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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ
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ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١آﯾﺎ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺗﮫﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟  -ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ
 ١٨ - ٢راھﮑﺎر ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن در ﮐﺸﻮر  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ٣ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
١۴ - ۴درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ۵ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ۶ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻨﮫﺎ در روال ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٧ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ٨ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ رؤﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ٩ﻣﺮدم  %۵۵ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ را از ﺟﯿﺐ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  %١٧ /ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  -ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز
 - ١٠ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دراﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ  -اﮐﻮﻧﯿﻮز
 - ١١اﻣﺴﺎل ﯾﮑﮫﺰار ﺗﺨﺖ  ICUﺑﻪ ﺗﺨﺘﮫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٢ﺗﺨﺖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٣ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد /ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮﺛﺮ در اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١۴وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺻﺪد اﺣﺪاث و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١۵ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ١۶ھﻼل اﺣﻤﺮ ھﺸﺖ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٧ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٨وﯾﺰﯾﺖ و ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ داروی راﯾﮕﺎن از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ  -وب دا
 - ١٩ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﺋﻤﺸﮫﺮ:ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢١اراﺋﻪ ﮔﺰارش وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ٢٢آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ؛ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اداﻣﻪ دارد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٢٣رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژی،آﺳﻢ و آﻟﺮژی :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ در ﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢۴ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دارو در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٢۵ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی؛ ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه  -ﻓﻮدﻧﺎ
 - ٢۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد  ١٠٠٠ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٧ﺗﺎﺳﯿﺲ'ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی دﻧﺪان ﺷﯿﺮی' در ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢٨ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺴﺮوھﺎ و ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
 ١٨ - ٢٩درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن  HIVﻧﺎﺷﻨﺎس ھﺴﺘﻨﺪ /رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺻﺪر ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣٠ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎری ،ﭼﺮا؟ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد!  -داﻧﺎﻧﯿﻮز
 - ٣١ﺑﺮای اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٣٢راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن ﺷﺎﯾﺪ دھﻪ ﻓﺠﺮ ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٣٣ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣۴ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﯿﻼن ﺧﺒﺮ داد اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزرﺳﺎن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی ﮔﯿﻼن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣۵ﺑﯿﻤﺎران در ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺎز ھﻠﯿﻮم ﺑﺮای ام آر آی  -ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣۶ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢٢٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮوﺟﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣٧ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ  -ﺗﺮﯾﺒﻮن
 - ٣٨درﺑﺎره ﮐﻮﻟﯿﺖ روده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٣٩ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران از روی ﻧﺎﭼﺎری ﺳﮫﻤﯿﻪ داروﯾﺸﺎن را در ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴٠در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ دور ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﻢ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴١ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺑﻮی ﻋﺮق ﺑﺪن  -ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ
 - ۴٢آﻣﭙﻮل دﯾﮕﺮ دردآور ﻧﯿﺴﺖ  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - - ۴٣رد درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﻮز وارد ﮐﻨﻨﺪه داروی ﺣﺮام  -رﺟﺎ ﻧﯿﻮز
 - ۴۴ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﮕﺮھﺎی وﯾﮋه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  -ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز
 - ۴۵ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٠٧ھﺰار ﻋﺪد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴۶ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ای ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۴٧ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ۴٨ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ رھﺒﺮ :ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴٩ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ۵٠ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵١اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰودی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ۵٢وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وزﯾﺮ ﮔﺰارش دھﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺎ
 - ۵٣ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵۴دوره ھﺎی ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﺖ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵۵آﻏﺎز ﮐﺎرﮔﺎه  ۴روزه آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ۵۶ﺗﮫﯿﻪ اﻃﻠﺲ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ١٧اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر} خ{ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻﻧﻪ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻرﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺧﺎم ازاﯾﺮان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۵٧زﯾﺮﻣﯿﺰی ،ﻓﺪای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ/ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟  -ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز
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 - ١آﯾﺎ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺗﮫﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ  -ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی وارداﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ را داغ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮھﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻧﺸﺪه ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﯾﮏ رﺳﺘﻮرن ﺑﯿﻦ راھﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﮔﻮﯾﺎ از ﮔﻮﺷﺖ وارداﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﮑﻮت رﺳﺎﻧﻪ ای در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ھﺎ ﮐﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺘﮫﺎب
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ وﺟﺪ آورد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺒﺮ ورود ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ و اﻧﮑﺎر ھﻤﺮاه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﮕﯿﺮد ﭘﺎک ﮐﺮد .ﺣﺎل اﺧﺒﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﺑﯿﻦ راھﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﻮﺷﺖ دام ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻏﺬای وی ،از ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی وارداﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ھﺎ از ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ھﺎ اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺑﻮدن آن ھﺎ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻮده را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺎﻧﻮن ،دو ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪن ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و ﺣﺎل وﺧﯿﻢ دو ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ از ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺧﺒﺮ واردات ﮔﻮﺷﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ و ﯾﺎ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﻮرا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ زاﺑﻞ درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ راھﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ
از رﺳﺘﻮران ھﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ وارداﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه ﯾﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﺎژ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺘﯽ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم در زﻣﺎن ورود ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮔﻮﺷﺖ
ھﺎی وارادﺗﯽ از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻟﺒﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ھﻢ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ
داﻣﺪار در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دام ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮی از آن در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺶ از  ١۵٠دام ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را
ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺮد.
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ!
اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﯽ  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺮﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد اﺑﺘﻼء و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اھﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون آن ﺷﺪ ،اوﻻ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن در ﮐﺸﻮر و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﺧﺮه ﺳﮑﻮت ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺑﺎره ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره از ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮھﺎ رﯾﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از  ٣١اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر  ٢٧اﺳﺘﺎن از اﺑﺘﺪای
اﻣﺴﺎل ﻣﻮاردی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از ٢٩ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﯽ اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ھﺎی اردﺑﯿﻞ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،اﯾﻼم و ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺟﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ زاھﺪان
 ٩ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ و ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮگ ،ﯾﺰد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ و ﺑﺪون ﻣﺮگ ،ﻣﺸﮫﺪ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ و دو ﻣﻮرد ﻣﺮگ ،ﻓﺎرس دو ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ و ﯾﮏ ﻣﻮرد
ﻣﺮگ ،ﮐﺎﺷﺎن ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ و ﺑﺪون ﻣﺮگ ،اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ و ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮگ ،زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ و ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮگ،
ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ و ﺑﺪون ﻣﺮگ و ﮐﺮﻣﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﻪ
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ھﻢ
رﺳﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ در ﺗﮫﺮان را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﺧﺒﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺼﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

 ١٨ - ٢راھﮑﺎر ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن در ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﺑﻨﺎک -
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ١٨ ،راھﮑﺎر ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﮫﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻧﺎن ھﺎی ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدم ،ﺣﻔﻆ ذﺧﯿﺮه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻻزم ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﮔﻨﺪم و آرد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش دﯾﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر  ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺪم ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﺑﺮای ﻧﺎن ھﺎی ﭘﮫﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻧﯿﺰ ارﻗﺎم ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﮔﻨﺪم ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺒﺎرداری ﮔﻨﺪم و ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻟﻄﻤﺎت و ﺻﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ھﺎی ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺧﺘﻼط ﮔﻨﺪم ،ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﮔﻨﺪم ،ﻓﻀﺎھﺎی
ﻏﯿﺮﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات و ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ و ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﮕﮫﺪاری ﻏﻼت در اﻧﺒﺎرھﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﺧﻄﻮط ﺑﻮﺟﺎری ﮔﻨﺪم در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از ﻓﺮآورده ھﺎی ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ،ﺿﻌﻒ در اﺧﺘﻼط آردھﺎ ،ﺿﻌﻒ در
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺿﻌﻒ اﭘﺮاﺗﻮری و ﻓﺮآﯾﻨﺪی ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺒﺎرداری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آرد ،از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻓﺮآوری آرد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آردﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه )اﺳﺘﺮاﺗﮋی( ﺑﺮای زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن اﺳﺖ  .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ
راه ) اﺳﺘﺮاﺗﮋی( ﺑﺮای زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ،اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 -١وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح روش ھﺎی ﮐﺸﺖ و اﻧﺘﺨﺎب وارﯾﺘﻪ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻓﺎت ) ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزارھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ارﻗﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻ و اﻧﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﯿﻨﻪ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮآﻧﺪﺳﺎزی از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮآﻧﺪﺑﻨﺪی ﺗﺠﺎری ﮔﻨﺪم ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ھﻤﻮارﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ
ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺎرت ﮔﻨﺪم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 -٢ﺟﺪاﺳﺎزی ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﮔﻨﺪم )ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺘﺎ و ﻣﺎرﮐﺎروﻧﯽ و رﺷﺘﻪ و (...و اﺧﺘﺼﺎص ﮔﻨﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آردﺳﺎزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
 -٣در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺨﻠﻒ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ،اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺮای ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺪم ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد  .در اداﻣﻪ ،وارد ﮐﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم و ﺗﺠﺎرت آن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺮﯾﺪھﺎ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد و ﮔﻨﺪم ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮﻧﺪ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﻓﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی و
ﺧﺮﯾﺪ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺧﻮاص ﮐﯿﻔﯽ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.
 -۴ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ  ،ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن و ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،از اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑ ﺎزار
رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎن اﻗﺪام ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آردﺳﺎزی اﻧﺠﺎم و در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺼﺪﯾﮕﺮی و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﻨﺪم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ذﯾﻨﻔﻊ در اﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش ،ﻧﮕﮫﺪاری ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ،
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن( ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آرﺳﺎزی و ﺻﻨﻮف و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ )ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺳﺎزان و (...واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ.
 -۵ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺎﯾﯿﺪ
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد  .ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺳﺪ.
 -۶ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﺑﺘﺪای ھﺮ ﺳﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
آردﺳﺎزی و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ و وﺛﺎﯾﻖ ﻻزم در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﮫﯿﻼت ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﺳﺎل ﻣﻘﺮر ﺷﻮد.
 -٧ﺑﺮای اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ دوﻟﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻨﺪم  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ،ھﯿﭽﮕﺎه از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -٨ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﻧﮕﮫﺪاری ﮔﻨﺪم در ﺳﯿﻠﻮھﺎ )از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﺪت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم(.
 -٩ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آردﺳﺎزی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﻮاع ﮔﻨﺪم ھﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ھﺎی ﺿﻌﯿﻒ در ﺳﯿﻠﻮھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آرد ﮐﺸﻮر.
 -١٠ﻧﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  :ﺗﺮﮐﯿﺐ آرد و ﻣﯿﺰان ﺳﺒﻮس در آن ،ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺮش و
ﺑﺪون ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻏﯿﺮارﮔﺎﻧﯿﮏ ،ﻧﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺠﯿﻢ ،دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﭘﺨﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ آﺗﺶ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎ ،اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮزھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎ آﻣﯿﺰش روش ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﺮﯾﻊ و
اﻧﺒﻮه ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -١١اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن اﺟﺒﺎری ﺷﻮد و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آردھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﻈﺎرت و از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ آردھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
 -١٢ﺑﺮای اﺻﻼح و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﻣﺮﻏﻮب ،ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ﺧﻤﯿﺮ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دادن
ﺳﮫﻤﯿﻪ آرد ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮ داده ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﺎﺳﻦ اﯾﻦ روش ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻗﺎﭼﺎق ﺧﻤﯿﺮ و اﻣﮑﺎن دادن ﯾﮏ ﺧﻤﯿﺮ ﯾﮑﺪﺳﺖ ،ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ – ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
اﺳﺖ.
 -١٣ﭘﺲ از ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس  ،ﻋﻘﺒﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ )ﻧﻮع ﺧﻤﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،آرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎی ﻣﺠﺎز و
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺪت ﻧﮕﮫﺪاری آرد ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آرد ،ﻧﻮع آﺳﯿﺎب ھﺎی ﻣﺮﻏﻮب ،ﻧﻮع و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻨﺪم ورودی ﺑﺮای آزدﺳﺎزی ،ﻣﺪت ﻧﮕﮫﺪاری ﮔﻨﺪم ،
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری ﮔﻨﺪم ،ﻧﻮع ﭘﺮوژه ھﺎی ﺳﯿﻠﻮ ،ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﮫﺎ ،ﻧﻮع ﮔﻨﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﺮوﯾﺞ ،ﻧﻮع ﺑﺬر ،ﻧﻮع ﮐﻮد ،ﻧﻮع آﻣﻮزش و (...ﺗﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻧﮫﺎده ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ.
 -١۴ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎھﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮه وری،
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ از اﯾﺠﺎد واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﻧﯿﻢ ﭘﺰ و ﺧﻤﯿﺮ ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه در واﺣﺪھﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﺑﺎ
ﻗﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
 -١۵ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ آرد و ﻧﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﺎرت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻼﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ھﺮ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻼﻣﺖ در واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ آرد و ﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻓﻮق ﻣﻮﻇﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ،ﮔﻮاھﯽ ﻣﮫﺎرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ آرد و ﻧﺎن را از ﻣﺮاﺟﻊ
ذﯾﺮﺑﻂ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﮫﺎرت ﺣﺮﻓﻪ ای در واﺣﺪھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ دوره ھﺎی ﮐﺴﺐ
ﻣﮫﺎرت ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آﻣﻮزش اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن و ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﮫﺎرت ﻓﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارھﺎی ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﻨﯽ و
ﻣﺼﺮف آردﺳﺒﻮس دار ﺑﺎﺷﺪ.
 -١۶ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آرد ﺑﺎ رﯾﺰ ﻣﻐﺬی ھﺎ ﺗﺎ از ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی )اﻣﻼح و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
 -١٧ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﮐﺎﻣﻞ )ﺳﺒﻮس دار( ﺑﻪ ﺟﺎی آرد ﺳﻔﯿﺪ )ﺳﺒﻮس ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ( ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﺟﻤﻊ آوری ،
اﺧﺘﻼط  ،اﻧﺒﺎرداری و ﺳﯿﻠﻮھﺎ و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آرد ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد.
 -١٨ﻣﺪرن ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آرد از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎردای و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ آرد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ )ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آردھﺎ در زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداری و ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ( ،اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﯿﻠﻮھﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد
و ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﺧﻄﻮط ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آردﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﻧﯿﺰ
ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

 - ٣ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﯿﺘﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن را در ﺣﻮاﺷﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ،درﯾﺎی
ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﯿﺘﯿﮑﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ و از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮان از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ
درﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدﻗﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﯿﺘﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮده و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن را در ﺣﻮاﺷﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ،درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ زوﺟﮫﺎی ﺟﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد.

١۴ - ۴درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن  ١۴درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻓﮑﺎر ﻧﯿﻮز ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺴﺠﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ اﻓﺰود :آرﻣﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﻪ از ﻗﻠﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آرزو ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ،ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت از ﺳﺎل  ۶٢ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺣﺪود  ٣٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻌﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻓﺰود :ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻼش
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻌﺐ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺸﮫﺪ ،ﻗﻢ ،ﺷﺎھﺮود ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،رﺷﺖ ﺷﻌﺒﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎزی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ
ﺟﺪی و ﻣﺪاوم ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ آﮔﺎھﯽ ﺳﺎزی را ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻤﮑﺎری ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ١۴درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﮐﻪ
ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ از ﺻﻨﻌﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺳﻮد ﻧﺪارد
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ از ﺻﻨﻌﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺳﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﻨﺞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در
دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ٩٠درﺻﺪ ﺳﻮد دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﺟﯿﺐ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ رود ،اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺳﻮد ،ﻋﻮارض ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد
ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﺧﺮج ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺠﺪی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  ٨۶ :درﺻﺪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻧﺸﻮد.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اراده اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد  :اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼﺳﮫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :روزاﻧﻪ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﮕﺎر دود ﺷﺪه و دود آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زن و
ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺎ و ﺳﻮد آن ھﻢ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ رود.
روزاﻧﻪ  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺻﺮف درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﯿﺰ در روز ﺻﺮف درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت روزاﻧﻪ
 ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ  ١٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،اداﻣﻪ داد  :ﺧﺮﺟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ،
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺳﺮﻃﺎن و  ...ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای آن ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۵ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮج ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺧﺮداد( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ
ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻮان
ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮج در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺪی ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد و ﺳﮫﻢ ﻣﺮدم از ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ  ٣٠درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
اﻣﺮوز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ٧٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﮑﺎﻻت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻼً ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،وﺿﻌﯿﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎر وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺟﻪ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ھﺮ ﺷﮫﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻨﺮال ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ھﺎ و
ﺗﮫﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮج ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﮫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻮزه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .داروھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﻮاﻧﺢ
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺗﮫﺮان وﺟﻮد دارد/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم
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 - ۶ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻨﮫﺎ در روال ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻨﮫﺎ در روال ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰﯾﺖ،
دارو و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎده  ٣۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﺑﮏ ﻋﺸﺮﺗﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎرﮐﯽ در ﺑﮫﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺪو راه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داد :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۵٠٠ﺗﺎ دو ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ راھﺒﺮی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺸﺮﺗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد  :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روال ﺧﺪﻣﺎت
رﺳﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ،ﻃﯽ ھﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ  ۶٠ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زودی زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ٧ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﺪف اﯾﺮان  ١۴٠۴ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ رھﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺧﺮداد ﻣﺎه( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﮔﺰارش از ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﻣﮫﻢ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :از ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ھﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ھﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و اداﻣﻪ داد :ﺳﻼﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ در
ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ،ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻮل  ٢٩ ،٣و ۴٣
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده  ٣۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و در ﺑﻨﺪ )ه( ﻣﺎده  ٣٨وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﯽ
ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﺳﻼﻣﺖ و ھﺪف
ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١۴٠۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﭼﺮاغ راه ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ راه از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺸﻢ و ھﻔﺘﻢ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﺪف اﯾﺮان  ١۴٠۴ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در
اﯾﺮان رھﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ.
وی در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  ٣٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎھﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﻮرا ھﺴﺘﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﻼغ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ از ﺳﻮی
دوﻟﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی ﻧﺴﺨﻪ  ، ٠٢ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روﻏﻦ ھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻼل ﺟﺰو آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی  ۵٢ﮔﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺣﺬف ﻣﺎﻻرﯾﺎ ،ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﮏ و ﺷﮑﺮ ،ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺎھﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده  ٣٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻨﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و
ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮوز اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺟﮫﺎد اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ
ھﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری در ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ در ﭘﺮﺗﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺷﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع را دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺨﻪ  ٠٢ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ،راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺟﻠﺴﺎت
ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ھﻤﻪ دﯾﻨﻔﻊ آن از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺗﻼﺷﯿﻢ اﻣﺴﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده  ٣٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام در
اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ٩٠ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده  ٣٢ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداره ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده  ٣۴وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را
ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﻢ/.
اداﻣﻪ دارد
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 - ٨ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ رؤﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺻﻔﮫﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪ.
ﺣﺴﻦ ﮐﺎﻣﺮان دﺳﺘﺠﺮدی در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ رؤﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺻﻔﮫﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺣﺴﻦ ﮐﺎﻣﺮان دﺳﺘﺠﺮدی در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺧﺮداد( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺆال دارم اول آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺎرھﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ او ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﻣﮫﻢ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﺆال دوم از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺜﺎرﮔﺮان از ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﭘﺎس داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻔﮫﺎن ﺳﺆال ﺳﻮم ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻣﺎدر ﺷﮫﯿﺪان ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا رﻓﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ رھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﮐﺎﻣﺮان دﺳﺘﺠﺮدی اداﻣﻪ داد :ﺳﺆال ﭼﮫﺎرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد.
وی ﺳﺆال دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻠﻪ دارم ﮐﻪ ﭼﺮا اﻋﺘﺮاﺿﯽ در واﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﮫﺮﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺻﻔﮫﺎن اداﻣﻪ داد :ﺳﺆال دﯾﮕﺮم از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ درﺳﺖ
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻈﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در اﺟﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎھﺶ ﺳﮫﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٣٠درﺻﺪ
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﺸﺎن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ٩ﻣﺮدم  %۵۵ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ را از ﺟﯿﺐ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ %١٧ /ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز -
ﻣﺮدم  %۵۵ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ را از ﺟﯿﺐ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ %١٧ /ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺻﺤﻦ
ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ درﺻﺪ ﺳﮫﻢ ﻣﺮدم در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ در دﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :در دﻧﯿﺎ ﻣﺮدم ﺗﻨﮫﺎ  ١٨درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از  ۵۴٫٨درﺻﺪ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  ۶٠ﺗﺎ  ٧٠درﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﮫﺮ ،در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ در
ﮐﺸﻮر در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
وی در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
دﺳﺘﺠﺮدی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اداره داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ،
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ارزش ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺪﻣﺎت ،اﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺳﻼﻣﺖ ،ارﺗﻘﺎء ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﯿﺎت دوﻟﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ  ۵٢ﺷﺎﺧﺺ
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی اﺳﺖ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
دﺳﺘﺠﺮدی اداﻣﻪ داد ۴۵ :درﺻﺪ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ١٢ ،درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن و  ١٨٫٧درﺻﺪ ﺣﻮادث اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﮫﻢ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در
دﻧﯿﺎ و ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در دﻧﯿﺎ ﻣﺮدم  ١٨درﺻﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و دوﻟﺖ  ٣۴درﺻﺪ ،ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی
اﺟﻤﺎﻋﯽ  ٢۵درﺻﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﺼﻮﺻﯽ  ١٩درﺻﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ  ۵۴٫٨درﺻﺪ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﮫﺎ  ١٨٫۶درﺻﺪ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ  ٢٠درﺻﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ  ٧٫٣درﺻﺪ از اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤﻪ ای را ھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ﻧﻘﺶ
دارﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۶٠ﺗﺎ  ٧٠درﺻﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﺠﺮدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :روﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﺎری اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در
ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدم ﻣﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن را از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .
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وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ١۶٫٨درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ  :از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای راﯾﮕﺎن ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺮدم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود  ٧٫۵درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﯿﻤﺎران زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھ ﺎی ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه زﺷﺖ زﯾﺮ ﻣﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ.

 - ١٠ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دراﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ
اﮐﻮﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ "ﺳﻨﺪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان" اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد
درﻣﺎﻧﯽ آن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان)" ،("econews.irﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد" ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :ﭘﺲ از
ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺪﻧﺪ و وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺻﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ھﯿﺎت دوﻟﺖ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﻮح وزﯾﺮ و ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ در ﺷﻮرا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﺑﻼغ ﻧﺎﻣﻪ ای از ﺳﻮی رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ارﮔﺎن ھﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎ و ﺑﮫﺮه وری اﺳﺖ و ھﯿﭻ ارﮔﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ارﮔﺎن ھﺎ را ﻧﺪارد و از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .
رﯾﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوھﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻃﺮح ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮی
ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﮫﺮداری ھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻔﺘﻪ آﺗﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ.

 - ١١اﻣﺴﺎل ﯾﮑﮫﺰار ﺗﺨﺖ  ICUﺑﻪ ﺗﺨﺘﮫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،از اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﯾﮑﮫﺰار ﺗﺨﺖ  ICUو راه اﻧﺪازی  ۵٠٠دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد.
ﺣﻤﯿﺪ رواﻗﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﺟﺸﻦ ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺼﮫﺎی درﻣﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  ۵٠راھﻨﻤﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را از
دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻣﺴﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ارﺗﻘﺎی
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ  :ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮدار ﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ  ١٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی دﻧﯿﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ  :داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ وارد ﻟﯿﺴﺖ داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رواﻗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺻﺪد اﺣﺪاث و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ٩١و  ٩٢اﯾﻦ
آﻣﻮزﺷﮫﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺎﺧﺼﮫﺎی
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ داد ١١٠/۶۶۵.اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٧۵١١۶

 - ١٢ﺗﺨﺖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ

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

ﺧﺮداد 1391

ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ٧٠درﺻﺪ ﺗﺨﺖ ھﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ/.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺰﻧﯿﻪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﭙﺮﯾﺶ ﺣﺪود  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ آﮐﺎدﻣﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ :درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ١٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ٣٠ﺗﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد اﮐﻨﻮن
ﻋﻤﻼ ﺗﺨﺖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .
"ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ رﻓﯿﻌﯽ" در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﮐﺎﯾﯿﻦ ،آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ٧٠درﺻﺪ ﺗﺨﺖ ھﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ
ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻣﻐﺰی و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ روان
ﺷﻨﺎس و ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﻣﺸﺎوره ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک در روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﻓﯿﻌﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک راﺑﺴﯿﺎرﺳﺨﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد واﻓﺰود :ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن آن ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﻣﺎن ﻧﮫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﯿﻢ درﻣﺎن دارد .وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪازاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ورود ﻓﺮدﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎ و درﻣﺎن ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻋﻀﻮ آﮐﺎدﻣﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮز آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرھﺎی رواﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﭘﯿﺪاﻧﮑﺮده اﯾﻢ
اﻓﺰود :ﺗﯿﻢ درﻣﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرو اداﻣﻪ درﻣﺎن او را ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ  .رﻓﯿﻌﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎران
رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮارﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎرج و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ آن ھﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ روان ﺷﻨﺎس و ﮐﺎر ﺷﻨﺎس ﻣﺸﺎوره اداﻣﻪ داد :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰی آن ھﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .رﻓﯿﻌﯽ ﻋﻮارض رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﭘﺎﯾﺪار
داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮای درﻣﺎن آن ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد  .وی در
ﻣﻮرد ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر روان ﭘﺮﯾﺶ ﺣﺪود  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن
آن ھﺎ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 - ١٣ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد /ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮﺛﺮ در اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺤﺚ
ﺗﻐﺬﯾﻪ در اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد .
دﮐﺘﺮ زھﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی و ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ اﻓﺰود  :ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻮول ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬا ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺴﻮول ﻓﻨﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬای ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ از ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،واﺣﺪی ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در
ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١۴وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺻﺪد اﺣﺪاث و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
٣۴
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺻﺪد اﺣﺪاث و
ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ رواﻗﯽ در ﺟﺸﻦ ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی درﻣﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮدار ﺷﺪه و
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻦ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ  ١٠درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دﻧﯿﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
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رواﻗﯽ ارﺗﻘﺎء  ١٠٠ﺗﺨﺖ  ،ICUراه اﻧﺪازی  ۵٠٠دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  ۵٠راھﻨﻤﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ را از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ وارد ﭘﮑﯿﺞ داروﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ٩١و  ٩٢اﯾﻦ
آﻣﻮزش ھﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺎﺧﺺ
ھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١۵ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک از ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﭘﺮدﯾﺲ ﺧﻮاھﺮان ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه از اھﺪاف ﻣﮫﻢ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﺟﻮاد ﻓﺮﺧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ در اراک ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮاھﺮان ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵٠٠ﻧﻔﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮدﯾﺲ
از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵۵درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد  .وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ  ٨٧درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه را ﺧﻮاھﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻘﺮر اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک در اداﻣﻪ از اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺠﮫﺰ در ﺳﺎوه ﺧﺒﺮداد و ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺠﮫﺰ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﯿﺎزھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮﺧﯽ اﻓﺰود  :اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺣﺪاث و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت روز ﻣﻮرد ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎوه ،ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس ﺳﺎوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﺎوه وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﺣﺪاث و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١۶٠ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﺳﺎوه ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ را در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﺧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١۶٠ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﺳﺎوه در دور ﺳﻮم ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۴٠درﺻﺪی ﯾﮏ ﺧﯿﺮ و  ۶٠درﺻﺪی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 - ١۶ھﻼل اﺣﻤﺮ ھﺸﺖ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﺸﺖ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ
در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮآوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺳﮫﺎ ﺟﯿﺴﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺪارﮐﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ،اﻓﺰود :ﭘﻤﺎدھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﺎﻟﻨﺪوﻻھﺎﯾﭙﺮﯾﮑﻮم و ﮐﺎﻣﻮﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﮫﺎب ﭘﻮﺳﺘﯽ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ
اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ زودی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮاز اﻣﺎﻣﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮص
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﺮوﺳﺘﺎت ،ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺒﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﻗﺮص آراﻣﺒﺨﺶ از ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،
ﻗﺮص وﯾﮋه درﻣﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت از ﮔﯿﺎه ﮔﺰﻧﻪ  ،داروی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﮔﯿﺎه ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ و ﻗﺮص ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و ﮐﺒﺪی از ﮔﯿﺎه ﮐﻨﮕﺮ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺮص ھﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی
ﻻزم ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎﻣﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺼﺎره ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﺎ  ١٢٠ﻧﻮع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﯿﺴﻪ ای )ﺗﯽ.ﺑﮓ( ﺑﺎ ﺳﻪ ﻃﻌﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺴﻪ ای ﺿﺪﺳﺮﻓﻪ ،ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه رﺳﯿﺪه و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در
ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،در ﺳﺎل  ٨٢ﺷﮫﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻠﻤﺎن ﺷﮫﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.ﭼﮫﺎر ﻧﻮع ﻋﺼﺎره
ﮔﯿﺎھﯽ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻋﺼﺎره ھﺎی ھﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ،ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮﻟﯽ ،روﻏﻨﯽ و ﻋﺼﺎره ھﺎی ﺧﺸﮏ از ﮔﯿﺎھﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 - ١٧ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی آﻧﺎن
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران" ﮐﻤﺎل ﻋﻠﯿﭙﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻤﺸﮫﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ در ﺗﺬﮐﺮی ﺷﻔﺎھﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
اﻣﺮوز)ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ( ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ھﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ اﺻﻞ را ﺑﺮ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻠﺴﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻤﺸﮫﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻗﺒﻼ ﭼﺎپ و اﻃﻼع داده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ در ﺳﺎﯾﺖ و ھﻢ
در ﮐﺎزﯾﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﻠﯿﭙﻮر در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٩اﺻﻞ  ٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻋﻤﺮان ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ارﺗﺒﺎط ﺗﺨﺼﺺ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﻄﺎر ﻋﻠﯿﭙﻮر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﯿﻤﺴﯿﻮن ھﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
س/٢

 - ١٨وﯾﺰﯾﺖ و ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ داروی راﯾﮕﺎن از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
وب دا  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﮔﻔﺖ :وﯾﺰﯾﺖ و ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ داروی راﯾﮕﺎن در ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ اول  ،از ﻣﺰاﯾﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد 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.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧﯽ اﻓﺰود :ھﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ) ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( 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 ﮐﻪ از آن ﭘﺲ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را در ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﺎری در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺗﺰرﯾﻘﺎت و ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ،در ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ اول ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺟﺎع
ﻧﺪارﻧﺪ ،راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ١٠ ،درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و  ٩٠درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ دو ﺑﺎر
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ،اﻓﺰود :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﮫﺖ ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٢۵٠٠ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ".
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ی ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺑﺠﺴﺘﺎن ﺑﺮای
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻓﺮاد واﺟﺪاﻟﺸﺮاﯾﻂ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :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.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻤﺮداﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد و واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﺴﺘﺎن آﻣﺎده اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻨﺪ٢٠٢/٢٠۵/١٣۵/.

 - ١٩ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ از رگ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ھﺰﯾﻨﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دﻧﺪان دﺳﺖ ﮐﻢ  ١٠٠ھﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ را در اوﻟﻮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭘﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻨﺲ ﭼﯿﻨﯽ در ھﻤﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﺎه در ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .در ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس وﻗﺘﯽ ﺳﺮاغ روﺑﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺤﻠﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻤﻮدن ﮐﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﯽ رﺳﯿﺪم و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﻟﮫﺠﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﮔﻔﺖ
روﺑﻨﺪه ﭼﯿﻨﯽ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و روﺑﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ  ۴ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن! ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ھﺮﺟﺎ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﭼﯿﻨﯽ آﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ دﯾﺮوز واردات ﺑﯽ
روﯾﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﺎﻻھﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﭼﻮب ﻻی ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺮﻣﻮزاﻧﻪ از ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺮ در ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .
از ﺟﺎن ﻣﺮدم ارزان ﺗﺮ ھﻢ ﮐﻪ ﻣﻮردی را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ .در ھﺮ ﻣﺤﻤﻠﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎن ﻣﺮدم را ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺦ ھﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰات دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻼھﺎی ﺟﺎن ﻣﺮدم!
از زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺰارش ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺴﺎط ﺳﻮداﮔﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﻧﺸﺪه و ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺎرت ﮐﻢ ﺟﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،آب ﮔﻞ آﻟﻮده ای ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ آورده
اﺳﺖ.
ﺑﺨﯿﻪ زﺧﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ
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ﻧﺦ ھﺎی ﺑﺨﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﻄﺐ ھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻧﺦ ھﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺧﯿﺮ .ﻧﺦ ﺑﺨﯿﻪ ﻣﻮردی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر دردﻣﻨﺪ در
ﻋﯿﻦ درد از ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺎرک و ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺦ ﺑﺨﯿﻪ را ﺑﭙﺮﺳﺪ! ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ وﻗﺖ اﺳﺘﻌﻼم ھﻢ ﮐﻪ ﻧﺪارد.
واردات ﮐﺎﻻی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ روﺷﮫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﻗﺎﭼﺎق و واردات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺦ ﺑﺨﯿﻪ را
ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮآن دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻧﯿﮏ ﭘﻮر ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻧﺦ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺦ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ را در دھﺎﻧﺘﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ!
ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﭼﯿﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺦ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮا ﺗﺮ از آن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮﯾﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺐ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ روی آورده اﻧﺪ.
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ ﮐﻮدک  ١٢ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ  ٢دﻧﺪان ﭘﻮﺳﯿﺪه و ھﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭼﻨﺪ دﻧﺪان ﺧﺮاب دارد ،اﻣﺎ
اﮔﺮ از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ھﻤﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻧﺪان ھﺎﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دﻧﺪان ﺧﺮاب دﺳﺖ ﮐﻢ  ١٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮد
ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﻄﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﺷﯿﮏ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮب ﺷﮫﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاد
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاد و ﺗﺠﮫﯿﺰات دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن
از ﻣﻮاد و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭼﯿﻨﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﺎﻟﮕﺎم و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ و در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﻻﻧﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻣﻀﺮات و ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزان ﺑﻮدن از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٠٠ﭘﺮوﻧﺪه درﺧﺼﻮص
ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺎھﺮا ﻧﻈﺎرت ھﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ دﻗﺖ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺴﻮاک ﭼﯿﻨﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد
ﻣﺴﻮاک ﭼﯿﻨﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را دارد؟ اﺻﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﮏ راه ﻧﺪھﯿﺪ ﻣﺴﻮاک ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻣﺘﺮو
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ! اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان  ٢ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﻮاک ھﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم داد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﻣﺴﻮاک ھﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮاد داروﯾﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﻋﻤﺮ
ﺗﺮﻣﯿﻢ و درﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد ،دﻧﺪاﻧﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮاد از
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

 - ٢٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﺋﻤﺸﮫﺮ:ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
۵٧
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻤﺸﮫﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،از ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﺎن را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﮐﻤﺎل ﻋﻠﯿﭙﻮر در ﺗﺬﮐﺮی ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ھﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ اﺻﻞ را ﺑﺮ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﻠﺴﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻤﺸﮫﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻗﺒﻼ ﭼﺎپ و اﻃﻼع داده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ در ﺳﺎﯾﺖ و ھﻢ
در ﮐﺎزﯾﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز از ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﭼﺎپ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .
ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ٩اﺻﻞ  ٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان
ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ارﺗﺒﺎط ﺗﺨﺼﺺ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﻄﺎر ﻋﻠﯿﭙﻮر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﯿﻤﺴﯿﻮن ھﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢١اراﺋﻪ ﮔﺰارش وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺸﻮر ﮐﺮد.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز
)ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺧﺮداد( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ھﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ٢٢آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ؛ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اداﻣﻪ دارد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  MHLEاز
دﯾﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺧﺮداد آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اداﻣﻪ دارد.
دﮐﺘﺮ ﺟﺒﺮاﯾﯿﻞ ﻧﺴﻞ ﺳﺮاﺟﯽ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،ﮔﻔﺖ :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ دوره آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  MHLEاز دﯾﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺧﺮداد آﻏﺎز ﺷﺪه و داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ آدرس www.sanheshp.irﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وی اﻓﺰود :ﻣﮫﺒﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اداﻣﻪ دارد  .وی ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٠ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ٩١از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﺳﺮاﺟﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ آزﻣﻮن در روز  ۵ﺷﻨﺒﻪ  ٢٢ﺗﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ از روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ٢٨
ﺗﯿﺮﻣﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.

 - ٢٣رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژی،آﺳﻢ و آﻟﺮژی :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ در ﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژی ،آﺳﻢ و آﻟﺮژی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﯿﻦ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ،
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن ھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻞ
ﮐﺮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ،ﻣﺮدم از ﻋﮫﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ھﺎ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ را ﮐﻪ در راس ﺣﻘﻮق
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ھﻢ در دﯾﻦ اﺳﻼم ،ھﻢ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ھﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﻖ ﺧﺪادادی اﺳﺖ .
وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﻋﻠﻮم اﻓﺰود :ﺑﺎ واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وارد ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را
ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪ؛ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دھﺪ و ﺻﻨﺪوق ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن و داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺑﻪ روز ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﻌﯿﻦ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی ﻣﻘﺪاری ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﺎھﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﭼﻮن در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﯿﺰی در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﺮﯾﺎل ھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژی ،آﺳﻢ و آﻟﺮژی اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﻣﻨﮑﺮ ارﺗﮑﺎب درﺻﺪی از ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﮑﻨﯽ ھﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد .ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی آن اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻐﺰش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﻼﻗﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﺟﻮد دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻟﻐﺰش ھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻢ دﯾﺪه ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﯿﻦ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﮔﻔﺖ :رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن از آﺧﺮﯾﻦ
دﺳﺘﺎوردھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ
دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :دﻟﯿﻞ دوم ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮور ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ در
ھﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎدرھﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻧﻈﺎرت ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﻐﺰش ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ رخ دھﺪ .
ﻣﻌﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎرﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی
ﻏﻠﻄﯽ درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ و از ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺎن از ﭘﺰﺷﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﺗﻦ ﺑﺪھﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ وﻗﺖ ﮐﻤﯽ
ﮐﻪ در درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﻣﻄﺐ دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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 - ٢۴ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دارو در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دارو در ﺳﺎوه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٢٠ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اراک" ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١۵٠ﺗﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٢٠ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع و ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﭘﺮوﯾﺰراد اﻓﺰود :ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ،ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﺳﺮع ،اﻋﺼﺎب و روان و ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ھﻢ اﮐﻨﻮن  ١۵٠ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زودی زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل
 ۵٠ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی داﻧﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﺧﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  ۴٠اﺧﺘﺮاع در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﯿﺶ از  ١۴٠ﻣﻘﺎﻟﻪ را در ﻣﺠﻠﻪ ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داروی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد / .س

 - ٢۵ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی؛ ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه
ﻓﻮدﻧﺎ  -وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﻮه ھﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻪ
ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان و اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارد ،ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺳﺮدﺳﯿﺮی و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﮐﺸﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
از ﮐﻮد و ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﻟﻢ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﻋﻮارض ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮ وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ھﺎی ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﺳﺎل ھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻢ و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ھﻨﻮز در اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ .
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﮐﺸﺎورزان ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎر ﺳﺒﺰ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و  ...ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﺟﻮد ﺑﻌﻀﯽ از آﻓﺖ ھﺎ در زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢ و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻮزاک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎری دارد ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺳﻢ و ﮐﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﺎورزی در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢ و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪ ،ﻋﻨﻮان
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺎورزان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ھﺎی رﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزی راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺘﮑﺶ
ھﺎی ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم آﻓﺘﮑﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ دھﻪ  ٧٠ﻣﯿﻼدی ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮐﻤﺎل اﺣﻤﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از دھﻪ  ٧٠ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻓﺘﮑﺶ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ،ﺳﺮﻋﺖ و روﻧﺪ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻤﻮم آﻓﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از دھﻪ  ٧٠ﻣﯿﻼدی دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮم ﯾﺎ آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﻤﺪی ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮارض ﺳﻤﻮم و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش
ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪی روﻧﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ در دھﻪ ھﺎی  ۵٠و  ۶٠ﻣﯿﻼدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻣﺼﺮف  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ در دﻧﯿﺎ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺸﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﻤﻮم ،آﻓﺘﮑﺶ و ھﻮرﻣﻮن ھﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل داﻣﯽ و آﻧﺘﯿﺒﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آﻓﺘﮑﺶ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪود  ٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آﻓﺘﮑﺶ در دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﻣﺎر و ارﻗﺎم در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ٢۵ :
ھﺰار ﺗﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم ﯾﺎ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی وارد ﺑﺪن دام ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﮑﻞ دارد
وی از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ و دارای ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد.
اﺣﻤﺪی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم را ﻣﺸﺨﺺ و ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ در
ﮐﺸﻮر را ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺘﮑﺶ در ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻓﺘﮑﺶ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺤﻮه ،زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻢ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﺳﻢ و
ﮐﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺳﻤﻮم ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺣﻤﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد و در ﺑﺤﺚ ﻓﺮوش ﻧﮕﮫﺪاری آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ اﺻﻮل
ﻋﻠﻤﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :در ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺻﺎﻟﺖ
اﯾﻦ ﻧﻮع آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ﺷﮏ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺣﻤﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻤﻮم ﻗﺎﭼﺎق ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ در آﻧﮫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﺮرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف و دوره ﮐﺎرﻧﺲ "ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺗﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ" را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻢ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺎم ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﺸﺎورز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻢ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻢ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ھﺎی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آﻓﺎت ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ،ﻋﻠﻒ ھﺎی
ھﺮز اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روش ﻣﺒﺎرزه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ آﻓﺎت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در اﯾﻦ روش ،ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ھﻢ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﻧﺪارﻧﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻗﺮار اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻣﯿﺪان ھﺎی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﮫﺮان راه اﻧﺪازی ﺷﻮد.
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل وارداﺗﯽ را در ردﯾﻒ اول ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﻣﯽ اﻧﺪازد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻓﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺖ ﭘﺴﯿﻞ در ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﺎورزان اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﻤﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ا ی ،ﺻﯿﻔﯽ و ﺳﺒﺰی ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﺳﻤﻮم ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺴﺌﻮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺿﺮوری ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻋﻮاﻗﺐ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ را ﮔﻮش زد ﮐﻨﯿﻢ.
اﺣﻤﺪی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ را ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻃﺎن
اﺣﻤﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ،ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﺮف آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روش ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ و ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺘﮑﺸﮫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارﻧﺪ.
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اﺣﻤﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻖ ھﺎی ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﻨﺪ :ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :در ﺑﺤﺚ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ﺿﻌﻒ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﯾﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ و ﻣﺼﺮف آن ﻣﺼﻮب در ﺳﺎل  ۴٧اﺳﺖ،
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﮔﺮدوی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ
اﺣﻤﺪی درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﻧﺰدﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﻢ و آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮف آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ھﻢ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،ﮐﺸﺎورز ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﺑﻪ آﻓﺖ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺧﯿﺎر ﺳﺒﺰ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻨﻮع آﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ و ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺠﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﺖ ﻣﮫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ھﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ھﻮاﯾﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ھﺎ در ﺑﻢ در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﺻﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ھﺎ اﺟﺎزه ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺟﺪی ھﺴﺘﻨﺪ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻢ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ ﻗﺮار دارد را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﮐﺎرﮔﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺳﻤﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺪﻣﺎت و ﻣﺸﮑﻼت داﺋﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎ آﻓﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﺮات
اﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره روش ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺷﻤﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در واﻗﻊ
دﺷﻤﻨﺎن آﻓﺎت و دوﺳﺖ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻓﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺸﺮات ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از دﺷﻤﻦ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻓﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﺣﺸﺮات در ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻮارد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از آﻓﺎت را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﻤﺪی ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻓﺎت را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻓﺘﮑﺶ ھﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺮﻓﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را دارﻧﺪ و ﻃﺒﻘﻪ دوم اﻓﺮادی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و داﻧﺶ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
داﻧﺶ دارﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺳﻢ در ﮐﺮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺳﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ
ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ورود ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ورود و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﮐﺪ رھﮕﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺎھﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﻮم ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ واردﮐﻨﻨﺪه ھﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮم ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﻣﮫﻢ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺼﺮف ﺑﮫﯿﻨﻪ و ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﻢ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن از ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮد و ﺳﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  ٣٠٠ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورھﺎی
ﻓﻨﯽ و ﮐﺸﺎورزی را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ دارد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ.
وی ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮد و ﺳﻢ را ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺪه ای ﺳﻮدﺟﻮ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ دارد ،ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺳﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺑﺎغ ھﺎ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی رﺗﺒﻪ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮری را دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﺒﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
.............................
ﮔﺰارش از ﻣﮫﺴﺎ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ

 - ٢۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد  ١٠٠٠ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﯾﮏ ھﺰار ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﮑﻪ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.
 ١٠٠٠ﺗﺨﺖ آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ھﺰار ﺗﺨﺖ
آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﮑﻪ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺣﻤﯿﺪ رواﻗﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺟﺸﻦ ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر دارای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪون اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺎھﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺪون دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﮐﻪ ﭼﺮاغ راه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻟﮕﻮدار ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ ١٠ :درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ
دﭼﺎر ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪی دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
رواﻗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ وزارت در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ھﺎی وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
وی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :راه اﻧﺪازی  ۵٠٠دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ.

 - ٢٧ﺗﺎﺳﯿﺲ'ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی دﻧﺪان ﺷﯿﺮی' در ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﺳﯿﺲ 'ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی دﻧﺪان
ﺷﯿﺮی' در ﮐﺸﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ٠٩:١۶ - ٢١/٠٣/١٣٩١- .
دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮت ﻧﻮرﺑﺨﺶ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود:دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻠﻮل ھﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی) (Stem Cellsاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ دارای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ٢٠دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﯿﺮه و
ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت از ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از آن ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:داﻧﺸﮑﺪه داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و ﭘﮋوھﺸﮕﺎه روﯾﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ دﻧﺪان ﺷﯿﺮی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ را از ﻣﻮارد ﺿﺮوری در راه اﻧﺪازی ﺑﺎﻧﮏ دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
در ﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر و واﻗﻌﯿﺎت آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮕﮫﺪاری ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﻓﺰود :ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ ای ﻧﮕﮫﺪاری ھﺮ دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﺣﺪود  ٨٠٠دﻻر
در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ای را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .
وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮔﻔﺖ:ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﺮاﺑﯽ ﻧﮋاد اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ISIدر ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺘﺨﻮان از دﻧﺪان ﺷﯿﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،اﺻﻔﮫﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی دﻧﺪان ﺷﯿﺮی در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ:ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺑﺎره ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪ اﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن از ﺣﺪود ھﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن اﻓﺰود :ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ،ﭘﺎﻧﮑﺮاس،
ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻧﺪان ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺎھﺶ درد و
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺘﮫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ.
ت ١٠۴٢/٧١۴٨/اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٧۴٩٠۶
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ﺧﺮداد 1391

 - ٢٨ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺴﺮوھﺎ و ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ  -ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﺎوی اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎ و ﻏﺬاھﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺲ ،ﮐﺎﻟﺒﺎس ،ﮐﻨﺴﺮوھﺎ و ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد. . . .
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﺎوی اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎ و ﻏﺬاھﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺲ ،ﮐﺎﻟﺒﺎس ،ﮐﻨﺴﺮوھﺎ و ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﯽ
ﺷﻮد ١٣٩١ .ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﺧﺮداد ﺳﺎﻋﺖ ٠٧:۴٣
"
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺪا ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ھﺎ و ﻣﻮاد ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪراﺗﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آردھﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺪون ﺳﺒﻮس ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه و از ﻧﺎن ھﺎی ﺳﺒﻮس دار
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن ﺟﻮ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻋﺰﯾﺰی اداﻣﻪ داد :ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﮏ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ،ادوﯾﻪ ﺟﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زردﭼﻮﺑﻪ و دارﭼﯿﻦ ،ﭘﻮدر ﺳﯿﺮ و
آﺑﻠﯿﻤﻮی ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و از ﺧﻮردن آﺟﯿﻞ ھﺎی ﺷﻮر ،ﭼﻮب ﺷﻮر و ﭼﯿﭙﺲ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :از دﯾﮕﺮ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ،ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر در ھﻔﺘﻪ ﻣﺎھﯽ و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .
ﻋﺰﯾﺰی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ھﯿﭻ ﻋﻼﺋﻤﯽ در ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼء ﺑﺮوز دھﺪ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﭘﺮھﯿﺰ از اﺳﺘﺮس ،اﻧﺠﺎم ورزش ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ،ﺷﻨﺎ و ﭘﯿﺎده روی ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺑﺎر درھﻔﺘﻪ و ھﺮ ﺑﺎر ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.

 ١٨ - ٢٩درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن  HIVﻧﺎﺷﻨﺎس ھﺴﺘﻨﺪ /رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺻﺪر ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ اﻋﺘﯿﺎد و اﯾﺪز اداره ﮐﻞ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﮔﻔﺖ  :در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
اﯾﺪز ،ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎذب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺴﻨﺎ،
ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ در ﻣﯿﺰﮔﺮد رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﻮج ﺳﻮم اﯾﺪز" ،اﻓﺰود :ﻋﻼﯾﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪن
ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVوارد دوره ﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ  ١۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺪن در اﯾﻦ دوره ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری
درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺪن ﻓﺮد ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺪن وارد دوره اﯾﺪز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻓﺮد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٧۵درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVدر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ،اﻓﺮاد دارای ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺶ
 HIVدھﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ اﻋﺘﯿﺎد و اﯾﺪز اداره ﮐﻞ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در اداﻣﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVدر دﻧﯿﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ھﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و  ٧۵درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد.
ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ) (DICاﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در راﺳﺘﺎی
ﮐﺎھﺶ اﻧﺘﻘﺎل  ،HIVاراﺋﻪ ﺳﺮﻧﮓ و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰی ھﻤﭽﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان )ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﻗﺘﯽ و  ٢١روزه ﺑﺮای اﺳﮑﺎن دﺧﺘﺮان
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ( ،ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ )ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای اﺳﮑﺎن دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﮐﻪ ھﻨﻮز ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮده اﻧﺪ( و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری )ﻣﺮاﮐﺰ وﯾﮋه زﻧﺎن آﺳﯿﺐ
دﯾﺪه ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان دارﻧﺪ( اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ اﻋﺘﯿﺎد و اﯾﺪز اداره ﮐﻞ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼل ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎ ھﻤﭽﻮن آﻣﻮزش ھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در DICھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه
ھﺎی ھﻤﺘﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﮐﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﮫﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ در اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ،
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺷﮫﺮﯾﺎری ـ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ آﻟﻮده ،رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و زﻧﺎن
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اراﺋﻪ آﻣﻮزش در ﺳﻦ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺷﮫﺮﯾﺎری ـ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ آﻟﻮده ،رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و زﻧﺎن
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اراﺋﻪ آﻣﻮزش در ﺳﻦ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻻزم اﺳﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﺳﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮزش
ھﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ،آﻣﻮزش ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺮد ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯽ زن و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
دﺧﺘﺮان اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ در اﯾﻦ آﻣﻮزش ھﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺷﮫﺮﯾﺎری اداﻣﻪ داد :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﺪز ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺗﺮی دارد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ١٨درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVدر ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﺎﻟﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ١٨درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVدر ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻧﺎم و آدرس ﺧﻮد را اﺷﺘﺒﺎه ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺪز اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﯾﻦ اﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﺎﻟﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ١٨درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVدر ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،ﻧﺎم و آدرس ﺧﻮد را اﺷﺘﺒﺎه ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺪز اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﯾﻦ اﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .
وی اﻓﺰود :ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ درﻣﯽ آﯾﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ وی
ﮐﺎھﺶ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اش اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾ ﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر از ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻧﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﺷﺨﺎص را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﮐﻤﺎﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ از  HIVدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ در زﻣﺎن ﺗﺠﺮد،
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز در زﻣﺎن ازدواج ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺮد در زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در دوره ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد؛ ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ازدواج ﻓﺮد  HIVاو را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن روﺳﭙﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪز در زﻣﺎن ازدواج ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺮد در زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در دوره ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﻪ اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد؛ ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ازدواج ﻓﺮد  HIVاو را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن روﺳﭙﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ "دوره ﭘﻨﺠﺮه" ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ دوره ،دوره ای ﺳﻪ ﻣﺎھﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪن ﭘﺎدﺗﻦ آن را ﻣﯽ ﺳﺎزد را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ  HIVﭘﺎدﺗﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره وﯾﺮوس
در ﺧﻮن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :راه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﯾﺪز ﺷﺎﻣﻞ ،ﺗﻤﺎس ﺧﻮﻧﯽ ،ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻤﺎس ھﺎی ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎس ھﺎی ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل را دارﻧﺪ و در ھﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﮔﺰارش ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﻤﺎس ھﺎی ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﮐﻤﺎﻟﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری  HIVﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮط داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ ،داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽ اﺳﺖ و  HIVﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل  ٨١ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺸﻮری  HIVﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان ھﺎ و ﻏﯿﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اراﺋﻪ آﻣﻮزش ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ،HIVﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ  HIVدر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﺳﺖ .
ﮐﻤﺎﻟﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای  HIVﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎری  HIVﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد  .ﻻزﻣﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ درﻣﺎن ھﺎ ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد  HIVﻣﺜﺒﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﮫﺎ و اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣٠ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎری ،ﭼﺮا؟ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد!
داﻧﺎﻧﯿﻮز  -ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ٧ ،ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ آﻣﺎر  ٢ﻣﻮرد ﻓﻮت ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ذﺑﺢ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ دام ﺣﯿﻮان آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ  ٢ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت واﮔﯿﺮدار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺣﯿﻮان آﻟﻮده و در ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﺣﯿﻮان آﻟﻮده در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و اﺳﺘﺨﻮان درد در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ و ﺗﺐ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی از ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﮐﺎدر
درﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼع دھﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻇﮫﺎر
ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٢ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺎر
رﯾﯿﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل  ٢٩ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ و  ٧ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪ .وی ،اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ را در ﺣﺎﺷ ﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دھﻨﺪه ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در  ٢٧اﺳﺘﺎن از  ٣١اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ  ٨٧ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و  ١۵ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺳﺎل  ٨٩ﻧﯿﺰ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ١۵۴ ،ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ و  ٢۶ﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .ﺗﻤﺎس
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دام و ﺗﺮﺷﺤﺎت داﻣﯽ آﻟﻮده ،ﮔﺰش ﮐﻨﻪ ھﯿﺎﻟﻮﻣﺎ ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ دام آﻟﻮده ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎی
ﻣﺠﺎز ذﺑﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ راھﮫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن را ،ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وز ارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻘﺶ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از دام ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﺎوﻧﺘﮫﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از دام ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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 - ٣١ﺑﺮای اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﺪارد ٢ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ھﺎ ھﻢ
 ١۵ﺗﺎ  ٢٠روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ در وﺳﻂ ﺑﻮﻟﻮار ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﺑﻮﻟﻮار ﻃﻮﯾﻞ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﺪارد ٢ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن ھﺎ ھﻢ  ١۵ﺗﺎ  ٢٠روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﺳﺪ.
در ﮐﻼت ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه وﻟﯽ از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ٢٢ﺳﺎل ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻮاب
ﻣﺮدم را ﺑﺪھﻨﺪ.

 - ٣٢راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن ﺷﺎﯾﺪ دھﻪ ﻓﺠﺮ ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ٧ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﺎی ﺳﻔﺮ اول ھﯿﺌﺖ
دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ،ھﻨﻮز زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﮫﻢ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﺎده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر راھﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺳﺮاﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺮدم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ -درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر راھﯽ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی اﻃﺮاف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :در زﻣﺎن آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﺪار وﻗﺖ ﻗﻮل داد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ
ﺣﺪود  ٧ﺳﺎل ھﻨﻮز زﻣﺎن راه اﻧﺪازی آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺴﺮﯾﻊ در راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ھﻔﺘﻪ دوﻟﺖ اﻣﺴﺎل
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
وﻋﺪه ھﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻓﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺎن ھﻢ راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را از دﻏﺪﻏﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :اﻋﻼم
ﻧﺸﺪن زﻣﺎن دﻗﯿﻖ راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺿﻌﻒ ھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﻮل ھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره زﻣﺎن ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺮاﯾﺎن از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻋﻼم ﺷﺪه وﻟﯽ ھﻨﻮز ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﺎی ﺷﻮرای ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎن از ھﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﻢ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ.
وی ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔﺬرد وﻟﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ
در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات آن ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﮫﯿﺰات را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .
وی ﺣﻮزه وﺳﯿﻊ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ھﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اھﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎھﺎی ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻧﯿﺰ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺮاﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮫﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺿﺮورت راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن زﻣﺎن آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم اﺑﮫﺎم درﺑﺎره  ٢۴ﯾﺎ
 ٣٢ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر راه اﻧﺪازی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ھﻢ ھﻨﻮز
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻢ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد و ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﺤﺎﻗﯽ  ،ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺎن ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ دھﻪ ﻓﺠﺮ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﺮاﯾﺎن ھﻢ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮫﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪام ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ در ﺳﻔﺮھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  :ﻃﯽ اﯾﻦ  ۴ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶ از  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ
ﺳﻔﺮھﺎی دوﻟﺖ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد.
روﻧﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات
وی روﻧﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﻪ ارزش  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در اﻧﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻘﯿﻪ آﻣﺎده ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ  .وی از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل وزﯾﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳ ﺎل آﯾﻨﺪه ،اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﺗﺎ دھﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٠

ﺗﺎرﯾﺦ 21

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺮداد 1391

ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻧﺪارﯾﻢ و در ﮐﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻧﺒﻮد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
وی ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻤﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
دوره ای ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ .
وی ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺤﺮوم و ﮐﻮﭼﮏ را ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺿﻌﻒ ھﺎی
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﻮردراه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد و ﮔﻠﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﺮاﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎ ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وﯾﮋه ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﮫﻢ
و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.وی از ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ در راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.وی
ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت رواﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺮاﯾﺎن ھﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات و ﻧﯿﺮوی
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺗﺼﺎدف ھﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.وی ﻧﺒﻮد زاﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را از دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮزادان ﺳﺮاﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

 - ٣٣ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اروﻣﯿﻪ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﮫﯽ ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﻣﺮی ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و
ﺿﺮوری اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺘﺢ اﻟﮫﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم دﺧﯿﻞ در ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت روزاﻓﺰون و ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﺪﺷﻪ دار
ﻧﺸﻮد.
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اداﻣﻪ داد :ﭘﺎﺳﺪاری از اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﮫﯿﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﻢ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﻮد .
وی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از اﺑﺰارھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻃﺎ ن ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﮐﻮروش ﺳﺎﮐﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :آﻣﻮزش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺘﺎد ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ٨٠درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺗﮫﯿﻪ و ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/آ ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 - ٣۴ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﯿﻼن ﺧﺒﺮ داد اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزرﺳﺎن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی ﮔﯿﻼن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﯿﻼن از اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزرﺳﺎن اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و اداره
ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از رﺷﺖ ،ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ،ھﺪف از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،آراﯾﺸﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﮕﮫﺪاری و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺻﺪور اﺑﻼغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را از دﯾﮕﺮ اھﺪاف ﺑﺎزرﺳﯽ از
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
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وی ،درﺑﺎره اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزرﺳﺎن در اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف ﮔﯿﻼن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ھﯿﺌﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﯿﻼن در ﻣﺪت ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ وﺻﻮل درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد آن ،ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ آﻧﮫﺎ ،درﺑﺎره واﮔﺬاری رﻗﺒﺎت،
ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺪام ھﺎی اداره ﮐﻞ در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻓﺰود :اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﮔﺰارش ھﺎ و اﻋﻼﻣﺎت ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری
ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ دارو و ﻏﺬا و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آدرس

 - ٣۵ﺑﯿﻤﺎران در ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺎز ھﻠﯿﻮم ﺑﺮای ام آر آی
ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ  -ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ام آر آی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﮔﺮوه داﻧﺶ و ﺳﻼﻣﺖ -ﻓﺘﺎﻧﻪ اﻧﻔﺮادی:
ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ام آر آی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺳﻌﯽ ﺳﺒﺰوار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز ھﻠﯿﻮم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری از اﻧﺪام ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺳﺮوﯾﺲ دھﺪ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه
ام آرآی در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی" ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از
اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ھﻤﺸﮫﺮی ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺳﻌﯽ ﺳﺒﺰوار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﭼﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد .ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ،
ﻓﺸﺎررواﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ،آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن  ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺴﺎرت
ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ دھﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ،درﻣﺎن و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺿﺮوری اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ام آرآی در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪام ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺰ ،ﻧﺨﺎع ،ﭼﺸﻢ ،ﮔﻮش ،ﺳﺮوﮔﺮدن ،ﺳﺘﻮن ﻣﮫﺮه ھﺎ ،اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻔﺼﻞ ھﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش
ﺧﻮن و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻠﺐ و رگ ھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ام آرآی اﺳﺖ.ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه داﻧﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ھﻤﺸﮫﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺳﺒﺰوار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ.
رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻓﺮد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺒﺰوار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪم و اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز ھﻠﯿﻮم .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ای اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺳﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﻃﻼع اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪم و اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز ھﻠﯿﻮم ﺑﺎﺷﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺒﺰوار در ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ زﯾﺮﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﺑﺎره دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺴﻦ
ﭘﻮر ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ھﻤﺸﮫﺮی ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
دﺳﺘﮕﺎه ام آر آی ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.وی اﻓﺰود  :ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻼﯾﻪ ھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﻮﺑﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن دار اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ام آر آی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ام آرآی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﻣﺪادی ﺳﺒﺰوار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ھﺮﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر اورژاﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ام آر آی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم داده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮاورژاﻧﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.وی ﮔﻔﺖ :درﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ام آر آی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻣﺴﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار ﻗﺮار دارد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺒﺰوار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﮔﺰارﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده
ام اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻇﮫﺎرات رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺰوار در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪات ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ھﻤﺸﮫﺮی  ،ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﺳﻌﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ام آرآی ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮاب اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻇﮫﺎرات دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ھﻨﻮز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده و ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﻤﺎﮐﺎن وﺟﻮد دارد.اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ام آرآی ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺰوار ﻧﺒﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ھﺮ روز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٣۶ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢٢٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮوﺟﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢٢٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮوﺟﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺷﮫﺮﮐﺮد ،ﻋ ﻠﯽ ﻧﯿﮑﺰاد ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢٢٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮوﺟﻦ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢٢٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮوﺟﻦ ﺑﺎ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﺶ از  ٧٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح را  ۴٨درﺻﺪ اﻋﻼم و ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اورژاﻧﺲ ،رادﯾﻮﻟﻮژی،
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﺑﺨﺶھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺑﺨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ.
ﻧﯿﮑﺰاد اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻣﺼﻮﺑﺎت دور دوم ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١۵ھﺰار و ۶٨٠
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وزﯾﺮ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی در ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روزه ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری از روﻧﺪ اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢٢٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺮوﺟﻦ ،ﻣﺤﻮر ﭼﮫﺎر ﺧﻄﻪ
ﺑﺮوﺟﻦ ﺷﮫﺮﮐﺮد ،ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ ﺑﺮوﺟﻦ ،ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ ﻓﺎرﺳﺎن ،ﭘﺮوژه راه آھﻦ ﺳﻔﯿﺪ دﺷﺖ ،ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮫﺮ ﺷﮫﺮﮐﺮد ،ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺷﮫﺮﮐﺮد  -ﺑﻦ  -داران ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ھﻢ ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮﮐﺮد  -ﺳﺎﻣﺎن -ﺗﯿﺮان ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد .
ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/آ٣٠

 - ٣٧ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ
ﺗﺮﯾﺒﻮن  -اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻓﺮاد در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و.
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻓﺮاد در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و… ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﮏ دھﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد؛ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از وﺟﻮد آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد راه ﺣﻠﯽ اراﯾﻪ ﺷﻮد ،ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺮاد ﯾﺎ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺪاﻧﻨﺪ در ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﮐﻨﻨﺪ.
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺗﮫﺮان ،ﻗﻢ و اردﺑﯿﻞ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ اﺣﺪاث ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﺎﺻﺤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ زوج ،ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﮐﺎھﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻧﺰوا را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد و ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٣٠ﺗﺎ  ۴٠درﺻﺪ از ﻣﺮدان ﺑﻪ
اﺧﺘﻼل اﻧﺰال زودرس ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣۵ﺗﺎ  ۴٠درﺻﺪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع اﺧﺘﻼل ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ در ھﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای ،آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﮐﺸﻮر ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﻧﺪک ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺿﺮورت اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آذﯾﻦ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﮫﺮﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ھﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد )از ﺟﻤﻠﻪ آﮔﺎھﯽ ،ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت( ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ،
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺴﺎن ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اھﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺮﮐﺰ
درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ( را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺟﮫﺖ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﻣﺮدم را در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
آذﯾﻦ اداﻣﻪ داد :ﺳﻼﻣﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﻇﺎھﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺎز ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر
ھﻤﺰﻣﺎن ھﻤﻪ ﻧﺴﻞ ھﺎ )از ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان( ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻓﺮوﺗﻦ اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ ،ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎھﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎھﺪ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮروت راه اﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺛﺒﺎت و
ﭘﺎﯾﺪاری آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ زوﺟﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮫﻢ ﻣﻮﺛﺮی در دوام و ﻗﻮام ﺧﺎﻧﻮاده
دارد و ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺮد و زن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻈﻢ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی و رواﻧﯽ و ﮐﺎھﺶ اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﮫﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
زوﺟﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻓﺮوﺗﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ۵٠درﺻﺪ ﻃﻼق ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در زوج ھﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ،اﺣﺘﻤﺎل
ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﺎل  ٧٩ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻮاع درﻣﺎن ھﺎ و ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از درﻣﺎن ھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮاﺟﻌﺎن
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ،آﻣﻮزش و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﻘﺎﺿﺎی روزاﻓﺰون را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎزار ﺑﺎ واردات و ﻓﺮوش دارو ھﺎ و ﻓﺮاورده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
روش ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﯿﺘﻢ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دارو ھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و
ﻋﻮارض ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎزار ،ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ راھﮑﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺼﻮرت ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوھﺸﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدم در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﺑﺰرﮔﺘﺮی روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺨﺎص را در ھﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎ
ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
آذﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﻏﺪﻏﻪ ھﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ھﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ روی ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ او ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﮕﺮش ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﻋﻠﻤﯽ را
ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺗﺎﮐﻨﻮن
روﯾﮑﺮدی ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،روان ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .در ھﻤﻪ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻨﺴﯽ ،اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت آﻣﻮزش ﻧﺎدرﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺤﺮاف ھﺴﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ،ھﯿﭻ
ﻧﮫﺎدی ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ از ﻧﮫﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آراﻣﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه اﺳﻼم
ھﻢ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﮕﺎه ﻧﻔﯽ ﺳﻠﺐ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ارﺿﺎی درﺳﺖ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﺎک ﮐﺮد.
ﻓﺮوﺗﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آن در ﻗﻮام ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻧﮕﺎه
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺳﺨﻦ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺪارزش درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮ اﻧﺪازه ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺎﺻﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای درﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﯽ و روﺣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﻨﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در رﺷﺪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :رﯾﺸﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
زوج ھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ھﺎ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،آﻣﻮزش ھﺎی ﭘﺲ از ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ زن و ﺷﻮھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎھﻮراه ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮوﺗﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺪارزش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ
اﺳﺖ وﻗﺘﯽ آﻣﻮزش ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص داده ﻧﺸﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از راه ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺧﻸ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده و در ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و
ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺎھﻮاره ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﻣﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ داروھﺎﯾﯽ را اراﯾﻪ و روش ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ھﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺧﻮد در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ روی ﺑﺪن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ھﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع زﯾﺎدی دارد ،ﻋﻮارض ﺟﺪی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ را در درازﻣﺪت ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ دارو ھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و
ﻋﻮارﺿﺸﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﯾﺎ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از درﻣﺎن و ﯾﺎ ﻧﮕﺮش درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻇﯿﻔﻪ وزارت ﻋﻠﻮم و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﺎﺻﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در آﻗﺎﯾﺎن اﻧﺰال زودرس و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ و در ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ارﺿﺎی دﯾﺮرس و
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺮاﺿﺸﺎن را ﻣﺪاوا
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آذﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻓﺮاد در ﺑﺨﺶ ھﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از راه
ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ،اوروﻟﻮژﯾﺴﺖ ،آﻧﺪروﻟﻮژﯾﺴﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻏﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﻣﺸﺎوره و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
آذﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد
ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻓﺮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎورھﺎی ﺿﺮوری ،ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آذﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺷﺮح ﺣﺎل دﻗﯿﻖ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ وﯾﺮوس و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻻزم ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ را ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺒﺨﺎل )ھﺮﭘﺲ( ﻋﻨﻮان و اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﺗﺒﺨﺎل ﺣﺎد ،ﻣﺰﻣﻦ ،ﻋﻮد ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺿﺎﯾﻌﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
ﻧﺎﺻﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۶ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮاده دوﻟﺘﯽ در ﺗﮫﺮان دارﯾﻢ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ،
روزﺑﻪ و ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ و  ٢ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎھﺪ و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان دارای ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺘﺮش آن ھﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در وزرات ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رازداری رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
دﮐﺘﺮ آذﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ رازداری و اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮﮔﻪ ھﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﮫﺰ ﺧﻮد
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻧﺎم ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻔﺖ :ھﺪف اﺻﻠﯽ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ ﻓﻘﻂ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ھﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎر اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آﺳﯿﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت درﻣﺎن
ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ او وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺳﺮدی ﺑﺮ ھﻤﺴﺮش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﭘﺲ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭼﻨﺪ ﻗﺮص و دارو ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮدی ﺑﺮ ھﻤﺴﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ رواﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد ﭘﺲ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪاوای اﻣﺮاض ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻣﺤﺪود ﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ارﺗﻘﺎی آن ﺑﺤﺚ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻸ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎھﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در واﺣﺪھﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ھﻢ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
واﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار داده ﺷﺪه ،واﺣﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﻣﮫﺎرت ھﺎی ازدواج ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻠﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺮوﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ:

 - ٣٨درﺑﺎره ﮐﻮﻟﯿﺖ روده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ در اﯾﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ روده ،از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎیِ ﮔﻮارﺷﯽ
روﺑﮫﺎﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن،
آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ در اﯾﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ روده ،از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎیِ ﮔﻮارﺷﯽ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ .
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻓﺴﺘﻔﻮد و اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻣﺘﮫﻤﺎن ردﯾﻒ اول اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،دﮐﺘﺮ
ﻧﺎﺻﺮ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ درﯾﺎﻧﯽ ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ روده
آﺷﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ! از اﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ روده اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺮﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﻪ روده در روﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ دﭼﺎر اﻟﺘﮫﺎب ﻣﯿﺸﻮد.
ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻟﺘﮫﺎب ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻧﻪ! در ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ روده ﺑﺰرگ،ﺑﻌﺪ از اﻟﺘﮫﺎب و ﺗﻮرم روده ،ﮐﻤﮑﻢ زﺧﻤﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﮫﻮﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ روده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﮫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﮔﻮارﺷﯽ رخ ﻣﯿﺪھﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﺎﻟﺢ ،ﻣﺨﺎط روده ،ﺧﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ! اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ روده ﯾﺎ ﻓﻘﻂ در
ﻗﺴﻤﺘﯽ از روده ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ اﻟﺘﮫﺎب روده ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻮن ،ﮐﻮﻟﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺘﺶ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮔﻮارﺷﯽ اﺳﺖ؟
ﻧﻪ! اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ  ٢ﺻﻮرت ،ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ؛ ﯾﮑﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روده ﺑﺰرﮔﺎﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﺎرج رودھﺎی .در ﺣﺎﻟﺖ
اول ،ﺑﯿﻤﺎران از ﻋﺎﻟﯿﻢ رودھﺎی (اﺳﮫﺎل ﺧﻮﻧﯽ و زورﭘﯿﭻ) ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮال ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و اﯾﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺣﺘﯽ اﻓﺴﺮده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﺳﮫﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﺮک و ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﯾﺒﻮﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﻓﻊ ﺧﻮن دارﻧﺪ.
درﮔﯿﺮﯾﮫﺎی رودھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﻤﻮال در اﻧﺘﮫﺎی روده ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﯾﺎ ھﻤﻮروﯾﯿﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﺐ و دردھﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ رودھﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎران در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺪرت ﺧﻢ ﮐﺮدن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮاﺗﺶ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﺎﻟﯿﻢ رودھﺎی ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ .ﺣﺘﯽ درﮔﯿﺮﯾﮫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ رخ دھﺪ!
ﮔﺎھﯽ در ﭘﻮﺳﺖ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎق ﭘﺎ( ھﻢ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد  .ﺧﺎرﺷﮫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ،اﺧﺘﺎﻻﻟﺖ ﮐﺒﺪی و ﺻﻔﺮاوی و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﮕﮫﺎی ﮐﻠﯿﻮی و
ﺻﻔﺮاوی ھﻢ ﻧﺎﺷﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻃﯿﻒ ﻋﺎﻟﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﻠﻪ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺸﺨﯿﺺ از ﻋﺎﻟﯿﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :درد ﺷﮑﻢ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﻣﻘﻌﺪ و اﺳﮫﺎل .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪی ،ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﺗﺴﺘﮫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد :آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع و آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن.
در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع ،ﮔﻠﺒﻮﻟﮫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ دﯾﺪه و ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ھﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ آھﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﺒﻮﻟﮫﺎی
ﺳﻔﯿﺪﺧﻮن ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺪﯾﻢ اﻧﺘﺎﺳﯿﻮن ( در اﯾﻦ روش ،ﺑﺎﻓﺖ رﮐﺘﻮم )ﻣﻘﻌﺪ ( از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮال ﻣﺨﺎﻃﯽ ﮐﺎﻣﺎل ﻣﻠﺘﮫﺐ ﭘﯿﺪا
ﻣﯿﮑﻨﺪ و زﺧﻤﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ  .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺰ از روش ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﺎل ﻧﺸﻮﯾﻢ؟
ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ،آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری،ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  .ﮐﻮﻟﯿﺖ ،در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮردن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﺘﯿﮋﻧﮫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس ﯾﺎ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری،ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻓﺘﮫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻋﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﺳﺘﺮس و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ.
و درﻣﺎﻧﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
روﺷﮫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮔﺎھﯽ از ﺷﯿﺎﻓﮫﺎی ﺿﺪدرد ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺎھﯽ از
ﮐﻮرﺗﻮﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻮرﺗﻮﻧﮫﺎ ،ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان دارﻧﺪ ،اﯾﻦ درﻣﺎن را ﺑﯿﺶ از  ۴ﻣﺎه اداﻣﻪ
ﻧﻤﯿﺪھﯿﻢ .
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮫﺎی داروﯾﯽ ﺟﻮاب ﻧﻤﯿﺪھﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﻟﻮن را ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﻪ اﺻﻄﺎﻟﺢ ،ﮐﻮﻟﮑﺘﻮﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ،ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دارو اداﻣﻪ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺨﻔﯿﻒ دھﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮرﺗﻮن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و اﻟﺰم اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮏ ،دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ و ﮐﻤﮑﻢ آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻪ ﻋﻮارﺿﯽ دارد؟
ھﺮ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم روده ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﺎر ،درﮔﯿﺮ ﺷﻮد؛ ﺑﻌﺪ از  ١٠ﺳﺎل،
ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ  ١ﺗﺎ  ٢ﺳﺎل ﮐﻮﻟﻮﻧﻮﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﭗ ﮐﻮﻟﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ١۵ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
اﻟﺰم اﺳﺖ.

 - ٣٩ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران از روی ﻧﺎﭼﺎری ﺳﮫﻤﯿﻪ داروﯾﺸﺎن را در ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از روی ﻧﺎﭼﺎری ﺳﮫﻤﯿﻪ داروﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﻻﻻل ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در
وھﻠﻪ اول اﯾﻦ دﻻﻻن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر رﯾﺸﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
رھﺒﺮ ﻣﮋدھﯽ آذر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس درﺑﺎره ﻋﻠﻞ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه دارو در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و ﻓﺮوش داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب و ﻗﺎﭼﺎق در اﯾﻦ ﺑﺎزار اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :از دﻻﯾﻞ ﻣﮫﻢ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﺮوش داروھﺎی ﮐﻤﯿﺎب و ﻗﺎﭼﺎق در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی
آﻧﺎن اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ دارد ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ دارو ﻣﺜﻼً از داروﺧﺎﻧﻪ  ١٣آﺑﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دارو را
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻻﻻﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻓﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.ﻣﮋدھﯽ آذر
اداﻣﻪ داد  :وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻃﺮف دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داروھﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ھﻢ ﺑﺮای آن ﺧﺮﯾﺪار وﺟﻮد دارد ،ﺑﻔﺮوﺷﺪ.وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﯾﺪار دارو
وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ داروھﺎ را در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل دﻻﻻن اﯾﻦ داروھﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ،
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﮫﻤﯿﻪ داروﯾﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﮋدھﯽ آذر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻓﺮوش دارو در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ھﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ آن اﻗﺪاﻣﺎت رﯾﺸﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﻘﺮ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داد.رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزا ن اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه دارو ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻀﻼت دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺸﻪ ای و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﮑﺎری،
ﻓﻘﺮ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺛﺮوت و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺣﻞ ﮐﺮداﮔﺮ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎھﺮی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ در -ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﮕﺮی در ﺗﮫﺮان
ھﻤﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش دارو از ﻗﺒﻞ از دھﻪ  ٣٠و ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ داروﯾﯽ ﺟﮫﺎن دﻓﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮوش دارو ﺑﻮد وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ھﺮ وﻗﺖ دارو اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دارو ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﻗﻼم ﺑﺴﯿﺎری دارو ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ
رخ ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻮدک و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ داروﯾﯽ در آن
ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دﻓﺎﺗﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﺴﺌﻮﻻن در
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻃﺮح ژﻧﺮﯾﮏ دارو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ھﺰار ﻗﻠﻢ دارو ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ داروﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎری ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ وارد
ﮐﺸﻮر ﻧﺸﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﻗﻠﻢ دارو ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫ ﺎﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﮋدھﯽ آذر اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ و روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺑﺰرگ داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آن ﮐﺴﺐ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن داروﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻏﺬا
و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ اداﻣﻪ دارد وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪ ای اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﭼﻮن اﻣﺮوز ھﻢ دوﻟﺖ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﻐﻠﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.ﻣﮋدھﯽ آذر اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ در وھﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﻓﺴﺎد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺮزده از ادارات ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه داروﯾﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﮔﻔﺖ :در اﻗﺪام ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و دﻻﻻن ﮐﻨﺎر داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم دارو ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﯾﺸﻪ ای ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﻣﺮدم ﮐﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ داروی ﺧﻮد را ﻧﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﻐﻞ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻻزم را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.

 - ۴٠در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ دور ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﻢ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺮ ﺳﺎل ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،دوﻟﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﯿﺒﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﺒﻮب ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ھﺮ ﺳﺎل دور ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﻢ.
ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺴﺎل ﮐﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :اﻃﻼع دﻗﯿﻖ ﻧﺪارم ،ﭼﻮن دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در وزارت ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎرھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﯾﮏ درﺻﺪی ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ١۵درﺻﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﮫﺎی ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ  ١٠درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی و  ٣٠درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮرﺷﺎن ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ؛ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل اول ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دوﻟﺖ و ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺳﺖ.وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ در
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و واﻗﻌﯽ دﯾﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ  ٢٣درﺻﺪی ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎ  ٩درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .
وی ﮔﻔﺖ  :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﯾﻦ رﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد اﻣﺎ ﻋﻤﻼً
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪھﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺪ .اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم
ﻧﺸﺪن ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺎ اﻻن اﺻﻼً در ﻓﻀﺎی ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ را ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ دھﯿﻢ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺣﺪود  ٧ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ  ٣٫۶ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻗﺮار ﺑﻮد ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ٨٨و  ،٨٩اﺟﺮا ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎرھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪی در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان را در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻓﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﮫﺎم ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ،ھﻢ ﻣﺠﻠﺲ و ھﻢ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ وارد ﺷﻮد.ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ  :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از  ۵درﺻﺪ ﺗﺎ  ٧درﺻﺪ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای  ٢٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺮ ﺳﺎل وﺟﻮد دارد ،ھﺮ
ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺤﺜﮫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،دوﻟﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻄﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﯿﺒﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺮ  ١٠درﺻﺪی ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻼً ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ و در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ
ﻣﻌﯿﻮب دور ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﻢ.

 - ۴١ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺑﻮی ﻋﺮق ﺑﺪن
ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ  -ﺑﻮی ﺑﺪ ﻋﺮق ﺑﺪن ،ﻋﺮق اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮ دار ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻀﻮ آﮐﺎدﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺑﻮی ﺑﺪ ﻋﺮق ﺑﺪن ،ﻋﺮق اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮ دار ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ" .
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻀﻮ آﮐﺎدﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺑﻮی ﺑﺪ ﻋﺮق ﺑﺪن ،ﻋﺮق اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮ دار ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺮ ﺑﻮی ﺑﺪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎی و ﻗﮫﻮه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﺮق در ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه آﺳﻮده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﮑﺮر ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﺑﻮن ھﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و ﺣﺬف داﺋﻤﯽ ﻣﻮھﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻮراﺑﮫﺎی ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﻮراﺑﮫﺎی ﺗﯿﺮه  ،ﯾﺎ ﺟﻮراﺑﮫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻔﺶ ھﺎی
ﮐﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻔﺶ ھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺻﺪف ﻧﯿﻮز

 - ۴٢آﻣﭙﻮل دﯾﮕﺮ دردآور ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -ﺑﺮای آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم آﻣﭙﻮل ﻧﮕﺮان ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﺸﺎن ﺳﯿﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺒﺮھﺎی
ﺧﻮﺷﯽ در راه اﺳﺖ .ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  MITﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻧﺘﻘﺎل داروھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎران،
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮزن دردآور آﻣﭙﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ھﻤﻮاره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ درد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮزن آﻣﭙﻮل دارﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدی در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن روی اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان داروھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ روﺷﯽ
ﺟﺰ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻮزن آﻣﭙﻮل ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺳﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  MITﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻧﭽﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪت ھﺎ ﭘﯿﺶ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن در ﻣﺤﯿﻂ
ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Lorentzاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺼﯽ از داروھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﺧﺮﻃﻮم ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﭘﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درد ﯾﺎ ﺳﻮزﺷﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎل دارو ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن از
ﻣﺪت ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺰرﯾﻖ ﺟﺖ از ﭼﻨﺪ دھﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎری ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ھﻤﻮاره ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻦ روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ھﻮا ﯾﺎ ﮔﺎز ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮی از ھﻮا ﯾﺎ ﮔﺎز ﻓﺸﺮده ﻧﯿﺴﺖ  .زﯾﺮا ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  MITدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺮوی
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ و ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ اﺑﺪاع ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک  Lorentzﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻧﺼﺐ و درون آﻣﭙﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه،
اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﻘﺪار
ﻣﺸﺨﺼﯽ از دارو را ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﻓﺸﺮده ﺳﺎزد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ از داروھﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ در ھﻮا ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ٣١۴ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( وارد ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل دارو در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
را ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﭙﻮل ھﺎ اﻧﺘﻘﺎل داروھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮزن دردآور آﻣﭙﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺖ در ﭘﻮﺳﺖ در
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل دارو را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻻزم ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮق و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل دارو دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫﯽ
زده اﻧﺪ .
آﻧﮫﺎ ﻧﻤﻮدارھﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻌﺎدل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .
دﺳﺘﮕﺎه در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل دارو ﺑﻪ ﺑﺪن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎر ،اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف در ﭘﻮﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
در آن و در اداﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ ﻓﺸﺎر اﻧﺘﻘﺎل دارو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارو ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه،
ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل دارو ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ھﻮﮔﺎن از دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه  MITو از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﺨﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل دارو از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻧﻮﯾﻦ داروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻄﻌﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻟﻎ اوﺿﺎع ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﮫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺖ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل دارو ﺑﻪ ﺑﺪن اﺳﺖ .در
روش ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻮزن آﻣﭙﻮل ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ورود ﺳﻮزن دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ  ٣٨۵ھﺰار ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ دارو ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﭙﻮل ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎرھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ،اھﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  MITﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه MITﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﻃﻮل ھﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ
ﺗﺰرﯾﻖ داروﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮی دارد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ دارو را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻧﻮﯾﻦ روی آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻤﻞ درد ﺳﻮزن در آﻧﮫﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود .
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روش ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮان در اﻧﺘﻘﺎل دارو ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺑﺪن ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺸﻢ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﺑﺮد؟ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه  MITﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری
ھﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫﯽ زده اﻧﺪ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه داروھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮫﺎ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دارو ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﭙﻮل ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻋﻤﻼ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺰرﯾﻖ داروھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮدر ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرھﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری )ﺧﻨﮏ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ( واﮐﺴﻦ ھﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ واﮐﺴﻦ ھﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﮐﺎر ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ و ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮدر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﻧﺪارد .از اﯾﻦ رو ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﮫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﮫﺪی ﭘﯿﺮﮔﺰی

 - - ۴٣رد درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﻮز وارد ﮐﻨﻨﺪه داروی ﺣﺮام
رﺟﺎ ﻧﯿﻮز -
ﭘﺲ از اﺑﻄﺎل ﻣﺠﻮزھﺎی ﺷﺮﮐﺖ "اﻓﻖ داروی ﭘﺎرس" و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺠﺲ و ﺣﺮام  MOVE FREE ADVANCEDدر داروﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از داروﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ "اﻓﻖ داروی ﭘﺎرس" از ﺳﺰﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻧﺎ ﮐﺎم
ﻣﺎﻧﺪ! دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪی رﯾﯿﺲ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاھﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻔﺖ :اﺑﻄﺎل ﻣﺠﻮزھﺎی
"اﻓﻖ داروی ﭘﺎرس" اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ،و اراﺋﻪی
ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ  MOVE FREE ADVANCEDﺑﺮای اﺑﻄﺎل رای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راه ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
� وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﯿﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل  MOVE FREE ADVANCEDﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری روﺑﺮو ﺷﺪ.

 - ۴۴ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﮕﺮھﺎی وﯾﮋه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز -
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻨﮫﺎی ھﻤﺮاه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺴﮕﺮھﺎی وﯾﮋه
ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،ﺗﻠﻔﻨﮫﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوز از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻓﻨﺎوری ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮدازﺷﮕﺮھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺟﺮای ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺠﮫﺰ
ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮھﺎﯾﯽ ﭼﻮن دورﺑﯿﻦ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ،ﺟﯽ ﭘﯽ اس ،ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ و ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮھﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻣﺎن و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺣﺎﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺴﮕﺮاﯾﮑﺲ ﭼﻠﻨﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ  ٢٫٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺎ ھﺪف ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﺤﻮل ﺣﺴﮕﺮھﺎ و
ﻓﻨﺎوری ﺣﺴﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﺪﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮔﺮوه ھﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ اﺟﺰاﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ،ﺿﺒﻂ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﺳﯿﺎﻻت زﯾﺴﺘﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن،
اﺣﺴﺎس و ﺣﺎﻻت و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺪن ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺪاع اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮھﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﭼﻮن ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮدازش
ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ اﮔﺮ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮدآوری ﺷﻮد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ  ۶ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺻﺤﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ،اﺻﺎﻟﺖ ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺰه  ٢٫٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﻨﺎوری ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺳﻨﺴﯿﻨﮓ اﯾﮑﺲ ﭼﻠﻨﺞ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺒﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
دﻻر ﺻﺮف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از  ١۵درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﺣﺴﮕﺮھﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﺣﺴﮕﺮ و راه ﺣﻠﮫﺎی ﺣﺴﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺴﮫﯿﻞ ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اراﺋﻪ
دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

 - ۴۵ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٠٧ھﺰار ﻋﺪد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ  ٩/٩۵درﺻﺪ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ٨۴در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١٠٧ھﺰار و  ٣٢٠ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٣رﻗﻢ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ١۴١ھﺰار و  ٢١٩ﺗﺨﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ؛ ھﻢ اﮐﻨﻮن از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﻨﺞ ھﺰار و  ۴١٣ﺗﺨﺖ در ﺑﺨﺶ آی.ﺳﯽ.ﯾﻮ ،ﭼﮫﺎر ھﺰار و ۵٠٩
ﺗﺨﺖ ﺳﯽ.ﺳﯽ.ﯾﻮ و ﯾﮏ ھﺰار و  ۵۵ﺗﺨﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ھﻔﺖ ھﺰار و  ۵۶٧ﺗﺨﺖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﻪ ھﺰار و ٩٨۵
دﯾﺎﻟﯿﺰ ،ھﺸﺖ ھﺰار و  ۴٠ﺗﺨﺖ اورژاﻧﺲ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

 - ۴۶ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ای ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -در دﻧﯿﺎ  ١٣اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ  ١١اﻗﻠﯿﻢ آن در اﯾﺮان اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠ھﺰار ﮔﯿﺎه در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢١٠٠ﻧﻮع از آن دارای ﺧﻮاص داروﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از ﺻﺎدرات ﻓﻠﻪ ای ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوری اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮔﯿﺎھﺎن در ﮐﺸﻮر ﻓﺮآوری ﺷﺪه و ﺑﺎ ارزش اﻓﺰودﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺘﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآوری را ﺑﺮ ﻋﮫﺪا دارﻧﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ دارو ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ وزارت
ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ،ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺪت ۴روز در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺼﻠﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی
اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ را ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺎر ھﺎ ﺑﻪ
اﺣﯿﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﺸﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺳﺘﺎد در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه ای در آن در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد را از ﭼﻨﺪ زاوﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و داروھﺎی
ﮔﯿﺎھﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زواﯾﺎ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎ  ١٣اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ١١اﻗﻠﯿﻢ آن در اﯾﺮان اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠ھﺰار ﮔﯿﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢١٠٠ﻧﻮع از آن دارای ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ  ٢٧٠٠ﻧﻮع ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﺑﻪ داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ھﺎ ﺑﺎ داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن  ٧٠درﺻﺪ دارو
ھﺎ ﮔﯿﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺟﮫﺎن ﺑﯿﻦ  ۴٠ﺗﺎ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۵ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از  ٧٠داروی ﮔﯿﺎھﯽ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ دارو ھﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﯿﻤﻪ و ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر  ١٧٧ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و  ١٠٢ﻓﻌﺎل داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻓﺮوش از داروھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎھﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺪت ۴روز از ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺼﻠﯽ آﻣﺎده اراﺋﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و
داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ.

 - ۴٧ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،دﮐﺘﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،دﮐﺘﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ٨۵ﺗﻌﺪاد داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه  ٢٠٠ﻧﻮع دارو ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٧٠٠ﻧﻮع داروی
ﮔﯿﺎھﯽ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺠﺎرت ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن در
ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن از ﺗﺠﺎرت ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ  ۴٠ﺗﺎ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺳﮫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص دھﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺗﺠﺎرت ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﻣﯿﻼدی ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎرت ﮔﯿﺎھﺎن
داروﯾﯽ ﺑﻪ  ۵٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه از ﺗﮫﯿﻪ اﻃﻠﺲ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ ھﻢ  ١٧اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،اﻃﻠﺲ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺗﮫﯿﻪ
ﺷﺪه و آﻣﺎده اراﯾﻪ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺧﺮداد
ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره  ٩۵٠ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 - ۴٨ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ رھﺒﺮ :ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺻﻔﮫﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻤﭗ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز و ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪرﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮی ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺘﺎدان را ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ رھﺒﺮ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:در ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﺮک
اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻪ ﮔﺎھﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد در آن زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ رود ،اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم و ﻗﺮآن ،ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺻﻔﮫﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اراﺋﻪ وﻋﺪه ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .
ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪ
رھﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ و ﻣﮫﺎرت ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﺗﺮک ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮک دارد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻔﺮ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در
ذھﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻔﺮ از ﮐﻤﭗ ھﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در روان اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﮐﻤﭗ ھﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪرﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭗ ھﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺘﺎدان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭗ ھﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮاز ﭼﻨﺪﮔﺎھﯽ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭗ ھﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ذی رﺑﻂ داده ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ ﺗﮑﺮار ﺗﺨﻠﻔﺎت در
اﯾﻦ ﮐﻤﭗ ھﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ادوار ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻨﮫﺎ راه ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ و
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرگ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺎﻣﻮران در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻤﭗ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻤﭗ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﻠﯿﺲ
ﺗﮫﺮان ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﭗ ھﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ۴٩ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ،زﻧﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻐﺰ آﻧﮫﺎ ،ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز )ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان( ﺷﺎﯾﻊ و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺎدر ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻی  ۵٠ﺳﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ  ۶٨درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ھﻢ در زﻧﺎن و ھﻢ در ﻣﺮدان در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ  webmedآﻣﺪه وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﯾﺎ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﮫﺎ
ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻋﻤﻞ ،اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ) اﺳﻔﻨﺠﯽ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه و از اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﻮام آﻧﮫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎرھﺎی وارد ﺑﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮدن اﺳﺘﺨﻮان ران( ﯾﺎ ﺧﺮدﺷﺪﮔﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮدﺷﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﮫﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮات در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻤﻞ وزن( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،ﺳﺮ و ﮔﺮدن اﺳﺘﺨﻮان ران ،دﻧﺪه ھﺎ و ﻣﭻ دﺳﺖ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎﯾﯽ در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی از ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ آﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻋﻼﻣﺘﯽ ھﻤﭽﻮن درد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎل ھﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻣﮫﺮه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درد ﺧﻨﺠﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪی را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ از وﺳﻂ و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،درد ﻣﺪاوم در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮐﻤﺮ و ﻟﮕﻦ ﺟﺎی دردھﺎی ﻟﺤﻈﻪ ای را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﺑﻠﻨﺪی ﻣﮫﺮه ھﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻤﺮ ،ﺷﮑﻞ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد )ﻗﻮز ﭘﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﻣﺴﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد(.
ﭘﻮک ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ و ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ  .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺎدات روزﻣﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﺧﻮراﮐﯽ و داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺮوز ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮک ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻮﯾﯽ( ﺑﺪون درد اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ درد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن ﻟﺨﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮن در ﺳﯿﺎھﺮگ ھﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺪام ھﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰد  ٣٠درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺒﻮﻟﯽ رﯾﻪ )ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﻟﺨﺘﻪ ھﺎ در ورﯾﺪھﺎی رﯾﺰ رﯾﻪ ھﺎ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻋﻮارض ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارﻧﺪ( ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در  ٢٠درﺻﺪ ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﮫﺮه ھﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﭼﺮا ﻣﮫﻢ اﺳﺖ؟
از ھﺮ دو ﺧﺎﻧﻢ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ
و ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﯿﺒﺖ از ﮐﺎر و ﻋﺪم ﮐﺎرآﻣﺪی( ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮ و ﮔﺮدن اﺳﺘﺨﻮان ران ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﺎه از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﯾﮏ ﺳﻮم آﻧﮫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی و ﻓﻌﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر و زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
در آﯾﻨﺪه اﺑﻌﺎد ﻏﻮل آﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ھﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در اﺳﺘﺤﮑﺎم
اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و داروھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﻣﺮدان و ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ از زﻧﺎن و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ  .ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود  ٢۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ .
ﻃﯽ  ١٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از  ٣۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ،اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
در ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ،اﺳﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در ﺣﻔﻆ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ دارد و ھﻢ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و اﻓﺖ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن ﺑﺪن،
ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﺗﺎ ﭼﮫﺎر درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﯾﮏ دوره  ١٠ﺳﺎﻟﻪ ٢۵ ،ﺗﺎ  ٣٠درﺻﺪ از
ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ در ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﻣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎری ھﻤﭽﻮن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ،ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی ﮐﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺪﻏﺬاﯾﯽ و
ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ،اﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون )ﯾﺎ ھﻮرﻣﻮن ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ(
ھﻤﯿﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﺑﺎ روش ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﮑﻦ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ھﺎی رادﯾﻮﻟﻮژی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺎدات روزﻣﺮه ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺳﯿﮕﺎر را ﮐﻨﺎر ﮔﺬارد ،روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ ورزش ﮐﻨﺪ ،از ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬاھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ...ﻗﺪم دوم ،ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﺧﻮراﮐﯽ )روزاﻧﻪ  ١٠٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ از اﺳﺘﺮوژن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و  ١۵٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﯾﺎﺋﺴﻪ ای ﮐﻪ از اﺳﺘﺮوژن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) Dﻣﺜﻼ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﺮص ﯾﺎ ﮐﭙﺴﻮل از ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ھﺎی ﻣﻮ ﺟﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮا دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dھﺴﺘﻨﺪ( و اﺳﺘﺮوژن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری را دارﻧﺪ .
ﻗﺪم ﺑﻌﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺮوز ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان Risedronate
)ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ) ( Ibandronate،Actonelﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری  (Bonivaﯾﺎ  Zoledronateﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ) ( Reclastرا ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﮐﻠﺴﯿﻢ
از ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ داروھﺎ ھﻤﭽﻮن ) Raloxifeneﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری  ، (Evistaﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﺳﺘﺮوژن ،آﺛﺎر ﻣﻔﯿﺪ آن را ﻋﺎﯾﺪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺎﻧﯽ از آن ﻧﺼﯿﺐ
ﺑﺪن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻠﺴﯽ ﺗﻮﻧﯿﻦ )ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎری  Calcimarﯾﺎ  (Miacalcinو) Teriparatideﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری  Forteoﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ھﻮرﻣﻮن ﭘﺎراﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ( ﻧﯿﺰ در درﻣﺎن اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
ﻧﮕﺎر ﮐﺮﻣﯿﺎن

 - ۵٠ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ،روز ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﺸﯿﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﯿﮕﯽ ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :روز  ١۴ژوﺋﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ٢۵ﺧﺮدادﻣﺎه اﺳﺖ ،از
ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺗﻘﺪﯾﺮ از "اھﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن" ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻦ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن در اﯾﻦ روز "ھﺮ اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﺖ" ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه اﯾﻦ روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻪ ﺟﺎری در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ١۴ھﺰار ﻧﻔﺮی اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اھﺪای ﺧﻮن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اھﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻮن ﺗﮫﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺧﻮن ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :روزاﻧﻪ ﺳﻪ ھﺰار واﺣﺪ ﺧﻮﻧﯽ و ﻓﺮاورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ از اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ۶٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠واﺣﺪ
ﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﺟﺰو ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن آﺳﯿﺎﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺟﺰو ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻌﺎری در اﯾﻦ روز اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ٩١ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اھﺪا ﮐﻨﻨﺪه ی ﺧﻮن ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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 - ۵١اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰودی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﮫﺮی و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺰودی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻟﻮﮔﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده" ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وب دا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺟﺮای ﺳﺮود ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﯾﮏ ﮔﺮوه ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﮏ در ﺗﮫﺮان ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود  :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎھﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺰودی از ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
"

 - ۵٢وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وزﯾﺮ ﮔﺰارش دھﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن )وﻓﺎ(  :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارﺷﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری وﻓﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮔﺰارش در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی اﻣﺴﺎل وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺗﻨﮫﺎ وزﯾﺮ دوﻟﺖ دھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ھﯿﭽﮕﺎه در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ
روی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :دﮐﺘﺮ دﺳﺘﺠﺮدی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وزﯾﺮ دوﻟﺖ دھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ درﺑﺎره از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ :در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ۶٠٠٠ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺤﻞ
درآﻣﺪ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وزﯾﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
وﺻﻮل اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ/.

 - ۵٣ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻓﻌﻠﯽ) ﺗﯿﭗ ﯾﮏ ،دو و ﺳﻪ( ﺑﻪ  ۵دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﺎت ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در آﻣﻮزش و اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪ اﺷﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺗﻼف ھﺰﯾﻨﻪ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ھﺪف ھﺎ و اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ھﺪف در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و در ﺟﮫﺖ ﮐﻼن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب و ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﻣﻠﯽ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ھﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺎز ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﻣﺼﻮﺑﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺟﻨﺒﻪ
ھﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻣﺜﻼً اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ  ۵دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼً در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ۵داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻠﯽ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﻼً رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ھﺰﯾﻨﻪ -اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش رﻗﺎﺑﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی داﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ۵۴دوره ھﺎی ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﺖ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎدان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دوره
ھﺎ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ اﺳﺘﺎدان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﺮان ﺑﺎﻗﺮی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،اﻓﺰود  :ﺑﺮﮔﺰاری دوره ھﺎی ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻓﺰاﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎدان از ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ در
ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن ﺟﺴﻢ ﺑﺎ روح ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ
آﻧﮫﺎ ﺑﺎ روح ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎﻗﺮی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎورھﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ دھﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮﮔﺰاری دوره ھﺎی ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺘﺎدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺮﮔﺰاری دوره ھﺎی ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ دوره ھﺎ و ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﺎرف
اﻟﮫﯽ آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ دوره ھﺎ اﻓﺰود :اﯾﻦ دوره ھﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎدان ﺟﺬب ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻗﺮی ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺎد و ﺷﺎﮔﺮد راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺨﺶ از ﺿﺒﻂ ﺻﻮت
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﺎدان ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﻐﻞ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎدان ﺑﺮای اﯾﻔﺎی درﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دوره ھﺎ اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ و اﯾﻦ دوره ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎدان را ارﺗﻘﺎ دھﺪ.

 - ۵۵آﻏﺎز ﮐﺎرﮔﺎه  ۴روزه آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
 ٢٧ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،راھﺒﺮدھﺎ و روش ھﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری،
ﮐﺎرﮔﺎه  ۴روزه آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ١٣٩١در ﺳﺘﺎد ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی  ٢٧ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،راھﺒﺮدھﺎ و روش ھﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﺸﺴﺖ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ،آﺳﯿﺐ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ھﻤﻪ ی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺆوﻻن دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ آﺳﯿﺐ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ،اھﻤﯿﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺴﺆوﻻن اﯾﻦ دواﯾﺮ روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﺴﺆوﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﮑﺎری وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﺎ
ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﮐﺘﺴﺎب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٢٣ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد ﮔﻔﺖ :ھﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر
ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺴﺆوﻻﻧﻪ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ،ﻣﺸﺎوره ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺸﺎوران ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز از ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎوره و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ را اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮن ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت دارد اﻣﺎ ھﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺴﺘﯿﻢ و ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ی ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ  ٧١ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ
ی اول اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و در ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪن در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ھﻤﻪ ی ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮫﺘﺮی داﺷﺘﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ھﺪف اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﭻ ﮔﯿﺮی و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ،ﻧﻘﺺ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮی ،اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮدن ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺬﮐﺮ
ﻧﻘﺎﯾﺺ ،ﺧﻮد ﺑﺮای رﻓﻊ و رﺟﻮع ﻣﺸﮑﻼت ،ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ و ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺎه آﻧﺎن اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﭗ ھﺎ ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﭗ ھﺎ ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب
ﻗﺎﻧﻮن و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن و داﻧﺸﻮران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۵۶ﺗﮫﯿﻪ اﻃﻠﺲ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ١٧اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر} خ{ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻﻧﻪ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻرﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺧﺎم ازاﯾﺮان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
٣٩
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ،ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﯽ روزھﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه در
ﻣﺼﻼی ﺑﺰرگ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﻨﺎوری ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ) اﯾﺴﻨﺎ(  ،دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ،ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :از  ١٣اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮫﺎن ١١ ،اﻗﻠﯿﻢ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و اﯾﺮان دارای ھﺸﺖ ھﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎھﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﻗﺎره اروﭘﺎﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ھﺰار و  ١٠٠ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ دارای ﺧﻮاص
داروﯾﯽ ،ﻋﻄﺮی ،ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری ﺗﻼش دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮔﯿﺎھﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء داروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ھﺰار و  ۶٠٠ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١۴ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء
ﮔﯿﺎھﯽ در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ٧٠ :درﺻﺪ داروھﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ و آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎھﺪ ﻋﻮارض آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در دﻧﯿﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و ﻓﺮآورده
ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ  ۴٠ﺗﺎ  ۶٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٠٠ﺗﺎ  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﻓﺮآوری ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم
ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﯾﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری
ھﺎی روز در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﮐﻪ ارزش اﻓﺰوده ی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮﻧﺪ .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را در ﻣﺮاﺣﻞ
ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻓﺮآوری ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻋﺼﺎره و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ دارو و اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دھﺪ .
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ٨۵ﺗﻨﮫﺎ  ٢٠٠ﻗﻠﻢ داروی ﮔﯿﺎھﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٧٠٠داروی ﮔﯿﺎھﯽ و
ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ داروھﺎ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪو ھﻢ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع داروھﺎ در ﻧﺴﺦ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻃﻠﺲ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ  ١٧اﺳﺘﺎن را ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری اﻃﻠﺲ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﮫﯿﻪ و ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ،ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮآورده ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره  ١٨٧ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و  ١٠٢ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ی ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ..ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﯾﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ داروھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو درﺻﺪ از
داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻧﺴﺨﻪ ھﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻋﺼﺎره دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ راھﺒﺮدی ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﺎوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮد را در ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ
ﺟﺪی را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎدی از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﻓﮫﺮﺳﺖ داروھﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺼﺎره اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩۶۵ﺣﺪود  ۴١ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد در ﺳﺎل
 ١٩٧۵ﺑﻪ  ١٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﻪ  ١٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﻪ  ٢۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،وی اﻓﺰود  :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه اﯾﻦ روﻧﺪ اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﯿﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ،١٩٧۶ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ در ﺟﮫﺎن  ٣۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در
ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑﻪ  ۵١ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و در ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﻪ  ٢٧۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ و ﺟﺰو  ١٠ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ی دﻧﯿﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ  :اﯾﺮان روﯾﺸﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﮫﻢ و اﻧﺤﺼﺎری در ﺑﺤﺚ ﻓﺮآورده ھﺎی داروﯾﯽ در ﺟﮫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۵٧زﯾﺮﻣﯿﺰی ،ﻓﺪای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ/ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز  -ﻗﺒﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﺠﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮫﺮت در ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﺪون واھﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ او وارﯾﺰ ﺷﻮد.
ھﻤﻮاره ﺣﺪود اﻟﮫﯽ و اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪس دﯾﻨﯽ را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرم ،از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران ﺑﭙﺮھﯿﺰم و ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮫﺒﻮد آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و اﻣﯿﺎل
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم دارم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن دوره دﮐﺘﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﺳﻮی
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و زرق و ﺑﺮق ھﺎی دﻧﯿﻮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎرج از ﻋﺮف و ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .رواج
اﯾﻦ اﻗﺪام ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻧﮫﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن،
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺴﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻗﺒﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﺠﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮫﺮت در ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﺪون واھﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ او وارﯾﺰ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺷﺎﻧﯿﺖ دﮐﺘﺮ! اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ... :ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻓﯿﺶ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺑﯿﻤﺎرﺗﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻓﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن –ﺑﺮی ﺛﺒﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه!  -اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ھﯿﭻ
ﺳﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وارﯾﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻧﺪارد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ھﯿﭻ اﺑﺎﯾﯽ از ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﻢ ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ھﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
در اﯾﻨﺒﺎره ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻢ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و دﮐﺘﺮ در ﻣﻄﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در ﮐﻤﺎل ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﻻن اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯽ از ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺎرج از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از درد و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻼن
ﭘﺰﺷﮏ ھﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
"دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﻓﺎﺿﻞ ،رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن
ﮐﺸﻮر اﺟﺤﺎف ﺷﻮد و ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺎ رﻗﻤﮫﺎی ﻧﺎزل و ﮐﻤﺘﺮ از دﺳﺘﻤﺰد ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻠﮏ زاده وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣ ﺎت را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اراﯾﻪ داد وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫﺎی آن را ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮ ﻣﯽ زی ،ﻧﺒﻮد ﻧﮕﺎه واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را واﻗﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯽ اﻧﺼﺎف ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮ ﻣﯽ زی در ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٢٢۴٣٩٧۶۴اﻟﯽ  ٧ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ھﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻃﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ھﺮ روز ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﺣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﯽ دھﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ھﯿﭽﯽ! واﻻ ﯾﻪ ﭘﺰﺷﮏ داﺧﻠﯽ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﻣﻦ دارم ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮداﻧﻢ ...و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﻣﺎﻧﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﭘﻮل و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺳﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ زﻧﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﺎق ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽ روم ،ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﻃﻼع از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ –ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ -ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﺑﺮآورد ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ھﻤﺮاه ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻠﻮ ﺗﺮ
رﻓﺘﻢ .
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،دی ،ﻻﻟﻪ ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اوﻧﺠﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺷﻪ ،اوﻧﺠﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺟﺰء ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺴﺘﯿﻢ  .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﮐﻞ  ١۵ﻣﯿﻠﯿﻮن را ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ
ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ  ۵ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﮐﺘﺮ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻢ و ﻣﻌﺬور .
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣ ﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﮐﺎر آن ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﭘﻮل ﻣﮫﻠﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ و ﺟﻮﯾﺎی ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪم .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد و ﻧﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪھﻢ وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﺴﺮم زﻧﺪه از زﯾﺮ دﺳﺖ ﺗﺎزه ﮐﺎر ھﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﯿﺒﻤﺎن
را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﯾﺎد اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف اﻓﺘﺎدم :ﺧﺪا ﮔﺬر ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﻨﺪازد  .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؟ ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ھﺎی ﻻزم و
اﻧﺘﻈﺎرھﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎھﻪ ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ دادن زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن؟
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