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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  -وب دا
 - ٢روﻧﺪ ﮐﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺿﺮوری ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٣ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰ ﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ۵رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری:داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮ  ۵ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۶رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٧اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ  -واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ
 - ٨ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر 'ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ'در زﻧﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 ٩٠ - ٩درﺻﺪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٠اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ،اﻟﺒﺮز و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮن وﺑﺎ  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ١١ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٢اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ٢ھﺰار داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان؛ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ودرﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه :ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺮح از داﻧﺸﺠﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٣ﺳﻼم اﯾﺮان  -روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
 - ١۴رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﺗﮫﺮان :وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ دارو در ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١۵در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران در  ١٧۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١۶ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ؛ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺖ  -ﺷﻔﺎف
 - ١٧روزاﻧﻪ  ٢۵ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ام آر آی ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ١٨ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ  -اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز
 - ١٩رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٠ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق
 - ٢١ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺸﻢ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٢ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش دوره ھﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٢٣ﭘﯿﺎم ﻣﺮدم  -روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ
 - ٢۴ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ  -روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
 - ٢۵ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺻﺪای
آﻣﺮﯾﮑﺎ
 - ٢۶ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی ﻣﺰارﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﺮوب ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺎﻧﺎ
 - ٢٧از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢٨وﻗﺘﯽ ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺗﺨﺼﺺ ﺳﺮک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن
 - ٢٩ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ؛ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس
 - ٣٠اﯾﺮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم درﻣﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣١ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ٣٢ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ؛ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ؟/ﺗﮫﺮان در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣٣ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٧٠٠ :ھﺰار ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس
اوﻟﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣۴وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ورود داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٣۵اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﻮان ٢۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ  -اﻳﻤﻨﺎ
 - ٣۶ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ٣٧ھﻤﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ درﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣٨ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٣٩ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد :اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ۵/٢درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﻐﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 ٩٠ - ۴٠درﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴١در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ :ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد -
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ۴٢دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ھﻤﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮداد :ارﺳﺎل  ٣٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎﯾﺶ »اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻼﻣﺖ« در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ۴٣وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﻣ ﯽ ﭘﺬﯾﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴۴ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ھﺰار ﻣﻮرد رﺳﯿﺪ  -وب دا
 - ۴۵ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴۶رﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﯾﺮان درزﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ دردﻧﯿﺎ/اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴٧ﺗﺸﻨﺞ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺮاﻣﺎدول اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴٨ﻋﻤﻞ آزاد ﺳﺎزی ﻣﺮی ﺑﻪ روش ﺗﻮراﮐﻮﺳﮑﻮﭘﯿﮏ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴٩دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع در ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  -وب دا
 - ۵٠دﺑﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان :ﺗﻨﮫﺎ  ١٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
٣۶ - ۵١ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵٢ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد!  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۵٣ﻏﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻤﻪ ﺳﺒﺰﯾﮑﺎری ھﺎی اﻃﺮاف ﺷﮫﺮھﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵۴ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ۵۵ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٢٫۵ :درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﺧﺘﺼﺎص دارد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ۵۶ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪ  +ﺗﺼﺎور  -اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز

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

 - ١ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
وب دا  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺪارس از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٧ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﺸﻮر ،اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :در ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دو ﮐﺎر ﻋﻤﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ در ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ارﺟﺎع داده
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ارﮔﺎن
ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ زودی ﺳﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺪارس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
رواﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی وی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ دو ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﺧﺼﻮص ﺳﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در زﻧﺎن  ٧٣ﺳﺎل و در ﻣﺮدان  ٧١ﺳﺎل اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ
 ٧۶ﺳﺎل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و  ٧٣ﺳﺎل ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ،ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ،ﻧﻮزاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﻮزاد
ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ٢٠٣/ .

 - ٢روﻧﺪ ﮐﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺿﺮوری ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﻓﯿﻮژﻧﯿﺴﺖ ھﺎی اﯾﺮان و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺪت ھﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد.
ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﭘﺮﻓﯿﻮژﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ٢٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ رﺷﺘﻪ ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﮫﻨﺎم ﭘﻮرﻋﺒﺪی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻮاد اﻻﺋﻤﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق رﺿﻮی ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮﻓﯿﻮژن اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ٢٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ رﺷﺘﻪ ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎ و ﮐﻨﮕﺮه ھﺎی ﭘﺮﻓﯿﻮژﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﻓﯿﻮژﻧﯿﺴﺖ ھﺎی اﯾﺮان
) ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ( ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﻮر ﻋﺒﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ھﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﻓﯿﻮژﻧﯿﺴﺖ ھﺎی
اﯾﺮان و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ،
ﻣﺪت ھﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد.
ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﭘﺮﻓﯿﻮژﻧﯿﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در اﺗﺎق ھﺎی ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ،
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ھﻤﺎﯾﺶھﺎی ﭘﺮﻓﯿﻮژن اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .

 - ٣ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ٣
درﺻﺪی ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﻮر و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﮐﻪ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺪ  ٣درﺻﺪی ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ھﺎی ﺟﺪی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دوران ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺎھﺪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﮫﺪ و دﻟﺴﻮز را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ٩٠
درﺻﺪ از ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راه درﻣﺎن آن را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ھﻢ اﯾﻦ  ۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮ را
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ درآور ﻧﺠﺎت داده اﯾﻢ و ھﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﺳﭙﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮐﺸﻮر را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان  ٨١ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﮫﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ زودی ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﭘﺎرﮐﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
رﺿﺎ ﻣﻠﮏ زاده ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ روی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای
در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راھﮫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ھﺴﺘﯿﻢ.

 - ۴ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﺗﯿﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز وارد اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪ .
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﺗﯿﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز وارد اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﺮﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺮ  ٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ آن  ،اراﺋﻪ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ھﻤﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارﺗﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اﮐﯿﭗ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﻦ وﻧﺤﻮه
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ھﻔﺸﺠﺎن ﺑﺎزﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
"

 - ۵رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری:داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮ  ۵ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮ  ۵ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺧﻮد را در ﮔﺮدوﻧﻪ
ﻋﻠﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت از ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ،ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ھﺰار داﻧﺸﮕﺎه
در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻼش ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰون ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
وی دو ھﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺮزھﺎی داﻧﺶ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
دارﯾﺪ ﻓﺮد ﻋﺎﻟﻤﯽ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه و دﯾﺪ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ روز و
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و آن را از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو
ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﺸﺎوران ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی را ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ھﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻓﺰود :ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت آﻧﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮآوری
در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ دﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻋﻼﺋﻢ او ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و از ھﯿﭻ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﮕﺬرﯾﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎدآور ﺷﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ٩٠اﻣﺘﯿﺎز ،اﺧﺘﻼﻓﯽ دو
ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻏﺪد داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺮدﯾﺲ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .

 - ۶رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺑﺎ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﺑﺎ ﮐﺸﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﺧﻮب،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰود :وﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺣﺎد و ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮوب آن از راه دھﺎن وارد
ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺎط ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل وﺟﻮد دارد،وﻟﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .
ﺑﺎﺑﮏ ﻋﺸﺮﺗﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ را ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﯿﻤﺎران و ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﻟﻢ دﻓﻊ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آب ،ﻏﺬا
و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺛﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻃﻮب ،ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وی آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻟﻮده و ﻏﺬاھﺎی آﻟﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٩٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮده و اﺳﮫﺎل ﺧﻔﯿﻒ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اوﻟﯿﻦ
ﺷﮑﺎ ﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﭘﺮی و ﻏﺮﻏﺮ ﺷﮑﻢ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﺳﮫﺎل آﺑﮑﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﮫﺎل ﮔﺎھﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻠﻐﻢ و ﺧﻮن اﺳﺖ و
در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﺷﺪﯾﺪ آب ﺑﺪن  ،ﺷﻮک و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮگ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی دوره ﻧﮫﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎری  ١ﺗﺎ  ۵روز ﻣﺘﻐﯿﺮ و در ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی ھﺎ ﻣﻌﻤﻮ ﻻً  ٢ﺗﺎ  ٣روز اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮ ﻻً ﺑﺎ اﺻﻼح آب و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ
ھﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از راه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب آﻟﻮده اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ در دوران ﻧﻘﺎھﺖ ،ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوران ﻧﮫﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری دارﻧﺪ و ﻣﮕﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻋﺸﺮﺗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺧﻮد داری از ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه  ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﺸﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ،رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖ ھﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ،اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ ،دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺿﺪ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن اﻃﺎق و اﻟﺒﺴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﺎر را از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

 - ٧اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ
واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ -
ﺗﮫﺮان  /واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ  /ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ  ٢٩/٠۶/١٣٩٠ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﮫﺮان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ؛ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮاﮐﺰ و ﭘﺎرک ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان  ٨١ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﻧﯽ دارد اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ
ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﯿﻢ  .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ
و در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ دارد .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻧﻌﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،و دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ زاده رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮدارد

 - ٨ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر 'ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ'در زﻧﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ورزش ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﮔﻔﺖ :ھﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر وﯾﮋه ورزﺷﮑﺎران 'ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ' در زﻧﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻠﯿﻞ اﺷﺮﻓﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ  ،اﻓﺰود :اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ دھﻪ اول آذرﻣﺎه در ﻣﺤﻞ آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن
اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و دوﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ،ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺳﻪ روز اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۵٠ورزﺷﮑﺎر ،ﻣﺮﺑﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮏ از ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر در رﻗﺎﺑﺖ ھﺎی زﻧﺠﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

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

اﺷﺮﻓﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ورزﺷﮫﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ  ،ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ زﻧﺠﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی  ،ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط ،ﺷﺎداﺑﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ روﺣﯽ و رواﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﻋﻀﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد.
اﺷﺮﻓﯽ ﮔﻔﺖ :ورزﺷﮑﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در  ١١رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ،دو ،ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن ،ﺗﻨﯿﺲ روی ﻣﯿﺰ ،ﺷﻄﺮﻧﺞ،
ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮپ ،ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ ،دارت و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ٩٠ - ٩درﺻﺪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ ٩٠ :درﺻﺪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎری رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه  -ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﺬا از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﺮی  -رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻓﺘﺘﺎح ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﮫﺮان اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ
 ۵٠ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دھﯿﻢ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎ را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ روی ﻃﺮح ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﻤﺎری درﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﮐﻨﻮن ﭘﺰﺷﮑﺎن در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ رﯾﺰﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ در
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾ ﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮر داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ  ٣٠٠ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
و ﭼﻨﺪﯾﻦ ھﺰار داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺎورد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻪ درﺻﺪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﯿﺰ ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ ھﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻏﺪد و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ دو ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﮫﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﺟﺘﻤﺎم** **  ٩١٨۵**١۵۶٩اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵٧٢۵١٣

 - ١٠اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ،اﻟﺒﺮز و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮن وﺑﺎ
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﯽ روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺪت ﻣﻮارد ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻃﯽ دوره ﺷﺪت ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان،
اﻟﺒﺮز و ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺮدد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺗﺒﺎع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ھﻨﻮز وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اوج ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﺣﺪود دو ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮارد
ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،آﮔﺎھﯽ
رﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰی و ﮐﺎھﻮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روﻧﺪ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻇﺮف ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را در ﮐﺸﻮر د اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻣﺎده ﺑﺎش ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﮫﺮ اداﻣﻪ دارد اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﻌﺪ از ﻣﮫﺮ
ﻟﻐﻮ ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ھﻨﻮز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺳﯿﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺗﺒﺎع اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ھﻨﮕﺎم ورود ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿ ﻢ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺮزھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺗﺒﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﮫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
وی اداﻣﻪ داد :اﺗﺒﺎع ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﻃﯽ اﻣﺴﺎل ﭼﻘﺪر ﺑﻮده و ﮐﺎﻧﻮﻧﮫﺎی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺠﺎھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ را ﻓﻌﻼً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﻣﺎرھﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻃﯽ دوره ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ،اﻟﺒﺮز و اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮﻧﮫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدﻧﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٦

ﺗﺎرﯾﺦ  29ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ھﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻠﻮی آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب
ﺧﺎم ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .
ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺰی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﮫﺮان و ﮐﺮج ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﻨﻮز در ﻣﻮاردی ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺳﺒﺰی ھﺎ ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺳﺮو ﺳﺒﺰی و ﮐﺎھﻮ را در ﺗﻤﺎم اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﻤﭽﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .
وی اداﻣﻪ داد :ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﮫﻮرزان در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ آﻣﺎده ﺑﺎش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮫﺮ اداﻣﻪ دارد و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 - ١١ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ اداره آﺳﻢ و آﻟﺮژی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ
ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز آﺳﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﺳﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﮫﺪی ﻧﺠﻤﯽ رﯾﯿﺲ اداره آﺳﻢ و آﻟﺮژی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ آﺳﻢ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود  :آﺳﻢ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻮاد ﺧﺎص ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮر ھﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﺠﻤﯽ اداﻣﻪ داد :ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز آﺳﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
آﺳﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز آﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ .
رﯾﯿﺲ اداره آﺳﻢ و آﻟﺮژی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود  :اﻓﺮاد ﺗﻨﺪﺧﻮ ،ﺣﺴﺎس و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎﻧﺎت ،دﭼﺎر اﺣﺴﺎس درد در
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ آﺳﻢ و ﺑﺮوز آن در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .

 - ١٢اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ٢ھﺰار داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان؛ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ودرﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه :ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺮح از داﻧﺸﺠﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان از اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و آﻧﮫﺎ
ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ٢٠ﻣﮫﺮ ﺟﮫﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
رﺿﺎ ھﺎﺷﻤﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری آن ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه داروھﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮔﻔﺖ :دوز اول داروھﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﻌﺪی دارو ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ.
ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ٢٠درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪا از ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺮدﯾﺲ ھ ﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮح از  ٢٣ﻣﮫﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روزاﻧﻪ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۴٠ﺗﺎ  ٧٠ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .
وی اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ  ٢ھﺰار داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺶ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎﻣﺸﺎن ،در ﻃﯽ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﮑﺎب ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﺎورات
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮن و ادرار از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮا ن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ٩٠درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﺑﺖ آن ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ ای را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ٣٠ﺗﺎ ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﻨﺠﺶ ،ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٣ﺳﻼم اﯾﺮان
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ام.اس :ھﻤﺴﺮم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ام.اس اﺳﺖ .از دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﮫﯿﻪ داروی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ھﺰﯾﻨﻪ داروی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻻﺳﺖ .از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دوﻟﺖ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ دارﯾﻢ.
ﻣﺰرﻋﺘﯽ ١١۴۶٣ -

 - ١۴رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی ﺗﮫﺮان :وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ دارو در ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ
داروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ داروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮری دارد ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ دارد ،ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ رﺳﻮل دﯾﻨﺎروﻧﺪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ در
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺒﮫﮑﺎر زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﻮزه واردات و ﺗﻮزﯾﻊ دارو وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ھﻢ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ و  ٩٩درﺻﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻓﺮآورده ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮای واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ را دارا ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ وارداﺗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﻨﺎروﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﻈﺎم داروﯾﯽ ﻣﺎ ﺣﺪود  ٣ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن واردات و ٢
ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺜﺮا ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻏﯿﺮﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﻧﺒﺎل
زد و ﺑﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دارو از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
 ۴٠درﺻﺪ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺪاﻗﻞ دوﺳﻮم ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ  ۴٠درﺻﺪ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﮫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪی ﺗﺨﻠﻒ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اداری ﺷﺪ،
اداﻣﻪ داد :ھﻤﻮاره ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در دﺳﺘﮕﺎه
دوﻟﺘﯽ و ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮارد ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات ،ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﮐﺎھﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت
در ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری اﻓﺰود :در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،ﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ،و ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزی ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ دﯾﻨﺎروﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎ ن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸﻮر ﺿﻌﻒ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :در ھﻤﻪ زﻣﺎن ھﺎ ﻓﺴﺎد اداری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
و دارد و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ دارو ﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎم داروﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﺰو ﭘﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :از  ١٣۶١ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان آﻣﺎر دﻗﯿﻖ از ﺑﺎزار داروﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎرت و
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت واﻗﻌﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار داروﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎ و ﻓﺴﺎد داده ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

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

 - ١۵در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران در  ١٧۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدم در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران اورژاﻧﺴﯽ ﺧﻮد در  ١٧۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ھﺎی ،٨٨١۴٧۵٢١
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران در  ١٧۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در ﻣﻮاﻗﻊ
ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران اورژاﻧﺴﯽ ﺧﻮد در  ١٧۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ھﺎی ٨٨۴٢٨۵٨۶ ،٨٨١۴٧۵٢١
و  ٨٨۴١٩٣٩٣و  ٧٧۶٣٧٧٢٠ -٢٢ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ ھﺎﺷﻤﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ١٧۶ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دو
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺗﮫﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد در  ١١٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ھﺎی  ٨٨۴٢٨۵٨۶ ،٨٨١۴٧۵٢١و  ٨٨۴١٩٣٩٣و ﻧﻤﺎﺑﺮ  ٨٨۴٠٠١٨٩ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺎﺷﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻤﺎره  ٧٧۶٣٧٧٢٠ -٢٢و ﻧﻤﺎﺑﺮ  ٧٧۶۵۴۵۴۵ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در  ۶۴ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش
ﺑﯿﻤﺎران اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث و ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ اداﻣﻪ داد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺷﻤﺎره ۶۶٩٧۶۶۶۶
و  ۶۶٩٧۶٩۶٩ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ
اورژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ) (١١۵اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺗﮫﺮان ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺘﺎدھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .
ھﺎﺷﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ٨٨۴٢٨۵٨۶ ،٨٨١۴٧۵٢١و  ٨٨۴١٩٣٩٣و
 ٧٧۶٣٧٧٢٠ -٢٢ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دو داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺗﮫﺮان اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم اورژاﻧﺲ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﺎن ﻧﺼﺐ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ﻣﮫﯿﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺳﺘﺎد ھﺪاﯾﺖ و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ دو
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 - ١۶ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ؛ ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﺷﻔﺎف  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ،ﻣﺮدم ﺗﻨﮫﺎ
 ٣٠درﺻﺪ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  ۶٠درﺻﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮدﮐﻮی ،ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ و ﺑﻨﺪرﮔﺰ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ،ﻣﺮدم ﺗﻨﮫﺎ  ٣٠درﺻﺪ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
درﻣﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  ۶٠درﺻﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺎرت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو در ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﻣﻌﯿﺎر ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﮫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ و دﯾﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﺑﯿﮑﺎری ،اﺷﺘﻐﺎل را دارﯾﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ وﺟﻮد
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ روزھﺎی دارو ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ و ھﻨﻮز ھﯿﭻ ﺗﻤﮫﯿﺪی ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ راه ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ دارو ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .

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

 - ١٧روزاﻧﻪ  ٢۵ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ام آر آی ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﻣﺴﺌﻮل ام آر آی و ﮐﺎرﺷﻨﺎس رادﯾﻮ ﻟﻮژی ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺖ :روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٢۵ﻧﻔﺮﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ام آر آی
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
روزاﻧﻪ  ٢۵ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ام آر آی ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﻣﺴﺌﻮل ام آر آی و ﮐﺎرﺷﻨﺎس رادﯾﻮ ﻟﻮژی ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢۵ﻧﻔﺮﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ام آر آی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،ﺑﺎﻗﺮ ﯾﻮﺳﻔﯽ اﻓﺰود :در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻓﻨﯽ رادﯾﻮﻟﻮژی و ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ،آﻣﺎر را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٧٠٠ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ داد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن اﻓﺰود :ﭘﺲ از  ۵ﻣﺎه راه اﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺨﺶ ام آر آی داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت دھﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس رادﯾﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد  ۵٢ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ  ١۵ھﺰار و
 ٧۵٠ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﻮﺳﻔﯽ اداﻣﻪ داد :ﻗﺒﻼ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﮫﺖ ام آر آی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ھﻤﺠﻮار ھﻤﭽﻮن ﻣﺸﮫﺪ ،ﺳﺒﺰوار و ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ دو ﻣﺮﮐﺰ ام آر آی )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه (وﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
"

 - ١٨ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ
اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز -
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮم ،ﺑﺮق ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ را در ﭼﺸﻤﺎن ھﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮم دﯾﺪم اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ دوام داﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
اﯾﻨﮫﺎ را ﻣﺮدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ ﻋﺰادار ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮش اﺳﺖ؛ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺪان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ھﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺟﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ دھﺪ.
زﯾﺮ ﺗﯿﻎ
زھﺮه ،زن  ٣۵ﺳﺎﻟﻪ روز  ٨ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺪان ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪش
را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ دﭼﺎر درد ﺷﺪﯾﺪی در ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ درﮔﺬﺷﺖ.ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت اوﻟﯿﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺰارﯾﻦ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از روده زھﺮه ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﺴﺮ زھﺮه در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ھﻤﺸﮫﺮی درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮم آﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ،ھﻤﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ھﺮﮔﺰ
اﯾﻦ داغ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد.
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ھﻤﺴﺮم ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺖ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد .او در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ھﻤﺪان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و در ھﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎل ھﺎ ھﻤﺴﺮی ﺧﻮب و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺳﺎل ٧٨ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺳﺎل ٨۴ﺧﺪا دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ داد .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
دﺧ ﺘﺮﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ دوﺑﺎره ﺑﭽﻪ دار ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
 ٨ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ زھﺮه او را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺪان ﺑﺮد .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ
آﻣﺎده ﺷﺪ و زن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .ھﻤﺴﺮ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮدای آن روز ﮐﻪ
ﻋﯿﺪﻓﻄﺮ ھﻢ ﺑﻮد ھﻤﺴﺮم از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .اﻣﺎ روز ﺑﻌﺪ او درد ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﺷﮑﻤﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﺷﺪم و ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﺶ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ .او ھﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ درد اداﻣﻪ دارد ھﻤﺴﺮم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺒﺮم.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ھﻤﺎن ﺷﺐ او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدم .ﭘﺰﺷﮏ اورژاﻧﺲ ھﻤﺴﺮم را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ او را وﯾﺰﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﺶ ﺑﺎﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از او ﻋﮑﺲ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻋﻠﺖ دردش ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﺪ و ھﻤﺴﺮم اﻻن زﻧﺪه
ﺑﻮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٠

ﺗﺎرﯾﺦ  29ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آن ﺷﺐ زھﺮه را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ از
ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ  ٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ رﻓﺘﯿﻢ اﻣﺎ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺶ او را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ اﻣﺎ ھﻤﺴﺮم ھﻤﭽﻨﺎن درد داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ او را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل دادم و
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ھﻤﺴﺮم اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ روده اش دﭼﺎر ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻇﺎھﺮا ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮم در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎرﮔﯽ روده وارد ﺑﺪﻧﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ وارد ﺧﻮﻧﺶ ﺷﺪه
ﺑﻮد.
ﻣﺮگ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .او روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ از ﺑﺪﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺨﺶ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد و ﺣﺎل
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎز ھﻢ ﻋﻤﻠﺶ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ھﺎﯾﺶ ھﻢ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﺪ .آﻧﻘﺪر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ درﻣﺎن ھﻤﺴﺮم
آراﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .روز  ١۵ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ و او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ اﻣﺎ ھﻤﺴﺮم در روز
ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﯾﻌﻨﯽ ١۶ﺷﮫﺮﯾﻮر در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ درﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم و دﺧﺘﺮم ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻼس اول ﺑﺮود و ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﻢ ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ھﻤﺴﺮ ﻣﻦ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﺟﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داد و اﯾﻦ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﻓﻘﻂ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ آﻏﻮش ﻣﺎدرش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ھﻤﺪان رﻓﺘﻢ و از ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ دھﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم و ﻣﻘﺼﺮ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ
ﺗﻨﮫﺎ اﻣﯿﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﻔﺘﺪ.
در ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﻣﻘﺼﺮ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﻤﺪان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ھﻤﺸﮫﺮی
اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ روده اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز وی ﺟﺎﻧﺶ
را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﻤﺴﺮ وی ﭘﺮوﻧﺪه درﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ زن ﺟﻮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 - ١٩رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻣﺎرھﺎی ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﺒﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻓﺎرس ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﯾﮏ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎده از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ
ﺗﺎ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان
ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧ ﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎرھﺎی دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺸﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را ﺳﺎﻣﺎن داد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻨﻮز ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﻣﺎرھﺎ ﺟﻤﻊ آوری و اﻋﻼم ﺷﻮد .
ﺣﺎﺟﺒﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎی ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر وﻗﺘﯽ آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺎرھﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﺳﺎﻣﺎن
دھﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺳﺎل  ٨٨ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮد وﻟﯽ ﺳﺎل  ٨٩در ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ.

 - ٢٠ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق  -ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دھﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮف و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در
اﻣﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻧﺲ و اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺑﮫﺒﻮدی و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه ...
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دھﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮف و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در اﻣﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻧﺲ و اﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮدی و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه و روش ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ از ﺑﯿﻤﺎری ﻣﮫﻠﮏ ﺧﻮد رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﮫﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎل ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﻋﻤﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺒﯿﻞ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ،آﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ و اﻧﻮاع ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ از ﺧﻄﺮ ﻣﮫﻠﮏ ﺑﯿﻤﺎری
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﻮد رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻤﺎری ھ ﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻃﺎن و… ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻧﯿﺴﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل ھﺎ از ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺷﺎﺧﻪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ
رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﺳﺖ وﻟﯽ
از روی دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻪ ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﺪد ﺗﺨﺼﺺ ھﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭘﺎره ای ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ وارد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری اش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زودی زﯾﺮ دﺳﺖ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ھﻤﮑﺎران رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ داﺧﻠﯽ ،ﻗﻠﺐ ،رﯾﻪ ،ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ،ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و اﻧﻮاع ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻧﯿﺎز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﺎره ای ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺸﺎر و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎری ،اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ )ﺗﯿﻢ ورک( ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺪرت ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای ﺷﻮر و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ای رودررو درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎران دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺒﺎر ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آﯾﺪ.
ﻋﻮارض و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ :در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎ و ﺟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ورک ﮐﻪ ﻓﻘﺪان آن
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﯽ دردﺳﺮھﺎ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ھﺎﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ھﻤﮑﺎری ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ھﻤﮑﺎران ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ارﺗﻘﺎی رواﺑﻂ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻮاری ،ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻻزم ،زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﮑﺎری و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻮل
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ھﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺮادران ﻣﺤﺘﺮم ،اﯾﻦ درددل ھﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺳﺘﺎد ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ،اﯾﻦ وﺻﯿﺖ
ھﺎ در ﺳﺎل ھﺎی ﮐﮫﻮﻟﺖ و دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ ھﻤﺮاھﺎﻧﯽ ﺳﺮآﺳﯿﻤﻪ و آﺷﻔﺘﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺰ ﻣﻦ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﻮﻧﺪ و از اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﺣﺴﺎس ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ درﺳﺖ درﺑﺎره
ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ،ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﻌﺪد ﭘﺰﺷﮑﺎن درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ورک درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﻮد .ﻧﺤﻮه ﮐﺎر و ﮔﺮﻓﺘﺎری ھﺎی اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﻮاﯾﺞ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ
ﺗﻼﺷﯽ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮔﺎه ﻧﻔﺴﮕﯿﺮ ﻧﯿﺎز دارد و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﺼﯿﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ورک ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮدی ﺑﺸﻮﯾﻢ ﯾﺎ
در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺮان وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ داﺷﺘﻦ ﮐﻤﮏ و ھﻤﮑﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮاﯾﺪ آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت دارد ﮐﻪ در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ آن روﺣﯿﻪ ﺗﻌﺎون و
ھﻤﮑﺎری ،ﺳﻌﻪ ﺻﺪر ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﯾﺪه آل ھﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎ و ﺗﺨﺼﺺ ھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران از ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻐﻮل آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﺗﻌﺪادی ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﺗﺎق ﺟﻨﺐ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻮار
ﺷﯿﺸﻪ ای از آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪ ،ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ھﻢ روی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎر اﺗﺎق ﻋﻤﻞ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺷﺪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ،ھﻤﻔﮑﺮی و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در اﺛﻨﺎی
ﮐﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻤﮏ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ .ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ
ھﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﮐﻪ او ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﻇﮫﺎر
ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .

 - ٢١ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺸﻢ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺸﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻗﺸﻤﯽ ﻇﮫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ از دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻓﺘﺎد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﮫﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮﮔﺰار و در ﺧﺼﻮص ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای آن ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺨﻔﯿﻒ
در ﺑﺨﺶ ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد را در اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺸﻢ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﻪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﺘﺮ و زﯾﺮ ﺑﻨﺎی
ﺷﺶ ھﺰار و ۵٠٠ﻣﺘﺮ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ و اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،اورژاﻧﺲ و ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻄﺐ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺑﺨﺶ  MRIو ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی وﯾﮋه ،اﻃﻔﺎل ،ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اروﺗﻮﭘﺪی ،رادﯾﻮﻟﻮژی ،اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،زاﯾﺸﮕﺎه و
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﮫﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮه در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺑﺮآوردھﺎی اوﻟﯿﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ  ١٢٠ﺗﺎ  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﮫﺎم و دﻋﻮت از
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻣﺎن اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺸﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﻗﺸﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎھﺪ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎز اول اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ زودﺗﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﺨﺸﮫﺎی اورژاﻧﺲ و درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻣﺎده
ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺸﻢ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺸﻢ در ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ٣٢
ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﻪ ﻗﺸﻢ اﻗﺪاﻣﺎت و ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

 - ٢٢ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش دوره ھﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ١۵٠ﻣﺤﻘﻖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش
دوره ھﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دوره ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ دوره ھﺎ،
آﻣﻮزش ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ دوره ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﯾﮑﯽ از
ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای  PHDرا از ﺳﺎل  ٨۵در ﻗﺎﻟﺐ دوره ھﺎی
 research basedآﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دوره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ دوره ھﺎ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ  ۵ھﺰار ﻣﻮرد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵ھﺰار اﺛﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای در ﺣﺎل ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ھﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ھﺎی روز دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻞ  ١٢۵داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ  PHDﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ١٢۵داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا ) (PHDدر رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در  ۶داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺷﺎھﺪ ﺧﺮوج اوﻟﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ دوره ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ رو  ٣٠ﻧﻔﺮ
داﻧﺸﺠﻮی  PHDﺟﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۵٠داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ PHDداروﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻠﻨﺪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن  ۵٠داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ  PHDﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم  ١۵۵داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در دوره دﮐﺘﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢٠٠ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده داﻧﺸﮕﺎھﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺟﺰﯾﯿﺎت دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ دوره ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ دوره ھﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﺣﻔﻆ ھﻮﯾﺖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ھﻮﯾﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ دوره ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻌﺎرض ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  ٢ﻃﺐ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .وی درﺑﺎره زﻣﺎن دﻗﯿﻖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ دوره ھﺎ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوره ھﺎ را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
دﻗﯿﻖ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺐ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ.ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮآوری و وارد
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺐ دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری و
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ھﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮاﮐﺰ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﻣﺪرﺳﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﺮﺑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ھﺎ اﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﯿﺶ
روی ﻣﺎ ﻗﺮارداده اﺳﺖ .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ اﺣﯿﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و راه اﻧﺪازی دوره ھﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺷﺎھﺪ
ھﺴﺘﯿﻢ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ورودی ھﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻃﺐ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ از ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ٣٠درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل ارﺗﻘﺎ ﺑﺪھﯿﻢ.
در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ژورﻧﺎل ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از اﯾﻦ ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ژورﻧﺎل ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از  ١۶٠ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻣﺤﻘﻘﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎھﺪ ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٣ﭘﯿﺎم ﻣﺮدم
روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ -
ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از اداﻣﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ آﺗﯿﻪ ﺳﺎزان ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ
اﺳﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد و ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راه ﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻈﺎر ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ٢۴ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت  -ﺑﺎﯾﮓ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻃﻼﻋﺎت :ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ھﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در روﺳﺘﺎھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ .
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ از اﻗﺪام ھﺎی داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﯾﺪن ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﺖ
ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ زودﺗﺮ از زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ و ﺟﺪا ﺷﺪن آن از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺸﮫﺪ را ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮب وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮی در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد .
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺧﻮاﻧﺪ .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺘﻪ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﺠﺎد ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ اﺳﺖ .

 - ٢۵ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ  -در ﮔﺰارش »ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۶/٧ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼی ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﮫﻢ ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،ﺳﮑﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎری رﯾﻪ و دﯾﺎﺑﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر و ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه در ھﺮ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .
در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۶/٧ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺘﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻻرﯾﺎ ،اچ آی وی  ،اﯾﺪز و ﺳﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .
در ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺴﺮی و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﻏﯿﺮﻋﻔﻮﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼ اﻟﻮان ،دﺳﺘﯿﺎر دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ٣۵ :
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد از  ۵٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺮی ،ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،ﺳﮑﺘﻪ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ٩
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺮ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﻣﺼﺮف ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،اﻧﻔﻌﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮط ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ای
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺻﺮف ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻓﻘﺮ و ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺗﻦ از
ﺷﮫﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﺳﺖ.
دﯾﻮﯾﺪ ﺑﻠﻮم ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺮی ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .
آﻗﺎی ﺑﻠﻮم اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ ) ھﺰﯾﻨﻪ ( ﻣﻮارد اﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺳﺎل
 ٢٠١٠ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری رﯾﻮی اﻧﺴﺪادی ﻣﺰﻣﻦ در
ﺳﺎل  ٢٠١٠ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺟﯿﻤﺰ ھﺎﺳﭙﺪﯾﻠﺰ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ھﻤﭽﻮ ن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ و ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ھﻤﭽﻮن ﺗﺮﯾﻨﯿﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ و ﺑﺎرﺑﺎدوس ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ
ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و دﯾﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ھﺸﺖ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺟﯿﻤﺰ ھﺎﺳﭙﺪﯾﻠﺰ اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم وﺿﻌﯿﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ درﻣﺎن و رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ و اچ آی وی ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺳﺎده و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن دﯾﺎﺑﺖ ،ﺳﺮﻃﺎن ،ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺰﻣﻨﯽ ھﻤﭽﻮن آﺳﻢ و ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ داد .
دﮐﺘﺮ ھﺎﺳﭙﺪﯾﻠﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎده ای ھﻤﭽﻮن ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ
ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ،ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻃﯽ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺟﺎن ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻧﺠﺎت
داد و ﺑﺎ درﻣﺎن ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﺎﺳﺖ
رھﺒﺮان ﺟﮫﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﮔﺎھﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﺨﺮب و
ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺮی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی
ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٢۶ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی ﻣﺰارﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﺮوب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺎﻧﺎ  -ﻣﺰارع ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﺮوب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺎزه ﺧﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﯿﺪﭘﻮر اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰارع ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻓﺎﺿﻼب از اﯾﻦ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ آب ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از آب ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اراﺿﯽ ﺳﺒﺰﯾﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺮوب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ آب ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﭘﻮر اداﻣﻪ داد :ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودی از ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اراﺿﯽ ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ آب ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸ ﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻮﻧﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎھﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ ای اﺧﺘﺼﺎص دارد .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دام رﺳﯿﺪه و اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ از ﮔﻮﺷﺖ داﻣﮫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اﯾﻦ اراﺿﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮐﺸﺎورزی در اراﺿﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﮫﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ،آب ﻓﺎﺿﻼب اراﺿﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اراﺿﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﮫﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺑﺮﺷﻤﺮد و
ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻓﺎﺿﻼب در اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﮐﻔﺎف آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﻧﻤﯽ دھﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﯿﺪﭘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در اراﺿﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﮫﺮان را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺳﻔﺮ ﺳﻮم
ھﯿﺎت دوﻟﺖ ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اراﺿﯽ ﺳﺒﺰﯾﮑﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮ ری ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی
ﮐﺸﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﯿﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎن ،ﮐﻨﻒ و ﯾﺎ زراﻋﺖ ﭼﻮب ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در اراﺿﯽ ﺳﺒﺰﯾﮑﺎری ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ زودی اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اراﺿﯽ ﺗﺎزه ﺧﻮری در ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ  :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ھﻨﻮز اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪﭘﻮر در اداﻣﻪ درﺑﺎره ﺷﯿﻮع ﻣﺠﺪد وﺑﺎ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﻓﺰود :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﮫﺮی ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺎزه ﺧﻮری دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

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

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ/.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر :ﻣﮋﮔﺎن ﺳﺘﺎر

 - ٢٧از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮدار ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮان  ٣۵ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن و
 ۶٠وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :
ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ،،درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﮫﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
وی اﻓﺰود  :ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻗﺸﺎر ﻓﻘﯿﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ از
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﯿﺸﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود  :ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼی ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ دار ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ را ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﻘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﺗﺎ ﯾﮏ
دھﻪ آﯾﻨﺪه  ١٧درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ٣۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

 - ٢٨وﻗﺘﯽ ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺗﺨﺼﺺ ﺳﺮک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن  -دﺧﺘﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ  -ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻟﻮزه ﺳﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر از اﻓﺰاﯾﺶ  ١٢درﺻﺪی ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  ٨٩ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٨ﺧﺒﺮ
داد.
ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در دھﻪ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﺒﻌﺎت آن در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در
ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻗﺖ ،ﻣﮫﺎرت و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎر از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮاردی از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﻓﻮت ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻄﺎ و ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﻋﻤﺪی ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺧﺎﻧﻮادھﺎی ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از ﭘﯿﮑﺮه اش را رﻧﺠﻮر و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
رﺷﺪ  ١٢درﺻﺪی ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ٨٩
ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﺎل
 ،١٣٨٨در ھﺰار و  ۵۴ﻓﻘﺮه ،ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ھﺰار و  ١۵٣ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺰ رای ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ .در ﺳﺎل
 ١٣٨٩در ھﺰار و  ٣۵٨ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ھﺰار و  ۵۶٧ﻓﻘﺮه ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨٨را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﺑﻌﺪ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن و رﺷﺘﻪ ارﺗﻮﭘﺪی ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻢ در دوﻣﯿﻦ رﺗﺒﻪ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ
رﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ را در ﺳﺎل  ١٣٨٨و ١٣٨٩ﻣﻮارد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم و
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﻌﺪ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ،ﺟﺮاﺣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل
 ١٣٨٩اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ارﺗﻮﭘﺪھﺎ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﭘﺰﺷﮑﺎن زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن در ﺷﮑﺎﯾﺎت وارد ﺷﺪه از رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺑﻪ رﺗﺒﻪ دوم ﺳﺎل  ١٣٨٩رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد :ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ـ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ـ و ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻇﮫﺎر ﻣﯽ دارد :در ﺳﺎل  ،١٣٨٨دو ھﺰار و  ٢٠٧ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺼﻮر
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ھﻔﺖ ھﺰار و  ٧٠١ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﻪ ھﺰار و  ٧٠۶ﭘﺮوﻧﺪه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﯿﻢ .در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﻧﯿﺰ ،دو ھﺰار و ٩٢۵
ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ھﺸﺖ ھﺰار و  ٣٢۵ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﻪ ھﺰار و  ٩٩١ﭘﺮوﻧﺪه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران را ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎری ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ اﺻﻞ در ھﻤﻪ ﺟﺎی
دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر آزرده و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و آن ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎر از درﻣﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد وﻟﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺑﮫﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درﻣﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد .وﻟﯽ ﻋﮑﺲ ﻗﻀﯿﻪ ھﻢ ھﺴﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻓﻖ
درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد وﻟﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ  ٨٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ  ٨٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و
ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎھﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﯿﺶ از  ٨٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻗﻀﺎوی اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﺑﮫﯿﺎر ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ.
ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻧﮕﺎه آﻣﺎر
ﭘﮋوھﺶ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ
داﺧﻠﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،در اﯾﺮان ﮐﻞ ﻣﻮارد ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﮫﺮان در ﺳﺎل  ١٣۴ ،١٣٧۴ﻓﻘﺮه،
در ﺳﺎل  ٢٩٩ ،١٣٧٨ﻓﻘﺮه ،در ﺳﺎل  ٨٣٣ ،١٣٨٣ﻓﻘﺮه و در ﺳﺎل  ١٣٧٠ ،١٣٨۴ﻓﻘﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﮐﻞ ﻣﻮارد ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  ٧۴ -٧٨ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ در رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ارﺗﻮﭘﺪی ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٧٧ﺗﺎ  ١٣٨٢در اداره ﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺑﯿﻦ  ٩۶۵ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ  ١٩۶ﻣﻮرد ) ٢٠/٣١درﺻﺪ( ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و
از  ١۵ﻣﻮرد در ﺳﺎل  ١٣٧٧ﺑﻪ  ٣٩ﻣﻮرد در ﺳﺎل  ١٣٨٢اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در  ۶٠/٧٢درﺻﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ رای ﺑﺮاﺋﺖ و در  ٣٩/٢٨درﺻﺪ رای ﻗﺼﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ۵۴/۵٩ .درﺻﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
 ١٧/٨۶درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮداﻧﺸﮕﺎھﯽ ٢١/٩۴ ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و  ۵/۶١درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﺰان
ﻗﺼﻮر در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۵٢/٣۴در ﺻﺪ ،در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮداﻧﺸﮕﺎھﯽ  ٢٢/٨۶درﺻﺪ ،در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ  ٢٠/٩٣درﺻﺪ و در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﯿﺮﯾﻪ  ٣۶/٣۶درﺻﺪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ٩/٠٩درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻗﺼﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻮت ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﮐﺎھﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.

 - ٢٩ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ؛ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎی ﭼﻤﺸﮏ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻن ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ر اﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﻀﻮر
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺷﮫﺮھﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .
ﻓﺮﯾﺪون رﺷﯿﺪی اﻓﺰود :ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺪف اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺎﻧﮑﻮه ﺷﺮﻗﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻن و دھﺴﺘﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﮐﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺪود  ٢٠٠ﺗﺎ  ٣٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ھﺎ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻃﺎھﺮ ﺧﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺪدﮔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد از ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .
در اداﻣﻪ ﺳﯿﺎوش ﺑﯿﺮاﻧﻮﻧﺪ ﻣﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ھﻤﻔﮑﺮی و ﺗﻼش ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ودرﻣﺎﻧﯽ را
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎھﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ از اﻣﺮوز ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و در ﻏﺮوب روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ص ٣٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ھﺰﯾﻨﻪ  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اردﺑﯿﻞ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٧

ﺗﺎرﯾﺦ  29ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٣٠اﯾﺮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم درﻣﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ادﻏﺎم درﻣﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران؛ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺋﺰی دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادﻏﺎم درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اوﻟﯿﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج را ﻣﮫﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺟﮫﺶ ھﺎی ﻣﮫﻢ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ،اﻓﺰود :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ادﻏﺎم درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﺟﻼس آﻟﻤﺎآﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٩٨٧ﻣﯿﻼدی در ﺟﮫﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر
دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد و ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ
درﺻﺪد اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﺋﺰی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ادﻏﺎم ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اوﻟﯿﻪ در روﺳﺘﺎھﺎ و اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و ھﻨﻮز ھﻢ اداﻣﻪ دارد.
وی در اداﻣﻪ اداﻣﻪ داد :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﮫﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺨﺼﺺ ھﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﺋﺰی در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﮫﺶ را ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان در داﺧﻞ ،ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺎرﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮھﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺒﺮ داد :ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزھﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن ۴٠
درﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن و  ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و  ٢٠درﺻﺪ ھﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ۶٠درﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮش ھﺎی رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺳﺎل  ٨۴رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش  ۴٠درﺻﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻨﺲ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﺳﺎزی و
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺑﺮﺧﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و رﺷﺘﻪ ھﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺻﻼح ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ داوﻃﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ھﺮ ﭼﻨﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻓﺮاد  ۵٠ﺑﻪ  ۵٠اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ را اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ،ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻞ
ھﺎی ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو در ﮐﺸﻮر و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق و ﺗﻼش اﻓﺮاد در آزﻣﻮن ھﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .
*ﭘﺬﯾﺮش  ٢/۵درﺻﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ  ٢/۵درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻌﻠﻖ دارد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﺬﯾﺮش و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺟﮫﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ و ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﻢ ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﺠﻮ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و آزﻣﻮن ھﺎی ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در
ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻮرﺳﯿﻪ ھﺎی اﻟﻒ ،ب و ج اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮرﺳﯿﻪ اﻟﻒ از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮرﺳﯿﻪ ب را ﺧﻮد ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
ﺻﻮرت اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮرا ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﻮع ج
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮرﺳﯿﻪ ب ارﺗﻘﺎ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( ﯾﮏ دوره زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ وارد داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ/.غ

 - ٣١ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ در
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ در ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪ
ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﮫﺮ
درﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر  ،٩٠اﻓﺰود :ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از ﺳﺎل  ٨۴در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ
در ﺣﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش  ۴٠درﺻﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻨﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و  ٢٠درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎﻻی دﺧﺘﺮان و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﮑﻮر ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ زن  ۴٠ﺑﻪ  ۶٠در ﭘﺬﯾﺮش ﻧﮫﺎﯾﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﺳﺖ .
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ زن  ۴٠ﺑﻪ  ۶٠در ﭘﺬﯾﺮش ﻧﮫﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﺳﺖ
وی ﮔﻔﺖ :در ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﮑﻮر دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺸﻮر ھﻢ دﯾﺪه ﺷﻮد در واﻗﻊ ﺣﻖ ھﺮ داوﻃﻠﺐ در رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﮑﻮر و ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدان و زﻧﺎن  ۵٠ﺑﻪ  ۵٠اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ اﻓﺰود :ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ در ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻤﺎل
ﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ
وی درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ھﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺛﺮات ادﻏﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺪود ﺳﻪ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﺗﺤﻮﻟﯽ رخ ﻧﺪاده ﻗﻀﺎوت درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه در  ٢۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ھﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه از ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب ﺗﺎ زﻣﺎن ادﻏﺎم اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :از ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯽ  ١٠ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﻮزه ﻧﯿﺮوی ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ
ھﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﺷﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٧٠ھﺰار
ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ادﻏﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ وارد اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﮫﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﺤﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ
ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان درﺑﺎره ﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺮﺳﻮم ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﻃﯽ دوران ﺧﺪﻣﺖ از آﻣﻮزش دور ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ رﮐﻮد داﺷﺘﻪ و دارد
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ رﮐﻮد داﺷﺘﻪ و دارﯾﻢ درﺑﺎره ﺷﯿﻮه ھﺎی ﭘﺬﯾﺮش و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ وارد اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٢٠٠ﻣﻘﻄﻊ  -رﺷﺘﻪ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﻄﻊ  -رﺷﺘﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ،اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ دوره اﺳﻨﺎد ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ،ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .
اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﻘﻘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮫﺎﯾﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﻧﻮﺳﺎزی آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرا اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ھﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
وی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺑﻮرﺳﯿﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ٢٫۵ :درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ وزارت ﻋﻠﻮم ﻗﺮار
ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای از اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎن در اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﻮرﺳﯿﻪ اﻟﻒ ،ب و ج ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﻮرﺳﯿﻪ اﻟﻒ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ
ﺑﺮﻋﮫﺪه دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻮرﺳﯿﻪ ب ﻧﯿﺰ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﻮرﺳﯿﻪ ب ﺑﻪ اﻟﻒ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻮرﺳﯿﻪ ج ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان در ﮐﻨﮑﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮫﺮﯾﻪ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ب ھﺴﺘﻨﺪ .
راه اﻧﺪازی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ
وی درﺑﺎره دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰ ﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻗﺮار دارد .
ﻣﺤﻘﻘﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻃﺮاﺣﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪاﺷﺖ۶۵ ،
درﺻﺪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری ﯾﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﻮد .داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ﺷﯿﺮاز در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻃﺮاﺣﯽ دوره ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ :دوره ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﯾﮏ دوره  ۵ﺳﺎﻟﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎل از
زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ  ٢٠٠ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل در دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل اول ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺷﺪن و ﯾﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص و وﯾﮋه و اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 - ٣٢ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ؛ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ؟/ﺗﮫﺮان در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺸﺪارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻮع وﺑﺎ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در آﻧﮫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع
وﺑﺎ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺰارع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی ﺗﮫﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﺎ ،ﻣﺠﺎورت اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ زﺑﺎﻟﻪ
ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺖ ﭘﺴﺎب اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ در آب ھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
او دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﮔﻔﺘﻪ" :ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﺗﮫﺮان ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﻠﻮدار اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ"،
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در اﯾﺮان" ﮔﻔﺖ" :ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻋﻠﺖ آن ورود و ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﻣﺮزھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﯿﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰارع ﺻﯿﻔﯽ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺑﺎ آب ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ".
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺪاﻓﯽ ،رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از آﺑﯿﺎری ﺣﺪود ۶
ھﺰار ھﮑﺘﺎر از ﻣﺰارع ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼﺑﮫﺎ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ" :اﮔﺮ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺰارع ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎری ﻣﯽ
ﺷﻮد ،در ھﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ".
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺠﻮب ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺑﺎره آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺰارع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب،
اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ" :ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﻤﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری دﺷﺖ ھﺎی ﺑﯿﺮون از ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺰارع ﺳﺒﺰی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
وﺑﺎ ،آﻟﻮدﮔﯽ آب ﭼﺎه ھﺎ و ﻗﻨﺎت ھﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﺎه ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ
زﺑﺎﻟﻪ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ".
او ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ" :از دو ﻧﮫﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه زﺑﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺎه
ھﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﮫﺮان ،ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ دﺳﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان و ﮐﺸﺎورزان ﺗﺎ ھﻢ
اﮐﻨﻮن ﺧﻮش اﻗﺒﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ".
آدرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮب ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ ﮐﮫﺮﯾﺰک و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺗﮫﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد" :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺷﺖ ﮐﮫﺮﯾﺰک در
ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ ﮐﻼﻧﺸﮫﺮ ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻓﺰون ﺑﺮ  ٢٠٠ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﺠﺰﯾﻪ دﺳﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻗﺮار دارد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺤﻮب ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ.

 - ٣٣ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٧٠٠ :ھﺰار ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس
اوﻟﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﺮای  ٧٠٠ھﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻼس اوﻟﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﺑﺘﺪای ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﺟﺮا ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺣﺪود  ٧٠٠ھﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ١٣درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه و در ﺣﺎل درﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.

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

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ٧٠٠ﻣﺪرﺳﻪ در ﺷﮫﺮ و
روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ھﺰار ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آذر ﻣﺎه ھﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل اول ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در آذر ﻣﺎه ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ اول راھﻨﻤﺎﯾﯽ و اواﯾﻞ ﺑﮫﻤﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ دﻓﺘﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﻮﺿﻮع ﺷﭙﺶ در ﻣﺪارس اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺪارس و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻃﯽ روزھﺎی  ١٧ﺗﺎ  ١٩ﻣﮫﺮ ﻣﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻣﻮزش ھ ﺎی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داده ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣۴وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ورود داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪره اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻ ﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻻی دارو س 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.
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 ﭘﺎﻧﺎ ،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.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

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.
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.

 - ٣۵اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﻮان ٢۴ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ
اﻳﻤﻨﺎ  -ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ واﺣﺪ ﻓﺮاھﻢ آوری ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن،اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻤﻨﺎ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ،اﺣﻤﺪ وﮐﯿﻠﯽ ﺟﻮان  ٢۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎدف دﭼﺎر
ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺑﺎ اﻗﺪام ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده اش ،در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺰھﺮا ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ اﻋﻀﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در اﯾﻦ اﻗﺪام دو ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺰھﺮا ﺑﻪ دو ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺷﺪ و
ﮐﺒﺪ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزی در ﺷﯿﺮاز اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.

 - ٣۶ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -دﺑﯿﺮ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ:ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺎﺑﻄﯽ ﻃﺮﻗﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ "www.icana.irﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ وزرات ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن دوﻟﺖ دھﻢ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ  ،ﮔﻔﺖ:وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﺪه آل ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﻄﻨﺰ و ﻗﻤﺼﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺗﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭘﺮھﯿﺰ
ﮐﺮد ﺗﺎ در اﺟﺮای ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻧﺨﻮرﯾﻢ.
دﺑﯿﺮ دوم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﺶ از  ١٣ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ وزارت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺷﺪه و از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﻗﺮارا ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮔﻔﺖ:ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﮫﺎی زﯾﺎدی در
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﺿﺎﺑﻄﯽ اداﻣﻪ داد  :در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻮدﺟﻪ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻋﺪم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری ھﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ درﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎری ﺷﺪه اﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ  :وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪام ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده ،ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﭼﺎق دارو و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارو و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.

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

 - ٣٧ھﻤﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ درﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ھﺪف از درﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺮﻃﺎن ،ﮐﺎھﺶ ﺷﺪت ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﮫﺒﻮدی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻼﯾﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ
اﻧﮑﻮﻟﻮژی ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ آﻧﮑﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ درﻣﺎن ھﺎی داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ وی را اﻓﺰاﯾﺶ داد .
* ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ
ﻣﻼﯾﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ از ﺷﮑﺎﯾﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ارﮔﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ھﻤﭽﻮن ﮐﺒﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش و
ﮐﺒﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﻤﻮاره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ آﻧﮑﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻃﺮح ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘﻪ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻮد.
*اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﻣﻼﯾﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺟﻮاب ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ھﻤﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ درﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﮫﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف از درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎھﺶ ﺷﺪت ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درد و ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
*اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻼﯾﺮی اداﻣﻪ داد :در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎن
زﯾﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
را در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اول درﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ.
ﻣﻼﯾﺮی ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ از ھﺮ
 ٣ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن را دارد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮد را دﯾﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ از ﺑﮫﺒﻮدی ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راھﮕﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
*اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺮس ﻧﺪارد
ﻣﻼﯾﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮس ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺲ از ﺑﮫﺒﻮدی
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
*ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﮑﺎل آﻧﮑﻮﻟﻮژی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
آن از ﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﮔﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻼﯾﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻢ ﺑﺮای اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺟﻮاب ﺧﻮﺑﯽ داده و زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
*داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﻣﻼﯾﺮی ﮔﻔﺖ :درﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،روز ﺑﻪ روز اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺒﻮدی ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* ﺑﺎورھﺎی ﻏﻠﻂ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎن
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﻼﯾﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮی ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺑﺎور ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ھﺮﮔﺰ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﺑﺪون ﻣﺸﺎوره
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ در ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ درﻣﺎن زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد وﻟﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﺛﯿﺮ
زﯾﺎدی در ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺪارد/.غ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر :ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮی ﻋﺮاﻗﯽ

 - ٣٨ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -واردات دارو از ﮐﺸﻮر ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزھﻢ دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از واردات
دارو ھﺎی آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ و ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ ام اس در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ واردات دارو ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی از ﮐﺸﻮر
اروﮔﻮﺋﻪ دارو ھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﻣﯿﺎن ...
واردات دارو از ﮐﺸﻮر ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزھﻢ دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از واردات دارو ھﺎی آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ و ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ ام اس در
ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ واردات دارو ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی از ﮐﺸﻮر اروﮔﻮﺋﻪ دارو ھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﺪ را ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺪود ۶٣ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق :اﮔﺮﭼﻪ ھﻨﻮز ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده واردات دارو ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ
دارو ھﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ام اس و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮان ﺷﺪن دارو ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ھﻤﭽﻮن ام اس و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ
روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دوﻟﺖ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دارو ھﺎ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮔﺮان ﺷﺪن داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی و دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺑﻌﺪ از
ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﺣﺪود  ٢۵ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻮی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ داروی ﺳﻠﺴﭙﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ھﺎ ﭘﺲ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ داروھﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮد ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﺗﺎ ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ دارد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دارو ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد 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 ،ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻦ ھﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد ﺑﻠﮑﻪ آن دﺳﺘﻪ از داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ھﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﺰ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر اﺳﺖ و اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻮد ،رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﻌﺎر
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ذھﻨﯿﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ .او از ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دھﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ 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.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺖ ھﺎﯾﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎزار دﻻﻟﯽ دارو
و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺴﭙﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ ۶٣ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 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 ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﺼﺮف داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺴﭙﺖ راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی
ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ داروﯾﯽ روی آن ھﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد .ﻣﺎ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج دﭼﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ھﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮم
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ دارو ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران را در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دارو ھﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺮق واردات داروی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی از ﮐﺸﻮر اروﮔﻮﺋﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دارو ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دارو ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :داروی ﺳﻠﺴﭙﺖ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ژﻧﺮﯾﮏ آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دارو در ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ .داروﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ،ﻗﺮار اﺳﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻠﺴﭙﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮع داﺧﻠﯽ اﯾﻦ دارو ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ داروی اﯾﺮاﻧﯽ از داروی اروﮔﻮﺋﻪ
ای ﺑﺎﻻ ﺗﺮ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺪارم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ دارو ھﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎراﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﺎراﻧﻪ دارو ھﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دارو ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وارداﺗﯽ ﯾﺎراﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ داروھﺎی وارداﺗﯽ و داروھﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﮫﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﻤﻮﻣﺎ داروھﺎی
وارداﺗﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ارزش اﻓﺰوده و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی دارد و اﮔﺮ ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ دارو
ھﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای داروھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎرھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ٢٠درﺻﺪی ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﮐﺸﻮر دو
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٢٤

ﺗﺎرﯾﺦ  29ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻢ اﮐﻨﻮن  ١۵ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر دﯾﺎﻟﯿﺰی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ و در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده واردات دارو از ﮐﺸﻮر ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 - ٣٩ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد :اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ۵/٢درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﻐﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻮرﺳﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن
اﻓﻐﺎن ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﺎن در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ  ٢/۵درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻮرﺳﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﻐﺎن ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ
ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﺎن در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  ٢/۵درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﺎن ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﯽ آﻣﻮزش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ.
اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﻪ
ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ آزﻣﻮن در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﮫﺎﯾﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻃﻮل ﺗﺮم
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﻪ اداره ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﺎن ادﻏﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﯿﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﻮدن در آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﻮدن در آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و در دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ دوره ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺰرﮔﯽ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی
واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش از ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻖ
در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻨﯿﺴﯿﺖ در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ۴٠درﺻﺪ زﻧﺎن و ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮدان اﺳﺖ و٢٠
درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻗﺎﺑﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ٢٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺬﯾﺮش ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭘﺬﯾﺮش ۶٠درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و ۴٠درﺻﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دو درﺻﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :در ﻗﺮارداد ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ آزﻣﻮﻧﯽ در ھﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﻮع)اﻟﻒ( ﮐﺸﻮر ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﮫﺮﯾﻪ و ﻣﻘﺪاری
ﻣﺴﺎﻋﺪت را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﻮع)ب( داﻧﺸﺠﻮ ﺷﮫﺮﯾﻪ را ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ورود آن ﻣﻘﺪاری ﺗﺴﮫﯿﻼت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮن ھﺎی ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری
ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﻃﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﻮع )ب( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮع اﻟﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﻮع )ج( در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﻮع )ب( ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 ٩٠ - ۴٠درﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوری ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت از اﻧﺠﺎم  ٩٠درﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺶ ﮔﻔﺖ :در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل  ٩١دوﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺿﺮر و زﯾﺎن آﻧﮫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺚ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ھﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﯽ را در ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﺎن از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺒﺮ از ﻟﻐﻮ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم و اﻋﺘﺮاض رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺷﺪ .

 - ۴١در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ :ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ ،اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ،رﺷﺘﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

 - ۴٢دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ھﻤﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮداد :ارﺳﺎل  ٣٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎﯾﺶ »اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻼﻣﺖ« در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از ارﺳﺎل  ٣٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ارﺳﺎل  ٣٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﻼﻣﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از ارﺳﺎل  ٣٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ در اروﻣﯿﻪ ،ﮔﻔﺖ ٣٠٠ :ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ در
ﺳﻼﻣﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ٩٠ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ۵٠ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و  ۶٠ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﮫﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ آﺑﺎن
ﻣﺎه ،در ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻘﺎﯾﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری دو ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :درﺻﺪد ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺎھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺮﻧﮋاد از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ و ﮐﺎرﮔﺎه اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.

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

وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ ﻣﮫﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :اﺟﺮای ﺑﮫﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﮐﻨﺎر اﺟﺮای ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺗﻼف وﻗﺖ و اﻧﺮژی در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎ ﺑﯿﻦ ھﺘﻞ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
ھﻤﺎﯾﺶ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺳﯿﺐ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻮرھﺎی اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر،
ﻋﻮارض و ﺧﻄﺎھﺎی داروﯾﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯽ ،ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر،
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ارﺗﺒﺎط ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ و اﺧﻼق در ﭘﮋوھﺶ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﻣﺤﻮر ھﺎی اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﭼﮫﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اروﻣﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ۴٣وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ و اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،اﻓﺰود :ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
در ﺣﺪود دو و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﺑﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ دارد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ورود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی
اﯾﺮان آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :آزﻣﻮﻧﯽ
در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( دوره آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺑﻮرﺳﯿﻪ اﻟﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آن ھﺎ را دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺷﮫﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮔﺮوه ب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮔﺮوه اﻟﻒ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در آزﻣﻮن ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ آن ھﺎ ﺷﻮد در
ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮔﺮوه ج ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺛﺮات ادﻏﺎم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ھﻤﻪ ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر وارد ﻋﺮﺻﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻓﺰود :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ٢٣
رﺷﺘﻪ ،اﻧﺠﺎم  ٧٠ھﺰار ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺒﯽ در ﺳﺎل ،اﻧﺠﺎم  ٣٠درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۶٠ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ در اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ از اﺛﺮات ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ادﻏﺎم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وام ھﺎی اﺿﻄﺮاری ،ازدواج و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺳﺘﯿﺎری
اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺳﺘﯿﺎری ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد آن ھﺎ ﺑﺎ ورودی ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
 ٨٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺋﺮی دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮔﻔﺖ :ادﻏﺎم وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺟﮫﺶ ﮐﯿﻔﯽ در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩**٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵٧١۴٠١

 - ۴۴ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ھﺰار ﻣﻮرد رﺳﯿﺪ
وب دا  -رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺎﻻرﯾﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ٨٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ در
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ھﺰار ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ٨٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ؛
ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ھﺰار ﻣﻮرد رﺳﯿﺪ
رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺎﻻرﯾﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ٨٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ھﺰار
ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا از زاھﺪان ،رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺎﻻرﯾﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زاھﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ،
ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ،ﺑﮫﺒﻮد ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اوﻟﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﮫﻢ ﮐﺎھﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼء و اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .

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

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ رﯾﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ ھﻤﻪ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل  ١٣۶٨ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻮارد اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ
در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎدل  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  ٢ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﮫﺪی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاھﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﺳﺘﺎن
در راﺳﺘﺎی ﮐﺎھﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ،اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص آب و ھﻮاﯾﯽ و وﺟﻮد اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ھﺮ ۴
ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل و ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﭘﺎک از ﻣﺎﻻرﯾﺎ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  ٣ھﺰار و  ۶٠٩ﻣﻮرد ﺑﻪ  ٣ھﺰار و  ٩٠٠ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﻪ آﻧﻮﻓﻞ از ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺐ و ﻟﺮز ،ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ
از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرز اﺑﺘﻼء ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ اﺳﺖ ٢٠١/٢٠۵/١١٩.

 - ۴۵ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر از اﻋﺘﺮاض ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﯿﺮوی ﭘﺮﺳﺘﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪم در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم )ره( روز ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ٣ﺷﻔﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم)ره(  ،اﻓﺰود :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺮوی ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر  ٢ﺑﯿﻤﺎر دﯾﺎﻟﯿﺰی اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم)ره( ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮای  ۵اﻟﯽ  ۶ﺑﯿﻤﺎر
دﯾﺎﻟﯿﺰی اﺳﺖ.
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی در ﺑﺨﺸﮫﺎی وﯾﮋه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن آﻣﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ را ﻧﺪارﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم)ره( ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود  ٢٫۵ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﻓﺰود:
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ وﻋﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .

 - ۴۶رﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﯾﺮان درزﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ دردﻧﯿﺎ/اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺒﺮ داد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﻧﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﯽ از ﺳﺎل  ٨۵آﻏﺎز ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ دوران ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن و ﻧﺰدﯾﮏ  ۵ھﺰار آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺣﺎل
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ .
ﻣﺤﻘﻘﯽ اداﻣﻪ داد :ﻗﺮﯾﺐ  ١۵٠ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮐﻨﮑﺎش در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ  .اﯾﻦ اﻓﺮاد
در اﯾﻦ ﺣﻮزه و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ھﻮﯾﺖ آن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دارد  ،ﺑﺎ
اﺻﻮل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و دور دوم آن درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﺑﺎ داروھﺎی
ﺳﻨﺘﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد اﻓﺰود :اﻣﺎﮐﻦ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﻣﺪرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﻖ آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای را ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .
وی اذﻋﺎن داﺷﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺼﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ داروﺳﺎز ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه داروﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
* ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ھﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

*ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮد در ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮد در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢٠٠ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺟﺮای اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻪ آزﻣﻮن داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﻮن داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن در اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد آزﻣﻮن ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آزﻣﻮن
ﭘﯿﺶ ﮐﺎر ورزی در آزﻣﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ا ﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻃﯽ ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل راھﺒﺮدی در آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش و ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻨﺎوری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدی در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ و ﻣﮫﺎرت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم از ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ درﻣﺎن و ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﺷﺘﻪ اﺛﺮات ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را اراﺋﻪ داده
اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ا ز ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ  ٣ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﮐﺸﻮر وارد ﻋﺮﺻﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ اذﻋﺎن داﺷﺖ ٢٣ :رﺷﺘﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﻧﺪ اﻣﺮوز در داﺧﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ وﻋﺮوق در دﻧﯿﺎ
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﯾﺮان در  ٣رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دﻧﯿﺎ ﻗﺮار
دارد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٧٠ھﺰار ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ  ٣٠درﺻﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۶٠ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎم ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ روال را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﻠﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪی را آﻏﺎز ﮐﺮده و  ٣دوره ھﻢ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ روال ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ دادﯾﻢ .
وی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده و اﻓﺰود :اﻣﺮوزه در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
وی ﺑﻪ رﻗﺒﺎی اﯾﺮان در آﻣﻮزش اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻗﯿﺐ اﯾﺮان ﻗﺮار
دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان آﻣﻮزش ھﺎی ﺧﺎص و دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻣﺼﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ
آﻣﻮزش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﻻزﻣﻪ آن
اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد.
وی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮐﻨﮑﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺳﺎل  ١٣٨۴از ﻧﻈﺮ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش  ۴٠درﺻﺪ از ھﺮ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴٠درﺻﺪ زن و  ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮد ﺑﻮده و  ٢٠درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس
رﻗﺎﺑﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ اﻓﺰود:
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۵٠درﺻﺪ و  ۵٠درﺻﺪ ﺑﻮده و ﯾﺎ  ۴٩و  ۵١درﺻﺪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ .
وی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ در آﻣﻮزش اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دوﺳﺖ ،ھﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ د ر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ٢/۵درﺻﺪ ﺑﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻓﺮاد ذی ﺻﻼح ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و آزﻣﻮن ﻣﯽ دھﻨﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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و اﻓﺮادی ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوره ﻓﺎرﺳﯽ را آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
وی ﺑﻪ رده ﺑﻨﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ در آﻣﻮزش )ﭘﺰﺷﮑﯽ( اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻮرﺳﯿﻪ اﻟﻒ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﮫﺮﯾﻪ آﻧﮫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪت ھﺎ از ﺳﻮی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻮرﺳﯿﻪ ب از ﺳﻮی اﻓﺮاد
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻟﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽ ھﺪف ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رزﯾﺪﻧﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :آﻣﻮزش دﺳﺘﯿﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻨﮑﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ راﯾﮕﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ازای آن ﻣﻮﻇﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ دھﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎران وام اﺿﻄﺮاری ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﺴﮑﻦ و ازدواج اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ
ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٨ھﺰار ﻧﻔﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺎ ورودی ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﻪ زودی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
دﻧﯿﺎ آن را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را اﺟﺮا ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﮫﻠﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﯾﮏ دوره ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪPHT ،
)دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ( ،ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را در ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

"
 - ۴٧ﺗﺸﻨﺞ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺮاﻣﺎدول اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺗﺸﻨﺞ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ،ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و ﻣﺮگ از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ داروی ﺗﺮاﻣﺎدول
اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ داروی ﺗﺮاﻣﺎدول ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺒﻪ ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ و دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از اﯾﻦ دارو ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوزھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺿﺎ اﻓﺸﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ۵٠ﺗﺎ  ١٨٠ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ داروی ﺗﺮاﻣﺎدول در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺗﻮزﯾﻊ داروی ﺗﺮاﻣﺎدول ﺑﺪون ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .
ﻋﻀﻮ ھ ﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داروی ﺗﺮاﻣﺎدول
ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻣﺎدول ﺷﺶ روز ﺣﺒﺲ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮاﻣﺎدول ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻮاص ﻣﺴﮑﻨﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ داروی
ﻣﻮرﻓﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺮرات ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﻋﻀﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ داروھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی ھﻤﭽﻮن ﺧﻮاب آورھﺎ و ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ھﺎ ،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ،ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺳﻢ ﮐﺶ و ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ھﺎ و
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﺑﺮﺷﻤﺮد .

 - ۴٨ﻋﻤﻞ آزاد ﺳﺎزی ﻣﺮی ﺑﻪ روش ﺗﻮراﮐﻮﺳﮑﻮﭘﯿﮏ در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻋﻤﻞ ﻧﻮﯾﻦ آزادﺳﺎزی ﻣﺮی داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﻟﻨﻔﺎدﻧﮑﺘﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮراﮐﻮﺳﮑﻮﭘﯿﮏ
) (VATSﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازرواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻋﻀﻮھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ
روی ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ )ﻋﺞ( ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ در ﻋﻤﻞ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺶ و ﻋﺮوق ﺑﺰرگ ،ﮐﺎھﺶ ﻋﻮارض ﺗﻨﻔﺴﯽ و درد و اﻧﺠﺎم ﺑﺮش ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
رﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی ﺟﺮاح اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و
ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن از ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران از دو روش ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺗﻮﻣﻮر در داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﺸﺖ) (transhiatal esopagectomyو ﻋﻤﻞ آزاد ﺳﺎزی
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻣﺮی و ﺧﺮوج ﻏﺪد ﻣﺪﯾﺎﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮراﮐﻮﺗﻮﻣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ وﻻﺗﺮال (transthoracic esophagectomyاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ راه ھﺎی ھﻮاﯾﯽ و ﻋﺮوق ﺑﺰرگ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺎھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮراﮐﺲ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی و ﻋﻮارض ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ و درد ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎران را
از دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﻤﻞ ھﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ رﻓﻊ و ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.

 - ۴٩دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع در ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
وب دا  -دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع در ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﮫﺮ ﻣﺎه در ﺳﺎﻟﻦ اﻣﺎم ﺟﻮاد وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر راﺑﻄﯿﻦ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم ارﺟﺎع در ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪدﮐﺎرن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻣﺤﻮرھﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع در
ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ٢٠٣/ .

 - ۵٠دﺑﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان :ﺗﻨﮫﺎ  ١٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -دﺑﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﻼق و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردھﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ  ١٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻋﻤﺎل ارادی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﺟﺎﯾﺰاﻟﺨﻄﺎ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﻧﯿﺖ ﺧﻮب و ﻣﮫﺎرت ﻻزم ،در
اﺟﺮا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ و ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮏ ھﻢ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮآوردھﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ  ١٠درﺻﺪ
ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ھﻢ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل آﮔﺎه ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرﺗﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در ھﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﺑﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ رﮐﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ،ﭘﺰﺷﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺎﯾﯽ روی ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺮاح در ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ و از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮراداﻣﻪ داد :ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در وھﻠﻪ اول دارای وﺟﺪان ﮐﺎری و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﯿ ﻤﺎر ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﻄﺎی ﺧﻮد را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن آﺳﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ ﺳﻮم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺧﻄﺎی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی وی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ در اﺛﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ از راه ھﺎی دﯾﮕﺮ اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .
ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻄﺎی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را داﺷﺖ.
دﺑﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﯿﻤﺎران ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوان ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ ارﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

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

٣۶ - ۵١ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردھﺎ در ﺟﮫﺎن  ٣۶ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ آﻧﺎن ﺗﺸﺨﺒﺺ داده
ﻧﺸﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ از درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ وﻗﻔﻪ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﻢ در آﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮫﻮد
اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﯾﺮان  ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ وﻗﻔﻪ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﻢ
درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ .
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ دﻣﺎﻧﺲ ﯾﺎ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﺬارد  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ھﻨﮕﺎم  ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ آﻧﮫﺎ را از ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
•ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ھﻨﮕﺎم و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن وﻗﻔﻪ درﻣﺎﻧﯽ  ،در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ  ١٠،٠٠٠دﻻر ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﮫﺎی آﺗﯽ  ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ھﺎ دﻻر ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ھﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎرھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﮐﻼن ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ را در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ راھﺒﺮد ﻣﻠﯽ دﻣﺎﻧﺲ دارﻧﺪ ﺗﺎ در آن ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ھﻨﮕﺎم و ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ارﮐﺎن
اﺻﻠﯽ راھﺒﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ  ،اھﻤﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ھﻨﮕﺎم و ﻣﺪاﺧﻼت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ھﻨﮕﺎم ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ راه را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺳﮫﻞ ﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت و درﻣﺎﻧﮫﺎی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ھﻤﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 - ۵٢ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد!
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ وی از آن ﺑﯽ
ﺧﺒﺮ ﺑﻮد.اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ و اﻋﺘﺮاض ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ھﻤﺮاه ﺷﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﭙﺮدازد در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ –ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ -از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ و اﺑﺮاز ﺑﯽ
ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ،ﺗﻌﺠﺐ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ از ﺣﻀﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻠﯽ در
ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎل آﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ وﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺣﺎﺋﺮی ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﺮاه ﺑﻮد.

 - ۵٣ﻏﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻤﻪ ﺳﺒﺰﯾﮑﺎری ھﺎی اﻃﺮاف ﺷﮫﺮھﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ از ﺷﯿﻮع و ﻣﺮگ
ﻧﺎﺷﯽ از وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﻢ اﺧﺒﺎر را از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺳﺒﺰﯾﮑﺎرﯾﮫﺎی
اﻃﺮاف ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮫﺮان،
ﮐﺮج و ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ از ﻣﯿﺰان
ﺷﯿﻮع و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻨﺪه ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﻢ
اﺧﺒﺎر ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
وی اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﯾﺎ اﻟﺘﻮر ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﯿﻮع
ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ھﻢ ﻋﺎﻣﻞ ورود ﺑﺎﮐﺘﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ آورﻧﺪ و آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﮑﺎری ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺳﺒﺰﯾﮑﺎری ھﺎ و ﻣﺰارﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺗﻤﺎم ﺳﺒﺰﯾﮑﺎری ھﺎی اﻃﺮاف ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮫﺮان ،ﮐﺮج و ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ زاده اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آب ﻣﺰارع وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﮫﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ اﺻﻼح آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮو اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح آﺑﯿﺎری اﯾﻦ ﻣﺰارع اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 - ۵۴ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -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.
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.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،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 ٨۵درﺻﺪاز 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 .

 - ۵۵ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٢٫۵ :درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﮫﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﮑﺎری
ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ .٢
 ۵درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ ،اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﮫﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﻓﺰود :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٢٫۵درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ در ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﭘﺬﯾﺮش از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و وزارت ﻋﻠﻮم آزﻣﻮﻧﯽ در ھﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﻓﺮاد ذی ﺻﻼح از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﮑﻮر دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﮫﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﮫﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﻪ
دﺳﺘﯿﺎران در ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﯿﭻ ردﯾﻔﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ،اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ وام ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص
رﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دﻧﯿﺎ راه
اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده و ﺟﺰﯾﯿﺎت آن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۶۵درﺻﺪ آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره  PHDﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ
ھﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵۶ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪ  +ﺗﺼﺎور
اﻟﺒﺮز ﻧﯿﻮز  -ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺎدری ﻓﺪاﮐﺎر ﮐﻪ  ١٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﻤﺎرش را ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ و اﻣﯿﺪ و ﺗﻨﮫﺎ و ﺑﺪون
ﺣﺎﻣﯽ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎزﺗﺎﺑﮫﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻤﺪﻟﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﯾﻦ روزھﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ھﻤﻪ او را ﻣﺎدری اﯾﺜﺎرﮔﺮ ،ﺻﺒﻮر و ﻓﺪاﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ  ١٠ﺳﺎل
در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮن ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺴﯽ دراز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺴﺘﻮﻧﯿﺎ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻮان ،ﺧﻼق ،ﻧﺨﺒﻪ ،ﻣﻮﻣﻦ و ﻣﮫﺮﺑﺎن اورا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل آن ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم وﺟﻮد و زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺗﻨﮫﺎ و ﺑﺪون ﺣﺎﻣﯽ ﺻﺮف ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﺮد.
در آن ﮔﺰارش ﮐﻪ ھﻔﺘﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ھﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﮫﺮورزی ھﻤﻮاره اﻓﺘﺨﺎر و دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﺎدر ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﭽﻪ ھﺎ و اﻟﺒﺘﻪ آرزھﺎی ﻣﺎدر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی ﻣﮑﺮر ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ دﻟﮕﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدر
ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎز ھﻢ در ﻋﻄﻮﻓﺖ و ھﻤﺪﻟﯽ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎ دو ﺳﻪ روز اﺧﯿﺮ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ در ﺗﮫﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری در ﯾﺰد و ﻋﮑﺎس
ﺧﺒﺮﮔﺰاری در ﯾﺰد روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ٢٠ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮫﺎ ﻗﺮار داده ،اﻏﺮاق ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺗﻤﺎﺳﮫﺎ ﺟﺪا از ﺻﺪھﺎ اﯾﻤﯿﻞ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﮑﺎس و ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺎﺳﮫﺎ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن از ﻋﻄﻮﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺎﺳﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻤﺎﺳﮫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ﺣﺎﻣﯽ دارم.
ﭘﻤﺎدی از آﻟﻤﺎن ﺑﺮای درﻣﺎﻧﺰﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺳﺎل ﺷﺪ
ﺗﻤﺎﺳﮫﺎﯾﯽ از آﻟﻤﺎن ،ھﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ھﻨﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﻤﯿﻠﮫﺎﯾﯽ از ﻣﺎﻟﺰی ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ھﻠﻨﺪ و  ....از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی آﻧﮫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ ارﺳﺎل داروھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻤﺎد دﺳﺖ ﺳﺎز
زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی آﻟﻤﺎن ﭘﻤﺎدی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺼﺮف ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ زﺧﻤﮫﺎی آﻧﮫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎدر را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻓﮫﯿﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ وﯾﻠﭽﺮ ﺷﺪ
ﺑﺮای ﻓﮫﯿﻤﻪ ﯾﮏ وﯾﻠﭽﺮ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮھﺎ وﯾﻠﭽﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﺎم ارﺳﺎل ﺷﺪ.
آﻗﺎﯾﯽ از ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ﺑﭽﻪ ھﺎ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن
ازداروﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪر ﯾﺰد ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ھﺴﺘﯿﻢ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ داده ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻘﻖ آن ھﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اذﻋﺎن
داﺷﺘﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮاﻧﯽ در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی آﺑﺮوی ھﻤﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی آﺑﺮوی ھﻤﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺟﻮان در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻓﺪاﮐﺎر ،ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺒﺎ اﯾﺜﺎر او را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﯾﻪ اﻣﺎن ھﺮ دو را
ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻤﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻋﻼم ﮐﺮد :از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه
اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ.
اھﺪای ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی
وی اﻓﺰود :ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﮏ
ﺣﺞ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم .
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻗﺪری از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪم و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ زن ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد زﻧﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎﻟﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن اھﺪا ﮐﻨﻢ.
ﺗﻤﺎﺳﮫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن ﺗﮫﺮان ،ھﻤﮑﺎران ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﮐﺎﺷﺎن ،اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﺎدران و ﺻﺪھﺎ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺪ را ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾ ﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد
ﻧﮫﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و اﮐﯿﺪا ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮده ﻧﺸﻮد.
از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺟﻮان ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻋﮑﺎس ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ در ﯾﺰد ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﺸﮫﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﺧﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر
اﯾﺸﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ دوم ﻣﮫﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻋﺎزم ﻣﺸﮫﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و در روز ﻣﯿﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس اﯾﻦ اﻣﺎم ھﻤﺎم
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .
ﻓﮫﯿﻤﻪ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع( در ﻣﺸﮫﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٣٤

ﺗﺎرﯾﺦ  29ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﮫﺪی و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺎدﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎری از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﮫﯿﻤﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ
رﻓﺖ و اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ) ع( ﺗﻔﻘﺪی و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدر دردﻣﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﻤﺎرش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ھﻨﻮز ﺗﻤﺎﺳﮫﺎی ﻣﮑﺮر ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎﺳﯽ
از ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮی اداﻣﻪ دارد.
ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫﺎ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﮫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺮدم را اﻧ ﺠﺎم دھﺪ و ﺳﯿﻞ ﻣﮫﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻧﺠﯿﺐ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
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