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ .
• ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﯿﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ از درﺟﻪ اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در
ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺷﯿﺮ را در ردﯾﻒ ﻓﺮآورده ھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن ﻗﺮار داد ؟
ﺷﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ، Dﻻﮐﺘﻮز و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﺗﯿﯿﻨﯽ ﻓﺴﻔﺮدار ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﺷﯿﺮ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺴﻔﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ
ﺿﺮوری اﺳﺖ و از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .از ھﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺴﯿﻢ
اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
• آﺛﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟
ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺷﯿﺮی ﮐﻢ ﭼﺮب ،ﺟﺰو ﻏﺬاھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺳﺒﺪ و ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮار
ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﺴﯿﻢ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬی ﺿﺮوری ﺑﺮای رﺷﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ و دﻧﺪان ھﺎ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﮐﺎﻓﯽ وﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪن دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ و اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻧﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ دﻧﺪان ھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ آن ﺷﻮد .ﮐﻤﺒﻮد
ﮐﻠﺴﯿﻢ درﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ
ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﻮﺗﺎه
ﻗﺪﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﮐﯽ و ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺧﻮن از دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ.
ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ز ﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﺑﺎرداری  ،ﺷﯿﺮدھﯽ  ،ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻨﯿﻦ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ و ﺣﺘﯽ دﻧﺪان ھﺎی ﻣﺎدر ﺑﺮداﺷﺖ
ﺷﻮد؛ ﺑﮫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﻧﺪان ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻧﺮﻣﯽ
و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان از ﻋﻮارض ﻣﺸﮫﻮد ﮐﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در ﻣﺮدان ھﻢ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف
ﺷﯿﺮ درﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در دوران رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﮐﻨﺪی رﺷﺪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﯽ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ازﭼﻨﺎن ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
دوران ھﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎل ھﺎی آﺗﯽ ﻋﻤﺮ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی زود رس ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺨﻠﺨﻞ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ و ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﮐﻢ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ  .ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ در
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ در ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه آﺛﺎر ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮔﺬاﺷﺖ.
•

روزاﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ ؟

ﺷﯿﺮ وﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﻨﯿﺮ،ﮐﺸﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪارﮐﺎﻓﯽ  ،ﻧﯿﺎزﺑﺪن ﺑﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻢ ﭼﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع ﭘﺮﭼﺮب دارای ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ  ،ﻧﯿﺎز
ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ دارای  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل درروز ٢ﺗﺎ  ٣ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ
ﮐﻠﺴﯿﻢ وی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ وﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﺠﺎی ﺷﯿﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ھﺎی آن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﻨﯿﺮ وﮐﺸﮏ ) ﮐﻢ ﻧﻤﮏ (ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دوﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻌﺎدل  ۴۵ﺗﺎ۶٠ﮔﺮم ) ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﻗﻮﻃﯽ ﮐﺒﺮﯾﺖ( ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﻣﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﮐﺸﮏ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ
ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ دارد.
در دوران ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،روزاﻧﻪ  ٣واﺣﺪ از ﮔﺮوه ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .زﻧﺎن ﺑﺎردار وﺷﯿﺮده ھﻢ
ﻧﯿﺎزﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ  ٣واﺣﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل روزاﻧﻪ  ٢واﺣﺪ از ﮔﺮوه ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی آن
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ  .ﯾﮏ واﺣﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﻣﺎﺳﺖ و ﯾﺎ  ۴۵ﺗﺎ  ۶٠ﮔﺮم ﭘﻨﯿﺮ ) دوﻗﻮﻃﯽ ﮐﺒﺮﯾﺖ (
وﯾﺎ  ٣/۴ﻟﯿﻮان ﮐﺸﮏ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ  .ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮاردارﻧﺪ ،ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮد.
در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان و
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dدر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی
ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﯿﺮو ﻣﻐﺬی ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dاﺳﺖ ،آﯾﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاورده ھﺎی ﺷﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﺷﯿﺮ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dو ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻼﻟﯿﺖ در ﭼﺮﺑﯽ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﺧﺎﻣﻪ و ﮐﺮه از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﯿﺮھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ،
ﻣﻘﺪار وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ  .ﻣﻘﺪاری از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﺷﯿﺮ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن و ﮔﺮﻣﺎدھﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽ
رود  .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺑﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺬب
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اھﻤﯿﺖ دارد  .ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﯿﺮ ،ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dدر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل،
ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﺑﺎردار و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ -ﺣﺪود  ٧ﯾﺎ  ٨ﺳﺎل ﭘﯿﺶ -ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی ﺑﺮای اﻓﺰودن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﻢ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻌﺪ ھﺎ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .
• و ﺳﺨﻦ آﺧﺮ؟
ھﻢ اﯾﻨﮏ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﺮان اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ھﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎراﻧﻪ داده ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ روی ﻓﺮآورده ھﺎی
ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ
دوﻟﺖ اﺳﺖ .
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ١٣٩ﮔﺮم ) ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان( ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﯾﻦ رﻗﻢ روزاﻧﻪ  ٨٢ﮔﺮم) ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺘﮑﺎن( اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ) ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮارو ﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی( در ﮐﺸﻮر ﮐﻮﯾﺖ ،ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت  ۴٨۴ﮔﺮم )ﻣﻌﺎدل  ٢ﻟﯿﻮان( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﯿﺮ درﮐﺸﻮر ،دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی
ﻣﮑﺮر و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻻن وﻗﺖ ،ﯾﺎراﻧﻪ ای از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺮ راﯾﮕﺎن در ﻣﺪارس اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .اﺟﺮای ﻃﺮح
ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،راھﯽ ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮓ
ﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻮد .
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ و ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ و
ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻤﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ،ﻟﻄﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ھﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ -ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ -وارد ﺷﻮد و ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم .ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ زد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻣﺮدم از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻟﻄﻤﻪ ھﺎی اﯾﻦ اﻗﺪام در آﯾﻨﺪه ،ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ھﺎﯾﯽ را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
دھﺪ ،ﺷﺎھﺪ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻻھﺎ ی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ در آﻣﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ ،از ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ای ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﻓﺮآھﻢ آورد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺎی ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ،اﺑﺘﻼی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﮐﺎھﺶ ﺑﮫﺮه وری و ﮐﺎھﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﭼﻮﺑﺴﺎز ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم دو ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار  ٣ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﯿﺎت
وزﯾﺮان در اﺳﺘﺎن ھﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻮﺳﻂ وی اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی اﻓﺰود :ﺟﮫﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ھﺮﮔﻮﻧﻪ وﻗﻔﻪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻮادث
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ
دوﻟﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴﺘﺮی اراﺋﻪ دھﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻼک ﻋﻤﻞ در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  %٨۵از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﮫﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .

 - ۵اول ﻣﮫﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ،از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﺘﺎران در  ۶اﺳﻔﻨﺪ  ٨٩وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری و ﮐﺎھﺶ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﺳﺮع وﻗﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد،
>

 - ۶ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﺸﮫﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺸﮫﺪ _ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻠﮫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ 'زﻧﺒﻖ ،ﻻﻟﻪ و
ارﮐﯿﺪه ' ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮕﺎرﻧﮓ از در ورودی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﮫﺰ،
اﺳﺘﻘﺒﺎل از ورودی اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺿﻮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣٨۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺸﮫﺪ
آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاد ه ھﺎی آﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی
ﻣﺸﮫﺪ اﻋﻢ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮕﮫﺎ ،ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺧﺎص ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ دﯾﻮارھﺎ ،رﻧﮓ ﭘﺮده ھﺎ ،ﻣﺒﻠﻤﺎن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺑﺨﺸﮫﺎ ھﻤﻪ و
ھﻤﻪ ﻣﺤﯿﻂ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺿﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ) ع( ﻣﺘﺒﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ھﻤﺴﻄﺢ و در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﮫﺎن ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﻮوﻻن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش دﻓﺘﺮﭼﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺎﻟﮫﺎی اﻧﺪک ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﯽ ﮔﺬرد ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ھﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺎدر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﮫﺮﺗﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺰون ﺑﺮ  ١۵٠ﺟﺮاح و ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﻠﺐ از  ۴٢ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﻣﺸﮫﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ھﺸﺘﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮔﺮوه ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺟﺮاﺣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﮕﺮه ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺎ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ھﻤﺴﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن و ﺟﺮاﺣﯿﮫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻮﺗﯿﺮوس ﭘﺎراﭘﺎ اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ در رﺷﺘﻪ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ ھﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ از ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﺑﺎ
زﯾﺮﺑﻨﺎی  ۵۶ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی روز دﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺿﺮﯾﺐ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ  ٢٢٠ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦ  ٨٠ﺗﺎ  ٨۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ٢٢٠ﺗﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﮫﺮه
ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
او ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی از ﻧﻈﺮات ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺎوران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎر ﺟﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺎزه ھﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻠﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﭘﮋوھﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﮔﺎم ﻧﮫﺎدن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻨﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری  ٣۵ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ،ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ،زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﭘﺎرﺳﺎل  ١۴ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺿﻮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ  ٩ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رﺿﻮی ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﮫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود :واﺣﺪھﺎی  ،MRIﭘﺰﺷﮑﯽ
ھﺴﺘﻪ ای ،ﺑﺨﺶ ﮐﺖ ﻟﺐ ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺘﺮﯾﺴﻢ ﻗﻠﺒﯽ ،ﺑﺨﺸﮫﺎی آی .ﺳﯽ.ﯾﻮ ،ﺳﯽ .ﺳﯽ.ﯾﻮ و ان .آی.ﺳﯽ.ﯾﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ،
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭼﮑﺎپ ،دو دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ.ﺗﯽ.اﺳﮑﻦ ﻣﺠﮫﺰ و ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻗﻠﺐ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺸﮫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺣﯽ اﻋﺼﺎب ،ﻗﻠﺐ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭼﮑﺎپ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی از اﻧﺠﺎم دو ھﺰار ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻃﯽ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم ﭼﮑﺎپ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﮫﺰﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری روز دﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
وی اﻓﺰود :ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭼﮑﺎپ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی دارد .
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﭘﺬﯾﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺨﺘﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
او از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ
و آﺳﯿﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻤﺎم آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و رﺷﺘﻪ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی
ﻣﺸﮫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ک۴/

 - ٧اﻧﺘﻘﺎد رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی از اﻓﺰاﯾﺶ  ٢ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ داروی »ﺳﻠﺴﭙﺖ«
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ داروی »ﺳﻠﺴﭙﺖ« ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  ٢۴٠ﺣﺐ از اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ٣٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ  ۶٣ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ داروی ﺳﻠﺴﭙﺖ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  ٢۴٠ﺣﺐ از اﯾﻦ دارو ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  ٣٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ  ۶٣ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ داروی ﺳﻠﺴﭙﺖ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن
ﻗﯿﻤﺖ آن ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ دارو ھﺎﯾﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٨٩ﺳﻠﺴﭙﺖ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺑﻪ  ٣٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺮای ﺣﻞ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی دارو اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ھﺎ داروھﺎی ارزان ﺗﺮ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺤﺼﺎر داروی ﺳﻠﺴﭙﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ.

 - ٨رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪره اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﺮان :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ورود داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن را اﻧﺠﺎم
دھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪره اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻻی داروس دﺳﻔﻮﻧﺎک
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ اﮔﺮ داروی ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار اﺳﺖ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ھﺎی
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺠﯿﺪ آراﺳﺘﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻤﻮاره ﺑﺤﺚ دارو و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده و در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ھﺎی ﻓﺮاوﻧﯽ داﺷﺘﻪ
و در ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎھﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻗﺪم ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ،ﻣﺰﻣﻦ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻼش
ھﺎی ﻓﺮاوان ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﭘﺰﺷﮑﺎن درﻣﺎﻧﮕﺮ ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ،اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﺮان ،ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻤﻊ و ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ ﺗﺮ در اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪم ﺑﺮدارد .
آراﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ :داروھﺎی آھﻦ زدای ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﮔﺮوه داروھﺎی ﺧﺎص ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﮫﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺳﺎل  ١٣٨٧داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺳﻔﻮﻧﺎک وارد ﻋﺮﺻﻪ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺪ ﮐﻪ در ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﺑﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن،
ﺑﯿﻤﺎران و اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و ﮐﺎھﺶ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
اﻗﺪام و ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف آن اﻗﺪام ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ )ر( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ژﻧﺮﯾﮏ ،ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و دارو در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف داروی آھﻦ زدا ﮐﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ در آﯾﻨﺪه درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺗﻼش ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش درﻣﺎن
ھﺎی آھﻦ زداﯾﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻓﻨﯽ
و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
آراﺳﺘﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک اﻗﺪام ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮن و
ﺳﺮﻃﺎن اﻃﻔﺎل ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﺷﮫﺮﯾﻮر ١٣٩٠اﺑﺘﺪا در ﺗﮫﺮان ﺷﺮوع و ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﺶ از  ١٠ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ اﺟﺎزه ورود اﯾﻦ دارو ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دارو در آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ دارو ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺤﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺿﻄﺮاب در ﺑﯿﻤﺎران و ﻧﺒﻮد دارو ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آراﺳﺘﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺋﻤ ﺎً ﺑﺮای رﻓﻊ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻮاب
ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺮﯾﺪ دارو ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻋﻠﻤﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی در ﭼﺮﺧﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮای ﻃﺮح ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ )ر( ﺗﺎﮐﻨﻮن داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک را در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺷﺮﮐﺖ ،در ﻧﯿﻤﻪ دوم
ﺳﺎل  ١٣٩٠ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد.
آراﺳﺘﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و از ﺑﻮدﺟﻪ و ﯾﺎراﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ داروی راﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارو ﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .
آراﺳﺘﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺎ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک اﻗﺪاﻣﯽ
اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﻣﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ورود اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎدات و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ
ﻣﻄﺮح و درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دارو اراﺋﻪ ﺷﺪ .
وی ﮔﻔﺖ :در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ١۴ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻨﯽ و
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﭽﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،داروﺳﺎزان ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﯾﯽ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه دارو  ،ﺑﯿﻤﺎران و اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪام اﺧﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﻧﺒﻮده و ﻃﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎم داروھﺎی ﺣﺴﺎس و ﮐﻠﯿﺪی در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
آراﺳﺘﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ در ﭼﺮﺧﻪ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ اداﻣﻪ داد :ورود ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ،ﻋﻢ آﻣﻮزش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺠﻠﻪ در ﺗﻮزﯾﻊ دارو ﺑﺪون ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﯾﮑﺒﺎره داروی دﺳﻔﺮال
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﯾﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﯽ -رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک وارد ﺷﺪه و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ واردﮐﻨﻨﺪه اداﻣﻪ داد :اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﯿﺶ از  ١٠-١١ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺎل داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .
آراﺳﺘﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ دارو ھﯿﭻ ﻋﺎرﺿﻪ ای ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻋﻮارﺿﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﺎرش و ﮐﮫﯿﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه ﻋﺪه ای از ﻋﺪم ﮐﺎھﺶ آھﻦ ﺧﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 - ٩ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ام اس زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ام اس در ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد .
ﺣﺴﻦ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺮوز  ٢٧-ﺷﮫﺮﯾﻮر -ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ اﻣﺮوز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﻮل ﻣﺤﻮر واردات
دارو از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻮد .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ،اﻓﺰود :ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داروھﺎ آﯾﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از
آرژاﻧﺘﯿﻦ وارد و ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎ را دارد ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﮐﺎھﺶ دھﯿﻢ.
ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ داروھﺎی ام اس در دارو ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺪون آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ روی داروھﺎی ام اس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ام اس ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 - ١٠ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ از واردات دارو
ﺗﺎﺑﻨﺎک -
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ،از ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دارو در ﮐﺸﻮر و واردات داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺒﺮ داد .
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع واردات دارو ،ﺷﯿﻤﯽ دارو و داروھﺎی  MSﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داروی
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ دﻏﺪﻏﻪ ھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎدات و
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺤﺚ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٩۵درﺻﺪ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ واردات دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺸﺎءاﷲ
واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع واردات دارو اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١١ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮزادی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎری در اﻓﺮاد ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎری ،ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻧﺪارد و ﻓﺮد در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎری در وﺣﻮش ﮐﺸﻮر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اھﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﮓ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و در اﺛﺮ
ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ھﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺻﺮف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ واﮐﺴﻦ و ﺳﺮم را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺷﯿﺮزادی از ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ھﺎری را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.

 - ١٢ﺳﻼم اﯾﺮان
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان -
ﻓﻮرﯾﺖ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ای :در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل اﷲ ﺷﯿﺮاز ﯾﮏ درﮔﯿﺮی رخ داد و ﭘﻠﯿﺲ  ١١٠ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ۴۵
دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﻞ درﮔﯿﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .ﻣﮕﺮﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ و ﻇﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ﻣﺤﻤﺪی ﭘﻮر  -ﺷﯿﺮاز ١٠٩٢١ -

وﯾﺰﯾﺖ ھﺎی ھﻤﺰﻣﺎن :ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺤﺮم اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ وی اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ وی از ﺑﯿﻤﺎری اش ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ھﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی دارم.
ﮐﯿﺎﻧﯽ  -اﺻﻔﮫﺎن ١٠٩٣٧ -

 - ١٣ھﻮای ﻗﻠﺒﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ -
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﮑﺮاری ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺗﮑﺮار آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯿﮑﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ آﻧﻘﺪر ﻣﮫﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ
ﺑﺸﻮد .آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎرﺗﺮ آن ﮐﻪ ﺳﻦ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ھﺎ ھﻢ از ۵٠ﺗﺎ  ۶٠ﺳﺎل در دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ٣٠ﺗﺎ ۴٠ﺳﺎل در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮک روزاﻧﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ھﻮا و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ارزش ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮑﺮر را ﻧﺪارد؟ اﮔﺮ زﻧﮓ ھﺎی
ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺎ ھﻢ
ﺟﺰو آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿ ﺎری از ﺿﺮورت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را از ﯾﺎد ﺑﺮده اﯾﻢ .اھﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و اراﺋﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻧﮫﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯽ،
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ،ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ آرﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗ ﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﻤﺎن را از ﻟﺤﻈﻪ ای ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﻟﺤﻈﻪ و دﻗﺎﯾﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﭘﺲ
از آن را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺣﻤﻠﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ درد ﺷﺪﯾﺪ در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺿﻌﻒ
و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ،ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ و ﮔﺎھﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﺑﺎ دردی ﺷﺪﯾﺪ
در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ،ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﻌﺪه ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻓﮏ و ﺑﺎزوی ﭼﭗ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ درد ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﻃﻮل زﻣﺎن درد
ھﻢ در ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﺶ از  ٢٠دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ درد ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم داد ﭼﻪ ھﺴﺘﻨﺪ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ را ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﻗﺮص ھﺎ ﯾﺎ داروھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻗﺮص ھﺎی زﯾﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﭙﺮی ھﺎی
زﯾﺮ زﺑﺎﻧﯽ را در دﺳﺘﺮس دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮد و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا و در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮگ آﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻣﺮگ آﻧﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻮت ﺷﺨﺺ در دﻗﺎﯾﻖ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ،ﺑﺮاﺛﺮ اﺧﺘﻼل در رﯾﺘﻢ
ﻗﻠﺐ )آرﯾﺘﻤﯽ ھﺎی ﮐﺸﻨﺪه( ﮐﻪ  ٣٠درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ھﻮﺷﯿﺎری اش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ
ﺿﺮﺑﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ  ۴ﺗﺎ  ۶دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ او را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دھﯿﻢ .دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺮگ ھﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﻤﭙﺎژ ﻗﻠﺐ )ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ( اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در
واﻗﻊ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻣﺮگ ھﺎی ﺗﺎﺧﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﺮا آﻣﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﺟﻮان ھﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺸﺪت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ؟ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ و رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻼﻧﺸﮫﺮی ھﻤﭽﻮن ﺗﮫﺮان ،روزاﻧﻪ  ١٠٠ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وﻟﯽ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،آﻣﺎری ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻦ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن
ھﻢ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ٢۵ﺳﺎل در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در واﻗﻊ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺎ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻓﺴﺖ ﻓﻮدھﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺳﯿﮕﺎر ارزان ،از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺳﮑﺘﻪ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﺸﻨﺪه در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ،در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺎﻟﺖ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ،دﭼﺎر ﭼﺎﻗﯽ و ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧ ﯽ در ﺣﻮزه
ﻗﻠﺐ )اﮐﻮ ،آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و اﮐﻮ ﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات درﻣﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻠﺐ ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﻤﺪه اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺗﺠﮫﯿﺰات درﻣﺎﻧ ﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از داروھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داروھﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ارزان اﺳﺖ،
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻠﺐ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺼﻮص در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان و ﺳﺮﺳﺎم آور اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺳﻘﻒ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺴﺎس
ﻧﮑﻨﻨﺪ.

 - ١۴ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد در ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ درﻣﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد در ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری درﻣﺎن،
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ  ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﺎﺑﺮی زﻓﺮﻗﻨﺪی اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪاﺧﻼت ﻋﻠﻤﯽ و درﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ زا ﺑﺎﺷﺪ،
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :آﻧﭽﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻌﺘﺎدان و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭗ ھﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺻﺎﺑﺮی زﻓﺮﻗﻨﺪی اداﻣﻪ داد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻀﻮر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد در زﻧﺪان ھﺎ ﻣﻨﺸﺎی ﺧﻄﺮات ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
زﯾﺎدی ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﻣﺜﻠﺜﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه در زﻧﺪان ،ﻧﻈﺎم ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ
ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه را در زﻧﺪان ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ دھﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻧﺪان ھﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ
اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد اﺷﺎﻋﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  HIVوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎﺑﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن اﺟﺒﺎری ﮐﻤﭗ ) اردوﮔﺎه( ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن اﻗﺎﻣﺘﯽ ،ھﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ھﺮ ﻓﺮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎر آزﻣﻮده اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت  HIVاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ را راه
اﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺻﺎﺑﺮی زﻓﺮﻗﻨﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن و ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﺎز ھﻢ ﺷﺎھﺪ وﺟﻮد ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ﻻً در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ داﻣﻨﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﻣﺎده  ١۶ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺻﺎﺑﺮی زﻓﺮﻗﻨﺪی اداﻣﻪ داد :ﺧﻄﺮی از ﻧﻈﺮ ورود ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮓ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ
درﻣﺎن ھﺎی ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮ ﻻً ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ
را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ درﻣﺎن اﺳﺖ و ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ ﮔﺮوه ھﺪف ھﻤﮕﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی
ﻻزم ﺑﺮای درﻣﺎن و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در درﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﻣﺎن ھﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.

 - ١۵اول ﻣﮫﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ھﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ اول ﻣﮫﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﺘﺎران در  ۶اﺳﻔﻨﺪ  ٨٩وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری و ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﺳﺮع وﻗﺖ اﺟﺮا
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮫﻪ ھﺎ و ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد.
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮاردادی ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻌﮫﺪﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ﺑﻮد .
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت اول آن ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن و ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری و رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ،ﺑﻪ ازای ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻗﺮاردادی ،ﻃﺮﺣﯽ و ﺗﺒﺼﺮه ای ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺮوی ﻗﺮاردادی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮاﻓﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ١٫۵ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ و روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری از ٧
ﺑﻌﺪاز ﻇﮫﺮ ﺗﺎ  ٧ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﺷﺪ .

 - ١۶ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ از واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ،از ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دارو در ﮐﺸﻮر و واردات داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺒﺮ داد.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع واردات دارو ،ﺷﯿﻤﯽ دارو و داروھﺎی  MSﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داروی
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ دﻏﺪﻏﻪ ھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎدات و
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ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺤﺚ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٩۵درﺻﺪ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ واردات دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺸﺎءاﷲ
واردات دارو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع واردات دارو اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

 - ١٧ﯾﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻟﺰوم ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﻪ ﺧﺮدﺳﺎﻻن در ﻣﮫﺪھﺎی
ﮐﻮدک
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﯾﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﮫﺪ ﮐﻮدک ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺧﺮدﺳﺎﻻن
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﺎرس ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﻣﺪارس ،ﭘﺎﯾﯿﺰ را ﻓﺼﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮔﻮارﺷﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮫﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھ ﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﻧﻘﺎھﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﻄﺮات و ذرات ﺗﻨﻔﺴﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺳﺮﻓﻪ
و ﻋﻄﺴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را در آﻣﻮزش ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﮫﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و اﻓﺰود  :ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻣﮑﺮر دﺳﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل
اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ،داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻓﺮدی ،دﻓﻊ دﺳﺘﻤﺎل ھﺎی ﮐﺎﻏﺬی در ﻇﺮوف زﺑﺎﻟﻪ
در ﺑﺴﺘﻪ و ﻗﺮض ﻧﺪادن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان درﺑﺎره ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دھﯿﻢ ﮐﻪ از
دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﻨﺪ و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺰل
ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ژل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و دﺳﺖ
زدن ﺑﻪ ﻣﯿﺰھﺎ و ﻧﯿﻤﮑﺖ ھﺎی ﻣﺪارس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ آن آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﻣﺪارس ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن
در اﻃﻔﺎل اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺪارد.
وی ﮔﻔﺖ :آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺑﺮای ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ از اﻃﻔﺎل ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻢ،
دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻮی ﻣﺰﻣﻦ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان درﺑﺎره واﮐﺴﻦ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :واﮐﺴﻦ ھﺎی آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای
ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد؛ واﮐﺴﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز
ﺗﻮزﯾﻊ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ واﮐﺴﻦ ،واﮐﺴﻦ ھﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﮫﺎرم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺎرﺿﻪ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه دارد.

 - ١٨ﻣﺴﺌﻮل ﺣﯿﻄﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن :اﻟﻤﭙﯿﺎد اﻣﺴﺎل در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط  ،دﻗﺖ و ﺑﯽ
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﺴﺌﻮل ﺣﯿﻄﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺸﺮی اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﻗﻀﺎوت اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﯿﻄﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺸﺮی اﺟﺎزه ﻣﯽ
داد ﻗﻀﺎوت اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﻤﭙﯿﺎد اﻣﺴﺎل در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ،دﻗﺖ و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻻزم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﭼﺎر ھﯿﭻ ﺷﺒﮫﻪ ای ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﮐﯿﺎرش آراﻣﺶ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻻزم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد اﻣﺴﺎل در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ،دﻗﺖ و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻻزم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺘﺎدی ﺑﺮﮔﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﮐﻪ  ۵ﺳﺎل ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ روش دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ دوره از آزﻣﻮن ھﻤﻪ ﻧﺨﺒﻪ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﺐ
رﺗﺒﻪ ھﺎی اول را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ھﻤﻪ  ۵۴٩ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﯾﻦ رده ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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ﻣﺴﺌﻮل ﺣﯿﻄﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻠﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺼﺤﯿﺢ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
دوﺑﺎره ﻧﻤﺮات اﻋﻼم ﺷﺪه ،اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﻤﭙﯿﺎد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮ ﮐﺮد.
آراﻣﺶ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داد :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١٩رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ :اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﺴﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دھﺎن و
دﻧﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زودی
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ زودی اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟﺎت در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﯾﻨﺠﺎت در ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ،
اداﻣﻪ داد :در ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه ،ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰی و ﻣﻮاد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ
دﻧﺪان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﻧﺪان  ۶ﮐﻮدﮐﺎن  ۶ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
دﮐﺘﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ دﻧﺪان  ۶ﮐﻮدﮐﺎن  ۶ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪ دﻧﺪان  ۶اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﻧﺪان  ۶ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻧﺪان  ۶ﮐﻮدﮐﺎن  ۶ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ  -درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن  ۶ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻧﺪان  ۶ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ) ٣٠درﺻﺪ ﮐﻞ ھﺰﯾﻨﻪ( اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻻزم را
ﺑﺮای دﻧﺪان  ۶اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﮐﺸﯿﺪن زودرس دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دﻧﺪان ھﺎ
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻧﺪان  ۶ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ دھﺎن و دﻧﺪان آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻦ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان آﻧﮫﺎ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪن دﻧﺪان ھﺎ ،ﮐﺸﯿﺪن زودرس دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪن زودرس و ﯾﺎ زود از دﺳﺖ دادن دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ھﺎی رﺷﺪ دﻧﺪان ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ارﺗﻮدﻧﺴﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧﺪان ھﺎ از زﻣﺎن روﯾﺶ دﻧﺪان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
وی ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده
روزاﻧﻪ  ٢ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺴﻮاک )ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب( ،ﻧﺦ دﻧﺪان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دھﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ﯾﺎ آب ﻧﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﻻزم اﺳﺖ ٣٠ .درﺻﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﻧﺪان ھﺎ ﺑﺎ ﻧﺦ دﻧﺪان اﺳﺖ و ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از دھﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ﯾﺎ
آب ﻧﻤﮏ از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از دھﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای
رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاک ،ﻧﺦ دﻧﺪان و دھﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ﯾﺎ آب ﻧﻤﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﺧﻮد و
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧﺪان ھﺎ از زﻣﺎن روﯾﺶ دﻧﺪان ھﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﻤﺎن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻨﺲ ﺑﺪ
دﻧﺪان ارﺛﯽ اﺳﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٤

ﺗﺎرﯾﺦ 28ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺳﻦ  ٣ﺳﺎﻟﮕﯽ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻮول ﻣﺴﻮاک زدن ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .از  ٣ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﮐﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻮاک زدن ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢٠رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﺧﺒﺮ داد :ھﺰﯾﻨﻪ  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اردﺑﯿﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﮔﻔﺖ :در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮھﺎد ﭘﻮرﻓﺮﺿﯽ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در اردﺑﯿﻞ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﺗﻨﮫﺎ داﻧﺸﮕﺎه وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﮫﺎﻧﯽ و در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار
دارد .
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن  ٨٫۵در ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ١٣در ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﮐﺎھﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدران در ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮی از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دھﻢ درﺻﺪ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران را ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ۵٧٠ :ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ٨۴زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در ﺷﮫﺮھﺎی
زﯾﺮ  ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎن ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
ﭘﻮرﻓﺮﺿﯽ ﯾﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  ٩٨درﺻﺪ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎ
ھﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﺎن ،زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از  ۵۴٠ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ۵٢٠ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و زاﯾﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﻓﺮاد زﺑﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ :در دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه
اﺳﺖ .
ﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل در اداﻣﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اورژاﻧﺲ ﺟﺎده ای از  ١۵ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ  ٣٢ﭘﺎﯾﮕﺎه اورژاﻧﺴﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻀﻮر
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر در ﺷﮫﺮ ھﺎ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ و  ۴۵ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺮون ﺷﮫﺮی اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ٩
دﻗﯿﻘﻪ و ﺳﻪ ﺻﺪم ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ۶ھﺰار و  ٣٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ھﺰار و  ۶۶٢ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ  ۴۴٠ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪﻧﺪ.

 - ٢١ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﮔﺰارش ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿ ﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا
در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﮫﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ داوری ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ اﻋﻢ از واﮔﯿﺮ ،ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ،ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ روز اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی از
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﮔﻔﺖ :ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و آﺣﺎد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد .
داوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻮرات ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮔﺰارش ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﮫﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا ﻋﻮارض و اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﺟﻮاﻣﻊ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎز دارد .
داوری ﻧﺴﺐ ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺷﺪه و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و دوﻟﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ،دوﻟﺖ ھﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﺮده و ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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**ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۵ﺳﺎل ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا
در اداﻣﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﻃﺎھﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
ھﺎی ﺳﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۵ﺳﺎل ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻃﺎھﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﻼی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺖ آب و ﻏﺬا در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ھﻤﭽﻮن آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﮫﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ھﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪک ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺎھﺮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :درد ﺷﮑﻢ ،ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ،اﺳﮫﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ و اﺳﮫﺎل ﺧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ و
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻏﺬا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ/.ح

 - ٢٢ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﮫﺎی ھﻤﺪان اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ھﻤﺴﺮ ﻣﺎدر ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ در ھﻤﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧ ﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮم ﺷﺪ .
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ھﻤﺪان اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ھﻤﺴﺮ ﻣﺎدر ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ در ھﻤﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺰﺷﮏ و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮم ﺷﺪ.
ھﻤﺴﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ در ھﻤﺪان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ھﻤﺴﺮم در ﺣﻤﻞ وﺿﻊ دوم ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔﺘﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در
روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ،اﺣﺴﺎس درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .وی اﻓﺰود :در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮم ﺑﯿﻤﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد و
ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﻣﮑﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه دﮐﺘﺮ اﯾﻦ اورژاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻼف وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ھﻤﺴﺮم را راھﯽ ﺑﺨﺶ زاﯾﺸﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ.وی ﯾﮑﯽ
از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺷﺪ را ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺪان اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
درﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ،از ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺣﺘﯽ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ھﻤﺴﺮم اﻣﺘﻨﺎع
ﮐﺮد.ھﻤﺴﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ھﻤﺴﺮم در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ وی اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ .وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ او اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ روده ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﺰارﯾﻦ دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ھﻤﺴﺮم،
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت روده وارد ﺧﻮن ﺷﺪ ﮐﻪ او را از ﭘﺎی درآورد.وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮرات ﮐﺎھﺶ د اد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.ھﻤﺴﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ
ﮐﻪ ھﻤﺴﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺪ در زﻣﺎن زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺧﻮد از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ را اداﻣﻪ دھﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﻢ
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮی ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ دارم ﮐﻪ از روز ﻓﻮت ﻣﺎدرش ﺑﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺎدر دارد .وی
اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :دﺧﺘﺮم ھﺮ روز ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮزﻧﺪم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ
ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺳﺎل ﺑﺪون ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدری ﺑﺰرگ ﺷﻮد و ﺣﺴﺮت آﻏﻮش ﮔﺮم ﻣﺎدر را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و
ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آﻧﮫﺎ ﺷﻮد.ھﻤﺴﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮم ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮏ او
و ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﮐﺘﺮ اورژاﻧﺲ ،ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.وی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ھﻤﺴﺮم دارای ﻓﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻨﮫﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر درد آور اﺳﺖ.
"

 - ٢٣ﻧﻮع آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻮع آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﺮب ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ و ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪﮔﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺣﺴﯿﻦ ﮐﯿﻮاﻧﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ھﺎی ﻋﻘﺮب ﮔﺰﯾﺪﮐﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﭼﮫﺎر ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻘﺮب ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ھﺎی ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،ﺳﺮم ھﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﯿﻮاﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎرھﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎر درﯾﺎﯾﯽ ،آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در راﺳﺘﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح
داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺮم ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮم ھﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺮم ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ
)داروھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ( ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﺎر
ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮐﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واردات ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ،ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ ارزش
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ،ﻗﺮص و ﮐﭙﺴﻮل ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﮫﺎل ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ در ﺑﺎﻧﻮان و اﻓﺰاﯾﺶ
اﺛﺮات ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩ **٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵٧٠۵۶٩

 - ٢۴ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ :ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اردﺑﯿﻞ در دوﻟﺖ دھﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮوﻣﺎ )ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اردﺑﯿﻞ( ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اردﺑﯿﻞ ،ﯾﻮﺳﻒ اﮐﺒﺮی در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺑﮫﻮرزان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اردﺑﯿﻞ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ و در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮوﻣﺎی اردﺑﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
دوﻟﺖ دھﻢ داد.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﮐﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم و راه اﻧﺪازی واﺣﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ،ﺗﻮراﮐﺲ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ھﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﮫﺎ اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح ھﺘﻞ اﯾﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم
اردﺑﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ .
اﮐﺒﺮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪاوا و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ در
اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺑﯽ را در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ در
ﺑﺨﺶ درﻣﺎن و دارو ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﮫﻮرزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه
را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده و ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮوم از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار را در ﺣﻮزه ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﺴﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﮫﻮرزان
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﺑﺮاک در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎھﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ در ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﭘﺮوژه ھﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم
ﭼﺮﺧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ را در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

 - ٢۵ﮔﺎھﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻻزم اﺳﺖ
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روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،اردﯾﺒﮫﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﯿﮕﺎری از
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺒﺮ داد .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ۴ﻣﺎه اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ )دو ﺗﺮم( از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل
دﺧﺎﻧﯿﺎت در داﻧﺸﮕﺎه و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﻣﺮه ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ در اﻏﻠﺐ ﺧﺒﺮھﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﺮد اﺷﺎره ﺷﺪه اﻣﺎ وﺣﯿﺪ ﺻﺮاﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﯿﮕﺎر در ﺧﻮاﺑﮕﺎه از ﺳﻮی اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم داده ﺷﺪ ،وﻟﯽ او ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ در روﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده و ﺗﺨﻠﻒ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﯿﮕﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﮔﺮ از ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ھﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
داﻧﺸﺠﻮی ﺳﯿﮕﺎری ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪام وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﻓﺎع ﮐﺮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺪام ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﯿﮕﺎری ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﺎر ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ
ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮی ﺳﯿﮕﺎری ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺎد در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﮫﺖ ﻣﺼﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎﻃﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
آوﯾﺪ ﻃﺎﻟﺒﯿﺎن  /ﺟﺎم ﺟﻢ

 - ٢۶دﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﯿﺪ ،راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارﯾﺪ!
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽ رﺣﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮھﺎی ﮐﻮدک ﺗﺎن را ﺑﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮان ﺣﺮف زدن را از او ﺑﮕﯿﺮد،
ﺷﺎﯾﺪ او را ﮔﻨﮓ و ﮔﯿﺞ و ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺴﻤﺶ را ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﺮھﻨﮕﺎم ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮددﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﯿﺪ ،راه
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارﯾﺪ!ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽ رﺣﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮھﺎی ﮐﻮدک ﺗﺎن را ﺑﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮان ﺣﺮف زدن را از او ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ او را ﮔﻨﮓ و
ﮔﯿﺞ و ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺴﻤﺶ را ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ...اﻣﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮذی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اراده اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺗﺎب ﺑﯿﺎورد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری ﯾﺎ ﭘﯽ ﮐﯽ ﯾﻮ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺎ آن ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﮐﻤﺘﺮ اﺳﻤﺶ را
ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤ ﺎری ﻣﺎدرزادی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺰﯾﻢ در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؛ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدش اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺠﯿﺐ و
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را در ﻣﻐﺰ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻀﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در
ﮐﻤﺘﺮ از  ٣دھﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری ھﻨﻮز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﻤﺎری آن ﻗﺪر دﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ
از ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر دﺷﻮار ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﻣﻮز
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن
اوری ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﻣﻮزﺷﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﯽ ﻓﮫﻤﻨﺪ ﮐﻮدک آﻧﮫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺪارد ،ﻋﺮق و ادرارش ﺑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دارد ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،رﻧﮓ ﻣﻮھﺎی او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮ،
ﻋﺼﺒﯽ و ﮐﺞ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺪارد ،او ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﻻﻧﺶ ﺑﺎزی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و روی ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی دارد.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری در ھﻔﺘﻪ ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺸﺨﯿﺺ،ﮔﺎه
ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذھﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن
اوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﻪ دوم ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای آﻧﮫﺎﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری زودﺗﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده
ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ زودﺗﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری اش زود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﭘﺮھﯿﺰ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻻزم را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اش
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﺣﺘﻤﺎ آن ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری را
ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره اش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﻣﺎن و رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و
ﺣﺘﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.
آرزوﯾﺘﺎن ﺑﺮآورده ﺷﺪ!
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ھﺮ  ٨ھﺰار ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری اﺳﺖ.
ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از درﻣﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﯿﮏ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ،د اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ھﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﯽ ﮐﯽ ﯾﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٨

ﺗﺎرﯾﺦ 28ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎده ﺧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری را ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺪن وارد ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ھﻮش ﺷﻮد ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮن اوری در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ؟ آرزوی ﺷﻤﺎ ﺑﺮآورده ﺷﺪ! روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش اﻋﺘﻤﺎد ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دادن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی ﻧﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﻢ ﯾﻮﺷﯽ زاده  /ﺟﺎم ﺟﻢ

 - ٢٧ﺻﺪای ﺷﻤﺎ
* ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن :در ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺪای ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻋﺪاﻟﺖ را در اﯾﻦ ﺑﺎره رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٢٨ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز  -دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﮫﺮان ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ!
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎن و زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ،ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮو ﺧﻮاھﻨﺪ رﯾﺨﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ .
ﺗﮫﺮان روی ﮔﺴﻞ زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎ و اﻇﮫﺎرات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺗﮫﺮان روی ﮔﺴﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار دارد و از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره از آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ
وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﮫﺎی اﻣﻦ و اﯾﻤﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی زارع ،ﻣﻌﺎون
ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ زﻟﺰﻟﻪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﮫﺮان را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﺴﻠﮫﺎی ﻓﻌﺎل ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺸﺮده ﺷﮫﺮی در ﺻﺪر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻓﻼت و ﭘﮫﻨﻪ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ھﺮ ١٠
ﺳﺎل ﯾﮏ زﻟﺰه ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎی  ٧رﯾﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ١۴ﺳﺎل از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻻی  ٧رﯾﺸﺘﺮی
ﮐﺸﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮐﻼﻧﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد و اﮐﻨﻮن ٣۴۵
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٣۵ھﺰار و  ٩٠٠ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺤﮑﺎم و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ ﮐﻪ دو راه ﺣﻞ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راه آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوم ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،زﻣﺎن اﺣﺪاث و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دارد ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﻪ دارد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺗﮫﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
زﻟﺰﻟﻪ ﺗﮫﺮان ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺰﯾﺰاﷲ رﺟﺐ زاده ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﺮﯾﺎﻧﮫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و واﺣﺪ ھﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ
و زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺗﮫﺮان را ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺿﻌﻔﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ھﺎ ،ﻋﺪم آﻣﻮزش ﻣﺮدم و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻼﺷﮫﺎ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﻣﮫﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٨٠درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان دارای ﺑﺎﻓﺘﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮده
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد .اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺴﻠﮫﺎی ﻓﻌﺎل زﯾﺮ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺰرگ ﺗﮫﺮان رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
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ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﮫﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ھﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﮫﺮان اﻣﺪاد زﻣﯿﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﻣﺪاد ھﻮاﯾﯽ در زﻟﺰﻟﻪ ﺗﮫﺮان ﺗﻨﮫﺎ راھﮑﺎر اﺳﺖ آن ھﻢ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮود ﺑﺎﻟﮕﺮدھﺎ ﺷﺪه و ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎ ھﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی دارد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎری از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد.

 - ٢٩اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺲ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ
اﻳﻤﻨﺎ  -ﮔﺰارش ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ روز ھﺎ ،ﺣﺎوی اﺧﺒﺎر
ﺗﮑﺎن دھﻨﺪه ای اﺳﺖ؛ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ،
اﮔﺮ روزﮔﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻌﻤﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺼﺎﺑﯽ ھﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﮫﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﯾﻤﻦ اﻓﻮل ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ،ﭘﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺳﻔﺮه اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﻮد اﺳﮑﻠﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ را در ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺒﻮه
درﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎھﺖ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺮغ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ درﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺒﺮﮔﺮ،
ﮐﺒﺎب ﮐﻮﺑﯿﺪه ﯾﺎ در ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ واردات رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ از ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﮐﭙﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ
ھﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ وارد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
او اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ودرﻣﺎن در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﮫﺎﯾﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 - ٣٠ھﻨﻮز ﯾﮏ رﯾﺎل از  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻮز  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ
ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﮑﻞ دارد و در واﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺸﮑﻞ دارد و در واﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آﻓﺘﺎب" ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻨﺪﭘﯽ" در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎﯾﺪ آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ داد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻮﺷﮫﺮ و ﭼﺎﻟﻮس در ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﺸﺎن در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﮑﻞ دارد ،در
واﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ رﯾﯿﺴﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ
در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٩٠ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۶ :ﻣﺎه از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل ھﻢ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎران ،اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺌﻮال ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ،اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺑﮫﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﮑﺮدن در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻧﯿﺮوی ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨۶/۴ /١٣در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن در آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ھﻨﻮز اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 - ٣١درﺧﺸﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان
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روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دوازدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان،
ﺑﺎ اراﺋﻪ ھﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ و ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ و ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮﺷﮫﺮزاد ﺧﺎﮐﭙﻮر اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر روز در ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺷﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ و دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؛
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﮐﯿﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﻼره رﺑﯿﻊ ﺻﺎﻟﺤﯽ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
)ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ( ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﯿﺜﻢ اﺧﻼق دوﺳﺖ ،ﺷﯿﺪا ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮادﻣﯿﺮﻟﻮﺣﯽ ،اﻓﺴ ﺎﻧﻪ
ﻋﻈﯿﻢ ﭘﻮر و ﻧﺎزﯾﻼﺳﺎدات ﺳﯿﺪ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﮔﻼره رﺑﯿﻊ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﻮر داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ دوازدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻮوﻻن اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم اﺻﻔﮫﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﻮﺣﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺧﺎﮐﭙﻮر اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوھﺶ و ﻓﻨﺎوری و ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ و
ﮔﺮوھﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﭘﮋوھﺶ در ﺟﮫﺖ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼﻨﺪ از زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ،وﻟﯽ اﻋﻀﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﭼﮫﺎردھﻤﯿﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺒﮑﻪ ھﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور،
اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .وی اﻓﺰود :ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮرھﺎی ﯾﮏ روزه آﻣﻮزﺷﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی داﻧﺸﮕﺎه از اھﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ از دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮاﯾﺰ و ﻟﻮح ﯾﺎدﺑﻮد اھﺪا ﺷﺪ .

 - ٣٢ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ  ٢رﺗﺒﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد
ﺷﻔﺎف  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻧﯿﺎ ٢
رﺗﺒﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد و از رﺗﺒﻪ  ٢۶ﺑﻪ رﺗﺒﻪ  ٢۴ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻓﺰود :ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﻧﯿﺎ از رﺗﺒﻪ  ٢۶ﺑﻪ رﺗﺒﻪ  ٢۴ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اھﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ -درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  ٣دﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺗﯿﺐ ﯾﮏ ،دو و
ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻨﺪی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ ،در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی
ﺗﯿﭗ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ۶٠ھﺰار اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد در رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻌﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﯿﭗ  ٢ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﷲ ﺑﺎ  ١٠ھﺰار اﻣﺘﯿﺎز و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺴﺘﺎد و در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﯿﭗ  ٣ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﺮﮐﺮد ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﮫﺮ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن
در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﻘﺎ  ٣رﺗﺒﻪ ای داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺻﻔﮫﺎن در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺗﯿﺐ ﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺴﺎل در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﺷﺎﺧﺺ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ھﻤﺎن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و رھﺒﺮی اﺳﺖ ،دوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﺘﺎب و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎی و آﻣﻮزش اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ارﺳﺎل آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی
دوﻟﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.

 - ٣٣وﺑﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری
وﺑﺎ ،ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ،ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺘﻨﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ... .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری
وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ورود اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ و اﺑﺘﻼ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺳﺒﺰی ﮐﺎری و ﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎری وﺟﻮد
دارد .دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﮫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﺤﺖ
درﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎن در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺰارع اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮع ﻓﺮدآﻟﻮده وارد ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﯾﻦ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 - ٣۴ﺳﺎﺧﺖ دو ﺑﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺳﻼﻣﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﺴﻮول ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺖ دو ﺑﺎزی
راﯾﺎﻧﻪ ای ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر درﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪی ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ
و در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن ﺟﺰﯾﺮه ھﺎی اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺰﯾﺮه او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و آن ھﺎ را ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻮﺟﻮان در اﯾﻦ ﺑﺎزی در ازای ﺧﻮردن ﻣﯿﻮه و ﺷﯿﺮ ،ﺑﻪ زره و ﺧﻨﺠﺮ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﻤﺎن
ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
اﺳﺪی ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺪرن ﺗﺮی ﻃﺮاﺣﯽ و در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وارد ﺷﮫﺮﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺮﺳﺮه آن ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮی
اﺳﺖ.
ﻣﺴﻮول ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ھﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ،آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﻏﺬاھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ
ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاھﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ ﺑﺮای رد ﺷﺪن از ﺑﺎزی ھﻔﺖ
ﺧﻮان رﺳﺘﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﺪ و اﺻﻮل ﺳﻼﻣﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎزی ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺟﺰﯾﺮه ای اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ای اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزی دوم ﮐﻪ در ﺷﮫﺮﺑﺎزی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺗﮏ ﻧﻔﺮه اﺳﺖ.
اﺳﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮز اﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺑﺎزی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ ،دی ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد .

 - ٣۵زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺴﻄﯽ  ٧٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان -
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻟﯿﺰر ﺻﻮرت  ١٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻠﺴﺎن ۵و  ۶ﯾﮏ ﺳﻮم ھﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻠﺴﺎت ٧و  ٨راﯾﮕﺎن
اﺳﺖ.
" ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎ ،اﯾﻦ روزھﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﮐﺎن زﻧﺪﮔﯽ آدم ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻢ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر در ﻧﮫﺎﯾﺖ رﻧﺞ ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﻮد.اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ھﺎ،
ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻟﯿﺰر در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺘﯽ ھﻢ ﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و درﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ھﻢ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎی ﺟﻮش و ﺧﺎل و ...
ﻣﺤﺠﻮب ،ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ھﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی
درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﺰﯾﻨﻪ ھﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻟﯿﺰر ﺻﻮرت  ١٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
در ﺟﻠﺴﺎت ۵و  ۶ﯾﮏ ﺳﻮم ھﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻠﺴﺎن ٧و  ٨راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.ﺑﺮای دﺳﺖ  ٢۶٠ھﺰار و ﺑﺮای ﭘﺎ ھﻢ
 ۴۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ھﺮﻣﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ را ﻋﻠﯿﺰاده ،ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ۵ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﺗﯽ  ٧٠٠ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ!
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮری ﻗﯿﻤﺖ داد .ﻣﺸﺎوره ﻣﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﮑﯿﺞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ را "ﺳﻤﺎ" ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :دوره
درﻣﺎن  ۶ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ و دو ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﭘﺎ ۶۴٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
ﺑﺮای دﺳﺖ ھﻢ  ۴٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺴﻄﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﮑﯿﺞ را ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺮز در درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ و ﻻﻏﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﻟﯿﺰر ﺑﺮای درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﺰر ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ ،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻊ ھﻢ ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .درد آن ﻣﺜﻞ ﺳﺮ ﺳﻮزن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز درد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﻄﺮات ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ را ﻧﺪارد!
از ھﺰﯾﻨﻪ اش ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﯿﺰر ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ھﯿﭻ ﻟﯿﺰری ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ را ﺑﮫﺎرزاده ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اداﻣﻪ
ﻣﯽ دھﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ٨٠درﺻﺪ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ و  ٢٠درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮھﺎی
ﮐﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺻﻮرت ،ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺷﺎﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﺷﺎت  ۶٠٠ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮑﯿﺞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ١٠درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ،ﻟﮏ و آﺑﻠﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺟﻮان ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ و رﻓﻊ
ﺗﺮک ﮐﻒ دﺳﺖ و ﮐﻒ ﭘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺘﮑﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎ ﻧﺮخ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ در
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﮫﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﯿﺰر ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﯿﺰر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آب و ﺗﺎب از ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت از ﻟﯿﺰر ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آن ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﻤﻪ ﮐﺎره و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﻟﺴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻨﺒﻪ
درﻣﺎﻧﯽ آن در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارد...

 - ٣۶ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ :ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ اھﺪا ﻋﻀﻮ در ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﮫﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﻘﺎ اﻧﺴﺎن ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺗﻨﮫﺎ راه درﻣﺎن اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﷲ ﺻﻤﺪی اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﻗﻢ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن از ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻘﺎی ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  ٧٠درﺻﺪ اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮگ
ﻣﻐﺰی در ﺑﺨﺶ ھﺎی  ICUﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .
ﺻﻤﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ارﮔﺎن ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ ،رﯾﻪ،ﮐﺒﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ
ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را دارد .
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮی در ﺟﺴﻢ ﻓﺮد دھﻨﺪه ﻋﻀﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اھﺪای ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ و ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﺻﻤﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻢ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی را ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻋﺰام ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪدی ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٣٧رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آب ،ﻏﺬا و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آب ،ﻏﺬا و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی
ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آب ،ﻏﺬا و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ:
ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آب ،ﻏﺬا و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ اﺻﻞ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده اﻧﺪ،
وﺟﻮد دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗ ﺒﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣٨۵در ﺣﻮزه ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ در ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ درﺻﺪد اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ۵ﺗﺎ  ١٠درﺻﺪ و در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮاردی ﺗﺎ  ٢۵درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آب ،ﻏﺬا و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ٨٠٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در
ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ھﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎی ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ ﺟﮫﺎﻧﯽ در آﻣﺪه ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺪاوم دﺳﺖ ھﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ راه
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .

 - ٣٨آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دارو در ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در ﮐﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪ روز اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ و
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺴﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در ﮐﺸﻮر و واردات داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ دارو در ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺌﻮاﻻت ﺧﻮد را
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٣٩اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎراﻧﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺖ اﷲ ﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴٧٠ھﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﻢ ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٩وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای از ﻃﻠﺐ  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
از ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺧﺒﺮداده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﻋﺪد را  ٣۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ١٧۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داروﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ١٩١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
 ١١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارد ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٢۶
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﻠﺐ دارد .ﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٩٠ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ٣٠٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ واﮔﺬار ﺷﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻢ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ٢۵
درﺻﺪی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻮدم ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻘﺎد دارم اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﮫﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯿﮫﺎی
ﺧﻮد ﮔﺎﻣﮫﺎی ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ .در اداﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎراﻧﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺻﺮاﺣﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺤﻞ
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد و ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺑﻼﻏﯽ دوﻟﺖ را اﺟﺮا

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٤

ﺗﺎرﯾﺦ 28ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ٨۵درﺻﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ١۵
درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ  ١۵درﺻﺪ ھﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ۴٠ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎدر؟
ﻣﺠﻼت ھﻤﺸﮫﺮی  -اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻗﺮار دارد ،ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی
ﻣﮫﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ
دوران ﺑﺎرداری را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ھﻤﺸﮫﺮی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ/ﺷﻤﺎره  /٢٧ﭘﺮﯾﺴﺎ اﺻﻮﻟﯽ:
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻗﺮار دارد ،ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ دوران ﺑﺎرداری را رﻗﻢ
ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ای از آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﻞ زاﯾﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﻮﻟﺴﺎزﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺮوﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮارداد دارد و راه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺑﯿﻤﻪ ھﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ؟
رﺿﺎﯾﺖ از زاﯾﻤﺎن دارای ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮدش ،رﺿﺎﯾﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ اﺟﺮای ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زن ﺑﺎردار ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ھﻤﺴﺮ ھﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن ،ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ،ﺷﯿﺮدھﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﺗﺮﺧﯿﺺ زودﺗﺮ،
ﻣﮑﺎن زاﯾﻤﺎن و ...ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﯾﺘﻢ ھﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎدران از زاﯾﻤﺎن را
ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان را
ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد .در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﻮﺟﻮد
و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻻن و رؤﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺟﮫﺖ رﻓﻊ آﻧﮫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
در واﻗﻊ ھﺪف اﺻﻠﯽ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎن از زاﯾﻤﺎﻧﺸﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﻄﻌﯽ روی  ۴٠ﻧﻔﺮ )  ٢٠ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽ و  ٢٠ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺘﻢ ھﺎی رﺿﺎﯾﺖ در زﻧﺎن از زاﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﺷﯿﺮدھﯽ )ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ
اول زاﯾﻤﺎن( ،در آﻏﻮش داﺷﺘﻦ ﻧﻮزاد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎی زاﯾﻤﺎن ،روش ھﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﮐﺎھﺶ درد
ھﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن ،ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ھﻤﺴﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ھﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن و . ...و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎدران از زاﯾﻤﺎن ﺧﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد  ۶٠درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽ از زاﯾﻤﺎن ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻔﺎوت رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی از زاﯾﻤﺎن ﺑﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زاﯾﻤﺎن و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎدران ارﺗﺒﺎط دارد.
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﺮون ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﭘﺬﯾﺮش زﯾﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ...ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎدران و ﺑﯿﻤﺎران از دوران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺰارﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎدر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﺴﭙﺎرد
و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺘﺮی زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎدران ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ؟
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎدر درﻣﺎن از زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدر و
ﻧﻮزاد ،ﺗﻤﯿﺰی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ھﺎی ﮐﻮدک و ﻣﺎدر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را در
درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺷﮫﺮت
ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ اﻧﻮاع زاﯾﻤﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ھﺰﯾﻨﻪ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ از  ۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ١٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ھﺰﯾﻨﻪ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﺰارﯾﻦ
 ٣٠٠ﺗﺎ  ۴٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ در ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و
در ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻟﻮﮐﺲ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
)اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،دارو و ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ( و دﺳﺘﻤﺰد ﺟﺮاح و ﮐﻤﮏ ﺟﺮاح و ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﻖ ﺟﺮاح درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .
در واﻗﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﺻﯽ زاﯾﻤﺎن آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
او ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ؛ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ،
اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ھﺎی دوران ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﺮان از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧ ﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ در زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ ،زن ﺑﺎردار وﻗﺘﯽ وارد ﺑﺨﺶ زاﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او  ١/۴ﻣﺎﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﺮای دو
زاﺋﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ھﺮ ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه در ﺳﺎل ،ﺑﯿﻦ  ٣٠اﻟﯽ  ۵٠ﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٠٠زاﯾﻤﺎن در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ازای اﯾﻦ  ١٠٠زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣٠ﻣﺎﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد؛ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ  ٣ھﺰار زاﯾﻤﺎن در ﺳﺎل ١١ ،اﻟﯽ  ١۴ﻣﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر در
ﺣﺎل درد ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ازای ھﺮ ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ھﺸﺖ ﻣﺎدر ،ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ
زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ اش ﺑﻪ دوش ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﻧﻈﺎرت
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ در آن دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از  ٨٠ﺗﺎ  ٩٠درﺻﺪ آﻧﮫﺎ ﺳﺰارﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﺎ در ﺑﺨﺶ زاﯾﻤﺎن و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﺎدر ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ ﻣﺎدر و ھﻤﺪردی ﺑﺎ اوﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ،از ﺑﺪو ورود ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ،ﻣﺎدر ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﻮزاد ﻧﯿﺰ  ٣٠ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺗﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎدر در آن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
آراﻣﺶ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ
زاﺋﻮ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺒﺮی از آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮت ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻄﻠﻮب دﻧﯿﺎ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺎق ﻣﺸﺎوره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن ﻣﺎدر از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺎوره داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارﯾﻢ ،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ ،ﻣﺸﺎوره ھﺎ و آﻣﻮزش ھﺎی ﭘﯿﺶ از
زاﯾﻤﺎن ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ و ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ،ھﻤﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﻣﺎ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎده زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻣﺎھﺎﯾﯽ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب از ﻋﮫﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻃﻔﻞ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش اﺳﺖ .آﻣﻮزش ھﺎی ﭘﯿﺶ از زاﯾﻤﺎن ﻣﺪت
ھﺎﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﯿﺎ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ﺟﺰو اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎص اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻨﻮز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﮑﺎن زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن  -ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﻢ و رﺳﻢ دار  -ﻓﻘﻂ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ را ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺧﺮج ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ از ﻋﮫﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج آن ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﺑﺎردار ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ در ﮐﺪام ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﭼﻘﺪر و ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ھﻢ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎص ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﺎن را ﺣﯿﻦ دوران ﺑﺎرداری
ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ھﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ در آن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎص ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ...و اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﺳﺘﺪار ﻣﺎدر و ﮐﻮدک
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﺳﺘﺪار ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺟﺮای آن را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده
از اواﯾﻞ دھﻪ  ٧٠در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ،ھﻤﻪ ﻧﻮزادان ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر در
ﮐﻨﺎر ﻣﺎدران ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﻤﺎس ﻣﻤﺘﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎدر در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ
رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺣﻢ و ﮐﺎھﺶ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺎدر و ﻧﯿﺰ دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪن و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻮزاد دارد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻌﯿﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﻟﯽ دوﺑﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﻮل ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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در واﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﺳﺘﺪار ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ھﺮ ﻣﺎدری در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎرداری ،زاﯾﻤﺎن و ﺗﺎ ﺷﺶ
ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺎ ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ،ﺧﺪﻣﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﻮزاد او در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺮای او ﺧﺎﻃﺮه ای ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎھﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻮارض ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان
ﺳﺰارﯾﻦ ھﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،ﺗﺮوﯾﺞ روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻢ درد ﯾﺎ ﺑﯽ درد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و زاﯾﻤﺎن ،ﮐﺎھﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع
درﻣﺎن ﻣﺎدران در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن روﻧﺪ زاﯾﻤﺎن ،آزادی ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎدر و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اراﺋﻪ
دھﻨﺪﮔﺎن و ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اھﺪاف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل دوران ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮدن ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎدران و ھﻤﺮاھﺎن آﻧﮫﺎ ،اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ روش ھﺎی ﮐﺎھﺶ
درد ،رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻠﻮت ﻣﺎدران ) (Privacyو ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺷﯿﺮدھﯽ ﻧﻮزاد از ھﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اوﻟﯿﻪ زاﯾﻤﺎن ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﮫﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﺳﺘﺪار ﻣﺎدر و ﮐﻮدک اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﺠﻤﯿﻪ ،ﻣﺎدران ،ﻣﻔﺮح ،ﻣﺪاﺋﻦ ،آرش ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ،اﻗﺒﺎل ،ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ،وﻟﯽ
ﻋﺼﺮ)ع( و ...ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺰارﯾﻦ در اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺰارﯾﻦ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ،ﻓﺮاﻧﺴﻮا روﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎل
 ١۵٨١ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﺰﺷﮑﯽ در اواﺳﻂ دھﻪ  ١٧ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن  ١٩اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ و
ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮫﺘﺮ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺳﺰارﯾﻦ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻪ رواﯾﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ دارای اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ژوﻟﯿﻮس ﺳﺰار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن روﻣﯽ در ﻗﺮن
ھﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ در ھﻔﺘﻪ ھﺎی آﺧﺮ ﺑﺎرداری در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮده ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﻮزادش
دﺳﺘﻮر اﯾﻦ ﻋﻤﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻟﻐﺖ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ از ﻟﻐﺖ ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪن ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ در اﯾﺮان ﻗﺪﻣﺘﯽ ھﺰاران ﺳﺎﻟﻪ
دارد .در ﺷﺎھﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روداﺑﻪ ،ھﻤﺴﺮ زال و ﻣﺎدر رﺳﺘﻢ ﻗﺼﺪ زاﯾﻤﺎن و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن رﺳﺘﻢ را دارد
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﺷﺘﯽ ھﯿﮑﻞ رﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و درد ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زال ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش ،از ﺳﯿﻤﺮغ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﻓﺴﺎﻧﻪ ای روﺷﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺰارﯾﻦ ﺷﮫﺮت دارد را ﺑﻪ زال آﻣﻮزش ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﺮای زاﯾﺶ رﺳﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و رﯾﺸﻪ ﻧﺎم رﺳﺘﻢ زاﯾﯽ ﯾﺎ رﺳﺘﻤﺎﻧﻪ از آن داﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ در اروﭘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺰار ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ژوﻟﯿﻮس ،ﻗﯿﺼﺮ روم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺜﻪ
ﺑﺰرگ ،در ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎدرش را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺎدر او را ﺑﯽ ھﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﭘﮫﻠﻮی او ﺳﺰار را از
ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺰارﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد
ﺑﺎب ﺷﺪ.
آﻣﺎرھﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﺰارﯾﻦ ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ۴درﺻﺪ ﮐﻞ زاﯾﻤﺎن ھﺎ در ﺳﺎل  ١٩۶۵ﺑﻪ  ٣٠/٢در ﺳﺎل  ٢٠٠۵رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﻮﺋﺪ از  ١٣/٨در ﺳﺎل  ١٩٩۴ﺑﻪ ٢۴/٢
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٢٠١٠رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮارض و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺰارﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻤﺎل ﺳﺰارﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻞ زاﯾﻤﺎن ھﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ٢٠١٠
ﺑﻪ  ١۵/۵درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺰارﯾﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﺋﺪ و اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ١٠/۶ ،١٢/٨و  ٢/١۴درﺻﺪ از
ﮐﻞ زاﯾﻤﺎن ھﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺰارﯾﻦ ھﺎ در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ  ۴٠ﺗﺎ  ۶٠درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ  ٨٠درﺻﺪ ھﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧ ﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻔﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻌﯽ در
ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﺰارﯾﻦ دارﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ دوم و ﺣﺘﯽ ﺳﻮم را در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﺳﺰارﯾﻦ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺰارﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺳﺰارﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻮت ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﻏﻠﺐ زاﯾﻤﺎن ھﺎ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺰارﯾﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴١ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮر ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
وب دا  -ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮر )ﺧﻔﯿﻒ( ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ) ﺷﺪﯾﺪ ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺳﺎس ﺑﺮوز ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ارث اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،اداره ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮر ﻣﻮﻗﻌﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﯾﮏ ژن ﺳﺎﻟﻢ را از ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﮏ ژن ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را از واﻟﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارث
ﺑﺒﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﻗﻞ و ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻣﯿﻨﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ژن ﺳﺎﻟﻢ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮر ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی زﻣﺎن ازدواج اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ در
ﺑﺎرداری ھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،در ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﻋﻼﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺳﻦ  ۶ﻣﺎھﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﮔﯽ در
ﮐﻮدک ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻋﻤﺮ ﮔﻠﺒﻮل ھﺎی
ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﺿﻌﻒ و ﺑﯿﻘﺮاری ،ﻋﺪم ﻗﺪرت ﺷﯿﺮ ﺧﻮردن ،ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺑﯽ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ،ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﮑﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم اداره ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ ،درﻣﺎن ﻣﺘﺪاول ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﮑﺮر ﺧﻮن و داروھﺎی دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه
آھﻦ اﺿﺎﻓﯽ در اﻧﺪام ھﺎی ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺒﺪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روش ھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان از ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﺳﺖ٢٠٣/ .

 - ۴٢ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ :اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن رﺗﺒﻪ ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺨﺶ
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را دارد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر،
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن رﺗﺒﻪ ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ
ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ،ﺣﺴﻦ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﻟﯿﭽﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺨﺒﻪ در رﺷﺘﻪ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﯿﻼن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دارای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺎھﺮ ﺑﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﺳﺘﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﺣﯿﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و ﻣﺎدران از ﻧﺮم ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶ ھﺎی آی ﺳﯽ ﯾﻮ در ﮔﯿﻼن از رﺷﺪ  ٢٠٠درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ درﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﻋﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻔﻆ  ،ﺑﮫﺒﻮد و ﺣﺼﻮل ﻣﺠﺪد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذھﻨﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ اﻓﺰود :ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻘﺎھﺖ ،درﻣﺎن ھﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ،درﻣﺎن ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺟﺮاﺣﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ،اﻧﺮژی درﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﮔﺎ ،ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ۴٣ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎم ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ھﺎ را ﺗﻠﺦ ﮐﺮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک را ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﻮارض ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ،
دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻮارض ﺑﺎﻻ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮارض ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﺗﺎ اﻃﻼع
ﺛﺎﻧﻮی اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ دارو ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو را ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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دﮐﺘﺮ راﺿﯿﻪ ﺣﻨﻄﻮش زاده در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ٣ﺳﺎل از ﻣﺼﺮف
داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک و اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ﻋﻮارض دارد ،ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺘﺎده ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ورود داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داروھﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد؛ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ از
ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ و آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ درﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و وﺟﻮد ﻋﻮارض اﯾﻦ دارو ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از داروی دﺳﻔﺮال ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ھﺎ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دارو از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ داروی دﺳﻔﺮال داﺷﺖ ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل در  ١٠ﻣﺮﮐﺰ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .
ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﻔﺖ :وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،داروی
اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮآرﺗﯿﺲ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﻔﺮال را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،از ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ داروی
دﺳﻔﻮﻧﺎک از ﺳﻄﺢ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد
دﺳﻔﻮﻧﺎک را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد.
وی از آﻏﺎز اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک از ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ دارو ٢
ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ھﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺣﻨﻄﻮش زاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﭼﻪ داروﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم
ﻣﻌﺎوﻧﺖ داروﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺒﻮده ،از اﻣﺴﺎل وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داده ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ،دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮآرﺗﯿﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی وارداﺗﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ  ٢/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد وﯾﺎل
دﺳﻔﺮال را ﮐﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در  ۶ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺪھﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ دﺳﻔﻮﻧﺎک را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ دﺳﻔﺮال ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮآرﺗﯿﺲ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﻔﺮال را
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،از ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک از ﺳﻄﺢ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﻣﻮرد اداﻣﻪ ﻣﺼﺮف دﺳﻔﻮﻧﺎک و ﻋﻮارض آن ﮔﻔﺖ :دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎری ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ  ٣ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
دارو از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرش و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵٠درﺻﺪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻮت ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﻨﻄﻮش زاده ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ دﺳﻔﻮﻧﺎک را ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ دارو را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

 ١۵ - ۴۴درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ٧ﺗﺎ  ٩ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و  ١۵درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ،ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﭘﺮﺗﻮ ھﺎی
ﯾﻮﻧﯿﺰان و ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯿﺰان در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﺮﺗﻮھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎرھﺎ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١۵درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن
ھﺎی ﮐﺸﻮر را ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ٧٠٠٠ﺗﺎ  ٩٠٠٠ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در راﺳﺘﺎی آﻣﻮزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯿﺎران و ﺑﮫﮕﺮان ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺖ واﺣﺪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮ ﻓﻪ ای اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ھﺎی ﯾﻮﻧﯿﺰان و ﻏﯿﺮ
ﯾﻮﻧﯿﺰان ،اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺎر و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮ ھﺎ ،اھﻤﯿﺖ و راھﮫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﺮﺗﻮ ھﺎ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ.

 - ۴۵ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ آ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎران
ﻏﯿﺮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس اﻋﻼم ﮐﺮدﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ آ ﻣﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ  :ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﺎﺻﺤﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻮرد وﯾﺰﯾﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎوره ھﺎ ،اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺎم
ﺑﺮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻧﺎﺻﺤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی داروھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف دو ،ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وارد ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎر
آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد .
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺴﺘﺮی دراز ﻣﺪت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﺶ از  ۵۶روز را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ اش از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

 - ۴۶اﻧﻮاع واﮐﺴﻦ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﻧﻮاع واﮐﺴﻦ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﯿﻮاﻧﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:اﯾﻦ
واﮐﺴﻦ در ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ٣٠درﺻﺪ ارزان ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
ﮐﯿﻮاﻧﯽ اﻓﺰود :واﮐﺴﻦ ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن  ۵٠درﺻﺪ ارزان ﺗﺮ از ﻧﻮع ﺧﺎرﺟﯽ آن اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ھﺎ در ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩**٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵۶٩۶٣۵

 - ۴٧داروھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان  -ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮫﺎﯾﯽ در ﮐﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎزار دﻻﻟﯽ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮔﺮان ﺷﺪن داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی و دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺑﻌﺪ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ
ھﺎ ،ﮔﻔﺖ :داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮد ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ از وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی و دﯾﺎﻟﯿﺰی اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رھﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ درد ﺑﯿﻤﺎری ھﯿﭻ رﻧﺞ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی و ﭘﯿﻮﻧﺪی در
ﺗﺎﻣﯿﻦ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮدﺷﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ  ١٠٠ﺗﺎ  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
دارو ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت ھﺪر ﺑﺮود و ﺑﯿﻤﺎر ھﻢ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد .
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ در ﮐﺸﻮر ،داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی و ﮐﻠﯿﻮی راﯾﮕﺎن ﺷﻮد ،اﻓﺰود:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد ﺑﻠﮑﻪ آن دﺳﺘﻪ از داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺸﻮد رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻌﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ذھﻨﯿﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .
وی از ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ دوﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻘﺪاری از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ﭘﻮل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮫﺎﯾﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎزار
دﻻﻟﯽ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤ ﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ داروی اﯾﺮاﻧﯽ "ﺳﻠﺴﭙﺖ" ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ  ۶٣ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﯾﻦ دارو ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺒﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ  ۴٣ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﺪھﺪ .
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وارد ﮐﺮدن داروی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار
داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﺼﺮف داروی اﯾﺮاﻧﯽ "ﺳﻠﺴﭙﺖ" راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .
وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ داروﯾﯽ روی آﻧﮫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دﭼﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻮﻧﺪ .

 - ۴٨در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ
 ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی
اوﻟﯿﻪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن،
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﺷﺪﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در
ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺎل اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص
دھﺪ.
ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای
ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﺳﺖ .
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد اﻣﺎ آﻧﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﺳﺘﻘﺮار و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﮐﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در روﺳﺘﺎھﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺎﻣﻞ
اﻣﺎ در ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ .
* ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﻧﻄﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﯾﺺ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ-ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
دارد اﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد؛ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واﮔﺬاری ﺗﺼﺪی از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ راھﺒﺮدی از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دوﻟﺖ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .
اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه اﺟﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد .
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺗﺼﺪی ھﺎ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و واﻗﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﺘﺮ اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿ ﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ادﻏﺎم
ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﮐﻨﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺳﮫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﯿﺰان ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ  ۵۴درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود  ٣٠درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .
*ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻓﺮادی ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت و
ﺣﻤﺎﯾﺘﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮرارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزار آزاد ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ھﻢ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دھﮏ
ھﺎی درآﻣﺪی ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ آﺣﺎد
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻘﺪر اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ اﺟﺮای
آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٣٫۶
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ دھﺪ و از آﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮدو از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪ آﻧﮫﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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*دوﻟﺖ  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪھﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺎل  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد.

 - ۴٩اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﮫﺎدﯾﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر در ﺷﮫﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﻋﯿﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﮫﺎدﯾﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﮫﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﻋﯿﻦ
ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ،ﭘﻮرﻓﺮﺿﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮ ﺳﺮﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدن ،ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮده و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺟﮫﺖ ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺑﮫﺎدﯾﺮ )ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﺎﮐﻦ در ﯾﮏ روز( ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و اراﺋﻪ آﻣﻮزش
ﭼﮫﺮه ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ در اﺳﺘﺎن و رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه در اداﻣﻪ اﻓﺰود  :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺪود  ٨۵ﺑﺎزرس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ھﻤﺰﻣﺎن در
ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﻤﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺮھﺎی آﺑﮕﺮم ،آﺑﺪرﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ:
ﺑﺎزدﯾﺪ از  ۶۶١ﺑﺎب اﻣﮑﻨﻪ ،اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ  ٨٩١ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﮐﺸﻒ ،ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺮﺿﻪ  ۴ﺗﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻏﯿﺮﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺻﺪور ﺗﻌﺪاد  ١٩۴اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﭘﻮرﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود  ٨٠٠اﻣﮑﻨﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮاء ﺷﻮد و در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠اﻣﮑﻨﻪ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻃﺮح ،ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻮف در ﻧﻮﺑﺖ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ .

 - ۵٠وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ رود
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ از ھﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش رﯾﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ رود .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت دو ھﻔﺘﻪ ای ﻣﺠﻠﺲ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻت  ١۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ.
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﻪ ﺳﻮال ھﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻗﺒﺎل ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪه،
ﺳﯿﺮوس ﺳﺎزدار ،ﻣﺤﻤﺪﻗﯿﻮم دھﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﮫﻤﻦ اﺧﻮان ،ﯾﻮﻧﺲ اﺳﺪی و ﺣﺴﻦ وﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﭼﮫﺎرﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﺪ داد.
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﺰارش رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره واردات دارو ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و ﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .

 - ۵١ﻃﺮح دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﯾﺎ ھﻤﺎن DPT
ﻃﺮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺷﮑﻮر اﮐﺒﺮﻧﮋاد ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﭙﺮی
ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻓﻮق ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن  ۶٠واﺣﺪ اﺟﺎزه ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ داده و اﯾﻦ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺴﺖ.
اﮐﺒﺮ ﻧﮋاد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﺪه ای ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﮫﺖ اﺟﺮا در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺑﻮد اﻓﺰود:
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻪ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ
ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا و اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻃﺒﺎﺑﺖ و اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻄﺐ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺮح دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن  ۵٢واﺣﺪ درﺳﯽ )  ٣٢واﺣﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی  ٢٠+واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ( ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم  DPTاﻣﮑﺎن وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران و
اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﯿﺮه را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺟﻠﺴﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺪﻧﻪ وزارت ،ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ھﯿﺌﺖ ھﺎی ﺑﻮرد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ھﻤﺮاه ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای ﻃﺮح  DPTﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ .

 - ۵٢رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش،ﺣﻠﻖ وﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺰھﺮا) س(اﺻﻔﮫﺎن :ﻧﻮزادان ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش ھﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺰھﺮا) س( اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻮزادان ﻧﺎﺷﻨﻮا
و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش ھﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺰھﺮا)س( اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻮزادان ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﺳﮫﯿﻠﯽ ﭘﻮر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﮫﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻮش از ﻧﻈﺮ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎھﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯾﺎ
ﮐﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻘﺺ در ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ ﺣﺲ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﮔﻮش و ﯾﺎ در ھﺮ دو دﯾﺪه
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ھﺮ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،ﮐﺮی ارﺛﯽ در ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :از ھﺮ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻣﻞ ژن
ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮی اﺳﺖ و ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎھﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ھﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻠﻞ ژﻧﺘﯿﮏ دارد .
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ھﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﮐﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺳﮫﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﻨﻮاﯾﯽ در ﻧﻮزاداﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺮی
در اﯾﻦ ﻧﻮزدان ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ،
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻄﺢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺎدرزادی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ﮔﻮش از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ار اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﮫﺒﻮد ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ ﺣﺪود  ٧٠درﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﻓﻘﻂ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮی ﮐﺎﻣﻞ ،ﺣﺴﯽ ﻋﺼﺒﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮی ﯾﮏ
ﻃﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﺮی ھﺎی ﻧﺎﻗﺺ از ﺳﻤﻌﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﺗﺰھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﮫﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۴ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش در اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ١٢٠ﻧﻔﺮ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش دو ﺳﺎل اﺳﺖ.
وی ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺰ ﺣﻠﺰون ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش در اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد:
ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﮫﯿﻪ ﭘﺮوﺗﺰ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮوﺗﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون اﯾﺮان و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن را ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﭘﺮوﺗﺰ ﺣﻠﺰون ﮐﺎﻣﻼ وارداﺗﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺰ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﮫﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺰ ﺣﻠﺰون و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ ازآن در ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن در ﺑﺎزﺳﺎزی ھﺎ ،ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﯾﺎ درﻋﻤﻞ ھﺎی ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﻌﮏ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻤﻌﮏ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﺠﺮای ﮔﻮش
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻤﻌﮏ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش در ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻢ ﺷﻨﻮا وﺟﻮد ﻧﺪارد .
رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺰھﺮا)س( ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران
ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون در اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺮی ﻣﺎدرزادی دارﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺳﮫﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
روزﻣﺮه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐ ﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﮔﻔﺘﺎر آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
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اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون در ﻧﻮزادان ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در
ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ و ذھﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﺳﺘﮕﺎه را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﮫﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﺪارد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻨﮫﺎ داروھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺮرﺳﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل آن و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ درﻣﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن
دوران آﻣﻮزش در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﮐﻮدﮐﯽ و ﻗﺒﻞ از دو ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ
در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮش ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮوﺗﺰ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش در ﮐﺸﻮر اذﻋﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﮫﯿﻠﯽ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﻮش در اﺻﻔﮫﺎن در آﯾﻨﺪه اﻇﮫﺎرﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗﮫﯿﻪ ﭘﺮوﺗﺰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﮔﻮش ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮزادان ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﺮی ،ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زردی ،ﻧﻮزادان زودرس و ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﺎﺷﻨﻮا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۵٣ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﻗﻠﺒﯽ در ﺟﮫﺎن رخ ﻣﯽ دھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮت ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ١٧
ﻣﯿﻠﯿﻮن زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽ رود و  ٨٢درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮگ ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ
درآﻣﺪ ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮت ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ  :ھﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﻋﺮوﻗﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽ رود و  ٨٢درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮگ ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﻮروش اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺮگ ھﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﮔﮫﺎی ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ از ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ در ﺟﮫﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ روز ﺑﺮای آﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و
اھﻤﯿﺖ روز اﻓﺰون اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روز ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در ﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻼﺷﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ )  (CVDﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و رھﺒﺮان ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﺎره
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺪم ھﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ،روی ﮐﺎھﺶ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﻋﺘﻤﺎد اداﻣﻪ داد :ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﮐﺎھﺶ ﺑﺎر
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﻣﺴﺎل ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ و اﻋﻀﺎء آن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ در رﻓﺘﺎرھﺎی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ
ﻣﻐﺰی را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﺟﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ھﺮ
ﺳﺎل ،در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٩ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ٧ﻣﮫﺮ( ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روز ،ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎده در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و دﻧﯿﺎی ﺳﺎﻟﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺰود :در اﯾﻦ روز ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت در
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و آﮔﺎھﯽ ھﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و
ﭼﺮﺑﯿﮫﺎی ﺧﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ھﻢ ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ و ھﻢ دﻧﯿﺎی
ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 - ۵۴اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻮاﻧﺢ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و رواﻧﯽ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺷﺎن ،از
ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دوﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رواﻧﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رواﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺷﺎن از اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺣﻖ ﺻﻌﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﺎراﻧﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رواﻧﯽ از ﮐﺎراﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ .دﻟﯿﻞ آن ھﻢ
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎ و ﺑﮫﺮه وری ،ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺟﺰء ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﺮآﻣﺪ آن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رواﻧﯽ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﻣﺮﺧﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دو ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور وﺟﻮد دارد ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎ و ﺑﮫﺮه وری ،ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽ در ﺳﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﮐﺎراﻧﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ھﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ .

 - ۵۵ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺰارﯾﻦ
ﻣﺠﻼت ھﻤﺸﮫﺮی  -ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ و اھﻤﯿﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺰارﯾﻦ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ھﺸﺪار دھﻨﺪ.
ھﻤﺸﮫﺮی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ /ﺷﻤﺎره  /٢٧ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺰﯾﺰی:
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ،در دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ روش ﺳﺰارﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ ﮐﻞ زاﯾﻤﺎن ھﺎ رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اورژاﻧﺲ ھﺎی ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  ٣۵درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ و درﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ
وﻣﯿﺮ و اھﻤﯿﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺰارﯾﻦ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ھﺸﺪار دھﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اﻧﺪازه ﻟﮕﻦ ﻣﺎدر و ﺳﺮ و ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺟﻨﯿﻦ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺒﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ در وﺿﻌﯿﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﯾﭻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر درﺻﺪ ﺑﺎرداری ھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺳﺰارﯾﻦ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ از زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و در ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ھﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﮐﺎﻣﻼ از ﺧﻄﺮات آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺗﺮس از درد زاﯾﻤﺎن ،ﺗﺮس از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﺼﻮر راﺣﺖ ﺑﻮدن زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ
و ...از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ
ھﯿﭻ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ زاﯾﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم
ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻞ ﺳﻮدرﺳﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﺿﺮررﺳﺎﻧﯽ در اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن
ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زاﯾﻤﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺎردار ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را در ﻧﻮع زاﯾﻤﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻮع ﺳﺰارﯾﻦ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار را از ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ وی را ﻣﻼک ﻧﻮع زاﯾﻤﺎن
ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد .آﯾﺎ زن ﺑﺎردار ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ
ﺳﺰارﯾﻦ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،ﺳﺰارﯾﻦ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮد ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺳﺰارﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ھﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ زن ﺑﺎردار و ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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* - ۵۶ورود ﻧﺎرﻧﮕﯽ ھﺎی ﻧﯿﺎﮔﺎرا و ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار* ﻣﮫﺎﺟﺮان :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﺒﺰی زﯾﺎن زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان زد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻧﺎرﻧﮕﯽ ھﺎی ﻧﯿﺎﮔﺎرا و ژاﭘﻨﯽ در راه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ  ١٠روز دﯾﮕﺮ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺎرﻧﮕﯽ ھﺎ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ،ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ،در ﺳﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ درﺧﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ آن ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﺎرﻧﮕﯽ ھﺎی ﻧﯿﺎﮔﺎرا و ژاﭘﻨﯽ در راه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ  ١٠روز دﯾﮕﺮ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺎرﻧﮕﯽ ھﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ،ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
دارﻧﺪ ،در ﺳﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ درﺧﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ آن ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺻﻨﺎف ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ھﻠﻮ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺗﺎ ھﺰار و ۵٠٠
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺮخ ھﻠﻮی ﺧﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ھﺰار و  ۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن ،ھﻠﻮ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﻣﻐﺎﻧﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ دو ھﺰار و ۵٠٠
ﺗﻮﻣﺎن و اﻧﺎر ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺗﺎ  ٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮه ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯿﻨﺎب و ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺳﺎری ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﺑﻮده و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻮﻟﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ھﺎ ،ﺗﻠﺦ و ﮐﻢ آب و ﻧﺎرﻧﮕﯽ ھﺎ ﺗﺮش ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ھﻠﻮ ﺷﺒﺮﻧﮓ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﻧﻮاع اﻧﮕﻮر ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻧﮕﻮر ﺑﯽ داﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰاﺑﯽ
ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺰه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ دو ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد و  ۵۵٠ﺗﺎ  ۶٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد دارد؛ اﯾﻦ
ﮐﺸﻤﺶ در ﻣﻼﯾﺮ ،اراک و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ.
ھﻨﺪواﻧﻪ و ﺧﺮﺑﺰه ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﯿﺎر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﺎرھﺎ
زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﺎر اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ورود ﺧﯿﺎرھﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺟﻨﻮب و
ﺧﯿﺎرھﺎی ﺑﻮﺗﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻓﺮوﺷﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﻊ اراﺋﻪ ﺳﺒﺰی در رﺳﺘﻮران ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﺳﺒﺰی از رﺳﺘﻮران ھﺎ ﺣﺬف
ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺰی را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺰی ﻧﺨﺮﯾﺪﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮان اﻓﺰود  :ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را آﮔﺎه ﮐﺮد؛ ﺟﺎ داﺷﺖ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ،
ﺳﺒﺰی آﻟﻮده از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه و ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﺰی را ﺑﺎ آب ﻧﻤﮏ و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺸﻮرﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺳﺒﺰی ھﺴﺖ ،وﺑﺎ ھﻤﺎن ﺟﺎﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺑﯽ
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﺎورز ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮرده و ﻧﺎﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺶ ھﺰار واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺰی را ﮐﻼ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎر اول ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺮده ﭘﺎ ﺿﺮر
ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﯿﭽﺎره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺰی ھﺎ ﺑﺎ ﭼﺎه آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ زﻣﯿﻦ ھﺎ اﺟﺎره ای ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﺎورز آب را
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﺮد و ﺑﺬر ﮔﺮان ﺳﺒﺰی را ﻣﯽ ﮐﺎرد ﺗﺎ ﺳﺒﺰی ھﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﺒﺰی ھﺎ روی دﺳﺖ ﮐﺸﺎورزان
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻓﺮوﺷﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دو ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﻮران ھﺎ ﺣﻖ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺳﺒﺰی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺰی را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

 - ۵٧اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﺜﺎرﮔﺮان
ﻓﺎش ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﺪدرﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ و ﺻﺪدرﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ و اﻓﺮد
ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎش ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ  ،در اﺑﻼﻏﯿﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ  ،ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده
) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن  ،ﺻﺪدرﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دﺳﺘﮕﺎه
اﺟﺮاﯾﯽ و ﺻﺪدرﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ و اﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ
و ﺻﻨﺪوﻗﮫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دھﺪ .
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ،در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺻﺪدرﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ از ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری  ١٣١۶٠٠ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان
)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎن اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ( و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 ١۴ - ۵٨ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری درﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٠راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ  -ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از راه اﻧﺪازی  ١۴ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری درﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ٩٠ﺧﺒﺮ داد. . . .
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از راه اﻧﺪازی  ١۴ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری درﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٠ﺧﺒﺮ داد  ١٣٩٠ .ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ٢٧
ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺳﺎﻋﺖ ١٢:٠٩
" ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎ ،ﻣﮫﻨﺪس ﻃﻪ ﻃﺎھﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﻣﺎده  ١۶اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﻮادﻣﺨﺪر در ﺑﯿﺶ از  ٨ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺟﺒﺎری درﻣﺎن راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ  ۴ﻧﻘﻄﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح و ﮐﺎر ﺧﻮد
را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز اﻓﺘﺘﺎح رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٠اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ  ١۴ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺳﺪ و و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩١ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ و در اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران در اﺳﺘﺎن ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ دھﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﮫﺮان ،ﭘﺮﻣﺴﺌﻠﻪ دارﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺷﯿﻮع ﻣﻮادﻣﺨﺪر در ﮐﺸﻮر را دارا ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﺪی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ آﻏﺎز و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻞ ﺷﺪ .
ﻃﺎھﺮی ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده  ١۶اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ،ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻌﺘﺎدان ﭘﺮﺧﻄﺮ و درﻣﺎن آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻼت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ،اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و اورژاﻧﺲ و اﺳﺘﻘﺮار دﮐﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘ ﺎً ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد ﻟﯿﮑﻦ ھﻨﻮز ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اوﻟﯿﻪ و
ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺷﻔﻖ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻼً در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮑﮫﺰار و  ٨٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﮕﮫﺪاری و درﻣﺎن ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود  ٨٧٠ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ھﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺪﺟﻮﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻧﮕﮫﺪاری و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺪت درﻣﺎن
ﺧﻮد ،ﻣﮫﺎرت ھﺎی ﻻزم زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی ،ﮐﺎر ﮔﺮوھﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪت
ﻧﮕﮫﺪاری اﯾﻦ اﻓﺮاد  ٣ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ،؛ ﺑﻪ ھﺪر ﻧﺮود ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻃﺎھﺮی در اداﻣﻪ ،ﻣﺎده  ١۵اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر را ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺎھﺮ ﺑﻪ
اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده  ١۵اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ،
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راھﮑﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﮫﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﻃﺎھﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻨﺘﻮر اﭘﯿﻮم ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ
ﺷﺮﺑﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ھﻤﭽﻮن ﻣﺘﺎدون ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .

 - ۵٩ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ از ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ از اﺧﻄﺎر وزﯾﺮ ﺗﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﯿﮕﺎری داﻧﺸﺠﻮی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻃﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﮕﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ.
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪھﺎی آن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ٨٧ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﯿﮕﺎر ،ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ.
دﻏﺪﻏﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از دود ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻇﮫﺎرات اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ دﺳﺘﺠﺮدی
درﯾﺎﻓﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﺣﯿﺪ ﺻﺮاﻣﯽ ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان
)اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ از دو ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﯿﮕﺎر در
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،ﮔﻔﺖ :در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم داده ﺷﺪ وﻟﯽ او ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ در روﯾﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاده و ﺗﺨﻠﻒ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪد ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺗﮫﺎم اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﻮاﺑﮕﺎھﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ،ﺗﻮھﯿﻦ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ
داﻧﺸﺠﻮ در اﺑﺘﺪا ﺗﺬﮐﺮات اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮای آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روال ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن در داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺻﻼح ﺷﺪه اﻧﺪ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۶٠ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در آﻏﻮﺷﻢ ﺟﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ
وب دا  -ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ٣٠٠ﻣﺘﺮ ،آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ،آﻣﻮز ش داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی اﻃﺮاف ،اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای و
ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺘﺎن ﻣﻘﺎوم ﮐﻮﯾﺮی و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وبدا در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻤﺎدی ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﻧﺎم اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺎره ﺳﯿﺎه ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻣﺪه اﺳﺖ:
دردﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ از ﯾﮏ آواره آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ دوﯾﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه رﺳﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ،ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :از ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در آﻏﻮﺷﻢ ﺟﺎن دادﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام را در ﻣﺴﯿﺮ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻓﻦ ﮐﺮدم
و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ام ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪم .ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺖ؟ ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮآن .ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ از دﺳﺖ داده ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ.
ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ دﯾﺎر اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻔﺮ دوﺑﺎره آی ﺑﻪ
ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺳﻔﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﻮدم و دﯾﮕﺮان ھﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮھﻤﯽ ﺑﺮ
دردھﺎی دردﻣﻨﺪان و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﺎم آوران ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺖ از اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ھﻔﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺘﺎر رھﺴﭙﺎر ﮐﻨﯿﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪ ھﺮ ﮐﺪام ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ از ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و ﮐﮫﻦ اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻨﯿﺎ
آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ اﯾﺰدی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻗﻮﯾﺪل ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ اﺷﻌﺮی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ،دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺟﺮاح
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﺰاده ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و دﮐﺘﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﮔﺮزاده ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ
آﻗﺎی اﺳﺪی ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﮫﺎر ﮐﻤﭗ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺒﯿﺮی از ﺷﮫﺮ ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ و ﺷﮫﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﻮﻣﺒﺎﺳﺎ و در
اداﻣﻪ ،دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻨﯿﺎ و روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ و آﻗﺎﺧﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ ﮐﻨﯿﺎ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ اﻇﮫﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ ھﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻠﯿﺖ ،ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺬھﺐ
ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ دارﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ھﺮ ﮐﻤﭗ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای درﻣﺎن
آﻣﺪﻧﺪ .ذوق و ﺷﻮق ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﻤﺎران آﻧﭽﻨﺎن اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﮔﺴﺘﺮده ای ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ھﻤﻪ
آﻧﮫﺎ از ﻣﺎ ﻗﻮل دﯾﺪار دﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ،
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و درﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮﮐﺖ و ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮏ ﻗﺎره ﺗﺎ ﻗﺎره دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺪار ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﻨﯿﺎ
اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻨﯿﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آوارﮔﺎن ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ؛ اﯾﻦ را
ﻣﺪﯾﻮن ھﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻒ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﯽ اﯾﺸﺎن در روﺳﺘﺎھﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اردوﮔﺎه ﺑﺰرگ داداب و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﯿﺮ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ زواﯾﺎی اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اردوﮔﺎه ﺑﺰرگ داداب در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻨﯿﺎ در دل ﮐﻮﯾﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه و ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﻮد ھﺰار ﻧﻔﺮ را دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴۵٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از دو ﻣﻠﯿﺖ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻨﯿﺎﯾﯽ در آن اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﻣﻮج ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻗﺤﻄﯽ زده از دو ﮐﻤﭗ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻤﭗ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی اﯾﻔﻮ  ١و  ٢و ﮐﻤﭗ
داﮔﺎھﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در اﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻄﺎری و ﺳﺤﺮی
ﻣﯽ ﭘﺨﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮک ھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ رخ
ھﻤﮕﺎن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻨﯿﺎ ھﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﻨﺎک روﺑﻪ رو ﺷﺪ؟ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎدﯾﻪ
ﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻗﻤﺎری از دو ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﺎ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ـ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻨﯿﺎﺳﺖ ـ در ﺟﻮار
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ از دام )ﮔﺎو ﺑﺰ( و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در ﺳﺎﻟﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺣﺼﯿﺮی اﺳﮑﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻟﻮح ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آن را از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﮫﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎھﺎی ﻗﺤﻄﯽ زده ﺑﻪ اردوﮔﺎه داداب ،ھﺮﮔﺰ ﻟﻮح ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻗﺮآن را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎم
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎران در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﮑﯽ ﺻﺤﺮا و
ﻣﺮگ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﮫﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارﺗﺰاق را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﭼﺎه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
ﻧﻌﻤﺖ آب را ھﻢ از آﻧﮫﺎ درﯾﻎ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﺪان ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ارﺗﺰاق ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻗﻨﺎت و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه
ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭼﺎه ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ھﻤﻪ اﻣﯿﺪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را از دﺳﺖ
دھﻨﺪ و راھﯽ ﺟﺰ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اردوﮔﺎه داداب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ورودی از ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎه داداب از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻟﯿﻮﺑﯽ ،اﻟﻮاک و ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﻤﯽ آورم ،اﺳﺖ .روزھﺎ در ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان و ﺑﺮھﻮت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده در راھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﺮ آواره ،ﺣﻖ
ورود ﺑﻪ اردوﮔﺎه را ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺪ روزھﺎ در روﺳﺘﺎھﺎی اﻃﺮاف ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ورود و اﺳﮑﺎن آﻧﮫﺎ آﻣﺎده ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎ آواره وارد اﯾﻦ اردوﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
دردﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ از ﯾﮏ آواره آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ دوﯾﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اردوﮔﺎه رﺳﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ،ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :از ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در آﻏﻮﺷﻢ ﺟﺎن دادﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام را در ﻣﺴﯿﺮ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻓﻦ ﮐﺮدم
و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ام ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪم .ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺖ؟ ﻟﻮح ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮآن .ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ از دﺳﺖ داده ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ) .ﻋﮑﺲ ھﺎ(
ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ در ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ؛ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ در اداﻣﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻨﺎک ارﺳﺎل ﮐﺮده آورده اﺳﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﭽﻪ ھﺎی اردوﮔﺎه
ھﻨﻮز ﺗﻮپ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻮپ را دﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮپ ھﻤﺪل و
ھﻤﺮاه ﺷﺪ.
ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دل را ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﯾﺎن و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ از ﺣﺎل ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ از ﺣﺎل آﻧﮫﺎ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻟﺐ ھﺎی روزه در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﻤﺎﻋﺘﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎدی ،ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاری ،آب و ﻏﺬا ﻧﺪاری ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدت و ﺧﺎﻧﻮاده ات در ﺧﻄﺮ ھﺴﺖ ،ﺑﯿﺎ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺣﺎﻟﺶ را دارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪھﯿﻢ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ٣٠٠ﻣﺘﺮ ،آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ
ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ،آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی اﻃﺮاف ،اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای و ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺘﺎن ﻣﻘﺎوم ﮐﻮﯾﺮی و در ﯾﮏ ﮐﻼم،
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ.
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن و ...ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﯾﻦ ھﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ھﺎ و دل ھﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﮫﺎﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در
اﺧﺘﯿﺎر وبدا ﻗﺮار داد ،از ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﺰام ﺑﻪ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ آدرس:

 - ۶١ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری »ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری« ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی
ﺑﯿﻤﺎری »ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری« ) (pkuﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری ) (PKUﺑﺮای ﻧﻮزادان
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﮐﻮروش اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮح ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری در دو اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻻزم
درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﻪ وزارت
ﻣﻄﺮح و ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری ﮔﻔﺖ :ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد
آﻧﺰﯾﻢ ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻮزاد از ھﺮ ھﺸﺖ ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ
دﮐﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ در ﮐﺸﻮر را ﯾﮏ در ھﺮ ھﺸﺖ ھﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری
ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص ،ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻓﺖ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٣٩

ﺗﺎرﯾﺦ 28ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﻮزادان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدی ﻋﺎدی رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دھﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذھﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮری ﺑﺮای ﻧﻮزادان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺑﻼغ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اﯾﺴﻨﺎ درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻨﯿﻞ
ﮐﺘﻮﻧﻮری ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،در ﺑﺮآورد و واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﮐﺸﻮر
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اراﯾﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﺬا ھﺎ اﻏﻠﺐ رژﯾﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد
آن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آن ﻏﺬا ﺑﺮای ذاﺋﻘﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻏﺬاھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺗﺮ از اﻧﻮاع وارداﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

 - ۶٢ﺣﻀﻮر  ٢٩۵٠داوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮﻧﮫﺎی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﮐﻮرد ﺑﻮد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﺷﺮﮐﺖ  ٢٩۵٠داوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮن ھﺎی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎل  ٩٠ﯾﮏ
رﮐﻮرد ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ دوره ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دوره ھﺎی ﻗﺒﻞ در ھﯿﭻ دوره ای اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ ھﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ دوره از آزﻣﻮن ھﺎی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد و در  ٢۵رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و  ٢١رﺷﺘﻪ ﻓﻮق
ﺗﺨﺼﺼﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن در اﯾﻦ آزﻣﻮن ھﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ھﺎی اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ھﺎی ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ داﺷﺘﻪ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ۵٠داﻧﺸﯿﺎر و
اﺳﺘﺎد ﻃﺮاح ﺳﻮال آزﻣﻮن ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎدان و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ھﺎی ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻗﺖ ھﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮال ھﻢ اﻣﺴﺎل ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ھﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎری از
رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮال داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪ ھﺎی اﻣﺴﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﯽ اﻟﺒﺪاھﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺪت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮال و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮی و
ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪﻧﺪ.
وی اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﻮردھﺎ را ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ آزﻣﻮن ھﺎی اﻣﺴﺎل داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ھﻤﺎﯾﺶ ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ آزﻣﻮن ،رﺷﺘﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوره
ھﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﮫﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺘﺒﯽ آزﻣﻮن ،رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
داﺧﻠﯽ و در ﺑﺨﺶ ﺷﻔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ .
وی ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺷﺘﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آزﻣﻮن ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ در اﯾﻦ دوره ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و روش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺷﻔﺎھﯽ از ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪ ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ وﺟﻮد دارد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮال در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و راﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﻨﺠﺎه و ھﺸﺘﻤﯿﻦ آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۴ﺷﮫﺮﯾﻮر
ﺳﺎﻟﺠﺎری در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و آزﻣﻮن ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ از  ٢٧ﺗﺎ  ٢٩ﺷﮫﺮﯾﻮر در
ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٣٠ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه و ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ  ٣١ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد /.ح

 - ۶٣اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در دﺷﺘﺴﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اھﺪا ﺷﺪ
وب دا  -ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی اھﻞ ﺷﮫﺮ وﺣﺪﺗﯿﻪ دﺷﺘﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اھﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺳﻼﻣ ﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر  ۵۶ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺷﺶ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد روز دوﺷﻨﺒﻪ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن اﻋﻀﺎی ﺑﺪن وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اھﺪا ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ دراﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ درﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ١٧
ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ اﻋﻀﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﻤﯿﺪ زﻧﮕﻨﻪ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ
و ﮐﺒﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن و ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺷﯿﺮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٧ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﺮازﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺶ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ درﺻﺪ ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻐﺰی و آﺳﯿﺐ ﻓﺸﺮده ﻣﻐﺰ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﮐﺘﺮھﺎدی ﻧﯿﮑﻨﺎم اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﯿﺮﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ھﻤﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻐﺰ و
اﻋﺼﺎب ،داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ /.
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