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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﺴﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺸﻮری ﺟﺬام در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٣آﻏﺎز ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -وب دا
 - ۴اﺟﺮای ﺻﺪور ﺷﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﮕﺮی  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
 - ۵ﺷﮫﺮﯾﺎری :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۶اﺣﺪاث دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻋﺮاق  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٧ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮج در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ٨ﺧﻮن اﺷﻌﻪ ای در اﺻﻔﮫﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٩روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻧﻔﺮ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای دﭼﺎر ﺗﺮوﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٠ﺗﻘﺪﯾﺮ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ١١ھﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﮫﻨﻮج راﯾﮕﺎن وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٢روﻧﻤﺎﯾﯽ از  ۶ﻗﻠﻢ دارو در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ١٣آزﻣﻮن زﺑﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٢٢ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزان ﻗﯿﻤﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١۵ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻤﻪ؟ زﯾﺎدش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ١۶ﮔﺮوھﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٧ﺗـﻮﺻـﯿﻪ ھﺎی ﺧـﺎﻧـﮕﯽ ﺑـﺮای داﺷـﺘﻦ ﭘـﻮﺳـﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
PRP - ١٨درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ  -ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان
 - ١٩ﮐﺎھﺶ ﯾﮏ ﺳﻮﻣﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ در اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎری  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٠رﺷﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان /ارزش رﯾﺎﻟﯽ داروھﺎی وارداﺗﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢١وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺎرس :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ زﻧﺎن در اھﺪای ﺧﻮن ﺑﺎور ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ/ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٢ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﺼﺐ دﮐﻠﮫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﺠﺎورت ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٣در رودھﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺷﺮق ﺗﮫﺮان راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۴ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﮑﻨﺪ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۵اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٢۶دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس PRP :درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٧اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻢ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٨ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٩دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺪه درد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯿﻢ  -ﺷﻔﺎف
 - ٣٠اھﺪای ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ واﺣﺪ ﺧﻮن از ﺳﻮی ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻮھﻨﻮردی  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٣١ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﻼم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ در ﻃﺮح ﺷﺒﻨﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣٢ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
٣٠ - ٣٣ﻣﻮرداﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ درﮐﺸﻮر  -ﺷﻔﺎف
 - ٣۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد  -اﻟﻒ
 - ٣۵ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :از ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣۶اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺒﺮ داد :اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ  -اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
 - ٣٧ﯾﺦ رواﺑﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﻢ  -وب دا
 - ٣٨ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ در زﻧﺎن  -ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز
 - ٣٩ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی زﻧﺎن /ﻏﺼﻪ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  -ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز
 - ۴٠ھﻤﮑﺎری ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺮوری اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 ٣٠ - ۴١ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٢ﻃﺮح ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴٣اﯾﺮان ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﺧﺺ اھﺪای ﺧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴۴وﻻﯾﺘﯽ  :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ،ﻗﻄﺐ ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴۵وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ٢ :ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺧﻮن ﻣﯽ دھﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان
 - ۴۶وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺿﺪھﺎری  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۴٧اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴٨ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺶ ﺟﺎﻧﻮران در اواﯾﻞ ﺷﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴٩اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۵٠ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری روز ﻣﺪدﮐﺎری در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  -وب دا
 - ۵١ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵٢ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح "ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده" آﻏﺎز ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵٣وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮن اھﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵۴ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد  -وب دا
 - ۵۵ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﯿﺮ واﯾﺘﮑﺴﯽ  -ﺻﺮاط ﻧﯿﻮز
 - ۵۶ﺣﺪود  ٣٠ﺗﺎ  ٣۵درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۶٠ﺳﺎل آرﺗﺮوز زاﻧﻮ دارﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۵٧آﻣﺎر اﻟﮑﻠﯽ ھﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد!  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ۵٨ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رواﻧﺴﺮ :راه اﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵٩ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
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 - ١ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﺴﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ -
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای درد ﮐﻤﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻤﺮ درد دردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻋﻀﻼت ،اﻋﺼﺎب ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎ ،ﻣﻔﺎﺻﻞ ﯾﺎ ﺳﺎزه ھﺎی دﯾﮕﺮ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ درد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از
آن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزوھﺎ و دﺳﺘﮫﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎھﺎ و ﺳﺎﻗﮫﺎی ﭘﺎھﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.
ﮐﻤﺮ درد در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ٨۵درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
راﯾﺞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای وﯾﺰﯾﺖ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ھﻤﺮاه
دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﮕﮫﺎم ﯾﺎﻧﮓ راه ﺣﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻤﺮ درد ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺰﻣﻦ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ درﻣﺎن
ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﺴﮏ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
" آﻧﺘﻮن ﺑﻮدن" ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﯾﮕﮫﺎم ﯾﺎﻧﮓ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪون ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﺑﺪن ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی اﻧﺴﺎن در ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻞ ﺑﺪن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺧﻢ ﺷﺪن و ﭼﺮﺧﯿﺪن
در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮھﺎ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن ﻣﺜﻞ اﻋﺼﺎب و ﻧﺨﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ،در رﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ھﺴﺘﻪ دﯾﺴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺷﯿﺎرھﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ در اﻃﺮاف آن ،ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺮاه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ ھﺎ و دررﻓﺘﮕﯽ ھﺎ روی رﯾﺸﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد درد و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﺻﻮﻻ ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ و ﭘﺎره ﺷﺪن دﯾﺴﮏ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از
ﻣﮫﺮه ھﺎ و ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.
٣٠١٣٠١

 - ٢ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺸﻮری ﺟﺬام در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﻤﺖ واﺣﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ  ،ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮏ روزه
ﺟﺬام در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧ ﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ،ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺰاﯾﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﺑﺘﺪا
دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮏ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺬام و
ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺎﺋﺒﯽ  ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﯿﺮوز و دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺰرﭘﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ دوره در ﻣﻮرد ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ
ﺟﺬام ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و درﻣﺎن ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺎی اﻓﺘﺮاﻗﯽ و واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺟﺬام ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺰاﯾﯽ اﻓﺰود  :اﻟﮫﻪ ﻣﺤﻤﻮدی ﻣﻘﺪم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺬام ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی و آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری
ﺟﺬام در اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺟﺬام را ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﮔﻔﺖ :دﮐﺘﺮ ﻣﻪ ﻟﻘﺎ ھﺎﺷﻤﯽ ﭘﺰﺷﮏ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻞ و ﺟﺬام داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎری ﺟﺬام در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راھﺒﺮدی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮد .
ﺧﺰاﯾﯽ ﮔﻔﺖ  :در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮏ روزه  ۵٠ﻧﻔﺮ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻞ و ﺟﺬام از ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺗﮫﺮان ،ﺷﮫﯿﺪ
ﺑﮫﺸﺘﯽ ،اﻟﺒﺮز ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ھﺮﻣﺰﮔﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ آزادﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺬام اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮫﻢ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
"

 - ٣آﻏﺎز ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
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وب دا  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از اھﺪاف اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا  ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻠﻮت آن در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده اﺟﺮا در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ھﺮ ﻧﻮع
ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻢ از ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،ﺑﺮﮔﺰاری دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﮋه
ﭘﺰﺷﮑﺎن  ،و ارﺗﻘﺎء ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم و ارﺗﻘﺎء آن
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ  ،ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در راﺳﺘﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﮫﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن  ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوھﮫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی
ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻇﺮف دو
ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد٢٠١/٢٠٣/١۴٠/ .

 - ۴اﺟﺮای ﺻﺪور ﺷﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﺟﺮای ﺻﺪور ﺷﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
و ﭘﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺧﺒﺮ داد. . . .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﺟﺮای ﺻﺪور ﺷﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺧﺒﺮ
داد ١٣٩١ .ﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ﺧﺮداد ﺳﺎﻋﺖ ١٠:۵٠
"
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی
ﺧﺪﻣﺘﯽ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ١٨ﺗﺎ  ٢۵ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ،اﺧﺘﻼﻻت را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ھﻤﺎھﻨﮓ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در در داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﮫﺎﯾﻦ ﻃﺮح دارای ﻧﻮاﻗﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد
اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
وی در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وزارت ﻋﻠﻮم در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش اﺟﺮای ﻃﺮح ﺷﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎص را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺎ وزارت ﻋﻠﻮم در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت
ﻧﮕﯿﺮد.

 - ۵ﺷﮫﺮﯾﺎری :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ژﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮای
ﺑﺴﺘﺮی ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﻪ او اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ؟ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ) اﯾﺴﻨﺎ(  ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری در وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺾ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﮫﺎی آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
روزاﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮرش را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎن دھﺪ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺘﻠﯿﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺘﻠﯿﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ،ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از
آن را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ھﺘﻠﯿﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ھﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم
اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم زاھﺪان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ھﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﺮدم )ﺑﯿﺶ از  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ( ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺼﺮف در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
وی اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ،ﺻﺮﻓﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ .درواﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﺼﺮف در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺷﮫﺮﯾﺎری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت را وﻇﯿﻔﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺮﺧﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .درواﻗﻊ ﺑﺮﺧﻼف
اﻇﮫﺎرات ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺎﻧﻮن ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ اش ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ  ۴٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻔﺎوت دارد  .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ  ۵درﺻﺪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،ﺳﮫﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﮫﻢ در ﺳﺎل اول ،دوم و ﺳﻮم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ۵درﺻﺪ و در ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ  ۶درﺻﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ۵
درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را در ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد در
ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻄﺎی  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺤﻞ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ از ﺳﺎل  ٩١ﻣﯽ
ﮔﺬرد و اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذی رﺑﻂ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از وﻇﺎﯾﻒ ارﺟﺎع و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح راﯾﮕﺎن ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺪم ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ
روﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ژﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮای
ﺑﺴﺘﺮی ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﻪ او اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ؟
وی اﻓﺰود :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻼﻣﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ دوازدھﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﮔﻼﯾﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻼف اﻇﮫﺎرات ،ﺑﺨﺶ ھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اداره ﺧﻮدش ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺧﻮد ،ﭘﻮﻟﺶ را از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ  :از دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۶اﺣﺪاث دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻋﺮاق
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﻌﺎون ﻋﺘﺒﺎت و ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ از اﺣﺪاث دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ رﺷﺘﻪ
ای در ﺣﻮزه ھﺎی ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻠﯿﻪ در ﻋﺮاق ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻌﺎون ﻋﺘﺒﺎت و ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز؛
اﺣﺪاث دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻋﺮاق
ﻣﻌﺎون ﻋﺘﺒﺎت و ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ از اﺣﺪاث دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ای در ﺣﻮزه ھﺎی ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻠﯿﻪ در
ﻋﺮاق ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪری ﻣﻌﺎون ﻋﺘﺒﺎت و ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ
اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻃﺮف اﯾﺮان اﺳﺖ  .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﻌﮫﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
ھﻼل اﺣﻤﺮ ﻋﺮاق اﺣﺪاث ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮاق و ﻧﺠﻒ ،ﻃﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری در
ﺣﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ای در ﻧﺠﻒ و ﮐﺮﺑﻼ اﺣﺪاث ﺷﻮد .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺮﺑﻼ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻠﯿﻪ درﻧﺠﻒ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام  ۵۶ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ اﺳﺖ  .در واﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم واوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﺎﻟﯿﺰ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﯿﺎ ﺷﻮد .
ﻣﻌﺎون ﻋﺘﺒﺎت و ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﻋﺮاﻗﯽ ھﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٤
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻠﻨﮓ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را درﻣﻘﻮﻟﻪ زاﺋﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زاﺋﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ ھﺎ و ھﻤﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دﺑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻼل اﺣﻤﺮ در
 ١۵ﮐﺸﻮر  ٢٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
دﮐﺘﺮﺣﯿﺪری در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه وﯾﮋه زاﺋﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﭼﮫﺎرده ﻃﺒﻘﻪ و در ﮐﺮﺑﻼ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎر ھﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺎک ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮرا ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎک،
ﮐﺎر اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ  .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ در ﻋﺮاق ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴٠٠ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر را در درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻋﺮاق ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎﯾﯽ رادر ﻧﺠﻒ و
ﮐﺮﺑﻼ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ درﻧﺠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻧﯿﺎز دارد و در ﮐﺮﺑﻼ ھﻢ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه  ١۶ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﮫﺰ اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﻇﺮف  ١٨ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ٧ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮج در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮج در ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( اﻋﻼم
ﮐﺮد :ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮدم از رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﮐﺮج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ دارد.
وی درﺑﺎره ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﻒ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
داد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ دور اﺳﺖ.
ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﮐﺮج را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﮐﺮج در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺤﻮه ﺗﯿﻢ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ  ١٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را آرام آرام از ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺛﺒﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ھﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ راه ھﺎ را ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دارد ؛ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮج در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺗﺎ درﺑﺎره
ﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ دھﺪ/ .
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ٨ﺧﻮن اﺷﻌﻪ ای در اﺻﻔﮫﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮن اﺷﻌﻪ ای اﻗﺪام
ﮐﺮده اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ:ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺣﺎوی ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮن اﺷﻌﻪ ای ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ روﻧﺪ درﻣﺎن آن ھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﺣﺮﯾﺮی روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ،ﻓﺮآورده ھﺎی اﺷﻌﻪ
داده ﺷﺪه )ﭘﻼﮐﺖ ،ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ( اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻓﺮآورده ھﺎی اﺷﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺎرﺿﻪ ،واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﮫﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ،ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮن اﺷﻌﻪ داده ﺷﺪه را ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻟﻮژﻧﯿﮏ و ﯾﺎ اﺗﻮﻟﻮگ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﺧﻮن،
ﺳﻨﺪرم ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎدرزادی،درﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ،ﭘﻼﮐﺖ ھﺎی آﻓﺮزﯾﺲ ﺑﺎ  HLAﺳﺎزﮔﺎر،ﻧﻮزادان ﺑﺎ وزن ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ
ارﮔﺎن ھﺎی ﺗﻮﭘﺮ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ،ﻟﻨﻔﻮم ،ﻟﻮﺳﻤﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﻮﭼﮑﯿﻦ و آﻧﻤﯽ آﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺣﺮﯾﺮی ﺑﻪ روش ﭘﻼﮐﺖ آﻓﺮزﯾﺲ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ روش ﭘﻼﮐﺖ از ﺧﻮن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮن ﻓﺮد اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ رﮔﮫﺎی او ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ
اﯾﻦ روش از ھﺮ ﻓﺮد اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻔﺖ واﺣﺪ ﭘﻼﮐﺘﯽ ﺗﮫﯿﻪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو و واﮐﺴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻓﺮزﯾﺲ،ﭘﻼﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻮﺋﺪ و آﻟﻤﺎن ارﺳﺎل و ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۵٠ھﺰار واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﮫﯿﻪ ھﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮن را ﯾﮑﺼﺪھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن از ﺧﻮن اھﺪاﯾﯽ
اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺿﺪھﺎری ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮم ﺿﺪھﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﺗﺮ
در اﻣﺮ اھﺪای ﺧﻮن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ١٨٠:اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﮫﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن را ﯾﺎری ﻣﯽ دھﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  ٢۵٠ﻟﯿﺘﺮ
ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺻﻔﮫﺎن ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮم ﺿﺪ ھﺎری ﺑﻪ اروﭘﺎ ارﺳﺎل و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن اﻓﺰود  :اﻓﺮاد  ١٨ﺗﺎ  ۶٠ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان اھﺪا ﮐﻨﺪ .
ت  ١٠۴٢/ ٩٠ /اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨۵٠١٠
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٩روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﻧﻔﺮ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای دﭼﺎر ﺗﺮوﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪی و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد روزاﻧﻪ  ٢٠٠ﺗﺎ  ٣٠٠ﻧﻔﺮ
ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده ای دﭼﺎر ﺗﺮوﻣﺎ -ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪام ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن  -و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻮروزی روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ھﺎ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای
اﻓﺮاد دارد زﯾﺮا ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر ﭘﻠﯽ ﺗﺮوﻣﺎ -ﭼﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ  -ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮود .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮔﺎھﯽ درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺴﯿﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﻣﺎن ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪی ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻞ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﻋﻮارض و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد
اﺳﺖ .
ﻧﻮروزی اﻓﺰود :درﻣﺎن ھﺎی ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ١۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺗﻮﭘﺪی ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ
دارد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﻣﺮوزه اﺻﻞ ﻣﮫﻢ در درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی اﺳﺘﺨﻮان ،ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺣﺮﮐﺖ دادن اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٩ ** ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨۴٩٨۴

 - ١٠ﺗﻘﺪﯾﺮ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ  ١٢ھﺰار ﻧﻔﺮی ورزﺷﮕﺎه آزادی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی از ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﺑﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد را اھﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﻮی
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﺑﺎر ﺧﻮن اھﺪاﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ  ١٢ھﺰار ﻧﻔﺮی ورزﺷﮕﺎه آزادی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی از ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﺑﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد را اھﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﻮی ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ اھﺪای ﺧﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮّاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺷﺎھﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮن اھﺪاﯾﯽ ﺷﻤﺎ در ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻋﻈﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ام از ﺷﻤﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮده و از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪارد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ
روز ھﺮ اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ" ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ وزﯾﺮ ورزش ،دﮐﺘﺮ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ وزارﺗﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻃﻮﯾﻼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ در اﯾﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

 - ١١ھﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﮫﻨﻮج راﯾﮕﺎن وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫﻨﻮج ﮔﻔﺖ :وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران روﺳﺘﺎﯾﯽ ھﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ھﻼل اﺣﻤﺮ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫﻨﻮج اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﮫﻨﻮج راﯾﮕﺎن وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫﻨﻮج ﮔﻔﺖ :وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران روﺳﺘﺎﯾﯽ ھﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻼل اﺣﻤﺮ
و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫﻨﻮج اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﮫﻪ رزاق ﭘﻮر اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﮐﮫﻨﻮج اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران روﺳﺘﺎﯾﯽ ھﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻼل اﺣﻤﺮ و
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫﻨﻮج در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن و داروی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮان ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﻼل اﺣﻤﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
رزاق ﭘﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران روﺳﺘﺎی اﻃﺮاف ﺳﻼور و رﺷﮑﺮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روﺳﺘﺎھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫﻨﻮج ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
رزاق ﭘﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮردی در ﺷﮫﺮ ﮐﮫﻨﻮج ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫﻨﻮج ﮔﻔﺖ :از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺑﺢ دام ﻧﮑﺮده و از ﻗﺼﺎب ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ و ﺳﻼﺧﯽ
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی راه اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را از راه ﺧﻮن داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن داﺷﺖ :اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ دام ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﺪن
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم /ب ٣٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎران در ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﯿﺖ زﮐﺎت
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٢روﻧﻤﺎﯾﯽ از  ۶ﻗﻠﻢ دارو در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ؛ اﯾﻦ
وزارت ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل از  ۶ﻗﻠﻢ داروی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ و داروھﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﻮز از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه در زﻣﯿﻨﻪ داروھﺎی
ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮ داد وﮔﻔﺖ :در ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دارﯾﻢ در ﻓﮫﺮﺳﺖ داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺨﺸﯽ از آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروھﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ .ھﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﻼن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮح ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه داروھﺎی ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
روﻧﻤﺎﯾﯽ از  ۶ﻗﻠﻢ داروی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﻮز ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ از داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ وزارت ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل از  ۶ﻗﻠﻢ داروی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ١٣آزﻣﻮن زﺑﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٢٢ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
"
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در  ٢٢ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد.
ﺟﺒﺮاﯾﯿﻞ ﻧﺴﻞ ﺳﺮاﺟﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(  ،ﺑ ﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ MHLE
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﮔﻔﺖ :داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 ،www.sanjeshp.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮫﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ دوره زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ارﺳﺎل
ﻣﺪارک ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن از ٢٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ،٩١ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از  ٢٨ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ١٣٩١از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺮاﺟﯽ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﮔﻔﺖ  :ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن زﺑﺎن دارای ﮐﺪ وﯾﮋه ) (Code Certificationﺑﻮده و درﺳﺘﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻼم اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﻮاھﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزان ﻗﯿﻤﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزان ﻗﯿﻤﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ :اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﻻزم در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از
اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠ ﺎم داده و در ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت دھﺎن و دﻧﺪان آﻧﮫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺎﻓﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت دھﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اﻣﺴﺎل ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دھﺎن و دﻧﺪان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ھﺎی
دﻧﺪاﻧﯽ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ دﻧﺪان روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﺤﺚ دﻧﺪان ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ دﻧﺪان
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻧﮫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮوز زﺧﻢ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪﺧﯿﻢ را ﺳﺒﺐ ﻧﺸﻮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ دھﺎن و دﻧﺪان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺸﮑﯽ دھﺎن در اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﺟﮫﺖ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻣﺴﺎﯾﻞ دھﺎن و دﻧﺪان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﮫﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم اﺗﺨﺎذ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١۵ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻤﻪ؟ زﯾﺎدش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪان ﻧﺰد ﭘﯿﺮﻧﺎ و ﺧﻔﻨﻨﺎ اﺑﻮﺟﺎرﭼﯽ اﺑﻦ ﺟﯿﻢ اﺑﻦ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ آﻣﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ دھﻦ ھﺎ
ﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﺑﻮﺟﺎرﭼﯽ ﭼﻮن ﺣﺎل اﺻﺤﺎب ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﺪ،
ﺳﺒﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺎ ﻓﮏ ھﺎی اﻓﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﻔﺘﻪ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ٠٫٧ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺗﺨﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﺑﻪ  ٢۵ھﺰار ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ ﻓﻘﻂ  ١٠ھﺰار ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل  ١۵ھﺰار ﭘﺴﺖ از
دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد  .و ﻣﺎ در ﻋﺠﺒﯿﻢ ﮐﻪ  ٠٫٧ﻧﯿﺮو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﻔﻨﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻧﻌﺮه ای زد ،ﺗﯿﻎ از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪ و
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪان را از زاﻧﻮ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮏ  ٠٫٧ﻣﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه  ٠٫٣ﻣﺮﯾﺪ .ﻣﺮﯾﺪان ﮐﻪ از داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮﻧﺎ ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺟﻤﻠﮕﯽ ﭘﮏ و ﭘﻮز ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﻧﻌﺮه زﻧﺎن از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪﻧﺪ.
روزی ﭘﯿﺮﻧﺎ و اﺳﺘﺎدﻧﺎ اﺑﻮﺟﺎرﭼﯽ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮدان ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ٣ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪان ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ و آﺷﻔﺘﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﯾﺎ ﺧﻔﻦ از ﭼﻪ آﺳﻮده ﻧﺸﺴﺘﻪ ای ،ﻣﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ در آﺳﻤﺎن ﻧﻮری دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻦ ﻗﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻠﮕﯽ ھﻼک ﺷﻮﯾﻢ  .ﭘﯿﺮﻧﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :آن ﻧﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﺳﺒﺒﯽ روﺳﯽ داﺷﺖ و ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﻞ روس آن را ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ
ﮔﻮﯾﻨﺪ  .ﻣﺮﯾﺪان ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺑﻮﺟﺎرﭼﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻔﻦ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﺟﻮر ﺧﻔﻨﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻔﻦ  .ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﮐﻪ ﻣﺎ را
از ﺟﮫﻞ در ﺑﯿﺎر  .ﭘﯿﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ ﻧﺎم ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دو ﻏﺬای ﺑﺎل ﻣﺮغ و اﺳﺘﯿﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد و در ﻧﺒﺮد ،اﺳﺒﺎب ھﻼﮐﺖ دﺷﻤﻨﺎن
ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اوﺻﺎف اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،آن ﻗﺪر ﺑﺎ ﻓﮏ ﺑﺎز دوﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

 - ١۶ﮔﺮوھﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﮔﺮوھﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺼﺮی ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در دﯾﺪاری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ در دﻓﺘﺮ وزارﺗﯽ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﯾﺦ رواﺑﻂ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﻢ .وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ دور از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از ﺑﮫﺎر ﻋﺮﺑﯽ ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺮای اﺟﻼس ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ) اﻣﺮو( ﮐﻪ دﻓﺘﺮ آن در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ دو ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮر ﻣﮫﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و دﻧﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ھﺪف از ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺑﻪ اﯾﺮان اراﺋﻪ داد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم)ره( ،ﻣﻮﺳﺴﻪ روﯾﺎن ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ/.ﻋﻂ

 - ١٧ﺗـﻮﺻـﯿﻪ ھﺎی ﺧـﺎﻧـﮕﯽ ﺑـﺮای داﺷـﺘﻦ ﭘـﻮﺳـﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ داروھﺎ و ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی داروﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﻮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ھﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
..
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ را زﯾﺮ و رو ھﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری از ﻣﺤﺼﻮل ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ھﺎی ﺳﺎده درﻣﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ھﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ھﻢ ﭘﻮل ھﺎﯾﺘﺎن را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ از درون ﺑﺪﻧﺘﺎن اﺳﺖ
ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ! ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی
اﻣﺮوزی اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ آﮐﻨﻪ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎن ﻟﮏ دار اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ درون ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻞ را در
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﮏ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﺎ آﮐﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ راھﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ و رو ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻓﺮاﻃﯽ داروھﺎی
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ  .داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ھﺎی ﺗﺎزه دارد  .اﯾﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺬی از ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن روزی ﺣﺪاﻗﻞ  ٨ﻟﯿﻮان آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ آب ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪن ﮐﺮم ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ﻟﻮﺳﯿﻮن ھﺎ و ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن ھﺎ را در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آردﺟﻮی دوﺳﺮ ،ﻋﺴﻞ ،آووﮐﺎدو و ﺧﯿﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻮﺷﯽ روی ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن
در ﺣﺎل ﻇﺎھﺮﺷﺪن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻓﺸﺮدن آن ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ! و در ﻋﻮض ﭘﻨﺒﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺎ آب ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش آﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آن را روی
ﻣﺤﻞ ﺟﻮش ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﺳﯿﺪ داﺧﻞ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﺟﻮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻮش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻣﺮده ﭘﻮﺳﺖ ھﻢ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﮐﻨﻪ روی
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ از روﺷﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ :آردﺟﻮی دوﺳﺮ .آردﺟﻮی دوﺳﺮ را ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ،روی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺰﻧﯿﺪ ،آرد ﺟﻮی دوﺳﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ھﺎ
ھﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻣﺮده ﭘﻮﺳﺖ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

PRP - ١٨درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان  -دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  PRPدرﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و
آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺶ از  ٧۵ﺳﺎل ،دﯾﺎﺑﺘﯽ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ،
PRPدرﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  PRPدرﻣﺎﻧﯽ،
ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺶ از  ٧۵ﺳﺎل ،دﯾﺎﺑﺘﯽ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺑﺎ  PRPﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ رﯾﯿﺲ اﻟﺴﺎدات در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ  PRPﻣﯽ ت واﻧﺪ ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آرﺗﺮوز را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﻃﻮل ﻣﺪت اﺛﺮات دراز ﻣﺪت درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از ﭘﻼﮐﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﮐﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻘﺎت و ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ درﻣﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺬر زﻣﺎن دارد.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ  PRPدرﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و
آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎن ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ورزش درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اداﻣﻪ درﻣﺎن
ﺑﺎ  PRPاداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات آن ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﺎه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ روش ﺑﺮ درﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻣﭙﻮل ھﺎی ژﻟﻪ ای اﺳﺖ و ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ را ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮارد
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ھﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اﻟﺴﺎدات اداﻣﻪ داد :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از ﭘﻼﮐﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درﻣﺎن ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ارﺗﻮﭘﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ
آرﺗﺮوز ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﺶ از  ٧۵ﺳﺎل ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ،ﺑﯿﻤﺎران دارای
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی و ﭘﻼﮐﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮاض
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ھﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺎ  PRPﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 - ١٩ﮐﺎھﺶ ﯾﮏ ﺳﻮﻣﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ در اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺳﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺨﺶ
اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر درﺻﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻋﺎﻟﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ واﻋﺼﺎب در اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪه وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﮫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺟﺬب ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺳﺎری اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎوﯾﮕﯿﺸﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺳﺎری دو اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﺗﺎﻗﮫﺎ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ اول اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺳﺎری ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ از  ١٨ﺗﺨﺖ ﺑﻪ  ٢٠ﺗﺨﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﺮوق ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﺘﮫﺎی ﺑﺨﺶ آﻧﮑﻮﻟﻮژی اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٢٢ﺗﺨﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ۴٠
ﺗﺨﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ،اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره ( ﺳﺎری را از ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ اورژاﻧﺲ ھﺎی اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﯿﻤﺎران در
اورژاﻧﺲ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٩

ﺗﺎرﯾﺦ  27ﺧﺮداد 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ دارﯾﻢ ﻟﺬا
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ٢۵ﺗﺨﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺸﺖ ﺗﺨﺖ دﯾﮕﺮ اﻓﺰوده ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺳﺎری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آﻣﺎر
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٠٧٩٠١٠در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮات،
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺳﺎری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎران را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد.
زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎری اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺸﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری اردوھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی رﻓﺎھﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

 - ٢٠رﺷﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان /ارزش رﯾﺎﻟﯽ داروھﺎی وارداﺗﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﮫﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی اﺳﻮه در اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دارو اﻓﺰود :
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺒﻮده و اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
وی ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﺗﺤﻠﯿﻞ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺎراﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ داروی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  " ١۴٠۴و اراﯾﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم از روﻧﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺗﺎ
ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻣﯿﻼدی ،دﻻﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی آﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .
ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی آﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ ،اﺳﮑﻤﯽ ھﺎی
ﻗﻠﺒﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺮوﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺮوق ﻣﻐﺰ  ،ﻋﻔﻮﻧﺘﮫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺜﻞ اﯾﺪز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻋﺚ رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﮑﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎ و روﺷﮫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای وﺟﻮد
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺸﺪت رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ،اﻟﺰاﯾﻤﺮ و
دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻧﻮرودژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد  ،ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،ھﻨﺪ  ،ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﯿﺶ از اﯾﺮان  ،ﺑﺮای ﺧﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دارو ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف
دارو را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزه ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮزه ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ درﻣﺎن در ﺑﺮﻗﺮاری دﯾﺎﻟﻮگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻓﺰود :ادﺑﯿﺎت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و در ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ
ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ،ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ، ١۴٠۴ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ  ٨٨ﺗﺎ  ٨٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده و از رﺷﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ  ،ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی درﻣﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﻧﺘﻈﺎرات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﯽ رود ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و ﺳﺎﻟﻢ زﯾﺴﺘﻦ رﺷﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢٠درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵اﻟﯽ  ۶درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده اﻓﺰود :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  ١۴٠۴ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋه ای
در ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ در اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن رخ ﻧﺨﻮاھﺪ داد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﺮوه آﻧﮑﻮﻟﻮژی  ،ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮔﻮارش  ،در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ ،دﯾﺎﺑﺖ و ﭼﺎﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  ،آﻣﻮزش  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ  ،آﻧﮫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻤﻮدارھﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار داروﯾﯽ اﯾﺮان  ،اﻓﺰود :ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﺑﺎزار داروﯾﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ  ١٣ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮫﻢ داروھﺎی وارداﺗﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .
وی اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :رﺷﺪ ﻋﺪدی ﻣﺼﺮف دارو در اﯾﺮان ﺣﺪود  ۶درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ و رﺷﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد وﻟﯽ ارزش رﯾﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
داروھﺎی وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻼء ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ارزش رﯾﺎﻟﯽ  ۴درﺻﺪ داروی وارداﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش  ٩۶درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺸﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ارزش ﯾﮏ واﺣﺪ داروی وارداﺗﯽ  ١٢ﺗﺎ  ١٣ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزش ﯾﮏ ﻗﻠﻢ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ  ،اﻓﺰود :ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ
داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ داروی وارداﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ " ﯾﮏ واﺣﺪ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ  ٨درﺻﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ داروی وارداﺗﯽ  ،ﻗﯿﻤﺖ دارد " و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺷﺎﺧﺼﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد  ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﮐﺎرآﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﭘﺎﯾﺪار  ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎ را در راﺳﺘﺎی
اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮫﺎی ﻻزم و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،ﺳﻮق دھﯿﻢ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻗﺘﺼﺎد ی ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﺎراﻣﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﯿﻄﻪ ھﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢١وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺎرس :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ زﻧﺎن در اھﺪای ﺧﻮن ﺑﺎور ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ/ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮن اھﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎور ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ و
ﺧﻮد ﻣﻦ اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮن ھﺴﺘﻢ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر اھﺪای ﺧﻮن در زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎور در
ﺑﯿﻦ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺎص و ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ،زﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﺧﻮن دھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎوری ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و زﻧﺎن ھﻨﮕﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺎوره ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰان ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﻮد ﻣﻦ ھﻢ اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮن ھﺴﺘﻢ و ﺧﻮن اھﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺻﻼ ﺧﻮن از آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯿﺰان اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﺘﻮدﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ در اھﺪای ﺧﻮن ﺻﺪ درﺻﺪ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ھﺴﺘﯿﻢ و در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ٢٢ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﺼﺐ دﮐﻠﮫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﺠﺎورت ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻧﺼﺐ دﮐﻞ ھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﺧﺎص ھﻤﭽﻮن ﻣﮫﺪﮐﻮدﮐﮫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
دﻟﻨﻮاز ﻓﺮودﯾﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺸﺪار وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ آﻧﺘﮫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺪارس و
ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک ھﺎ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮوژه ای در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺼﺐ دﮐﻞ ھﺎی  BTSدر اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرھﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺑﻼغ ﺷﻮد .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن آﻧﺘﻦ ھﺎی  BTSاﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﻣﺠﺎورت ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﻣﺪارس اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ھﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﺸﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺘﻨﮫﺎ ﻣﻀﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﺴﺎز را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﺧﻄﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﭘﺮاﺗﻮرھﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ
دوﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن آﻧﺘﻨﮫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻈﺎرﺗﮫﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه
و ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻓﺮودﯾﻦ اﻓﺰود :ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪﻣﺎن را ﺑﻪ آن ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ  .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ،
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮھﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻨﮫﺎی  BTSدر ﻣﺠﺎورت ﻣﺪارس و ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک ھﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ :اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺪارس را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﺎورت آﻧﺘﻦ ھﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻧﺼﺐ آن در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و ھﺮﭼﻨﺪ ھﯿﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ
از اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﻣﺎ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ھﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﮫﺪ ﮐﻮدک ھﺎ و ﺑﺪون ﺣﺮﯾﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

 - ٢٣در رودھﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺷﺮق ﺗﮫﺮان راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود رودھﻦ از راهاﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در
آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ در رودھﻦ ﺧﺒﺮ داد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺷﺮق ﺗﮫﺮان راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود رودھﻦ از راهاﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ در رودھﻦ
ﺧﺒﺮ داد.
ارﺟﻤﻨﺪ ﻧﮑﻮﯾﯽ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در ﺷﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﻣﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﺮ
اﯾﺠﺎد آﺧﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ روز ﺟﮫﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود رودھﻦ اداﻣﻪ داد :اورژاﻧﺲ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :داروھﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﺎن اورژاﻧﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻪ زودی راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود رودھﻦ اداﻣﻪ داد :دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه او.ﭘﯽ.ﺟﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان در ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ،
ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ و اوروﻟﻮژی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ.
وی از وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽھﺎی ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻣﻠﺰوﻣﺎت آی.ﺳﯽ.ﯾﻮ و ﺳﯽ.ﺳﯽ.ﯾﻮ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺮق اﺳﺘﺎن
ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮ داد.
ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﺮاﺣﯽھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دھﺎن و دﻧﺪان ،ﭼﺸﻢ و  ...ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ١٠ ،ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﺮی و ﺳﻪ ﺗﺨﺖ رﯾﮑﺎوری
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا دارد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود رودھﻦ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎھﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ و اداﻣﻪ داد  :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دو
دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ی ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ﺑﺮﻗﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده

 - ٢۴ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﮑﻨﺪ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﮑﻨﺪ
ﺧﻄﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ در داﺧﻞ اﺗﺎﻗﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف را در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ،اﻧﺘﺸﺎر
ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ) (UVاز اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻘﺪار ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻻﻣﭗ ھﺎ و ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ھﺎ ﺑﺎ ﺣﻮاس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﺮﭼﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ اداﻣﻪ داد :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﺳﺖ ،ﻧﺤﻮه اﻗﺪام در زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪک ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﯿﻮه در اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ اﺳﺖ .
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﻧﺸﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﯿﻮه ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮک ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداده و ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوم ﻗﺮار داده
ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ در آن ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺟﻤﻊ آوری
و دﻓﻊ ﺷﻮد .
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد  :از اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ در داﺧﻞ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ روی ﻗﻄﻌﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻻﻣﭗ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت  ١۵دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺎق
دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ از ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه را در ﻓﻀﺎ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎرو ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻻﻣﭗ و ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺘﺎن،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﺑﺎ دو ﺗﮑﻪ ﻣﻘﻮای ﻧﺎزک ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﯾﮏ
ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و در آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر دﺳﺘﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ٢۵اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ؛اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺑﯿﮕﯽ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮔﻔﺖ :
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺑﺤﺚ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮔﺎم ھﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺧﯿﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ واﮔﺬاری ﯾﮏ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺑﯿﮕﯽ در اداﻣﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ را ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﮫﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺎوردھﺎی
ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻮع دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎھﺎت و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار و ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ را راھﮕﺸﺎ داﻧﺴﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺑﯿﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﭙﺮدن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی اﺳﺘﺎن را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزھﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻣﺎﻧﯽ را دارد اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص
ﺗﺒﯿﯿﻦ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻒ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢۶دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس PRP :درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و
آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  PRPدرﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و
آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺶ از  ٧۵ﺳﺎل،
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس PRP:درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  PRPدرﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﯿﺶ از  ٧۵ﺳﺎل ،دﯾﺎﺑﺘﯽ ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺎ  PRPﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ رﯾﯿﺲ اﻟﺴﺎدات در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ  PRPﻣﯿﺖ واﻧﺪ ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ را
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آرﺗﺮوز را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﻃﻮل ﻣﺪت اﺛﺮات دراز ﻣﺪت درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از ﭘﻼﮐﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﮐﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻘﺎت و ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ درﻣﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﮔﺬر زﻣﺎن دارد.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ  PRPدرﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻷ ﺧﻂ ﻧﺨﺴﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﺎﻧﺪوﻧﯽ و
آرﺗﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎن ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ورزش درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اداﻣﻪ درﻣﺎن
ﺑﺎ  PRPاداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات آن ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﺎه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ روش ﺑﺮ درﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻣﭙﻮل ھﺎی ژﻟﻪ ای اﺳﺖ و ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ را ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮارد
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ھﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اﻟﺴﺎدات اداﻣﻪ داد :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﻏﻨﯽ از ﭘﻼﮐﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درﻣﺎن ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ارﺗﻮﭘﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ
آرﺗﺮوز ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﺶ از  ٧۵ﺳﺎل ،ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ،ﺑﯿﻤﺎران دارای
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی و ﭘﻼﮐﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮاض
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ھﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺎ  PRPﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ٢٧اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻢ ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ھﻤﻔﮑﺮی ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺸﮫﻮری ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﻻر
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ و دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻢ
ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺖ ھﺎی آﻧﺎن در اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ھﺴﺖ .
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻤﯿﺸﻪ در ھﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ ﭘﯿﺸﺘﺎز و ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد  :اﻧﺸﺎﷲ ﺑﺎ ھﻤﺖ ھﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮫﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﮫﻢ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮری ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .وی در ﭘﺎﯾﺎن از ھﻤﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺮی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر و
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺮی ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.

 - ٢٨ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
"
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻧﮑﻮﻟﻮژی ﮐﻮدک در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺣﺪود  ٢۵ﺗﺎ  ٣٠ﮐﻮدک
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﺣﺮﯾﺮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ،اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻧﮑﻮﻟﻮژی ﮐﻮدک ،اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺟﺮاﺣﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻣﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻣﻮرھﺎی ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺗﻮام ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ .
وی ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات را از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه
ﺧﻄﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺼﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﺣﺮﯾﺮی ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺣﺪود  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ھﺰﯾﻨﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن را ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﻨﻮان و اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه  ۴٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰود :ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺟﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﮐﻤﺒﻮد ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻓﺮاد داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه
ﭼﮫﺎر ﻋﺪد آﻣﭙﻮل اوﺳﺘﯿﻦ  ١٠٠و ﭼﮫﺎر ﻋﺪد آﻣﭙﻮل اوﺳﺘﯿﻦ  ۴٠٠ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ھﺎﺳﺖ.
ﺣﺮﯾﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺳﺮﻃﺎن در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﯾﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد داروھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران دوره درﻣﺎن را رھﺎ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺖ اﻣﭙﻮل ﺳﺎﻧﺪﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺮخ آن ﺑﻪ  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺮﯾﺮی ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن  ١۴ﻋﺪد ﻗﺮص ﺳﻮﺗﻨﺖ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ھﺰار رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻋﺪد آﻣﭙﻮل ﻣﺒﺘﺮا  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ٢۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵٠٠ھﺰار رﯾﺎل و آﻣﭙﻮل ﻣﺒﺘﺮا  ١٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﻗﺸﺮھﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه  ١٢٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۴٠٠ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻃﯽ دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ھﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻧﮫﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ،
اداﻣﻪ داد  :اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ  ۴٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارای  ٢٠٠ﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی ﻣﺴﻮوﻻن ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﻮول اﺷﺎره ﮐﺮد :ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﻮول در اداﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮوﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢٩دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺪه درد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯿﻢ
ﺷﻔﺎف  -دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﮫﺮه ھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮک ﺧﻮردن آن ،ﻣﺎده ای ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺧﻞ آن ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮدن روی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،درد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﯾﺸﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺪه و دﻧﺪه ھﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺮاﺳﺎن:در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  Preventionﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﻌﺪه
درد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﺠﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .
● اﺣﺴﺎس ﻧﻔﺦ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮردن :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺎﺑﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﺼﺐ ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺑﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﺼﺐ ھﺎی ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
● ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ھﺎی دردﻧﺎک در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ :دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﮫﺮه ھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮک ﺧﻮردن آن ،ﻣﺎده ای
ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺧﻞ آن ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮدن روی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،درد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .رﯾﺸﻪ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺪه و
دﻧﺪه ھﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﻓﺸﺎری روی آن ،در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد درد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ورزش و ﻣﺎﺳﺎژ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ را رﻓﻊ ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ،ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
● ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﮔﺎزدار :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﮔﺎزدار و رژﯾﻤﯽ و آداﻣﺲ ھﺎی ﺑﺪون ﻗﻨﺪ در ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺑﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺼﺮف آن ﻋﻮارض
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد .ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۵ﮔﺮم ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل )ﻣﺎده ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه( ﻧﻔﺦ و ﻣﻌﺪه درد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات اﺳﺖ،
در روده ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
● درد ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻗﮫﻮه :ﮐﺎﻓﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺮک دارد و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و دﻣﺎی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن روﻧﺪ اﻧﻘﺒﺎض و
ﺷﻞ ﺷﺪن روده را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺼﺮف ﻗﮫﻮه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺪاره ﻣﻌﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .
● ﮔﻠﻮدرد  :ﮔﻠﻮدرد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ۵ﺗﺎ ١۵ﺳﺎل دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺪه درد اﺳﺖ  .ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی در ﻣﻌﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون
ﻣﺼﺮف دارو از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺿﺮوری اﺳﺖ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺪه درد و ﻧﻔﺦ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻋﻼﯾﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ.
● ﻧﺎراﺣﺘﯽ روده :اﺳﺘﺮس ﻋﻠﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺳﻨﺪروم روده ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﻐﺰ روﻧﺪ ھﻀﻢ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺮس ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﺗﺮاﻓﯿﮏ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺶ دارد .
● ﺳﺨﺘﯽ در ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن :ﺳﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﺨﺘﯽ در ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ذات اﻟﺮﯾﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﯾﮏ از ھﺮ ١٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﺪه درد
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ذات اﻟﺮﯾﻪ ،اﻟﺘﮫﺎب ﺑﺎﻓﺖ در ﯾﮏ ﯾﺎ ھﺮ  ٢رﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺪه درد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ
رﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﻌﺪه درد را ﻧﯿﺰ اﻟﺘﯿ ﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
● ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﯿﻀﻪ :اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﺮدان زﯾﺮ  ٣٠ﺳﺎل دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻋﺼﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻀﻪ ھﺎ ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻣﻌﺪه راه ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺪه درد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﯿﻀﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ورزﺷﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺪون
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ .درد اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮫﻮع ،اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺗﻮرم ﺑﯿﻀﻪ ھﺎ ھﻤﺮاه اﺳﺖ  .ﻃﯽ  ۶ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ
آﺳﯿﺐ داﺋﻤﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٣٠اھﺪای ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ واﺣﺪ ﺧﻮن از ﺳﻮی ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻮھﻨﻮردی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ اھﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن و ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ١٢
ھﺰارﻧﻔﺮی ازادی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻮھﻨﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
**** ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺎرف وﻧﺪ از اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اھﺪا ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ واﺣﺪ ﺧﻮﻧﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ھﺪﯾﻪ از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺟﺎن دوﺑﺎره
ﺑﺒﺨﺸﻢ از ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﺴﻨﮕﺮان ﺧﻮد را ﻣﯽ دﯾﺪم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﺻﺎﺑﺖ ﺗﺮﮐﺶ ھﺎی ﺧﻤﭙﺎره ﺧﻮﻧﺸﺎن از دﺳﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ و
ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن اﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽ ﺧﻮردم.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ اھﺪا ﺧﻮن ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻞ اھﺪاء ﺧﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻮد را در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ وارﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
**** اﻗﺎی ﺷﺮﻓﻌﻠﯽ زﻧﮕﻨﻪ از ﺧﻄﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﺑﺎر واﺣﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از
 ۵۴ﻣﺎه در ﺟﺒﮫﻪ ھﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ام و ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪال درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮن دادن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ  ٣٠ﺑﺎر ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﺪم.
وی ﮐﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﮐﻮھﻨﻮردی اﺳﺖ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ اھﺘﺰاز دراوردن ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎم ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ را در ﭘﺮوﻧﺪه
ﺧﻮد دارد ،اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ اھﺪا ﺧﻮن ﺧﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎری دھﻨﺪ.
**** در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دراﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،دو ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻤﺒﯿﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  .دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ در ﺟﮫﺎن ﺗﻨﮫﺎ
 ٢٠ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ.
**** ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺟﯿﮫﺎن وﻃﯿﻼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ اھﺪا ﺧﻮن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺧﻮن وﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻓﯽ ،ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن
ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮز  ۴٠ﮐﺸﻮر درﺟﮫﺎن ﺟﮫﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ اھﺪای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ)ﺧﺎﻧﻮاده( و ﺣﺘﯽ ﭘﻮﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان در ﺳﺎل  ٢٠٠٧اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ اھﺪای  ١٠٠درﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ وﻃﯿﻼ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻼش ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﯾﺮان و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺟﮫﺖ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮن ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اھﺪای  ١٠٠درﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .
**** در ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ١٢ھﺰارﻧﻔﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ آزادی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  ۶ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﻘﯽ ﭘﺎپ ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ  ٩ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
 ١۵٣٧اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٣٨٩٧

 - ٣١ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﻼم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ در ﻃﺮح ﺷﺒﻨﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﯾﺎﺳﻮج ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ در اداره ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ داروھﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ واردات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻟﻮازم ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
اﻗﻼم ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻃﺮح ﺷﺒﻨﻢ ﻣﺨﻔﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺧﺮﯾﺪاران و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ
ھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮐﺪ  ١۶رﻗﻤﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﺷﺒﻨﻢ ،از اﺻﺎﻟﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻻ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ/ .س

 - ٣٢ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد
ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﺘﻮل اﺣﻤﺪی ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ "ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن در اﯾﺮان " اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪن ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎر وری ﺑﺎﻧﻮان ﻗﺮار دھﻨﺪ .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﺼﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از
اﺟﺘﻤﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
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٣٠ - ٣٣ﻣﻮرداﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ درﮐﺸﻮر
ﺷﻔﺎف  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٠ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رخ داده و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ از دام ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٠ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد
اﺑﺘﻼ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رخ داده و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ از دام ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ درﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﮫﺮان در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود  :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دام ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﯿﻮع ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .
وی ﮔﻔﺖ  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر ﺻﺪدرﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎﯾﮕﺎھﮫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد ﻣﺮدم از ﺧﻮن دادن در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﺮدم و اھﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﺧﻮن ﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ آورده اﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴۵درﺻﺪ اھﺪای ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از
اھﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮن ھﺴﺘﻢ و زﻧﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اھﺪای ﺧﻮن ،آزﻣﺎﯾﺶ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻪ آن ھﺎ اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮن از آن ھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن واردات ﺧﻮﻧﯽ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﻘﻂ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٩ﮐﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ از ﭘﻼﺳﻤﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎدرات ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﻧﺪارﯾﻢ و زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آن ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.

 - ٣۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد
اﻟﻒ -
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٢۵ﺧﺮداد  ١٣٩١ﺳﺎﻋﺖ  ١٧:٣٩ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان )ﺑﻪ دﺧﺖ( در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻮش ﺗﮫﺮان ﭘﺮداﺧﺖ /رﯾﯿﺲ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه درﻣﺎﻧﮕﺎه :اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺶ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد
از ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی ﻣﯿﺪان ﺷﻮش ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬری ،وارد ﮐﻮﭼﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ آن ﻣﯿﺪان ھﺮﻧﺪی اﺳﺖ و ﺳﺮدﯾﮕﺮ آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮی .ﺗﺎ
ﺑﺨﻮاھﯽ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﺎرﯾﮏ و ﮔﺎھﯽ ﭘﮫﻦ .درﯾﮑﯽ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽ رﺳﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ای از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮوھﯽ
از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ زده اﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ…
ﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ از ﺷﮫﺮ آورده ،ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ .اﯾﻨﮫﺎ دﯾﺪه اﻧﺪ و آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺮ را از ﮔﺮده ﻣﺮدم ﺑﺮدارﻧﺪ .دﯾﻮ ﻓﻘﺮ در اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ و در ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮش ﺗﻨﻮره ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻧﻔﺲ ﮐﺶ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و اﯾﻨﮫﺎ
آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﻦ دﯾﻮ  .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰار .ﯾﮏ ﺗﻨﻪ و دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده …
ھﻨﻮز ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ھﺎی دﺧﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﻮھﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ رھﺎ ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﮫﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه و دﻣﭙﺎﯾﯽ ھﺎی ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ .و
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎدر رﻧﮕﯽ از ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﻤﯽ رود ،ﮐﻪ ﮐﻮدک دو ﺳﺎﻟﻪ اش را ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﯽ ﺑﺮد.
در اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﺎی آﺷﻔﺘﻪ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان  ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ھﺮ اﻃﺎﻗﺶ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯾﺴﺖ ،زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ .ﮐﻮﭼﻪ ھﺎﯾﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﮐﻪ ﺑﻮی ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺗﻮق ﺑﺮای ﺧﻼف و ﺟﺮم ھﻢ ھﺴﺖ .ﭘﭻ ﭘﭻ زﻧﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ ھﻢ و ﻧﮕﺎه ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار
ﺗﮑﯿﻪ داده اﻧﺪ ،ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺣﻀﻮر را ﺑﺮای ﻧﺎﺷﻨﺎس ھﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ھﺮروزه اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺪﻣﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم .ﮔﺮوھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻪ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ وﺿﻊ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ و اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﺒﺮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺮﻗﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ?? زده ﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در اﻣﻮر درﻣﺎﻧﯽ درآن ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻼف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﮫﺮداری
ﻣﻨﻄﻘﻪ ?? ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮرد و ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ اھﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻢ ﻗﺒﻼ درﺧﻮاﺳﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﮫﺮداری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ دراﺻﻞ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و درﻣﺎﻧﮕﺎه “ﻣﻨﺘﻈﺮان اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻤﮫﺪی)ﻋﺞ(” در ﺳﺎل ?? ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
درﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﮐﺎر درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ? ﺑﻌﺪازﻇﮫﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺪ.
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ :ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دراﺑﺘﺪای ھﺮ دوره ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎری درﻣﺎﻧﮕﺎه ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﻋﻮت ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ درﻣﺎﻧﮕﺎه را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ؛
ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اول ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻻدن ﺳﯿﻔﯽ  ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و رﯾﯿﺲ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه درآن ﻗﺮار دارد و ﻧﯿﺎزھﺎی آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
 :اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺶ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
دارﻧﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺑﯽ ﺳﻮادی ﺑﺎﻻ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را داﺷﺘﯿﻢ ،وﺿﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎد دادن اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺪه ای ﺧﯿﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه را در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .
اﻻن در اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه روزاﻧﻪ ?? ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه دارد ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :وﺟﮫﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺒﻮد داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻔﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :داروﺧﺎﻧﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی اﺻﻠﯽ ھﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
اﺳﺖ  .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮫﺮداری ﻣﻠﮏ داروﺧﺎﻧﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﭘﺸﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ ھﺎی
داروﺳﺎز ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ از ﺷﮫﺮداری ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﺠﻮز داروﺳﺎزی ھﯿﺄت اﻣﻨﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه
اﺧﺬ ﮐﻨﺪ .
زﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ?? درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
درﻣﺎﻧﮕﺎه را اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﻮادﻧﺪ .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻔﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دھﺪ :ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﻮاد اﺳﺖ  ،ﮐﻮدک ?? ﺳﺎﻟﻪ اش را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و دﺧﺘﺮ ?? ﺳﺎﻟﻪ اش را
ﺷﻮھﺮ ﻣﯽ دھﺪ ،اول ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ھﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش ﻻزم را درﺑﺎره
روش ھﺎی ﺑﺎروری ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ آﻧﺎن داد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺟﺰو زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻦ ازدواج در
ﺧﺎﻧﻮادھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از دﺧﺘﺮان ﺷﯿﻮه ھﺎی ھﻤﺴﺮ ﮔﺰﯾﻨﯽ و ھﻤﺴﺮداری را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ زﻧﺎن
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮫﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮان اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺎرغ از اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎدی آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺎدی و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده .
دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺖ ﻣﺎدرﺷﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .او درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درس ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ھﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای دادن ﺧﺪﻣﺎت در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﻮﻟﺪارﺷﺪن
درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺎدرﺷﺎھﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ  .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﺠﺰ درﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ
ھﻢ ﺑﺮای درددل ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﮕﺬرﯾﻢ  .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻗﻼ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ھﺎ و دردھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎری ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﮑﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ درﻣﺎﻧﯽ را واﻗﻌﺎ از دل وﺟﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪاداد دو ﺳﺎل اﺳﺖ در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﭘﺰﺷﮑﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  .او درﺑﺎره ﺷﮑﻞ
ورودش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وارد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺪم و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﯾﺪم ،دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راھﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم .
دﮐﺘﺮ ﺧﺪاداد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻟﻮده ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدی در ﻣﻄﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ھﻤﮑﺎراﻧﻢ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی دﮐﺘﺮ ﺧﺪاداد ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ھﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ اول در ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﻪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آﺑﯽ ﮐﺜﯿﻒ در ﺣﺎل
ﺑﺎزﯾﮫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎن ھﺎی ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،آﻣﻮزش
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺷﺮف ﻣﺪرﺳﯽ ھﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﮐﺮده  .او ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ
ﮐﻮﭼﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎﺳﺖ  .از ﮐﻮﭼﻪ ﻏﺮﺑﺘﯽ ھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﻏﯽ ھﺎ و ﺳﻮﺳﮑﯽ ھﺎ و …او ﺑﺎ ﻋﻤﻖ و وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮھﻤﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﻃﻘﯽ زاده ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه اﺳﺖ و ﺧﻮدش را ﺑﭽﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دور اﯾﺮان را ﮔﺸﺘﻪ و در ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎھﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ام .و ﺣﺎﻻ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ام ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ  .او از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻃﻔﺎل ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .
و ﺑﺎﻻﺧﺮه دﮐﺘﺮ رﺳﺘﻢ زاده ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎﻧﮕﺎه از ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎد و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻢ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ .
وﻗﺘﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ داﻻن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﺮی اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﻘﺮ ،ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ
و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﺷﺎﻋﻪ وﺳﯿﻊ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﻼ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﻼت
ﭘﺎﺑﭙﺎی ﻓﻘﺮ ،ﺟﺮم و ﺧﻼف ھﻢ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﺶ را روی ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روی ﺟﻮاﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در رﻓﻊ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ.
و ﺣﺮف آﺧﺮ ﮐﻪ از ﮐﻼم ھﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران وﭘﺰﺷﮑﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ :
ھﻤﻪ ﺗﻼش درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮان اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﮫﺪی)ﻋﺞ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮدارد ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد اوﺿﺎع ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ؛ آﻧﮫﺎ درﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ھﻤﻪ دردھﺎ را  .ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺰ و درﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺷﻮد ؟

 - ٣۵ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :از ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
"
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ،ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺴﻨﺎ،
دﮐﺘﺮﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ،اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف را در
ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ،اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ) (UVاز اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ اﺳﺖ  .ﻣﻘﺪار
ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻻﻣﭗ ھﺎ و ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ،اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻣﯿﺪان ھﺎ ﺑﺎ ﺣﻮاس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
آن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﺮﭼﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﻓﺮاد ﭘﺲ ازﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪک ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﯿﻮه در اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﻧﺸﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﯿﻮه ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮک ﯾﮏ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺪارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوم ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ در
آن ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
وی اﻓﺰود :در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺟﻤﻊ آوری
و دﻓﻊ ﺷﻮد .
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد  :از اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ در داﺧﻞ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﺎت
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻻﻣﭗ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت  ١۵دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﺗﺎق دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ از ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه را در ﻓﻀﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎرو ﻧﯿﺰ
آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻻﻣﭗ و ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺘﺎن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﺑﺎ دو
ﺗﮑﻪ ﻣﻘﻮای ﻧﺎزک ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺟﻤﻊ ﮐﺮد.
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ ﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻇﺮف
ﺷﯿﺸﻪ ای ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ رﯾﺨﺘﻪ و درب آن را ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر دﺳﺘﺎن ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣۶اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺒﺮ داد :اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ  -اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺑﯿﮕﯽ در دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﮔﻔﺖ :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ در ﺑﺤﺚ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮔﺎم ھﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﺒﺮ داد.
اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺑﯿﮕﯽ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮔﻔﺖ :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺑﺤﺚ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮔﺎم ھﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ واﮔﺬاری ﯾﮏ زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺑﯿﮕﯽ در اداﻣﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ را ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﮫﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﺧﯿﺮﺧﻮاھﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺎوردھﺎی
ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻮع دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎھﺎت و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار و ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ را راھﮕﺸﺎ داﻧﺴﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺑﯿﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﭙﺮدن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی اﺳﺘﺎن را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزھﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻣﺎﻧﯽ را دارد اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص
ﺗﺒﯿﯿﻦ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻒ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

 - ٣٧ﯾﺦ رواﺑﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﻢ
وب دا  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ ھﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺦ رواﺑﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
ﻣﺼﺮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ :ﯾﺦ رواﺑﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﻢ
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ ھﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺦ رواﺑﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وبدا دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در دﯾﺪاری ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ در دﻓﺘﺮ وزارﺗﯽ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ دور از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از ﺑﮫﺎر ﻋﺮﺑﯽ ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺮای اﺟﻼس ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ )اﻣﺮو( ﮐﻪ دﻓﺘﺮ آن در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ دﻋﻮت
ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ دو ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮر ﻣﮫﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ و دﻧﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮑﻨﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ھﺪف از ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺑﻪ
اﯾﺮان اراﺋﻪ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم)ره( ،ﻣﻮﺳﺴﻪ روﯾﺎن ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
داروﺳﺎزی ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ٢٠٢/.

 - ٣٨ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ در زﻧﺎن
ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز  -ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯿﮫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ دود ﻧﺎﺷﯽ از
آﺷﭙﺰی در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺤﺼﻮر ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺘﮫﺎی ﺷﺎﯾﻊ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ در زﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻤﺎﻧﯿﻪ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺷﯿﺮاز
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﮫﺎی رﯾﻮی و ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ در ﺣﺎل ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪن در زﻧﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ و اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن ،ﻗﺸﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ
ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن در ﺟﮫﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار و ﮐﺎﻻ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ دوﺳﻮم ﻣﺎدران ﺑﺎردار در دﻧﯿﺎ دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻪ زن و ﺳﻼﻣﺖ او دارﻧﺪ.
اﯾﻤﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻄﺒﮫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﺎت
ﺑﻪ  ٧٧درﺻﺪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن و ﭘﺴﺮھﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻤﺎﻧﯿﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻮاد آﻣﻮزی دﺧﺘﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺳﮫﻢ ﭘﺴﺮان در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ  ٧٠درﺻﺪ
و دﺧﺘﺮان  ۵٠درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﻘﻄﻊ راھﻨﻤﺎﯾﯽ در ﭘﺴﺮھﺎ از  ٧٠ﺑﻪ  ۵٠درﺻﺪ و ﺑﺮای دﺧﺘﺮان از  ۵٠ﺑﻪ  ٣۵درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ  ٩٠درﺻﺪ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎر ﻋﻤﺪه ای از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه زﻧﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ دوم ﺳﻮم ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺮ دوش آﻧﮫﺎﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮏ دھﻢ درآﻣﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺻﺪم اﻣﻼک دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺎن اﺳﺖ.

 - ٣٩ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی زﻧﺎن /ﻏﺼﻪ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز -
رﯾﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از
آن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻋﺼﺎب و روان ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯿﮫﺎی ﺧﻠﻘﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﺑﺎﻗﺮی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﺷﯿﺮاز،
اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺗﻠﻘﯽ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٠

ﺗﺎرﯾﺦ  27ﺧﺮداد 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﯾﻨﺪه
ﺷﺎھﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ،اﻓﺰود ١٠ :ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ٧اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﻪ  ٣٠اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را دارﻧﺪ .
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٢٠ھﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۵ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ
 ۴ھﺰار اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داﺷﺘﯿﻢ.
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :اﻟﺒﺘﻪ  ٢٠ھﺰار ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ در ﮐﺸﻮر ﻧﻘﻄﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻏﺼﻪ ھﺎﯾﻢ در زﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ھﻤﺮاه و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻮر وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺒﺎرات و ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﻮاره ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﮫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و ﺑﮫﺪاﺷﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ای
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺮه وری در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﯿﺰان ﺑﮫﺮه وری ﺗﺎ  ۴٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

 - ۴٠ھﻤﮑﺎری ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺮوری اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﷲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪﺷﺒﺴﺘﺮی روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺑﯿﻤﺎران ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی ﮔﻔﺖ  :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎزی و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزی ﺧﯿﺮﯾﻦ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،در
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم ورود و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﷲ ﻣﺠﺘﮫﺪﺷﺒﺴﺘﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،وﻟﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر
دﯾﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺣﺴﺎس و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪاﻣﺎت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
آﯾﺖ اﷲ ﻣﺠﺘﮫﺪﺷﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران از ﺷﮫﺮھﺎی اﻃﺮاف و ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺴﺖ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دارو و درﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻮوﻻن و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪ.
 ٢۴۵/۵٨٧/٧٢۴٠اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ (  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٣۴۶١

 ٣٠ - ۴١ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٠ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ.از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن رخ داده و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ از دام ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ درﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﮫﺮان در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻣﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﯿﻮع ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮارد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود  :آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .
وی ﮔﻔﺖ  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر ﺻﺪدرﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎﯾﮕﺎھﮫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد ﻣﺮدم از ﺧﻮن دادن در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﺮدم و اھﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﺧﻮن ﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ آورده اﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴۵درﺻﺪ اھﺪای ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از
اھﺪا ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮن ھﺴﺘﻢ و زﻧﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اھﺪای ﺧﻮن  ،آزﻣﺎﯾﺶ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻃﻼع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮن از آﻧﮫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن واردات ﺧﻮﻧﯽ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ و ﻓﻘﻂ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٩ﮐﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ از ﭘﻼﺳﻤﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎدرات ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺪارﯾﻢ و زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵٨١**٧٠٢٩**٩٠٢٢اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٣۴۶٢
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴٢ﻃﺮح ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻃﺮح ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮی ﻇﮫﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در دوﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﻻر
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻋﺎھﺎی ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻋﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﻮﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮫﯿﻪ دواھﺎ و ﺑﺎ دﻋﺎی ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ زودی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻵ ﻣﺮدم ،ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن از دﺳﺘﻮرات آﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﯾﺖ اﷲ ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات ﻃﺒﯽ اﺳﻼم در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم دﺳﺘﻮر آﻣﻮزش اﯾﻦ وذزش را ﻗﺮن ھﺎ ﻗﺒﻞ داده اﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﷲ ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪاوای ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺪارد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺮدم و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دوﻟﺖ  ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ھﻤﮑﺎری را ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺪاوا ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻏﯿﻮر اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﯿﺮﯾﻦ را ھﻢ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ھﻢ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﮫﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد.

 - ۴٣اﯾﺮان ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﺧﺺ اھﺪای ﺧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺷﺎﺧﺺ اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر  ٢۶٫٢ﻧﻔﺮ در
ھﺰار ﺑﻮده و اﯾﺮان ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﺧﺺ اھﺪای ﺧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﻇﮫﺮ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در
ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی اﻓﺰود :اھﺪای ﺧﻮن در ﺳﺎل  ٩٠ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل  ١٫٢ ،٨٩درﺻﺪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﭼﮫﺎر درﺻﺪ در ﺗﮫﺮان رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮن دﭼﺎر زﺣﻤﺖ و دردﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮن دﭼﺎر زﺣﻤﺖ و
دردﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﺠﮫﯿﺰات و داﻧﺶ ،ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اھﺪای ﺧﻮن  ١٠٠درﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
اﻣﺮوز ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮن دﭼﺎر زﺣﻤﺖ و دردﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﺘﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺪی در وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل
ﺧﻮن ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل روز اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن "ھﺮ اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﺖ" ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم در اﻣﺮ اھﺪای
ﺧﻮن اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاق آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ "ھﺮ ﮐﺲ ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﻤﺎم
اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ".
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮن
دارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺗﺒﻪ اول را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و ﺗﺮﮐﯿﻪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارد.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎت ،رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮑﺮر ﺧﻮن دارﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اھﺪای ﺧﻮن اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎھﮫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎھﮫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و  ۵٠٠ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ " اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ" ﺿﺪ ھﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن
دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺿﺪ ھﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ارزی دارد.
وی اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺿﺪ ﮐﺰاز و اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺿﺪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ Bﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻟﮫﺎی آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه واﮐﺴﻦ ﺿﺪھﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم،
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺿﺪھﺎری در ﮐﺸﻮر  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ  ١٧ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در  ٢١٨ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮ
در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح  ١٧ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

 - ۴۴وﻻﯾﺘﯽ  :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ،ﻗﻄﺐ ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﭘﮋوھﺸﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد١۴:٢٧- ٢۵/٠٣/١٣٩١- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ
داﻧﺸﻮری اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ و ﻗﻠﺐ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺑﺎ اراﯾﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ  ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠ﭘﺰﺷﮏ و ۶۵
ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣٠٠ﺗﺨﺖ دارد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ  ،ﭼﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ،ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ را اراﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
**ﺻﺪور روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠ﮐﺎرت اھﺪای ﻋﻀﻮ در ﮐﺸﻮر
ﻧﺠﻔﯽ زاده ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اھﺪای ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ را اراﯾﻪ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ
:ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان دارای ﮐﺎرت اھﺪای ﻋﻀﻮ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ روز ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٨٠٠ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎرت اھﺪای ﻋﻀﻮ را ﺑﺮاﺳﺎس
درﺧﻮاﺳﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد  ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
**اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ھﺰار و  ۵٠٠ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺎی
ﻋﺒﺎﺳﯽ رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﯾﮏ ھﺰار و  ۵٠٠ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در ﻧﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :در ھﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ و ﻗﻠﺐ  ،ﺣﺪود  ١۶ﭘﺰﺷﮏ در ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ و  ٢٠ﭘﺰﺷﮏ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﺎدآورﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۴٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رﯾﻮی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اراﯾﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
**ﻟﺰوم وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﻏﺎم ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺣﻤﺪی ﻣﺴﻮول ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و
ﻣﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
**ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺢ داﻧﺸﻮری ،ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻧﯿﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ در ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﮫﻢ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﮐﺰ ارﺟﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴٠٠آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در اﻣﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ھﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﻓﺮﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم داروھﺎی ﺿﺪﺳﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ  ،ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻼروس و ﻣﺎﻟﺰی  ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻧﯿﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﻠﻪ ای در ﻣﻮرد ﻣﯿﮑﺮوب ﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺎم** ٩٢۵٠اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٣٢۵۶

 - ۴۵وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ٢ :ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺧﻮن ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان -
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اھﺪای ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ /از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﺧﻮن
اھﺪاﯾﯽ  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ  ۴۵درﺻﺪ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ،اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ او ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ او ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ.

 - ۴۶وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺿﺪھﺎری  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه واﮐﺴﻦ ﺿﺪھﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ
واﮐﺴﻦ ﺿﺪھﺎری در ﮐﺸﻮر  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(،
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان و در روز ﺟﮫﺎﻧﯽ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﺘﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺪی در وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﺸﻮر ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل روز اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ھﺮ اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم در اﻣﺮ اھﺪای ﺧﻮن اﺳﺖ و ﻣﺼﺪاق
آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮن دارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎت ،رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮑﺮر ﺧﻮن دارﻧﺪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اھﺪای ﺧﻮن اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺ اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر  ٢/٢۶ﺑﻪ ازای ھﺮ ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﺧﺺ اھﺪای ﺧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺴﺘﯿﻢ .

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

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﺠﮫﯿﺰات و داﻧﺶ ،ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اھﺪای ﺧﻮن  ١٠٠درﺻﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮن
دﭼﺎر زﺣﻤﺖ و دردﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و  ۵٠٠ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه واﮐﺴﻦ ﺿﺪ ھﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ
واﮐﺴﻦ ﺿﺪ ھﺎری در ﮐﺸﻮر  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در  ٢١٨ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح  ١٧ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۴٧اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن و ﮐﻤﺒﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ_ﻋﺮوﻗﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻘﺶ ورزش در ﮐﺎھﺶ ﭼﺎﻗﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ ،اداﻣﻪ داد ٣٠ :دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده روی در روز ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎھﺶ  ١٨درﺻﺪی ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ورزش ھﺎی اﯾﺮوﺑﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ mmhg۵ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ ھﻤﺮاه ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ھﺎی داروﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ؛ دﮐﺘﺮ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ورزش ﮐﻠﺴﺘﺮول  HDLرا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد اوﺿﺎع ﻗﻠﺒﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورزش ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

 - ۴٨ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺶ ﺟﺎﻧﻮران در اواﯾﻞ ﺷﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﮔﺮ ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ در اواﯾﻞ ﺷﺐ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وارد ﺷﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎد زھﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن ،ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﯿﺶ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ ﮔﺰش ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻋﻘﺮب ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ،
ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪﮔﯽ و زﻧﺒﻮرﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﺰش ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ واﮐﻨﺶ در ﻣﺤﻞ ﮔﺰش و واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :واﮐﻨﺶ ﻣﺤﻞ
ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺮﻣﺰی ،ﺗﻮرم  ،ﮔﺮﻣﯽ ،ﺳﻮزش ،ﺧﺎرش و ﯾﺎ درد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ؛وی اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﮐﮫﯿﺮ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ،اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ،ﺗﻮرم ﻣﺠﺎری ھﻮاﯾﯽ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ،ﺧﻔﮕﯽ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺮ ﺟﻠﺪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﺗﻤﺎم
ﻣﺠﺎری ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن رخ ﻣﯽ دھﺪ.اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از
ﮔﺰش ﺧﻔﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ھﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ )ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ (و ﮐﻤﭙﺮس آب ﺳﺮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ اداﻣﻪ داد :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ واﮐﻨﺶ
ﺑﺪن از ﮔﺰش ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن ﭘﺎدزھﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ۴٩اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر
ھﻤﺰﻣﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮاﮐﺰ اھﺪای ﺧﻮن اﺑﻮذر،
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا؛ دﮐﺘﺮ ﺑﺸﯿﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﯿﮕﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺑﻮذر ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ھﻤﻮ ﮔﻠﺒﯿﻦ ﺿﺪ ھﺎری ﺗﻼش ﺧﻮﺑﯽ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺶ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻓﺮزﯾﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﺳﺮم ﺿﺪ ھﺎری در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
وی در ﻣﻮرد ﻣﺮﮐﺰ اھﺪای ﺧﻮن ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  ۶٠ﻧﻔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه دارد و از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ روزاﻧﻪ  ۵٠واﺣﺪ ﺧﻮن درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۵١۵٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در  ۴ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﻤﺪن
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﮫﺮان و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﻮﮔﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ/.ح
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۵٠ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری روز ﻣﺪدﮐﺎری در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
وب دا  -در اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺪدﮐﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،اھﻤﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ و
ﻣﺪدﮐﺎران در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻏﻔﺎرزاده ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( ﻣﺪدﮐﺎری را ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﮫﻢ داﻧﺴﺖ و اﺳﺘﻘﺮار
داروﺧﺎﻧﻪ  ١٣آﺑﺎن در ﻣﺠﺘﻤﻊ را در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن وﻋﺪه داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﻌﻠﯿﺨﺎن ﺣﺎﮐﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اورژاﻧﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻣﻮرد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮﮐﺴﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ زاده ،ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﮫﺎد ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن دﮐﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪدﮐﺎری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪدﮐﺎران داد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﻣﺪدﮐﺎری ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ اھﺪای ﻟﻮح و ھﺪاﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ٢٠٣/١١٣/ .

 - ۵١ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری روز ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢۴ﺧﺮداد  ٩١در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ص(
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل و ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺪدﮐﺎران
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﻋﻨﻮان ﺷﺪ:ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز :
اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری روز ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢۴ﺧﺮداد  ٩١در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل و ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ﺣﻀﺮت
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ،در اﺑﺘﺪای ھﻤﺎﯾﺶ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺟﺒﺎری رﯾﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوھﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺪدﮐﺎران در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺮدم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ھﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪدﮐﺎران ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻨﺶ ھﺎی رواﻧﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻐﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ آﻻم روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﻣﺘ ﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺪدﮐﺎران ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺷﻮد و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺠﺎد
"ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺟﺎی ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر و روﺣﯿﻪ دادن ﺑﻪ وی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از درﻣﺎن ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﻏﻔﺎرزاده ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢٠٠٠ﻧﻔﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ-درﻣﺎﻧﯽ و
ﭘﮋوھﺸﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺪدﮐﺎری را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﮐﺎر ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اوج اﺿﻄﺮار ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را
اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ درﻣﺎن اﺳﺖ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد از ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺰل ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻻﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده وی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری اش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ و رﺟﻮع اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺪدﮐﺎران ،ﺧﯿﺮﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺪدﮐﺎری ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ ھﺰﯾﻨﻪ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی روﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎر از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ھﺎ و درﯾﺎﻓﺘﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﯽ
ﺑﻀﺎﻋﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( اﻋﻼم ﮐﺮد  :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺷﺎھﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی اداﻣﻪ داد :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران و ھﻤﺮاھﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﮫﺖ اﺳﮑﺎن
آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺮاھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ازآﻧﮫﺎ دﻟﺠﻮﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( اﻓﺰود :ﻧﻮﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ و آن ﮐﺎھﺶ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ورود ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل از ﺗﯿﺮﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻣﯿﻨﻪ داروھﺎ و
ﻟﻮازم ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﮫﻢ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺼﻒ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز در اداﻣﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ،دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺪﯾﺮ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺋﻢ در ﺳﺎل  ٩١ﮔﻔﺖ :در ﻣﺮاﺳﻢ ارﺗﺤﺎل رھﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل واﮔﺬار ﺷﺪ ﺑﺮای
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﻓﺮاھﻢ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﺪود  ٢١٠٢ﻧﻔﺮ را وﯾﺰﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  ١١٧درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از
ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ۶۴درﺻﺪ ﻣﺮدان و  ٣۶درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ  ٣٧ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ
ﺣﺪود ١۴٣١ﻣﻮرد از ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﯿﻤﺎران داﺧﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و  ١٣۵ﻣﻮرد ﺗﺮوﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ  .ﺗﻌﺪاد اﻋﺰام ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ٢٣٣درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ارﺟﺎع داده ﺷﺪﻧﺪ.
ھﺪف از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﮫﺖ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز در اداﻣﻪ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎران در
ﺧﺼﻮص ﻧﻮزادان ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮا ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ھﻤﺎﯾﺶ رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺪدﮐﺎری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺪود  ٣٣ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺪدﮐﺎری درﺣﻮزه وزارﺗﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻓﺮزاﻧﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در دو ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺮای ﻣﺪدﮐﺎران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﮔﻔﺖ :اول ﺑﺎزﻧﮕﺮی واﺻﻼح ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺳﺎل  ٧۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪدﮐﺎران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮی وﺻﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺪدﮐﺎران در ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ.
ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪدﮐﺎری ،دﮐﺘﺮ رﻧﺠﺒﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﭼﻠﮏ ،دﮐﺘﺮ ﻗﺠﺎوﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺻﻤﺪی راد و دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎﻧﻠﻮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
و در ﻣﻮرد ﻣﺪدﮐﺎری و ﻧﻘﺶ آن در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.

 - ۵٢ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح "ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده" آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﮔﻔﺖ :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۵٠٠ﺗﺎ دو ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧﯽ ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﮫﻠﻮل اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮدم  ۵۵درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ  ٣٠درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .
ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﮫﺎرم اﺟﺮا ﻧﺸﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای آن در ﺳﺎل  ١٣٩١اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﻧﻈﺎم
ارﺟﺎع ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ در ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻓﺰود :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۵٠٠ﺗﺎ  ٢۵٠٠ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ھﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﭘﺎﯾﻪ در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ .
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎری رﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﺟﮫﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ۵٣وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮن اھﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اھﺪای ﺧﻮن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻓﺰود  :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﺧﻮن اھﺪاﯾﯽ  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ  ۴۵درﺻﺪ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ،اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ او ﻣﻨﻔﯽ
ﯾﺎ او ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ.وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل
ﺧﻮن اﯾﺮان را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ و در ﺟﮫﺎن ﺟﺰء ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ؛ دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺿﺪھﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮن ھﺎی اھﺪاﯾﯽ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در
ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺿﺪھﺎری ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ از ھﺮھﺰار ﻧﻔﺮ  ٢۶/٢ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮن اھﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﯿﺎت و
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ در دﻧﯿﺎ  ،ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﻓﺰود  :ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺠﺎت و ﺣﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎری از
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺣﻮادث و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ،ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻓﺮاورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮاھﻢ آورﯾﻢ.

 - ۵۴ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد
وب دا  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و
اﯾﻤﻨﯽ ،ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺎر وب دا ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف را در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ
ﻣﺼﺮف ،اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ) (UVاز اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﻻﻣﭗ ھﺎ و ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ھﺎ ﺑﺎ ﺣﻮاس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﺮﭼﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ اداﻣﻪ داد :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺤﻮه اﻗﺪام در زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪک ﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺟﯿﻮه در اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﻧﺸﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﯿﻮه ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮک ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ھﯿﭻ
ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداده و ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوم ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ درب آن ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ ھﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ
ﻻﻣﭗ ھﺎ ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :از اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻻﻣﭗ در داﺧﻞ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻻﻣﭗ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت  ١۵دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه از
اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺎق دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ از ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه را در ﻓﻀﺎ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎرو ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻻﻣﭗ و ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺘﺎن،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﺑﺎ دو ﺗﮑﻪ ﻣﻘﻮای ﻧﺎزک ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻻﻣﭗ ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در داﺧﻞ
ﯾﮏ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و درب آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ٢٠٣/ .

 - ۵۵ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﯿﺮ واﯾﺘﮑﺴﯽ
ﺻﺮاط ﻧﯿﻮز  -اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﺮاط ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ از ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای از ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽ دارد.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺘﮫﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﻠﺘﮫﺎﺳﺖ و ھﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺮاز
دوﻟﺘﮫﺎ ﻧﯿﺰدر ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دوﻟﺘﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ھﺮﺗﮫﺪﯾﺪی ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ اداره ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه  ٢ﻣﺎده  ١۴٩ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه را ﻃﯽ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎد.
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اﻇﮫﺎرات ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﻟﺒﻨﯿﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ  .آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﻘﺎ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﺜﻞ واﯾﺘﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ!
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٧

ﺗﺎرﯾﺦ  27ﺧﺮداد 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺎرﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ زﯾﺎد ﺷﯿﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ!
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران ﺿﻤﻦ رد وﺟﻮد ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ از ﺷﯿﺮﺧﺎم داﻣﺪارھﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزی
در آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻓﻮرا آﻧﺮا ﻣﻌﺪوم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻣﺪاران در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮد واﯾﺘﮑﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟!
اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن واﯾﺘﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﯿﺮھﺎی ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن واﯾﺘﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﯿﺮھﺎی ﻓﻠﻪ ای ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﺷﯿﺮﺟﻤﻊ ﮐﻦ ھﺎ
ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﺮ ﺳﺮدﮐﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﯿﺮھﺎ اﻋﻢ از ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ آن
واﯾﺘﮑﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺖ داﻣﺪاران
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻤﻠﮑﺖ ھﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻠﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺮﺟﻤﻊ ﮐﻦ ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ دﻧﯿﺎ را دارد ،ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ھﻤﻪ ﺷﯿﺮھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ھﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎرﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻻ ھﻢ
ﺑﺮای ﺷﯿﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
وارد ﮐﺮدن اﺗﮫﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن واﯾﺘﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮاﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎھﺎﯾﯽ
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻮاد ﮐﺎﻓﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﻣﺎده
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ھﺸﺪار داد :وارد ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺳﺨﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﺪاران
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻧﺎدان ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
واﺳﻄﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ واﯾﺘﮑﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
اﯾﻦ واﮐﻨﺸﮫﺎ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ را از داﻣﺪارﯾﮫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻨﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎرﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ آن واﯾﺘﮑﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ،ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺠﮫﺰی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺷﯿﺮآﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ واﯾﺘﮑﺲ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺴﺮی ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺧﺖ ھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﯿﺮ
واﯾﺘﮑﺲ دار ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد!
اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ  ٢٠درﺻﺪ از ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺸﻮر!
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ رﺿﺎ ﺑﺎﮐﺮی دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﻗﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دارای ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﮔﻮاھﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺴﺘﻨﺪ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﺷﯿﺮﺧﺎم اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ را ﻓﻮرا از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٨٠درﺻﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮐﺸﻮرﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٢٠درﺻﺪ دﯾﮕﺮﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎﺳﺖ.
اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن واﯾﺘﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ وﺟﻮد دارد!
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺸﮑﺎت ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﯿﺮﺧﺎم در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ درﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﺷﯿﺮ ﻋﺎری از ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آب ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ)واﯾﺘﮑﺲ( ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﮔﺰارش
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮآوری ﺑﺮ روی ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
وی درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﺨﻠﻔﮫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد و ﭘﺲ از آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻋﮫﺪه
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰودن واﯾﺘﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻋﺒﺎس رﺟﺎﯾﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﺎﻟﺲ ھﺸﺘﻢ و ﻧﮫﻢ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم
ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺬا
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم را از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ وﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از
ﺗﮫﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﻓﺮآوری ﻧﮫﺎﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اراک در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز)واﯾﺘﮑﺲ(
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

رﺟﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره در
ھﻔﺘﻪ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮداد.
در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺮ درﺟﻪ ﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺷﯿﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن زﯾﺮ ﺻﺪھﺰار ﻣﯿﮑﺮوب در ھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﯿﺮ درﺟﻪ دو،
ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن ﺑﯿﻦ ﺻﺪھﺰار ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار ﻣﯿﮑﺮوب در ھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺮ درﺟﻪ ﺳﻪ ،ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن ﺑﯿﻦ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوب در ھﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻼﻣﺖ ،داﻣﺪاران ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد داری ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۵۶ﺣﺪود  ٣٠ﺗﺎ  ٣۵درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۶٠ﺳﺎل آرﺗﺮوز زاﻧﻮ دارﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ٣٠ﺗﺎ  ٣۵درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۶٠ﺳﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﯾﺶ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻣﻨﺼﻮر راﯾﮕﺎﻧﯽ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺗﺎزه ھﺎی زاﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ﺑﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج دارد و ھﻤﻮاره از درد آن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺶ دارد ،اداﻣﻪ داد :ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ از ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺪن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و
زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی روزﻣﺮه ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎزدارد.
راﯾﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎدآورﺷﺪ :آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ درد زاﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درد زاﻧﻮ و آرﺗﺮوز را ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ .
رﯾﯿﺲ دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺗﺎزه ھﺎی آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد  :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﻀﺮوف در زاﻧﻮ اﺳﺖ )آﺳﺘﺌﻮ آرﺗﺮﯾﺖ ( ﮐﻪ در اﻓﺮادی ﺑﺎﻻی
 ۴٠ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .
راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻏﯿﺮ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ورزش  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ از داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .
وی اﻓﺰود  :ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر  ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐ دار و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  ،ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زاﻧﻮ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آرﺗﻮرز زاﻧﻮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
راﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :درﻣﺎن ھﺎی راﯾﺞ در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
روش ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪارد .
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :اﯾﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﮕﺮه ھﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  ،روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی  ،ﻓﯿﺮﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮآﻣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﯿﻢ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی  ،ھﯿﭻ داروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آرﺗﺮوز زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎھﺶ درد ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
راﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻖ داروھﺎ ﺑﺮای آرﺗﺮوز زاﻧﻮ  ،روش ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری  ،اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎی
ﻏﻨﯽ ﺷﺪه از ﭘﻼﮐﺖ و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎر در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ را از ﺗﺎزه ھﺎی اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺗﺎزه ھﺎی زاﻧﻮ اﻣﺮوز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ .
ﻋﻠﻤﯽ ** ١٣۵۴اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٣٠۶٣

 - ۵٧آﻣﺎر اﻟﮑﻠﯽ ھﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد!
ﺗﺎﺑﻨﺎک  -ﺑﺎ وﺟﻮد روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻟﮑﻠﯽ در ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺸﻔﯿﺎت
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ،
>

 - ۵٨ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن رواﻧﺴﺮ :راه اﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن رواﻧﺴﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ
دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن رواﻧﺴﺮ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺻﺤﺒﺖ رﺿﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ راه اﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن رواﻧﺴﺮ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ  ١۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ رواﻧﺴﺮ راه اﻧﺪازی
ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺎدران ﺑﺎردار اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ دھﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٩

ﺗﺎرﯾﺦ  27ﺧﺮداد 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن رواﻧﺴﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
اوراﻣﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
وی دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در رواﻧﺴﺮ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در رواﻧﺴﺮ از آﻣﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
رﺿﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎی ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﺣﺪود  ٣٠درﺻﺪ از ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن رواﻧﺴﺮ ﺑﯿﺶ از  ٢۵درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺎل آن  ١٨اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن آﻧﮫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/و ٣٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :راه اﻧﺪازی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎ  /دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و ﮐﻮھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮ د

 - ۵٩ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺒﺸﺮﻓﺘﻪ ' ﻧﺎوﯾﮕﯿﺸﻦ ' روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺳﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ  ،اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺲ از ﺗﮫﺮان دوﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎوﯾﮕﯿﺸﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪاﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان روز ﭘﻨﺠﺸﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ  :ﮔﺮوه  ١٢ﻧﻔﺮه ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﻨﺪ.
وی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺳﺎری را روزاﻧﻪ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود  :در ﺣ ﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﻮوﻻن
 ،اﻣﮑﺎن ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در روز در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﮔﻔﺖ  :در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻓﻘﻂ در روزھﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺮ روزه ھﻢ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
دﮐﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،
ﺳﻪ دﺳﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .
وی اﻓﺰود  :در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻨﺞ ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺳﺎری ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﯾﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ  ،ﮐﻢ ﺷﺪن زﻣﺎن ﻋﻤﻞ  ،ﮐﺎھﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ و ﺧﻄﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺎوﯾﮕﯿﺸﻦ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺳﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .
وی اﻓﺰود  :ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎوﯾﮕﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاح ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق  ،اﻋﺼﺎب و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎدر ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ از اﻋﺰام دو ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻻزم در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ دوره درﻣﺎن درد
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را ﻓﺮا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ک٢/
 ۵٠٨/١۶۵۴/۵١٩اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ (  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٣٠١٠
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