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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر  ١٠۵ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﺐ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣ﺳﮑﻮت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ  -ﻋﺼﺮ اﯾﺮان
 - ۴ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﻣﺮدم از اﻣﺴﺎل ﺻﺮف آﻣﻮزش ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﻓﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵ﺣﺮﻓﮫﺎی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ  -ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ
 - ۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  :ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای در ﺟﺬب ﻧﯿﺮو وﺟﻮد ﻧﺪارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٧ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮد  -اﻟﻒ
 - ٨ﻗﻠﯿﺎن زﻧﺎﻧﻪ؛ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه؟  -ھﻤﺮاھﺎن ﻧﯿﻮز
 - ٩ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن :رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ١٠واﮐﻨﺶ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﮫﺮان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١١ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ١٢ﺻﺪای ﺷﻤﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
 - ١٣ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ١۴ﻣﻌﺎون ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو :ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١۵ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﻮﺷﮫﺮ ،دﯾﻠﻢ و ﮔﻨﺎوه :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎﯾﻢ در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١۶ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰ اری ﻣﺠﻠﺲ
 - ١٧زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ دارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٨روﻧﻤﺎﯾﯽ از رادﯾﻮ داروھﺎی  ٢٠درﺻﺪ در اﯾﺮان  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ١٩ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ  -وب دا
 - ٢٠ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ  -وب دا
 - ٢١ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو؛ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﮫﺮان  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢٢ﻣﺠﻮز  phdﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در زﻧﺠﺎن اﺧﺬ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢٣ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ دوﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢۴اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻘﺼﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ٢۵دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ھﻤﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٢۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺷﻤﺎر ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ٢٠ھﺰار ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٢٧آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮏ و ﭘﯿﺲ درﻣﺎن دارد؟  -ﻣﮫﺮ ﭘﺮس
 - ٢٨ﺗﮫﺮان اﺷﺒﺎع از ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن /درﯾﻎ از ﯾﮏ ﻣﻄﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٩واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ھﺪف ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان درﻣﻮج ﺳﻮم ﺷﯿﻮع اﯾﺪز آﻣﻮزش وﭘﺮورش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد -
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
 - ٣٠اﻟﻮ ﺷﺮق  - ٨٨۶۵۴٣٩٠روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق
 - ٣١دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ
 - ٣٢ﺗﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از »ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ« ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ  -ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣٣رﯾﺸﻪ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮﯾﯽ  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز
 - ٣۴ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣۵آﺳﺎرا ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺸﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣۶راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٧ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۶٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  /ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٨ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣٩رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٠ﻓﺮدا و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎﺳﻮج  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۴١ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٢ادﻋﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ی ﺗﮫﺮان را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  -وب دا
 - ۴٣ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟!  -ﺟﺎم ﻧﯿﻮز
 - ۴۴ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎک وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی  -ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۴۵ﻣﮫﻠﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ  -آﻣﻮزش ﻧﯿﻮز
 - ۴۶دﺳﺘﺎوردھﺎی داروﺳﺎزی اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴٧ﻃﺮح ﺷﺒﻨﻢ ،ﻃﺮﺣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮر و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ  -اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻨﮫﺎن
 - ۴٨داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﭼﮫﺎر ﺟﺎﯾﺰه ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای ﮐﺴﺐ ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۴٩ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺪادھﺎی درﺧﺸﺎن /ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵٠ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ۵/۵ ،دﻗﯿﻘﻪ از ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۵١اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﻪ آﺑﯿﮏ  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ۵٢ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﯾﺪدار ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه  -وب دا
 - ۵٣ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ زاھﺪان آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد  -وب دا
 - ۵۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۵١۶ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اردﺑﯿﻞ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۵۵اﻋﻀﺎی ﺟﻮان  ٢۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ۵۶اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵٧ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ھﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ۵٨ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران در ﭼﻨﺒﺮه ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ھﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ۵٩اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮای ﺗﮫﺮاﻧﯽ ھﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪ  -ﺗﯿﺘﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ۶٠ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۶٢ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ دارو و وﯾﺰﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی راﯾﮕﺎن اﺳﺖ  -ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ
 - ۶٣درﻣﺎن رواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر درﻣﺎن ﺟﺴﻤﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ  -اﻳﻤﻨﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر  ١٠۵ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد  ١٢٠ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ١٠۵ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺳﺎﻟﻤﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ از  ٣ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وی اداﻣﻪ
داد :در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ  ٣ﭘﺮﺳﺘﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ازای ھﺮ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎر  ٧۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ  ٢٢۵ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﻔﺖ :در ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای ھﺮ
ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ)ﺟﺪای از ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ( ﺑﺎﯾﺪ  ٢ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد  ١١٢ھﺰار ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﺗﺨﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ٢٢٠ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وی اداﻣﻪ داد :از ﺳﺎل  ٧۵ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد ﺑﺮای ﮐﻞ ﮔﺮوھﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻧﺒﻮد و ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ٨۶ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ھﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ از
اﻣﺘﯿﺎزات آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران
اﺳﺖ  .ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺨﺸﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دارﯾﻢ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﮫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.

 - ٢ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﺐ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻼً ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ در
ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮری اﺳﺖ  ١۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ھﻤﺎن ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻄﺒﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮدن
اﺳﺖ  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﺐ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺜﻼً ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﮐﻪ در ﺷﮫﺮری اﺳﺖ  ١۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ھﻤﺎن ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻄﺒﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮدن اﺳﺖ  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﭼﺎر دﻧﺪان درد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد دﭼﺎر دﻧﺪان درد ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻧﺪان وی آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی
دﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﻧﯿﺰ ھﺰﯾﻨﻪ و ﺳﻮدآوری درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اﯾﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ھﺎی دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺐ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً در ﻣﻄﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ  ١۵٠ھﺰار
ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﺒﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮدن اﺳﺖ ھﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت را  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺧﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺐ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی وﯾﮋه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ٣ﺳﮑﻮت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان  -ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺧﻮد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و اﻣﺴﺎل ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ھﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﮐﻼو )دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه( اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﺗﻮﮐﻼوھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎت ،در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ۵٩ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد،
ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﮑﻞ دار ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺗﻮﮐﻼو ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ دارای ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺟﮫﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺴﻮوﻻن از ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮد ﺑﯽ اﻃﻼع
ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻘﺺ اﺗﻮﮐﻼوھﺎی ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻮدن اﺗﻮﮐﻼوھﺎ در ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺧﻮد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و اﻣﺴﺎل ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺗﻮﮐﻼو در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ای ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﮑﻮت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎری را در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ.
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﺪد و رﻗﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت آن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺗﻤﺎس ﺟﺎم ﺟﻢ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ و ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻣﮑﺮر ﺟﺎم ﺟﻢ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺎپ ﺧﺒﺮ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﻮول دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ھﺸﺪارھﺎ
در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﻮﮐﻼو در  ۵٩ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﺳﮑﻮت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ﺧﺼﻮص ﺿﻌﻒ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﮑﻮت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﺿﻌﻒ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﺑﺎره از ﭘﻨﺲ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری( ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﺼﺮف در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﭼﻮن اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺲ
ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ﮔﺮاﻧﯽ ارز و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻨﺲ ھﺎ در آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
در ﻣﻄﺐ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻣﺎن و اﻣﮑﺎن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻨﺲ ﻓﺮاھﻢ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،وﺟﻮد دارد.
ورود ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :از ﺑﺎزار ﺣﺪود  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ١٠ ،درﺻﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻻھﺎی ﭼﯿﻨﯽ ٣٠ ،درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و  ۶٠درﺻﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎزار در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﻨﺠﻞ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎرھﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺘﯽ دﺳﺖ دوم در ﮐﺸﻮر ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص واردات ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺳﺖ دوم ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻪ رد و ﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ،ﺳﻨﺪی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :اﻣﺎ واردات ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺳﺖ دوم اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ورود ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد و از ھﻤﯿﻦ رو ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﻋﻤﺮ آﻧﮫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻣﻮرد ورود ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ  :ورود ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ھﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﺟﻨﺎس ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﮫﺮﯾﺎری ،واردات ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻗﻄﻌﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ورود
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﮫﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ،ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺧﻮﻧﯽ و ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان و درﺻﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﮐﻤﺎل ﺑﺸﺎرﺗﯽ اﺻﻞ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺶ از  ۴٠درﺻﺪ ﻣﻮارد
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری اﺳﺖ.
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ  ٣٠درﺻﺪ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ  ٢٠درﺻﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ در زﻣﺮه ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ در اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ھﺎ ،آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺎرﺑﺮد
ﺻﺤﯿﺢ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻗﯿﻖ از زﺧﻢ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ
ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 - ۴ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس :ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن ﻣﺮدم از اﻣﺴﺎل ﺻﺮف آﻣﻮزش ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﻓﺎه
ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات را ﺑﺮای آﻣﻮزش،
ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﻓﺎه ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺠﺎد رﺿﻮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،اﻓﺰود :اﻋﺘﺒﺎر  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﺟﺮای ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺑﻼغ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ،ھﻨﻮز آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻗﻄﻌ ﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم درآﻣﺪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای آﻣﻮزش ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و
رﻓﺎه ﺷﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ﻧﺤﻮزه ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﻄﻌﺎً ﺑﮫﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ در
اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﮫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻋﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی
ﻣﺰﻣﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﮐﻠﯿﻮی در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .
رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮاﻧﺸﯿﺮ ١٠درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮی و ھﺘﻠﯿﻨﮓ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدم راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ھﺰﯾﻨﻪ اﺗﺎق ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ راﯾﮕﺎن ﺷﻮد وﻟﯽ ھﺰﻧﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در اﺗﺎﻗﮫﺎی  ٢ﯾﺎ  ٣ﺗﺨﺘﻪ ھﻢ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدم راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﮕﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰﯾﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری آﻧﮫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮی دوﻟﺘﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ۵ﺣﺮﻓﮫﺎی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ
ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٧ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺶ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دو اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮارد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دام و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﻮول ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺸﺪارھﺎی ﻻزم در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را
داده و روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ،دام زﻧﺪه را از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻪ ھﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ از ﻃﺮﯾﻖ دام زﻧﺪه آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و
اﺣﺸﺎم دام آﻟﻮده ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ دام ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت اﻧﺴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در ﺻﻮرت ﭘﺨﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﯾﺮوس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﺐ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارد .

 - ۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای در ﺟﺬب ﻧﯿﺮو وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوھﺎ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺮه وری ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای
ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﺬب ﻧﯿﺮو وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ(،

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

٤
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﻮروزﯾﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ  ۵ھﺰار و  ٧٧٧ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای و درﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد
وی اﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٣٣ھﺰار ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺮه وری ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد و ﺻﻨﺪوق
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوت آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯽ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺨﺶ درﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﻔﺖ  :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ ھﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدی و ﻏﯿﺮﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎن
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﻧﻮروزﯾﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺰرگ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻏﯿﺮه ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای دارد و ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮫﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺮه وری ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در
ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺮ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺮه وری ھﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻤﻪ ﺳﻄﻮح اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﺪاد
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
وی در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎ در ﺗﮫﺮان و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ
درﻣﺎن و ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺟﺬب زن و ﻣﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ،ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺳﺘﺨﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارﺗﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮروزﯾﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺬب  ۵ھﺰار و  ٧٧٧ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺮه وری ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن و ﺑﯿﻤﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و اﻣﻨﺎ
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﻮروزﯾﺎن اﻓﺰود :ﺗﻔﺎوت آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ازﻣﻮن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻮزھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺟﺬب ﺳﻪ ھﺰار و  ١٣ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﮔﺎن اﻋﻢ از ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﺑﮫﯿﺎر ،ﮐﻤﮏ ﺑﮫﯿﺎر ،ﻣﺎﻣﺎ ،ﮐﺎردار اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎدر ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺷﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ درﺻﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺬب اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﻘﺎی ﺗﯿﭗ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮو ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ارﺗﻘﺎی ﺗﯿﭗ ﺷﻌﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺨﺪام در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﺴﮫﯿﻼت وﯾﮋه ای ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﯾﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﺪل داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﻘﻄﻊ دﯾﭙﻠﻢ ،ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ١٢در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ١۴اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﮔﺎن ھﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ دﯾﭙﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۵ﺳﺎل ،ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ و ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٣٠ﺳﺎل و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٣٢ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دوره ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﮔﺎن از ٣۵
ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻦ ارﻓﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮروزﯾﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن  ۴٠ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﮫﯿﺎری ،ﺷﺮط ﻣﻌﺪل ﺣﺬف
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﯿﺎری ﺷﺪﯾﺪا ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو دارﯾﻢ و ﻧﯿﺮو ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن  ٢۵درﺻﺪ ﺳﮫﻤﯿﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺷﺎھﺪ ،و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی  ٢۵درﺻﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮫﯿﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد از آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻌﺎف ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮای
ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺳﻪ درﺻﺪی ﻣﻌﻠﻮﻻن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ درﺻﺪ ﺳﮫﻢ از ﮐﻞ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎن ھﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮط اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺳﮫﻤﯿﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺮاز ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آدرس  tamin.irو  sso.irاز ١١
ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻪ  ٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ  ٢٠ﺧﺮداد ﻣﺎه اداﻣﻪ
دارد و ﺗﺎ  ٢١ﺧﺮداد ﻣﺎه داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪده ﺧﻮد را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده و روزھﺎی  ٢٣و  ٢۴ﺧﺮداد ﻣﺎه ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٢۵ﺧﺮداد ﻣﺎه آزﻣﻮن در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮروزﯾﺎن در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺳﮫﻢ ﺳﻮاﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  ٧٠و و ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﯽ  ٣٠و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎرﺑﺮدی
و ﻋﻤﻠﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ .و در ﮔﺮوه ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﮫﻢ ﺳﻮاﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ  ۶٠و ﺳﮫﻢ ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۴٠درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻮروزﯾﺎن اﻓﺰود :در آزﻣﻮن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ادارﯾﻒ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ادﺑﯿﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ روی ﭘﻮرﺗﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﺟﮫﺖ دﻋﻮت از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎ ﻃﯽ  ١۵روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺰﯾﻨﺶ در  ٩ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ ﻧﺘﺎاﯾﺞ ﮔﺰﯾﻨﺶ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :وزن آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ  ۵۵درﺻﺪ از ﮐﻞ آزﻣﻮن و وزن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ٣۵درﺻﺪ و  ١٠درﺻﺪ اﻣﺘﯿﺎز
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮای اﺣﺮاز اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
ﻧﻮروزﯾﺎن در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ  :اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻌﺪل  ١۶ﺗﺎ  ١٧ ، ١٧ﺗﺎ  ١٨ ،١٨ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﻣﺘﯿﺎز ھﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

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

ﻧﻮروزﯾﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺮاردادی ﻣﺎده  ٢٠ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﺮه
ﻗﺒﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام آن ھﺎ از ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری
آن ھﺎ ھﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ازﻣﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﻮﯾﺘﯽ
در آزﻣﻮن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺮ اﺻﻠﯽ آن ھﺎ در آزﻣﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا در آزﻣﻮن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اداری ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺠﻮزھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام  ۵٧٧٧ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ھﯿﺎت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺮی آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎی اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮاﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٧ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮد
اﻟﻒ -
رﺣﯿﻢ ،ﻧﻮﺟﻮان  ١۵ﺳﺎﻟﻪ ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻤﺮان اﺻﻔﮫﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ درﯾﭽﻪ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٣٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درب ﺧﺮوج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ روی وی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس از اﺻﻔﮫﺎن ،رﺣﯿﻢ اﻧﺼﺎری ﺑﺎرزی از روﺳﺘﺎی ﺷﻮارز ﭼﮫﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺤﺮوم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﺧﺎرج
ﺷﺪن از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻧﺪارد و در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ.
رﺣﻤﺖ اﻧﺼﺎری ﺑﺎرزی ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺗﺮ وی ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ رﺣﯿﻢ را  ٢٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺮدن ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ  ٨٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﮫﯿﻪ  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪﻗﻪ دادن ،۴٠
 ٢٠ ، ۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدم ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی رﺣﯿﻢ ﺷﺪم.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺮاح رﺣﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻖ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺧﻮد ﻧﺸﺪ ،اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از
ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻖ زﯾﺮﻣﯿﺰی ﺟﺮاح ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﻣﺎن رﺣﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺗﺮ رﺣﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی رﺣﯿﻢ ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﺶ ﻧﮑﺮد ،ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻤﺮان ﺑﺎری ﮐﻤﮏ رﻓﺘﻢ ﺗﻨﮫﺎ از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮزی ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺎراﯾﯽ از آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
وی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺪدﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﮫﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺪدﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ؛
ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدار ﺷﻤﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
رﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮادرم و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭘﻮﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری
اﺻﻔﮫﺎن ﺳﺮ زدم اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﻦ را ھﻢ ﻧﺪادﻧﺪ ،اﻓﺰود :ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻤﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ وی داﺧﻞ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻮد و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﻧﺪاﺷﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ داروھﺎی ﺑﺮدارم ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ رﺣﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ داروھﺎﯾﺶ را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ
ﻣﺮگ ﺑﺮای رﺣﯿﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﺣﮑﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۵۴اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آورده ﺷﺪه
ﮐﻪ " اﮔﺮ داروی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮان ﺑﻮدن ،ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺰﺷﮏ و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺗﻮان دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮫـﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﻧﺠـﺎت دھﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻃـﺮﯾﻖ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻻزم ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد".
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ  ٢٩ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ "ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  ،ﺑﯿﮑﺎری  ،ﭘﯿﺮی  ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ  ،ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ  ،در راه
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  ،ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﻪ و ﻏﯿﺮه ﺣﻘﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم  ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻮق را ﺑﺮای ﯾﮑﺎ ﯾﮏ
اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ وﺟﻮدی اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٣٠٠
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺎی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﯿﺮﯾﻪ ھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻤﺮان اﺻﻔﮫﺎن و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٨ﻗﻠﯿﺎن زﻧﺎﻧﻪ؛ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه؟
ھﻤﺮاھﺎن ﻧﯿﻮز  -ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺪاﻓﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺻﻞ ﻗﻠﯿﺎن
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ" :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺎس ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
در ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه در دﺳﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ ".
ھﻤﺮاھﺎن ﻧﯿﻮز ":او ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ" :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻗﮫﻮه
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ".
ﻣﺮدم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺠﻮز ﻣﯽ دھﯿﻢ
دﯾﺮوز ﻋﺒﺎس ﻋﻼﯾﯽ ،رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ داران ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ راه اﻧﺪازی ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ھﺴﺘﯿﻢ و در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری و اﺟﺎزه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اداره اﻣﺎﮐﻦ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮات را از ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﯿﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ".
او اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ھﺎ داﻧﺴﺖ! ﻋﻼﯾﯽ ﮔﻔﺖ" :ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﮫﻮه
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﻨﺖ ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺠﻮز دادن ﺑﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ؛ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ داران درﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن زﯾﺎدی دارﯾﻢ وﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ
اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﮕﺎھﯽ ،ﻣﺪارس ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﺎری دارد و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ".
اﺻﻞ ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺪ اﺳﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ھﺎ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ و اﺳﺎس
ﻗﻠﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ درﺑﺎره ﻣﻀﺮات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ١٠دﻻر در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺻﺮف ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻮد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎن ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ و ﻣﻀﺮات و آﺳﯿﺐ ھﺎی ﯾﮏ وﻋﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ
ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎدی ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ".
ﮐﺪام ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ؟ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﺘﻮران ﺑﻮد
اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎﻧﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮫﻮری ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺤﺚ رﺳﺘﻮران زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮوﯾﻦ ھﺪاﯾﺘﯽ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻔﻆ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ وﯾﮋه
ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺪﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد رﺳﺘﻮراﻧﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ھﻨﻮز اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻃﺮح اﯾﻦ اﯾﺪه در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮی ﺑﺎﻧﻮان ھﻤﭽﻮن ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺎن ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاغ
ﺑﺎل از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺟﻤﻊ ھﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ھﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﺑﺎ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺳﺮدار اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮوز از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی وﯾﮋه زﻧﺎن ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم .ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﭼﺎﺷﺖ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺪل ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ،ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن و ﺳﯿﮕﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ راه
اﻧﺪازی ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻃﺮح ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ داری
ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﯿﻢ .ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ روم درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﯾﮏ داﻧﻪ از آن را ھﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده ام.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻠﯿﺎن
داﺳﺘﺎن ﻗﻠﯿﺎن و ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ دارھﺎ ،ﺳﺮ درازی دارد؛ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت،
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﯿﺎن ھﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻀﺮات ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﮫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
اﺑﺘﺪا روی ﭘﺎﮐﺖ ھﺎی ﺳﯿﮕﺎر ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻨﺪش آوری از ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر و دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ اورد ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻣﻨﻊ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر
در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻨﺪھﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻠﯿﺲ اﺟﺮا ﮐﺮد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪﻧﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻨﻔﯽ
ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ دارھﺎ ،در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ،ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺎ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ،از ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن ،ﻣﻨﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ورود زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﺸﻦ ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻠﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ،ﻗﻠﯿﺎن ھﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و زﯾﺮ ﻏﻠﻄﮏ ﻣﯽ
رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮫﺎ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت را اﺟﺮا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻨﻊ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﺨﯽ و ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ھﻨﻮز ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

 - ٩ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن :رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه در ﮐﻨﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰاش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ از ﮔﺮﮔﺎن ،ﺻﺎدﻗﻌﻠﯽ ﺗﺎزﯾﮑﯽ ﻋﺼﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ھﻨﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ھﻨﺮی در ﮐﻨﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
را ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰﻣﺎت داﻧﺴﺖ .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ آرام و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ در زﻧﺪﮔﯽ را در ﮔﺮو داﺷﺘﻦ اﺧﻼق
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﮫﺮﯾﻮر  ٩١در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ١٠واﮐﻨﺶ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﮫﺮان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی
اﺗﻮﮐﻼو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان را ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺬب ﻣﺤﺾ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪھﺎ
ﮔﻔﺖ :اﻇﮫﺎرات اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدن اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﮐﻼو و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ از ﻟﺤﺎظ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ
ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﻇﺮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ادﻋﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ .
اﻣﺎﻣﯽرﺿﻮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﮫﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﺗﻮﮐﻼوھﺎ در ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﻋﻀﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ،از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺗﻮﮐﻼو در  ۵٩ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

 - ١١ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ -
ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ داروھﺎی ﺳﺮﻃﺎن
از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻮﺳﻂ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﮔﺮاﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﺮ دردھﺎی ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ  -ﺗﮫﺮان

 - ١٢ﺻﺪای ﺷﻤﺎ

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

روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ  -رﺳﺎﯾﯽ از ﺻﺤﻨﻪ :ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺠﮫﺰ و ﺧﻮب ھﻢ ﻧﺪارد .از ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام
دارﯾﻢ.

*
 - ١٣ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻮﺳﺎزی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﻧﮫﺎ ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪه ای از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮادھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ اﯾﺮادھﺎ وارد اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻊ و اﯾﻦ ﺟﻮر ﺟﺎھﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻈﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در واﻗﻊ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﻌﯽ
دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮدھﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﺗﺎ  ٢درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﻤﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎران دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ روزی  ١٢٠ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و آﺳﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮدم و
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.وی اﻓﺰود :ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﯾﻀﮫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻢ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزی  ١٢٠ﻣﺮﯾﺾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و اﮔﺮ
ھﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ در ﺧﻂ اول ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﯾﺎ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎده ای ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن
ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزی  ١٢٠ﺑﯿﻤﺎر وﯾﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮرﺗﻦ ﺗﺮاﭘﯽ ھﺎی ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .وی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ درآﻣﺪ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودی از ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪھﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد وﻟﯽ درآﻣﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در ﺧﻂ اول ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
روﺷﮫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ.

 - ١۴ﻣﻌﺎون ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو :ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو از اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ و
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺟﺒﺎری ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻏﺬای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو از اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرس ،ﺑﮫﺮوز ﺟﻨﺖ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﭼﻨﺪ روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﺎھﻤﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﻨﺘﺮل اﺻﺎﻟﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺟﺪای از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻌﻞ و ﺗﻘﻠﺒﺶ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ھﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﻠﺐ و ﻗﺎﭼﺎق ﻓﺮاورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ.
ﺟﻨﺖ اﻓﺰود :ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪان و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻏﺬا و ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و
دارو ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺬا آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ روز  ٢١ﻣﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻏﺬا اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻨﺖ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا و دارو ﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ از ﯾﮏ ﺑﺎرﮐﺪ دوﺑﻌﺪی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺎزرﺳﺎن ﻏﺬا و دارو ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻزم ﮐﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮی و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ورود ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﻓﻌﻼً ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ روی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه و دوره ﺗﺮﺧﯿﺺ اﺳﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﭘﺨﺶ و ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ھﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﯾﮏ ﺑﺎرﮐﺪ ١۶
رﻗﻤﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭘﺎک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﺷﻤﺎره  ١۶رﻗﻤﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺑﺎرﮐﺪ  ٢ﺑﻌﺪی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻏﺬا و دارو از اﺻﺎﻟﺖ ﺟﻨﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد.
ﺟﻨﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ وﺟﻮد دارد در اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﺧﻮان ) (recallو اﻣﮑﺎن ھﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﺎﻻ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺟﻌﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺎرﯾﺦ روز را در آن ﺣﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﮑﺎن ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ھﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﮐﺪھﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺰان واردات ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل آراﯾﺸﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ھﺰار ﺟﻌﺒﻪ ای وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ در ھﺮ اﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎی اﺻﺎﻟﺖ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ واردﮐﻨﻨﺪه ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد
ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎی اﺻﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮا ﺳﺎس ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و ھﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﻌﺪاد اﻗﻼم اﻟﺼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه وارد ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺠﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﻼﺣﯿﺘﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻ اﻟﺼﺎق ﺷﻮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺗﻔﺎوت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ روز ﺑﻮدن آن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﺸﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه دوﻟﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ای ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ دﺷﺘﯽ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎً اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
ورود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٢٠٠ھﺰار ﻣﻐﺎزه آراﯾﺸﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ
ﺟﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ٢٠٠ھﺰار ﻣﻐﺎزه آراﯾﺸﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ  ٧۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزرس ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻘﻠﺐ و اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ .
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ
وی از اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ روی ﻓﺮآورد ه ھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ
ﭼﺮﺧﻪ واردات ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاﺟﮫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ واردات از  ١۵ﺑﮫﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ اﺟﺒﺎری ﺷﺪه و ھﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎرﮐﺪ اﺻﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﻣﯽ دھﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﮫﺮﯾﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

 - ١۵ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﻮﺷﮫﺮ ،دﯾﻠﻢ و ﮔﻨﺎوه :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎﯾﻢ در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﻮﺷﮫﺮ ،دﯾﻠﻢ و ﮔﻨﺎوه ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺑﻮﺷﮫﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺟﻤﯿﺮی ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻪ اﷲ دﯾﻠﻢ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ
و درﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﯿﺎت ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﯿﺮی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﺎدر ﻗﻮی و اﺟﺮاﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﯾﻠﻢ وﺟﻮد دارد ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزه ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ھﺮ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﺮ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را رﯾﺸﻪ
ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﻮﺷﮫﺮ ،ﮔﻨﺎوه و دﯾﻠﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﮫﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺎن و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺎﺷﺎاﷲ اﺣﻤﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﯾﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن دﯾﻠﻢ ﮔﻔﺖ  :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺑﺮآوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم و رﺷﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دﯾﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ﺟﺬب و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ھﺰﯾﻨﻪ و ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﺳ ﺎﯾﺶ و رﻓﺎه ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره و ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ﺟﺬب ﮐﺮد .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/غ٢٠

 - ١۶ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در
ﺑﻌﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ،
ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ رود ﮐﺎرون ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻄﻮرزاده در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺷﮫﺮ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آﺛﺎر ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ وﺷﺒﮑﻪ ھﺎی آب  ،ﺑﺮق  ،ﻓﺎﺿﻼب و ﻻﯾﺮوﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ رود از دﯾﮕﺮ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دارد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻻﯾﺮوﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدن اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺮﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﻻﯾﺮوﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻻﯾﻨﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻻﯾﺮوﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ
اروﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ازﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر آن را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ داﻧﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ  :ﭘﺪﯾﺪه رﯾﺰﮔﺮدھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﮑﺮردرﺧﺮﻣﺸﮫﺮ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﻮرزاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ دوم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اوراﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ وﺟﻮد دارد واز ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺟﮫﺖ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪه ا ﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺈﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اﻓﺰود :ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ھﺎی ﻣﮑﺮر در ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮدم از ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
از دﺳﺖ دادن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﻮرزاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ، ٩٠اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﮫﺎر اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ در ﺳﺎل ھﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮫﺮ ﻧﻮار ﻣﺮزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاﻗﯽ ھﺎ درآﻣﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺮزی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﮫﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ در ﺑﻌﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﮫﺮﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ۵
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ دارد.
ﻣﻄﻮرزاده ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ھﻨﻮز اﺣﺪاث ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺑﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ  ٧۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺎز اول آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
رود ﺗﺎ ﻓﺎز  ٣ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﮐﺮﺧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه درﺟﻪ ﺷﻮری آب از ﺑﺎﻻی  ۴ھﺰار ای ﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ٢ھﺰار ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻨﻮز آب ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﺪارد ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ آب از رودﺧﺎﻧﻪ دز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ١٧زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ دارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺠﺎﻣﺖ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در درﻣﺎن ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و
ﻋﺮوﻗﯽ دارد١٠:١٠ - ٠٣/٠٣/١٣٩١- .
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﮑﻨﺪری روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،در ﺑﺰاق زاﻟﻮ ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم ھﯿﺮودﯾﻦ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن از آن اﻓﺰون ﺑﺮ  ٢٠ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ اﺻﻠﯽ زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی زاﻟﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ زاﻟﻮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺰاق آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدی و ﺿﺪ اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﺧﻮن ،ﺑﺎز ﺷﺪن ﻋﺮوق ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮن
رﺳﺎﻧﯽ و اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮐﻪ ﭘﮋوھﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺰاق زاﻟﻮ در ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ را در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ  :در اﯾﻦ ﻃﺮح  ۵٠٠ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ در ﻣﺸﮫﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ در درﻣﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ،
ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﭼﺸﻤﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻋﺼﺎب ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد .
وی ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ را ﯾﮏ ھﺰار و  ۵٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺷﯿﻮه درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ زاﻟﻮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ وارد
ﮐﺮدن ﻧﯿﺶ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺰاق و ﺧﻮن ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن زاﻟﻮ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در اروﭘﺎ از زاﻟﻮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﺮو ﺳﺮﺟﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮاح ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﮑﻨﺪری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺰود :ھﺮ زاﻟﻮﯾﯽ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﮫﺎ زاﻟﻮھﺎی ﻃﺒﯽ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ زاﻟﻮھﺎ ﺑﯿﻤﺎری زا
و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺠﺎﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ  :ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ١٠ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﮑﺘﺐ ﮔﮫﺮﺑﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن دارای اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
اھﻤﯿﺖ روش ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻃﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و ﻧﮕﺎه ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ درﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎق ھﻮای ﺳﺎﻟﻢ،
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم و ﺗﻌﺎدل ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و رواﻧﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ٣/.
 ٣٣٠/۶۶۴/ ٧۴٨٧اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۴٧۴١٩

 - ١٨روﻧﻤﺎﯾﯽ از رادﯾﻮ داروھﺎی  ٢٠درﺻﺪ در اﯾﺮان
ﺗﺎﺑﻨﺎک  -ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻔﺖ ﻗﻠﻢ رادﯾﻮ دارو از ﺑﯿﻦ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد آﻧﮫﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺞ ﻗﻠﻢ از رادﯾﻮ داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺳﺎل  ٨٩روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ داروھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ...
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم اﺟﺮای  ٢٢ﻃﺮح ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪادی رادﯾﻮداروی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه  ٢٠درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﻼن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮ داروھﺎ ﮐﻪ ﻗﺮارداد آن در ﺳﺎل  ٨٨ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ رادﯾﻮ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن
از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﯾﮏ ھﺠﻤﻪ
و ﻓﺸﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﺳﻮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﺮان را در ﻓﻨﺎوری ھﺴﺘﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن
دھﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ھﺴﺘﻪ ﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﻌﺎد ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی از آن اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻓﻨﺎوری ھﺴﺘﻪ ﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﮐﻼن ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١۵ﻗﻠﻢ رادﯾﻮداروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ  .ﻋﻨﻮان رادﯾﻮ داروھﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ھﺴﺘﻪ ﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ
اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ،اﯾﻦ رادﯾﻮ داروھﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﻔﺖ ﻗﻠﻢ رادﯾﻮ دارو از ﺑﯿﻦ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد آﻧﮫﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺞ
ﻗﻠﻢ از رادﯾﻮ داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺳﺎل  ٨٩روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ داروھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و دو ﻗﻠﻢ رادﯾﻮ دارو ھﻢ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮ داروھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه  ٢٠درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﻼش داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﺴﺘﻪ ﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮح ﮐﻼن ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮ داروھﺎ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد از اﯾﻦ رو در ﺳﺎل  ٩١ھﻢ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از رادﯾﻮ داروھﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ھﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ،ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ﻧﻮ در ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻃﺮح ﮐﻼن ﻓﻨﺎوری ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﻔﺮه ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ را ﭘﮫﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و
ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه اﻓﺰود :ﻃﺮح ھﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ،ﻃﺮح ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮا ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻠﻤﻮس و ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداران ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺸﺨﺼﻨﺪ  .از اﯾﻦ
رو ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان و راھﺒﺮان ﻃﺮح ھﺎی ﮐﻼن ،دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮده و دارای ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮرﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﻃﺮح ھﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻣﻨﻔﮏ و ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ھﺎی ﮐﻼن ،ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﮐﻼن ﺑﻮدن ﻃﺮح ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ھﺎ دارای ﮐﺸﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﻮر و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی داﻧﺸﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺸﯽ ﻗﻮی و ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از اﺟﺮای ﻃﺮح
ھﺎی ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺷﺎھﺪ دﺳﺘﺎوردھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﻮده اﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺮارداد اﺟﺮاﯾﯽ  ٢٢ﻃﺮح ﮐﻼن ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﻃﺮح ھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

 - ١٩ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ
وب دا  -اھﻤﯿﺖ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﮫﻢ و ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﮫﻢ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﮫﺮم ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﮫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
داود ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات رھﺒﺮی و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﮫﺮم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﮫﺮم در
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ و ﺳﺎﻟﮏ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﮫﺮم در ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ و ﻗﺎﭼﺎق دام در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج دھﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﺤﻮر ﺟﮫﺮم ﻻر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺒﻮر دام ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﮫﺮم ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ در ﮐﻨﺎر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدار ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﮏ و ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺗﺪﯾﻦ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ورود دام آﻟﻮده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

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

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ زودی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر وارد روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﮫﺮھﺎ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮫﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺰ ﻻزم
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮح  ٧٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﻣﯽ دھﻨﺪ  ٣٠درﺻﺪ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﮫﺮم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﮫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪات رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد٢٠١/٢٠۵/١١۴/.

 - ٢٠ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ
وب دا  -اﺟﻨﺎس ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ آرم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺟﻨﺎس ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ آرم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺪارﯾﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﮫﺪوی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وبدا در ﺧﺼﻮص
اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺟﻨﺲ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﻨﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﭼﯿﻨﯽ وارد ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اول اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ" ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای آن ﮐﺎﻻ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﮐﺎﻻھﺎی وارداﺗﯽ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اداره ﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺪا از اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺪه و ﮔﺎھﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺼﺮف آﻧﺎن رد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﻣﻮاردی از ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﻞ و ﻣﺎرک وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻢ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻞ اﯾﺮان ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ھﺴﺖ ھﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ارز رﻗﺎﺑﺘﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ھﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﻨﺎس را ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن اداره ﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮ روی
اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ارز ﻣﺘﻔﺎوت وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ھﻢ اﺟﻨﺎس ﺷﺎن ﻣﺘﻨﻮع
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،در دارو و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد٢٠٢/.

 - ٢١ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو؛ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﮫﺮان
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮراب ﻓﺮوش ﯾﺎ آداﻣﺲ ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻧﮕﺎھﺖ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ و
ﮔﻮﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﺮدی ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و آرام ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دارو ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ؟
ﺳﭙﺲ آرام ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﻣﯽ داﻧﺪ اﮔﺮ دارو ﺑﺨﻮاھﯽ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽ روی.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻋﺪه ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن را
از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارو ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ آن ھﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دو دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ داروھﺎی ﻧﺎﯾﺎب و ﮐﻤﯿﺎب ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮫﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ داروھﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺪ ﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ داروھﺎی ﺧﺎص ،ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ داروﺧﺎﻧﻪ ای
ﺧﺎرج و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ روز ھﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ دارو ھﺎی ﻧﺎﯾﺎب ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ١٣آﺑﺎن و ھﻼل اﺣﻤﺮ در ﺗﮫﺮان ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ ھﻤﻪ ،واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ داروی ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .
ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ دارو ھﺎ
ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪھﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎھﺮا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ رگ ھﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺮﺿﻪ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و واﮐﺴﻦ ھﺎ
داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص اﺳﺖ و در ﺑﺎزار رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺒﻮدﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ زوﺑﯿﻮن ،ﻓﯿﻔﻮل و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﺑﺎردارو ﭘﻼوﯾﮑﺲ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز .دﯾﮕﺮی داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار رﺳﻤﯽ رو ﺑﻪ رو ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰوﭘﺮﺳﺘﻮل و ﭘﺮوﺳﺘﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،اﻣﺎ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ
دارو ھﺎ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ داﻧﺴﺖ داروھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﻮع ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﮐﺴﻦ آن در ﺑﺎزار زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ از ﭼﻨﺪ داروﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺑﮫﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪارﻧﺪ  .ﻣﺜﻞ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای
ﺧﻮﮐﯽ ﯾﺎ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﻧﻮع  Aﮐﻪ ﻓﺮوش آن ھﺎ در ﺑﺮھﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺳﻮد ﮐﻼﻧﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﮐﺮد.
اﻧﻮاع داروھﺎی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﺰء ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ داروھﺎی ﻗﺎﭼﺎق در ﺑﺎزار ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ھﺎ در  ٣ﻧﻮع اروﭘﺎﯾﯽ ،ھﻨﺪی و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع دارو ھﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺪود  ١٠ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ دارو ھﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻓﺮوش ھﺮ ﺟﻔﺖ آﻣﭙﻮل ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  ١٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد!
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری اﯾﻦ ﻧﻮع دارو ھﺎ و ﻧﻮع ﻋﺮﺿﻪ آن ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داروی ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ھﺎی ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.
ﺧﺮﯾﺪاران داروھﺎی دﻻﻻن اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﮫﯿﻪ دارو در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ دﻧﺒﺎل
دارو ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ھﺎی دارو ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه
داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ھﺎ در ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو از ﺳﻮی دﻻﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻮراب ﻓﺮوش ،آداﻣﺲ ﻓﺮوش و ...ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺑﺘﺪا ﻗﯿﻤﺘﯽ
واﺣﺪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﮏ و ﭼﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎ آن ھﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﻣﭙﻮل ھﺎی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو دارﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ  ١٨ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻌﺪ از ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ١٠ ،ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .آﻣﭙﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه و ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﻌﻀﯽ دارو ھﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎزار زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﮐﻨﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ زﯾﺮا ﺟﺪا از ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ داروھﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ داروھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪﻣﺎت
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ آن ھﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ رﺳﻤﯽ دارو و ﯾﺎ ﺧﻮد داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻧﺸﺖ ﮐﺮده و
ﺳﺮ از ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه درآورده اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪن وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد.

 - ٢٢ﻣﺠﻮز  phdﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در زﻧﺠﺎن اﺧﺬ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻮز  phdﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،
رﺣﯿﻢ ﺳﺮوری روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،اﻓﺰود :ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻮرد ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﮫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻮﺳﻮی زﻧﺠﺎن ،ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد  phdﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺻﺎدر ﺷﺪ .
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﺟﺬب ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺠﺎن درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮوھﮫﺎی ھﺪف در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﺳﺮوری ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﯿﻨﻪ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ،اﻓﺰود :در ﺻﻮرت ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم  ،دﮐﺘﺮای  phdﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺣﯿﺎ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻌﮫﺪی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﭘﯿﺸﺮو در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺳﺮوری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آھﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 ١۶۴۵ /٧٣٢٠/۵٩۶اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۴٧٢۴١

 - ٢٣ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ دوﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ دوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﻣﺎن،
اﻧﺘﻘﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺮﻧﺪی از ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ؛
ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ دوﻧﺪ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ دوﻧﺪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﻣﺎن  ،ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪی ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺎز دوم ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻓﺎز اول ﯾﺎدآور
ﺷﺪ :در ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺘﯽ از درآﻣﺪی ﮐﻪ از ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺮف ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎل  ٩١اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﻪ اﻓﺮاد ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﺷﺎن دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ زﯾﺮ
ﺑﺎر ﻗﺮض و وام ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ھﻢ در ﮔﻔﺘﻪ و ھﻢ در ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻓﺎز دوم ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺟﻨﺎس
ﮔﺮان ﻧﺸﻮد .
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﺎز ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ اﻗﺪام ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺿﻌﻒ ھﺎی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰرگ دوﻟﺖ را ﻧﻘﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺮﺋﺖ ورود ﺑﻪ
آن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎر ھﺎ ﺑﯽ ﻣﮫﺎﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎراﺗﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﻧﺪی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ دادن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ،ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ھﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﻪ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪھﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﻮزش را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺸﻮﻧﺪ.

 - ٢۴اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻘﺼﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ درﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و در رﺷﺘﻪ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  ,دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ آﻣﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﯿﺰان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و در رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ را
دارﯾﻢ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری درﺑﺎره ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  edd.behdasht.gov.irاﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن زﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ رو ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و از
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻼک ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺿﻮاﺑﻂ در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﮫﯿﻼت ارزی و ﻏﯿﺮارزی ﮔﻔﺖ :در
ﺳﺎل  ،٩٠ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺧﺎرج ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺪارک ﮐﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ٧٠درﺻﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻧﻘﺺ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل  ٢٠١٠داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٢٠٠٩داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﮐﺸﻮر
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از ﻧﻈﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در آن داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪارک آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد ﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﮑﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارک آﻧﮫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٩٠ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن در رده ھﺎی ﺑﻌﺪی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 - ٢۵دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ھﻤﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﻧﻈﺮ دارد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل در ھﻤﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر،
ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺪاﻓﯽ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود  :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻨﮏ و ﮐﻼه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ  UVﺑﺼﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﻃﻼﻋﺎت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻧﺪاﻓﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺤﺪود،
اﻃﻼﻋﺎت روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ٢٠دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ٣٠ ،دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺪاﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ،ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد  :اﻋﺘﺒﺎر ﺗﮫﯿﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ،دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺪاﻓﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز ﭘﯿﺮﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩ ** ٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۴٧١٢١
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺷﻤﺎر ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ٢٠ھﺰار ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ -
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪارس ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ  ٢٠ھﺰار ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(،
ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ١٢ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ٢٠ھﺰار ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
وی از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از  ١۵اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮآﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را زودﺗﺮ از ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮآﻣﻮزان ﺗﺎ ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﻤﺎم داﻧﺶ
آﻣﻮزان از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،اﺳﮑﻠﺘﯽ – ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ،اوﺗﯿﺴﻢ ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﻻﻏﺮی و  ...ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ – درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮآﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ :از ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﺠﺪد ﻣﻘﻄﻊ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دی
ﻣﺎه ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﺠﺪد ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز و ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای وی اﻧﺠﺎم و ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٢٧آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮏ و ﭘﯿﺲ درﻣﺎن دارد؟
ﻣﮫﺮ ﭘﺮس  -ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮏ و ﭘﯿﺲ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.درﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرت از ﮐﻮرﺗﻮن ﻣﻮﺿﻌﯽ ،داروھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ،
ﺿﺪ آﻓﺘﺎب  ،ﻟﯿﺰر و روش ھﺎی درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎری ،ﻣﺘﺤﺼﺺ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻀﻮ آﮐﺎدﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن روش ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری اﮐﺜﺮ روش ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻣﺎس و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﮫﺎم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و در ﺷﻤﺎره  ٢٠١٢ﻣﺠﻠﻪ
ﻋﻠﻤﯽ  Br Dermatolﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮏ و ﭘﯿﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ھﺎی
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :درﻣﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از ﮐﻮرﺗﻮن ﻣﻮﺿﻌﯽ ،داروھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ،
ﺿﺪ آﻓﺘﺎب  ،ﻟﯿﺰر و روش ھﺎی درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻓﺰود :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد از ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٢٨ﺗﮫﺮان اﺷﺒﺎع از ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن /درﯾﻎ از ﯾﮏ ﻣﻄﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -وﺟﻮد "ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن" ﺑﺮ ﺳﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﺷﯿﮏ و زﯾﺒﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ،ﭼﺸﻢ ھﺮ ﻋﺎﺑﺮی را
ﻣﯽ ﻧﻮازد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺻﺪھﮫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ھﻤﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﺑﺮای ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرﺗﮫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻧﻘﺎط دور اﻓﺘﺎده
و ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ،اﻣﮑﺎن آﻣﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را ﺑﺎ دﺷﻮارﯾﮫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﺑﯿﻤﺎر از اداﻣﻪ درﻣﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ در ﻧﻘﻄﻪ ای دور از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ،ﺣﻖ دارد ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮدش در ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
رﻓﺎھﯽ ،ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﮫﻢ را ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ
اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده ﮐﺸﻮر از ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی دور اﻓﺘﺎده ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮھﺎ راه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎذق و ﻣﺠﺮب در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ،ھﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎ رخ ﻧﺪھﺪ.
دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﻓﺎﺿﻞ رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ .

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

وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺟﺎذﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺒﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،دﻟﯿﻞ آن را ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺮﻓﻪ
ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده ﮐﺸﻮر ﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﺰﺷﮑﺎن را در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر را ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻧﻘﺎط دور از ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق
ﺗﺨﺼﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده ﮐﺸﻮر ﺗﺴﮫﯿﻼﺗﯽ را از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺰاد رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﮫﺮان و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را ﮐﻌﺒﻪ آﻣﺎل ھﻤﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ھﻤﮑﺎران ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺷﮫﺮی ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮاﻧﺸﮫﺮ ،ﺳﻨﻨﺪج و ...ﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ اﺳﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﺮاح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻗﺮار دارد ،ﺑﺪاﻧﺪ در ﺷﮫﺮی ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮاﻧﺸﮫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮود و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ را آﻧﺠﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و او ﻧﺒﻮد ﺗﺠﮫﯿﺰات درﻣﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮐﺜﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،دارای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻮﻻ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای از اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ رﻓﺎھﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
ھﺠﻮم ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان از وﺟﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﻣﺎ ھﺮﭼﻘﺪر از ﻣﺮﮐﺰ دور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ،
ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎذق و ﻣﺠﺮب ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ،
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﯽ ﺻﺪھﮫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ در ﻧﻘﻄﻪ
ای دور از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و دوﺑﺎره ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ،ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻤﺘﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

 - ٢٩واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ھﺪف ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان درﻣﻮج ﺳﻮم ﺷﯿﻮع اﯾﺪز آﻣﻮزش وﭘﺮورش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری  -ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ھﺪف ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان درﻣﻮج ﺳﻮم ﺷﯿﻮع اﯾﺪز آﻣﻮزش وﭘﺮورش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮔﻔﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺑﯿﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ازھﻤﯿﻦ روآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﻗﺒﺎل آن ھﺎ ﻧﺪارد و ھﺮاﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
داود روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ درواﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮐﻪ ﻣﻮج ﺳﻮم ﺷﯿﻮع اﯾﺪز از راه ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن واژه داﻧﺶ آﻣﻮز در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا واژه داﻧﺶ آﻣﻮز زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪرﺳﻪ
اﺳﺖ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺶ آﻣﻮزان درﺑﯿﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ازھﻤﯿﻦ روآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﺒﺎل آن ھﺎ
ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻧﻮﺟﻮان وﺟﻮان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﺪز درﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺣﺎل ﺷﯿﻮع اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺗﻔﺎق ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ھﺎ و ﭘﺴﺮ ھﺎ ﺟﺪا از ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﺷﯿﻮع اﯾﺪز اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ از واژه داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ھﺮاﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮل آن ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ از واژه
ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﯾﺮا وﻗﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاودات ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺗﺮس و دﻟﮫﺮه در آن
ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻓﺮدی در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اش دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او را داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ واژه ھﺎ ﻣﻘﺪس ھﺴﺘﻨﺪ  .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ واژه داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﺑﭽﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮاوده ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ دارﻧﺪ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ھﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ھﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ در ﺧﺒﺮ ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد اﻓﺰود  :اﮔﺮ اﯾﺪز داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮ رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺷﯿﻮع اﯾﺪزدرﮐﺸﻮررا وﻇﯿﻔﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﻧﺴﺖ واﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﺷﻮر cd ،و ﮐﺘﺎب ھﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ ودراﺧﺘﯿﺎرآﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ درﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮاردھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺷﯿﻮع اﯾﺪز درﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان وﻇﯿﻔﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دارد.
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺷﯿﻮع اﯾﺪز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﺎده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و
ﺧﯿﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دارﯾﻢ آﯾﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺣﻮزه داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮارداده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن د اﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﺮای ﻣﺮدم دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮕﺬارد اﻓﺰود :
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺟﺰ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺪز از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺷﮫﺮداری ھﺎ،
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد .روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل از ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﯾﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع اﯾﺪز از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ آﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮑﺶ ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دھﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ  .روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺪز
اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﻓﺰود :اﮔﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻧﮑﺮده ﺑﻮد اﮐﻨﻮن اﯾﺪز ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وی اﻓﺰود :ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز درﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﺎﮐﯽ ازاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻧﮫﺎد در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺮوﺷﻮر ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن وﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان درراﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی اﯾﺪزدرﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺑﻮده اﺳﺖ .
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﺎرﻧﮫﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در آﻣﺎرھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﭼﻮن ھﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺞ درراﺳﺘﺎی رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم داد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ٣٠اﻟﻮ ﺷﺮق ٨٨۶۵۴٣٩٠
روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق  -ﮔﺮاﻧﯽ ارﺗﻮدﻧﺴﯽ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻧﺪان ھﺎﯾﺸﺎن را ارﺗﻮدﻧﺴﯽ
ﮐﻨﻨﺪ  .ﮔﺮاﻧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎل ھﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻓﮏ ھﻢ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺪان ھﺎﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻮدﻧﺴﯽ دارد ،ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ

 - ٣١دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ  -ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ھﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﮐﻼو )دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه( اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﺗﻮﮐﻼوھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﮐﻼو )ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ
ﮐﻨﺪدﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ھﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﮐﻼو
)دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه( اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﺗﻮﮐﻼوھﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دھﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎت ،در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ۵٩ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد،
ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﮑﻞ دار ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺗﻮﮐﻼو ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ دارای ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺟﮫﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺴﻮوﻻن از ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮد ﺑﯽ اﻃﻼع
ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻘﺺ اﺗﻮﮐﻼوھﺎی ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻮدن اﺗﻮﮐﻼوھﺎ در ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺧﻮد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و اﻣﺴﺎل ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺗﻮﮐﻼو در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ای ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ :در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﮑﻮت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎری را در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ.
ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﺪد و رﻗﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت آن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﺧﺒﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺗﻤﺎس ﺟﺎم ﺟﻢ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ و ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻣﮑﺮر ﺟﺎم ﺟﻢ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺎپ ﺧﺒﺮ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﻮول دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ھﺸﺪارھﺎ
در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﻮﮐﻼو در  ۵٩ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﺳﮑﻮت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در ﺧﺼﻮص ﺿﻌﻒ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﮑﻮت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺧﺼﻮص ﺿﻌﻒ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﺑﺎره از ﭘﻨﺲ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری( ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﺼﺮف در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﭼﻮن اﯾﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺲ
ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ﮔﺮاﻧﯽ ارز و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺧﺴﺮوﻧﯿﺎ ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻨﺲ ھﺎ در آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
در ﻣﻄﺐ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻣﺎن و اﻣﮑﺎن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻨﺲ ﻓﺮاھﻢ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،وﺟﻮد دارد.
ورود ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :از ﺑﺎزار ﺣﺪود  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ١٠ ،درﺻﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻻھﺎی ﭼﯿﻨﯽ ٣٠ ،درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و  ۶٠درﺻﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎزار در
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﻨﺠﻞ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎرھﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺘﯽ دﺳﺖ دوم در ﮐﺸﻮر ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص واردات ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺳﺖ دوم ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻪ رد و ﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن  ،ﺳﻨﺪی در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :اﻣﺎ واردات ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺳﺖ دوم اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ورود ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد و از ھﻤﯿﻦ رو ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ از ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﻋﻤﺮ آﻧﮫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻣﻮرد ورود ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ  :ورود ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ھﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﺟﻨﺎس ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﮫﺮﯾﺎری ،واردات ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻗﻄﻌﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ورود
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ۴ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ،ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺧﻮﻧﯽ و ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان و درﺻﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﮐﻤﺎل ﺑﺸﺎرﺗﯽ اﺻﻞ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺶ از  ۴٠درﺻﺪ
ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری اﺳﺖ.او اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺑﺎ  ٣٠درﺻﺪ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ  ٢٠درﺻﺪ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ در زﻣﺮه ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ در اﻏﻠﺐ
ﺑﯿﻤﺎﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮ اﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ادراری ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ھﺎ ،آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺎرﺑﺮد
ﺻﺤﯿﺢ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻗﯿﻖ از زﺧﻢ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ
ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻮره ﺑﺮادران ﻧﺼﯿﺮی  /ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ

 - ٣٢ﺗﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از »ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ« ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻮان آﻧﻼﯾﻦ  -اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮع »ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ« ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﻌﺪی ﺣﮑﺎﯾﺖ ازاﯾﻦ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻪ  ٩ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ
اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٢٧ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ...
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﻌﺪی ﺣﮑﺎﯾﺖ ازاﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻪ  ٩ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ رﯾﯿﺲ اد اره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ٢٧ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ.ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٣ﺧﺮداد  ١٣٩١ﺳﺎﻋﺖ ٠٠:٠٠اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ ؟ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ دارد ؟ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه و ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦ
ﺗﺐ ﻣﺮگ آور ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ؟
اﮔﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺎزﮔﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و  ١٠ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪادی ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از آن را داﺷﺘﻪ اﯾﻢ  .ﻣﺸﮫﺪ ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮزادی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در
ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ھﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ داﻣﺪاران ،ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺐ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
اﻣﺎ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ دﮐﺘﺮ ﺷﮫﻨﺎز ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﻮان اﯾﻦ ﺗﺐ را ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و دام ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی درﺑﺎره ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺐ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻼﮐﺖ ھﺎ و ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .ﺗﺐ ،ﺳﺮدرد ،ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ،درد ﺑﺪن و ﻋﻼﺋﻢ ﮔﻮارﺷﯽ از دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﺑﯿﻨﯽ ،ﻟﺜﻪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ،
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ.

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

اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﯽ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ دام آﻟﻮه اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن و
ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﻮده دام ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻟﯽ درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ اﻧﺘﻘﺎل
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد دوران ﮐﻤﻮن دارد و
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ دوران ﮐﻤﻮن ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .دﮐﺘﺮ
ﺳﺎﻟﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ آن ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
زﯾﺎد ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
وی اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ھﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دام ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮد و در دﻣﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻔﯽ  ٢٠درﺟﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻮد اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﮫﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﮫﺪاری ﮔﻮﺷﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ و
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن ،ﺟﺎی ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد.

 - ٣٣رﯾﺸﻪ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮﯾﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻨﺸﺄ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ را ﯾﮏ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﮫﺪ
ﻣﻨﺸﺄ آن را ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
...ﮐﻪ ﻗﺒﻼٌ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ  ٩ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵ﻧﻔﺮ در ﻣﺸﮫﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎزﻧﺪران و  ٣در
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اوﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
٢٧ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎ ﻧﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺗﺐ اﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﺑﯿﻤﺎری آﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮی ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .رﯾﯿﺲ اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دام وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﯽ  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ھﺮﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺳﺎل  ١٣٧٨ﺗﺎ  ١٣٩٠ﺣﺪود  ۶١٠ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ
 ۶٠ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اوﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﯿﺰ از ﺳﺎل  ١٣٧٨ﺗﺎ ﺳﺎل  ۴٠ ،١٣٩٠ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﮔﺰارش
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ  ٨ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ در ﻣﯿﺎن آﻣﺎرھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ھﻢ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﯽ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺳﻮی اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪه اﺳﺖ!
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎرھﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﺎدرﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎی ﻣﺸﮫﺪ را ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﺸﮫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﻤﺎ واﺣﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن اھﺎﻟﯽ ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذﺑﺢ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﭘﺨﺶ آن اھﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ھﻢ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮن ﺗﺎزه ای ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﭘﺲ
از ﮐﺸﺘﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ٢۴ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی زﯾﺮ  ۴درﺟﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ھﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺎد و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ھﻢ  ١٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮده و در ھﻤﺎن
روﺳﺘﺎ ھﻢ درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻮت داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرورزی ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای ﻓﺎوﯾﺴﻢ ،درﮔﺬﺷﺖ .او داﺳﺘﺎن ﻣﺮگ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ را اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﯽ در
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻮد در ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺮد و ﭘﺲ از آن در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮی دﺳﺘﺶ را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ٢ ،روز ﺑﻌﺪ
دوﺑﺎره ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺐ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮده ﯾﮏ ﺳﺮی ﻋﻼﺋﻢ را ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻪ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ  ١٣اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎری ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﮫﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎی اﺳﺘﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ذﺑﺢ
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز دام در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺷﮫﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎ ﺳﻌﯿﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﺸﮫﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ذﺑﺢ و ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﺮدن دام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ دام در ﺗﻤﺎس ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﻧﯿﺰ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﻏﻔﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ دام ھﺎ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی ھﯿﺎت ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ،
ﺣﺠﺎج و در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در ﺷﮫﺮ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﻪ ﻣﺮز ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﻨﺎک از ﻣﺸﮫﺪ
ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮫﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی آن از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺸﮫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎھﯽ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺷﮫﺮت دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻋﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺟﻌﻞ ﻣﮫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﮑﺎرﮔﺎه ھﺎی ﺷﺮق ﮐﺸﻮر اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دﯾﮕﺮ روﺑﻪ رو ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﮫﺮ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه دﯾﮕﺮی ھﻢ
ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ روزھﺎ از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارﻧﺪ! در ﻧﮫﺎﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ٢۴درﺟﻪ ﻧﮕﮫﺪاری و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮد ﮐﺮدن
آن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ وﯾﺮوس از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

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

 - ٣۴ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ
ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ﻋﺼﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﺎھﮫﺎی
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ درﺟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎھﺎی ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ھﺰار ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﻐﻮل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ،ﻃﺮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ھﺎی ﻣﻮﻓﻖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺ
ھﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻄﺒﺬ ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران از روﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺳﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی در اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﻄﻠﻮب ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی
ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از دﻏﺪه ھﺎی آﻧﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻃﺮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار و از اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎن ھﺎ ﯾﮏ ﺗﺎ
دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ،از ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮداد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ھﺎی ﺑﮫﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اوﻟﻮﯾﺘﮫﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ
اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻗﺪﻣﮫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ اﺳﺖ.

 - ٣۵آﺳﺎرا ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺸﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺸﻮری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻣﺤﯿﻂ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از آب و ﻏﺬا،
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ١۵٠ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز در ﺑﺨﺶ آﺳﺎرا ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻮدﮐﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه دو روزه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ آب و ﻏﺬا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ھﺘﻞ ﮔﺎﺟﺮه آﺳﺎرا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺒﺮز  ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ١۵٠ﺗﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻮدﮐﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺨﺶ آﺳﺎرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﻠﻮه ھﺎی زﯾﺒﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻇﺮﻓﯿﺘﮫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه دو روزه ﮐﺸﻮری اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ  :رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و روﺳﺎی
داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه دﻋﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ.

 - ٣۶راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ
ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﻋﺼﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،از
راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ ﺟﺮاﺣﯽ اﻃﻔﺎل ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ،زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ھﺎ در  ٢۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﺷﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﺰار و  ٧٠٠ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در  ٢۵رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﻤﭽﻮن ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ،اﻃﻔﺎل زﻧﺎن ،رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
ھﺴﺘﻪ ای ﻓﺎغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺬب ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺣﺪود ھﺰار و  ۴٠٠ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
ﺗﻌﮫﺪ ﺧﺪﻣﺖ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﯾﻼم و ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻤﺒﻮود ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ دارﯾﻢ.
وی رﺷﺘﻪ ھﺎی رادﯾﻮﻟﻮژی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ارﺗﻮﭘﺪی را از رﺷﺘﻪ ھﺎی دارای ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ از
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮوری ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮه وری و ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺼﮫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و رﺷﺘﻪ ھﺎﯾﺘﺨﺼﺼﯽ ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
وی ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ را از اوﻟﻮﯾﺘﮫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از اوﻟﻮﯾﺖ
ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫﺎی وﯾﮋه و اراﺋﻪ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﺪد اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.

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

 - ٣٧ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۶٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ /ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻔﺖ ۶٠٠ :ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮش ﺳﺮور ﻋﺼﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
رادﯾﻮﻟﻮژی و ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.
وی ھﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ﻓﻮق را ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﮫﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺳﺎل  ٩١ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ
ھﻤﺎﯾﺶ راھﮑﺎرھﺎی ﻻزم ﺟﮫﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﮫﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ اﻓﺰود :ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮده از اھﺪاف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮش ﺳﺮور ،اراﺋﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﻻزم ﺟﮫﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﺎﻻﻧﻪ ھﺰار و ٧٠٠
ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻧﺘﻈﺎرات وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دو روزه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی از ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺻﺪور ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﮫﺪات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎ و
ﺻﺪور ﮔﻮاھﯽ ھﺎی ﻃﺮح ﯾﮑﻤﺎھﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮش ﺳﺮور ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران را  ۶٠٠ﻧﻔﺮ اﻋﻼم و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ واﻋﺼﺎب ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،رادﯾﻮﻟﻮژی و ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ھﻤﭽﻮن ﮔﻠﻮﮔﺎه ،ﮐﻼردﺷﺖ و زﯾﺮآب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.

 - ٣٨ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ﻋﺼﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎری اﻓﺰود :اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ .
وی اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را دو ھﺰار و  ۵٠٠ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدو ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻮزه درﻣﺎن و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺻﺪد ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح را در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﻧﺪ .
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و
از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ،ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
وی ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ھﻤﭽﻮن دارو ھﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺪر روی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی
ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺮدم از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ھﺪاﯾﺖ ﺗﺴﮫﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺻﺪد ھﺴﺘﯿﻢ ﻃﺮﺣﯽ را در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺨﺼﯿﺺ ھﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺴﺖ.

 - ٣٩رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی )اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ( ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎری ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ درﺟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎھﺎی ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر  ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺰار ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ،ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﻐﻮل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ .
ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ﻃﺮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ھﺎی ﻣﻮﻓﻖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻈﯿﺮ ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران از روﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری  ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

وی ،ﺳﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی در اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی آﻧﺎن در ﺣﻮزه درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻃﺮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  ،ﮔﻔﺖ  :اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻃﺮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و از اﻏﻠﺐ
اﺳﺘﺎن ھﺎ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
وی از ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮداد و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ھﺎی ﺑﮫﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﮐﺮﻣﺎﻧﭽﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :
ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻗﺪم ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﺑﺪ .
وی از ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ اﺳﺖ .ک٢/
 ۵٠٨/۴٠٢/۵١٩اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۴۶۶١۵

 - ۴٠ﻓﺮدا و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻮم ﺧﺮداد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎﺳﻮج
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج از اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ ھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ،اﻧﺪوﻟﻮژی و اردوﭘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎﺳﻮج و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺧﺒﺮ داد.
اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎﺳﻮج
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج از اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ ھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ،اﻧﺪوﻟﻮژی و اردوﭘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎﺳﻮج و ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﮫﺮ ﺧﺒﺮ داد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﯾﺎﺳﻮج ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮی زاده ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺨﺶ
ھﺎی اﻧﺪوﻟﻮژی ،اوردوﭘﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺎزھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن
ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج اﻓﺰود :ھﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ھﻤﮕﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ روز دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎﻧﺪار
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﯿﺮد.
ﻧﺒﻮی زاده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ،ﺧﺒﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داد ،راه اﻧﺪازی
ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﮫﺒﻮد ﮐﻤﯽ
و ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اداﻣﻪ داد :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺗﯿﭗ ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﺎی
داﺷﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ دو  Aارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت راھﮕﺸﺎ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺒﻮی زاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺪا
ﺷﺪن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﯿﭗ دو را ﺟﮫﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻧﺪ و اﺑﺮاز داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻋﻨﺼﺮی ﻣﺆﺛﺮ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ھﺮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺴﺘﯿﻢ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻀﻮ ﻃﺮح راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻨﮫﺎ  ١٠درﺻﺪ
ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ را ﻣﯽ ﭘﺮدازد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ی ٢٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ آﺑﯿﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫﺎر

 - ۴١ﺷﻤﺎر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ١۴٠
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاﺑﮕﻮی  ١٠درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﯿﮕﺎری ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ھﻮﻣﻦ ﺷﺮﯾﻔﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ١۴٠ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر در اﺳﺘﺎن ھﺎی
ﮐﺸﻮر داﯾﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
وی درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺪم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎﻓﯽ و اراﯾﻪ ﻧﮑﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ،ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎ در دﻧﯿﺎ ﺣﺪود  ١۵ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ و ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٩ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر در ﺷﮫﺮ
ﺗﮫﺮان وﺟﻮد دارد.

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

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ،از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﻌﺎل در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،دو ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ در ھﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﯿﮕﺎری اﺳﺘﺎن ھﺎ ١٠ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺮک
ﺳﯿﮕﺎر در ﺳﺎل  ٧٧راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر در ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺳﺎل  ٧٩ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ٧٩ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩**٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۴۶۵٢١

 - ۴٢ادﻋﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ی ﺗﮫﺮان را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
وب دا  -ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان
را ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ادﻋﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ی ﺗﮫﺮان را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺗﻮﮐﻼو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان را ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮﺳﯿﺪﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وبدا در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﮫﺎرات ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﺑﺮﺧﯽ
از رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﮔﻔﺖ :اﻇﮫﺎرات اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدن اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﮐﻼو و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ از ﻟﺤﺎظ
رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ھﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﻇﺮان وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ ادﻋﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ.
دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻣﯽرﺿﻮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﮫﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﺗﻮﮐﻼوھﺎ در
ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﻋﻀﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﺷﻮرای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺮح
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان اﻣﺮوز در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺗﻮﮐﻼو در ۵٩
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ٢٠١/.

 - ۴٣ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟!
ﺟﺎم ﻧﯿﻮز  -در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﺛﺮات آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی
ﺳﯿﻨﻪ ،ﮐﻮﻟﻮن ،ﺧﻮن و ﮔﺮدن رﺣﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروھﺎی راﯾﺞ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری ﺟﺎم ﻧﯿﻮز ) ،(may ٢٢ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ھﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺲ دی ھﯿﺪرو ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻨﻮن ﺑﻨﺰن ﺷﺪﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮی ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮاز و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ ھﻔﺪھﻤﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رازی اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﻣﺮوزه ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺟﮫﺎن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و
ﻣﯿﺮ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ وﻋﺮوﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﺸﻮری ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﺛﺮات آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺳﯿﻨﻪ ،ﮐﻮﻟﻮن،
ﺧﻮن و ﮔﺮدن رﺣﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داروھﺎی راﯾﺞ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ در
ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮ روی آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻤﯽ داروﯾﯽ و ﮔﯿﺎھﯽ ﺷﯿﺮاز در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺲ دی ھﯿﺪرو ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻨﻮن
ﺑﻨﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎزدھﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ روش ﺳﻨﺘﺰ
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎ از روش ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ( ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻨﺘﺰ
ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﭘﻨﺞ رده ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻤﯿﺖ
ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در درﻣﺎن و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﯿﺎت و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه دارای اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ ھﺎ و روش ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺘﺰ
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ داروھﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻣﯿﺰان ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ روش ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮاز در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ورود ﯾﮏ داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار داروﯾﯽ
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ١٣ﺗﺎ  ١۵ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎوری و ﺗﻼش در ﮐﺎھﺶ زﻣﺎن و ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺴﻨﺎ ،وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و در ﺧﻮاﺳﺖ
ھﺎی ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد از ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺪون ﺣﻼل ﺑﯿﺲ دی ھﯿﺪروﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻨﻮن ﺑﻨﺰن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ
آن ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﻋﺰﯾﺰﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪی ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪ رﺿﺎ ﻓﯿﺮوزی و ﺑﮫﺮوز ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﯿﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ  (DD&Drug Design) CB & Chemical Biologyﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺒﺎر ﺳﺮوﯾﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری ﺟﺎم ﻧﯿﻮز

 - ۴۴ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎک وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﯿﻮز  -ﺣﺪود دو ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺮس از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﭼﻮن ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ،
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮازی _ ﺣﺪود دو ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه در ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ
در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺮس از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﭼﻮن ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ،ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮﭼﻪ رﯾﺲ اداره ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دام وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﮫﺎر ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺮگ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری از ﯾﮑﺴﻮ و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از دام ھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن  ٢٧ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،از وﺣﺸﺖ ﺷﯿﻮع ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﮐﻢ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺎم ﺟﻢ دﮐﺘﺮ زھﺮا ﻋﺒﺪی ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮدرد
ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺐ ،درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺮ ﺟﻠﺪی ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داروھﺎی ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻨﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک
در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ دام ھﺎی ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﻪ ھﺎی روی ﺑﺪن دام ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن و ﻻﺷﻪ
ﺣﯿﻮان آﻟﻮده ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده از دام ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ھﻮا و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺰش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﻨﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻮﭘﺎن ھﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ
ﮐﻨﮕﻮ ﻗﺮار دھﺪ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﻌﻨﯽ
دﺳﺘﮑﺶ ،ﻣﺎﺳﮏ و ﻋﯿﻨﮏ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ دام و ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری از ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ دام ،ﻃﯽ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از ذﺑﺢ
اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ وﯾﺮوس ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﭘﺲ از ذﺑﺢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﻃﯽ دو ھﻔﺘﻪ ﺣﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻧﭽﻪ در درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد ،آﻏﺎز ﺳﺮﯾﻊ درﻣﺎن ھﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری و ﺟﺪاﺳﺎزی وی
از دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،دوره ﮐﻤﻮن ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٢روز ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ روز ﭼﮫﺎرم ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ،ﺳﺮدرد ،اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،درد ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت،
ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﭼﺸﻢ ،اﺳﺘﻔﺮاغ و دردھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻌﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از روز ﭼﮫﺎرم ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺨﺎط دھﺎن و ﭘﻮﺳﺖ ،ﻟﺜﻪ ھﺎ ،ﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﻌﺪه ،روده و رﺣﻢ و زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ و دﺳﺖ ھﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ،در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺠﮫﺰ و ﻧﯿﺰ ﺷﻮک ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ،
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ رﯾﻮی ،ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎدی داﺧﻞ ﻋﺮوﻗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ
ﺑﯽ ﺷﮏ ذﺑﺢ دام اﮔﺮ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﮫﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و
ﻓﺮﯾﺰ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف در دﻣﺎی ﻓﺮﯾﺰر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻋﺖ ،وﯾﺮوس ﺗﺐ ﮐﻨﮕﻮ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﺨﺘﻦ درﺳﺖ و
ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺛﺮ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دھﻨﺪه ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ دام ذﺑﺢ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ،ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ ،درد ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از ﺑﯿﻨﯽ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺮ ﺟﻠﺪی دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﺑﺴﺘﺮی در ﻣﮑﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
و درﻣﺎن ھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن از ﺣﯿﺚ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﻼﮐﺖ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک واﮐﺴﻦ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه درﻣﺎن آن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دھﻨﺪه ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮﯾﻤﻪ )ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ( و ﭘﺲ از آن در ﮐﻨﮕﻮ
)آﻓﺮﯾﻘﺎ( ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ۴۵ﻣﮫﻠﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ
آﻣﻮزش ﻧﯿﻮز  -دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ
آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠ﻧﻔﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن در اﯾﻦ دوره از آزﻣﻮن ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻی  ۴٠٠را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺿﯿﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﯽ و ﻧﮫﻤﯿﻦ دوره آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد٨ :
ھﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ دوره از آزﻣﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ  .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ١۴ھﺰار و  ٧٩۶داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره از آزﻣﻮن ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ١٢ :ھﺰار و  ٨۴٢ﻧﻔﺮ در ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺮه  ۵٠١ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻی  ١۵٠را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب  ١٠٠رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ در آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ،ﮔﻔﺖ  ٣۵٠ :رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ در اﯾﻦ دوره
از آزﻣﻮن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس راھﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ  .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر راھﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ داوﻃﻠﺒﺎن دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﻮن دﺳﺘﯿﺎری ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ راھﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٢۴ﻓﺮدا ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٣ﺧﺮداد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .وی در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد و روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ و رﺷﺘﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﮫﻤﯿﻪ و رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ .
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﯿﺎﯾﯽ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ دوره از آزﻣﻮن ﺗﻌﺪادی از رﺷﺘﻪ ھﺎی ﺳﺘﺎره دار
در دﻓﺘﺮﭼﻪ درج ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ای ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ آن اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺐ ﺣﺬف و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﺪی آن ﻣﻼک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 - ۴۶دﺳﺘﺎوردھﺎی داروﺳﺎزی اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ در دﯾﺪار از ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی اﺳﻮه ،از دﺳﺘﺎوردھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه
اوﻟﯿﻦ ژﻧﺮﯾﮑﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻮه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ "واﺋﻞ اﻟﺤﻠﻘﯽ" وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ھﻤﺮاه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺳﻔﯿﺮ ﺳﻮرﯾﻪ در اﯾﺮان از
ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﯾﻊ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه در دﺳﺖ اﺟﺮای ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی
اﺳﻮه ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ازﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﻨﮕﻮﻟﯿﺪ اﺳﻮﯾﻤﺮ )ﮔﻼﺗﯿﺮاﻣﺮاﺳﺘﺎت( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی اﺳﻮه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ژﻧﺮﯾﮏ داروی
ﺑﯿﻤﺎران ام اس در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ داروھﺎ را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی اﺳﻮه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﺧﻮراﮐﯽ "اﺳﻮرال" ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ژﻧﺮﯾﮏ داروی اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﺟﮫﺎن و
ﻧﯿﺰ داروھﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﺎﺗﯿﻨﯿﺐ ،اﺳﻠﻮدا و ﮐﭙﺴﺘﺎﻣﯿﻦ  ،ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ واردات ﺳﻮرﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی دوﺳﺖ و ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﺑﺮاز
ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺘﺎوردھﺎی اﺳﻮه ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ھﺴﺘﻨﺪ در ﺗﺒﺎدﻻت داروﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
داروی اﺳﻮرال ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی اﺳﻮه در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دارو در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺳﻮرﯾﻪ  ،ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ دارو در ﺳﻮرﯾﻪ ،
ﺑﻪ زودی اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ اﻟﺤﻠﻘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی اﺳﻮه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺸﯽ در دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺠﻤﻦ ام اس اﯾﺮان و اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻧﻮروﻟﻮژی اﯾﺮان ،داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﻮه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ام اس را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت  ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی اﺳﻮه ﺿﻤﻦ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ھﯿﺌﺖ ھﻤﺮاه در دﯾﺪار از
ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی  ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داروﺳﺎزی داﻧﺶ ﻣﺤﻮر در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ .
وی ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﻮه و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﯿﻔﯽ آن  ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﻨﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﺎن را
ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی اﺳﻮه در ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﯾﯽ اﺳﻮه و ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﮔﻔﺖ :اﺳﻮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﮐﺮودﯾﺘﻪ و ھﻤﮑﺎر ﺑﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻮه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص واﺣﺪھﺎی  QAو  ، QCﺗﻮﻟﯿﺪ و  ، D&Rاﻧﺒﺎر و آﻣﻮزش اﻓﺰود:
 ١۴ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻮاﺳﺎز ،ھﻮای ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﻣﺎﺳﯿﻮﺗﮑﺎل اﺳﻮه را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﻓﺮوش ﻃﯽ  ١٠ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ  :ﻓﺮوش اﺳﻮه از  ۵٫٣ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ  ٨٨ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ٢٠١١
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی در دﯾﺪار وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﻓﯿﻠﺪ )ﺳﺮﻧﮕﮫﺎی آﻣﺎده ﺗﺰرﯾﻖ(  ،ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎص اﺳﻮه ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ داروھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻮرال ،اﺳﻮﯾﮑﺲ و اﺳﻮه ﭘﻮﯾﯿﺘﯿﻦ  ،ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﮫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داروھﺎی " اﺳﻮﯾﮑﺲ " و " اﺳﻮرال " ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻓﺰود :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ داروھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ داروھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﻮه ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی داروﺳﺎزی داﻧﺎ ،زھﺮاو  ،ﭘﻮﯾﺶ دارو ،اﮐﺴﯿﺮ  ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪھﺎی ﻓﻨﺎوری
ﻓﺮآورده ھﺎی داروﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ،داروﭘﺨﺶ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآورده ھﺎی ﻣﮑﻤﻞ در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت  ،از ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺛﺒﺖ دارو
و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﮔﻔﺖ و در ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داروﯾﯽ و ﻣﮑﻤﻠﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻗﻮل ھﻤﮑﺎری داد.

 - ۴٧ﻃﺮح ﺷﺒﻨﻢ ،ﻃﺮﺣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮر و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻨﮫﺎن  -ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺷﺒﻨﻢ ،ﻃﺮﺣﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮر و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
>

 - ۴٨داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﭼﮫﺎر ﺟﺎﯾﺰه ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای ﮐﺴﺐ ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﻧﺪه ﭼﮫﺎر ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻮان در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای ﺷﺪ١۵:۴٨- ٠٢/٠٣/١٣٩١- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای ،ﭼﮫﺎر
ﺟﺎﯾﺰه وﯾﮋه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ارزش  ۶٠٠دﻻر در ﺑﺨﺶ ھﺎی داروﺳﺎزی ھﺴﺘﻪ ای ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ،
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﭼﮫﺎر ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اھﺪا ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﺰار ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ  ٩١ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای از  ٣۵ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻼرﺿﯽ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ  PhDداروﺳﺎزی ھﺴﺘﻪ ای داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺮﻧﺪه
ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ داروﺳﺎزی ھﺴﺘﻪ ای ،اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮن ،اﻧﮑﻮﻟﻮژی و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺳﺎﻻر ﺳﺎﺟﺪی داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺘﻪ ای و ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮی داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه اراﯾﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺷﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم** **١۵۶٩**٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۴۶٣٢٠

 - ۴٩ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺪادھﺎی درﺧﺸﺎن /ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺳﮫﻤﯿﻪ ھﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯽ و ﻧﮫﻤﯿﻦ دوره ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ٩١از ﺳﻮی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ و داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ٣ﺧﺮداد ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دو ﺟﺪول درﺑﺎره ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ  .در ﺟﺪول ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺟﮫﺖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺮوم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در  ١٧رﺷﺘﻪ  ٢۶٧ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ و در ﺟﺪول ﺳﻘﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﯽ و ﻧﮫﻤﯿﻦ دوره ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ در ١۶
رﺷﺘﻪ  ٢٣۴ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﯽ و ﻧﮫﻤﯿﻦ دوره ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﯿﺎری در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،٩١ﯾﮏ ھﺰار و  ٩٠٠ﻧﻔﺮ در  ٢٧رﺷﺘﻪ و
 ٣۵داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺳﯽ و ھﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ٢ھﺰار و  ٢١٨ﻧﻔﺮ
ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ١٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد در رﺷﺘﻪ ھﺎی
اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ  ٨٠درﺻﺪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪ -
ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ  -ﻣﺤﻞ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن
ﻣﺠﺎز ھﺴﺘﻨﺪ در ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ  -ﻣﺤﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺪ رﺷﺘﻪ  -ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،رﺷﺘﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﮫﻤﯿﻪ آزاد در ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ درج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﭘﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺒﺎن آزاد در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ  -ﻣﺤﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آزاد ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ
واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد  ٢٫۵درﺻﺪی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ  -ﻣﺤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول
اﻋﻼم ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎدر ﺛﺎﺑﺖ )رﺳﻤﯽ( ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻧﮫﺎد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه

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

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮد و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارد.
ﺳﮫﻤﯿﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﮫﯿﻞ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی درﺧﺸﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺑﺮﺗﺮ
داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد اﺳﺘﻌﺪادھﺎی درﺧﺸﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺑﺮﺗﺮ در دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ
 ٩٠درﺻﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺷﺘﻪ  -ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و در ﺳﻘﻒ  ١٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه ﻧﮫﺎﯾﯽ ھﺮ داوﻃﻠﺐ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﺑﺎ  ۶۵درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .اوﻟﻮﯾﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺬﯾﺮش در ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻣﺎزاد ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 - ۵٠ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ۵/۵ ،دﻗﯿﻘﻪ از ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻨﺘﺮل دﺧﺎﻧﯿﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ،
 ۵/۵دﻗﯿﻘﻪ از ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ١۵:۴۴- ٠٢/٠٣/١٣٩١- .
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﺤﺼﻠﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ اﻓﺰود :دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﯿﺶ از ﺣﻮادث
راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ و آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺟﮫﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﯾـﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ﺣﺎوی ھﺸﺖ ﺗﺎ  ٢٠ﻣﯿـﻠﯽ ﮔـﺮم ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﮔـﺮم آن ھﻨـﮕـﺎم ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﭘﺲ از  ١٢ﺳﺎﻋﺖ از ﮐﺸﯿﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎر ،ﺳﻄﺢ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ در ﺑﺪن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از دود ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ ،ﺗﻨﻔﺲ آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ھﺮ  ۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﺤﺼﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﯿﺶ از  ٧٠درﺻﺪ ﻣﻮارد
ﺳﯿﮕﺎری ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻣــﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ( و ﻣﺪت  ٢٠ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ اداﻣﻪ ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﯿﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ٢۵ﺳﺎل زودﺗﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ
وﺟﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪه اﻧﺪ ،ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻤﻨﯽ در اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵۶٩**٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ) اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠١۴۶٣٠۶

 - ۵١اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﻪ آﺑﯿﮏ
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آﺑﯿﮏ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ آﺑﯿﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه  ٩١ﺧﺒﺮ داد" .ھﻮﺷﻨﮓ اﻋﻼﯾﯽ"
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آﺑﯿﮏ اﻣﺮوز در آﺑﯿﮏ ،ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آﺑﯿﮏ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ آﺑﯿﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه  ٩١ﺧﺒﺮ داد .
"ھﻮﺷﻨﮓ اﻋﻼﯾﯽ" ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آﺑﯿﮏ اﻣﺮوز در آﺑﯿﮏ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٣٢ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آﺑﯿﮏ ﮐﻪ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری از اداره ﮐﻞ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻋﻼﯾﯽ اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺰوﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ از وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑ ﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ راھﺒﺮدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو و ﭘﺴﺖ ھﺎی ﻣﺼﻮب ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻋﻼﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری آﺑﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ داده اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﮫﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻗﺪام ﮐﺮده و اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ .
وی اذﻋﺎن ﮐﺮد :ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد).ﻓﺎرس(

 - ۵٢ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﯾﺪدار ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه
وب دا  -ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﮕﮫﺪاری و
ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﯾﺪدار ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ داد.
ﺳﻌﯿﺪه ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب دا ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﮏ ﯾﺪدار ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ درج ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

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

وی اﻓﺰود :ﻧﻤﮏ ﯾﺪدار ﺑﺎﯾﺪ دور از ﻧﻮر و رﻃﻮﺑﺖ و در ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﺪر ،ﭼﻮﺑﯽ ،ﺳﻔﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ای رﻧﮕﯽ ﻧﮕﮫﺪاری
ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﮏ ﯾﺪدار ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد زﯾﺮا ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺪ آن ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﯾﺪی ﮐﻪ در اﺛﺮ ﭘﺨﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽ رود ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﯾﺪ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺖ ﯾﺪ در زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ،ﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﮏ ھﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﯾﺪدار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺰان ﯾﺪ را ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره از ﻧﻤﮏ ﯾﺪدار ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ٢٠٣/ .

 - ۵٣ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ زاھﺪان آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد
وب دا  -ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ،اﺟﺮای ﺳﻄﺢ  ٢و ٣ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در زاھﺪان
ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﻄﺢ  ٢و  ٣ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ زاھﺪان آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد
ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ،اﺟﺮای ﺳﻄﺢ  ٢و ٣ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در زاھﺪان ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب دا ،ﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاھﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و
ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺠﺎری ادراری و ﻧﺎﺑﺎروری ،ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ،رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،اﻧﮑﻮﻟﻮژی ،ارﺗﻮﭘﺪی ،ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی
وﯾﮋه ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ده ﻣﺮده ﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﺮدا راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی زاھﺪان در اﺟﺮای ﺳﻄﺢ  ٢ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ،در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از آﻏﺎز اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در زاھﺪان ،ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ٢و  ٣ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاوان و ﮐﻨﺎرک از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﺑﺘﺪای ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﻮد٢٠١/٢٠۵/١١٩/.

 - ۵۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۵١۶ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اردﺑﯿﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ :ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۵١۶ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﺑﺮاک در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۵٢٠ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ۵١۶ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﺎل
ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١٠١ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ١٣ﻣﻮرد در ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک در ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﯾﮏ از ﻗﺒﯿﻞ وﯾﺰﯾﺖ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن را ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت
درﻣﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎھﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٨۶واﺣﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃﺮح ھﺴﺘﻨﺪ.
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ،ﻣﺸﺎوره ،آﻣﻮزش ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاک درﺑﺎره ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ دو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎھﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاک در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻪ روزه از  ٨ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪ از
ﻇﮫﺮ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ۵۵اﻋﻀﺎی ﺟﻮان  ٢۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :اﻋﻀﺎی ﺟﻮان  ٢۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و اھﺪای اﻋﻀﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﯽ دھﻘﺎﻧﯽ ٢۶ ،ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺮاﻣﻪ،
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺣﯿﺎﺗﯽ دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ھﺎی ﺷﺎدروان ﻋﻠﯽ دھﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻠﯿﻮی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ھﻔﺘﻪ ای ﺳﻪ ﺑﺎر دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ ای از ﺳﭙﯿﺪان ﮐﻪ
روزاﻧﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﮐﺒﺪ وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺒﺪی  ٢۴ﺳﺎﻟﻪ از ﺑﻮﺷﮫﺮ اھﺪا ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی و ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزی ﺷﯿﺮاز ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪه ﯾﺎد ﻋﻠﯽ دھﻘﺎﻧﯽ ،از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت اھﺪا ﻋﻀﻮ از اﻧﺠﻤﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﺪای ﺧﻮن در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

"
 - ۵۶اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -اﯾﺮان ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺳﻨﮕﺎل ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ۴ﻧﻔﺮی در اﯾﺮان روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮی را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ آﻣﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ دارد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آﻣﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ و آﻧﭽﻪ ھﻢ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﺜﻼ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۶ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﯾﺮان  ٩٠و در ﺟﮫﺎن  ١۵ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ھﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ،
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻀﺮ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻀﺮ ھﻢ ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ
اﺳﺘﻔﺎده آﻧﮫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.
ﻣﺜﻼ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺮان
ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺳﻨﮕﺎل ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺳﻔﺮه اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻏﺬا از ﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ۴ﻧﻔﺮی در اﯾﺮان روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮی را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﻗﺎﻓﯿﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎزد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﯿﻮع ﻋﺎرﺿﻪ ﭼﺎﻗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ٢ﻟﯿﻮان ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف آن ﻣﻮﺟﺐ
اﺿﻄﺮاب ،ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﺳﺮ درد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﺮ ﻟﯿﻮان ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدل  ١٠ﻗﺎﺷﻖ ﺷﮑﺮ و ﺣﺪود  ٢۵٠ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی دارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ  ٣ﺑﻄﺮی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﮐﺎﻟﺮی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺒﺮ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار در وزارت ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻨﮫﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻄﺮی ھﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در ادارات دوﻟﺘﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دوغ ھﺎی ﮐﻢ ﻧﻤﮏ و ﺑﺪون ﮔﺎز دادﻧﺪ و در ﻣﺪارس ﺑﻄﺮی ھﺎی آب
ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﺑﻤﯿﻮه ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎ ﺷﺪﻧﺪ .آﻣﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴٢ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد  ١۵ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ.
ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﻀﺮ ﻃﺮﻓﺪار دارد ،آﻣﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ در اﯾﺮان اﻓﺘﻀﺎح اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ اوﺿﺎع ﺑﺪﺗﺮ ھﻢ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺧﺒﺮھﺎی
زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در اﯾﺮان و ﺗﺒﻌﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١۴درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ دﻧﯿﺎ  ٢۴٠ﻟﯿﺘﺮ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ از  ٨٩ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﺳﻮم اﺳﺘﮑﺎن در روز ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار در اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ١۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺪود
ﯾﮏ دھﻢ درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻓﺮادی ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ٨٣ ،درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی و ﺳﺮﻃﺎن از ﻋﻮارض دﯾﮕﺮ
ﻧﻮﺷﯿﺪن زﯾﺎد ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی ﮔﺎزدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﭼﺎﻗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از اﯾﻦ ﺳﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
در ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی رژﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﮑﺮ از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه آﺳﭙﺎرﺗﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺎده اﺷﺘﮫﺎآور اﺳﺖ و
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺳﭙﺎرﺗﺎم  ١٨٠ﺗﺎ  ٢٠٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ از ﺷﮑﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن آﺳﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮده و در اﺛﺮ ﺣﺮارت
دﯾﺪن ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و ﻗﯿﻤﺖ آن  ٣٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان آن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎز ھﻢ از ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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