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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ،ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٣ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای زﯾﺮ ﻣﯿﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ۴ﮐﻠﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭼﺎﻟﺪران ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ۵ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ۶ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﻗﻠﺐ و ﮐﻠﯿﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٧اﻣﯿﺪوارﯾﻢ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و درﺟﺎی ﺧﻮدش ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٨اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٩رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد:ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﻣﺴﺎل  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ١٠رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ١١رﯾﯿﺲ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :اﻋﺘﺒﺎر وام ﺷﮫﺮﯾﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی  ١٠درﺻﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٢ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺮدادﻣﺎه در اھﻮاز اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٣ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﺟﮫﺎن ھﺮ ﺳﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 ٢٣ - ١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻨﮕﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١۵ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ١۶رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٧رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد:ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﻣﺴﺎل  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ١٨ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از اﻣﻮر ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٩رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن:ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٠ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮدم ﮐﻮھﺒﻨﺎن از ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢١ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ  -وب دا
 - ٢٢وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪن از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ھﺸﺪار داد آب ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ از ﻋﻮارض ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻣﺎوراء
ﺑﻨﻔﺶ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
 - ٢٣اﻟﻮ ﺷﺮق  - ٨٨۶۵۴٣٩٠روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق
 - ٢۴ھﺠﻮم اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ  -آﺗﯽ ﻧﯿﻮز
 - ٢۵آﻏﺎز ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ /اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﺟﺬب  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢۶راھﮫﺎی درﻣﺎن ﺧﺮوﭘﻮف  -ﺳﯿﺒﻨﺎ
 - ٢٧ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻦ آوری و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٨اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻮﻻرﯾﻮم ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک!  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٢٩روزاﻧﻪ  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 ٢٠٠ - ٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣١ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ :ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ،ﺗﺎ درﻣﺎن!  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺘﺎب
 - ٣٢آﻣﺎر ﻣﺪارس وﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﻧﻮر ﻧﯿﻮز
 - ٣٣روزاﻧﻪ  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -وب دا
٣١ - ٣۴ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣۵اﺧﺘﺼﺎص  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎن را راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﻮز
 - ٣۶اراﺋﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٧ھﺸﺪار :آب ﭼﺸﻤﻪ ھﺎ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ  -ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣٨اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ  -ﻓﻮدﻧﺎ
 - ٣٩اﺧﺬ ﻣﺠﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﮑﻦ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۴٠روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﮐﻤﮏ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎﺳﺖ!  -داﻧﺎﻧﯿﻮز
 - ۴١ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن ﺧﺒﺮ داد ﺻﺪور ﮐﺎرت ھﻮﺷﻤﻨﺪ  ٢۵٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص در ﮔﯿﻼن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 ٢٠٠ - ۴٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  -وب دا
۵٠ - ۴٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎرﺳﻔﺮ رھﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﺴﻠﻮﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴۴راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۴۵داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴۶ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آرد ﺑﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻐﺬی آھﻦ و اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﯿﮏ /اﻋﻤﺎل ھﺰﯾﻨﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن  -اﮐﻮﻓﺎرس
 - ۴٧دﺧﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ھﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺪ  -ﺑﻮرس ﻧﯿﻮز
 - ۴٨ﻣﺼﺮف آب ھﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ و ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ،ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای -ﻧﻮﻋﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﻣﯿﻮه،
ﺳﺒﺰی و ﻣﺎھﯽ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦ ،ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯿﻮه ،ﺳﺒﺰی ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻣﺎھﯽ ،روﻏﻦ ز ﯾﺘﻮن و آﺟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬای ﭘﺮ از
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ روی  ١١ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ در ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﭘﺮاز ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ٢/٣ ،ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه اول ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ و ﺑﺎزﭘﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﻠﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮاﺳﺘﺮس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺠﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺸﻒ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ای اﻓﺮاد و ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٩ ** ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٩۵٢٠

 - ٢ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺐ ھﻤﻮراژﯾﮏ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﮫﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ دارد ...
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺐ ھﻤﻮراژﯾﮏ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﮫﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ دارد و
در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻓﺎز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﺑﮫﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻠﻮرﺳﺎز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ اﺧﯿﺮا در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﮔﯿﺮ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﺎھﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩۴۴ﮔﺰارش ﺷﺪ و در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد .در آﺳﯿﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻌﺪاد اﺑﺘﻼ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده واﮔﯿﺮدار و دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺤﺖ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎرھﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار
دارﻧﺪ زﯾﺮا وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺷﺤﺎت اﺷﮏ ،ادرار ،ﺧﻮن ،ﺑﺰاق ،ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﻠﻮرﺳﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﻼ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ( ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ
اﺳﺖ زﯾﺮا وﯾﺮوس ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دھﻨﺪه ﺗﺐ دار ﺣﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ھﯿﺎﻟﻮﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از راھﮫﺎی ورود وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺑﺪن ،ﮔﺰش اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده اﺳﺖ .در
اﺛﺮ ﮔﺰش دام ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ
ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻠﻮرﺳﺎز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری دارای دوره ﮐﻤﻮن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،دوره ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دھﻨﺪه و دوره ﻧﻘﺎھﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﺑﯿﻤﺎر در دوره ﮐﻤﻮن ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﻪ وی را ﮔﺰﯾﺪه و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻦ ﯾﮏ روز ﺗﺎ  ۶روز ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا از ﺧﻮد ﺑﺮوز و دﭼﺎر درد ﻋﻀﻼت،
درد ﮐﻤﺮ ،دردھﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،ﺗﺐ و ﻟﺮز ،ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﮔﯿﺠﯽ ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وارد دوره ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻌﺪه ،رﯾﻪ و
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻓﺮاوان ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ ھﺎ ،دھﺎن و ﭘﻮﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺖ وﯾﺮوس ﺑﻪ روش ﭘﯽ ﺳﯽ آر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری درﻣﺎن دارد
و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﺒﺎوﻟﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوز آن ﺑﺮای ﮐﻮدک و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻣﭙﺰﺷﮏ ھﺎ ،ﺳﻼخ ھﺎ و داﻣﺪاران ﮐﻪ ﺑﺎ دام ھﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﺎ دام ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دام ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻟﻮده
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ وﺿﻌﯿﺖ را
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﮔﺎه اﺳﺖ.

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

 - ٣ﮐﻤﯿﺴ ﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای زﯾﺮ ﻣﯿﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد
ﺗﺎﺑﻨﺎک -
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻋﻀﺎ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺗﻼش ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم زﯾﺮ ﻣﯿﺰی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ،رﯾﺸﻪ ای
اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺮدم
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻼف ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﮐﺎری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود  :اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را اﯾﺪز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن در ﺗﻼش ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم )ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی زﯾﺮ ﻣﯿﺰی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ،رﯾﺸﻪ ای
اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ زﯾﺮ ﻣﯿﺰی از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران را از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم
اﯾﺪز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﻣﺮدم راﯾﮕﺎن ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎوه ،ﺟﻮاﻧﺮود و رواﻧﺴﺮ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد  :در ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪاﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن زﯾﺮ
ﺳﻮال ﻧﺮود و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﮫﯿﻼت و ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫﺒﻮد اوﺿﺎع ﭘﺮﺳﺘﺎران را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ در
راﺳﺘﺎی ﺑﮫﺒﻮد اوﺿﺎع ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،ﺣﻘﻮق و ردﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

 - ۴ﮐﻠﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭼﺎﻟﺪران ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭼﺎﻟﺪران ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎن ﭼﺎﻟﺪران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺮو ژه در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﭼﺎﻟﺪران و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۶۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در آﯾﯿﻦ ﮐﻠﻨﮓ زن اﯾﻦ ﭘﺮوزه ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﺎﮐﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭼﺎﻟﺪران و ﭘﺮوژه ھﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن
اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ اﻓﻖ ﺳﺎل  ١٣٩٣ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ودرﻣﺎن ﭼﺎﻟﺪران در ﺣﺪ ﺧﻮب و ﻋ ﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﮐﺸﻮری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ واﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮدﻣﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﮫﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﯽ ودر ﺧﻮر ش أن ﻣﺮدم اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه
از ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭼﺎﻟﺪران در آﯾﯿﻦ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭼﺎﻟﺪران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎزﯾﺮ ﺑﻨﺎی  ٢٠٠ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاب ﮔﻮی ﻧﯿﺎزھﺎ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ھﺎی رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﻗﻠﻨﺪر زاده ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺟﮫﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه  ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
"
اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ ﺳﺮوﯾﺲ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣٠۶٢٨٨

 - ۵ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ آن از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﺑﻔﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮ روی ﺣﺪود  ١٠ﻧﻮع آب ﻣﻌﺪﻧﯽ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در آﻧﮫﺎ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ،ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮫﻮر "آب ﻣﻌﺪﻧﯽ" ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺷﮓ ﮔﻤﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم و دﯾﺪﮔﺎه درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻗﺸﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺷﺮﺑﯽ
ﮐﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ھﺎی ﻣﻨﺎزل ﺟﺮﯾﺎن دارد ،دﺳﺖ ﮐﻢ  ٢ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ آب ﺷﺮب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺴﺖ ھﺎی وﯾﮋه اﺛﺒﺎت
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﮔﺮ از آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻄﺮی ھﺎی ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ
ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ دارای ﻣﺠﻮز ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻌﺪی آن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ آﻓﺘﺎب و ﯾﺎ ﯾﺦ زدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آزادﺷﺪن ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد آب ﺷﺮب ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ١٣
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آب ﺷﺮب ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ھﻢ ﻣﯿﮫﻨﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻨﻮز از ﻧﻌﻤﺖ آب ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﻣﺼﺮف آب ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺎه ھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺗﮫﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و ﺣﻮاﺷﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﻧﯿﺮو :ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﺎه ھﺎی آﻟﻮده ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﻧﯿﺮو ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﮐﺮدن ﭼﺎه ھﺎ ،ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﭼﺎه ھﺎی آﻟﻮده از ﻣﺪار ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﭼﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد؛ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ
ﺳﺮ راه اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮان در آب ﺷﺮب ﺗﮫﺮان را ﺣﻞ و ﭘﺮوﻧﺪه آن را ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﻧﯿﺮو اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻓﺎﺿﻼب در ﺑﺨﺸﯽ از آب ﺷﺮب ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان و ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﭼﺎه ھﺎ از ﻣﺪار ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت دﻗﯿﻘﯽ را اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آب ﺗﮫﺮان ﺣﺘﯽ از آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات و آﻣﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب ﺗﮫﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺴﺖ ھﺎی دﻗﯿﻘﯽ را ﺑﺮ روی ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠ﻧﻮع آب ﻣﻌﺪﻧﯽ وارداﺗﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺗﮫﺮان ،ﺑﺴﯿﺎری از آب ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪھﺎی ﻣﻌﺮوف داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ھﺎ؟
آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم ،اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﻧﯿﺮو،
ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آب ﺷﺮب ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮورش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آب ﺷﺮب ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آب ﺷﺮب درﺟﻪ ﯾﮏ را در ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک از آب ﺷﺮب ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و آﺑﯿﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ دﭼﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،اﻓﺰود  :اﯾﻦ ھﻤﺎن آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از ﺑﯿﺮون و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﻧﯿﺮو در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب ﺗﮫﺮان از آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﭘﯿﺪ ا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و آﻣﺎر آن ﻧﯿﺰ
روی ﻣﯿﺰ ﻣﺎ اﺳﺖ.
آﻣﺎر روی ﻣﯿﺰﻣﺎن اﺳﺖ
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎﯾﺪ آب ﺷﺮب را ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ و ﺣﺮف ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٤
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﭘﺮورش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ وﻗﺘﯽ  ٢۶ھﺰار ﻟﯿﺘﺮ آب ﺳﻄﺤﯽ درﺟﻪ  ١را ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وارد
ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ آب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺷﺮب ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﺣﺪود  ٧ﻣﻮرد آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺣﺪود  ٩آﯾﺘﻢ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ دارای ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آب ھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ در روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ھﺎ وﺟﻮد دارد را ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﻧﯿﺮو ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ آب ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد دارای
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ درﺟﻪ  ١ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ھﺎی آب ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ،
آﺑﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻓﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در  ۴٠ﻣﻮرد از ﻣﺨﺎزن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺗﮫﺮان ،ھﻢ اﮐﻨﻮن آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺳﺪھﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺨﺎزن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﮑﻪ ﻣﺸﮑﻮک در  ٢ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮫﺮان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در دو ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﮫﺮان  ٢ﻟﮑﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
آن ھﻢ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﯾﮑﻤﺎه آﯾﻨﺪه آن دوﻧﻘﻄﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﭘﺮورش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﺎه ھﺎی آﻟﻮده ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﺎه ھﺎی آﻟﻮده اﺻﻼ وارد ﻣﺪار ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭼﺎه ھﺎ وارد ﻣﺪار ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب ﺗﮫﺮان درﺟﻪ  ١اﺳﺖ ﭼﻮن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ آب در درون ﻣﻨﺎزل دارای ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺤﺜﯽ
را ﮐﻪ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ آب وﺟﻮد دارد و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮد ﺗﺎ ذھﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﻧﯿﺮو ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﻣﺴﺎل ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان را از آب ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻇﺮﻓﯿﺖ آن را وارد ﻣﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﭘﺮوژه آب ﺳﺪ ﻣﺎﻣﻠﻮ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد
ﺑﮕﺮدد و ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪه ای ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻋﺪه ای ﺣﺮف ھﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد آب ھﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺗﮫﺮان ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﺑﻮده و از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل دﯾﮕﺮ در آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺑﺮ روی ﺣﺪود  ١٨ﺑﺮﻧﺪ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه دارای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﺮار دادن آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ھﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮرﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﺳﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ھﺎ
را در ﻓﺮﯾﺰر ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺦ زدﮔﯽ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺷﻮد.

 - ۶ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﻗﻠﺐ و ﮐﻠﯿﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﻗﻠﺐ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺗﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ١٠:٣٣- ٣٠/٠٣/١٣٩١- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ روی ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ١۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮی ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت وی ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﻗﻠﺐ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را دﮐﺘﺮ آﯾﺘﯽ در ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺒﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ،ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر را رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٩ ** ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٩٣١٨

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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 - ٧اﻣﯿﺪوارﯾﻢ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و درﺟﺎی ﺧﻮدش ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را از ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮای
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻮدﺟﻪ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش ھﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دھﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز؛ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در در اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻓﺰود :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﺑﺮای داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺟﺘﻤﺎع را داﺷﺘﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر ﭘﺰﺷﮑﺎن را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﮫﺪه دارﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎر ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای وزا رت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف
ﮐﻪ از رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را از ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺎم ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :در ﺳﺎل  ٩٠ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در اﻣﻮر ﻋﻤﺮان و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ دارد  ٣ھﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎم ھﺎی ﻣﮫﻤﯽ در ﺳﺎل  ٩٠ﺗﺎ  ٩١ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد را ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اھﺘﻤﺎم وﯾﮋه ای ﮐﻪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح دارد ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ را در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

 - ٨اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺬﯾﺮش ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﺳﺠﺎد رﺿﻮی روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه -آی.ﺳﯽ.ﯾﻮ -ﯾﺎ ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ارﺟﺎع دھﻨﺪ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﮑﺮدن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻒ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ارﺟﺎع
دھﺪ درﺻﻮرت ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺗﺨﺖ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮان دوﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮای اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ارﺟﺎع داد.
رﺿﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل دوﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ،ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎر ،دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٩ ** ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٩٢٨١

 - ٩رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد:ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ -
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد:ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﻣﺴﺎل
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ  -اﯾﺴﻨﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ زھﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ﮔﻔﺖ  :اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .
وی از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان از
اﻣﺴﺎل در ﯾﮏ ﯾﺎ دو داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ھﺎی در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺧﺒﺮ داد.
وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺎز آن در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ذﯾﻞ ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ھﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ در ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺎن ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی دارﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

٣٠١٣٠١

 - ١٠رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ -
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ و در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻓﺎز اول و دوم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻠﮏ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﯾﺎﻓﺖ وام ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ھﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻓﺎز ﯾﮏ و دو آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و راه
اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠ﻋﺪد ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ٨٣۶ﺗﺨﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ٣٣ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر در ﺳﺎل ،ارﺗﻘﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺎھﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺗﮫﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﯾﺮان ھﻢ اﮐﻨﻮن دارای ﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ اﺳﺖ و راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﻗﺪام ﻣﮫﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
٣٠١٣٠١

 - ١١رﯾﯿﺲ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :اﻋﺘﺒﺎر وام ﺷﮫﺮﯾﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی  ١٠درﺻﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ وام ﺷﮫﺮﯾﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای وام ﺷﮫﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ .
دﮐﺘﺮ ﻓﺮھﺎد ﺟﻌﻔﺮی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(،
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﺮای وام ﺷﮫﺮﯾﻪ ﺳﺎل  ٩٠ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎرﮐﺮد :ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪود  ٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻪ ای داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ آن ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ،ﻓﻘﻂ دو ھﺰار و  ٣۶٩ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠درﺻﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ وام ﺷﮫﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻪ ﭘﺮداز
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ وام ﺷﮫﺮﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺪود  ٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ وام ﺷﮫﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ،٩٠
ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﮫﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان  ١٠درﺻﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داد ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ٢٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ را ﭘﻮﺷﺶ داد.
رﯾﯿﺲ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﮫﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﮫﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در واﺣﺪھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١٢ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺮدادﻣﺎه در اھﻮاز اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺷﻨﻮاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺻﺎﮐﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﻮزﺳﺘﺎن" ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﮐﻢ
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﻮزادان در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﻮزاد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﻨﻮا اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه دوﺑﺎره اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در  ۶ﻣﺎھﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺳﻤﻌﮏ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻤﻌﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺻﺎﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻤﻌﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪھﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ دو ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺰھﺎی ﺷﻨﻮاﯾﯽ در ﮔﻮش ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ از آن ﮐﻮدک
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺷﻨﻮاﯾﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎل ھﺎ از ﺳﻮی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﮫﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون
ﺷﻨﻮاﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در اھﻮاز ،اﻧﮑﺎن درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﺮدادﻣﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ/.ب

 - ١٣ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﺟﮫﺎن ھﺮ ﺳﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﺟﮫﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻣﯿﺰان ﻣﻮارد
ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺣﺪود  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻢ اﻟﺴﺎدات ﻣﻮﺳﻮی در ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی زﻧﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﻏﺮﺿﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود ٧٠ :درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻃﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﮔﺰارش
ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ .
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ
ﺷﻮد در ﺳﺎل  ٩۶ ،٢٠٢۵درﺻﺪ از اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶٠ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی زﻧﺎن اﯾﺮان درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی رﯾﻪ ،ﭘﺴﺘﺎن ،ﮐﻠﻮرﮐﺘﺎل ،ﻣﻌﺪه ،ﭘﺮوﺳﺘﺎت و دھﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ در ﺟﮫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻃﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﻪ ،ﻣﻌﺪه ،ﮐﻠﻮرﮐﺘﺎل ،ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ
دارﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﻮی اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮﻃﺎن در آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮی دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ھﻮرﻣﻮن ھﺎ و ﻋﺎدات ﻏﻠﻂ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن دھﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮدان
اﯾﺮاﻧﯽ  ١٢١ﺗﺎ  ١٢٣در ﺻﺪ ھﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﯿﻮع ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﻣﻌﺪه ،ﮐﻠﻮرﮐﺘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی
ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﭘﺴﺘﺎن ،ﻣﻌﺪه و دھﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺟﺰو ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در زﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی زﻧﺎن اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺎس ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻃﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﮐﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺳﻮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ٣٠ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  ٩۵درﺻﺪ از ﭘﮋوھﺶ ھﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ  ٢٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن در آﻧﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎھﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎھﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ،
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده
اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻮﺳﻮی در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  ٨٨ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ در  ۴اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻃﺎن راه
اﻧﺪازی ﺷﻮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 ٢٣ - ١۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﻨﮕﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( از اﺧﺘﺼﺎص دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ
داد.
ﻋﯿﺪان ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺑﺮای ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﮐﻨﮕﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .
ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ام .آر .آی -آی.ﺳﯽ.ﯾﻮ -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی اورژاﻧﺲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ،رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺮاﺟﻌﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اورژاﻧﺲ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ﺗﺨﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی رﻓﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ام .آر .آی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺘﯽ اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ام.آرآی ﻣﺮاﺟﻌﺎن زﯾﺎدی دارد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی آی .ﺳﯽ .ﯾﻮ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(ﮐﻨﮕﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪ ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﮕﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود:
در ﺻﻮرت ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﮫﺮﻣﺎه در ﮐﻨﮕﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

 - ١۵ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺰﺷﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﺳﺖ.
و ﻧﮕﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ
ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮھﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد،
ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف دارو و آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﺑﺮدارد و در
واﻗﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ھﻤﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ.
وی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن
ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻧﻘﺶ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎد آور ﺷﺪ  :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه
درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻣﺎن راﯾﮕﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ.

 - ١۶رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
٣۶
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ و در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻓﺎز اول و دوم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻠﮏ زاده در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راه
اﻧﺪازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﯾﺎﻓﺖ وام ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ھﺎی در
دﺳﺖ اﺟﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻓﺎز ﯾﮏ و دو آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد  :ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و راه
اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ٨٠٠ﻋﺪد ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ٨٣۶ﺗﺨﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ٣٣ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر در ﺳﺎل،
ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺎھﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﮫﺮان ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﯾﺮان ھﻢ اﮐﻨﻮن دارای ﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ اﺳﺖ و راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﻗﺪام ﻣﮫﻤﯽ در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١٧رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮﺗﻐﺬﯾﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد:ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ زھﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﮔﻔﺖ :اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﻋﻤﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
وی از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان از
اﻣﺴﺎل در ﯾﮏ ﯾﺎ دو داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ھﺎی در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺧﺒﺮ داد.

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

وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺎز آن در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ذﯾﻞ ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ھﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ در ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺎن ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی دارﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ١٨ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از اﻣﻮر ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮآن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ دﮐﺘﺮ
دﺳﺘﺠﺮدی ﺑﺮآن اھﺘﻤﺎم وﯾﮋه ای دارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ھﻢ از اﻣﻮر ﭘﺎﯾﻪ ای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
؛ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﺮاﺳﻢ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ  .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻋﺎم ﺷﻮد و در ھﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع داﺷﺘﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :دﮐﺘﺮ دﺳﺘﺠﺮدی ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا از آﻗﺎﯾﺎن وزرا ھﻢ ﺟﻠﻮ زده و اھﺘﻤﺎم وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ و ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ ﺗﻼش ھﺎﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی  ۵ﺳﺎﻟﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدم .
وی ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از رﯾﯿﺲ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :از ﺑﺮادر
ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻮد و در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺨﺎر ﻣﺎﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﻧﺶ ﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﯾﺪ و اﻣﺮوز روز ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن آﯾﯿﻦ اﺻﯿﻞ
ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮد ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ھﺴﺘﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را
ﺧﻮاھﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع داﺷﺘﻦ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺖ در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ
ﻣﺨﺘﺼﺎت رواﻧﯽ و در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ی وﺟﻮه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺘﻤﺎ وﺟﻮه
رواﻧﯽ و روﺣﯽ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در اﺟﺘﻤﺎع دارﯾﺪ .ھﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ھﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ
اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :از ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﺪ .ﺳﻤﺒﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺣﺎذق و ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺴﻠﻄﯽ در ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و ﺧﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ھﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺜﺖ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺧﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ان ﺷﺎءاﷲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرک
ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ را در ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۶٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻌﺎرف وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺣﻮزه ی ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻔﺖ  :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻼش وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف در
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﻪ از رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ از ھﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد  .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺑﺨﺶ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﺪاوا ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ اﯾﻦ وزراﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر
ﻋﻤﺮان و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺳﻪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ارز را در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﻮدش را
ﺗﺠﮫﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪھﺪ  .ﮔﺎم ھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ھﻢ ﺳﺎل  ٩٠و ھﻢ  ٩١ﺑﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ھﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮫﺘﺮ اراﺋﻪ دھﻨﺪ/.ح
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٩رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن:ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺐ ھﻤﻮراژﯾﮏ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺟﮫﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ دارد و
در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻓﺎز ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﺑﮫﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻠﻮرﺳﺎز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ اﺧﯿﺮا در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﮏ ﮔﯿﺮ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩۴۴ﮔﺰارش ﺷﺪ و در ﮐﺸﻮرھﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ ،اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در آﺳﯿﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن
ھﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده واﮔﯿﺮدار و دوﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺴﺮی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺤﺖ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎرھﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار
دارﻧﺪ زﯾﺮا وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺷﺤﺎت اﺷﮏ ،ادرار ،ﺧﻮن ،ﺑﺰاق ،ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻮرﺳﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ )ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﻼ از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ( ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد،
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا وﯾﺮوس ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دھﻨﺪه ﺗﺐ دار ﺣﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ھﯿﺎﻟﻮﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از راھﮫﺎی ورود وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺑﺪن ،ﮔﺰش اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده اﺳﺖ .در
اﺛﺮ ﮔﺰش دام ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﯿﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ
ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻠﻮرﺳﺎز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری دار ای دوره ﮐﻤﻮن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،دوره ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دھﻨﺪه و دوره ﻧﻘﺎھﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﺑﯿﻤﺎر در دوره ﮐﻤﻮن ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻨﻪ وی را ﮔﺰﯾﺪه و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻦ ﯾﮏ روز ﺗﺎ  ۶روز ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا از ﺧﻮد ﺑﺮوز و دﭼﺎر درد ﻋﻀﻼت،
درد ﮐﻤﺮ ،دردھﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،ﺗﺐ و ﻟﺮز ،ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﮔﯿﺠﯽ ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وارد دوره ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻌﺪه ،رﯾﻪ و
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻓﺮاوان ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ ھﺎ ،دھﺎن و ﭘﻮﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺖ وﯾﺮوس ﺑﻪ روش ﭘﯽ ﺳﯽ آر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری درﻣﺎن دارد
و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﺒﺎوﻟﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوز آن ﺑﺮای ﮐﻮدک و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻣﭙﺰﺷﮏ ھﺎ ،ﺳﻼخ ھﺎ و داﻣﺪاران ﮐﻪ ﺑﺎ دام ھﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ
ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﺎ دام ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دام ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﮫﺮ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻟﻮده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ وﺿﻌﯿﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﮔﺎه اﺳﺖ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢٠ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮدم ﮐﻮھﺒﻨﺎن از ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﻮھﺒﻨﺎﻧﯽ از ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﺒﻮد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را دارﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﮐﻮھﺒﻨﺎن از ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﻮھﺒﻨﺎﻧﯽ از ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﺒﻮد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،
ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن را دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﮐﻮھﺒﻨﺎن ،ﻃﯽ ﻣﺎه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﮐﻮھﺒﻨﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻤﺒﻮد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﮐﻤﺒﻮد و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎ در ﮐﻮھﺒﻨﺎن ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻮھﺒﻨﺎن ،رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﯾﻦ دﯾﺎر ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ھﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎن و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از
ﻣﺮدم دﺳﺖ ﻧﯿﺎز و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن دراز ﮐﺮده و از وی ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﻮھﺒﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪن ﮐﻮھﺒﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی روﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات درﻣﺎﻧﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ھﻤﺠﻮار از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺗﻌﺪادی از ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﻮھﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺮﻣﺎن و اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﻮھﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ای ﮐﺎش ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﺒﻮد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻮد در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﻞ ﻓﻌﺎل و ﻣﺸﮫﻮر ﮐﻪ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﺳﺘﺎن را داراﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان در ﻋﻤﻖ  ۵٧٠ﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ روزی ﺣﻼل ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دﯾﺎر
در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ  ١۶٨ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎی
ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﺮود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران را در ﭘﯽ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮھﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺘﻘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻮھﺒﻨﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮھﺒﻨﺎن در ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن و در ﻣﺮز
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﯾﺰد و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن از ﺳﺎل  ٨٨آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺰو ﻃﺮح ھﺎی ﻣﮫﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﺑﺎ ھﻤﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﮫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﮐﻮھﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﮐﻤﺒﻮد و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎ ،ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﺒﻮد داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ،ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ده ھﺎ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ زودی ﺷﺎھﺪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺘﻘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮھﺒﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻄﺮح و ﻗﻮل ھﺎﯾﯽ داده ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ھﺴﺘﯿﻢ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ب ١٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ

 - ٢١ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ
وب دا  -ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﮫﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮھﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف دارو و آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﻪ اﺑﻌﺎد
ﺳﻼﻣﺘﯽ را در ﺑﺮدارد و در واﻗﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ھﻤﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ.
وی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻧﻘﺶ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺰﯾﻨﻪ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻣﺎن راﯾﮕﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از
ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ٢٠٢/٢٠۵/١٠٩/.

 - ٢٢وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪن از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ھﺸﺪار داد آب ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ از ﻋﻮارض
ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری  -وی آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﺟﺰﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،زﺧﻢ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪﺧﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ را از
ﻋﻮارض ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﭼﺸﻢ و ﮔﻨﺎدھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ،
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪن از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ھﺸﺪار داد آب ﻣﺮوارﯾﺪ و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ از ﻋﻮارض ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮاد در ﺳﺎﻋﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ) ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۴ﺑﻌﺪازﻇﮫﺮ( ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﻣﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﮫﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﮔﻮراﻧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ٨٠درﺻﺪ آﺳﯿﺐ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺸﻌﺸﺎت ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
وی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود  :از ﻣﯿﺎن ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﭘﺮﺗﻮی ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﺳﺖ .در ﻃﯿﻒ ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﺑﻮده و از ﻻﯾﻪ ازن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺎوراءﺑﻔﻨﺶ ﻃﯿﻒ  Aاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺘﻪ و ﻧﻔﻮذ آن در ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﮫﻨﺪس ﮔﻮراﻧﯽ ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ را اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮدان و دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻃﻮری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی در ﭼﮫﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر و در ﻃﯽ ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ زﯾﺎد اﺳﺖ  .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮﭘﻮﺳﺘﯽ
در اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ زودرس اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﺎراﮐﺖ )آب ﻣﺮوارﯾﺪ( ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﺮان روی ﻣﺪار ﮐﺎﺗﺎراﮐﺖ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺗﻮھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻠﯽ ھﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد  .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺗﻮھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و آﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻓﻀﺎی آزاد از ﭘﻮﺷﺶ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺗﻮھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮاد در ﺳﺎﻋﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ) ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ( ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در
ﻣﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻧﺸﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﻧﻮر در ﺳﺎﻋﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻣﺴﺎل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻃﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ،
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺗﻮی ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ را در  ٣٠ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﺑﺪن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ھﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ  :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﺑﺪن از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻮﻻرﯾﻮم
)دﺳﺘﮕﺎه  (sun bedﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺪارد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺎل
ﺑﻪ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﻗﺪام ﭘﺮﺧﻄﺮی اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  sun bedدر اروﭘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪ
ﻣﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار دادن ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ و ﺿﺮﯾﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﮫﻨﺪس ﮔﻮراﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ، sun bedوزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺎد اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .وی اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوھﯽ
از اﻓﺮاد اﮐﯿﺪا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ،
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد دارای ﭘﻮﺳﺖ ھﺎی ﮐﮏ و ﻣﮏ ،در ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺟﺪی ﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
وی آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﺟﺰﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،زﺧﻢ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪﺧﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ را از ﻋﻮارض ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﭼﺸﻢ و ﮔﻨﺎدھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ،ﮔﺮﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ اﻋﻼم
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﺪﺧﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺰو ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ اﺳﺖ ،زودﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ آن ﮐﻢ اﺳﺖ.

 - ٢٣اﻟﻮ ﺷﺮق ٨٨۶۵۴٣٩٠
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق  -ﺷﮫﺮی ﺑﺪون ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن! ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣُﮫﺮ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و در ﻣﺮز اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺪارد و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﻤﺠﻮار )ﻻﻣﺮد(
ﺑﺮوﻧﺪ،
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای راﯾﮕﺎن ﻣﯽ دھﺪ .از ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﭼﺎره ای ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
دﻧﯿﺎ از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس.

 - ٢۴ھﺠﻮم اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ
آﺗﯽ ﻧﯿﻮز  -ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٠/١٠/١ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ٢٣٩٠٢ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIV/AIDSدر ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ  ٩١درﺻﺪ آﻧﺎن را
ﻣﺮدان و  ٩درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ از روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ھﺸﺪارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
وﯾﮋه از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روی اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ورود ﻣﻮج ﺳﻮم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺑﺎز ھﻢ روی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل از
ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  HIV/AIDSﺳﻪ ﻣﺎھﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ٩٠در ﮐﺸﻮر را
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از داﻧﺸﮕ ﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣٩٠/١٠/١ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
 ٢٣٩٠٢ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIV/AIDSدر ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ  ٩١درﺻﺪ آﻧﺎن را ﻣﺮدان و  ٩درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVدر ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ 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 و راه اﻧﺘﻘﺎل در  ١٨/ ١درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺑﺘﻼی آﻧﺎن در ﺳﺎل  ١٣٨٩ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ۶۶/١
درﺻﺪ ،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.
آﻣﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIV/AIDSرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﮔﺎھﯽ ﮐﻢ ﻣﺮدم درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و روش ھﺎی
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 ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ آﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﺪز در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :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 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 ٩١
ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ آﻣﺎر دﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 روش ھﺎی 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 ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اداﻣﻪ داد :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ از اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺒﺎط ﮐﺮد ،اﻓﺰاﯾﺶ 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 ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی 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.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎ و آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ زﻧﮓ ھﺎی ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورده و ﻟﺰوم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺸﺪار داده ﺑﻮد ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﻮران
آﺗﺸﻔﺸﺎن اﯾﺪز در اﯾﺮان اﺳﺖ.
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 واﻗﻌﺎً 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
آﯾﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺸﺪارھﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﺪز وﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻓﺮوﺗﻦ ،رﯾﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ  ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز را ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﮐﯿﺪ روی روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺘﯽ درﺻﻮرت
اداﻣﻪ رﻓﺘﺎر ھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ھﺎ و ﺣﺘﯽ ذھﻨﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ھﺎ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮوﺗﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن دﭼﺎر رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی آن ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ھﻤﺴﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ھﻢ ﺑﻪ
رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ازدواج ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ را دﺷﻮاری ازدواج ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ازدواج ﻧﮑﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﯾﻢ؛ درواﻗﻊ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ وﻗﺘﯽ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ،
دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﺑﮕﺮدﯾﻢ.
وی  ،آﻣﻮزش روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ راه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ھﻢ ﺳﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﯾﮏ راه ﻇﺎھﺮی وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ ﺗﺮوﯾﺞ ھﻤﯿﻦ روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،وﻟﯽ راه دوم ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه،
اھﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﯿﭻ وﻗﺖ رﯾﺸﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻢ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻤﻪ
اﯾﺪز را دﯾﺪه و ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﻮن اﯾﺪز ﺳﺮ و ﺻﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ﻓﺮوﺗﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺮف ھﺎی زﯾﺎدی ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﺗﻨﮫﺎ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻮرای ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر رﯾﺸﻪ ای ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﭼﻮن  ۵٠ﺗﺎ  ۶٠درﺻﺪ از ﻃﻼق ھﺎی ﻣﺎ رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارد.
ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن راه ﮐﺎرھﺎی ﺗﻮﻗﻒ رﻓﺘﺎر ھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺮﯾﺪار زﯾﺎدی ﻧﺪارد ،ﮔﺮوھﯽ ھﻢ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﺪز در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﮫﺪات اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎدی در ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺘﺎر ھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده
از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده ای دارد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻮاﻧﺎن
ﻃﺎﻟﺐ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﮫﺪ اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ھﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

 - ٢۵آﻏﺎز ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ /اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﺟﺬب
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ھﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﻼک ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪ
رھﮕﯿﺮی از ﺳﻮی داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﺬب ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺪت  ١۵روز اداﻣﻪ دارد ١٨۶٩ .ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ دوره ﺟﺬب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻟﻒ( اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ب ( ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ج( داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
د( ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺰاﯾﯽ
ه( ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت  ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدان
و( اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،دارا ﺑﻮدن ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺿﺮورت
ﻧﻈﺎم )وﯾﮋه آﻗﺎﯾﺎن(
ز( ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن در ھﯿﺎت ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ و ھﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺬب وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﻃﺒﻖ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
دارا ﺑﻮدن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ دوره ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ Ph.D
و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺖ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ٣۵ﺳﺎل و ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dو داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﺎ دوره ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ  ۴۵ﺳﺎل اﺳﺖ .
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٣۵ﺳﺎل ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ و  ۴۵ﺳﺎل ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ
و ﯾﺎ ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ و دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.Dھﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوھﺸﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ھﯿﺎت ﻣﻤﯿﺰه
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﯽ آﻧﺎن اﻓﺰوده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪارک اﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را ﺑﺼﻮرت
ﻣﺸﺮوط ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﮫﻪ ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی  ٢۵درﺻﺪ ،آزادﮔﺎن ﺑﺎﻻی  ٣ﺳﺎل اﺳﺎرت،
ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی  ۵٠درﺻﺪ  ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﮫﺪا و آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٣ﺳﺎل اﺳﺎرت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺧﺬ ﻣﺪرک
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﻌﮫﺪات در ﻓﺮاﺧﻮان ھﺎی آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺬب در
آزﻣﻮن  Ph.Dو ﯾﺎ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ ﭘﺬﺑﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻮده و ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﮫﺎ از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﺬب ﺧﺎرج ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﮫﺪﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ ،ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮑﺴﺎل از ﺧﺪﻣﺎت ،در آزﻣﻮن ﻓﺮاﺧﻮان ھﻤﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی وزارت ﻋﻠﻮم در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ
ﺗﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ درج ﺷﺪه در ﻓﺮاﺧﻮان دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ  ۴اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺬب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان  ۴اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزﺷﯽ و دو اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ .واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺨﺒﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ دارای اوﻟﻮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺨﺒﮕﯽ را در زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در ھﺮ داﻧﺸﮕﺎه  /داﻧﺸﮑﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ،اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ و دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ
ﺳﻄﺢ  ٣ﺣﻮزوی در ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان
داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش از راه دور )دوره ھﺎی ﻣﺠﺎزی( ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﺬب
ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی وزارﺗﯿﻦ
ﻋﻠﻮم و ﺑﮫﺪاﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﮫﺪات ﺑﻮرس ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان آن
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻌﮫﺪ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دارﻧﺪه ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻓﺮاﺧﻮان ،ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺧﻼف اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﯽ
ﺷﺪه ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻟﻐﻮ و ﺑﻼ اﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان دو داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮط ﻣﺠﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان دو داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ داوﻃﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ را داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎدر )ﺗﮫﺮان،
ﺷﮫﯿﺪﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺷﯿﺮاز ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺸﮫﺪ ،ﮐﺮﻣﺎن و اھﻮاز( اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و درﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب دو داﻧﺸﮕﺎه اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اول
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ردﯾﻒ و ﻣﺠﻮزھﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
و اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
اﺳﺖ.
داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺳﮑﻦ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮﻣﮫﺎی  ١۶ﮔﺎﻧﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١۵روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮫﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ھﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٢۶راھﮫﺎی درﻣﺎن ﺧﺮوﭘﻮف
ﺳﯿﺒﻨﺎ  -ﺧﺮوﭘﻒ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ از آن اذﯾﺖ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آن را ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
داﻧﺴﺖ ،ھﻢ ﺧﻮد ﻓﺮد و ھﻢ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده او را آزار ﻣﯽ دھﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ .
�ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮوﭘﻒ ھﻤﺴﺮش از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﺮد� ، ...ﻣﺮدی از ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮد در دادﮔﺎه ﮔﻔﺖ،
ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ھﺮﺷﺐ ﺑﻪ او ﻗﺮص ﺧﻮاب ﻣﯽ داده ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺮوﭘﻒ زن ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ دو اﺗﻔﺎق واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ و
داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺗﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع � ﺧﺮوﭘﻒ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ ،اﻣﺎ اﺻﻼ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺧﺮوﭘﻒ ﭼﺮا ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد؟
ﻣﺮدھﺎی ﭼﺎق ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺮوﭘﻒ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر آن ﺷﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﺮدان و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮدان ﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﭘﻒ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺑﺪﺗﺮ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺮوﭘﻒ ﮔﺎھﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارد و
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﺷﮑﺎﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ را اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﺧﺮوﭘﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮاب دﯾﮕﺮان را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮدﺗﺎن را ھﻢ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﺮوﭘﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاﺑﺸﺎن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه ورود ھﻮا ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺮوﭘﻒ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا از ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن ﺗﺎ رﯾﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺪاد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻧﺴﺪاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
اﻧﺴﺪاد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ راه ھﺎی ھﻮاﯾﯽ :ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ھﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ آﻟﺮژی رواج دارد دﭼﺎر ﺧﺮوﭘﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ
ھﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ آﻧﮫﺎ دﭼﺎر اﻟﺘﮫﺎب و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد دﭼﺎر ﺧﺮوﭘﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﻐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﯽ دوﺑﺨﺸﯽ و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺎدرزادی ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿﻨﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮﻟﯿﭗ ھﺎی ﺑﯿﻨﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ
ھﺎی اﻧﺴﺪاد ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﺮوﭘﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت زﺑﺎن ،ﮔﻠﻮ و ﺳﯿﻨﻪ :ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﻨﻔﺲ راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﯿﻪ دھﺎن و ﮔﻠﻮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ رﯾﻠﮑﺲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﻋﺒﻮر ھﻮا را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻀﻼت ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﺲ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺮوﭘﻒ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﭘﻨﻪ و
اﯾﺴﺖ ﺗﻨﻔﺲ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی ﺧﻮاب آور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻀﻼت رﯾﻠﮑﺲ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ رخ دھﺪ.
ﺗﻮده ھﺎی ﮔﻠﻮﯾﯽ :اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﻮده ھﺎی ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮھﻮا درﮔﻠﻮ ﺷﻮد ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر ھﻮا را
ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﻟﻮزه ھﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺰرگ :داﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎم ﻧﺮم ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ورود ھﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ رﯾﻪ ھﺎ را در آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮش ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎم ﻧﺮم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ راه ﻋﺒﻮر ھﻮا ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺪود ﯾﺎ ﮔﺎھﯽ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد ،ﺧﺮوﭘﻒ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
آﯾﺎ ﺧﺮوﭘﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺧﺮوﭘﻒ داﺋﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻧﮓ ﺧﻄﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﻨﻪ
ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد:
 - ١دوره ھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ) :ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ١٠ﺛﺎﻧﯿﻪ( اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا در رﯾﻪ ھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
 - ٢از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪن ھﺎی ﻣﮑﺮر :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ ﺷﺐ
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠ﺑﺎر از ﺧﻮاب ﺑﭙﺮد.
 - ٣ﺧﻮاب ﺳﺒﮏ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر واﮐﻨﺸﯽ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺳﺒﮏ ﺷﺪه و درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺸﺪه و ﻋﻀﻼت ﺷﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺧﻮاب ﺳﺒﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﻮاب را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 - ۴ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ :رﻧﺞ ﺑﺮدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻮد .درﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
 - ۵ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪ ﺧﻮاب و ﮔﺎه ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺠﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺮد ﻃﯽ روز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ او ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺧﺮوﭘﻒ داﺋﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻧﮓ ﺧﻄﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﻨﻪ
ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد:
 - ١دوره ھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ) :ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ١٠ﺛﺎﻧﯿﻪ( اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا در رﯾﻪ ھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
 - ٢از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪن ھﺎی ﻣﮑﺮر :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ ﺷﺐ
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠ﺑﺎر از ﺧﻮاب ﺑﭙﺮد.
 - ٣ﺧﻮاب ﺳﺒﮏ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر واﮐﻨﺸﯽ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺳﺒﮏ ﺷﺪه و درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺸﺪه و ﻋﻀﻼت ﺷﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺧﻮاب ﺳﺒﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﻮاب را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

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

 - ۴ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ :رﻧﺞ ﺑﺮدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻮد .درﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
 - ۵ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪ ﺧﻮاب و ﮔﺎه ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺠﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺮد ﻃﯽ روز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ او ﺷﻮد.

از ﭘﺮوﺗﺰ ﺗﺎ ﻟﯿﺰر
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﺧﺮوﭘﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﮐﺎھﺶ وزن و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن
)ﺧﻮد ﻓﺮد ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ درﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮوﭘﻒ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﺶ ھﺎ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ
دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮه ﺧﻮاﺑﯿﺪن را اﺻﻼح ﮐﺮد( اﻣﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺮوﭘﻒ ﺑﺎ آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب ﺷﺪﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان
از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺣﻞ ﺧﺮوﭘﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺰ ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪه راه ھﻮا در داﺧﻞ ﮔﻠﻮﺳﺖ ،ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی اﺻﻼح
ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ دﯾﻮاره ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ھﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮔﻠﻮ ،ﮐﺎم ﻧﺮم و زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ ھﻮای
اﺿﺎﻓﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

 - ٢٧ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻦ آوری و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻦ آوری و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻦ آوری و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ :ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻦ آوری و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻧﻮﺷﮫﺮ و ﭼﺎﻟﻮس در ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ و رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻢ و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺸﻮراﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻦ آوری و
ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود:ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر ،اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺪاﯾﺘﯽ
و ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎرور ﺳﺎزی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﺨﺒﻪ ﭘﺮوری اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت
ھﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دار اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ارﺗﻘﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 ١۴ھﺰار ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.

 - ٢٨اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻮﻻرﯾﻮم ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک!
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﺑﺪن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ھﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ :در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺎل ﺑﻪ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
اﻗﺪام ﭘﺮﺧﻄﺮی اﺳﺖ.
ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﺑﺪن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ھﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻮﻻرﯾﻮم )دﺳﺘﮕﺎه  (sun bedﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺪارد.
وی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  sun bedدر اروﭘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪ
ﻣﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار دادن ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ و ﺿﺮﯾﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﮫﻨﺪس ﮔﻮراﻧﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ،sun bedوزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳ ﺘﮕﺎه را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺎد اﺳﺖ  .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.وی اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد اﮐﯿﺪا ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺮاد دارای ﭘﻮﺳﺖ ھﺎی ﮐﮏ و ﻣﮏ ،در ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﺟﺪی ﺗﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .وی آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﺟﺰﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،زﺧﻢ ھﺎی
ﭘﻮﺳﺘﯽ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪﺧﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ را از ﻋﻮارض ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن در
ﭼﺸﻢ و ﮔﻨﺎدھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ،ﮔﺮﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺪی اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺪﺧﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺰو ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ اﺳﺖ ،زودﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان
ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ آن ﮐﻢ اﺳﺖ.

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

 - ٢٩روزاﻧﻪ  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺸﺘﺮک دﻓﺘﺮ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روزاﻧﻪ  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮدر ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ،ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺪز ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ
اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روزاﻧﻪ در ﺟﮫﺎن  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  ٩٧درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :از اﯾﻦ  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ ھﺰار ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ،ﯾﮏ ھﺰار ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل و  ۵١درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن زﻧﺎن و ۴١
درﺻﺪ آن را اﻓﺮاد  ١۵ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺳﯿﻤﺎی اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺷﯿﻮع  HIVرا در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺮﺧﻄﺮ درﺣﺪود ١۵
درﺻﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮑﻮن در ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری  HIVﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن اﯾﺮان در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ اﺳﺖ.
ﺻﺪاﻗﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :آﻣﺎرھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVرو
ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﮫﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٣٢٩ ، ٨٩ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ  HIVاز ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺧﻄﺮ آﻏﺎز ﻣﻮج ﺳﻮم ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی اﻧﻘﺎل از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺑﺘﻼ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺖ  :در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری  HIVروﻧﺪ
ﮐﺎھﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﮫﻢ زﻧﺎن در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎدران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری  HIVﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ،از ﺣﺪود  ١۴ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  ٣٨ﻣﻮرد در
ﺳﺎل  ٨٩رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﺻﺪاﻗﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﺣﺪود ٩٣ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ای
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﺶ از  ٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود  ٧٠ھﺰار در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ  ،درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺎت دوﻟﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻮء
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ و اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺪز ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣روز و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮔﺮوه زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﮐﻮدﮐﺎن اراﯾﻪ ﺷﺪ.

 ٢٠٠ - ٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اراﯾﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ در
ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮ ﺻﺎدرات درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و روﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در
ﺷﯿﺮاز ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،اﻓﺰود  ٢٠٠ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ھﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ دارد ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،
ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ راه دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎور  ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ھﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ  ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ورود آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺎس آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺣﻮزه دارو از ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ و از ﻣﻮﺿﻮع ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در آن در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻣﺮدر ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه و ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی اﯾﻤﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰود :اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎھﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ  ،ھﻤﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد  :ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و روﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺷﯿﺮاز ﺟﮫﺸﯽ دﯾﮕﺮ در
ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوھﺶ درﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ/.ﻋﻂ

 - ٣١ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ :ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ،ﺗﺎ درﻣﺎن!
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺘﺎب  -ﻣﮫﺪی ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎب ،اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﮐﺘﺎب ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎزاری را راھﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده ای ﮐﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد را ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ ﮐﺘﺎب ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر۶/
ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ :ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ،ﺗﺎ درﻣﺎن! ٢٩ﺧﺮداد  ١٣٩١ﺳﺎﻋﺖ ١۵:٠۶ﻣﮫﺪی ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎب ،اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﮐﺘﺎب ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎزاری را راھﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده ای ﮐﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽ
دھﻨﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ-.
ﻣﮫﺪی ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺘﺎب اﯾﺮان )اﯾﺒﻨﺎ( ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ را در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﻏﻠﺐ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﻢ اﻏﻠﺐ آﺛﺎری ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ آن ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺪ.
وی ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎب ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :روان درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ و ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ
دﮐﺘﺮای اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺎل ھﺎ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن اﻓﺮاد ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ آن ھﺎ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم
ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ درﻣﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺑﭙﺮدازد .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب زﻣﯿﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ھﯿﻠﮕﺎرد درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ھﺎ ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ
اراﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردھﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٠درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺪت از اﺳﺘﺮس رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن دارﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺘﺎب ھﺎﯾﯽ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن اراﯾﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .
وی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ روان درﻣﺎﻧﯽ ھﻢ داﻧﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﺸﺎورھﺎﯾﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻮاد ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
اﻓﺮاد ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد  .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮاﮐﺰ روان درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ
ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺘﺎب ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب اﯾﺮان راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آن ھﺎ ،ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ
ھﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ھﻢ ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و آن اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ
آﺛﺎر ﻣﻔﯿﺪ از ﺳﻮی ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﺳﺖ.
او درﺑﺎره دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
و اﻗﻮاﻣﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ آن ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺮس
و وﺳﻮاس ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﻪ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ وﻟﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ھﺴﺘﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر اﺳﺖ .
وی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ھﺎ ﺑﺎ دﯾﺪی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎه
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺑﺎزاری اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب ھﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن
درک ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎب ھﺎ ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ زﻧﺎن اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و در ھﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ ﻃﻮر رﯾﺸﻪ ای ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺳﺎده درﻣﺎن ﮐﺮد.
ﻣﮫﺪی ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ١٣١٢در ﺷﮫﺮ ﺑﻨﺎب اﺳﺖ .وی ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﺳﺎل ھﺎ اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رودھﻦ رﻓﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ  ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ زﻧﺎن  ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺣﺴﺎس و ادراک  ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺳﯽ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮان  ،زﻣﯿﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ھﯿﻠﮕﺎرد و
روان ﺷﻨﺎﺳﯽ روش ﻋﻠﻤﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎھﯿﺖ آدﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎب در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ٣٢آﻣﺎر ﻣﺪارس وﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻮر ﻧﯿﻮز  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر از ﺗﮫﯿﻪ آﻣﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.
آﻣﺎر ﻣﺪارس وﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر از ﺗﮫﯿﻪ
آﻣﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.
ﺣﺴﻦ ﻗﺪﻣﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺻﺪ زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫﺴﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻠﮑﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎرھﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی از ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﮐﻦ ﺣﺴﺎس در ﺑﺤﺮان ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ،ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮده و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻨﯿﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و وزارت ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﯾﻦ آﻣﺎر را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻣﺪارس و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را ﺑﺮآورد ﮐﺮده و ﺑﻪ دوﻟﺖ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪارس و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت اﺟﺮا و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﺣﺼﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻣﺎ درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎر ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دھﻨﺪ.

 - ٣٣روزاﻧﻪ  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
وب دا  -رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺸﺘﺮک دﻓﺘﺮ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روزاﻧﻪ  ٧٠٠٠ﻧﻔﺮدر ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
روزاﻧﻪ  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺸﺘﺮک دﻓﺘﺮ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
روزاﻧﻪ  ٧٠٠٠ﻧﻔﺮدر ﺟﮫﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺪز ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ اﯾﺪز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روزاﻧﻪ در ﺟﮫﺎن  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ  ٩٧درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :از اﯾﻦ  ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ ھﺰار ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز ،ﯾﮏ ھﺰار ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل و  ۵١درﺻﺪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن زﻧﺎن و  ۴١درﺻﺪ آن را اﻓﺮاد  ١۵ﺗﺎ  ٢۴ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺪز در اﯾﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺳﯿﻤﺎی اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺷﯿﻮع
 HIVرا در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺮﺧﻄﺮ درﺣﺪود  ١۵درﺻﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮑﻮن در ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری  HIVﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن اﯾﺮان در اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺪاﻗﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :آﻣﺎرھﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد
ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVرو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﮫﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ٣٢٩ ، ٨٩ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVاز ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه
ﺧﻄﺮ آﻏﺎز ﻣﻮج ﺳﻮم ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی اﻧﻘﺎل از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره اﯾﺪز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺑﺘﻼ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری  HIVروﻧﺪ ﮐﺎھﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﮫﻢ زﻧﺎن در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎدران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری  HIVﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ،از ﺣﺪود  ١۴ﻣﻮرد
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  ٣٨ﻣﻮرد در ﺳﺎل  ٨٩رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺪاﻗﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﺣﺪود ٩٣ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز
در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﺶ از  ٢٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود  ٧٠ھﺰار در
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ  ،درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮری اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺎت دوﻟﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل /HIVاﯾﺪز ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻮء
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه
دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ و اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﯾﻘﯽ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺪز ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز از ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣روز و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی،
ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز در ﮔﺮوه زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﮐﻮدﮐﺎن اراﯾﻪ ﺷﺪ٢٠١/٢٠۵/١٢۶/.

٣١ - ٣۴ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﻣﻌﺎون رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ در روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٣١ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺎدی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ) اﯾﺴﻨﺎ( ،
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺳﺎل ﺟﺎری دﯾﺮ اﺑﻼغ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ .
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻓﺰود :اﯾﺮادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﺮادھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺣﺎل رﻓﻊ اﯾﻦ اﯾﺮادھﺎﺳﺖ .
ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زودی در ﺗﻤﺎم ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮐﺸﯿﮑﯽ وﯾﮋه در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ و زﯾﺎرﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺎﻓﺮان آﻧﮫﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮده و ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ .
ﻋﻤﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮫﺎد ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻧﮫﺎدھﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :از ھﯿﺎت دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﻋﻄﺎی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در روﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺴﮫﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣۵اﺧﺘﺼﺎص  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎن را راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺴﺎل ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ آزادﺳﺎزی ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی و ﺑﻮدﺟﻪ  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎزاد
ﻓﺮوش درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ...
)ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ(  ،ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ) ٢٨ﺧﺮداد( در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رازی واﻗﻊ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﺮ وﯾﮋه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻇﺎھﺮا ﺧﺎﻧﻢ وزﯾﺮ از آﻗﺎﯾﺎن وزرای
دوﻟﺖ ھﻢ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و اھﺘﻤﺎم وﯾﮋه ای ﺑﺮای اﻣﻮر ﺳﻼﻣﺖ دارﻧﺪ و ﺗﻼش ھﺎی اﯾﺸﺎن در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ
اﺳﺖ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻗﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎ و رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ھﻢ اﻣﺮوز روز ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و اﻣﺮوز ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺮای ھﺪف ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ )ص( آﯾﯿﻦ و ﻣﻨﺶ
وی را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و در ھﻤﻪ وﺟﻮه ﭼﻪ در ﺳﻌﺎدت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آﯾﯿﻦ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﮔﺮ آﯾﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ در اﺟﺘﻤﺎع و ھﻢ در اﻣﻮر اﻧﻔﺮادی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دھﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در ﺣﺎل ورود
ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻧﯿﺎز ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ و ھﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ
اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻮه ﺷﻤﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺜﺎل اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود  :وی ھﻢ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﺣﺎذق و ھﻢ ﺣﮑﯿﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ھﻤﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ
در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

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

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻗﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل ﺟﺎری ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ داد ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ آزادﺳﺎزی ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﯾﮕﺎن ﻣﺪاوا ﺷﻮﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﻤﻮل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٣ ،ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻣﺎزاد ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ دھﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات در ﺟﺎی ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺤﺚ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺧﺎﻧﻢ وزﯾﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﮫﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮد.

 - ٣۶اراﺋﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اراﯾﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮ ﺻﺎدرات
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ در ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و روﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در
ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود ٢٠٠ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ھﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ دارد ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ،
ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ راه دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎور ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ورود آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺎس آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﻮزه دارو از
ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در آن در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

 - ٣٧ھﺸﺪار :آب ﭼﺸﻤﻪ ھﺎ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ
ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻼﯾﻦ -
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا در ھﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻮع
اﺳﺖ ،در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان اراﺋﻪ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ،ﺳﺒﺰی و ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف آب ،اﻓﺰود :آب ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آب ﮐﻠﺮزﻧﯽ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮار دارد .ﻧﺒﺎﯾﺪ از آب ﭼﺸﻤﻪ ھﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و
آﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺑﻄﺮی ﺷﺪه ﯾﺎ آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ آب را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﮫﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﻏﺬاھﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در
اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﻤﺘﺮ از  ۴درﺟﻪ در ﯾﺨﭽﺎل
ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮد .ﻏﺬاھﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﻤﺎس
ﻏﺬاھﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم در ﯾﺨﭽﺎل و ﺧﺎرج از ﯾﺨﭽﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ھﻨﮕﺎم ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬا دﺳﺘﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺷﺴﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاھﺎ از دﺳﺘﺮس ﺣﺸﺮات ،ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای
ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ از آب ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻔﺮاغ ،اﺳﮫﺎل ﯾﺎ دل درد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،دوغ ،ﭼﺎی ﮐﻢ رﻧﮓ ،آب ﻣﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮراﮐﯽ
درﻣﺎن اﺳﮫﺎل ) (ORSاﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا در ھﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ در ﻣﮑﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺳﮫﻞ
اﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

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

 - ٣٨اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ
ﻓﻮدﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ھﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻤﺮک ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ھﻤﮑﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﮫﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٩ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم
را از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ
ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺴﺎس ﭼﻮن ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و دارو ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز ﺧﻮد را از
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮزھﺎ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﻧﮫﺎدھﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎﻧﻮ اﯾﺠﺎد ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮﻇﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺖ اﻟﻠﮫﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ھﻤﮑﺎرﯾﮫﺎی ﻣﯿﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﮔﻤﺮک ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﺎﻧﻮ" وارد ﺷﻮد ،ﮔﻤﺮک اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ  .رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد :ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و آﻧ ﺎﻟﯿﺰھﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﺟﺎع داده ﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٣٩اﺧﺬ ﻣﺠﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﮑﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
٣٧
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ  ٣٠ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺑﺮدﺳﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺿﺮورت داﻧﺴﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ( – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،دﮐﺘﺮ اﺣﺘﺸﺎم ﻓﺮ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٢٨ﺧﺮداد در اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﮑﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٠ﺗﺎ  ١۵ﺳﺎل دراﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺮدﺳﮑﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻇﮫﺎراﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺮدﺳﮑﻦ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﺬب ﺧﯿﺮان و ﮐﻤﮏ
ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز داﻧﺸﮑﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﮑﻦ ﺧﺒﺮداد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺮدﺳﮑﻦ ،وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی آن را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در
ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ اﺣﺘﺸﺎم ﻓﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ را در
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ درھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ دراﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .
وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ  :دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن در
دﺳﺖ ﭼﺎپ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮداد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ٩۵درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻓﺮادی ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اھﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ اﺣﺘﺸﺎم ﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در ھﯿﭻ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
درﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﻓﺰود :ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺮدﺳﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻ ﻼً ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دھﺪ .
وی از اﻗﺪام ﺧﻮب  ٣٠٠ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﮑﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ اﺣﺘﺸﺎم ﻓﺮ ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اھﺪاف ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دھﺴﺘﺎن دروﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ دھﺴﺘﺎن ﺿﺮوری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ھﺮھﻔﺘﻪ  ٣روز ﭘﺰﺷﮏ دراﯾﻦ دھﺴﺘﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻃﻠﺒﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دھﺴﺘﺎن اﺣﺪاث ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ دراﯾﻦ دھﺴﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
درﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ  ٣٠ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ  ١۶٠آرای ﻣﺎﺧﻮذه ٩ ،ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ٢ ،ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺪل
و  ٢ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴٠روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﮐﻤﮏ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎﺳﺖ!
داﻧﺎﻧﯿﻮز  -ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای اداﻣﻪ درﻣﺎن روژان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٨٠ھﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﻣﺎن او ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
روژان ﮐﻮدک  ۴٫۵ﺳﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ  ٢٧ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻃﺮی ﮐﻨﺘﺮل ﺿﺒﻂ ﺻﻮت را ﺑﻠﻌﯿﺪ و ﻣﺮی اش
آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ دﯾﺪ .ﭘﺲ از ھﺸﺖ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﻣﺮی روژآن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺪه او در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﻗﺮار
دارد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻧﮓ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺨﻮرد.روژان ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺮای اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺗﺎ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﮑﺲ :ھﻤﺖ ﺧﻮاھﯽ  -اﯾﺴﻨﺎ

 - ۴١ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن ﺧﺒﺮ داد ﺻﺪور ﮐﺎرت ھﻮﺷﻤﻨﺪ  ٢۵٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص در ﮔﯿﻼن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از ٢ھﺰار و  ۵۶٩ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص در ﮔﯿﻼن زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرت ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺻﺪور ﮐﺎرت ھﻮﺷﻤﻨﺪ  ٢۵٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص در ﮔﯿﻼن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن ﮔﻔﺖ  :ﺑﯿﺶ از ٢ھﺰار و  ۵۶٩ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص در ﮔﯿﻼن زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرت
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺎﻃﻒ راد اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در رﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ اداره
ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﻟﯿﺰ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ،ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ام اس ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮده و زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرت ھﻮﺷﻤﻨﺪ دارﻧﺪ.
وی ،اﻓﺰود  :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٢ھﺰار و  ۵۶٩ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص در اﺳﺘﺎن زﯾﺮﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ اداره ﮐﻞ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ،اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی داروی دﺳﻔﺮال اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻃﺤﺎل و آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
وی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ھﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی اﻧﻌﻘﺎدی راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد  :ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی
ھﺰﯾﻨﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﺰﻣﻦ و ﺳﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻋﺎﻃﻒ راد ،اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ  ١٠٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران
دﯾﺎﻟﯿﺰی داروی  Eprex.Venoferراﯾﮕﺎن ﺑﻮده و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص اﯾﻦ دارو ﻣﺸﻤﻮل  ١٠درﺻﺪ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ اﺳﺖ.
وی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻨﮫﺎ  ١٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی داروھﺎی ﻣﻮرد ﺗﻌﮫﺪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎران ام اس ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ  ١٠درﺻﺪ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی داروھﺎی ﻣﻮرد ﺗﻌﮫﺪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ  :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ درﻣﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راھﺒﺮد ﺧﺮوج از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ درﻣﺎن ﻧﮕﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
وی ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ھﻤﺪﻟﯽ ،ھﻤﻔﮑﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳﺎی اداره ھﺎی ﺳﺘﺎد و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎی ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ روش ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن ھﺴﺘﯿﻢ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/غ ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم اﻣﺴﺎل در اردﺑﯿﻞ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد

 ٢٠٠ - ۴٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
وب دا  -ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اراﯾﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﺑﺮ ﺻﺎدرات درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٢٠٠ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اراﯾﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮ ﺻﺎدرات درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺒﺮ داد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و روﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺷﯿﺮاز ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،اﻓﺰود ٢٠٠ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ھﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ دارد ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ،ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ راه دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﺎور  ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮﻧﺪ.

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

وی ﮔﻔﺖ  :ھﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ  ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ورود آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و از ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻧﻌﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺎس آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺣﻮزه دارو از ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ و از ﻣﻮﺿﻮع ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در آن در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮫﻀﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻣﺮدر ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه و ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدی اﯾﻤﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰود :اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻋﺰام ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎھﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ  ،ھﻤﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و روﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺷﯿﺮاز
ﺟﮫﺸﯽ دﯾﮕﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوھﺶ درﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ٢٠١/٢٠۵/١٢۶/.

۵٠ - ۴٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎرﺳﻔﺮ رھﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﺴﻠﻮﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﮔﻔﺖ ۵٠ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﺳﻔﺮ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزھﺎی
ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﯿﺪری روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻓﺰود :ﻃﺮح ھﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم
ﮐﻨﮕﺎن ،دﯾﺮ و ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻨﮕﺎن ،ﺑﺨﺸﺪار ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﮐﻨﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪرن ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺪرن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ دﯾﺎﻟﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ  ،ﺧﺮﯾﺪ و راه اﻧﺪازی ام ار ای ،اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازی
ﺑﺨﺶ ای ﺳﯽ ﯾﻮ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ،ﺑﮫﺒﻮد ھﺘﻠﯿﻨﮓ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه در راﺳﺘﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪری اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ،ﮐﻨﮕﺎن و دﯾﺮﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار دارد.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد .
ﺣﯿﺪری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ .
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزدﯾﺪھﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺮژی ﭘﺎرس روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺼﻮب در ﺳﻔﺮ اﻣﺎم
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪری اﻓﺰود  :روﻧﺪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎرات
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﮫﻢ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈ ﺎم ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و دو ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ،
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﺮدم اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ  :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪﺧﻮن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ آن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی اﻓﺰود :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺨﻞ ﺗﻘﯽ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺣﺎل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﮓ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ .
دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺮژی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
درﻣﺎﻧﯽ اﺧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی درﻣﻮرد روﻧﺪ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﭘﺮوژه وﺟﻮد داﺷﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،ھﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎزه و ھﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺳﺎل  ١٣٩٢ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .
 ١۴۴٩ / ۶٢٨اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١٨٨۵۵٩

 - ۴۴راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺟﮫﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی و ﻏﯿﺮ ارزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ آدرس
 edd.behdasht.gov.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺪارک ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

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

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری اﻓﺰود :از ﺗﺎرﯾﺦ  ١١ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻧﻮﺑﺖ دھﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮد ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ/.ﻋﻂ

 - ۴۵داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دو ھﺰار ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﮫﺮان دو رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﯾﻢ .
وی اﻓﺰود :ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺮزھﺎی داﻧﺶ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دو ھﺰار ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﮫﺮان در ﮐﻨﺎر  ۵٠داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﻦ  ١٠٠ﻧﻔﺮ اول ﮐﻨﮑﻮر  ٧٠درﺻﺪ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮح ھﺎی ﮐﻼن ﻓﻨﺎوری در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎی ﭘﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ،.ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدﯾﺲ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ  ٢۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ و اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺪود  ۴ھﺰار ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ
دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﮫﺎن ﻣﯽ درﺧﺸﺪ و ﺟﺰو داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش را در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ۴۶ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آرد ﺑﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻐﺬی آھﻦ و اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﯿﮏ /اﻋﻤﺎل ھﺰﯾﻨﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن
اﮐﻮﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آرد ﺑﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻐﺬی آھﻦ و اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﯿﮏ ﺧﺒﺮداد و ﮔﻔﺖ:
ھﺰﯾﻨﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آرد در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮐﻮﻓﺎرس ،ﻋﺒﺎس ﻗﺒﺎدی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آرد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوھﮫﺎی ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دوﻟﺖ ﮔﺎم ھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻓﺰود :ھﺰﯾﻨﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آرد در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در راﺳﺘﺎی ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی آرد ﺑﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻐﺬی آھﻦ و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را ارﺗﻘﺎء ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻧﺎن داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ در ﻗﺒﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻗﺒﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮫﺎدھﺎ و ارﮔﺎﻧﮫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ وﯾﮋه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آردﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮح ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آرد و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 - ۴٧دﺧﺘﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ھﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺪ
ﺑﻮرس ﻧﯿﻮز -
ﻣﺮاﺳﻢ اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ اردﺷﯿﺮ
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و وزﯾﺮ ﺑﻪ داﺷﺖ و
درﻣﺎن در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ  ۵٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی وﯾﮋه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
دو ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮوه ﺳﺮود وﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ وﯾﮋه ای از وی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در اﯾﻦ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺮاﺳﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرﮔﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر دادﻧﺪ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد و ﺧﺎﻃﺮات ورود ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل  ١٣۵٣ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺎن رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺎد از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮ ﺧﯽ ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻪ ﺷﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
در آﻏﺎز ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﺴﻪ ﺟﺬاب و ﻣﺴﺮور ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ھﺴﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ اﺿﻌﺎف
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺠﺮی ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در
زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ  :ﻣﺠﺮی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ دارﯾﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ذواﻟﻔﻨﻮن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻨﻘﺪر ﻓﻨﺎﻧﯿﺖ دارد در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻤﻠﮑﺮد وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻢ دﺳﺘﺠﺮدی در اﻣﺮ وزارت از آﻗﺎﯾﺎن وزﯾﺮ ھﻢ ﺟﻠﻮ زده اﺳﺖ و ﻣﺎ اھﺘﻤﺎم
وﯾﮋه اﯾﺸﺎن را در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ
از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ از ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ھﺎی
ﻓﻠﺴﻔﯽ دﯾﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺴﺮات و ﺣﻠﻘﺎت از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ اردﺷﯿﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ای ﺷﺪ
ﺗﺎ ﭘﺪر در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دﮐﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻓﺮاوان دﮐﺘﺮھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.

 - ۴٨ﻣﺼﺮف آب ھﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ و ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ  -آب ھﻨﺪواﻧﻪ ،آب ھﻮﯾﺞ و ﺣﺘﯽ آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . . .
آب ھﻨﺪواﻧﻪ ،آب ھﻮﯾﺞ و ﺣﺘﯽ آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  ١٣٩١دوﺷﻨﺒﻪ ٢٩
ﺧﺮداد ﺳﺎﻋﺖ ١١:٠٧
"
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وﺑﺪا ،زھﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :آب و دوغ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی ﮐﻤﺮﻧﮓ ،آب ﻣﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺰل،
ﻣﺎءاﻟﺸﻌﯿﺮ ،دوغ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪون ﮔﺎز و ﺣﺘﯽ آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮫﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﯾﺎد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﻄﺮی آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن آﻧﮫﺎ ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﺸﻮد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻔﺖ  :اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۵۵و  ۶٠ﺳﺎل دﯾﺮﺗﺮ از زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارد اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﻏﺒﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف آب و ﻣﺎﯾﻌﺎت از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ٨ﺗﺎ  ١٠ﻟﯿﻮان آب
ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ دوغ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ ،ﭼﺎی ﮐﻤﺮﻧﮓ و آب ﻣﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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