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ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺶ از  ٣ھﺰار ﺑﺎزرس ﺑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺬای ھﯿﺎت ھﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢ﻣﺘﺮو ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺷﮫﺮ
 - ٣ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز  ٨ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﺗﺎرﯾﺦ  ٣-۵اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣٩٠در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد  -ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز
 - ۶ﮐﺴﺐ ارﺗﻘﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درج ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت ﻏﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٧زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺼﺮف آھﻦ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٨ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٩ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎاﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ و ﺑﺮوﻓﻦ  -ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ
 - ١٠ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺶ از  ٣ھﺰار ﺑﺎزرس ﺑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺬای ھﯿﺎت ھﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١١اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺟﻨﯿﻦ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٢ﻣﺎده ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ دﻧﺪان اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ١٣ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮوﻓﻦ و اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ١۴ﻟﺰوم ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺳﻼﻣﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ١۵اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١۶داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮫﺎن  -واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ
 - ١٧ﻣﻨﺸﺎ  HIVﮐﺠﺎﺳﺖ؟  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٨اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻏﻼن در ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﻏﺪﻏﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٩ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩۵ﺟﺰو داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﮫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٢٠ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ھﺎ را از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢١رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد :راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮن ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٢اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٣ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  :ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٢۴ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ٢۵اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ  -ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز
 - ٢۶آزﻣﺎﯾﺶ»ﺷﯿﺸﻪ« ﻗﺒﻞ از ازدواج و اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﻋﺒﺮت
 - ٢٧ﻣﺴﺎﻓﺮان آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ و دوﺑﯽ  HIVﻣﯽ آورﻧﺪ  -ﻓﺮارو
 - ٢٨ﺗﺎﮐﯿﺪ ھﻤﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺮ اورژاﻧﺲ ھﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٩اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٠رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﭘﺰﺷﮑﯽ دات ﻧﺖ
 - ٣١ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻮاب ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد  -ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١
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 - ١ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺶ از  ٣ھﺰار ﺑﺎزرس ﺑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺬای ھﯿﺎت ھﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺴﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ھﺰار ﺑﺎزرس اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺬای ھﯿﺎت ھﺎ،
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺴﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ھﺰار ﺑﺎزرس اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺬای ھﯿﺎت ھﺎ ،دﺳﺘﻪ ھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ،ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮھﺎدی اﻓﺰود :ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل آﺷﭙﺰھﺎی ﻓﻌﺎل در ھﯿﺎت ھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎپ ھﺎی ﻻزم ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را
اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ آﺷﭙﺰ ھﺎ ﮐﺎرت ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺴﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮدم در ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن دام در روزھﺎی
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎﯾﺪ دام را از ﻣﺤﻞ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮھﺎدی اﻓﺰود :ھﯿﺎت ھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺒﺦ ﻏﺬا در آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻏﺬا ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از رﺳﺘﻮران ھﺎ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻏﺬاھﺎی ﻧﺬری ﺧﻮد را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎزرﺳﺎن در ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،آﻣﺎده ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮھﺎدی از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﺗﺨﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺬا ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ٠٩۶٧٨ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 - ٢ﻣﺘﺮو ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اداره ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در روز ﺟﮫﺎﻧﯽ و ھﻔﺘﻪ اﯾﺪز
از اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺪز در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺘﺮو ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ،ﻣﮫﺪی اﻣﯿﺮی در ﺗﺸﺮﯾﺢ اھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ اداره ﮐﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺳﺎل ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ١٠آذرﻣﺎه اداره ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺘﺎد وﯾﮋه وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ھﺪﻓﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎرن اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﺎ اﯾﻦ روز ﺳﺘﺎد ﻣﺬﮐﻮر  ۵ﻟﻐﺎﯾﺖ  ١١آذرﻣﺎه را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ھﻔﺘﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮد و
ﺷﻌﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻪ ھﺪف ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اچ .آی .وی ،ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺪز را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اداره ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن اﯾﺪز را ﺣﻖ ھﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
و اداره ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وﯾﮋه ای ﺟﮫﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ،ﺷﯿﻮه ھﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و روش ھﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻌﯽ دارد ﺷﮫﺮوﻧﺪان را از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎزد.
او ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در  ۵اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ،ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ،ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺷﮫﺮری ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﻮرای
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺘﺮو و ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺮﮔﺰاری دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮوﺷﻮرھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
در ﻣﺘﺮو ،اﺗﻮﺑﻮس و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اداره ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان در اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اچ .آی .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﺪز ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اچ .آی  .وی )وﯾﺮوس ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎن( اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ
وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﺟﮫﺎن ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ و در اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک از
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰرﯾﻖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ.

 - ٣ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد  ٢٠ﻗﻠﻢ داروی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد١١:٢٧- ٠٨/٠٩/١٣٩٠- .
>
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز  ٨ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ھﻤﺰﻣﺎن  ٨ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٢٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ راه
اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ ﺻﺪھﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﻠﺖ ھﺎی زورﮔﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰت ﺟﻠﻮی اﺳﺘﮑﺒﺎر اﯾﺴﺘﺎد و زﯾﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﺮﻓﺖ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ھﺎی آزادی ﺧﻮاه در
ﺟﮫﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :در
آن زﻣﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای درﻣﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻋﺰاﻣﯽ ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ در درﺟﻪ ﻧﺎزﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ اﻣﺮوز رﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ھﻤﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺴﺘﺎد و زﯾﺮ ﺑﺎر زورﮔﻮﯾﯽ آﻧﮫﺎ
ﻧﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ھﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮه اﻃﺎﻋﺖ وﻻﯾﺖ ﺑﻮد .
ﻧﻘﺪی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﮫﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎی ﮐﺎر اﻃﺎﻋﺖ از وﻻﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ راه ﺳﺨﺘﯽ ھﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن آن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٢٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ ﺻﺪھﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و درﻣﺎﻧﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺪی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﮫﺮه ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﻃﺮح ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﮫﺮه ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﻧﺠﺎم داده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن از اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ھﻤﺰﻣﺎن  ۴ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ و  ۴ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﮐﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد دﻏﺪﻏﻪ ای ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﻌﮫﺪی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﺰﯾﻨﻪ او را درﻣﺎن
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻧﻘﺪی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزھﺎ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز آن ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺮزھﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ای را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ان ﺷﺎءاﷲ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﻣﻮاﺟﯽ از اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺴﺮی دھﺪ .
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺠﯽ ھﺎ دﻧﯿﺎ را آﺑﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دﻧﯿﺎﻃﻠﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﮫﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی "اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر" و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار
"ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫﺪاری دﻓﺎع ﻣﻘﺪس" ﺑﺎ اھﺪاء ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

 - ۵دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﺗﺎرﯾﺦ  ٣-۵اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣٩٠در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  -دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ« از ﺗﺎرﯾﺦ ٣-۵
اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣٩٠در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٣-۵اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣٩٠در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،اﺻﻔﮫﺎن  ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ
و ادب و ھﻨﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه و از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﻣﮫﺪ ﭘﺮورش ﺑﺰرﮔﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن دﯾﻨﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻢ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ
اﻓﺘﺨﺎر دارد در روزھﺎی  ٣-۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﺬﯾﺮای ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻣﯿﻦ دوره ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ  ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه
اﺻﻔﮫﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﯾﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز  ٣-۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ، imec.mui.ac.ir :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﯿﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺗﺎ ١۵
دﯾﻤﺎه ،ﺑﻪ آدرس اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و اﺳﻄﻮره ھﺎی اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﮫﺖ اﻟﮕﻮﺳﺎزی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ھﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺟﮫﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ی اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ،اﺳﺖ .
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ راھﺒﺮدی اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دوزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺧﻼق در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﻼق و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ

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

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻓﻨﺎوری وزارت ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه  ٣- ۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮری و اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 - ۶ﮐﺴﺐ ارﺗﻘﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درج ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﻼت ﻏﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در
راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻼن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دو وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮم و ﺑﮫﺪ اﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﻧﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻟﺰوﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﺮژی ھﺴﺘﻪ ای اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ وزارت ﻋﻠﻮم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رای ﻗﺎﻃﻊ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺠﻼت ارﺳﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد.
ﺿﺮورت ﺗﺼﻤﯿﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد راھﮑﺎر در راﺳﺘﺎی ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ راھﮑﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ و ﯾﮏ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ
در ﻣﺠﻼت ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در واﻗﻊ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻼن ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻت در ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن ھﺎ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺴﺐ ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درج ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ ھﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺠﻼت واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻟﺬا در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل راھﮑﺎری ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎن را ارﺗﻘﺎ دھﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
"
اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ ﺳﺮوﯾﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ١٨١١٠٧

 - ٧زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺼﺮف آھﻦ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن از  ١۵ﺗﺎ  ۴۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ آھﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺪن را از آھﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران؛ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺗﺮاﺑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﺮو زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ  :ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ
ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺬای درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداره ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬای درﯾﺎﻓﺘﯽ زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻠﺴﯿﻢ و آھﻦ در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ دارد و در ﻣﻮرد ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
ﺗﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﮐﺸﮏ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ و زﻧﺎن  ٢ﺗﺎ  ٣ﺳﮫﻢ از ﮔﺮوه ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎﻟﮕﯽ
ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺪن را از ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ
و ﭘﺲ از  ٣٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :زﻧﺎن از  ١۵ﺗﺎ  ۴۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ آھﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺪن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و دﺧﺘﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫﺮه
ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎدران ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ/.ح

 - ٨ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٤
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﺳﻠﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :در ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﻤﭽﻮن آﮔﺎھﯽ
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮدی در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ،ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ در دوره
ﮐﻤﻮن ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻠﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :در واﻗﻊ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ را از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎر ،ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﮫﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻠﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :درﺧﺼﻮص اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع و ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶۵ﺳﺎل ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﻮرد ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﮫﻢ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻮدن ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
*ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ اداﻣﻪ داد :ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
درﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ،
ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺟﻤﻊ آوری اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﮐﺎھﺶ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻠﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻧﮑﺎت و اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯿﻤﺎران و ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص راه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ/.ح

 - ٩ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎاﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ و ﺑﺮوﻓﻦ
ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﯿﺮا در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارو در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر،
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﯿﺮا در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارو در
ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ،اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ
و ﺑﺮوﻓﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ١٠ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺶ از  ٣ھﺰار ﺑﺎزرس ﺑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺬای ھﯿﺎت ھﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺴﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ
از ﺳﻪ ھﺰار ﺑﺎزرس اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻏﺬای ھﯿﺎت ھﺎ،
>

 - ١١اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺟﻨﯿﻦ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﻗﺎﭼﺎق و ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮروی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﮫﺎ و ﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻀﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑﺮوی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن دارد.
دﮐﺘﺮ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﯿﺸﻪ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻘﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد دارای اﺛﺮات ﻣﻀﺮی ﺑﺮروی
ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :در ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ ﺑﻄﻮر ﭘﺎﯾﻪ از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ
از آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﻮازم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دی اﮐﺴﺎن ،ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ و ﺑﻨﺴﻔﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ روی آﻧﮫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای ﻗﻮام و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ،دادن ﻇﺎھﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ
ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﯾﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮروی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ/.ح

 - ١٢ﻣﺎده ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ دﻧﺪان اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﭘﮋوھﺸﮕﺮان دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮﮔﻠﺰاﯾﯽ ﻃﺮاح و ﻣﺒﺘﮑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮔﺮوھﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ
ﻣﺎده ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺳﻮﯾﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای درﻣﺎن ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﭘﻼک ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻟﺜﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻼک ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد اﺳﺘﺨﻮان زﯾﺮ ﻟﺜﻪ و ﺑﺎﻓﺖ اﻃﺮاف رﯾﺸﻪ را در ﮔﯿﺮ و ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻖ ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای درﻣﺎن
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ ،ﭼﺎﻧﻪ ،ﺟﻤﺠﻤﻪ و ﻣﻮاد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮﮔﻠﺰاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻋﻮارﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ و درد ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن از ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮل ھﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﻋﻤﻞ و ﺳﻠﻮل ھﺎی
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎز در آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
دارد و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﯾﺎد )ھﺮ ﮔﺮم ﺑﯿﻦ  ٨٠ﺗﺎ  ١٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن( وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن
ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﻧﻮل ﮐﻪ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ آن در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﻣﺪت ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده را  ١٠ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ۵٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠ﻣﯿﮑﺮون در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اوﻟﯿﻪ آن و
آزﻣﺎﯾﺸﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺴﺠﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺟﺬب ﺑﺎﻻ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺴﺠﯽ ،ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﺷﻤﺮد.

 - ١٣ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮوﻓﻦ و اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﯿﺮا در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
دارو در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر،
content is not prohibited if the KCAI or Khorasan Newspaper KCAI. All rights reserved. Republication or redistribution of KCAI ٢٠١٠
the content, or for any actions taken source in the used case. KCAI shall not be liable for any errors or delays in clearly noted as the
 .in reliance thereonﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ .ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ،
ﺑﺎ ﻧﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن آزاد اﺳﺖ  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ﺧﺮاﺳﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﺷﮑﺎﻻت در ﻣﺘﻮن ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺗﻌﺠﯿﻞ
در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ورزﺷﯽ ،ﺟﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺖ در ﻣﺸﮫﺪ و ﺗﮫﺮان ھﻤﺰﻣﺎن
ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﺸﮫﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺑﮕﺎه ھﺮ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ  ٢٣:٣٠دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﮫﺮان )ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺎم ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ( ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده"

 - ١۴ﻟﺰوم ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر زﯾﺎدی روی
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر زﯾﺎدی روی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ اﻣﺮوز در ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻘﺶ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﺎﻻر اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪات دﯾﻦ و رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار از ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ھﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ و رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻏﻠﻂ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﻋﺘﯿﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار
ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ھﺮ ﺷﺨﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .
وی آﮔﺎھﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم را از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎری در ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ د ارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ھﺎی ﻣﻔﻘﻮده در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 - ١۵اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ﭘﺎ ﺑﻮدن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻗﮫﺮﻣﺎن رﺷﯿﺪ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﻤﭽﻮن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر از ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﭼﮫﺎرم ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﮐﺎرھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻓﺮاو اﻧﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺎن اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ "واو" از ﻣﺎده  ٢٠ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ و داراﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد:
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪود  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ
اﻋﺘﺒﺎرت اﯾﺮاداﺗﯽ وارد ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻔﺮ ﭼﮫﺎرم ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﮑﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﮐﺮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﺘﺎن در ﺳﻔﺮ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ھﻨﻮز اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ص ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ھﯿﺌﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ

 - ١۶داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮫﺎن
واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ -
اﺻﻔﮫﺎن /واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ /اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﮫﺎن ھﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻓﺰود  :ﺑﺮاﺳﺎس
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ھﺎ در ﺳﺎل  ، ٢٠١١ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ھﺰار و ۴٢داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮫﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از  ٨٠درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ  SCOPUSرا در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ  .وی اﻓﺰود  :اﯾﻦ ھﻔﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان  ،ﺷﯿﺮاز  ،ﻣﺸﮫﺪ  ،ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،اﺻﻔﮫﺎن  ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﮫﺮان در ﻓﮫﺮﺳﺖ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮫﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  ۶ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت  ،درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻت دارای ھﻤﮑﺎرﯾﮫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﺮخ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻓﺰود در ﻣﺠﻤﻮع  ٣٩داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺗﺮ  ،اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار دارد ٠٠٠٢ .

 - ١٧ﻣﻨﺸﺎ  HIVﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻤﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ،اﻓﺰود :وﯾﺮوس اﯾﺪز از ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٩٨١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ٣٠ﭘﯿﺶ در ﺟﮫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس
در دﻧﯿﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ و
اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ٣۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ  HIVدر دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

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

 ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ ﺑﻪ  HIVﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ
وی ﮔﻔﺖ  :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آ ﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دﻧﯿﺎ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آ ﻓﺮﯾﻘﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ،اوﮔﺎﻧﺪا و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺪود ۴٠
درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ  ٢۶درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس آﻟﻮده ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﺎدی اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا در
ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺣﺪی ا ﮔﺴﺘﺮش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ رﺷﺪ آن در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻣﺎر اﯾﺪز در اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺪود  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ
وﯾﺮوس اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ آﻣﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺑﺘﻼی ﺣﺪود  ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ و در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
ﺗﺎ  ٣٠٠ھﺰار ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
آﺳﯿﺎ در ردﯾﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی اﯾﺪز
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺪود  ٢٠٠درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری در ﭼﯿﻦ و ھﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺷﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺪس زده ﻣﯽ ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ
ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺸﻮد.
ﻋﻤﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺪود ١٠٠درﺻﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺎل ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود
 ٢ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺸﺎ  HIVﮐﺠﺎﺳﺖ
وی اﻓﺰود :در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﺿﯿﻪ ھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا در
ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از آب اﻃﺮاف ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻮت ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدی رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٧٧ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻨﻮز در ﺣﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آ ﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ زن ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ و ﻣﮫﺎﺟﺮت زﯾﺎد ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻮع ﺟﻨﺴﯽ زن و ﻣﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن زن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼی ﻧﻮزادان و ﺑﭽﻪ ھﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در آﺳﯿﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ
ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ.
ﻋﻤﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٩۴درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺮد ھﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان و ﺷﺮﮐﺎی
ﺟﻨﺴﯽ آﻧﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﺷﻮد.
ھﻤﺴﺮان ﻣﻌﺘﺎدان ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در اﯾﺮان
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻮھﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﻮت ﮐﺮده ﯾﺎ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﻣﺎ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮﻣﺎن ﺑﻮد از او ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ او وﯾﺮوس اﯾﺪز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻋﻤﺎدی ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ وﯾﺮوس اﯾﺪز را در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ اﻋﻢ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺒﻞ از
ازدواج و ﻣﺮدان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺄھﻞ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در زﻧﺪان ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﮫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﭙﯽ ھﺎ وارد ﺷﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ اﯾﺪز در اﯾﺮان اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪه
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﺷﯿﻮع ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری در ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺣﺪود ۵درﺻﺪ و در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ آن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ در ﻣﻮرد اﯾﺪز ﺷﺎھﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺪود  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ در  ٧۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ اﺳﺖ ھﻨﻮز ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی  ABCﺑﺮای ﻣﮫﺎر اﯾﺪز
وی درﺑﺎره راھﮑﺎر ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋی  ABCرا ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺮف Aاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﻪ  abstaintﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪار ﯾﺎ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎش اﺳﺖ ،ﺣﺮف Bﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﻪ
 Be Faithfulاﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺮف  Cﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺨﻔﻒ  Candom USeاﺳﺖ.
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ﻋﻤﺎدی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮای ﮔﺮوه دوم ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺮوه ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﮐﺎﻧﺪوم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﮕﻮی ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﻓﺰود :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮم ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی آن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ھﯿﭻ ﻓﺮد
روﺳﭙﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﻮازم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻧﺪوم در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﺎن ﺷﻮد آﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻮاع
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ اﻋﻢ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ،ﺣﺘﯽ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻘﺮ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺘﯿﻢ؛ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﯿﻮع اﯾﺪز
وی ﮔﻔﺖ  :زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﻮد ،آﺛﺎر آن ﻓﻘﻂ داﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد آﺛﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد در ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺪود  ٧٠درﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺪز از دﺳﺖ داده و ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻓﺮان آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ و دوﺑﯽ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﻋﻤﺎدی ھﺸﺪار داد  :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ و آن وﺟﻮد اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺑﯽ ،آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯽ ﭘﺮده ﺗﺮ درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺒﺤﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺪز ھﻨﻮز درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد
وی درﺑﺎره درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﻣﺎن دارد و  ١٧ﺗﺎ  ١٨ﻗﻠﻢ دارو دارد و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ را در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۶۶ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﺑﻪ راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ و ﯾﺎ داروی درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻓﺎزھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪود
 ٧۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠ﺗﺎ  ١۵ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﯾﺎ واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 - ١٨اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻏﻼن در ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﻏﺪﻏﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻣﮫﯿﺎﮐﺮدن اﯾﻤﻨﯽ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻞ؛دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ"ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ" ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی را درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﯽ
درﺻﻨﻌﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮاوان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
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وی اﻓﺰود:وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺣﺪود  ٢۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ دارد و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ،اورژاﻧﺲ ھﺎ و
داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺰو ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﻧﮫﺎ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﺮک ﺑﺮای ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮاھﯽ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ
و ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﮫﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﮫﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
*روش ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی دارﻧﺪ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ درﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﻮادث ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﺜﻞ زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ھﺎداده ﺷﻮد و اﯾﻤﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود:اﻣﺮوزه ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺷﻐﻠﯽ درﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﺣﺪود  ٧٠درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﻤﺮدرد ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ای را در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری درﺟﮫﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ آﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ/.ه

 - ١٩ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩۵ﺟﺰو داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﮫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ:
ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩۵ﺟﺰو داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﮫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﻣﻌﺎون وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ :در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﺟﺰو داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود  :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﮫﯿﺪات ﻗﺒﻠﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ ھﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ھﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ درﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ھﺴﺖ ،اﻓﺰود :ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻼت و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ
ﺑﮫﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﮫﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻣﺠﻼت ارﺳﺎل ﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﻼت اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﺮدﺑﯿﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﻢ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.

 - ٢٠ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ھﺎ را از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺘﻢ و ھﺸﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮات را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،
ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺘﻢ
و ھﺸﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮات را ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان اﻓﺰود :اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی دﮐﺘﺮ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ آن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن وﯾﮋه
اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺧﻮب ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﮔﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و او ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﮐﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮫﺎی ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی آن در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ھﺪف دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ھﺪف ﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢١رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد :راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮن ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮن وارد و ﻣﻘﺪﻣﺎت راه
اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن.
ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  -ﻋﻤﻮﻣﯽ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮن وارد و ﻣﻘﺪﻣﺎت راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮﺣﺴﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۵٠٠ھﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ١٢٠ھﺰار ﻟﯿﺘﺮ آن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه دھﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﮫﺎ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ  ۵٠ﺗﺎ  ٧٠ھﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی آن ﮔﻔﺖ  :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ
ازدﯾﺎد اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در آن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان از ﺳﺎل  ١٫۵ ،٨۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﭼﻨﺪان اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻧﻈﺮ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
ﻣﺠﮫﺰ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن از ﺗﮫﺮان از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﮫﺮان ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن راه اﻧﺪازی ﺷﺪ  .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و  PHDاﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺰو ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان در ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ را داراﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﺮان اھﺪای ﺧﻮن ﺻﺪدرﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن  ٢۵در ھﺰار ﻧﻔﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ارﺗﻘﺎ دھﯿﻢ.
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﮫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوھﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻣﻘﻄﻊ  PHDﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﮫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺘﮫﺎی ﺧﻮد اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺗﻼش ﮐﺮده
در ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻓﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :ھﯿﭻ
ﮐﺲ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آﻧﮫﺎ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ در ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داده ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﮫﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ دوﻟﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد و ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ از ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺪود  ۶ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮﺑﯽ را ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان در زﻣﺎن وزارت دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﻋﻀﻮﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﺮام اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪ  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن
اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻼت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را درک ﮐﻨﻢ و اوﻟﻮﯾﺘﮫﺎی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻣﺒﻠﻎ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی آن ﺷﻮم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
اﺳﺖ .
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آوردم ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺘﮫﺎی ﺧﻮد اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :آﻓﺮﯾﺰﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از داروھﺎ از ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮن ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروھﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ درآﯾﻨﺪه
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داروھﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .
ﺗﻮﮔﻪ اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروھﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﺻﺎدرات اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻧﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﺷﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ .
ﺗﻮﮔﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ در
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ او اھﺪا ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

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

 - ٢٢اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﻣﻮﻓﻖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ھﻔﺘﻢ و ھﺸﺘﻢ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮات را ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای را در ﭘﯽ دارد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺖ .اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .
رﺿﺎﯾﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﮐﺎش ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ ،دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎر او آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ وارد ﻧﺸﻮد.

 - ٢٣ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  :ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪای ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﻪ ﮐﺎره ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ را در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن آرﯾﺎ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ در ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻘﺶ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در دﯾﻦ و رواﯾﺎت ﻣﺎ ذﮐﺮﺷﺪه و ﺟﺰو واﺟﺒﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ در ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آﮔﺎه و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای
رﻓﻊ آن ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎر زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار از ﺳﺎﻟﮫﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻋﺪم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﻋﺘﯿﺎد از ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ھﺮ ﺷﺨﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ،اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم داده و آﮔﺎھﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﻈﺮرﻓﺘﺎری
در ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﻪ ﮐﺎره ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ھﺎ ﺑﺮ
ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ را در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ روی
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﻧﮑﺮده اﯾﻢ.ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎزی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺎﻧﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎ
ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ارﺗﻘﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.

 - ٢۴ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ
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ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ ﺑﺪھﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ در ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﯿﯿﻦ راھﺒﺮدھﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺷﺮﮐﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﯾﮑﺮدﻣﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ھﻤﻔﮑﺮی و ھﻤﺪﻟﯽ از ﻧﻈﺮات ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
وی ﮔﻔﺖ  :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اھﺪاف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار  ،دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺪف را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻗﺮار دارد ﮔﻔﺖ  :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و اﻧﺸﺎءاﷲ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﮐﺎر را اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻢ در ھﯿﺎت اﻣﻨﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
رﮐﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی وﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ رای ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
وی در ﺧﺼﻮص ھﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﺎم اﺟﺮا و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻻن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻪ ﻣﺎه را ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﺴﻮوﻻن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻨﺨﻮاھﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ ﺑﺪھﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص وﻋﺪه اﯾﺠﺎد دو وﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری
ھﺴﺘﻨﺪ .
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮارداده اﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ وﺟﻮد
دارد.
وی در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻗﻮت ﻻزم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺎون ،ﻣﮫﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ و رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺻﺪدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺖ واﮔﺬاری اﯾﻦ ﮐﺎرت ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و واﺣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

 - ٢۵اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز -
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف را اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮدم در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﻧﺴﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻘﺶ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز
ﻣﺤﺮم در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺘﺎد اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺎ در ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﺸﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﮔﺎه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان زﯾﺎد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی اداری ﺻﺮف ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار و ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﭘﺮھﯿﺰ از اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ
روزه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ارﮔﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ،وزارت
ﻧﯿﺮو در ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ،وزارت راه در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎده ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ در ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻼﻣﺖ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.

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

 - ٢۶آزﻣﺎﯾﺶ»ﺷﯿﺸﻪ« ﻗﺒﻞ از ازدواج و اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﺒﺮت  -ازﻣﺎﯾﺶ»ﺷﯿﺸﻪ« ﻗﺒﻞ از ازدواج و اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد.
آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج و اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﺒﺮت ﻧﯿﻮز  :ﺣﺴﯿﻦ ﻏﻼﻣﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ٢ھﺰار آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ وﺑﺎ ،ﻣﺎﻻرﯾﺎ و
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را اﻋﻼم و ﺧﺎﺗﻤﻪ آن را اﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺒﮑﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﮫﺮان ﻗﺮار دارد ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد  :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﯿﺰ ﺟﺰو اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎی ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮای ازدواج ،اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﺟﺒﺎری ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎ ه ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﺳﯿﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ٢ھﺰار و  ٣٠٠آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد اداﻣﻪ داد :از اﺑﺘﺪای ﻣﮫﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
اﺑﻼغ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وز ارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻓﺮاھﻢ ﻧﺒﻮدن زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻻزم
اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی اﮐﺲ و ﺣﺸﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮ ﺗﺴﺘﯽ را ﺑﺮای اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ھﯿﭻ ارزش ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد.

 - ٢٧ﻣﺴﺎﻓﺮان آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ و دوﺑﯽ  HIVﻣﯽ آورﻧﺪ
ﻓﺮارو  -ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ،دوﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ وﯾﺮوس اﯾﺪز را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﯽ آورﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی  ABCﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻻﻋﻼج ﺧﺒﺮ داد.
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻤﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ،اﻓﺰود :وﯾﺮوس اﯾﺪز از ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٩٨١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ٣٠ﭘﯿﺶ در ﺟﮫﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس
در دﻧﯿﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ و
اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ٣۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ  HIVدر دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ ﺑﻪ  HIVﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آ ﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دﻧﯿﺎ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آ ﻓﺮﯾﻘﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ،اوﮔﺎﻧﺪا و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ،ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ  ٢۶درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس آﻟﻮده ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﺎدی اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس اﯾﺪز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺣﺪی ا ﮔﺴﺘﺮش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ رﺷﺪ آن در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻣﺎر اﯾﺪز در اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺪود  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ آﻣﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺑﺘﻼی ﺣﺪود  ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ و
در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺎ  ٣٠٠ھﺰار ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
آﺳﯿﺎ در ردﯾﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی اﯾﺪز
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺪود ٢٠٠
درﺻﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﭼﯿﻦ و ھﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺷﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﺣﺪس زده ﻣﯽ ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺸﻮد.
ﻋﻤﺎدی ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺪود ١٠٠درﺻﺪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺎل ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  ٢ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺸﺎ  HIVﮐﺠﺎﺳﺖ
وی اﻓﺰود :در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮﺿﯿﻪ ھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺑﯿﻦ
اﻓﺮاد ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮا در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از آب اﻃﺮاف ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻮت ﺷﺪه در
ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدی رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٧٧ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻨﻮز در ﺣﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﻨﻮب
ﺻﺤﺮای آ ﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ زن ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ و ﻣﮫﺎﺟﺮت زﯾﺎد ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ
زن و ﻣﺮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻮع ﺟﻨﺴﯽ زن و ﻣﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن زن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼی
ﻧﻮزادان و ﺑﭽﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در آﺳﯿﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ
ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ.
ﻋﻤﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٩۴درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در
ﮐﺸﻮر ﻣﺮد ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺘﺎدان
ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان و ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ آﻧﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد
ﺷﻮد.
ھﻤﺴﺮان ﻣﻌﺘﺎدان ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در اﯾﺮان
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻮھﺮﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﻮت ﮐﺮده
ﯾﺎ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮﻣﺎن ﺑﻮد از او ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ او وﯾﺮوس اﯾﺪز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ
و ﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ.
ﻋﻤﺎدی ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ وﯾﺮوس اﯾﺪز را در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ اﻋﻢ
از ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﻣﺮدان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺄھﻞ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در زﻧﺪان ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آﻧﮫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﭙﯽ ھﺎ وارد ﺷﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﯾﺎ اﯾﺪز در اﯾﺮان اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪه
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﺷﯿﻮع ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
در ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺣﺪود ۵درﺻﺪ و در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ آن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ در ﻣﻮرد اﯾﺪز
ﺷﺎھﺪ اﭘﯿﺪﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺪود  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ در ٧۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ اﺳﺖ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی  ABCﺑﺮای ﻣﮫﺎر اﯾﺪز
وی درﺑﺎره راھﮑﺎر ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋی  ABCرا ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف Aاﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﻪ  abstaintﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪار ﯾﺎ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎش اﺳﺖ ،ﺣﺮف  Bﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﻪ  Be Faithfulاﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺮف  Cﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺨﻔﻒ Candom USe
اﺳﺖ.
ﻋﻤﺎدی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
و اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮔﺮوه دوم ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺮوه
ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ
اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﮕﻮی ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﻓﺰود :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮم ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ روﺳﭙﯽ ﮔﺮی آن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ھﯿﭻ ﻓﺮد روﺳﭙﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﻮازم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻧﺪوم در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﺎن ﺷﻮد آﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﺑﺪﺗﺮ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ اﻋﻢ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ،ﺣﺘﯽ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻘﺮ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺘﯿﻢ؛ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﯿﻮع اﯾﺪز
وی ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﻮد ،آﺛﺎر آن ﻓﻘﻂ داﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد آﺛﺎر
وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد در ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺪود  ٧٠درﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺪز از دﺳﺖ داده و ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻓﺮان آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ و دوﺑﯽ وﯾﺮوس اﯾﺪز ﻣﯽ آورﻧﺪ
ﻋﻤﺎدی ھﺸﺪار داد :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ و آن وﺟﻮد اﯾﻦ
وﯾﺮوس در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺑﯽ ،آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯽ ﭘﺮده ﺗﺮ درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺻﺒﺤﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺪز ھﻨﻮز درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد
وی درﺑﺎره درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ درﻣﺎن دارد و  ١٧ﺗﺎ  ١٨ﻗﻠﻢ دارو دارد و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ را در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ
ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۶۶ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﺑﻪ راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ درﻣﺎن
ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﮐﺴﻦ و ﯾﺎ داروی درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی
ﺑﺰرگ داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻓﺎزھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺗﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪود  ٧۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠ﺗﺎ  ١۵ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﯾﺎ واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 - ٢٨ﺗﺎﮐﯿﺪ ھﻤﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺮ اورژاﻧﺲ ھﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺎ ھﺪف ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﺮوه ھﺎی ھﺪف ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮑﺎران ﭘﺰﺷﮏ ،ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮏ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ورزﺷﯽ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ را ﻃﯽ روزھﺎی  ٩و  ١٠آذرﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ در ﻣﺤﻞ ھﺘﻞ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ورزﺷﯽ آزادی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺗﺎزه ھﺎی اﺣﯿﺎء و ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺪوم و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﭘﯿﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن در ﮔﺮوه ھﺎی ھﺪف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ورزش ،ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮور و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ را در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﮫﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اورژاﻧﺲ ھﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺳﻼﻣﺖ ﺗﯿﻢ
ھﺎی ورزﺷﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﺰﯾﺰان از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎھﺶ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در ﺣﻔﻆ روﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﮑﺎران در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

 - ٢٩اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف را اﺑﺰار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮدم در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﻊ
ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻘﺶ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز
ﻣﺤﺮم در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺘﺎد اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺎ در ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﺸﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﮔﺎه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان زﯾﺎد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی اداری ﺻﺮف ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻤﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار و ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﭘﺮھﯿﺰ از اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ
روزه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ارﮔﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ وزارت ﺻﻨ ﺎﯾﻊ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ،وزارت
ﻧﯿﺮو در ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ ،وزارت راه در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎده ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ در ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻼﻣﺖ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.

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

 - ٣٠رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ دات ﻧﺖ  -ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ﺑﺎروری از  ١۴ﺗﺎ  ١۶دی ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﭘﮋوھﺸﮕﺎه روﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد ، .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﻣﮫﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را  ١۵آذر ﻣﺎه ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 www.RELCONGRESS.COMارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ :ﺿﺮورت ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﺣﺎﻣﻞ ،ﻧﻘﺶ
ﻣﺸﺎوره در روﻧﺪ رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻋﻮارض ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﮐﺎھﺶ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺳﻘﻂ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی ﺧﺎص در رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،اﺧﺘﻼف در ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺑﺎرداری
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﻓﻘﮫﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻧﻈﺎﻣﮫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻤﻪ در رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﮫﺪات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻣﻞ و واﻟﺪﯾﻦ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ژﻧﺘﯿﮑﯽ،
ﺣﺎﻣﻞ و ﻃﻔﻞ ،اﺣﮑﺎم ﮔﻮاھﯽ وﻻدت و اوراق ھﻮﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧﻮاده در رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،اﻓﺸﺎی ﺣﻤﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮﯾﺸﺎن ،دوﺳﺘﺎن و اﺟﺘﻤﺎع ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرھﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺎم ﺑﺮد.
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ﺑﺎروری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راھﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ رﺣﻤﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﯽ روﻧﺪ ﺑﺎرداری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺣﻢ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪی در رﺣﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی وﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻗﺮاری ارث و ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻓﻘﮫﺎ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ﺑﺎروری ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه روﯾﺎن و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ،ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﻦ آوری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺧﺎﻧﻮاده
داﻧﺸﮑﺪه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﭘﮋوھﺸﮕﺎه روﯾﺎن واﻗﻊ در ﺗﮫﺮان ،ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﯿﺪان ﺑﻨﯽ
ھﺎﺷﻢ ،ﮐﻮی ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارای اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻی ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد درج ﮐﻨﯿﺪ"

 - ٣١ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻮاب ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز -
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ در آﯾﻨﺪه را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :از اول ھﻢ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮدم
اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﮫﺪوی روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻮر" ،اﻓﺰود :ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎزی اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎز دارد ﺑﮫﯿﮏ ﺳﺮی از اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺰو ﺣﻘﻮق اﺻﻠﯽ
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻧﻈﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺧﻮددرﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﮫﺪوی از آﻣﺎده ﺳﺎزی  ۵ھﺰار ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯿﺘﺎ دھﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود  :ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ،از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮاﺑﮫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣﻔﺎھﯿﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ .
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﻮاب ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮫﺪوی اﻓﺰود :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢٣٠٠آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ دروزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎ را ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﻮاب ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

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

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ،ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ازوزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﮫﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮﺣﺒﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .
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