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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٢درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ  -وب دا
 - ٣ﮔﻼب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه ،ﻗﻠﺐ ،ﮐﺒﺪ و اﻋﺼﺎب اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ :ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه دارو ؛ درﻣﺎن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۵ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۶ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎب ﺑﺎ ﻃﻌﻢ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ھﻮرﻣﻮن اﺿﺎﻓﯽ  -ﻋﺼﺮاﻣﺮوز
 - ٧اﺧﺘﺼﺎص  ٣٠درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٨اھﺘﻤﺎم در اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﯿﺎر ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٩ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ  -ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز
 - ١٠ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺎز دوم ھﺪﻓﻤﻨﺪی،وﺻﻮل ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﻧﻮر ﻧﯿﻮز
 - ١١ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ :ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ ﺟﺎن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١٢ﻣﻮردی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٣ﺑﺎ ﻣﺎھﺎﻧﻪ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺰﯾﻨﻪ دارو ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
 - ١۴ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ١۵ﺻﺪای ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ١۶ﺣﺮف ﻣﺮدم  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ١٧ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ام اس ،ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ١٨ﺳﯿﮕﺎر در ﭘﻨﺎه ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ١٩ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ٢٠ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز
» - ٢١ﺻﺪھﺰار ﻣﺒﺘﻼی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس  HIVدر اﯾﺮان«  -دوﯾﭽﻠﻪ
 - ٢٢ﺗﻨﮫﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٣رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۴ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻣﺮدم در "ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده" ﺑﻪ زودی در ﻓﺎرس آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس
 - ٢۵ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺴﺖ!  -زن ﻓﺮدا
 - ٢۶ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دھﺪ /اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٧ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﺢ ﻗﻠﯿﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد  -ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ
۵٠ - ٢٨ھﺰارﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﮑﺎرﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢٩ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪ!  -ﺟﺎم ﻧﯿﻮز
 - ٣٠ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎری در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده راﯾﮕﺎن اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣١رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎزﻧﺪران :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣٢ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد /ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ٩٩ﻣﺤﻞ ﺳﻼﻣﺖ در ھﻤﺪان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٣راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣۴راه اﻧﺪازی اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ در ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 ٨۴ - ٣۵درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٣۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٣٧راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﺖ  ٩٩درﺻﺪ اﺑﺘﻼی ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺪز  -زن ﻓﺮدا
 - ٣٨رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد :اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن  -ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٣٩ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻧﺎ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ /ﻣﺎھﺎﻧﻪ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺰﯾﻨﻪ دارو  -زن ﻓﺮدا
 - ۴٠ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ  ١٢٨ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴١راه اﻧﺪازی اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ در ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٢آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز  -ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ
 - ۴٣رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ۴۴ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ :ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام  ۶٩٠ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴۵ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻤﺎران زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  MSﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۴۶ھﺮ  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽ ﻣﯿﺮد  -وب دا

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮﻓﯿﻮژن از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ٨٠
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺟﺮاح ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﺸﮫﺪ ،اﺣﻤﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٨٠ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق از آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و  ۴٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﮫﺪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐ ﺎر ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺑﺎ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﺗﻮﻟﯿﺖ
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی و در ﭘﺮﺗﻮی ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦ اﻻﺋﻤﻪ )ع( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﻓﮑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﻣﺎ را در
ﻣﺴﯿﺮھﺎی آﻣﻮزش و ﭘﮋوھﺶ ﻗﺮار داد و ﻗﺪم ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻠﺐ و
ﻋﺮوق ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﮋوھﺶ و آﻣﻮزش در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻻزم اﺳﺖ،
ﺻﺤﻪ ﮔﺬاری ﯾﺎ رد ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎﺳﺖ .رﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎر
آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی
ﭘﮋوھﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮه و رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :دﺳﺖ ﯾﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
دراز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از درﻣﺎن ھﺎی ﺟﺬاب ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﺪه ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮدن دوران ﻃﻼﯾﯽ آن ﻟﺰوم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل را ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺮﻓﯿﻮژن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ
روز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ دارد.

 - ٢درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
وب دا  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ
ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮﻣﯿﺰی ،ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد؛ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد  :اﻣﺴﺎل ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
زﯾﺮﻣﯿﺰی ،ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وبدا دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎد رﺿﻮی اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﺎم اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر درﺟﻪ ،رﺗﺒﻪ و ﯾﺎ ﺳﺘﺎره اﺧﺬ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﻧﺸﺪه و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران ،ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮ ﻣﯿﺰی از ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﯿﻤﺎردزدی و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ھﺴﺘﻨﺪ٢٠٢/.

 - ٣ﮔﻼب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه ،ﻗﻠﺐ ،ﮐﺒﺪ و اﻋﺼﺎب اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﮔﻼب ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه ،ﻗﻠﺐ ،ﮐﺒﺪ و اﻋﺼﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آراﻣﺒﺨﺶ ﻗﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﮔﻼب را در روزھﺎی ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﺗﻨﺶ ﻻزم
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻣﻌﻄﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮردن ﮔﻼب ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺮدرد و ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﮔﻼب ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ھﻮرﻣﻮن ھﺎ ﺑﻮده و ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮﻧﺎ ؛ وی ﺧﻮردن ﮔﻼب را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪن
روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان دوغ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﮔﻠﺒﺮگ ھﺎی ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی را ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﺿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در روزھﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻼب در اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری زﯾﺎد اﺛﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﺨﭽﺎل و ﻇﺮوف
ﺷﯿﺸﻪ ای ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮد.ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮔﻼب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻇﺮوف
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻇﺮوف اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺤﯿﻂ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻼب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻗﺎرچ و ﮐﭙﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺪر ﺷﺪن ﮔﻼب و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ آن ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ دارد .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻼب ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮل دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  .وی در ﭘﺎﯾﺎن اذﻋﺎن داﺷﺖ  :ﮐﺎﺷﺎن و
ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻼب از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

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

 - ۴رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ :ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه دارو ؛ درﻣﺎن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادن اﻋﺘﺒﺎر دارو ﺑﻪ وﯾﮋه
ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎران اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرات آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ دارو در ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود:
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎل  ٩٠ﺗﻨﮫﺎ  ۵درﺻﺪ از ﯾﺎراﻧﻪ دارو را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ھﻨﻮز ﺣﺪود  ۴٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن از ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺟﮫﺮم در دوره ھﺸﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادن اﻋﺘﺒﺎر دارو ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﺎراﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری را
ﺑﺮای ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎران اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺪادن اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرات آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺬف ﻧﮑﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ دارو از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ دارو اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ در ﺑﺎزار
دارو ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،اداﻣﻪ داد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ دارو ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪ رو اﺳﺖ ،ﺣﺎل
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮوھﯽ از داروھﺎ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ دارو در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ،ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺎﻣﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺣﻮزه دارو از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .

 - ۵ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﺴﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﮫﺪی ﺳﺠﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ درﺑﺎره ادﻋﺎی ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از داروﺧﺎﻧﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ادﻋﺎی
ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و آﻧﺮا ،ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮم.
وی اداﻣﻪ داد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﯿﻤﺖ دارو را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺠﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.ﺳﺠﺎدی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس از زﻣﺎن اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮای آن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺗﺎ  ١٠روز اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﻃﻼﻋﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﺠﺎدی ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ
اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ روزاﻧﻪ و ھﻔﺘﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دارو ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ.ﺳﺠﺎدی ﮔﻔﺖ  :ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻓﻨﯽ داروھﺎ ﻧﺪارد.

 - ۶ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎب ﺑﺎ ﻃﻌﻢ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ھﻮرﻣﻮن اﺿﺎﻓﯽ
ﻋﺼﺮاﻣﺮوز  -دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺪت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﺎن
دام و ﻃﯿﻮر ﻣﯽ داﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده داﻣﺪاران از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮدم ھﻨﻮز از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ داﻣﺪاری ھﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از داﻣﺪاران و ﻣﺮﻏﺪاران از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮا ﻣﻔﻨﯿﮑﻞ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آن در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدن ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان،
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .آراﺳﺐ دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دارو در
ﻣﺮاﮐﺰ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﭼﺎق آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ھﻤﭽﻨﺎن اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او درﺑﺎره ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﻏﺪاری ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰی اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده داﻣﺪاران از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮدم ھﻨﻮز از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫﺮوز ﺟﻨﺖ ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در ﺻﻨ ﺎﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ را درﺣﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ؛ اﻟﺒﺘﻪ او ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آن راﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از واﯾﺘﮑﺲ در ﺷﯿﺮھﺎ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ
در روز اﻧﺘﺸﺎرﺧﺒﺮ ،وﺟﻮد واﯾﺘﮑﺲ در ﺷﯿﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران از واﯾﺘﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﻪ ھﻤﻪ! اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﻗﺸﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﺴﺎس ﮐﺮده ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺠﺎده ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻟﺒﻨﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم ،آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن داروھﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد،
در دام و ﻓﺮآوردھﺎی داﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ھﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .او اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺴﻞ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ھﻢ ﻣﺤﺮز ﻣﯽ داﻧﺪ وﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺒﻮرداران آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را در ﮐﻨﺪوی زﻧﺒﻮر ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺒﻮرھﺎ وارد ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺪت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﺎن دام و ﻃﯿﻮر ﻣﯽ داﻧﺪ .او ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ  :ھﺮ داروﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف دارد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن دام و ﻃﯿﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان و اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ از ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﭘﺎک ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ھﺎ وارد ﻓﺮآورده ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد .دﺑﺎغ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دام و ﻃﯿﻮر را
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮورش دام ﻣﯽ داﻧﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺜﻼ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺤﯿﻂ وارد ﺑﺪن او ﻧﺸﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﻢ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺸﺘﺎر دام و
ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﺣﯿﻮان آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺣﯿﻮان در ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮده ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد و ﺑﻤﯿﺮد .
او درﺑﺎره ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ھﺮ ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎﯾﺪ دو داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺣﻀﻮر د اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮف داﻣﭙﺰﺷﮏ را ﮔﻮش ﺑﺪھﻨﺪ .او ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را ﺧﺎرج از ﺻﻨﺎﯾﻊ دام و ﻃﯿﻮر ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﻄﻌﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﯾﮏ داﻣﺪار ﯾﺎ ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ١٠ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ  ١٠ﻣﺮغ دارد ﮐﻪ در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد!
ھﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺮغ ھﺎ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد!
ھﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر را اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶ از
ھﺮﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮان ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮغ ھﺎ در ﻣﺮﻏﺪاری ھﺴﺘﻨﺪ  .دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮن ھﺎ در ﻣﺮﻏﺪاری را ﯾﮏ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮغ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﺮغ ﺑﺮاﺛﺮ ھﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻮرﻣﻮن آﻧﻘﺪر ﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاری ھﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .او دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ وزن ﻣﺮغ را اﺻﻼح ﻧﮋاد،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮغ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ وزن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﺎغ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺑﺎل ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﭼﺮﺑﯽ آن زﯾﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ھﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮن ﻧﯿﺴﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ او اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮن در داﻣﺪاری ھﺎ رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در داﻣﺪاری ھﺎ ھﻮرﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ھﻮرﻣﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ ھﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآورده ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ھﻢ وارد ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ او اﺳﺘﻔﺎده از ھﻮرﻣﻮن را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﺸﻮر رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر از ھﻮرﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ درﺑﺎره
ﺑﺮﻧﺪ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.

 - ٧اﺧﺘﺼﺎص  ٣٠درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻣﻌﺎون اﻣﻮر درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ٣٠درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی اﻓﺰود :اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .
اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ھﺮ  ٢۵٠٠ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود ٢۵ :ﺗﺎ  ٣٠ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٣٠درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاھﺪ داد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻄﺢ دو و ﺳﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺮارداد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺴﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﺎل  ٨۴ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

 - ٨اھﺘﻤﺎم در اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﯿﺎر ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اھﺘﻤﺎم در اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﺘﺎد راھﺒﺮدی اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮫﺎدھﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده و ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﮫﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﺎﻣﻮرﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺗﺎ ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اھﺘﻤﺎم در اﺟﺮای
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ ھﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٤
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٩ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ
ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز -
ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای داﯾﺴﮑﺴﯿﻮن وﺳﯿﻊ ﻗﻠﺒﯽ ،آﺋﻮرت ﺻﻌﻮدی ،ﻗﻮس آﺋﻮرت ﮐﻪ  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و ﺳﺮﮔﺮوه ﺗﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ داﯾﺴﮑﺴﯿﻮن ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﻤﺎر  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﮔﯽ در آﺋﻮرت ﺻﻌﻮدی ،ﻗﻮس آﺋﻮرت و
آﺋﻮرت ﻧﺰوﻟﯽ و ﺗﺎ آﺋﻮرت ﺷﮑﻤﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر ،از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺷﺐ ﺗﺎ  ۵ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺳﺮد ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ  ١۶درﺟﻪ و اﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺮون
ﭘﯿﮑﺮی از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮوق راﻧﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺘﯽ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻋﻮارض زﯾﺎدی ﺑﺮای او ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﻗﻮس آﺋﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎرﺿﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﺟﺮاح ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات و
ﺣﺘﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﻋﻤﻞ و ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن ،ﺟﺮاﺣﯽ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻼد اﻧﺠﺎم دادم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد و ﭘﺲ از  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻼﯾﻢ ھﻮﺷﯿﺎری در ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ وﺳﯿﻊ آن ھﻢ در ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﺑﺪن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﺗﯿﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و
ﺑﯿﻤﺎر از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﻨﺸﺎ و ﻋﻠﺖ ﻋﺎرﺿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻔﺖ  :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻢ دﯾﻮاره ﻋﺮوق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎ ژﻧﺘﯿﮑﯽ دارد  .در
اﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻢ دﯾﻮاره رﮔﮫﺎ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻻﯾﻪ ھﺎی دروﻧﯽ ﻋﺮوق را ﭘﺎره ﮐﺮده و از ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ در دﯾﻮاره رگ اﯾﺠﺎد
ﻣﯿﺸﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد رﮔﮫﺎ و ﻣﺮگ ﺷﻮد.
وی ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود  :اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ  ٢۵ﺗﺎ  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ھﺰﯾﻨﻪ دارد اﻣﺎ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد واﮐﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﺎر از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده و اﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدن
ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻋﻤﻞ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ  ۵٠ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ  .وی ﺳﺎل  ٧٣در رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪ ١۴ .ﺳﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ در ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در رﺷﺘﻪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮاﺣﯽ
ﻗﻠﺐ در ﺳﺎل  ٨۴در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﮫﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﻣﺸﻐﻮل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن آن ھﻢ در روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل) اﺳﻔﻨﺪ  ،( ٩٠ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎھﺎی ﮐﺎذب ،ھﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺧﻼق و ادای وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ ھﺮ ﭘﺎداش و
درآﻣﺪ ﻣﺎدی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ .
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ وی،
ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ھﻤﺮاه آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺰازی ﺟﺮاح ﻗﻠﺐ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺗﻼوت ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎوه و
ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﻤﭙﺴﺖ ﻗﻠﺐ و رﯾﻮی و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﮫﺪی و رﺑﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ھﺎی اﺗﺎق ﻋﻤﻞ .

 - ١٠ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺎز دوم ھﺪﻓﻤﻨﺪی،وﺻﻮل ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﻮر ﻧﯿﻮز  -ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره اﺧﺘﺼﺎص ﺷﺶ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﯾﮕﺎن ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده  ٣۴ﻃﺮح ھﺪﻓﻤﻨﺪی اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﻓﺎز دوم ﻃﺮح
ھﺪﻓﻤﻨﺪی،
اﻣﮑﺎن وﺻﻮل آن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﻣﻀﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ  ،ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﺼﺎص  ١٠درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ در ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺮح ھﺪﻓﻤﻨﺪی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻓﺎز دوم ﻃﺮح ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد  :در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی اراﯾﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎزاد ﺑﯿﻤﻪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ از
ﺑﯿﻤﺎران درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد .
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺳﮫﻢ ﻣﺮدم در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،آﻣﺎده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ  :در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از دوش ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎھﺶ ﺳﮫﻢ ﻣﺮدم در ﭘﺮداﺧﺖ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ  ٣٠درﺻﺪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .
ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ  ٩١ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و ھﯿﭻ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

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

 - ١١ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ :ﮐﻤﺒﻮدھﺎی داروﯾﯽ ﺟﺎن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺮآورده
ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﻗﻮﯾﺪل در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ دارو ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
اﺳﺖ و در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٨و  ، ٩ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را ﻃﯽ دو ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اداره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٨از ١٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ
ﺑﻪ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻣﻮﺟﯽ از اﻣﯿﺪواری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ دو ھﻔﺘﻪ
اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،اﻟﺒﺮز ،زﻧﺠﺎن ،ھﻤﺪان ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٨و ٩دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻓﺮاورده ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﯽ  ١۵روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻗﻮﯾﺪل درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٨و  ٩در ﺗﮫﺮان اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﺗﮫﺮان ھﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٨و  ٩ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ وﺟﻮد دارد و دارو ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﮫﯿﻪ دارو اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد و
ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺣﻮزه واردات دارو ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﻢ دﻗﯿﻖ واردات داروﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ھﺪر ﺑﺮود و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺪ .
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ٨وارد و ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٩را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ،دارو در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺗﻘﻮﯾﻢ واردات ،ﺑﯿﻤﺎران در
ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ  ١۵ﺗﺎ  ۴۵روزه از ﮐﻤﺒﻮد داروﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﮑﺮر دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﻮﯾﺪل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ھﻔﺘﮕﯽ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ را اﻣﯿﺪوار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮر  ٩ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﻗﻮﯾﺪل در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :از ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ
ﮐﻤﺒﻮدھﺎ اﻗﺪام ﺟﺪی ﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن ھﺴﺘﻨﺪ را از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج ﮐﺮده اﻧﺪ.

 - ١٢ﻣﻮردی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد:ﻣﻮردی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ
ﮐﻨﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ:اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺻﯽ در ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد اﺧﯿﺮ و اﺑﺘﻼی ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﻣﺸﮫﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺗﮫﺮان دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دام در آن ﻣﺤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ دآور ﺷﺪ:ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ در ﮐﺸﻮر ھﻢ اﻧﺪازه ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و  ١٨ﻣﻮرد اﺳﺖ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺣﯿﻮان آﻟﻮده ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ آن و ﯾﺎ اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎی ﺣﯿﻮان در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﮑﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دام ھﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ھﯿﭻ ﻧﺸﺎن و ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ دام ھﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮫﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﻨﺪ .
ﮔﻮﯾﺎ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﮔﻔﺖ :ﺗﺐ ،ﺳﺮدرد ،ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ،درد ﺑﺪن و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﯾﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ
ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .
وی اﻓﺰود:ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﺑﯿﻨﯽ ،ﻟﺜﻪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﻮرت ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ،وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵٨٠*٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۵٩٧٠٠

 - ١٣ﺑﺎ ﻣﺎھﺎﻧﻪ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺰﯾﻨﻪ دارو ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری  -ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ .ھﺴﺘﻨﺪ آدﻣﮫﺎی ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺰارﺷﮫﺎ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺎھﺎﻧﻪ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺰﯾﻨﻪ دارو ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل دارو و درﻣﺎﻧﺶ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﮫﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺎدر  ۴۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮ دارد و ھﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺷﻐﻠﺶ آزاد اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻤﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی داروھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﮫﻢ را ﻧﺪارم.
وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮده ﺳﯿﻨﻮس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮده از ﻧﻮع ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺪت
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﭼﭙﻢ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ و ﻣﻐﺰ و رﯾﻪ ام درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﺎﻣﺶ در ﮔﺰارش ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و دارو ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ داروھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺳﻮی ھﯿﭻ ﻧﮫﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و داروی آﻧﮫﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم،
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ھﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ داروھﺎﯾﻢ
را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن را اﻧﺠﺎم دھﻢ ١٠ ،درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮج اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور درﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎران در
ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ھﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود ١٠
ﺗﺎ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﻮل را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ  ١٠درﺻﺪش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﻨﺪ؟
وی ،ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮده ﺑﺪﺧﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ  ١۵روز ﯾﮑﺒﺎر ﺷﯿﻤﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدم ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ام ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم و ھﻤﻪ اش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ام را اذﯾﺖ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺎدر  ۴۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ درﻣﺎن و دارو ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه دارم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺣﻤﺎﯾﺘﮫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮم اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮدت ﺑﺮو آدم ﺧﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﺖ
ﮐﻨﺪ.
وی اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اواﯾﻞ آﻏﺎز ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و او ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﯾﮏ
دوره درﻣﺎﻧﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺣﺎﻻ در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻧﮑﻠﻮژی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ را ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻮده از ﻧﻮع ﺑﺪﺧﯿﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ درﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد،
ﺗﻮده رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ۴۵ .روز ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﮑﻦ را اﻧﺠﺎم دادم ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﭼﺸﻢ راﺳﺘﻢ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ داد.
او ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺳﻤﯽ از او در ﮔﺰارش آورده ﺷﻮد اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ و ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :واﻗﻌﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪه ﮐﺴﯽ اﯾﻨﻄﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ .ھﺴﺘﻨﺪ آدﻣﮫﺎی ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺰارﺷﮫﺎ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

 - ١۴ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درج ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ۵ﻣﻮرخ  ١٣٩١/٢/٧ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ "ﮔﻼﯾﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن از ﮔﺮاﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی دوﻟﺘﯽ" درج ﮔﺮدﯾﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ ازﺗﮫﺮان ﺑﻪ آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻼﯾﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ھﻤﻮاره ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﮫﺎی ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ
ﻏﯿﺮﻣﺘﻮازن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ٩٠ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺎﻗﺪ رﺷﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ از در ﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از
ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺬ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ از راھﮫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺗﻨﮕﻨﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮرﻧﮕﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﺑﯿﻤﺎران و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و اﻏﻤﺎض ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺣﺬف ﺑﯿﻤﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﺑﯿﻤﺎر درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای راھﮑﺎرھﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺿﺎ ﺑﺴﺤﺎق
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ

 - ١۵ﺻﺪای ﺷﻤﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٧

ﺗﺎرﯾﺦ  10ﺧﺮداد 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

* ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ از اﺻﻔﮫﺎن :ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻓﻨﯽ و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎ و ﺧﺮﯾﺪھﺎی اﻗﻼم داروﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ واﻗﻌﯽ آن و ﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺮای داروھﺎی ﺗﮑﯽ و ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ دارﻧﺪ .

 - ١۶ﺣﺮف ﻣﺮدم
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﻊ آوری داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی ﺳﺎﺧﺖ وﻃﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ.

 - ١٧ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ام اس ،ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -ھﺮﭼﻨﺪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،از آﻣﺎر
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۵٠ھﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﯿﻤﺎران ام اس در اﯾﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی داروﯾﯽ ،ﻧﯿﺎزھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺎزی ،دارای ﻣﺪرک
دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش و اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﮫﺪ و ھﻤﮑﺎران او ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ھﻮازی در آب و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻃﺮح ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ راه
رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران ام اس ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ  ،ﮐﺎھﺶ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ در
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ آن ھﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری  ۴٠ﻧﻔﺮه
دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺎزی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری  ۴٠ﻧﻔﺮه را از ﺑﯿﻦ  ١٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و در  ٢ﮔﺮوه  ٢٠ﻧﻔﺮه و ﺑﻪ ﻣﺪت ٨
ھﻔﺘﻪ ،ﺷﯿﻮه ھﺎی آب درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮه ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف دارو روی آن ھﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺎزی ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٩و ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ام اس اﯾﺮان ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣ ﺎ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ،ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ھﺎ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎران ام اس ،ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺸﺘﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ام اس ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﺪ و ﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ!
از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزی ھﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ام
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود  ٢۶ﺳﺎل ﺳﻦ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش دارد و از ﺗﻼش ھﺎﯾﺶ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزھﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات
ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ام اس ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص زﻣﯿﻦ آﻏﺎز و ﺑﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ھﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت وام ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ام اس
ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ارزش ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻮرﯾﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻼوه ﺑﺮ دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺎزی و دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﯾﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﮕﺮی از رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ام اس در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﻄﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ اﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺼﺮاف داده اﯾﻢ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﮐﺘﺮ
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم داد و زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر از دﻓﺘﺮ
ﻧﻈﺎرت و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ اﻣﻮر درﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮاد آرﯾﻦ ﻣﻨﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﮫﺪ و ﮐﻼت در دوره ھﺸﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔﺪھﻢ ﺧﺮداد ﺳﺎل  ٩٠ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ اﻣﻮر درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺟﺪی و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻮ و ارزﺷﻤﻨﺪ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻣﺮ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ای از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻄﺎی آن را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﺟﻮاد آرﯾﻦ ﻣﻨﺶ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﮫﺪ و ﮐﻼت در ھﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﻤﮏ ھﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آن آﻏﺎز ﺷﻮد.وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻣﺎﻧﯽ و
ﺷﯿﻮه ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را ﮐﺎھﺶ دھﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٨ﺳﯿﮕﺎر در ﭘﻨﺎه ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -اﮔﺮ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺳﯿﮕﺎری روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮاﻧﺪش  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،در ھﻤﯿﻦ
ﻣﺪت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﻣﯿﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ھﻨﻮز در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮدﺳﯿﮕﺎر در ﭘﻨﺎه ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪاﮔﺮ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺳﯿﮕﺎری روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮاﻧﺪش  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﻣﯿﺮد.
اﮔﺮ ھﻮس ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ٧دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ھﻤﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮدﻣﺎن ھﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ
ﻣﯿﺮد .
ﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر آﻣﺎر ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻤﺎ و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ آدم ھﺎ را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﺳﯿﮕﺎرﺗﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدﺗﺎن در
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﺮاغ ﻓﮫﺮﺳﺖ  ١٠ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر و اﮔﺮ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﮐﻪ اﺑﺘﻼﯾﺶ  ٩٠درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺬاﻗﺘﺎن ﺧﻮش ﻧﻤﯽ آﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﻌﺪه ،روده ﺑﺰرگ ،ﺳﯿﻨﻪ ،دھﺎن و ﭼﻨﺪﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .
اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪارﯾﺪ ،در اﺷﺘﺒﺎه ھﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﮕﺎری ھﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬران و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻮﻻن
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺪھﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ در اﯾﺮان  ۶ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن دارد ،اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺘﺮ از آﻣﺎر ﻣﺮگ وﻣﯿﺮش اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎل  ١٣٨۵ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد؛ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺎ ﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﺶ را
ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ھﻤﻪ زورش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﺘﻮران ھﺎ ،ادارات ،ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﯾﺎ اﻟﺼﺎق ﻋﮑﺲ ھﺎی ھﺸﺪاردھﻨﺪه روی ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎرھﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺒﺎرزه و ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺷﻮرای اﺻﻨﺎف ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان و در ﻣﻮاردی ﺷﮫﺮداری در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﮑﺎری ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،درج ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺸﺪار روی ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺮ  ۶ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای درج روی ﺳﯿﮕﺎرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
و وارداﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ درج آن ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ از  ٢ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﮕﺎر ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ھﺸﺪاردھﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را درج ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ﺷﺮﮐﺖ دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش را روی ﺳﯿﮕﺎرھﺎ درج ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻻزم را ﻧﺪارد و ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻋﻼﺋﻢ ھﺸﺪار و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﺑﻮد وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﻮرای اﺻﻨﺎف ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ آ ﻧﮫﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﺎﺑﻠﻮدار ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﻨﻮز اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﯿﮕﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در وﯾﺘﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺨﻮان ھﺎ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﻋﺮﺿﻪ ﺗﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ﺳﯿﮕﺎر ھﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد و ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﮕﺎر
ﺗﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .
ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر در دﮐﻪ ھﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﮫﺮداری ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﮫﺮداری ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر در دﮐﻪ ھﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮز  ١١ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﺒﺮ دھﻨﺪ.
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﯿﮕﺎر در اﯾﺮان
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﺦ واردات رﺳﻤﯽ ٣۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﺑﻘﯿﻪ از راه ﻗﺎﭼﺎق وارد ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﮔﺮان ﺷﺪن ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺼﺮف و ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺮای اﻓﺮاد ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راھﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی
در ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﻣﺼﺮف آن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ١٠درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﮕﺎر ،ﻣﺼﺮف آن را ﺗﺎ  ٨درﺻﺪ
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ  :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺳﺎل ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ وارداﺗﯽ  ٢٠درﺻﺪ و ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ  ١٠درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮﯾﮏ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ) WHOﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٣٠ ،٢٠٢۵درﺻﺪ از
ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠۵٠ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر ﻧﺼﻒ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺴﺠﺪی ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺮا ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ  ٨۵درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻌﺮض دود اﯾﻦ ﻣﺎده دﺧﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺳﯿﮕﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در اﯾﺮان ١٩/١
درﺻﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ،٧۵/٩ﺗﺮﮐﯿﻪ  ٧٨/٧و اﻣﺎرات  ۶٧درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٢٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ وارداﺗﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ١٠درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺼﻒ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﭼﺎق را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .
ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﮕﺎرھﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ از واردات ﺳﯿﮕﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ دھﯿﻢ ،ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در
ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ھﺮ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﺧﺎرﺟﯽ  ٣۵رﯾﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت از ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺟﺮای آن ﺑﺸﺪت ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

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

ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﮐﻪ در ﻣﺪت  ۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﮐﻤﺘﺮ از  ۶ﺑﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده اﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :وﻗﺘﯽ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ را از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽ
ﺗﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﮕﺎر در دﺳﺖ زﻧﺎن
آﻣﺎرھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  ٣ﺗﺎ  ۵درﺻﺪ دﺧﺘﺮان در ﺳﺎل ھﺎی اول داﻧﺸﮕﺎه و  ۶ﺗﺎ  ٨درﺻﺪ آﻧﺎن در ﺳﺎل ھﺎی آﺧﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر را آﻏﺎز ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ٢٨درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ آذری ﭘﻮر ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ و از ﺳﻮی زﻧﺎن ﻣﺴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ از ﺳﻮی زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ھﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دﺧﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺗﻮن ھﺎی ﻣﯿﻮه ای و ﺗﺮوﯾﺞ آن ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ .
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ھﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻗﻠﯿﺎن ﺑﮑﺸﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎور ﻏﻠﻄﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺿﺮر ﮐﻤﺘﺮی دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
آذری ﭘﻮر ﺑﺎ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت در زﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ ،ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﺎﺑﻮ
اﺳﺖ ،ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﺒﺢ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن در
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮری ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺗﻮﻗﻒ دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺧﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ
اﻣﺮوز آﺧﺮﯾﻦ روز از ھﻔﺘﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت ) ۴-١٠ﺧﺮدادﻣﺎه( و در واﻗﻊ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر اﯾﻦ روز از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ
دﺧﺎﻟﺖ ھﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺧﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و درواﻗﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده از دوﻟﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل
دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد را در ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﺎھﺶ دھﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ از  ١۵دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ آﻣﺎرھﺎی اول ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﺪد و رﻗﻢ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ھﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﻤﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﻮد ﺗﺠﺎرت آن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ  .دوﻟﺖ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﻤﻪ ﻣﺴﻮوﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﮕﺎری ھﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آﻧﮫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺴﺘﻮره ﺑﺮادران ﻧﺼﯿﺮی  /ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ

 - ١٩ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی زﯾﺎدی از ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ .آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻃﯽ روزھﺎی آﯾﻨﺪه اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از
آن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺠﺎد رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ  :در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ دوره ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ را در داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ دوره ھﺎی ﻣﺼﻮب وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﮫﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﺮﺻﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ را از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻓﺮادی ﮐﻪ دوره ھﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ را در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٢٠ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز  -آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده داﻣﺪاران از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ و ﻣﺮدم ھﻨﻮز از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ داﻣﺪاری ھﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از داﻣﺪاران و ﻣﺮﻏﺪاران از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮا ﻣﻔﻨﯿﮑﻞ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آن در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدن ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان،
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .آراﺳﺐ دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ  :اﯾﻦ دارو در ﻣﺮاﮐﺰ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﭼﺎق آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،در ﮐﻨﺎر
ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ھﻤﭽﻨﺎن اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او درﺑﺎره ﮐﻠﺮ اﻣﻔﻨﯿﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ  :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﻏﺪاری ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰی
اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده داﻣﺪاران از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﻣﺮدم ھﻨﻮز از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ  .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫﺮوز ﺟﻨﺖ ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
ھﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ را درﺣﺪ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ؛ اﻟﺒﺘﻪ او ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آن راﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از
واﯾﺘﮑﺲ در ﺷﯿﺮھﺎ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ در روز اﻧﺘﺸﺎرﺧﺒﺮ ،وﺟﻮد واﯾﺘﮑﺲ در ﺷﯿﺮ را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران از واﯾﺘﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ھﻤﻪ! اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﻗﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﺴﺎس ﮐﺮده ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺠﺎده
ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ در ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻟﺒﻨﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم ،آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن داروھﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در دام و ﻓﺮآوردھﺎی داﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺨﻢ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺮغ ھﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .او اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺴﻞ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ھﻢ ﻣﺤﺮز ﻣﯽ داﻧﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺒﻮرداران آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را در
ﮐﻨﺪوی زﻧﺒﻮر ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺒﻮرھﺎ وارد ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک را رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺪت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﺎن دام و ﻃﯿﻮر ﻣﯽ داﻧﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ داروﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن دام و ﻃﯿﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان و اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ از ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﭘﺎک ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ وارد ﻓﺮآورده ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد  .دﺑﺎغ
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دام و ﻃﯿﻮر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮورش دام ﻣﯽ داﻧﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺜﻼ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺤﯿﻂ
وارد ﺑﺪن او ﻧﺸﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ھﻢ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺸﺘﺎر دام و ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﺣﯿﻮان آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺣﯿﻮان در ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮده ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد
و ﺑﻤﯿﺮد.

» - ٢١ﺻﺪھﺰار ﻣﺒﺘﻼی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس  HIVدر اﯾﺮان«
دوﯾﭽﻠﻪ  -ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ٢٣ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVدر اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ه اﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ١٠٠ھﺰار ﻣﺒﺘﻼی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ  HIVﻧﯿﺰ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اول دی ﻣﺎه  ،١٣٩٠ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ٢٣٩٠٢ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز و
وﯾﺮوس  HIVدر اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ٩١درﺻﺪ را ﻣﺮدان و  ٩درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ٣٣٠۵ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ه و  ۴۵۶٢ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﯿﺰ ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  ۴۶ / ۵درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس  HIVدر اﯾﺮان در زﻣﺎن اﺑﺘﻼ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ٢۵ﺗﺎ  ٣۴ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .
ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس  HIVدر ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ) ۶٩ / ٧درﺻﺪ(،
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ) ١٠ / ٣درﺻﺪ( ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده ) ١درﺻﺪ( و اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ) ٠ / ٩درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ  .راه اﻧﺘﻘﺎل
وﯾﺮوس  HIVدر  ١٨ / ١درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ
آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز و  HIVﺗﺎ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
 ٩دی ﻣﺎه  ١٣٩١ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ ،رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٣٩٠را  ٢٣ھﺰار و  ١٢۵ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﯿﻨﻮ ﻣﺤﺮز رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩ﺧﺮداد  ١٣٩١ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ
آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز را ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ زودی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺑﮫﺎر  ١٣٩١ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎرھﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺬر و  HIVرا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿﻦ روﺳﭙﯽ ھﺎ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﻨﻮ ﻣﺤﺮز ،ﺑﻪ ﺟﺰ  ٢٣ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز و  HIVﻣﺜﺒﺖ ،ﺣﺪود  ١٠٠ھﺰار ﻣﺒﺘﻼی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان
وﺟﻮد دارد .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﯿﻦ  ٨٠ﺗﺎ  ١٠٠ھﺰار ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس و ﻧﺎﻗﻞ آن ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﮕﻮی اﺑﺘﻼی ﺑﻪ اﯾﺪز در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ
ﺳﺮﻧﮓ ھﺎی آﻟﻮده اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اﯾﺪز در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ از
آن دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﺖ  ٩٠درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  HIVاﺳﺖ HIV .ﻣﺨﻔﻒ ) virus Human immunodeficiencyوﯾﺮوس ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ(
اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس  ،HIVدر ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪن ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼی ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم
در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس  HIVﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

 - ٢٢ﺗﻨﮫﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻨﮫﺎ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﻮد.
ﺷﺎھﭙﻮر ﻋﻼﯾﯽ ﻣﻘﺪم در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮدم ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺎوران ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮔﺮﻣﺴﺎر در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﻀﺎھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻮرای ﺑﮫﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ ﻃﺮح ھﺎ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻋﻼم دارد ﺗﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮﯾﻦ
ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺗﺴﮫﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﮫﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮔﺮﻣﺴﺎر از ﺷﮫﺮداری اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﮫﺪاری اﻣﻮات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ٣٨
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺬب ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ و داﺧﻠﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﻼﻣﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﮫﻨﺎم دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی و ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ھﺮ ﻣﺎه ﺑﯿﺶ از  ١٠٠ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را در ﮔﺮﻣﺴﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ.

 - ٢٣رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن از اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن " ،اردﺷﯿﺮ ﺷﯿﺦ آزادی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رای ﺻﺎدره از دوﯾﺴﺖ و ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ
اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ی داروﺳﺎزی در ﺷﮫﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد اﺧﺬ ﺷﺪ .
وی اﻓﺰود :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در دور ﺳﻮم ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن را
وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﮔﺎم ﻣﮫﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻗﻄﺐ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﺧﻼق در رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ،در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎھﺪ اﻋﺘﻼی ﻟﺮﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم /ش ٣٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ﻣﻌﺮﻓﯽ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن)آﻧﮑﻮﻟﻮژی( ﺗﻮﺳﻂ داروﺳﺎزی ﺛﺎﻣﻦ

 - ٢۴ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻣﺮدم در "ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده" ﺑﻪ زودی در ﻓﺎرس آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی
در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زودی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻣﺮدم در "ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده" ﺑﻪ زودی در ﻓﺎرس آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ  :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس،
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زودی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس "،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﮫﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر و
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻣﻮر درﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺟﺮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر اﻓﺰود :در ﺳﻄﺢ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ درﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ،وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و
در ﺳﻄﺢ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ١٠درﺻﺪ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و  ٩٠درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٩۵درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و  ۵درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﻓﺎرس اﺑﺮاز داﺷﺖ :ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٢ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﯾﻦ ﺳﻘﻒ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .
وی ﮔﻔﺖ  :ﺗﺮﺟﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر اﻓﺰود :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺐ
ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻓﺎرس ،ﺑﻪ زودی
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺷﮫﺮوﻧﺪان و ھﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺎ آﻏﺎز و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
ﺷﮫﺮداری ھﺎ ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ش٣٠

 - ٢۵ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺴﺖ!
زن ﻓﺮدا  -ﺣﺬف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪت ھﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻮد اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ازدواج و ﺷﮑﻮه ھﻤﺴﺮی از ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ.

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

ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮه ﺧﻀﺮی در ] [...ﺣﺬف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪت ھﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و وزارت ﻋﻠﻮم ﺑﻮد اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ازدواج و ﺷﮑﻮه ھﻤﺴﺮی از ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺮﺧﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮه ﺧﻀﺮی
در ﺧﺒﺮھﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ درس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از دروس داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش ھﻤﺴﺮداری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد! زھﺮا ﺳﺠﺎدی ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و
ﭘﮋوھﺶ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﮔﻔﺖ :از ﺗﺮم ھﺎی آﯾﻨﺪه ،ﮐﺘﺎب رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ازدواج و ﺷﮑﻮه ھﻤﺴﺮداری در
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زھﺮا ﺳﺠﺎدی ،ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﮐﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری ،ﺗﺸﻮﯾﻖ زﻧﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﻣﮫﺪ ھﺎی ﮐﻮدک و
اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺧﺮ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ٨٨ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﮫﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺗﯿﻪ ھﻤﮕﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از آن و ﺑﺮاﺳﺎس دھﮏ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﺳﮫﻢ  ۵٠درﺻﺪی
دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
اﻣﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،واﮐﻨﺶ ھﺎ و ھﺠﻤﻪ زﯾﺎدی از اﻧﺘﻘﺎدات از ﺳﻮی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و … را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ .
ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﮑﺎر دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد؛ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺰدن را ﻧﯿﺰ در ذھﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻨﺸﺴﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ،اواﺧﺮ ﺳﺎل  ٨٩ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا زﻣﺰﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف درس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮدن
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻮه ھﻤﺴﺮداری ﺑﻪ ﺟﺎی درس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ.
در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺎ ،ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف درس ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺳﮑﻮت
ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ ،ﺣﺬف اﯾﻦ درس ﻣﺨﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﺳﺖ  .او وﺟﻮد اﯾﻦ واﺣﺪ درﺳﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﮐﺎھﺶ اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ اﯾﻦ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮا و آﻣﻮزش آن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف درس ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ درس ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ دارد.
در ھﺮ ﺣﺎل اﻣﺮوز ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﮑﻮت ،ﮐﺘﺎب روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ازدواج و ﺷﮑﻮه ھﻤﺴﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﻓﺮوز اﺳﺘﺎد
ﻣﻤﺘﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در  ٢٣٠ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺳﻪ ھﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺗﯿﺮاژ دارد دارای ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ازدواج  ،ھﺪف اﺻﻠﯽ ازدواج و
ﻏﺎﯾﺖ زوﺟﯿﺖ ھﻨﮕﺎم ازدواج  ،ﻣﺒﺎﻧﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ھﻢ ﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻔﻮﯾﺖ در زوﺟﯿﺖ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺸﻖ و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ
 ،وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻣﮫﺎرت ھﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از داوﻃﻠﺒﺎن ازدواج و ھﻤﺴﺮان آراﻣﺸﮕﺮ  ،دﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ
ﻣﻄﻠﻮب  ،ازدواج در ﮔﺴﺘﺮه ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی  ،رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن راﺑﻂ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ازدواج  ،راﺑﻄﻪ ھﻤﺴﺮان آراﻣﺸﮕﺮ،
ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﯿﺎت  ،ھﻤﺴﺮان آراﻣﺸﮕﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری  ،ده ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﺪف درس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻠﯽ از آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن زن و ﻣﺮد
ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری و ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن از اھﻤﯿﺖ آﻣﻮزش در
اﯾﺠﺎد ﺑﺎرداری ھﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ درس ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎ و ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﯾﺎد آور ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﻮر را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ از راه ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ زﯾﺎد ﺷﺪن زاد و وﻟﺪ ﻣﯽ ﮔﺬرد؟
آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ راه ﺣﻞ ھﺎی آﺳﺎن و ﮐﻢ دردﺳﺮ ،ﮐﻤﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺘﯽ دھﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ،آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻄﺢ رﻓﺎه در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زن و ﻣﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻣﺎن ،از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺮون
از ﻣﻨﺰل و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻟﻘﻤﻪ ای ﻧﺎن ﺣﻼل ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زن ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ وﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬراﻧﺪ؟
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف درس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
از ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ درس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر )اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و …( ورود ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯽ زﺑﺎن را ﻋﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﺎھﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ و از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ از ھﺮ دوره ای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ زاد و وﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ..
ﻣﻨﺒﻊ :دﺧﺖ اﯾﺮان

 - ٢۶ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دھﺪ /اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﮔﻔﺖ :در ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮ ،ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ دﯾﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻋﺒﺎس ﺟﻤﺸﯿﺪی ﻇﮫﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع در
ﺷﮫﺮ" اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮ ،ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ
ای ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادارت ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﯾﺎب ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﺎﻧﻮار و وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ۴۴
ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ھﺮ ﻧﻔﺰ از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ  ٣۵درﺻﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻤﺸﯿﺪی اﻓﺰود :اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮ ،ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٧ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﺢ ﻗﻠﯿﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد
ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ  -ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ داران ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دھﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺎﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ .
· ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ دارھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﯾﻒ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ را از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ھﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد دوﻟﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ از اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﮫﺎ را از اﻣﺮار
ﻣﻌﺎش ﻣﺤﺮوم ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﻟﺒ ﺘﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻓﺮوش ﻗﻠﯿﺎن در آﻧﮫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ
اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .
ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﯾﮏ ﻋﺪه
ﺑﺘﻮان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ؟ ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ دارﻧﺪ.
· درﺻﻮرت ﺣﺬف ﻗﻠﯿﺎن از ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ و اراﺋﻪ دم ﻧﻮش ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ
ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر در اﯾﻦ ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﮕﺎر ھﻢ
ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ ،درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .ﺣﺬف ﺳﯿﮕﺎر از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ھﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ را ھﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد  .ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﯿﮕﺎر
ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻓﺮزﻧﺪم را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
· ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد راه اﻧﺪازی ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی وﯾﮋه زﻧﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺬف ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ دادن ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ آﻧﮫﺎ و ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﺸﺎن ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﺟﺮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮاد ﺳﻮد ﺟﻮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎ ن داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزی اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
· در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ٩-١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری ھﺎ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن  ١٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﮕﺎری ھﺎﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .وﻗﺘﯽ ﻗﺒﺢ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺧﻼف و اﺷﺘﺒﺎه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﮕﯿﺰه ای ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﯿﺎن در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ آزاد اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاھﺪ داد.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در روزھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮی ﻣﺜﻞ روزه ﺧﻮاری ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺒﺎرزه و ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎ از ﻣﺮدم ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ را ﺟﺰو ﻧﯿﺎز ھﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ
ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﮫﺮداری در ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﺎرک ھﺎی ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎری ھﺎ دﻓﺎع ﮐﺮد .ﮐﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از دﺧﺎﻧﯿﺎت ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﺷﮫﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﻧﺨﺮﯾﺪ ،ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ھﻔﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ.

۵٠ - ٢٨ھﺰارﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﮑﺎرﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻄﺤﯽ وﺳﺮﯾﻊ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺪس اﻧﻼﯾﻦ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ازﺑﯿﮑﺎرﺷﺪن  ۵٠ھﺰارﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮداد.
ﺑﯿﮋن ﮔﻮدرزی درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،دو ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﻘﻂ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ  ٣٠ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و از ﺟﻤﻊ  ٨٠ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ۵٠ ،ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر ھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻄﺤﯽ وﺳﺮﯾﻊ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺎرﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد ،اﻓﺰود :درﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ روﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ١٠درﺻﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺣﺎل
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻃﺮح ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را در ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺟﺮا درآورﻧﺪ.
ﮔﻮدرزی ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن٧٠ ،درﺻﺪ از وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺮدم را ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﺧﻮد ﻣﺮدم ٣٠درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮاﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎرا از ﺟﯿﺐ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

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

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮاﯾﻦ اﺻﻼح ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﻣﯿﺪوارﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺪ ھﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰرا ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎ اﺳﺎس ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻃﺮح اﺳﺖ.

 - ٢٩ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪ!
ﺟﺎم ﻧﯿﻮز  -ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮاردی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺳﻮاس و دﻟﮫﺮه ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری ﺟﺎم ﻧﯿﻮز ) ،(may ٢٩ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از دام آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،اﯾﻦ
روزھﺎ از ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮاردی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮاردی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺣﺴﺎس
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺳﻮاس و دﻟﮫﺮه  ،ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ داﻣﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ذﺑﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و
داﻣﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ را دارﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻧﺪارﻧﺪ.
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.
ﮔﺮﻣﺎی ھﻮا و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﻨﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد .
وی ،ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ را ﺑﯿﻦ  ٣٠ﺗﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ١٧درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری دارﯾﻢ.
زﯾﻨﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١٧ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴ﻣﻮرد ﻓﻮﺗﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ و ﻗﺼﺎب در ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در اﺑﺘﺪا ھﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮان ﺑﺮای او ﮐﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دﮐﺘﺮ آراﺳﺐ دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﻣﺎھﮫﺎی
ﭘﯿﺶ رو ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﻪ ھﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪن ھﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود
ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ داﻣﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺸﺘﺮک دام و اﻧﺴﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
دﺑﺎغ ﻣﻘﺪم ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق دام ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﺑﺮد
و اﻓﺰود :ﮔﺮان ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد داﻣﮫﺎی ﻗﺎﭼﺎق را از ﻣﺮزھﺎی ﺷﺮﻗﯽ وارد اﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
"ﻣﺮدم از ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ دام ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎی دام ذﺑﺢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮫﺮ ﺳ ﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ".
ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر دام ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺑﺎب ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺧﺼﻮص راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﺎﻣﻞ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺛﻘﻠﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻧﮕﮫﺪاری اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ وﯾﺮوس
ھﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک دام و اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮔﻮﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﻘﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﺮد ﮐﺮدن و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻤﺎری
زا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد؛ ھﺮﭼﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﺑﺎ دام آﻟﻮده ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دھﻨﺪه ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﺎن و ﺳﻼﺧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ ھﺸﺪار داد و اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺸﺪارھﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻨﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺑﺢ و
ﺷﻘﻪ ﮐﺮدن دام ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮑﺶ ،روﭘﻮش ،ﮐﻼه ،ﻋﯿﻨﮏ و ﻣﺎﺳﮏ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر از
ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮدداری ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﺸﺘﺎر دام در ﻏﯿﺮ از
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮش ،ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ ،ﺳﻨﺠﺎب و ﺧﺮﮔﻮش در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺨﺰن ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺮوس ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﮔﺰش اﯾﻦ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ دام ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﺐ ھﻤﺮاه ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺪن دام وﺟﻮد دارد ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ داﻣﭙﺰﺷﮏ در ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺘﺎر در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﯿﻮان
در ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ذﺑﺢ ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ و ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺷﻮد.
ﺛﻘﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ درﺟﻪ در ﭘﯿﺶ ﺳﺮدﮐﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات  PHاز ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺑﻪ ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
دھﻨﺪه ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻣﮑﺎن درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺣﺮف آﺧﺮ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﮫﻢ ﺗﺮ از
ھﻤﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک داﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی را ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺒﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری ﺟﺎم ﻧﯿﻮز

 - ٣٠ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎری در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده راﯾﮕﺎن اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد،
ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن وی راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﻮﻧﺪ ﻇﮫﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع در ﺷﮫﺮ"
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ دو و ﺳﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﻄﺢ دو ،اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ،ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن
آن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ آزاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت  ٩٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﺰﯾﺖ و دارو و ﺧﺪﻣﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺼﻮب ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ  ٩۵درﺻﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ آن را ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺟﻼﻟﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ )ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ( در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ٧٠ ،درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﮔﺮ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 - ٣١رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎزﻧﺪران :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﯿﺮﮐﻼ ﮔﻔﺖ :اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﯿﺮﮐﻼ در
ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس" از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ ،ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪﭘﻮر ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی و ﻗﻠﺐ
ھﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آن از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی اورژاﻧﺲ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﺮی ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﺣﻤﺎم ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺎوﯾﻮن ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻘﯿﻢ
اورژاﻧﺲ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﮐﺮدﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﯿﺮﮐﻼ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد اورژاﻧﺲ ﻣﻮرد ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ
ھﻤﺖ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺷﻔﯿﻊ زاده و ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
٧٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در دو ﻃﺒﻘﻪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﭘﺎوﯾﻮن رزﯾﺪﻧﺖ ھﺎ و اﯾﻨﺘﺮن ھﺎی ﻣﺮد در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺤﺎﻗﯽ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ از  ١٢ﺗﺨﺖ ﺑﻪ  ١٧ﺗﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﯿﺮﮐﻼ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ اﺗﺎق اﯾﺰوﻟﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎران و ھﻤﺮاھﺎن ،اﺣﺪاث ﺣﻤﺎم ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ،اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺮای آﻣﻮزش رزﯾﺪﻧﺖ ھﺎ و اﯾﻨﺘﺮن ھﺎ و اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺎژ وORT
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺨﺖ از دﯾﮕﺮ اھﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪﭘﻮر از اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮداد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﮫﺮه
ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ش٢٠

 - ٣٢ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد /ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ٩٩ﻣﺤﻞ ﺳﻼﻣﺖ در ھﻤﺪان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان ﮔﻔﺖ :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺧﺎﻧﻮارھﺎ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮ ،از
ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه در  ۴٠ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

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

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﻣﺠﺬوﺑﯽ ﻇﮫﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ "ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع در
ﺷﮫﺮ" ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن از اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان در اردﯾﺒﮫﺸﺖ اﻣﺴﺎل در ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎھﯽ و
ﻏﯿﺮداﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ھﺴﺘﻨﺪ .
ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ٩٩ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ٩٩ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺤﻠﻪ  ١٠ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ھﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ دو ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻣﺠﺬوﺑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺧﺎﻧﻮارھﺎ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮ از  ١۶ﺧﺮدادﻣﺎه در  ۴٠ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن
ھﻤﺪان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﯾﮑﻢ ﺷﮫﺮﯾﻮرﻣﺎه اداﻣﻪ دارد.
وی در ﺧﺼﻮص ﻓﻮاﯾﺪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ
ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﻣﺤﻠﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﮫﺎرات ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان ،در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪام زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺮح
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﻣﺤﻠﻪ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺎﻣﺎ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺪﻣﺎت دارو  ،وﯾﺰﯾﺖ و ﺗﺰرﯾﻘﺎت راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و در دو ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﮫﺮ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ .
ﻣﺠﺬوﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺮای روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺰ اورژاﻧﺲ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ھﯿﭻ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺗﺤﻮل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
وی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﻮل در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدران ﺑﺎردار داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ھﺮ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺎﻣﺎ
و ﭘﺮﺳﺘﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دو ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﯾﮏ،
ﺑﯿﻤﺎر از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دو ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ،ﺷﺎھﺪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ١٨۶ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻪ در  ١۶ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ٣٣راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ھﻤﺸﮫﺮی آﻧﻼﯾﻦ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه  ٩١راه اﻧﺪازی ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ اﻓﺰود :از زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز و اﯾﺠﺎد وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻼﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﻨﻮز ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .
ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺣﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از  ۶ﺧﺮداد ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮد ﻣﺪارک ﺧﻮد را اراﺋﻪ و در ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻮﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺻﻞ
ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرش در ﻣﺮﮐﺰ و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ درﺑﺎره ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی و ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻧﮫﺎدھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻤﭽﻮن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﯾﺰﻧﯽ ھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺎدی ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﺟﻮد دارد را ﮐﺎھﺶ دھﯿﻢ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 - ٣۴راه اﻧﺪازی اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ در ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از راه اﻧﺪازی اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ ) (Clean roomدر ﭘﻨﺞ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ اﺗﺎق در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ اﺗﺎق ھﺎ در ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ۵٠درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل از ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ھﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :از ﻣﺰﯾﺖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ اﺗﺎق ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮق آن ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ در ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد و اﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ در اﺧﺘﯿﺎر
دارد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی واﺣﺪ ﮐﯿﺖ ﺳﺎزی در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ واﺣﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺧﺬ
ﮐﺮده و از ھﻤﻪ ﮐﯿﺖ ﺳﺎزان ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﭘﺎﺳﺘﻮﮐﯿﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﯾﻢ.

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

ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻓﺰود:در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ھﭙﺎﺗﯿﺖ  Bﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و واﮐﺴﻦ ب ث ژ و ام ام آر ﺗﺎ
اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .
وی در ﺧﺼﻮص رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﮫﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ :رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ھﻤﻪ ﻋﻠﻮم رﺗﺒﻪ  ١٧ﺟﮫﺎﻧﯽ و اول ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮرھﺎی
روﺳﯿﻪ و ﺳﻮﯾﯿﺲ را ھﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺗﺒﻪ  ٢۶دﻧﯿﺎ را داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﻻن رﺗﺒﻪ  ١٩ھﺴﺘﯿﻢ .
٣٠١٢٣۴

 ٨۴ - ٣۵درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  ٨۴درﺻﺪ
در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ،رﯾﻪ ،ﻋﻔﻮﻧﯽ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،ﻣﻐﺰی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﮐﻠﯿﻪ،
ﭼﺸﻢ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،دﻧﺪان ھﺎ ،ﮐﺎھﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،رﯾﺰش ﻣﻮ و ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در آﻧﮫﺎ در ﭼﻨﺪ دھﻪ اﺧﯿﺮ اﻣﺮی ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ ٩٠ ،درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی رﯾﻪ ١۵ ،ﺗﺎ  ٢٠درﺻﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻃﺎن
ھﺎ ٧۵ ،درﺻﺪ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ و  ٢۵درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ  ٣۵ﺗﺎ  ۶٩ﺳﺎل ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف
دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ۴٠درﺻﺪ اﻓﺮاد و ﺗﻌﺪاد  ٧٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﮫﺎن در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دود ﺳﯿﮕﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاددﺧﺎﻧﯽ زﯾﺎن آور اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻠﯿﺎن در ھﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،دود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻧﺦ
ﺳﯿﮕﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول ھﺸﺖ ﺗﺎ  ١٢ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ  ۴٠ﺗﺎ  ٧۵ﭘﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ھﻔﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ دھﻢ ﻟﯿﺘﺮ دود اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻠﯿﺎن در ھﺮ وﻋﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﺪاول  ٢٠ﺗﺎ  ٨٠دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺣﺪود  ۵٠ﺗﺎ  ٢٠٠ﭘﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎوی  ١۵درﺻﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ دود اﺳﺖ.
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٨ **٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۵٨٨۴٠

 - ٣۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ روز
ﺑﻪ روز داﻧﺶ در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺣﻤﯿﺪ رواﻗﯽ اﻣﺮوز در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺮوز ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮدا ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﮫﯿﺪ ﻧﻮرﻧﮋاد ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﮫﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺣﺠﻢ داﻧﺶ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ  ١٨ﻣﺎه ﺣﺠﻢ داﻧﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد  .وی اﻓﺰود :ﻧﺒﻮد اﻟﮕﻮ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ درﻣﺎن ،ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی
در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﺎص
در اﻣﺮ درﻣﺎن ،ﺿﺮورﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ  .رواﻗﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی از
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮد .وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ
ھﻢ در رﻗﺎﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 - ٣٧راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﺖ  ٩٩درﺻﺪ اﺑﺘﻼی ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺪز
زن ﻓﺮدا  -آﻣﺎر ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﺪز در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ  ٢٣ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
ﺣﺪود  ١٠٠ھﺰار ﻣﺒﺘﻼی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دارﯾﻢ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ  ٩٩درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﻣﯿﻨﻮ ﻣﺤﺮز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
][...
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﺪز در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ  ٢٣ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﺪود  ١٠٠ھﺰار ﻣﺒﺘﻼی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دارﯾﻢ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ  ٩٩درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﻣﯿﻨﻮ ﻣﺤﺮز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٢٣ھﺰار و  ٩٠٢ﻧﻔﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ٩٠اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اوﻻً وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎر ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ زودی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد
ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﮫﺎر  ٩١ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ آﻣﺎر دﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

وی ﮔﻔﺖ  :ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIV/AIDSرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﮔﺎھﯽ ﮐﻢ
ﻣﺮدم درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و روﺷﮫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿﻦ روﺳﭙﯽ ھﺎ
ﻧﺪارﯾﻢ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎی در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اداﻣﻪ داد :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ از اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺒﺎط ﮐﺮد ،اﻓﺮاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﺎر  ١٠٫٣درﺻﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :از ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﻢ ١٠٠درﺻﺪ ٩٩ ،درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ و واﻗﻌ ﺎً
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮع ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺪز ﺣﺴﺎس ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای
ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﮫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و رﺷﺪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻦ  ١٠٠ﺗﺎ  ١٢٠ھﺰار ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رخ داده ﯾﻌﻨﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ  ٨٠ﺗﺎ  ١٠٠ھﺰار ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس
و ﻧﺎﻗﻞ آن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

 - ٣٨رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد :اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن از اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﺒﺮ داد.
اردﺷﯿﺮ ﺷﯿﺦ آزادی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ در ﺧﺮم آﺑﺎد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رای
ﺻﺎدره از دوﯾﺴﺖ و ﭘﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ی داروﺳﺎزی در
ﺷﮫﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد اﺧﺬ ﺷﺪ .وی اﻓﺰود :وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در دور ﺳﻮم ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن را وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﮔﺎم ﻣﮫﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻗﻄﺐ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی در ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺮورش وﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﺧﻼق در رﺷﺘﻪ داروﺳﺎزی ،در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎھﺪ اﻋﺘﻼی ﻟﺮﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ ازداروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 - ٣٩ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻧﺎ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ /ﻣﺎھﺎﻧﻪ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺰﯾﻨﻪ دارو
زن ﻓﺮدا  -ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل دارو و درﻣﺎﻧﺶ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﮫﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ،
اﯾﻦ ﻣﺎدر  ۴۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮ دارد و ھﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺷﻐﻠﺶ آزاد اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ][...
ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل دارو و درﻣﺎﻧﺶ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﮫﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺎدر  ۴۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮ دارد و ھﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺷﻐﻠﺶ آزاد اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی داروھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﮫﻢ را ﻧﺪارم.
وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮده ﺳﯿﻨﻮس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮده از ﻧﻮع ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ  :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺪت
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﭼﭙﻢ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ و ﻣﻐﺰ و رﯾﻪ ام درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﺎﻣﺶ در ﮔﺰارش ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و دارو ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ داروھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺳﻮی ھﯿﭻ ﻧﮫﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و داروی آﻧﮫﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم،
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ھﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ داروھﺎﯾﻢ
را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن را اﻧﺠﺎم دھﻢ ١٠ ،درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮج اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور درﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎران در
ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ھﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ دوره ﮐﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارو ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود ١٠
ﺗﺎ  ١١ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﻮل را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ  ١٠درﺻﺪش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﻨﺪ؟
وی ،ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮده ﺑﺪﺧﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ  ١۵روز ﯾﮑﺒﺎر ﺷﯿﻤﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدم ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ام ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم و ھﻤﻪ اش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ام را اذﯾﺖ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺎدر  ۴۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ درﻣﺎن و دارو ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه دارم ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﺣﻤﺎﯾﺘﮫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮم اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮدت ﺑﺮو آدم ﺧﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﺖ
ﮐﻨﺪ.
وی اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اواﯾﻞ آﻏﺎز ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و او ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﯾﮏ
دوره درﻣﺎﻧﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺣﺎﻻ در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻧﮑﻠﻮژی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ را ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﻮده از ﻧﻮع ﺑﺪﺧﯿﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ درﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد،
ﺗﻮده رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ۴۵ .روز ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﮑﻦ را اﻧﺠﺎم دادم ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﭼﺸﻢ راﺳﺘﻢ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ داد.
او ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺳﻤﯽ از او در ﮔﺰارش آورده ﺷﻮد اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ و ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :واﻗﻌﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪه ﮐﺴﯽ اﯾﻨﻄﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻪ؟
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ .ھﺴﺘﻨﺪ آدﻣﮫﺎی ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺰارﺷﮫﺎ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۴٠ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ  ١٢٨ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -از  ۵٢٧ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری  ١٢٨ﻣﻮرد روﻧﺪ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای  ۵٢٧ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺷﻤﺎره  ۵٠٠١ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ را روﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،از  ۵٢٧ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری  ١٢٨ﻣﻮرد روﻧﺪ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوھﮫﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﯿﺰ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را دراﯾﻦ
ﺑﺎره اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﮔﺮوه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح و از ﻣﺠﻠﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﻧﺎ ؛ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻓﺰود :ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮫﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری ﺷﺎﻣﻞ
ھﻤﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﻋﻢ از ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ...ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺳﺖ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن
اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺎھﺪ ارﺗﻘﺎء و رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه از اﯾﻦ ﭘﺲ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺑﺎﻟﯿﻦ
و در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻧﮑﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺗﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺳﻄﺢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ﮔﻔﺖ :در اﺳﺘﺨﺪام  ٢۵ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی اﺻﻼ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد از ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺪارس ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ از ﺳﮫﻤﯿﻪ  ١۴٧ھﺰار ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ  ٧ھﺰار ﻣﺮﺑﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد.

 - ۴١راه اﻧﺪازی اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ در ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از راه اﻧﺪازی اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ ) (Clean roomدر ﭘﻨﺞ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد١۵:٠٧-٠٩/٠٣/١٣٩١- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻓﺰود :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ اﺗﺎق در
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ اﺗﺎق ھﺎ در ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ۵٠درﺻﺪی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل از ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ھﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :از ﻣﺰﯾﺖ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ اﺗﺎق ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮق آن ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ در ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد و اﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ در اﺧﺘﯿﺎر
دارد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی واﺣﺪ ﮐﯿﺖ ﺳﺎزی در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ واﺣﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺧﺬ
ﮐﺮده و از ھﻤﻪ ﮐﯿﺖ ﺳﺎزان ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﭘﺎﺳﺘﻮﮐﯿﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻓﺰود:در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ھﭙﺎﺗﯿﺖ  Bﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و واﮐﺴﻦ ب ث ژ و ام ام آر ﺗﺎ
اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .
وی در ﺧﺼﻮص رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﮫﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ :رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ھﻤﻪ ﻋﻠﻮم رﺗﺒﻪ  ١٧ﺟﮫﺎﻧﯽ و اول ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮرھﺎی
روﺳﯿﻪ و ﺳﻮﯾﯿﺲ را ھﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺗﺒﻪ  ٢۶دﻧﯿﺎ را داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﻻن رﺗﺒﻪ  ١٩ھﺴﺘﯿﻢ .
اﺟﺘﻤﺎم** **٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۵٨۶۵۶

 - ۴٢آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز
ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ  -اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  HIV/AIDSﺳﻪ ﻣﺎھﻪ ﺳﻮم
ﺳﺎل  ٩٠در ﮐﺸﻮر را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٠/١٠/١
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ٢٣٩٠٢ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIV/AIDSدر ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ  ٩١درﺻﺪ آﻧﺎن را ﻣﺮدان و  ٩درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٣٣٠۵ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و  ۴۵۶٢ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ ۴۶/۵ .درﺻﺪ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVدر زﻣﺎن اﺑﺘﻼ
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ٢۵ﺗﺎ  ٣۴ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﻨﯿﻦ ﮔﺮوھﮫﺎی ﺳﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVدر ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮک
در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ) ۶٩/٧درﺻﺪ( ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ) ١٠/٣درﺻﺪ(  ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ) ١درﺻﺪ( و اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک )٠/٩
درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ .راه اﻧﺘﻘﺎل در  ١٨/١درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺑﺘﻼ آﻧﺎن در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ  ۶۶/١درﺻﺪ ،ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ  ٢٠/٧درﺻﺪ و
اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮدک  ٢/٧درﺻﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .در  ١٠/۵درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎل راه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ھﯿﭻ
ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ از راه ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 - ۴٣رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺑﺎﻓﻖ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد از ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺑﺎﻓﻖ
ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه و رﻓﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ از  ١۵ﻣﺮدادﻣﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺑﺎﻓﻖ رﻓﻊ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﺟﻠﯿﻞ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی اﻓﺰود  :ﻋﻼوه ﺑﺮاﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ را در ﺑﺎﻓﻖ ر ا ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ آھﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ٩١ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ردﯾﻒ ھﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎﯾﯽ
ھﻤﭽﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﻖ ھﺰﯾﻨﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻣﺴﺎل از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎھﺪ ارﺗﻘﺎ
ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم در ﺳﯿﺮ درﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺮای
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﻓﻖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره دو اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ٢ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻣﺼﻮﺑﺎت دور ﺳﻮم ﺳﻔﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺣﺪاث ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 - ۴۴ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ :ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام  ۶٩٠ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام  ۶٩٠ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﺰاده اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس" در ﺑﺎﺑﻞ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﭘﯿﺮو اراﺋﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮاﻧﺢ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﻨﺎﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ۶٩٠ ،ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ زودی ﺗﺤﻮﯾﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از
ﺑﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ در  ٢۶ﺧﺮداد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻋﻠﯿﺰاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ٩٠ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺳﺎل  ٨٨از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روﺣﺎﻧﯽ راه
اﻧﺪازی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺪود  ٧۵٠ﻧﻔﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺳﺎل  ٨٩ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن و ﺑﺮای ﺳﺎل  ٩١-٩٠ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎ اﻋﻢ از
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ٣٠درﺻﺪ اﯾﺜﺎرﮔﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ ،اﻓﺰود :در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ٣٠درﺻﺪ اﯾﺜﺎرﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
اﯾﺜﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺷﺘﻐﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﺷﺪﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ از اﻓﺮاد ﺑﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮﺗﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن و
اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﮫﺘﺮ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٩١ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎ ﻏﺮب
ﻣﺎزﻧﺪران و در ﺑﻌﻀﯽ از واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ از ﺳﻮی
وزارت ﻣﺘﺒﻮع را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.

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

وی از دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺎزﻧﺪران در ﺟﺬب و اراﺋﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ و
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﻨﺎﮔﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ن ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﮫﺮداری ھﺎی ﮔﯿﻼن را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ

 - ۴۵ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻤﺎران زن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  MSﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
"
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری  MSﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ،ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺠﺎن ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ "ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ" دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری
روز ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،MSاﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻤﺎران زن
ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎدر ﺳﺘﻮن ﺧﯿﻤﻪ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  MSاﻓﺰود :اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ،روﺣﯿﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﻓﮑﺮﺷﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮔﺎھﯽ ﮐﻤﯿﺖ ﮐﻤﮏ ھﺎ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ،ﻣﺴﮑﻦ ﻗﻮی ﺑﺮای درک دردھﺎی ھﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺘﻌﺪد در اﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﺤﻤﻞ دارد و ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ  .ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و ھﺮ دو ﺑﺎ ﻗﺒﻮل واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ "ھﮋﯾﺮ ﺳﯿﮕﺎرودی" ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری  MSو ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ  MSﺗﮫﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری روزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری  MSاﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن دﭼﺎر آن ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ آﻣﺎر در اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ  ۴٠ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ  ۵٠ﻧﻔﺮ در ھﺮ  ١٠٠ھﺰار
ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آﻣﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﯿﮕﺎرودی ﺑﻪ اﺑﮫﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری  MSاﺷﺎره ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﮏ اﺑﺘﻼ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻦ  ٢٠اﻟﯽ  ۴٠ﺳﺎل درﮔﯿﺮ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﻌﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮدارد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮوز ﻋﻮارض  ،ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ ای اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آزﻣﺎﯾﺶ
ھﺎ و داروھﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺗﺰرﯾﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﺎران  MSدر اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ در
اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ھﻤﺎﯾﺶ "رﺣﯿﻢ ﺳﺮوری زﻧﺠﺎﻧﯽ" ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎ و ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﻤﻦ  ،MSاﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮدن ﻓﺮد اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﮔﺮوه اول ھﺴﺘﻨﺪ و
در ﺳﺎل  MS ،٨۴ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ٨٨ﺳﺮﻃﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  MSدر ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ  ٣٣ھﺰار ﺗﺎ  ٧٠ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و در اﺳﺘﺎن آﻣﺎری ﻣﺎﺑﯿﻦ  ٣٠٠ﺗﺎ  ۴٠٠ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﻗﺸﺮ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ داروھﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎز
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از اﯾﻦ داروھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎھﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی دارو ،داروﺳﺎزان و ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده داروی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی در ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دارو اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ داروھﺎ
ﺣﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻧﮫﺎ را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی در روﻧﺪ ﺑﮫﺒﻮد او ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ  ٢ﺳﺎل در ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺮدادﻣﺎه ﭘﺮوﻧﺪه
ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارو و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺮدم راﯾﮕﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ھﻤﺎﯾﺶ "اﺣﻤﺪ ﺷﮑﻮرﯾﺎن" ،رﯾﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ، MSاﻓﺰود :واﮔﺬاری ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ھﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اﺣﺪاث و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
درﻣﺎﻧﯽ  MSﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع( اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﺗﯽ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ۴۶ھﺮ  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽ ﻣﯿﺮد
وب دا  -در ھﺮ  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف و ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ دود دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٢٢

ﺗﺎرﯾﺦ  10ﺧﺮداد 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ %٨۴
در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺤﺼﻠﯽ اﻓﺰود :اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و
ﻋﺮوﻗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رﯾﻪ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻐﺰی ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﮐﻠﯿﻪ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭼﺸﻢ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی دﻧﺪان ھﺎ ،ﮐﺎھﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و رﯾﺰش ﻣﻮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﭼﻨﺪ دھﻪ اﺧﯿﺮ اﻣﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ  ٩٠درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ١۵ ،ﺗﺎ  ٢٠درﺻﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ٧۵ ،درﺻﺪ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ و آﻣﻔﯿﺰم و  ٢۵درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ در ﺳﻨﯿﻦ  ٣۵ﺗﺎ
 ۶٩ﺳﺎل ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﺛﺮات اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دود ﺳﯿﮕﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
دود ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ھﯿﭻ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﮫﻮﯾﻪ و ﻧﻪ ﺗﻤﮫﯿﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﮑﺎن ھﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ھﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ھﻮاﯾﯽ ﭘﺎک و ﻋﺎری از آﻻﯾﻨﺪه را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ زﯾﺎن آور اﺳﺖ ،اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻠﯿﺎن در ھﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،دود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول  ٨ﺗﺎ  ١٢ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر در روز ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ  ۴٠ﺗﺎ  ٧۵ﭘﮏ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵ﺗﺎ  ٧دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ
ﺣﺪود  ٠/۵ﺗﺎ  ٠/۶ﻟﯿﺘﺮ دود اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﯿﺎن در ھﺮ وﻋﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺪاول  ٢٠ﺗﺎ ٨٠
دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺣﺪود  ۵٠ﺗﺎ  ٢٠٠ﭘﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎوی  ٠/١۵ﺗﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ دود اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﮫﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق دود ،ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﯿﺎن در ھﺮ وﻋﺪه ﻣﻌﺎدل  ١٠٠ﻧﺦ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﮕﺎر ،دود درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
٢٠٣/
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