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ﻓﮫﺮﺳﺖ
 ١٠ - ١ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  -ﭘﺰﺷﮑﯽ دات ﻧﺖ
 - ٢ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬاھﺎی ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه درﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۵درﻣﺎن ﺳﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ای روﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۶آوار اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﮐﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد؟  -ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز
 - ٧اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﯿﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٨ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان :داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ آﻣﺎر ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر از دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٩ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی اﺻﻔﮫﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ١٠داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ 'آﻣﭙﻮل ﮔﻠﻮﮐﺎﮔﻦ' را درﻣﺪرﺳﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١١اﻟﻮ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
 - ١٢اﻟﻮ ﺷﺮق  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق
 - ١٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
 - ١۴ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻃﻨﯽ ،اﻟﮕﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ١۵ﺻﺪای ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ١۶ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮ آﺳﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮی  -ﻗﺎﺻﺪ ﻧﯿﻮز
 - ١٧ذات اﻟﺮﯾﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﺳﺖ  -ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮان
 - ١٨ﺑﮑﻮب و ﺑﺴﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ!  -ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ
 - ١٩ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ ھﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٠آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ٢١داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ٢٢ﻏﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﺮه آھﻦ ﺷﯿﺮﺧﻮاران در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺨﻠﻒ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٢٣اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﻨﺘﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢۴آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺷﯿﻮع ﻧﺎﺑﺎروری اﯾﺮان اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢۵ﻓﺎﺿﻼب ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻣﮫﻤﺎن ﺳﻔﺮه ﺗﮫﺮاﻧﯽ ھﺎ!  -ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻮز
 - ٢۶رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد؛ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٢٧ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺮزی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ را دارد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٢٨ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺰارش و ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢٩ﻃﻨﺎب زﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 ٢٠ - ٣٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٣١وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺮﯾﺪ دﺳﻔﺮال ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٣٢ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﮏ ھﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ/ﺑﺎزھﻢ ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٣٣دﺳﻔﻮﻧﺎک ،ﻓﺮآورده ای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣۴ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺧﺎﻣﻮش »آﻟﺰاﯾﻤﺮ« در راه اﺳﺖ رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
روﺑﺮوﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺿﺮورﯾﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣۵ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﭘﯿﺪﻣﯽ رﻓﻼﮐﺲ در ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺘﺮات اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٣۶ﺑﺤﺮان وﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -اﻳﻤﻨﺎ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١
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 ١٠ - ١ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ دات ﻧﺖ  -ھﯿﭻ ﮔﺎه در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺮوﯾﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس درد ﺷﺪه و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻤﺎ را از
روﻧﺪ درﻣﺎن در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
* وﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ اﯾﺪ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ
ھﯿﭻ ﮔﺎه در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺮوﯾﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس درد ﺷﺪه و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻤﺎ را از روﻧﺪ درﻣﺎن در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺳﺮ وﻗﺖ و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻣﻄﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ او و
درﻣﺎن ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﻣﺎن وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺪھﯿﺪ.
* ﮐﻤﯽ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ
در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و در راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺸﺪﯾﺪ،
آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
* ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم درﻣﺎن ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ .اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ھﺎی
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﺧﻞ درﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ را
درﮔﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﮐﻨﺪ.
* زﻣﺎن ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن ھﺎی ﭘﺮوﺗﺰ و زﯾﺒﺎﯾﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﯾﮑﺒﺎره ﻇﺎھﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
ﺑﺮای ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد )ﭘﺮوﺗﺰ و ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ( ﺑﻪ زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺗﺎن زﻣﺎن
ﺑﺪھﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﻌﻀﯽ از درﻣﺎن ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز اﺣﺴﺎس درد ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای زﯾﺮ ﺳﻮال
ﺑﺮدن ﮐﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
* ﺑﻪ دﻧﺪان ھﺎی ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ
اﮐﺜﺮ درﻣﺎن ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻤﺎ از درﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﮫﺎ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
* ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،درﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ و
دوام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
* ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ھﺰﯾﻨﻪ و درﻣﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ و درﻣﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﺣﺘﯽ درﻣﺎن ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ درﻣﺎن ،ﺷﯿﻮه درﻣﺎن ،ﻣﺪت زﻣﺎن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﻻﺑﺮاﺗﻮار و ...و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﻌﮫﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ اﺳﺖ.
* ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧﻮد راﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﮔﺮ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﺻﯽ از درﻣﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺰرﯾﻖ ،ﺗﺮاش ،ﺻﺪای ﺗﻮرﺑﯿﻦ ،ﺑﻮ و ﻣﺰه
ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ( اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .اﺑﺮاز
ﺗﺮس ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﮐﺘﺮﺗﺎن اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ را ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﯾﺎ
از روش ھﺎی ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
* ازﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽ از درﻣﺎن ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ،ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺗﻌﺪاد
ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ).در ﺣﯿﻦ درﻣﺎن ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ای رخ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮدﯾﺪ و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ
ﺑﺸﻮد (.اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد درج ﮐﻨﯿﺪ"

 - ٢ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬاھﺎی ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
داﺧﻠﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬاھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻏﺬاھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪ وﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯽ.ﮐﯽ .ﯾﻮ از ﻏﺬای
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد زودﺗﺮ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻋﻮارض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در آﻧﺎن ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﯿﻔﺘﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺰود :ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ را ﺳﺎل
 ٨٨از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﭘﻮره ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
و ﻋﺼﺎره ﮔﻮﺷﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دارﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد از ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﮐﺮده اﯾﻢ وآﻧﺎن در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬا ھﺎی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﻔﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاھﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ در ﺧﻮن آن ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ذھﻨﯽ آﻧﺎن را در ﭘﯽ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯽ.ﮐﯽ .ﯾﻮ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذھﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﺻﺎدرات ﻏﺬاھﺎی ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯽ.ﮐﯽ.ﯾﻮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﻌﻢ آن اﺣﺴﺎس
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﻧﺪ.
ﺳﯿﻔﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﯽ .ﮐﯽ.ﯾﻮ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮداد و اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻌﺮض ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺬاھﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻏﺬاھﺎی اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺟﻨﺴﯽ را ﮔﺸﺎد
ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .
دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺿﻮاﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
داروھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪه و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ ﮔﺸﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ داروی
ﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ )زﯾﺮزﺑﺎﻧﯽ( ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا داروی زﯾﺮزﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ،ﻋﺮوق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﮔﺸﺎد ﺷﺪه و ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻠﺒﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺰال زودرس را ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروھﺎ
در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻓﺮد ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ دوز دارو را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺧﻮدش ﺑﺮﺳﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ
ﺳﺮی از داروھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﻨﺪ .

 - ۴ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه درﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﮔﺰارﺷﯽ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﯾﻪ ﮐﺮد.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ(  ،ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ
و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺟﻠﺴﻪ دﯾﺮوز اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﮔﺰارﺷﯽ از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.

 - ۵درﻣﺎن ﺳﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ای روﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ ﻣﺎﯾﮑﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ،درﻣﺎن ﺳﻞ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ای رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ .
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ﭘﯿﻤﺎن دروﯾﺸﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﻞ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺳﻞ،
ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ﺗﻮﺑﺮﻟﮑﻮزﯾﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﮐﺦ ﻧﺎم دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آن ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮم از ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع آن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
دروﯾﺸﯽ اﻓﺰود :ﻣﺮض ﺳﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﺮﻟﮑﻮزﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﮫﻠﮏ در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و زودرس آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ
اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در روﻧﺪ درﻣﺎن ﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ ﻣﺎﯾﮑﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم ھﺎ درﻣﺎن ﺳﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ای
رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن ﺳﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ دوره ھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازد .
دروﯾﺸﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻞ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﯾﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﺳﻞ و ﮐﺎھﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻌﻀﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺳﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ داروﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺮ و ﺟﺪی ﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .
**ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن از راه ھﺎی ﻣﮫﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺳﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن اﺳﺖ
در اداﻣﻪ واﺣﺪی ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ اﻓﺰود :راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ و درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﺳﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ھﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :درﻣﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوم و درﻣﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎع را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﻋﻮاﻗﺐ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .
واﺣﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺎن ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﺑﻮده و اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن از راه ھﺎی ﻣﮫﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺳﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺳﻞ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺑﺮو ﻧﺸﻮﯾﻢ.
واﺣﺪی ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در ﮐﻨﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﻣﻘﺎوم داروﯾﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﻘﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﻊ و
دﺷﻮاری درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 - ۶آوار اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﮐﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز  -ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٨٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ،ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٨٠ﺳﺎل و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﮐﺒﺮ
آﺑﺎدی ﺑﺎ  ٨۶ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﮐﻮرد دار ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﺮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،آﻣﺎر ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ از  ۴٣ﺣﺎدﺛﻪ دﻧﯿﺎ ٣۴
ﺣﺎدﺛﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رخ ﻣﯽ دھﺪ ،وﻗﻮع ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪ ھﺎ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎل
ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﮫﺮان ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﺎر ھﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
در ﺗﮫﺮان ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪ ن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﻤﯽ
ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮدا  ،ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺶ از  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ھﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اوﻟﯿﻪ
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺻﺪ ھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺼﺪوﻣﺎن را داﻧﺪ؟! ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺒﺘﻪ و ﺑﻪ اذﻋﺎن ﻣﺴﻮوﻻن وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﮫﺮان ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎر ھﺎ ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل  ٨۵ﺗﺎ  ٨۶وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﺮروی  ۵۴۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ٨۶ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ  ٨٨درﺻﺪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر درﺑﺮاﺑﺮﺧﻄﺮزﻟﺰﻟﻪ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮھﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف در آﻣﺎر ،ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن  ٧۵درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .
آﻣﺎر ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ  ٣٠٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده و ﻏﯿﺮﻣﻘﺎوم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ھﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﺬرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺗﺎق ھﺎ و دﯾﻮار ھﺎ و ﺗﺠﮫﯿﺰات
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﮫﻨﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺑﻮدن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮫﻄﻮرﯾﮑﻪ ازﻣﺠﻤﻮع٧٠ھﺰارﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ درﮐﺸﻮر،
ﺣﺪود ۵٠ﺗﺎ ۶٠ھﺰار ﻋﺪد از آن ھﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده درﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ راﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪ!
ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎزی ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آن ھﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده  ١٢٩درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ ﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان درﺻﻮرت وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮوﻣﯽ رﯾﺰد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ روﻧﺪ
اﯾﻨﺠﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ھﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ای ھﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(،
ﺳﯿﻨﺎ ،اﮐﺒﺮآﺑﺎدی ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و  ...ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎران را ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮده و ﺧﺒﺮی از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ!
در ﺳﺎل  ،٨۵ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺼﺮه ای را ﺑﻪ ﻣﺎده  ٢۶ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﮫﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﻘﺮر ﮐﺮد :از
ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی ،ﺑﺮای ﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۵ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﻮﺷﮫﺮ و ﭼﺎﻟﻮس در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ روﻧﺪ را در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﺗﮫﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ ،ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر از وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺎ در ﺗﮫﺮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از
ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺗﮫﺮان ھﺸﺪار داده اﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ۵ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎرﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ھﺮﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎزاﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﯾﺪاﻋﺘﺒﺎرات وﯾﮋه ای ازﺳﻮی دوﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ درﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  ٩٠اﻋﺘﺒﺎرﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزﯾﺐ ﯾﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪھﺎﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ،از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .درﺳﺎل٨٢ﻃﺮﺣﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺴﺎزی ﻣﯽ
ﺷﺪودﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ دادﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ راَ آﻏﺎزﮐﺮد اﻣﺎ دراداﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮارﺷﺪ ﺷﮫﺮداری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ راﺑﺮای ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ اﻣﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ازﺣﻀﻮر
دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪواﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺴﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﭼﻘﺪرﺑﺮای آن ھﺎﺑﯽ اھﻤﯿﺖ
اﺳﺖ.
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻟﮕﻮی ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﮫﺮداری در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و دﯾﮕﺮ راھﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ  ٨و ٩رﯾﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺤﮑﺎم اوﻟﯿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ را
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارھﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
* ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﻣﺎم ،ﺳﯿﻨﺎ و اﮐﺒﺮ آﺑﺎدی رﮐﻮرددارﻧﺪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﺗﮫﺮان ﻓﺮاواﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﻮده ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻻی
 ۵٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٨٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ،ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٨٠ﺳﺎل و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﮐﺒﺮ
آﺑﺎدی ﺑﺎ  ٨۶ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﮐﻮرد دار ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪم ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ٨٠ :ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﮫﺪاری از آن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ رو درھﺎی ورود و ﺧﺮوج ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ١٠٠
ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﺨﺶ و دادن آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﯿﺎدھﺮوی
ﮐﻨﺪ ،ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻟﻦ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوان اﻧﺮژی دارد ،ﺳﺎﻟﻦ ھﺎ ﺗﺨﺖ ھﺎی  ١٢ﻧﻔﺮه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺎه ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﯽ
ﻧﺪارد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻘﺪر ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪم ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﻣﺸﮑﻞ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ،در زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ھﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ.
او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺎﻻی  ٣٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ از اﺳﺎس ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ٨٠ .درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻی  ٣٠ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

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

 - ٧اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﯿﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑ ﮫﺴﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﯿﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد،
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮھﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮاﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰه ﺑﺎز ﻧﺸﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از
ﯾﺨﭽﺎل ھﻢ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮد .
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺎ ﺷﯿﺮھﺎی ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮھﺎی اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰه
ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ درﺻﻮرت ﺗﮫﯿﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ،ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺴﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﯿﺮ ﻣﺪارس را از در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮑﺖ ھﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻓﺮھﺎدی ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﯿﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺣﺪود ﭼﮫﺎر ھﺰار ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﺧﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺪارس ،ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮھﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﻄﻮر ﺟﺪی از ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﯿﺮھﺎی ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه در ﻣﺪارس ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩ ** ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵٧۴٢٠٩

 - ٨ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان :داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ آﻣﺎر ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﮐﺸﻮر از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای و
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎری از
ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ھﻤﻪ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ آﻣﺎر در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺮﺻﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ آن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ از آن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺸﺎء ﻧﺸﻮد.
ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اراﺋﻪ آﻣﺎر در زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎھﺶ دادن ﺧﻄﺎھﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻃﻮری
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻢ ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﺸﻮد ﻣﯽ
ھﺮاﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺟﺰو آﻣﻮزش ھﺎی اﺧﻼق
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد
اﻣﮑﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ
اﯾﻦ اﺧﻼق رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را وﺟﻪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻗﺮار
دھﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ھﻤﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﻋﻼم ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻣﺎر ﮐﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
و ﺑﺮای از رﻓﻊ آن ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻋﻼم ﯾﮏ آﻣﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪه ھﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮف ھﺎی درﮔﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮود .
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اھﻤﯿﺖ
دارد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ھﻤﺎﻧﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع دارد ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ در ﻣﺜﺎل دوم ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﺜﺎل اول ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﮐﻤﯽ
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ درﻣﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد ،اداﻣﻪ داد :ﭼﻮن آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﯾﻨﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آن ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﻋﻤﻞ و اﺻﻮل را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻄﺎ را از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺷﻮد ،اﻓﺰود  :در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ وارد
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ .
وی در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :درﺻﺪی از داﻧﺸﺠﻮھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮرات روﯾﺎﯾﯽ وارد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ
و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﺳﺘﻌﺪاد
ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ درﺧﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ و درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ذھﻦ آرام و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دود اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ
رود و اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮد درﺻﺪی از ﭘﺰﺷﮑﺎن وارد اﯾﻦ ﺧﻄﺎھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٩ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی اﺻﻔﮫﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﻤﺎره دو اﺻﻔﮫﺎن ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ از اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ  ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزدﯾﺪ و اﺑﻼغ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﯾﻦ واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺑﺘﻼی ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺎً وﺑﺎ )اﻟﺘﻮر( ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻮر و
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن رﺳﺘﻮران ھﺎ و
اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺳﺎﻻد ﺧﺎم ھﻤﺮاه ﻏﺬا را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
وی از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻃﻼع
ﺛﺎﻧﻮی از ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم در رﺳﺘﻮران ھﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﭘﺎرﺳﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎزل ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺒﺰی و
ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی  ۶۶٩٣١٢١و  ٠٩۶٧٨را آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ آب و
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ وﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد اﺳﮫﺎﻟﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ – دھﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﮐﺸﻨﺪه
اﺳﺖ.

 - ١٠داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ 'آﻣﭙﻮل ﮔﻠﻮﮐﺎﮔﻦ' را درﻣﺪرﺳﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره دﯾﺎﺑﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺘﻤﺎ آﻣﭙﻮل ﮔﻠﻮﮐﺎﮔﻦ را ھﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﮫﯿﻦ ﯾﺎراﺣﻤﺪی روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎم زﻧﮓ ھﺎی ورزش ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﭙﻮل ﮔﻠﻮﮐﺎﮔﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺎﺑﺘﯽ ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و از اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره دﯾﺎﺑﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﻮردن ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﺮ
ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰی ﯾﺎ آﺟﯿﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .
ﯾﺎراﺣﻤﺪی ﮔﻔﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اوﻟﯿﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ھﻤﮑﻼﺳﯽ ھﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎری آﻧﮫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺎﺑﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﻧﯿﺰ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎھﺎر را ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﺗﻨﻘﻼت ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره دﯾﺎﺑﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ١٠
درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﯾﮏ  -ﮐﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن از دوران ﮐﻮدﮐﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد -ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم** **٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۵٧٣٩۶٣

 - ١١اﻟﻮ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری -
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﺬﯾﻪ
ﻓﺮوﺷﯽ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺲ .ﺿﺮورت دارد ﺑﺎزرس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ زاده

 - ١٢اﻟﻮ ﺷﺮق
ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﺮص ھﺎی ﻟﯿﻮرﮔﻞ :ﭼﺮا ﻗﺮص ﻟﯿﻮرﮔﻞ  ١۴٠ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ،ﺳﯿﺮوز ﮐﺒﺪی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻤﺎل
ﮐﺒﺪی و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از آﺳﯿﺐ ھﺎی ﮐﺒﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺞ ھﺰارو ٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺮص ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
روزی دو ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻗﺮص ھﺎ را ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﻟﯿﻮرﮔﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﺿﺮورت دارد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﻗﺮص ھﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﯿﻤﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺮار دھﺪ .

 - ١٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ٩٠ -درﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ک
 ٩٠در ﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اوﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺶ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوری ،ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ 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 آن ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار و ﻧﺎﻇﺮ ،ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم و ﺿﺮر و زﯾﺎن آن ھﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺚ ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ھﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ھﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن 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 ﺑﺮﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٨

ﺗﺎرﯾﺦ 30ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١۴ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻃﻨﯽ ،اﻟﮕﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -
در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ٣ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
 -١ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -٢ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -٣ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺒﻊ در ھﻤﻪ ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻟﻮازم و ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺮ  ٣ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻓﻮق در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل "او" و اﻧﺸﺎاﷲ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﻗﻮات ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و دوم ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ( در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ از ﮐﯿﺴﻪ دوﻟﺖ
و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎز ھﻢ از ﮐﯿﺴﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ھﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺜﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ آن ھﻢ از ﮐﯿﺴﻪ
)ھﺎی( ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻮدﺟﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺟﯿﺐ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ھﻢ از ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ و رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ .از  ٣٠درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶٠درﺻﺪ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ ٨٠درﺻﺪ ھﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ .در دﻧﯿﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﮐﺸﻮری ﺷﻮد ھﻤﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ) (GDPدرﺻﺪی را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
درﺻﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﮋه ای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﮐﺸﻮرھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ  ۵٠٠درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و  ٩٠درﺻﺪ اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻀﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی و
ھﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزی و ﺑﺮﺣﺴﺐ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ.
"
درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه از ﺳﺮاﻧﻪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﻦ  ٧/۵ﺗﺎ ﺣﺪود  ١۵درﺻﺪ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮﯾﺐ  ١۵درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ )اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪارک ﺗﺎ  ٢٠درﺻﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود  ٧/۵درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ را .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﻢ ﻣﮫﻢ و از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ درﺻﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه از ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻗﺎی ﺑﻠﺮ  ٧/٢درﺻﺪ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ
ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود  ٩درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﮫﻤﯽ از درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﻧﺼﻒ
ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ )ﺣﺪود  ١۶ھﺰار دﻻر در ﻗﺒﺎل  ٣٢ھﺰار دﻻر( از دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮدن ارﻗﺎم ﭘﻮزش ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ
ﻣﺼﺮﻓﯽ از درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺠﻢ آن زﯾﺮا آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮدن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﭼﻪ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ) ١۵درﺻﺪ در ﻗﺒﺎل  ٧/۵درﺻﺪ( ﭘﻮل ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺠﻢ ﭘﻮل آن ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ٢ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ )ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺪود  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺳﯽ ودوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻏﺮب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن دارد ﮐﻪ از ھﯿﭻ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺑﺨﺶ اول ﻋﺮاﯾﺾ ﺑﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ "ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ" ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺨﺶ دوم و ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻓﺼﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم از اﻟﮕﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ در ﺣﻮزه اﺟﺮا
و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت در ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ) ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ( اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﮫﻢ
ﺳﻼﻣﺖ از درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ  ۵/٧ﺗﺎ  ۶درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪود  ٢درﺻﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﺂﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻟﻮازم ،ﺗﺠﮫﯿﺰات و دارو و ...ھﻤﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﭽﻪ اھﻤﯿﺖ دارد اوﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ دوم اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﻧﯿﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮو در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎدر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻼﻣﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ارﻗﺎم ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮو ﻋﺪم ﺗﻮازن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺎن ﺧﺪا رھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎر او را ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ھﺎ از ﺑﺎب ﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ھﻤﺎن
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﻟﻮازم و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻟﻮازم و ﺗﺠﮫﯿﺰات وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
ﭼﮫﺎرم در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده  ٩٠اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﯽ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن "ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺤﻖ
ﯾﺮاد ﺑﮫﺎ اﻟﺒﺎﻃﻞ" ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺒﺼﺮه ای ﺑﻪ آن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎدﻓﻨﺎرﻓﺖ و اﻣﺮوز ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده را
در ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ را در رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ در
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در ﻻﯾﺤﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ اﺛﺮی از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺼﺎدﯾﻖ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﮔﺎھﯽ ﻟﻮازم و داروھﺎی ﺿﺮوری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﺸﻮر
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ھﻤﻪ در ﺗﻼش ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻼن داروی
ﮔﺮان را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎدا از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻠﻢ! ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .اﺻﻼ ﺷﺎﺧﺎص ھﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮدم
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ) (NHSﻣﮫﻤﺎن ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و از
ﺳﻔﺮ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺷﻤﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﺜﻞ  MRIو ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ...دارﯾﺪ؟ ﻣﺜﻞ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ در اﺻﻔﮫﺎن ﺷﺎھﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ ھﻢ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ از ﻟﻨﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را دارد .ﺑﺎز ھﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮری دﺳﺘﮕﺎھﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آن دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﮫﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎل دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ھﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎه HPLC ،در داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی داروﺳﺎزی و ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﮐﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﺷﮑﺎل دارد ،وﻗﺘﯽ در آن ﻃﺮف دﻧﯿﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ دﺳ ﺘﮕﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم )  (CAS SYSTEMﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮده ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ را در دورن ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪ آن را ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن از ﻏﯿﺮ آن آﺳﺎن
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدم ﺑﺮای اﯾﺮان ھﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﺸﻒ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮده ام ،در اوﻟﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ در
اﯾﺮان در آن زﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  ٣٠ﻓﻘﺮه از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف وزارت ﻣﺤﺘﺮم
رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  MRIرا در ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ھﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻀﻮر در آن ﮔﺮوه را داﺷﺘﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ! اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻣﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
در اﯾﺮان  ٩۴/٧درﺻﺪ از  MRIھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درد ﺣﺎد ﮐﻤﺮ و ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درد ﺣﺎد از  MRIاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ وزارت ﻣﺤﺘﺮم رﻓﺎه و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ اﻣﺎ آب از آب ﺗﮑﺎن
ﻧﺨﻮرد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﭽﻪ در ﺣﻮزه ﻟﻮازم و ﺗﺠﮫﯿﺰات اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎری ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ دارد .از آن ﻃﺮف ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮕﻮﯾﻢ ،در ﺗﻤﺎم
ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺪود ﮐﮫﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺷﮫﺮ و ھﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﯿﻤﺎر ﻓﻠﮏ زده در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
دﯾﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آرزوی
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .و ده ھﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺗﻄﻮﯾﻞ ﮐﻼم ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ وﻃﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی ھﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ اﺑﻌﺎد را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ و از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮھﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺘﺮاز ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮﯾﺐ  ۶درﺻﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﺎن ﺗﻼش و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ  ٨درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺪم اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ "در ھﻢ" ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه وﺳﻊ ﺧﻮدش در
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد و ﻧﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻘﯿﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻤﻠﮕﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ دور اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠﻢ روز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﮫﺎن و ﻋﻘﻞ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد .ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اوﻟﻮﯾﺖ
ھﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم روزی را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻄﺮح و ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روز ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ روش اﺟﺮا را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ و ﺗﻮﺳﻦ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﻪ
ﺗﺎز ﻣﯿﺪان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﺧﯿﺮاً ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ اﺻﻼح آن دارد.
"
در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻧﯿﺎزھﺎ در ﺣﻮزه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ ،ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﻦ آوری اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﻌﺪی
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮدﻣﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ از آن ھﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ در
ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﯿﺮوھﺎ ھﻢ از وﻇﺎﯾﻒ آﻧﮫﺎﺳﺖ .در ﻣﻮرد وﺳﺎﯾﻞ ،دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات واﻗﻌﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر را از ﺑﺎزار
ﻣﮑﺎره ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺠﺎت دھﺪ  .ورود ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﻣﺮ دارو ﺗﺠﮫﯿﺰات و روش ھﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روش ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ،در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﭼﮫﺮه ای ﻣﺨﺪوش ﺗﺮ از ﺑﻌﺪ اول ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ،دارد .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد اﺻﻼ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﺮف
اﺳﺖ و ھﻤﮕﺎن در ﮐﻼم و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻘﺪم ﺑﺮ درﻣﺎن و اوﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺿﺮوری ھﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ آﻣﻮزش را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ھﺰﯾﻨﻪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در
ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ  ٣٠درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی وارده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﮫﺎد و ارﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﮑﻨﺪ واﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ھﻤﭽﻮن دﯾﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﺑﯿﻤﺎرھﺎی ﻗﻠﺒﯽ وﺳﺮﻃﺎن و ...ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ از
ﺷﯿﭙﻮر ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ھﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی درﻧﻤﯽ آﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﺪ ﺗﻮان ﻣﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن اﺟﺮای آن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ھﻢ ﺳﮑﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻏﻮل ﺑﯽ ﺷﺎخ
ودم ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ده ھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻌﻠﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺣﻠﻘﻮم او ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﺑﺎز ھﻢ ﻓﺮﯾﺎد "ھﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺪ" ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺖ .و ﻣﺎ ھﻢ از ﺗﺮس ﺻﻨﺪﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺮوﺻﺪ ا ھﺎی ﺗﺠﺎرت و ﺟﮫﺎﻟﺖ دھﺎن ﺑﺴﺘﻪ و ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻣﺼﺪاق ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ در ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﺷﮑﺮ ﺳﺘﺎن ﺗﺠﺎرت" ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدم .در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﻤﮏ و ھﺮوﯾﯿﻦ  ٣ﭘﻮدر ﺳﻔﯿﺪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﺎ ھﺮ ﺳﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدم اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﷲ ﻋﻠﻢ در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده
روش ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ دادن ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺼﺮف آن را وﺟﮫﻪ ھﻤﺖ ﻗﺮار داده اﯾﻢ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﺎﻟﺮی ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﻨﺪ
ﺳﺎده ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ آورده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﯿﺎﻓﻪ ھﺎی ﺗﭙﻞ و ﺑﺎوزن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و آﯾﺎ ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و ﺳﺮﻃﺎن
و ...ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش آﻧﮫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺷﯿﭙﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻌﻀﯽ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺴﻮول در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮوز و دﯾﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .ھﻨﻮز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺎھﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم دارد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ واردات ﺷﮑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻼف ﺷﺮع! اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﻃﻌﻢ دھﻨﺪه ،ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﮫﮑﺸﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ و ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ
درآﻣﺪ ﻣﺎه ﺧﻮد را ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ھﯿﭻ ﻏﺬاﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﮏ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻨﯿﺮﻓﺮوش ھﺎ و
ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻨﺪھﺎ ،ﮐﻨﺴﺮوﺳﺎزان و ﺑﻘﯿﻪ ھﻢ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ رﺳﺘﻮران ﭼﯽ ھﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻤﮏ ﺑﺮای ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ  ١-٣ﮔﺮم در روز اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺪود  ١۵ﮔﺮم دارﯾﻢ .آﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺮوﺻﺪا ﮐﻪ
از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ در آی ﺳﯽ ﯾﻮ و ﺳﯽ
ﺳﯽ ﯾﻮ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺨﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﺷﯿﭙﻮر را ﮐﺞ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا او ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .روزی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر
ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺧﺮج داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ! ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺳﻼﻣﺖ وﻃﻨﯽ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ اﮔﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ھﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ،
ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ آن ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺮا ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﮫﻢ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺴﯿﺎرﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ در
ﺣﻮزه ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ .ھﻤﮑﺎران ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ھﻢ وﻃﻨﺎﻧﻤﺎن را وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ از آﻧﮫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﻪ ﯾﮏ
ﺟﻮاب دارﻧﺪ؛ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﺠﺎ ﻋﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ...اﯾﻦ ﭼﮫﺮه
ﻋﻠﻤﯽ و درﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺮب اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری واﻗﻌﺎ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮری در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺑﻠﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﺮان ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻏﺮب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺳﻄﺢ
ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺳﮫﻢ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻦ  ۶٠-٧٠درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از  ۶٠درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻮل ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺺ رادﯾﻮﻟﻮژی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮدش ﭘﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻼن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ و ...ھﻢ ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دﺳﺘﮕﺎ ه ھﺎ و؟؟؟
ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ روﯾﻪ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ٣٠-۴٠ .درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺑﺨﺶ دارو و ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺎی ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در اﯾﺮان ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .ھﻤﻪ ھﻤﮑﺎران
ارﺟﻤﻨﺪ ﺻﻔﺤﺎت رﻧﮕﯿﻦ و ﻣﮑﺮری از آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ اﺻﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﭘﻮل آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
وﻗﺘﯽ اﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎ ی ﻣﺤﺮوم ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ھﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺴﻮول ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ راه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد آن وﻗﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺴﺮت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﺜﻼ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﮔﺮدن
رﺣﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ  ٩۴/٧درﺻﺪ از MRIھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای درد ﺣﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ وﻃﻨﯽ ﺣﺘﯽ از اﻟﮕﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )ﻣﻨﻈﻮرم اﻟﮕﻮی ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
اﺳﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ واﮔﺬار ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ را
ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد ﺳﭙﺮدن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﻈﺮ ﺧﺎص ﻧﻈﺎرﺗﯽ دارد اﻣﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺟﺪا از دو ﻣﻘﻮﻟﻪ اول دارد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ را در ﺧﺰاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ وارد ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ روﺷﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ و از
آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﮔﺮ از اﯾﻦ روش ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﯿﻤﺎر و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮔﺎھﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روش ھﺎی ﺳﺨﺖ
ﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ ﻗﺮاول اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ اﺧﺘﺮاع و وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺷﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﺗﻮده ھﺎ و ﺗﻮﻣﻮرھﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل از آن ﻣﻮﺟﺐ ھﺪر رﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎ و ﺿﺮﺑﻪ ھﺎی ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻓﺮدی و ﻣﻠﯽ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺎه ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﺎدی ،ﺳﻔﺮ و  ...ﻏﯿﺮه ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ  AHRQرا ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﮫﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را در ﺣﺪود
 ۴٠-۵٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .ﻣﻮﺳﺴﻪ  AHRQﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد و آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت
آزاد و ﺑﺎزار آزاد ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﻼﻣﺖ ھﻢ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﻤﺎدھﺎی ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
آﻧﮫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ راھﮑﺎر ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اراﺋﻪ دادﻧﺪ و دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد ﺑﺎزار ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮی ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﺮﺣﺴﺐ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻨﮫﺎ راھﮑﺎرھﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ  Medicareﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ھﻨﻮز ھﻢ اداﻣﻪ دارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار
آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﯿﻦ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻮﺷﺘﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ھﻢ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ) ١۵-٢٠درﺻﺪ( و ھﻢ از
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۴٠
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ داﺧﻠﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ھﺮ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺳﺮوﺻﺪا ھﺎ ﺑﻪ اوج ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻗﻮل اﺻﻼح آن را ﻣﯽ دھﻨﺪ .در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﺎن اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺮدﻣﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ھﺰﯾﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره داﻣﻦ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﺪ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪھﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎرﺗﻞ ھﺎی ﺑﺰرگ داروﯾﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺰب ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺸﺪ .اﺧﯿﺮا آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪدا ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد و ﺟﻠﺐ ھﻤﮑﺎری ھﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ
ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﺷﺐ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻻﯾﺤﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد آﻗﺎی اوﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻋﺪه ای از
ﻓﻘﺮا و ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﻀﺎی ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاه ﻧﻈﺮ ھﻤﮕﺎن را ﺟﻠﺐ
ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻻﯾﺤﻪ را در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
"
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﻃﻮل  ١۵ﺳﺎل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ آن
ﻣﯽ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ راھﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎھﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻃﺒﺎﺑﺖ ﮐﺮد .آﺛﺎر اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﯾﮑﯽ ،دو
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل زﯾﺎد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺮوز اﻟﮕﻮی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﺮ دارو ﯾﯽ
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ  ،دو ﺗﺮاﯾﺎل ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی راﯾﮕﺎن در آﻧﺠﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﻮل دوﻟﺖ و
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم ﻣﯽ رود ﯾﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ و ...ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ در ﺣﺪی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺪرت "ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺤﻖ ﯾﺮاد ﺑﮫﺎاﻟﺒﺎﻃﻞ"در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ
در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ھﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﻤﻪ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ! ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪود! ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﭼﻮن دوﻟﺖ وارد ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آن وﻗﺖ
ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ و ﮔﺮدی زﻣﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪم و آﻧﮫﺎ ھﻢ آن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ آن
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﺑﺪھﻨﺪ و ھﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﻮا ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ
ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﮫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﻗﻠﻘﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﻪ زودﺗﺮ آن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدم را دﺳﺘﺨﻮش دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺗﺮاﯾﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ .
اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی دارﻧﺪ و اﺻﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﮕﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺮاول اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ھﺴﺘﻨﺪ .از
ﺣﺪود  ۴٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻼﻣﺖ را در ﺣﯿﻄﻪ دوﻟﺖ درآوردﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ) (NHSھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ درآﻣﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻣﻼ آزاد و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﺑﻪ ﻗﻮل
اﻣﺮوزی ھﺎ( و ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب دار دارد .ﺑﯿﺶ از  ٩٧درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻗﺎی
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﯾﮏ ﺳﮑﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﺷﺪت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺒﻮل و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺰ
آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮی را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن  NICEﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺴﻮول ﺗﻌﯿﯿﻦ
راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن دارد و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺗﺒﺮی ﺟﻮﯾﺪ .اﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺰو  ٢-٣ﮐﺸﻮر اول ﺟﮫﺎن در ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ آن )ﺣﺪود  ٨درﺻﺪ  (GDPھﻢ از
ﻧﻈﺮ درﺻﺪ و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺑﻌﺪا در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﮐﺎﻧﺎدا اﺷﮑﺎﻻت دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ اﮔﺮﭼﻪ ھﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎرت
دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺪارد .در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﻐﻞ
ﮔﻮش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﺎن رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ ) (Signﮐﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻣﺠﺪدا ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و ...ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدﻣﺸﺎن ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ھﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﮐﺸﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ.
اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ روش ھﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺖ ) (SBUوﺟﻮد دارد .راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺼﻮب اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺸﺨﯿﺺ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﻧﺒ ﺎﯾﺪ از آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ )اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی( ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن ﻣﯽ دھﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﻧﺮوژ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ھﻠﻨﺪ و ،(...اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺷﻨﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ھﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﯾﺎل و ...ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺠﺰاﺳﺖ،
ﮐﺎرھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و وﻗﺘﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮاﯾﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد )آن ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮدش(  ،ﯾﮏ رﯾﺎل از ﺟﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد و
ﺗﻤﺎم ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ھﻢ )ﻣﺜﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺧﻮراک و (...از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾﺮان ھﻤﺎن ﺗﺮاﯾﺎل ھﺎ را
ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ آن ھﻢ ﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮدش اﻗﺪام ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در آﻟﻤﺎن ھﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ اﺳﺖ و ھﯿﮫﺎت اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آﻧﮫﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از داروھﺎﯾﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ای ﮐﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺎزار ﻣﮑﺎره
ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ھﺮ ﺟﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم آب ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﻧﺎن دارد.
اﺧﯿﺮا ﺗﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺣﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ "ﻃﺐ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ"
و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ راھﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ھﻨﻮز آن اﻋﺘﻘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز زود اﺳﺖ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ از ﺗﻪ
ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ در اﺻﻼح اﻣﻮر اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی "ﻗﻀﺎ" در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوران "ﻗﻀﺎ" ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رای ﻣﯽ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ھﻢ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﯾﺎل ھﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ را در ﻃﺒﺎﺑﺖ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﻔﺘﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﻔﺼﻼ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
*در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ وﻃﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی ھﺴﺘﯿﻢ
*در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮﯾﺐ  ۶درﺻﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﺎن ﺗﻼش و ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدم را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ  ٨درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
*در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻧﯿﺎزھﺎ در ﺣﻮزه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ ،ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﻦ آوری اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﻌﺪی
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮدﻣﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ
*در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ  ٣٠درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی وارده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد
و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﮫﺎد و ارﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﮑﻨﺪ واﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
*ھﻨﻮز ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺎھﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم دارد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ واردات ﺷﮑﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻼف ﺷﺮع! اﺳﺖ
* اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ و ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ درآﻣﺪ ﻣﺎه ﺧﻮد را ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ھﯿﭻ ﻏﺬاﯾﯽ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﮏ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ
*روزی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺧﺮج داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ! ﮐﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

 - ١۵ﺻﺪای ﺷﻤﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -
* ﻋﻠﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺗﮫﺮان :ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ آب ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻓﻠﻪ ای آب زرﺷﮏ و آب آﻟﺒﺎﻟﻮی ﻏﯿﺮﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارم.

.
 - ١۶ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮ آﺳﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮی
ﻗﺎﺻﺪ 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.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺎﺻﺪ ،ﻣﮫﺪی ﻧﺠﻤﯽ رﯾﯿﺲ اداره آﺳﻢ و آﻟﺮژی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ 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 .

 - ١٧ذات اﻟﺮﯾﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﺳﺖ

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

ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮان  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ذات اﻟﺮﯾﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی دارد .ﻣﻮارد ﺧﻔﯿﻒ آن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﻤﺎﯾﺶ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺧﻮﮐﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺧﻮﮐﯽ ﺗﺐ ،ﺳﺮﻓﻪ ،ﮔﻠﻮدرد و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺳﮫﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﺮم ﻋﺎدی آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺧﻮﮐﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮارد ﻓﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻓﺮادی دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی ﺑﻪ وﯾﮋه
آﺳﻢ و اﻓﺮادی ﮐﻪ درﻣﺎن ھﺎی وﯾﮋه ﺳﺮﻃﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺪز و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﺎ اﻓﺰود :ھﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼی ﻣﺠﺪد ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا دﭼﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺷﺪﯾﺪ ،ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ داروی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٠روز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ.

 - ١٨ﺑﮑﻮب و ﺑﺴﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ!
ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ  -دوﻟﺖ اﺧﯿﺮا ﻃﺮح ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت روز را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ھﺰﯾﻨﻪ آن از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻮﺳﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﻮده ١٢٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮﺳﺎز اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ .او درﺑﺎره راه ﺣﻞ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :آﺧﺮﯾﻦ راه ﺣﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻓﻖ آن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺐ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ٣/۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ھﻢ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ھﺴﺘﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ روز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ از ﻣﻌﻀﻼت روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد ،در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﻤﺸﯿﺪزھﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺮاوان و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻞ و آﯾﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.
· وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ
ﻃﺮح ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﺳﻮده ای در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی دارﻧﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ھﻨﮕﻔﺘﯽ
ﺻﺮف ﻣﺮﻣﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺻﺮف رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
· آﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را از ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺳﯿﮕﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﻋﻮارض و
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﯿﮕﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﻧﻘﻼب و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺪود ٣٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر
ھﻨﻮز آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻓﺮﺳﻮده ھﺴﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در روﺳﺘﺎھﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻪ از اھﺪاف اﻧﻘﻼب ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ.
· وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ؟
در ﮐﻞ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺑﺘﺪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﻧﻈﺮ و ﺗﻼش
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۵اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
· ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده را ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺟﮫﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی
روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؟
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺨﺮﯾﺐ و دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
· ﺧﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ و
دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﮫﺎﺳﺖ.
· ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ روزﺗﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ اﻻن ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﺮوز
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ
وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ روزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ روز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٩ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ ھﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن و
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﺻﻔﮫﺎن،
ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اﺻﻔﮫﺎن ،ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﺑﺎزﯾﺪ ﺳﻔﺮا ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و رؤﺳﺎی آژاﻧﺲ ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻧﺎﺻﺮی ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﻣﺮدم و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ھﺮ ﻧﮋاد ،دﯾﻦ و ﻗﻮم ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﮫﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ آﯾﺖ اﷲ ﻧﺎﺻﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﯿﻤﺎران از ھﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﯿﻤﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ
ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮھﺎی ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺖ ﯾﮏ ﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل راه اﻧﺪازی و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺷﺪ و روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی اﻋ ﻢ از داﺧﻠﯽ و اﺗﺒﺎع
ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و دﯾﺎﻟﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺷﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم ھﺮ اﺳﺘﺎن در دﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن ،ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ
آب و ھﻮا ﻓﺮاھﻢ آوردﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ آﯾﺖ اﷲ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ٩ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل دﯾﺎﻟﯿﺰ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ١٠٠
ﺑﯿﻤﺎر ،روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ  ١٨ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺎﻟﯿﺰی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ  ۴٠ﻧﻔﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﺳﻔﺮا ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و رؤﺳﺎی آژاﻧﺲ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ در ا ﯾﺮان از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻧﺎﺻﺮی ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮار ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .

 - ٢٠آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن از اداﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ از اورژاﻧﺲ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن از اداﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ از اورژاﻧﺲ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻼغ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻠﻨﺎ :رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن از اداﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ از اورژاﻧﺲ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر
اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .
"ﺳﯿﺪﺳﺠﺎد رﺿﻮی" اﻓﺰود :آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﭘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪھﺎی ﻣﮑﺮر از اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎوی ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ و ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﮫﺎﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن در ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﺗﺎ
دﮐﺘﺮ دﺳﺘﺠﺮدی آن را اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .

 - ٢١داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
اﻓﺰود :در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ھﺰار داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻼش ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی
رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰون ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
>

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

 - ٢٢ﻏﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﺮه آھﻦ ﺷﯿﺮﺧﻮاران در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺨﻠﻒ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪن ﻗﻄﺮه آھﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎ ه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻄﺮه آھﻦ ،ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ADرا در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﻄﻠﻖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮاً در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﺮه آھﻦ ﺑﺮای ﻧﻮزادان و ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﯽ  ٢ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎردی را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص داد ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﺮه آھﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎن اﻣﺴﺎل ﺟﻮاﺑﮕﻮﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺣﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﺮه ھﺎی آھﻦ ،ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و  ADاز اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮردی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﻤ ﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺰارش ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﺮه آھﻦ و ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزادان و
ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﺗﺎ ﺳﻦ  ٢ﺳﺎﻟﮕﯽ داده ﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ .

 - ٢٣اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان از راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ
ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻨﺼﻮر ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه از ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺷﺎھﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ورودی ھﺎی
رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و داروﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داروﺳﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮐﺸﺎورز از راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ و راه اﻧﺪازی ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و ﺿﺮورت ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ آن ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ھﺎ را ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ وﯾﮋه اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ اوﻟﯿﻦ دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﺟﺬب در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروﺳﺎز ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺎزار،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،راه اﻧﺪازی ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه را
از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﯿﭻ درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و آﻣﻮزش ﺗﺌﻮرﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در راه اﻧﺪازی ﭼﻨﺪﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه در
داﻧﺸﮑﺪه ،درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺸﺎورز ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣ ﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ روز اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮ داﻧﺸﺠﻮ دارای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮ ﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﮐﻼس ھﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وی اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﻮدن رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻃﺐ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺐ ﻣﺪرن و ﻗﺪﯾﻢ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ھﺮ دو رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .

 - ٢۴آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺷﯿﻮع ﻧﺎﺑﺎروری اﯾﺮان اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﯾﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻧﺎﺑﺎروری
در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ھﺮ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎدق ﺗﺒﺎر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در دو دھﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ از ﺳﺎل  ٨٢ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ در
ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﻧﺎن و اوروﻟﻮژی آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
راھﮑﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪون ﻃﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری ﺑﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۴٠٠ﺗﺎ  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﯾﻦ ﺳﯿﻨﺎ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر را ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﻧﮕﻠﯿﺲ
ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ٢۵ھﺰار ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ  ٢ﺗﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺻﺎدق ﺗﺒﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻧﺎﺑﺎروری در اﯾﺮان اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻃﺮ ح رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻧﺎﺑﺎروری در ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ھﺮ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری را در ﮐﺸﻮر  ٢۵ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎروری در زوج ﺑﺎرور ھﻢ
در ﻣﺎه اول  ٢۵ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ اﺳﺖ .

 - ٢۵ﻓﺎﺿﻼب ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻣﮫﻤﺎن ﺳﻔﺮه ﺗﮫﺮاﻧﯽ ھﺎ!
ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻮز  -ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﯿﻮع و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﺗﮫﺮان ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
" ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﯿﻮع و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﺗﮫﺮان ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺗﮫﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰﯾﮑﺎران در اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﺑﻮدن ﺳﺒﺰی ھﺎی ﺗﮫﺮان .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮان درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﮔﻔﺖ :در
روزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﯿﻮع وﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻓﺮوش ﺳﺒﺰی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﻣﺮدم اﺻﻼً ﺳﺒﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﻤﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد
ﮐﻤﯽ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد زﻣﺎن ﮐﺸﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ھﻤﻪ زﺣﻤﺎت ﺳﺒﺰی ﮐﺎران از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮوھﯽ از ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺳﺒﺰﯾﮫﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪه
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻔﺮ ﯾﮏ ﭼﺎه ﺣﺪودا  ۵٠ﻣﺘﺮی ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ دارد وﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ،
ﺣﺪود  ٣٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﺮق ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی ﺷﮫﺮی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای آﻧﮫﺎﺳﺖ  .ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺼﻔﯿﻪ ای ﺑﻪ وارد زﻣﯿﻦ ھﺎ
در ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﺷﻮد و ﺳﺒﺰی ھﺎ را آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ھﺎﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و ﭘﺎی ﺳﺒﺰی ھﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰی ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ و ﺧﺮد ﮐﺮدن ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯿﺮه و ﭼﺮوک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺧﺮاب ﺷﺪن
ﺳﺒﺰی ﺑﺮای دور رﯾﺨﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺬﮐﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی داده اﯾﻢ و ﺟﻠﺴﺎت و راﯾﺰﻧﯽ
ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻻن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ ھﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ رد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﺳﺒﺰی ﮐﺎری در ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ،ﮔﻔﺖ :آﺑﯿﺎری ﺑﺎ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ روﯾﺶ ﻋﻠﻒ ھﺎی ھﺮز و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
وﺟﯿﻦ زﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻮد و زﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺸﺎورزان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮآوردی از ﻣﯿﺰان ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺰﯾﮑﺎران اراﯾﻪ دھﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺷﯿﻮع وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺒﺰی در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺘﻮرانھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﺠﺮدی اﻣﺎ آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﺷﮫﺮی را رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ وی آب ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﭼﺎه ،آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﺷﮫﺮی و ورود
اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﺗﮫﺮان اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻢ ﮐﺎری
ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮی ،رﯾﯿﺲ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان درﺑﺎره آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب و
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع وﺑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺷﺮق ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ وﺑﺎ ﻧﺪارد و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ روی ﺳﺒﺰی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺟﻮد دارد .در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺘﺎدی ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ .او درﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل آﺑﯿﺎری
زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺟﻨﻮب ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺑﺎ ﻧﯿﺰ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻻن اﻃﻼع ﺟﺰﯾﯽ ﻧﺪارم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﻢ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ورود اﭘﯿﺪﻣﯽ وﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪی ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺒﺰی ﮐﺎری ھﺎی اﻃﺮاف ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮫﺮان ،ﮐﺮج و ﻣﺸﮫﺪ
ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ زاده در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻮول ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آب ﻣﺰارع
وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﮫﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ اﺻﻼح آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮو اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ھﻨﻮز ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح آﺑﯿﺎری اﯾﻦ ﻣﺰارع اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ از ﺷﯿﻮع و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر اراﯾﻪ ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ھﻢ اﺧﺒﺎر را از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﮔﺰارﺷﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﺿﯽ زاده اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﯾﺎ اﻟﺘﻮر ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﯿﻮع ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻢ ﻋﺎﻣﻞ ورود ﺑﺎﮐﺘﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ آورﻧﺪ و آﺑﯿﺎری ﺳﺒﺰی ﮐﺎری ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮع و
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،وﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ و ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ در ﺣﺎل ﺷﯿﻮع در ﺗﮫﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ از دﻻﯾﻞ ﺷﯿﻮع آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ورود
اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ آب آﻟﻮده ،ﺑﺎﯾﺪ از آن ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ را آﺑﯿﺎری ﻣﺰارع ﺳﺒﺰی ﮐﺎری ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ داﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﮑﺎر و ﯾﺎ اﻇﮫﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ
اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﺗﻤﮫﯿﺪاﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و
ﯾﮑﻢ ﺷﺎھﺪ ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .

 - ٢۶رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد؛ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن از اداﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ از اورژاﻧﺲ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺳﺠﺎد رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺎزدﯾﺪھﺎی ﻣﮑﺮر از اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ و در ﺟﮫﺖ رﻓﻊ آﻧﮫﺎﺳﺖ .وی اﻓﺰود :آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ اورژاﻧﺲ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن در ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺑﻼغ آن ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ از اورژاﻧﺲ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ در اﯾﺠﺎد ﺷﻮر و ﺣﺎل ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪن
ﻣﺸﮑﻼت آﻧﮫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .

 - ٢٧ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺮزی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ را دارد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ و ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ آب و ھﻮا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ را دارد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ ھﯿﭻ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ھﻢ در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﺷﮫﺮ
ﺗﮫﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن را دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ و ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ آب و ھﻮا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ را دارد .ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﮫﺖ دھﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮏ
ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ دھﯽ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺳﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ھﺎی
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺧﯽ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻧﮕﺮاﻧﯽ آن ھﺎ از اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﻗﺒﯿﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺮم ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﮫﻦ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ھﺎ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص
ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻓﺸﺎر ﮐﺎر زﯾﺎد روی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻮل دارم
ﮐﻪ آھﻨﮓ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ و رﺷﺘﻪ ھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ و رﺷﺘﻪ ای وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوره ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ٣٠درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﯿﺪه اﯾﻢ و در ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آﻣﺎر رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵٣ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻄﺢ  PhDو در ﺣﯿﻄﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 - ٢٨ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺰارش و ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٨

ﺗﺎرﯾﺦ 30ﺷﻬﺮﯾﻮر 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ در ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﺎل ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ ،دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ھﻢ
اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣٠٠ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ای ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺗﺒﻪ ھﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺷﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ در ﺷﻮاری ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﯽ ﺷﻮد/.ط

 - ٢٩ﻃﻨﺎب زﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﻔﺖ :ورزش ﻃﻨﺎب زﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ دوز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺎﻧﺎ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻃﻨﺎب زﻧﯽ دوﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺷﻨﺎ در وزارت
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
ﺗﻼش ھﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ و رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دوﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح ﺷﻨﺎ در ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻃﺮح ﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن ﻃﺮح
ﻣﻠﯽ ﻃﻨﺎب زﻧﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ٩٠-٩١در ﭘﺎﯾﻪ ﭼﮫﺎرم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪون و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
رﺳﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .
ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ دوز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ھﺮاﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر  ٣ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ آﻗﺎ و  ٣ﻧﻔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻣﻮزش ھﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎم ھﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﭼﻤﺮان راﻣﺴﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﮫﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف اﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر و ھﺪاﯾﺖ
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد .
وی اداﻣﻪ داد :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻌﺪاد ھﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ھﺎ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و اﺧﻼق در اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻨﻮع داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ،داوران و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﮫﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ در اﺻﻮل اھﺪاف ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و آﯾﻨﺪه ﺳﺎز اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم دارد،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ورزش ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ
ﻓﺮھﻨﮓ ورزش در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
*ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ دوز ﮔﻔﺖ :ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﻃﻨﺎب زﻧﯽ را ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ در ﭘﺎﯾﻪ ﭼﮫﺎرم اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری
اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﮐﯿﻮﻣﺮث ھﺎﺷﻤﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ و رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺴﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﻤﻦ ﻃﻨﺎب زﻧﯽ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ دوره
ﮔﻔﺖ :رﺷﺘﻪ ﻃﻨﺎب زﻧﯽ ورزش ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﻪ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ؛ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ورزش ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
"
اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ ﺳﺮوﯾﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ١٣۶٢١٧
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 ٢٠ - ٣٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﺸﺎور و ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮای
اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ روش ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن  ٢٠درﺻﺪ ﺗﺨﺖ
ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ...
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪ
ﻣﺸﺎور و ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮای اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ روش ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن  ٢٠درﺻﺪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵٧٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮای ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل و در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ و از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت در ﺣﺎل اﺑﻼغ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﺳﺖ.
ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن  ٢٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ٩٠
وی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای اداره  ٢٠درﺻﺪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روش ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪود  ٢٠ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ )ﺣﺪود  ۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر( ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺑﺮای ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن  ۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮآوردھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  K3/6و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد ،اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵٧٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن  ۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻻزم اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪ
وی درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،وزرات رﻓﺎه
ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت و راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺪت ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻋﻤﻼ
ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ زودی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺎور و ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت و راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﺪ ﺗﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ را در
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺤﺚ اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ روش ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رود.

 - ٣١وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺮﯾﺪ دﺳﻔﺮال ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﺣﺪود  ٢ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف دﺳﻔﻮﻧﺎک و ﻋﻮارض آن ،ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ دارو
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ دارو ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﻧﻮآرﺗﯿﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف دارو در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ھﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻌﻠﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،دﺳﻔﺮال ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﭘﮋﻣﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ﮔﻔﺖ :داروی  exjadeداروی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵ﺳﺎل اﺳﺖ در دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در
اﯾﺮان ﻣﺪت  ٢ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار آﻣﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ دارو ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺎزھﻢ ھﺮﮔﺮم آن  ٨ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ دارد و از  ١٨ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻼﺳﻤﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺪود  ۴٠٠ﺑﯿﻤﺎر آن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﺎﻧﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﯾﺎراﻧﻪ
ﺟﺪﯾﺪ آن ٢٠٠ ،ھﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﻧﻮآرﺗﯿﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دارو ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺎن  ١٨ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺣﺪود  ٢ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ،داروی ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪود  ٩٠درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد داروی دﺳﻔﺮال ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮﺳﺪ اﻓﺰود :در ﺗﺎﻣﯿﻦ دﺳﻔﺮال
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داروﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ روﻧﺪ واردات دارو ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد در ﻣﻮرد داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻮارض داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺼﺮف آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﮑﻪ در واﻗﻊ وارد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اﯾﻦ دارو را در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﻧﻮآرﺗﯿﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای واردات دﺳﻔﺮال ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺪه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ دارو را ﺑﺮای  ۶ﻣﺎھﻪ دوم ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ.
ﭘﺎرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف دﺳﻔﺮال ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺣﺪود  ٢ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف دﺳﻔﻮﻧﺎک و ﻋﻮارض آن ،ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﻨﺪ دارو ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ دارو ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ھﺎ در ﺳﺎل ،ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ  ٩ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺎل دارو ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﺎران روز ﺑﻪ روز درﺣﺎل ﮐﻢ ﺷﺪن
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ھﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﻧﻮآرﺗﯿﺲ در ﻣﻮرد داروی ﺟﺪﯾﺪ  exjadeﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد داروی دﺳﻔﺮال ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ وﺟﻮد دارد
و ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺮای داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮراﮐﯽ  exjadeﻧﯿﺰ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ھﺮ ﮔﺮم از اﯾﻦ دارو ﺑﺎﯾﺪ  ۴ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﺑﺎﻻ و ﻋﻮارض ﭘﺎﯾﯿﻦ ٨ ،ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.

 - ٣٢ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﮏ ھﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ/ﺑﺎزھﻢ ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﮫﻨﻪ ھﺎی وﺳﯿﻊ ﺷﻮره زار در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،اداره ﮐﻞ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﮏ ھﺎی ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ رﺳﻮﻟﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،در ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﮏ ھﺎی
ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﮏ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎدھﺎی ﻧﻤﮑﯽ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .
رﺳﻮﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اراﺿﯽ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻗﺮار دارد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ ﻣﻮﺟﻮد در آب درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮاﮐﻢ آرﺗﻤﯿﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺪھﺎی ﻣﺮﺗﻌﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب ھﺎ ،ﻧﻤﮏ
ﺷﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل
آب اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت
اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ھﺎی اﺻﻼح ﮐﺸﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺷﻮد .
رﺳﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ وﯾﮋه آب ﺷﻮر در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ و ﭘﺲ از آب ﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﺷﻮد اداﻣﻪ داد :ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری اﻗﺘﺼﺎدی از اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ
 ٢۴درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ھﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺣﺎوی روﻏﻦ ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ .
ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎھﺶ ﺑﺮﺧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺑﺎران ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ رخ دھﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد و ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻣﺎر و اﺳﻨﺎد
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و در ر ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ھﺎی ﮐﺸﺖ و ﻧﯿﺰ
اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد در اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﻨﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدی
در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﯾﻢ.
دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورز آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ و ھﻤﺮاھﯽ ﻻزم در ﻣﯿﺎن ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ اﺗﻼف ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ  ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد اداﻣﻪ
داد :اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در ﻃﺮح ھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آب ھﺎی ﺳﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺷﻮد آب آﻧﮫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ .
ﺧﻠﯿﻞ ﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺎﯾﺶ ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﮐﺎھﺶ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :اﺣﯿﺎی
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮھﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺮاﺣﺘﯽ در آن ھﺎ
ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗ ﻠﻔﺎﺗﯽ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٠روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن آب
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :ھﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮای ھﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﻓﺰود :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ھﻤﺎﯾﺶ ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﮐﺎھﺶ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﻮد .

 - ٣٣دﺳﻔﻮﻧﺎک ،ﻓﺮآورده ای ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ا ﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داروی ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ )دﺳﻔﻮﻧﺎک( ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﻓﺮآورده
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی روﻧﺎک ﮐﻪ داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻇﮫﺎرات و ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروی دﺳﻔﻮﻧﺎک ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت و در ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻓﺮآورده "دﺳﻔﻮﻧﺎک" ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داروﺳﺎزی از وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﯾﺪه ای در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﮑﺮر واﺿﺤﺎت و ﺑﯿﺎن ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت داروﺳﺎزی
در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ،ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داروﺳﺎزی
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﺗﺠﺎری و اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻮده و از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش دارو ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی
داروﺳﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ،ﺑﺎز ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﮐﻠﯽ ،ﺟﺬاب و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮫﻢ دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ،در ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺠﺮم و
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ذﮐﺮ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
 -١ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺟﮫﺎﻧﯽ داروﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  EMEA ،FDAو ﻧﯿﺰ ، WHOﻣﺤﺼﻮﻻت ژﻧﺮﯾﮏ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﺤﻠﻮل و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
دﺳﻔﻮﻧﺎک را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎی ھﻢ ﺗﺮازی زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺣﺴﺎس اﯾﻦ روزھﺎ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﺧﺎص و ﻧﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه و اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﯿﺘﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺨﻠﻔﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﻈﯿﻢ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺿﺮورت و ﻟﺰوم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ورود ﻣﺤﺼﻮل ژﻧﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﻔﻮﻧﺎک را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
 -٢داروی دﻓﺮوﮐﺴﺎﻣﯿﻦ ذاﺗﺎ داروﯾﯽ ﭘﺮﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻮده و ﺗﺰرﯾﻖ داﺋﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ آن ،ﻋﻮارﺿﺶ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻮارض
ﺑﺎﻻی دﻓﺮوﮐﺴﺎﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮآورده دﺳﻔﻮﻧﺎک ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮآورده رﻗﯿﺐ را ﻋﺎری از ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در  ۵٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره ﻋﻮارض دﻓﺮوﮐﺴﺎﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،رﺟﻮع و ﺑﻌﺪ درﺑﺎره ﻋﻮارض دﺳﻔﻮﻧﺎک ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ وﻗﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
داروی ﺧﺎرﺟﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد( .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ٨٣درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ
دﻓﺮوﮐﺴﺎﻣﯿﻦ )ﺑﺮﻧﺪ اﺻﻠﯽ دارو( ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.
 -٣ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺳﺎل  ١٣٨۴آﻏﺎز و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۶ﺳﺎل و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺎم ﭘﯿﺶ روی واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺎص ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی ﮐﻪ اھﻞ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و آﻣﺎده
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی روز اروﭘﺎ ،در ﺳﺎوه )ﺷﮫﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐﺎوه  -ﺑﻠﻮار آزادﮔﺎن  -ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادﮔﺎن دوم( ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۶٢ﻧﻔﺮ در آن ﻣﮑﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رواﻧﻪ ﺑﺎزارﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .

 - ٣۴ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺧﺎﻣﻮش »آﻟﺰاﯾﻤﺮ« در راه اﺳﺖ رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﯿﻤﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮوﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺿﺮورﯾﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در دﻧﯿﺎ و اﯾﺮان ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺮﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮی ﺳﺎزی دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻃﺎھﺮی ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ) ٣٠ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه( در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل
ﭘﯿﺮﺷﺪن اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﭘﺪﯾﺪه ای
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﺣﺪود  ٢۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ٨٠درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺎھﺮی ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در دھﻪ  ۶٠زﯾﺎد ﺑﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز ﺗﺎ  ۴٠ـ  ۵٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،روﺑﺮوﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﻔﺖ :آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ٣٠ .ﺷﮫﺮﯾﻮر ) ٢١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﮫﺎﻧﯽ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
وی آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری دﻣﺎﻧﺲ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دﻣﺎﻧﺲ زوال ﻋﻘﻞ و اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺗﻔﮑﺮ و ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﺣﺪود  ٧٠ﺗﺎ  ٧۵درﺻﺪ اﻧﻮاع دﻣﺎﻧﺲ از ﺗﯿﭗ آﻟﺰاﯾ ﻤﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در ﺑﯿﺎن ،اﺷﮑﺎل در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻟﻐﺎت ،اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﻼﯾﻤﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻔﮫﻮم
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻮاﻻت ﺗﮑﺮاری ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻟﺰاﯾﻤﺮ آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻟﻮاﭘﺴﯽ ھﺎ
و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻔﺖ :اﺧﺘ ﻼل ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺎﻓﻈﻪ دور ،ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﯿﺮ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺎھﺮی درﺑﺎره روﻧﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺑﯿﻤﺎری دﻣﺎﻧﺲ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ آﻣﯿﻠﻮﯾﯿﺪ در ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻣﻐﺰی ﺑﺎ اﺧﺘﻼل روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی آﻟﺰاﯾﻤﺮ را در دو ﻧﻮع زودرس و دﯾﺮرس ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در دﻧﯿﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪه ای
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺧﺎﻣﻮش آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ،ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ در دﻧﯿﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن )ﺳﺎل  (٢٠١١ﺣﺪود  ٣۵ﺗﺎ
 ٣۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز دﻣﺎﻧﺲ در اﻓﺮاد  ٨۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  ۵٠درﺻﺪ اﺳﺖ ،در آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .
ﭘﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻃﺎھﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮی ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،B12
اﺧﺘﻼﻻت ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ  -ﻋﺮوﻗﯽ ،HIV ،دﯾﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ،
ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰی و  ...ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺎھﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ را از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ٨۵ﺳﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﻟﺰاﯾﻤﺮ  ۵٠درﺻﺪ اﺳﺖ و در
ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ  ۵ﺗﺎ  ١٠درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮوز آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ در ﻓﺮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺲ زن از رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ،ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ داروھﺎ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره اداﻣﻪ داد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻤﻮﻣﺎ دﭼﺎر دﻣﺎﻧﺲ ﮐﺎذب ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﻃﺎھﺮی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎرت ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﭘﺮھﯿﺰ از اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ،ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ ،ﭼﺮﺑﯽ و ﭼﺎﻗﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ذھﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮوﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ
ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد .اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪوﺟﮫﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ ،روﺣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﯿﻤﺎری
آﻟﺰاﯾﻤﺮ دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﺎر زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗ ﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮد آﻟﺰاﯾﻤﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٣۵ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﭘﯿﺪﻣﯽ رﻓﻼﮐﺲ در ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺘﺮات اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎره
اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﻼﮐﺲ -ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﺬا از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﺮی  -اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻮع
اﯾﻦ اﭘﯿﺪﻣﯽ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ  ،رﺿﺎ ﻣﻠﮏ زاده روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ،اﻓﺰود :رﻓﻼﮐﺲ
ﻣﻌﺪه ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ  ٢٠درﺻﺪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را دارﻧﺪ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
دارو زﯾﺎد اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه در ﮐﺸﻮر ،ﻋﺎرﺿﻪ ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬاھﺎ ،ﭼﺎی ﻟﯿﻮاﻧﯽ ،ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ و اﻧﻮاع ﻏﺬاھﺎی آﻣﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺎﻗﯽ و ﻧﯿﺰ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻠﮏ زاده ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﭼﺎﻗﯽ ،ﭘﺮﺧﻮری اﺳﺖ؛ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﮔﻮارﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب،
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی ،ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ،ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ و ﺑﯿﻤﺎری ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ و ﺳﯽ را در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺳﮑﺘﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﻣﻠﮏ زاده اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ۵٠ :درﺻﺪ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺎﻧﮑﺮاس در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی
ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه در ﺟﮫﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ روش ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮص ﭘﻠﯽ ﭘﯿﻞ  polypillﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ۵٠
درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎھﺶ دھﯿﻢ و اﯾﻦ ﻃﺮح اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﻠﮏ زاده ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١١٠ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﺎ  ۴۶داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎرﺟﯽ و  ٢٨داﻧﺸﮕﺎه داﺧﻠﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ دارد ؛ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﮔﻮارﺷﯽ اﺳﺖ .
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮارش در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺒﺪی ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﻮارش و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﺒﺪ ،ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی در  ۴٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎو ن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻤﺎران ھﭙﺎﺗﯿﺖ و دارای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ اﺳﺖ .

 - ٣۶ﺑﺤﺮان وﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻤﻨﺎ  -ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ھﻨﻮز در اﺳﺘﺎن ھﺎی اﻃﺮاف اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن،
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻤﻨﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺳﺎﻻد در
رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﺤﺮان ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻢ ﺟﻮار اداﻣﻪ دارد.
ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎری ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺷﮫﺮ اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺳﺎﻻد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻤﻨﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ،ﺑﺎ
آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺎزه آﻧﮫﺎ ﭘﻠﻤﭗ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ھﯿﭻ
ﻣﻮردی در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در رﺳﺘﻮران ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ
ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده و ھﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر از
ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﮔﺮده اﻧﺪ.
رﺿﺎ ﻓﺪاﯾﯽ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را ﭘﺎﯾﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ،دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ رﺳﺘﻮران ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای از رﺳﺘﻮران ھﺎ و
اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺷﮫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ از  ١۵ﺗﺎ  ٣٠روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.
ﺻﻔﺎری ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺎزرس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ،
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٩۶٧٨اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در
رﺳﺘﻮارن ھﺎ و اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎن ،ھﺸﺪار دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم و آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن آﻧﮫﺎﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ھﯿﭻ ﻣﻮردی در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در اﺻﻔﮫﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه و در
ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺳﺎﻻدھﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻣﺬھﺒﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﺑﯿﻦ راھﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ واﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺣﺪ ھﺸﺪار و ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی دوره ای اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﻔﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ،دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن در ﺧﺼﻮص ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻤﻨﺎ ﮔﻔﺖ :اﻓﺮاد در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﺳﮫﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫﺒﻮدی آﻧﮫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺣﺘﻤﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ دھﯿﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ،درﻣﻨﺰل ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺳﺎﻻد در ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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