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ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮغ در ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ  -واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ
 - ٢ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴٫۵درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯿﮫﺎ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣اﺧﺘﺼﺎص  ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ۴ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪﻧﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ۵ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ۶ﯾﮏ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در درﻣﺎن ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻋﯿﻨﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٧اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﮫﺎﺟﺮ  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٨ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ
 - ٩ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺐ  /Qھﯿﭻ ﻣﻮردی ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ١٠ﺗﮫﺮان و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺻﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻓﻪ در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١١درﻣﺎن ﺟﺎی زﺧﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ و ﻟﯿﺰر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ١٢ھﺮ ﺳﺎل  ٧٠٠ھﺰار ﮐﻮدک HIVﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ١٣دﺳﺘﺠﺮدی ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺷﺪ  -ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز
 - ١۴اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻦ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ از دوﻟﺖ  -اﻟﻒ
 - ١۵اﯾﺮان ﺟﺰء  ٢٠ﮐﺸﻮر ﭘﺮ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در دﻧﯿﺎ  -ﺗﺎﺑﻨﺎک
 - ١۶ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ زﻧﺠﺎن ﺧﺒﺮ داد ﺗﻌﮫﺪ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺠﺎن -
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ١٧ﮔﺰارﺷﯽ از داروھﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﺎک ﺗﺮ از ھﺮوﯾﯿﻦ وﮐﺮاک/اﻧﺪام ﻗﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻋﺘﯿﺎد ﺷﯿﺸﻪ ای!  -اﻧﺘﺨﺎب
 - ١٨وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  :ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ١٩ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ٢٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر  -واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ
 - ٢٠ﻣﺮدم از ﻣﺼﺮف آب ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎزاری ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٢١ﺧﺒﺮ وزﯾﺮ از ﮐﺴﺮی  ٢۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎردی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  -ﺷﻔﺎف
 - ٢٢رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو :ﻓﻘﻂ در  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داروﯾﯽ دارﯾﻢ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٢٣اﯾﺮان از ﻗﺎﻓﻠﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ »ﺗﻮرﯾﺴﺖ  -درﻣﺎﻧﯽ« ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ
 - ٢۴ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ٢۵ﻓﺮوش ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺣﺮام در ﺑﺎزارھﺎی ﺗﮫﺮان  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
١٣ - ٢۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ در ﮔﯿﻼن  ۵٠ﺗﺎ  ٩٠درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ٢٧رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو :ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارو اﺳﺖ  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٢٨ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی)س( در اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ
 - ٢٩ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﺮدم را دارﯾﻢ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ
 - ٣٠ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  :ﻗﺎﭼﺎق داروھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣١ھﻤﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ٣٢راه اﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ اﻃﻔﺎل ﻣﺎزﻧﺪران درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٣٣ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز
 - ٣۴آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان  -اﻳﻤﻨﺎ
 - ٣۵ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺶ از  ٧۵درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ
 - ٣۶ﺟﺬب  ١٩٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ری  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٣٧ﻧﯿﺮی ﺧﺒﺮ داد اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اوﭘﮏ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٣٨اﺧﻄﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دوﻟﺖ  -ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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 - ١ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮغ در ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ -
اﺻﻔﮫﺎن /واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ /اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮغ در واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی  ،ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﯿﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﻠﯽ در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ  :ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ھﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد .آﻗﺎی اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮغ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دراز ﻣﺪت ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺰود :
واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس  ،در ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺮغ ﺧﻮد از ﭘﻮﺳﺖ  ،اﺳﺘﺨﻮان و اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎء داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﺮغ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ٠٠٠٢ .

 - ٢ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴٫۵درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯿﮫﺎ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﺼﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ،
 ۴ﺗﺎ  ۴٫۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺎﻟﺸﮫﺎی ﺟﺪی ﭘﯿﺶ روی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ.
وی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻨﻮان و اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ را در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻓﺮد اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در ﺳﻄﺢ اول ،از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﯾﺎدی
در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ٨٠ھﺰار ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و  ٢٨ھﺰار ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ
 ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﯿﺶ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس  ٨٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺻﺮف  ٢٠درﺻﺪ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﻣﺨﺎرج ﻣﺮدم در راه درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ را در ﭘﯽ دارد.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدھﺎی ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ درآﻣﺪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در آﻣﺪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﺎت آﻧﮫﺎ را ﮐﺎھﺶ داده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎرج زﯾﺎدی روی دﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ از ﺗﺨﺼﺺ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﮔﻔﺖ  :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺐ در رأس دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮات دﺳﺘﻪ دوم و ﺳﻮم ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و درآﻣﺪھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.
وی اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ ﻓﻘﻂ وﯾﮋه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای
از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮاد و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﺼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻋﺖ زﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ۴ ،ﺗﺎ  ۴/۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺻﺮف ﺑﺴﯿﺎری از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺴﮫﯿﻼت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻻزم
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺆوﻻن
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪد و ھﻤﻮاره از "وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻮژه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و
ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ اﻣﯿﻦ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷﮏ اﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
از ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ اﺳﻠﻮب و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮی ﺗﺮی دارد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد  .ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻓﺮد اﻓﺰود :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ
اﻣﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﻗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﺟﺮا ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺮای آن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ھﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ وارد ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺮﺣﯽ را ﭘﯽ رﯾﺰی و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری
از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎزھﺎ و ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮫﺎ و اﻓﻘﮫﺎی روﺷﻦ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻪ
ﺣﻮاﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ درﺳﺖ در ھﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﻖ ھﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﺳﺎل  ،١۴٠۴ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺸﻮر را از ﺣﯿﺚ ﺳﻼﻣﺖ از ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻓﺮد در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺸﺎرھﺎ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻣﺎ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﮫﺮی رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
وی ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی درﻣﺎن ﻣﺤﻮری را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻻزﻣﻪ آﻧﺮا
در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮدن رﻓﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻗﺎﺑﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری را در
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﻪ دور از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎر و ﺗﺒﻠﯿﻎ ،در ﺟﮫﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 - ٣اﺧﺘﺼﺎص  ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :در دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻻﻟﯽ ،ھﻔﺘﮑﻞ و اﻧﺪﯾﮑﺎ و وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ٨٠٠ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ ﻋﺼﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻮد و ﻃﯽ اﯾﻦ دﯾﺪار  ٨٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻻﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
در دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻻﻟﯽ ،ھﻔﺘﮑﻞ و اﻧﺪﯾﮑﺎ و وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ در راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی  ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺟﺬب ﻧﻤﻮد .ﻗﺮار اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮدد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻻﻟﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﺪھﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از
ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.
"

 - ۴ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﻤﻪ  ١۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﻧﺼﺐ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اول ﺗﯿﺮ  ١٣٩١دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ را
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس اﻓﺰود ١۵٠ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﮫﺮان در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ دادﮔﺴﺘﺮی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از  ٢ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آ ﻧﮫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را اﻣﺤﺎ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی و ﺳﭙﺲ دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :درﺻﺪ ﮐﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪود ١٠درﺻﺪ از ﻗﺒﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺤﺎ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ ﻧﺒﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﻮن ﻣﺎ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎره ای ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ ،دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی
زﺑﺎﻟﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻼً اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ
ھﻤﻔﮑﺮی ھﻤﮑﺎران اداره ﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ۶ﺷﺮﮐﺖ داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اداره ﮐﻞ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ  ۶ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اول دی اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎم ﯾﺒﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه دﺳﺘﮕﺎه درﺳﺘﯽ را ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ
ﻗﺮاردادی ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺮارداد
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﺗﮫﺮان اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی
درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ را ﺧﺮﯾﺪه و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ  ٢ﯾﺎ  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻗﺮارداد را ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺣﺎل
ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ھﺴﺘﻨﺪ.

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

وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :از ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ  ۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ۵
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف  ٢ﺗﺎ  ٣ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ را ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود٢ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ را ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و
ﻇﺮف  ٢ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری و ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻨﻮز دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ و ﻣﺠﺪد ﺑﻪ رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ  .ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اول دی ﺣﺘﻤﺎً دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ را
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺮاردادش را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ درﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎ
آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺰول درﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ و درآﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اداﻣﻪ داد :ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﮫﺮان ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪاری و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و زﺑﺎﻟﻪ ھﺎی ﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮی ھﻢ دارﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺠﻤﻮع  ١۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺟﺰ  ٧ﯾﺎ  ٨ﻣﻮرد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺗﮫﺮان اﮐﻨﻮن دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ را ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﺜﻞ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،ﮐﮫﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ و اﯾﻼم ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری
و راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﻧﺪ.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری و راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺎرس ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﮫﻠﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی اﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎزی
زﺑﺎﻟﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻧﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺷﺎﯾﺪ زود ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﻦ  ٣٠روز ﺗﺎ  ۶٠روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ،
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮫﻠﺖ  ٣ﻣﺎھﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر داده ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ.

 - ۵ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزھﺎی داﻧﺶ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻏﺪد درون رﯾﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ
ﭘﮋوھﺶ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ،ﮐﺎرﺑﺮدی و اراﯾﻪ آﻣﻮزش و راه ﮐﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه دﯾﺎﺑﺖ،
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ
ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزھﺎی داﻧﺶ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻏﺪد درون رﯾﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﮋوھﺶ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ،ﮐﺎرﺑﺮدی و
اراﯾﻪ آﻣﻮزش و راه ﮐﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه دﯾﺎﺑﺖ ،اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ در
راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑ ﺎ
ﭘﺸﺘﮑﺎر اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ،ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺳﺎل  ١٣٨١ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز و در ﺳﺎل ھﺎی  ٨١و  ٨٧و  ٨٨رﺗﺒﻪ اول ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دارای ردﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدﺟﻪ را در ﻣﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﺎل  ٧٢ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد آﻏﺎز و ﺳﺎل  ٨٩ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ ،دﺑﯿﺮ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻏﺪد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه از ﺳﺎل  ١٣٧٩از ﺳﻮی
وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻏﺪد درون رﯾﺰ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ھﺎی ارزﻧﺪه در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺎﺑﺖ و اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ،در
ﺳﺎل ١٣٨۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻤﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد،
دﯾﺎﺑﺖ و اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز و ﺑﯿﺶ از  ٢۶ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .
ﺗﺎﺳﯿﺲ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ در ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺣﺪود  ١۶ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ۵٠ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ و  ٢٠ﮐﺎدر اداری ٧ ،ﻣﺸﺎور داﺧﻠﯽ و  ۶ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ٧ :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﮫﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺬا و دارو ،ژﻧﺘﯿﮏ ،ھﻮرﻣﻮن ،ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺑﯿﻮاﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯽ،
ﺑﯿﻮﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺪل ﺳﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎ ارزش ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻏﺪد ھﺴﺘﻨﺪ .
دﺑﯿﺮ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻏﺪد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان اداﻣﻪ داد  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه
ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮﯾﮋه دﯾﺎﺑﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه و ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ از ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ وﯾﮋه
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آن ھﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺟﮫﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

اراﯾﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺗﮫﺮان را در ﭘﯽ داﺷﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﻓﻌﺎل دﯾﺎﺑﺖ و اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﺎﺑﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺠﺎزی دﯾﺎﺑﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮاﮐﻢ
اﺳﺘﺨﻮان از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﺑﺎ
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ھﺎ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .
وﯾﺰﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻏﺪد
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺠﺎزی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده،
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ،ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪن زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺤﯿﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺠﺎزی ﮐﺮده
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای
وﯾﺰﯾﺖ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و داده ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻓﺰود :ھﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس  http://vcemri.tums.ac.irﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺒﺖ  ٢٣٠ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ و  ISIاﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣٠٠ﻃﺮح داﺧﻠﯽ ٢٢ ،ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ۴۵ ،ﻃﺮح ﺧﺎرﺟﯽ ٧ ،ﻃﺮح ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺟﺮا
ﻧﻤﻮده و  ٢٠٠ﻃﺮح در ﺣﺎل اﺟﺮا را در دﺳﺖ دارد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۶٠٠ :ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭼﮑﯿﺪه از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود
 ٢٣٠ﻣﻮرد آن در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ و  ISIاﯾﻨﺪﮐﺲ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای  ٢٠٠ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ٨٠ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺮﻧﺖ ﺑﺎ ھﻤﺘﺎﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد و
ﺑﯿﺶ از  ١۵ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ١۵ﻣﺮﮐﺰ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 - ۶ﯾﮏ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در درﻣﺎن ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﯾﮏ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﭼﺸﻤﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻓﺮﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﮏ در درﻣﺎن ﻋﯿﻮب اﻧﮑﺴﺎری و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.
ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  -ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﮏ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﭼﺸﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻓﺮﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﮏ در درﻣﺎن ﻋﯿﻮب اﻧﮑﺴﺎری و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.
اﻓﺴﺎﻧﻪ ھﺮاﺗﯽ زاده در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ دو ﭼﺸﻢ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺻﻼح ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ
ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد دﭼﺎر ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺻﻼح دﯾﺪش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻻﯾﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و اﻧﮑﺴﺎری ﺑﺮوز ﯾﺎﺑﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :آب ﻣﺮوارﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ درﻣﺎن ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﯿﻮب اﻧﮑﺴﺎری ﻋﺎرض ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﺼﺤﯿﺢ و اﮔﺮ در ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﺷﺪ درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﺮاﺗﯽ زاده اداﻣﻪ داد :ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ در ھﻤﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ درﻣﺎن
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ درﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  ٣ﺗﺎ  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮی درﺑﺎره ﻋﻮارض ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﺮھﻨﮕﺎم ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﺮھﻨﮕﺎم ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺸﻢ ھﺎ
روز ﺑﻪ روز ﺗﻨﺒﻞ ﺗﺮ ﺷﺪه و ھﺮﮔﺰ دﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﻮد  .ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در آﯾﻨﺪه دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ھﺮاﺗﯽ زاده اﻓﺰود :اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ و اﻧﺠﺎم ﻣﺪاوم ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ از ﺟﻤﻠﻪ راھﮑﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ
ﺳﺎﻟﻢ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭼﺸﻤﯽ ﻣﻔﯿﺪ ھﻢ در درﻣﺎن ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﯿﻮب اﻧﮑﺴﺎری ﭼﺸﻢ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﺟﺪا از ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .
وی درﺑﺎره ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﻃﺒﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﻧﺘﺨﻨﺎب ﻧﻮع ﻓﺮﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﮏ در درﻣﺎن ﻋﯿﻮب اﻧﮑﺴﺎری و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.
ھﺮاﺗﯽ زاده اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﭘﺘﻮﻣﺘﺮﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﻔﺎرش
ﺳﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﯽ دھﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻠﻂ ﻋﯿﻨﮏ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮدک را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻤﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٧اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ در ﮐﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ -
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﮫﺎﺟﺮت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از اﻋﺰام ٢٠٠٠ﭘﺮﺳﺘﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﮫﺮداد اﯾﻮﺑﯽ اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ اﻋﺰام  ٢٠٠٠ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻋﺰام ھﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  ٧٠٠٠ﻧﻔﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎر در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران ھﺸﺪار داد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ اﺧﯿﺮا ﺷﺎھﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺮزرق و ﺑﺮﻗﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺰام ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺗﺒﺤﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺸﻮرھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻣﻮاردی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری و دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺟﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ دھﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و واﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ ،ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻋﺰام ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﺷﺄن ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻼﯾﺎ و ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ روﻧﺪ ،وارد ﺷﻮد و از آﻧﮫﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎﺳﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام و اﻋﺰام ﺣﺘﻤﺎ از واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ) (٨٨٩٣۵٨۵٢اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﭼﺮا؟
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺗﻨﮫﺎ رﺷﺘﻪ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ﺑﻪ رﻏﻢ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ
و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق از ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﯾﮏ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر آﻧﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ،اﻏﻠﺐ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎرش و ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی ﮐﻢ
و ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﮐﺎر در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﻘﺪم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﮐﺸﻮر در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪود  ۶٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  ۴٠٠دﻻر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺪود
 ۴٠٠٠دﻻر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف  ١٠ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ،ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ :در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ازای ھﺮ  ١٢ﺗﺎ  ١۵ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﻮول  ۴ﺗﺨﺖ اﺳﺖ و در ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری اش
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴ﺑﯿﻤﺎر را ﻧﺪارد.
۴٧٣٠١

 - ٨ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎ  -ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﮐﺎرﺑﺮد دارد در اﯾﺮان ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ
ای ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮدوﻟﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ درآﻣﺮﯾﮑﺎ  ٨۵٠ھﺰار دﻻر اﺳﺖ.
۴٣
"
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎ ،اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮن و آﻧﮑﻮﻟﻮژی و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد دﭼﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﻧﯽ ،ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ارﺛﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮﻣﻮرھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل
ھﺎی ﻣﺸﮑﻞ دار از ﺑﺪن ﺣﺬف ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﻠﻮل ﺳﺎﻟﻢ از ﯾﮏ ﻓﺮد دھﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮن و ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در اﯾﺮان ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﺣﺪود  ٢٢ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬرد .
ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ اﻓﺰود  :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٣۵٠٠ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻻن در  ٣ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻐﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﯽ  ۴٠٠ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ  ٢ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﮑﺰاس و ﺳﯿﺎﺗﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻻی  ۴٠٠ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ.
وی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی را در ﮐﻮدﮐﺎن ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از ﺣﺪود  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻮدﮐﺎن راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و ﺣﺪود
١٠٠ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  ١۵ﺳﺎل رخ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﺴﻮول ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ از ﺑﺎﻟﻐﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ دھﺪ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
ﺣﻀﻮر دھﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد اﮔﺮ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻮﻧﯽ آن ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  HLAھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
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ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﺮی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺮی داروھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اش را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و از ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ ﺧﻮن ﻓﺮد دھﻨﺪه ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی را ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود  :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻪ ﻓﺮد دھﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﯽ رود ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وی وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ از ﻋﺮوق ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ  ١٠روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﻣﺎ در ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ در ھﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﭘﺮھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ.
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮن و ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻮدﮐﺎن را از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﯾﮏ
ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻐﺎن ﯾﺎ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﺳﺎل دوره ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺗﺎزه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .
ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ داﺧﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ھﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﯿﺎدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﻦ  ۵٠٠ﺗﺎ
 ٨۵٠ھﺰار دﻻر ﺑﺮای ھﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ  ۴٠٠ھﺰار دﻻر و در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  ٢۵٠ﺗﺎ  ٣٠٠ھﺰار دﻻر اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ارزی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮی ارزی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ھﯿﭻ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و از ﺧﺮوج ﺑﺎﻻی ١٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎل ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮔﻔﺖ ٧٠ :ﺗﺎ  ٧۵درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻼج ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺗﺎپ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎ
را در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺨﻮاھﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری زﯾﺮ ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت درﻣﺎن را در ﺑﺨﺶ
دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

 - ٩ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺐ  /Qھﯿﭻ ﻣﻮردی ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮاردی از ﺗﺐ  qدر ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ:
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮاردی
از ﺗﺐ  Qدر ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارای اھﻤﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ھﯿﭻ ﻣﻮردی از آن در ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﮫﺪی ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺐ  Qدارای اھﻤﯿﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮردی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ھﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ای از دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد ﭼﻮن ﺟﺰو ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ  Qﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دام و اﻧﺴﺎن از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﺎ اداﻣﻪ داد :ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ادرار ،ﻣﺪﻓﻮع و ﺷﯿﺮ ﺣﯿﻮان آﻟﻮده در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮان ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا در ﻓﻀﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ھﻤﺮاه ذرات ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤ ﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺣﯿﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن ﺷﯿﺮ آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در  ۶٠درﺻﺪ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪون درﻣﺎن
ﺑﮫﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ذات اﻟﺮﯾﻪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎری درﯾﭽﻪ ھﺎی ﻗﻠﺐ ،ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻃﺤﺎل و ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺧﺎﻧﻤﮫﺎی ﺑﺎردار اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود  :زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ  Qﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺪه و
ﯾﺎ زاﯾﻤﺎن زودرس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﯾﮏ ﺗﺎ دو درﺻﺪ از ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﺷﻮد.

 - ١٠ﺗﮫﺮان و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺻﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻓﻪ در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮدار وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻮارد ﮔﺰارش
ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ در ﺗﮫﺮان و ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﻓﮫﯿﻤﻪ دوﺳﺘﯽ ﻋﺼﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ در ﭘﮋوھﺸﮑﺪه اﻧﯿﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر
ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ،ﺣﺪود  ٨١ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ در رده ﺑﻌﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ دو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺎﺑﻞ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۶٧ﻣﻮرد ﮔﺰارش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺣﺪود  ۴۵٠ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ از ٣٩داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮدار
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ  ١٠درﺻﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮدار وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اداﻣﻪ داد  :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر از ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٩ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی واﮔﯿﺮدار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻞ ،ﻣﺎﻻرﯾﺎ ،ھﭙﺎﺗﯿﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﮔﺮوھﮫﺎی ﺳﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آﻣﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮدی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮی از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺎﺳﯽ در اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده و آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ از دو دھﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .
وی ﺑﺮﮔﺰاری دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻮزه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ،راھﮫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ،
درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺿﺮوری ﺧﻮاﻧﺪ.

 - ١١درﻣﺎن ﺟﺎی زﺧﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ و ﻟﯿﺰر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮوﯾﻞ و
ھﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه رم در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻤﮫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﺟﻮﺷﮕﺎه ھﺎی آن ھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از
روﺷﮫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ،
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮوﯾﻞ و ھﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه رم در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻤﮫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﺟﻮﺷﮕﺎه ھﺎی آن ھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از روﺷﮫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ،ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ و ﻟﯿﺰر اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :روﺷﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻮﺷﮕﺎه زﺧﻢ ھﺎ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮫﺎی زﺧﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻤﮫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﺟﻮﺷﮕﺎه ھﺎی آن ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ روش ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ روﺷﮫﺎی
ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ،ﻟﯿﺰر و ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ اﺳﺖ .
اﻧﺘﻈﺎری ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع زﺧﻢ ھﺎ ،ﺳﺮوﯾﻞ و ھﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه رم ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ روی  ۶٠ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺟﻮﺷﮕﺎه ھﺎی زﺧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ Clin Exp Dermatolﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه اول ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ روش ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻓﺰود :ﮔﺮوه دوم ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻟﯿﺰرﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ،ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ و ﻟﯿﺰرﺗﺮاﭘﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ھﺎی اول و ﺳﻮم ﮐﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﺮاﭘﯽ ) ( PRPﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ
داری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺮوه اول و ﺳﻮم  ٢٢درﺻﺪ و در ﮔﺮوه دوم )ﻟﯿﺰر ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ(
ﻓﻘﻂ  ١١درﺻﺪﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎری ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻤﮫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﺟﻮﺷﮕﺎه ھﺎی آن ھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از روﺷﮫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ PRP ،و ﻟﯿﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 - ١٢ھﺮ ﺳﺎل  ٧٠٠ھﺰار ﮐﻮدک HIVﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢٠٠ھﺰار ﺑﺎرداری ﺑﯿﻤﺎران HIVﻣﺜﺒﺖ
در دﻧﯿﺎ ٧٠٠ ،ھﺰار ﮐﻮدک ﻣﯿﺰان وﯾﺮوس  HIVﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ اﺑﺘﻼ از ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮک و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ،در ﺻﺪر اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس اﯾﺪز اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی
ﻣﺠﺬوﺑﯽ ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﺪان ،روزاﻧﻪ  ۶٨٠٠ﻧﻔﺮ در ﺟﮫﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ٣٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVدر ﺟﮫﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ او درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ ﮔﻔﺖ" :آﻧﭽﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻌﺮض
 HIVﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر آﻧﮫﺎ  .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن ﻣﺸﺘﺮک ﺟﮫﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،داﺷﺘﻦ ﺷﺮﮐﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪد ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ وﯾﺮوس در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ،وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری آﻣﯿﺰﺷﯽ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه در ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ
ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺜﻞ زﺧﻢ ،ﺗﺮﺷﺢ ،ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ،ﯾﺎ ﺳﻮزش در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن  :ھﺮوﯾﯿﻦ ،اﻟﮑﻞ ،اﮐﺴﺘﺎزی
ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ".
ﻣﺠﺬوﺑﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﻪ اﻓﺮاد HIVﻣﺜﺒﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر آﻧﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪز ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﺟﺮم ﯾﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ اﻧﮓ زده ﺷﻮد .ﻣﺪت زﻣﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن وﯾﺮوس اچ آی وی از  ۵ﺳﺎل ﺗﺎ  ١۵ﺳﺎل
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺮھﯿﺰ از رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ.
۴٧۴٧
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٣دﺳﺘﺠﺮدی ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺷﺪ
ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز  -ﺧﺎﻧﻢ دﺳﺘﺠﺮدی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه و وی از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﺧﺘﯿﺎر ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان
از ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ٩٠ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﻌﮫﺪات و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﮫﺎﺗﺮ ﺑﺪھﯽ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ٢ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻢ دﺳﺘﺠﺮدی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه و وی از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ،دﺳﺘﻮرات
دﺳﺘﺠﺮدی در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ.

 - ١۴اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻦ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ از دوﻟﺖ
اﻟﻒ -
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﻻ و ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮدن ﭼﺎرﺗﮫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن زاﺑﻞ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ،
اﺳﺘﺮس ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻓﺮاد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎط ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد.
ﺷﮫﺮﯾﺎری اداﻣﻪ داد :ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ،اورژاﻧﺲ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ در وھﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ورود ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ اورژاﻧﺲ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮب ﻧﺸﻮد دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ داد .
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮏ ،ﮐﺎدر ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻧﮕﮫﺒﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﮫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﺧﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره و
اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن را ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﻋﺰام و ﺣﻘﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ دھﯿﻢ و ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺟﺒﮫﻪ ھﺎی ھﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮫﺎ را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﮐﻼن ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم را ﺑﻪ  ٣٠درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ٣درﺻﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮫﺎرم ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ٩٠در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از درآﻣﺪھﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص دھﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻣﺎه ﭼﮫﺎرم اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ده ﻣﺎه ٢٩٩ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﺎ دﻋﻮا
داده اﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ آن ﺗﺎ  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز روﺳﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ٩ﻣﺎه ﻃﻠﺐ دارﻧﺪ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
آﻧﮫﺎ  ٣ﻣﺎه ﻃﻠﺐ دارﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺪھﯽ و ﻃﻠﺐ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺮای
ﺗﮫﯿﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﺑﻪ دﻻر ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۵٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺎل در دوﻟﺖ ﻧﮫﻢ و دھﻢ ﻗﻮل ھﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﺪه وﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن داده ﻧﺸﺪه و وﻋﺪه ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ردﯾﻒ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزرای ﺑﮫﺪ اﺷﺖ ھﻤﯿﺸﻪ در دوﻟﺖ ھﺎ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮده اﻧﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ھﺎ
ﺑﺮای ﺑﮫﺪاﺷﺖ در رده ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ھﯿﭽﮑﺪام از دوﻟﺖ ھﺎ دﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اداﻣﻪ ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﻨﺪ
و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ روز در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای را ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ اﻓﺰود :در ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺘﻢ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ  ۴۴ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻋﻮا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ ٢ :ھﺰار و ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﺳﺎس ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ اﺳﺖ و ھﻨﻮز  ١٠درﺻﺪ از ﺳﻪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺎزاد درآﻣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﺎرت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻨﻮز ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ واﻗﻌﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آﻣﺪه اﯾﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ٢٠ﺗﺎ  ۵٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ
را  ١٠٠ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺎھﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و رﻓﺎه ﺣﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎدر ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎران را ارﺗﻘﺎ دھﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺎرف ﻧﺪارم و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارم.

 - ١۵اﯾﺮان ﺟﺰء  ٢٠ﮐﺸﻮر ﭘﺮ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در دﻧﯿﺎ
ﺗﺎﺑﻨﺎک  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ١٠ھﺰار ﻣﻮرد ﮔﺰارش از ﻋﻮارض آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﺮان ﺟﺰء  ٢٠ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯽ روﯾﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در دﻧﯿﺎﺳﺖ
اﺣﻤﺪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻏﺬا و دارو اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دارﯾﻢ
زﯾﺮا اھﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ دارو در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺳﺮآﻣﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ دارو از ﻧﻈﺮ ارزی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دارو در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن  ۵٠دﻻر ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن  ٧۵ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن )ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ داروﯾﯽ( اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ.
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد  :در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﮫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮان ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺟﺰء  ٢٠ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯽ روﯾﻪ آن ھﺴﺘﯿﻢ و در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ١٠ھﺰار ﮔﺰارش از ﻋﻮارض آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وارد ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ھﺎی داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ۴٠درﺻﺪ ﺳﮫﻢ ﻣﺼﺮف دارو در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ارزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎً داروھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮔﺮان ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا ،دارو ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد.
 ۵٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ اﺳﺖ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۵٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎھﺎی داروﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ داروﺳﺎزان ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ زﯾﺮا
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ھﺮ  ٢٠ﺗﺎ  ١٠٠ﺗﺨﺖ ﯾﮏ داروﺳﺎز ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ در  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه داروﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻓﺰود :ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آِﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داروﯾﯽ و داروﺳﺎز ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض دارو را ﮐﺎھﺶ دھﺪ و ﺧﻄﺎھﺎی داروﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ داروﯾﯽ و ﺧﻄﺎھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد را در زﻣﯿﻨﻪ داروﺳﺎزی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎر در آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
۴٩درﺻﺪ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎ داروی ﺗﺰرﯾﻘﯽ دارد
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ دارو ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی زﯾﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴٩درﺻﺪ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎ ﺣﺎوی داروھﺎی
ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ داروھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١۶ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ زﻧﺠﺎن ﺧﺒﺮ داد ﺗﻌﮫﺪ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺠﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ )ﻣﮫﺮاﻧﻪ( زﻧﺠﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه
رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ،
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ زﻧﺠﺎن ﺧﺒﺮ دادﺗﻌﮫﺪ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺠﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس :ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ )ﻣﮫﺮاﻧﻪ ( زﻧﺠﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ از ﻣﮫﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ  ١۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از اﻋﺘﺒﺎر  ١٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮان زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺗﻌﮫﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از زﻧﺠﺎن؛ اﺻﻐﺮ وﺛﻮق ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ زﻧﺠﺎن در  ٢٩ﻣﮫﺮ ﻣﺎه ﮐﻠﻨﮓ
زﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻃﯽ دو ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﭘﺲ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه
رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﮫﺪ ﺷﺪه در ھﻤﺎﯾﺶ  ٢٩ﻣﮫﺮ ﻣﺎه را  ۵٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود  :در ھﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در روز  ٢٣آذر ﻣﺎه و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺠﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﻘﯿﻢ
ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺗﻌﮫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن ﺗﻌﮫﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺧﯿﺮان را ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﻌﮫﺪات ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺗﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در زﻧﺠﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :ﮐﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ
رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ در ﺣﺪود  ١٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺛﻮق زﻣﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ را ﺑﯿﺶ از  ١٠ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪود  ٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه
رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم دارد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :آﺷﯿﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ھﻢ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺪود  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز دارد.
وی ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﯿﺮان ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﮫﯿﺰ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ زﻧﺠﺎن ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻼک ﮐﻮﺑﯽ ﮐﻤﮏ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﺛﻮق ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ھﯿﭻ ﺷﻌﺒﻪ ای ﻧﺪارد و ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ھﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﮫﻤﺎن ﺳﺮا در ﺗﮫﺮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ھﺎی رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ھﻤﻪ ﻃﻮل
ﺳﺎل از ھﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﮫﻤﺎن ﺳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺣﺪود  ۴ھﺰار و  ۴٠٠ﻧﻔﺮ روز از اﯾﻦ
ﻣﮫﻤﺎن ﺳﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ را ﯾﮏ ھﺰار و  ٧۶٢ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﮫﺮاﻧﻪ در ﺣﺪود  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای  ٢ھﺰار و  ٨٨۴ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی درآﻣﺪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ را در ﺣﺪود  ۴٠ﺗﺎ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮان ﭘﻮﺷﺶ  ۴۵درﺻﺪ از
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران را دارد.
وﺛﻮق ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ازای ھﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ  ١٢٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮان زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ  ۵۴ﻧﻔﺮ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
اﮔﺮ وﺟﻮد دارد ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﺛﻮق اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ھﺰار ﻣﻮرد
ﻣﺸﺎوره رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ ﺗﺮ از درﻣﺎن ھﺎی داروﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻮدک و ﻧﺤﻮه ﭘﻮﺷﺶ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ زﯾﺮ
 ١۴ﺳﺎل ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﮏ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺮ  ١۴ﺳﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ھﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال دﯾﮕﺮی درﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺠﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ
زﻧﺠﺎن درﺻﺪد اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ وارد ﺷﺪن در اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ را
ﻧﺪارد ،از ﻃﺮﻓﯽ اﺻﻼ ﺗﻮان وارد ﺷﺪن در اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی را ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از ﻋﮫﺪه اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
وﺛﻮق ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ وﯾﮋه رﯾﺎﺳﺖ آن ﻧﮫﺎﯾﺖ
ھﻤﺮاھﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ زﻧﺠﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ھﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮫﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و زﯾﻨﺒﯿﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺸﺴﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮑﯽ از درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺪھﺪ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ش ١٠اﺧﺒﺎرﻣﺮﺗﺒﻂ  ○ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺠﻨﻮرد ﻗﻄﺐ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٧ﮔﺰارﺷﯽ از داروھﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﺎک ﺗﺮ از ھﺮوﯾﯿﻦ وﮐﺮاک/اﻧﺪام ﻗﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻋﺘﯿﺎد ﺷﯿﺸﻪ ای!
اﻧﺘﺨﺎب -
"
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ): (Entekhab.ir
ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻻﻏﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﯿﺎد آور اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را دﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی و رواﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ در ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داده ،ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮوﯾﯿﻦ و ﮐﺮاک اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ داروھﺎی ﻻﻏﺮی روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ در ﭘﯽ دارد  .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ داروھﺎ ھﺸﺪار داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﺸﺪارھﺎ از آﻧﺠﺎ ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ داروھﺎ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ھﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮاد روان ﮔﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﻋﺘﯿﺎدآور ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﯽ
ﻧﺎﮔﻮاری را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ھﯿﭻ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ داروی ﻻﻏﺮی را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض داروھﺎی ﻻﻏﺮی ھﺸﺪار داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﺗﻨﮫﺎ داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﻻﻏﺮی ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را داراﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ و ﻋﻮارﺿﯽ از ﻣﺼﺮف آﻧﮫﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .
ﻣﻌﺎون داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﻋﻮارض داروھﺎی ﻻﻏﺮی را ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺖ و اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ داروھﺎ ﮐﻪ در
ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی زﻧﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮاد روان ﮔﺮدان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ھﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎز ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮارض داروھﺎی ﻻﻏﺮی را ﺑﺮﺷﻤﺮد :ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروھﺎی ﻻﻏﺮی ،ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ -رواﻧﯽ ﻓﺮد را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ و
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﻓﺮد را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮک ھﻢ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮔﻮﯾﺎ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﮐﺜﺮ داروھﺎی ﻻﻏﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎھﻮاره ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد را اﻋﺘﯿﺎدآور و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از
ھﺮوﯾﯿﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺤﯽ ،رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ روان و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ داروھﺎی ﻻﻏﺮی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،
ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮاد روان ﮔﺮدان دارﻧﺪ و از آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺷﯿﺸﻪ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :اﯾﻦ داروھﺎی ﻻﻏﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻓﺮاوان ھﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬب اﯾﻦ داروھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داروھﺎی ﻻﻏﺮی از اﺳﻢ و ﻇﺎھﺮﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ داروھﺎ ﻇﺎھﺮا ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ از روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺷﮑﻞ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ راه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن دارو ،ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪی ،رﯾﯿﺲ اداره داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﻻﻏﺮی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک و روان ﮔﺮدان را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ ،آرﯾﺘﻤﯽ ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﺳﻨﮑﻮپ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻻﻏﺮی؛ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ،آراﯾﺸﮕﺎه،ﺧﯿﺎﻃﯽ
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎﻃﯽ ھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻨﮫﺎی ورزﺷﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﺎده اﻋﺘﯿﺎدآور ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
داروی ﻻﻏﺮی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﺮک ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺘﮫﺎ ،ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ روش ھﺎی ﻻﻏﺮی ﺑﺮﺧﯽ از آراﯾﺸﮕﺎه ھﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻏﺮی ﺷﻮد ﭼﻮن اﺷﺘﮫﺎی ﻓﺮد را ﮐﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺎده دﭼﺎر ﺟﻨﻮن ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻻﻏﺮی در ﻣﺎھﻮاره
ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺷﺎھﺪ ﻓﺮوش دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ داروھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻻﻏﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ  ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دھﺪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروھﺎی ﻣﻀﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؛ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ
اﯾﻦ داروھﺎ ﻣﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎھﻮاره و در ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان داروھﺎی ﻻﻏﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ را دارد و ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺮا اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف داروھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﺣﺎوی رواﻧﮕﺮدان ﻣﺎھﻮاره ای ﺳﻮق داده ﻧﺸﻮﻧﺪ؟
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺒﻠﯿﻎ دارو ﻧﺪارد
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻌﺎدﺗﺪار ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﺟﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﯿﭻ ﻧﻮع داروﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ داروﯾﺸﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮوﻻن و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ،
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﺪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺠﻮز ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و واردات و ﻣﺼﺮﻓﺶ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﯾﻨﮫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳ ﺎﯾﺘﮫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻢ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮدم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و دارو و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ
و در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﮫﺎ از اھﺮﻣﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎھﻮاره ھﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دو راه دارﯾﻢ  .ﯾﮑﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎھﻮاره ای  .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎھﻮاره ھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻨﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﯾﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎره ای دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭼﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺟﺮا ﮐﺮده اﯾﻢ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص داروھﺎی
ﻻﻏﺮی ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮدم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮدم را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺸﺪارھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻌﺎدﺗﺪار اﻋﻼم ﮐﺮد:در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺻﺎﻟﺖ دارو ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺗﻤﺎم وارد ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن .اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ دارای ﮐﺪ اﺳﺖ و آن ﺷﻤﺎره از ﺳﻪ ﻃﺮق ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻼم اﺳﺖ:ﻣﺴﯿﺞ،ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﻠﻔﻦ.ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره را ﮐﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮل را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺸﻪ در زﻧﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻻﻏﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ  .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﺗﮫﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﻻﻏﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺮص ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻢ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ھﻢ ارزان.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻮء ﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآور در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮز
ﮐﻤﺘﺮ از  ١٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﺘﺎدان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ دژاﮐﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﮫﺎد ﮐﻨﮕﺮه  ۶٠ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭘﯿﺶ ﻗﺮاول ھﺎی اﯾﻦ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﯿﺸﻪ ﯾﮏ دﯾﻮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ھﻤﺴﺮﮐﺸﯽ ،ﻗﺘﻞ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎﺳﺖ.
اﻧﮕﯿﺰه آﻧﮫﺎ ھﻢ ﻻﻏﺮی ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺐ ﺗﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﺮﺻﮫﺎی ﺣﺎوی ﺷﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﺧﺎﻟﺺ آن واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟! آﯾﺎ ھﺸﺪار
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟!

 - ١٨وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  :ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ١۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﮫﺮان ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ
دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن آرﯾﺎ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده  ٣۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﺴﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از درآﻣﺪ ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ در ﺣﺪود  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز  ٢٩٩ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ دو ھﺰار و  ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی اﻋﺘﺒﺎرات روﺑﺮو اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﮔﻔﺖ  :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ٢٣درﺻﺪی ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ  ٩درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت و راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻧﯿﺰ ﻗﻮل داد ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٩ﺗﺎ  ٢٣درﺻﺪ را در اﻋﺘﺒﺎرات و ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﯿﺪوار ھﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ راھﺒﺮدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺮی
اﻋﺘﺒﺎرات در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻗﯿﻤﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺳﺘﺠﺮدی ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .وزرای ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن ،آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻗﺮار دارﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺣﺪود  ٢٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ اورژاﻧﺲ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ھﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎل دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﯿﻢ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ از روﻧﻤﺎﯾﯽ  ۶داروی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری  ۶داروی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ارزی ر ﺑﺮﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ داروھﺎ ﺷﺎﻣﻞ
داروھﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ،آﺳﻢ و داروھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۴٠درﺻﺪ در ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ١۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﮫﺮان ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﺗﺠﮫﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﯾﻼم ١٠٠درﺻﺪ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اول دی ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﯿﻤﺎران و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼع از روش درﻣﺎﻧﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮاردی ھﻤﭽﻮن ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﻮارض ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ،زاﯾﻤﺎن ،ﺳﻘﻮط ﺑﯿﻤﺎر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و
در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻄﺎھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

 - ١٩ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ٢٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر
واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ -
ﺗﮫﺮان  /واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ /ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ  ١٣/١٠/١٣٩٠وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ:ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٢٠٠ﻣﺘﺨﺼﺺ اورژاﻧﺲ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ھﻤﺎﯾﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺰود:اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ در اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻃﺐ اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ را ﻧﯿﺰ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ  .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اورژاﻧﺲ ھﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ھﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ:در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ھﻤﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ھﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎل دارﻧﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﯿﻢ در اورژاﻧﺲ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺑﺎﻻی  ٣٠ھﺰار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﯿﻢ در اورژاﻧﺲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ھﺎی ﻃﺐ اورژاﻧﺲ  ٢٠٠ﻧﻔﺮ اﺳﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در  ٨٠٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر از وﺟﻮد آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﻤﯿﻢ در درﺟﻪ اول ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ و در
درﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ،داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اورژاﻧﺲ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﯿﺌﺖ وﯾﮋه  ۵ﻧﻔﺮه ای داﺋﻤﺎ از اورژاﻧﺲ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در اداﻣﻪ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زودی از  ۶داروی ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود:از داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﮫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺷﺶ دارو آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ
داروھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزﺑﺮی را ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ داد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی دارو ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن دوره ھﺎی ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ داروھﺎ ﺷﺎﻣﻞ داروھﺎی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ،ﭘﻮﺳﺘﯽ،آﺳﻢ و
ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروھﺎ  ،ﻗﯿﻤﺖ داروھﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۴٠درﺻﺪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻧﺒﻮه ﺗﺮ ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﺎز
ھﻢ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
راھﻨﻤﺎھﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ،ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه،ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی،داروﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ٨٠درﺻﺪ از ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ داروی )ھﺮﺳﭙﺘﯿﻦ( ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ  ٣٠درﺻﺪ از ھﺰﯾﻨﻪ داروی ھﺮﺳﭙﺘﯿﻦ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ دﺳﺘﺠﺮدی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع ١۴٠
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺗﮫﺮان ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﺗﺎ اول دی ﻣﮫﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ﮔﻔﺖ:ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ،ﺑﻪ ﺟﺰ  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ٢ ،ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎ زﺑﺎﻟﻪ راﻧﺪارﻧﺪ .وی اﻓﺰود:ﺑﻪ  ۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﻢ ﯾﺎدداﺷﺖ داده و از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮔﻔﺖ:ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی
ﺑﻌﻀﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﯾﻼم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﺤﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ دارد

 - ٢٠ﻣﺮدم از ﻣﺼﺮف آب ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎزاری ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف آب ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎزاری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺒﻮدن ﯾﺦ ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪه ﻣﻌﺎﻧﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﺼﺮف آب ﻣﯿﻮه ھﺎی ﺗﺎزه و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :آب ﻣﯿﻮه ھﺎی ﺗﺎزه و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎوی
اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻣﯿﻮه ھﺎی ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی ث ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﻪ ﺟﺬب آھﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود  :آب ﻣﯿﻮه ھﺎی دارای رﻧﮕﺪاﻧﻪ ھﺎی ارﻏﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎ ،ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و
ﺳﺮﻃﺎن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ آب ﻣﯿﻮه ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ در
ﻣﻨﺰل ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ٧٠درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ھﺎ را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،اﻓﺰود :ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ ﺳﮫﻢ ﻋﻤﺪه ای از ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ آن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺪن،
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ.

 - ٢١ﺧﺒﺮ وزﯾﺮ از ﮐﺴﺮی  ٢۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎردی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺷﻔﺎف  -وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،از ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ  ٢۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺧﺒﺮ داد.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،از ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ  ٢۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺸﮫﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ  ٢۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده  ٣۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑﺮای وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص  ٣٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ از درآﻣﺪ ﻣﺎزاد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﺣﺎل اﺑﻼغ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺰودی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ١۵٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﮫﺮان ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دو داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ و ﺗﮫﺮان ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اول دی ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ
ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه زﺑ ﺎﻟﻪ ﺳﻮز را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻨﮫﺎ ۵
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت  ٣ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺎی ﮔﺬاری دﺳﺘﮕﺎه
اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻨﻮز دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺪود  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﮫﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

 - ٢٢رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو :ﻓﻘﻂ در  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داروﯾﯽ دارﯾﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮔﻔﺖ:ﻓﻘﻂ در  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داروﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ،ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ھﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اھﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ دارو در ﺣﻮزه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف
ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ دارو ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ دارو در دﻧﯿﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای ھﺴﺘﯿﻢ و در ﻣﻮاردی ھﻢ ﺳﺮآﻣﺪﯾﻢ.
وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ:ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ داروھﺎ  ۵٠دﻻر ارزی اﺳﺖ و در ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮐﻪ ارزﺑﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﺟﺰء  ٢٠ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ در دﻧﯿﺎ
ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ١٠ھﺰار ﻣﻮرد ﻋﻮارض آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  WHO ٢٠١١ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ داروھﺎ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﻓﺰود:ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ ﻣﺼﺮف دارو از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﺪدی و ﺳﮫﻢ ﻣﺼﺮف داروﯾﯽ ﻣﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮫﻢ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ و
رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،داروھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ھﺎﯾﺘﮏ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﯽ در ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ داروھﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ:از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ۵٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروھﺎﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﯾﺪ داروﺳﺎز ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ:در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ھﺮ  ١٠٠ﺗﺨﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ  ٢٠ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ داروﺳﺎز ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ در  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﺗﮫﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی داروﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و دارو ﮔﻔﺖ:ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺖ داروﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ داروﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﺎوره داد در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻋﻮارض ﺗﺪاﺧﻞ داروﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺬای ﺑﯿﻤﺎر را
ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش وی ﮔﻔﺖ:ﺣﺪود  ۴٩درﺻﺪ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ﻣﺎ ،داروھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ داروھﺎ اﺻﻼً ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺿﺮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﻓﺰود:ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داروﯾﯽ ﺧﻄﺎھﺎی داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم و داروﺳﺎزان ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ﺧﻄﺎھﺎی داروﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.

 - ٢٣اﯾﺮان از ﻗﺎﻓﻠﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ »ﺗﻮرﯾﺴﺖ  -درﻣﺎﻧﯽ« ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺣﻮزه ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎی ﻻزم و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﮫﺮک ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﺴﻨﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ،
اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻻرﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ﺧﻨﺞ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزه ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﻮزه درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺠﮫﺰ و ﻧﻮﺳﺎز ،ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ھﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺣﻮزه درﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮای ھﺮ
ﺗﺨﺖ ﺣﺪود  ٢/٣دھﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻻزم اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﺮ  ۴٠ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد ﺷﮫﺮک ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﮫﺮک ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ھﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮫﺮک ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ھﺘﻞ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ درﻣﺎن در اﯾﺮان
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

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

وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ھﺸﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر را
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ رﻗﺒﺎی اﯾﺮان در اﻣﺮ ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺎﻟﺰی ،ھﻨﺪ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،دﺑﯽ و اردن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻣﮫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ھﺮ ﺳﺎل اﻓﺰون ﺑﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اھﺪاف درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ،روﺑﻮﺗﯿﮏ و ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ وارد
اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ/.
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم

 - ٢۴ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮده و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٩۵درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ۶دارو ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﯿﻨﺎﻧﯿﻮز ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی
در ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﭽﺮ اﯾﺮان را در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در
رﺗﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻦ  ۴٠ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دھﺪ و رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان ﺣﺪود  ٢٠درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  ۴درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را ارﺗﻘﺎ داد.
دﺳﺘﺠﺮدی از ﻣﺸﮑﻼت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در راﺳﺘﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود  :در راس اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ.
وی ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد و اﻓﺰود :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮ ھﻔﺖ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ،اﺛﺮ ﺑﺨﺸﺐ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،اﺳﺘﻔﺎده از
اﻃﻼﻋ ﺎت ﻣﻮﺟﻮد،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،آﻣﻮزش اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮده و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٩۵درﺻﺪ
از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﻠﺐ ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎران در ﺣﻮزه ای ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ درﻣﺎن را ﺗﻨﮫﺎ در ﺣﻮزه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
درﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﺖ . .

 - ٢۵ﻓﺮوش ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺣﺮام در ﺑﺎزارھﺎی ﺗﮫﺮان
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﺧﺒﺮی در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺄﮐﻮﻻت ﺣﺮام در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان و ﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﺷﯿﻌﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺄﮐﻮﻻت ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ آن در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺎء اﻟﺸﻌﯿﺮھﺎی اﻟﮑﻞ دار ،آداﻣﺲ
ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮫﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ  choco.pieاﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن از "ژﻻﺗﯿﻦ ﮔﺎو"
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﻮای ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮردن آن ﺣﺮام اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ رﺳﻤﯽ و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ وارد ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٦

ﺗﺎرﯾﺦ  14دي 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

١٣ - ٢۶ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ در ﮔﯿﻼن  ۵٠ﺗﺎ  ٩٠درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،ﻣﮫﺪی ﺳﻌﺎدﺗﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺎﺋﻢ رﺷﺖ
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن داﺷﺘﻪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن در
اﺳﺘﺎن  ١٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮔﯿﻼن ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن  ١٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۵٠ﺗﺎ  ٩٠درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،ﻣﮫﺪی ﺳﻌﺎدﺗﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺎﺋﻢ رﺷﺖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮫﻤﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺨﺖ ھﺎی ﻓﺮﺳﻮده در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن داﺷﺘﻪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎن  ١٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
وی اﻇﮫﺎرداﺷﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮔﯿﻼن از ﮐﯿﻔﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻔﻘﺎز را دارد .
وی ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﻘﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراده ﻗﻮی و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوھﮫﺎی ﮐﺎری ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ھﺪف
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﮔﯿﻼن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻪ  ٧٠٠ﺷﻐﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ
دارد و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آن در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺎﺋﻢ رﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢٠ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎزﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻔﯿﺪ  ١١ھﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
درﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و  ٨٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای  ٧٠٠ﻧﻔﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری
اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺮﯾﻢ زاده ﺣﻘﯽ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﺘﻤﻢ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در روزھﺎی آﯾﻨﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ) ٩٠ﺳﻪ ﻣﺎه آﺗﯽ ( ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺎﺋﻢ در ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ و اورژاﻧﺲ ﺟﺎده ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه،
ﺑﺨﺶ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ  ،ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ  ،آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ،آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ،ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ و اورژاﻧﺲ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن
ھﺎ  ،ﺑﯿﻤﺎران آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دارد .

 - ٢٧رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو :ﻧﯿﻤﯽ از ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارو اﺳﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮫﺎ  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارای ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه داروﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارو اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ  ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﺮوز در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی رازی
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﯽ روﯾﻪ دارو اﯾﺮان در دﻧﯿﺎ ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ دارو در ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ارزی ﻣﻌﺎدل  ۵٠دﻻر و از
ﻧﻈﺮ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل  ٧٠ﺗﺎ  ٧۵ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﮐﻪ ارز ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد ،ﺟﺰو  ٢٠ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺴﺘﯿﻢ و در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ١٠ھﺰار ﻣﻮرد ﻋﻮارض آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽ دھﺪ .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
را از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﻋﻨﻮان و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وارد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﺮ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮده و در ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﺪود  ۴٠درﺻﺪ ﻣﺼﺮف دارو از ﻧﻈﺮ
ﻋﺪدی ﺳﮫﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داروھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ ،ارزش
رﯾﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ داروھﺎ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺪل
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروھﺎﺳﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻄﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف داروھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ وﻇﯿﻔﻪ داروﺳﺎزی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش داروﺳﺎز ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﺘﺮاز اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ازای ھﺮ  ٢٠ﺗﺨﺖ ﯾﮏ داروﺳﺎز ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در اﯾﺮان در ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮫﺎ  ١٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داروﯾﯽ دارﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﻏﺬا و دارو ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت وﻇﯿﻔﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه داروﯾﯽ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﻏﺬا و داروی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎھﺎی داروﯾﯽ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر در
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف داروھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و داروﺳﺎز ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۴٩درﺻﺪ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ د ارای داروھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ
داروھﺎ اﺻﻼ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 - ٢٨ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی)س( در اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮ  -اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی)س( ١۵ ،دی
ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اﺻﻔﮫﺎن ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ از اﺻﻔﮫﺎن ،اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی)س( در
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٨٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی  ۶٠٠٠ﻣﺘﺮ در ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ اﷲ دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺻﻔﮫﺎن  ١۵دی ﻣﺎه
ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  ٢٠ﻣﺎھﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اورژاﻧﺲ ﻣﺠﮫﺰ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ،رادﯾﻮﻟﻮژی ،ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ٢٠ ،درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎﻧﮏ
ﺧﻮن ﻗﺎدر اﺳﺖ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  ٣٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ.

 - ٢٩ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﺮدم را دارﯾﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ  -ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﻮدﺟﻪ ای زﯾﺎد دارﯾﻢ ،ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎ ھﺎ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﯾﺎری ﺧﺪا و دﻋﺎی
ﺧﯿﺮ ﻣﺮدم را دارﯾﻢ ۶/داوری ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻓﺮاوان ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﻮدﺟﻪ ای زﯾﺎد دارﯾﻢ ،ھﻤﮑﺎری ھﺎی
ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎ ھﺎ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﯾﺎری ﺧﺪا و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﺮدم را دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ" ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی" در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٣دی  (٩٠ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﮫﻢ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮدم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد آن
زﻣﺎن آﻣﻮزش ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داروی ھﺮﺳﭙﺘﯿﻦ ﮐﻪ داروی ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺖ  ٨٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دارو را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﭽﺮ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘ ﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺎل
 ٢٠١٠ﺗﺎ  ٢٠١١اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻻت رﺷﺪی اﻓﺰون ﺑﺮ  ٢٠درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اداﻣﻪ داد :آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۴درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ  ١۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود ٩۶ :درﺻﺪ داروھﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ  ۴درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ داروﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ۶ :داوری ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﺎر ده ھﺎ ﻣ ﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف ھﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ھﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم را ﮐﺎھﺶ
دھﯿﻢ .
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻘﻮط ﺑﯿﻤﺎر از ﺗﺨﺖ،
ﻋﻮارض ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ،ﺗﺮوﻣﺎی ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ،ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ،آﻣﺒﻮﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی روز اﻓﺰون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﺎھﺪ اﻧﻘﻼب در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

 - ٣٠ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﻗﺎﭼﺎق داروھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﻌﺎون وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﭼﺎق دارو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
>

 - ٣١ھﻤﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﻮزه درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٨

ﺗﺎرﯾﺦ  14دي 1390

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺗﮫﺮان اﻓﺰود:
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﺳﻘﻮط ﺑﯿﻤﺎر از ﺗﺨﺖ ،ﻋﻮارض ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ،ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺗﮫﺮان اﻓﺰود :ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدﻣﯽ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ  ١٠٠درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود  :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﭽﺮ ،اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻋﻠﻤﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺟﮫﺎن را دارد.
دﺳﺘﺠﺮدی درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ  :در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  ٩۶درﺻﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ،ﺑﻘﯿﻪ داروھﺎ را ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﺷﺶ دارو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ارزی ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺑﯿﮑﺎری و اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را ارﺗﻘﺎ داد.
دﺳﺘﺠﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ،آﻣﻮزش ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻣﺤﻮرھﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از  ١٠٠ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺗﺮ در اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ اھﺪای ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﻟﻮح ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.

 - ٣٢راه اﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ اﻃﻔﺎل ﻣﺎزﻧﺪران درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ ،ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه دارای ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺎدر زادی ﺑﯿﻤﺎری
ﻗﻠﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی درﮔﻔﺘﮕﻮﺑﺎﺧﺒﺮﻧﮕﺎرآرﯾﺎ درﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه دارای ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺎدر زادی ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺐ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮدارﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰو  :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدر،
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﺮدن ﮐﻮدک از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ :ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدر زادی از ﺷﺎ ﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی وﯾﮋه ﻧﻮزادان ،ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﺘﺮی و اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و
ﺑﺴﯿﺎرھﺰﯾﻨﮫﺒﺮھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺘﻤﺪی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻪ دوره ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮزادان را ﮔﺬراﻧﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ازدوﭘﺰﺷﮏ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻗﻠﺐ اﻃﻔﺎل وﻋﻀﻮھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی  :ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺑﻞ اﻓﺰود :اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺪام ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و اﺳﺘﺎن
ھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺪاوا ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  :ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺎدی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻌﺘﻤﺪی :ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ اﻃﻔﺎل ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود  :ﮐﺎرھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﻃﻔﺎل ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺨﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن ) ( ccuو
ھﻔﺖ ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﻗﻠﺐ اﻃﻔﺎل اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ،ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ در ﺑﺨﺶ ھﺎ
 ،ICUﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻣﻌﺘﻤﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ھﺎی اﻃﻔﺎل در ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودی در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ درﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،اﻓﺰود :ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 - ٣٣ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻦ ﻧﯿﻮز -
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺷﮫﺮﯾﺎری روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺸﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺸﮫﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد
اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ٣ ،ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دارد ﮐﻪ  ٢١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و  ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن ﻧﺎﺷﯽ از
ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎﺳﺖ.

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

وی اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﮫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دھﯿﻢ زﯾﺮا اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ دارد.
ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ
اورژاﻧﺴﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪھﯿﻢ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺗﯿﻢ اراﺋﻪ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاھﻢ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ را در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺗﻤﺎم دوﻟﺘﮫﺎ ﺟﺰو اوﻟﻮﯾﺘﮫﺎی ﭼﮫﺎرده و ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﻮدﺟﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ھﯿﭻ ﮐﺪام از دوﻟﺘﮫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

 - ٣۴آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان
اﻳﻤﻨﺎ  -ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ وﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن در  ١۵دی ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی )س(" آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻤﻨﺎ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی )س(" در ﻣﺠﺎورت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺻﻔﮫﺎن
اﺣﺪاث ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ھﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﺣﺎج ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ رﺿﺎزاده در
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺻﻔﮫﺎن روزاﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٣
ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی )س( وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان در اﺻﻔﮫﺎن دارای ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ رادﯾﻮﻟﻮژی ،ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
و ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی
)س(" در اﺻﻔﮫﺎن ،اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺪت زﻣﺎن  ٢٠ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.

 - ٣۵ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺶ از  ٧۵درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ  -ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺶ از  ٧۵درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در.
ﺗﮫﺮان
ﺳﺮوﯾﺲ :ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  -ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ  :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺶ از  ٧۵درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶ
ھﺎی ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ از دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺤﺚ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺪل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ و در ﻃﻮل ﺳﺎل  ٩٠ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٧۵درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم

 - ٣۶ﺟﺬب  ١٩٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ری
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  -ﺧﺒﺮ ﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ:ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١٩٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ری ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﯿﮕﻠﺮ و ھﯿﺎت ھﻤﺮاه در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ،ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ و ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﮫﺴﺎزی و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﺠﮫﯿﺰات
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﮕﻠﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ری ﺷﺪ
و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫﺴﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واﺣﺪھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮﺳﻮده را ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﮫﯿﻪ و در
ﺳﺎل  ٩١ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد رﻓﻊ ﺷﻮد .
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزی ،رﺣﯿﻢ ﻧﯿﺎ ،اﻟﻮﯾﺮآذر و ﻣﺨﺒﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اداری و ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ری ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺸﺮوﺣﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪوﺷﻦ از ﺟﺬب  ١٩٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﺳﭙﺲ در ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﮫﺮ ری ﮔﻔﺖ :رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﻦ آﺑﺎد ﺑﺎ
ھﺰﯾﻨﻪ  ٨٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺑﮫﺴﺎزی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻤﺼﺮ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ  ٢۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺑﮫﺴﺎزی و ﺗﺠﮫﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫﺮﯾﺰک ﺑﺎ
ھﺰﯾﻨﻪ  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺑﮫﺴﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﺎدق آﺑﺎد و دوﺗﻮﯾﻪ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ  ١۴٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ آزادﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ
 ١٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺑﺎزﺳﺎزی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻞ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮآورد ھﺰﯾﻨﻪ  ٣۵٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ھﺰار و  ٩٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.
"
اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮫﺮان  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٢٠۵٣٨٧

 - ٣٧ﻧﯿﺮی ﺧﺒﺮ داد اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اوﭘﮏ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ اوﭘﮏ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻔﻮﻧﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از رﺷﺖ ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻧﯿﺮی ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮔﯿﻼن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ:
اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﮫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
وی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﯿﺮان در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود  :ﺧﯿﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
ﻧﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺴﺘﺮ ھﻤﮑﺎری در رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم در ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻠﻮﺗﺮﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ
ﺷﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و  ٩دی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ﺟﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ آﻧﮫﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
* اﯾﺠﺎد  ١٠٠ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد  ١٠٠ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﯿﺮان ﮐﺸﻮر در ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺪود  ٢٠ھﺰار ﺧﯿﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻀﻮ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ھﺴﺘﻨﺪ و  ٣١ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺮی ،ﺧﯿﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ھﻤﺎھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای  ۴٠ﭘﺮوژه در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و اﺑﺮاز داﺷﺖ:
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﯾﺮان را دارای ﻧﺎم آوراﻧﯽ در ﺗﺨﺼﺺ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ دردﻣﻨﺪان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺮدم ﺧﻮب و اﺑﺰار و ﻟﻮازم
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را ﮔﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در درﻣﺎن
ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
* اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻣﻌﻀﻼت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﯿﺮی ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ در درﻣﺎن را ﮐ ﻤﺮﺷﮑﻦ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :ھﻤﺪﻟﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﯾﻢ.
* اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اوﭘﮏ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :ﺷﻌﺒﻪ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اوﭘﮏ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻔﻮﻧﯽ
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ،WHO ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ و  ،...اذﻋﺎن
داﺷﺖ :راﯾﺰﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮔﻤﺮک ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.

 - ٣٨اﺧﻄﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ
دوﻟﺖ اﺧﻄﺎر داده اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﻣﯿﺪوار رﺿﺎﯾﯽ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در راﺳﺘﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ  ١٠درﺻﺪ درآﻣﺪ ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ آن را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮑﺮد و ﻣﺎ دوﺑﺎره در
ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﯿﻢ از ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ  ٣ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ٢ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ رﯾﺎل ھﻢ ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داده
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ٢٩٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺬﮐﺮات ﻣﺘﻌﺪد
ﺑﻪ دوﻟﺖ داده ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﺰارﺷﯽ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد و در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻢ اﺧﻄﺎر در
راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮاﯾﯽ دارد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪات و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ زﯾﺮﻣﯿﺰی را در ﭘﯽ دارد ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ واﮔﺬار ﮐﺮدﯾﻢ
زﯾﺮﻣﯿﺰی ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪ.
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
رﺿﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و وﯾﺰﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را از ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﻣﯿﺰی
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺎرت ﻧﺒﺎﺷﺪ ھﺮ ﺻﻨﻒ و ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺮرات ﺻﺤﯿﺢ و واﻗﻌﯽ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﮔﺬاری ﺗﻮاﻓﻘﯽ و درﺳﺖ راھﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮی ﺗﺮی را از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﻮب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
وی اﻓﺰود :در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ھﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد و ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ روﺷﻦ
ﺷﻮد و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ھﯿﭻ وﻗﺖ و ھﯿﭻ دوره ای ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ
رﺿﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ١٠ﺑﺮاﺑﺮ  kدوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ رﯾﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﮫﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻄﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺗﮫﺮان ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد در ﻗﺎﻧﻮن دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و
اﺷﮑﺎل اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻪ ﺿﻠﻊ اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ از ھﻢ ﺟﺪا ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف
دارﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی اﺧﺘﻼف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن را ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ﭘﺰﺷﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﯾﺎ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﻧﺪ و راھﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺿﺮر ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﺸﺎر اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻣﯽ آﯾﺪ.
رﺿﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ھﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺿﺮری را ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد روی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ھﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﯿﺒﺶ
ﺑﭙﺮدازد ﺳﺮﺷﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼً ﻧﺴﺨﻪ را دﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ دارو را از ﺑﯿﺮون ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
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