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ﻓﮫﺮﺳﺖ
 - ١ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻼﻣﺖ  /درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﻣﺎھﺎﻧﻪ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٢ﮔﺮاﻧﯽ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ٣ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ دارد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ۴دو ﺧﺒﺮ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺮﭼﻘﺪر دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ۶دﯾﺎﺑﺖ از ھﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﮫﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٧اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده /اﺣﺪاث ھﻤﺰﻣﺎن دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﻟﺒﺮز  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٨ھﻤﺎﯾﺶ " اھﺪاء ﻋﻀﻮ  ،اھﺪاء زﻧﺪﮔﯽ" در ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٩وﻗﺘﯽ ﭘﺮِ ﻗﻮ زﻣﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ
 - ١٠آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ  -ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز
 - ١١ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ١٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص زﻧﺎن  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺎ
 - ١٣دارو؛ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ؟!  -روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
 - ١۴ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮن ھﺎ ی اھﺪاﯾﯽ در ﺷﯿﺮاز ﮐﺬب اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
 - ١۵ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺤﺼﺎرداروی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ  -روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ
 - ١۶ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٧ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن داوﻃﻠﺐ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ١٨ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
 - ١٩ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻧﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢٠ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٢١دﮐﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٢٢ﻓﺘﺎﺣﯽ  :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ،آب ﺳﺮدی ﺑﺮ اوﺿﺎع آﺷﻔﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺖ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٢٣ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن۶٠ :درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺻﻔﮫﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢۴ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ  -اﻳﻤﻨﺎ
 - ٢۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢١٧ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺳﺮاب ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
 - ٢۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه وﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺧﺒﺮ داد ﺗﮑﻤﯿﻞ  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﮫﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
 - ٢٧ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ دووﻣﯿﺪاﻧﯽ ورزﺷﮑﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ
 - ٢٨وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ »ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ« ﻣﺸﮑﻞ دارد؟  -اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز
 - ٢٩ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز
 - ٣٠ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ
 - ٣١اراﯾﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ  -زن ﻓﺮدا
 ٨ - ٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ازدواج /ﺳﻦ ازدواج ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٧ﺳﺎل /آﻣﺎرھﺎی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ازدواج ،ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  -ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ
 - ٣٣اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان ٨ /ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان آﻣﺎده ازدواج در ﮐﺸﻮر  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ
 - ٣۴رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺷﺪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج
 - ٣۵ﻧﮕﺮاﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی و ازدواج ھﺎی دﯾﺮھﻨﮕﺎم  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺎ
 - ٣۶اﯾﺮان دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮ دارو در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ  -ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
 - ٣٧اﯾﺮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ
- ٣٨

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١
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 - ١ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻼﻣﺖ /درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﻣﺎھﺎﻧﻪ از وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز -
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ از وزﯾﺮ
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﺰارش ﺑﺪھﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﯾﯿﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ اﻇﮫﺎرداﺷﺖ  :ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه در
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﺠﻠﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮای آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ.ﮐﺎﯾﯿﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر  ۶ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی از ﻣﺤﻞ
ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ھﺘﻠﯿﻨﮓ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﺼﻤﻢ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ.ﮐﺎﯾﯿﺪی اﻓﺰود :ﺗﺪوﯾﻦ
ﺳﻨﺪ راھﺒﺮدی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

 - ٢ﮔﺮاﻧﯽ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -دوﻟﺖ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن در ﺑﺨﺶ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮫﺮوﻧﺪان در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ،وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺟﺪا از ھﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت از ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﯿﺮ ،از اھﻤﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮫﯿﺪاﺗﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
رﺿﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر واﺳﻄﻪ ھﺎ را در ﺑﺨﺶ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺎھﺶ دھﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ھﻢ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰود  :دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎزاری ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﺪ/.ﻋﺐ

 - ٣ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ دارد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ  ۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﻪ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺳﺮدار ﺣﺴﻦ ﮐﺮﻣﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎه دوﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ٢٣دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮرای
ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﭼﮫﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه درﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﮫﺎد ،ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻌﺎل
ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری اﺳﺪ آﺑﺎد اﺻﻔﮫﺎن و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر  ١٢٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ھﺰﯾﻨﻪ و
 ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﻣﯿﺰان ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺸﻪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۴٠ :درﺻﺪ از
اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ در ﻣﺼﺮف ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮫﺮ ،اﺻﻔﮫﺎن و ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﮫﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ١٠٫۴ ،دھﻢ درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ در ﮐﻞ
ﺟﺮاﺋﻢ را در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﺳﻪ ﻣﺎھﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩٠ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
دو درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎھﺶ  ٢٠درﺻﺪی ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ۶ ،درﺻﺪی ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻦ  ۴٧ ،درﺻﺪی ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و  ٢١درﺻﺪی ﻗﺘﻞ را
ﺷﺎھﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ.
ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان وﻗﻮع ﭘﻨﺞ ﺟﺮم ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن  ۵٠درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮫﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ،اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻗﺸﺮ ﺟﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن اﻓﺰود :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ھﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزش دو
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :در راﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﻒ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ٧۵ﮐﻤﭗ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در اﺻﻔﮫﺎن ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرات در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﮫﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﺑﻪ زودی راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﻣﺪﺧﻞ ھﺎی ورودی و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻋﯽ ﺷﮫﺮ اﺻﻔﮫﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود  :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ٧ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺻﻔﮫﺎن
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ٣۶درﺻﺪ ﮐﺸﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ۴دو ﺧﺒﺮ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﮔﺰﻣﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﺑﻖ ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ،
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد داوودی روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :اﮔﺰﻣﺎ ﯾﮏ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻮرم ،ﭘﻮﺳﺘﻪ دار
و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎرش ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و دراﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﻠﺘﮫﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﮔﺰﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻮش ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ زردرﻧﮓ روی ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ھﺎ ،داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﮔﻮش ،روی اﺑﺮوھﺎ ،اﻃﺮاف
ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮ روی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺰﻣﺎ درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻋﻼﯾﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﮔﺰﻣﺎ ،درﻣﺎﺗﯿﺖ ﯾﺎ اﻟﺘﮫﺎب ﭘﻮﺳﺖ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،درﻣﺎﺗﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زای ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﯾﺎ در اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺐ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﮫﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﮔﺰﻣﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی
ﮔﺮم ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺮوﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد و ﻋﺮق ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﮫﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮد .
داوودی ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن و ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎرش دارد ،آن را
ﻧﺨﺎراﻧﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺎراﻧﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﺑﺪن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮد .
وی ﮔﻔﺖ  :ژﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،اﮔﺰﻣﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺤﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد ،اﺣﺴﺎس داﻏﯽ و ﻗﺮﻣﺰی روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد.
داوودی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﺿﺎﯾﻌﺎت اﮔﺰﻣﺎﯾﯽ و اﺣﺴﺎس ﺧﺎرش در ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ،ﺑﺮوز
ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺧﺎرش ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ رخ دھﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن ﮐﺮم ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ھﺎی ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ ﺑﺮوز اﮔﺰﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺰﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎ ﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادوﯾﻪ ﺟﺎت ،اﮔﺰﻣﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
داوودی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ دارو و ﭘﻤﺎدھﺎی ﮐﻮرﺗﻮﻧﯽ را ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﻤﺎدھﺎی ﮐﻮرﺗﻮﻧﯽ ﻗﻮی ،ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن
درﮔﯿﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد.
** ﺗﻌﺮﯾﻖ زﯾﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻟﮑﻪ ھﺎی ﻗﮫﻮه ای ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻘﯿﻪ ا  ...ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻟﮑﻪ ھﺎی ﻗﮫﻮه ای در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﮔﻔﺖ  :در اﺛﺮ ﺗﻌﺮﯾﻖ و ﮔﺮﻣﺎ زﯾﺎد ،ﻟﮑﻪ ھﺎی
ﻗﮫﻮه ای در ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﺴﻌﻮد داوودی روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :اوج ﺷﯿﻮع اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ھﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻖ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری زا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻧﮓ داﻧﻪ ﻗﮫﻮه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻼﻧﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﻟﮑﻪ ھﺎی ﻗﮫﻮه ای روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮوز ﻟﮑﻪ ھﺎی ﻗﮫﻮه ای رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻼﺳﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ھﺎی آن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ زﻧﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
داوودی ﮔﻔﺖ :ﻣﻼﺳﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﻠﻮﺳﻤﺎ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل رﻧﮕﺪاﻧﻪ ای اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﮑﻪ ھﺎی ﻗﮫﻮه ای رﻧﮓ در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر و ﻋﻤﺪﺗﺎ روی
ﮔﻮﻧﻪ ھﺎ ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﭘﺸﺖ ﻟﺐ و روی ﭼﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ھﺎی ﻗﮫﻮه ای ﮐﻪ در زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻮرﻣﻮن ھﺎی زﻧﺎﻧﻪ ،ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ
ارﺛﯽ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .
داوودی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ھﺎی ﻗﮫﻮه ای در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ھﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن ،ﺳﯿﻨﻪ و ﮐﻤﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻖ زﯾﺎد ﺑﺪن دارد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﻟﮑﻪ ھﺎی ﻗﮫﻮه ای در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ  ٣٠اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ھﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ھﺎ را ﮐﻨﺘﺮل و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﺪن آن ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
داوودی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻓﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ھﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻖ زﯾﺎد ﺑﺪن ،ﺣﻤﺎم ﮐﺮده و ﭘﺲ از ھﺮ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎم **  ١۵۶٩ **٩١٠۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠٢١١٧٨۵

 - ۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺮﭼﻘﺪر دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﭼﮫﺎر ﻣﺎه از ﺳﺎل ھﻨﻮز ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
؛ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ،ﺑﺤﺚ داغ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺶ و ﻗﻮس دار ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﻞ ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،دوﻟﺖ ،وزارت رﻓﺎه و ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﺎ اﻣﺴﺎل اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﺣﺮف ھﺎ و ﺣﺪﯾﺚ ھﺎ ﮔﺮه ھﺎی ﮐﻮری ﺧﻮرده ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه از ﺳﺎل ھﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺎرﺳﺎل در ﻣﺮاﺳﻢ ھﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﺷﮫﺮﯾﺎری ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻋﻼم ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ و ﺑﺎزار ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺮدم و اراﺋﻪ
دھﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻠﻪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﺷﻮد .

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

وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﻮل داد ﮐﻪ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل( ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد اﻋﻼم ﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﺴﺎل رﮐﻮرد ﺗﺎﺧﯿﺮ زده ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻻن اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻃﯽ دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و رﻓﺎه و دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪ ،ھﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ دﯾﺮﺗﺮ اﻋﻼم ﺷﻮد ھﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم
و ھﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ھﺮ ﻣﻄﺐ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ
داده و ﺑﺎز ھﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻟﻨﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ.
* آﯾﺎ  ۴روز دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد؟
وزارت رﻓﺎه ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎدی ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ رﻓﺎه ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﯽ دھﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ دو ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .
اﻻن از آن وﻋﺪه ﺗﻨﮫﺎ ﭼﮫﺎر روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﭼﮫﺎر روز ﻃﺒﻖ ﻗﻮل دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎدی ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ؟
دﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎدی اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ را ﺑﯿﻦ  ١۵ﺗﺎ  ١٨درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده وﻟﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ  ٢۵درﺻﺪی را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺎدی
آن را ﻣﺤﺎل داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ٢۵درﺻﺪی ﻧﻤﯽ روﻧﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻢ ھﺮ ﺟﻮر ﮐﻪ
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﭘﻮل ھﺎی ھﻨﮕﻔﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ھﻢ
ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﯾﺪ؟ ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﭼﮫﺎر روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه )ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻤﺎن آب ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد( اﮔﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻣﻄﺐ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ آن ﮔﺮدن ﻧﮫﺎده و ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ؟ آﯾﺎ  ١۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎ ﮔﺮاﻧﯽ
ﺣﺎﻣﻞ ھﺎی اﻧﺮژی و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎز ھﻢ ﺷﺎھﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺮﻣﯿﺰی در ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺑﻮد؟/ح

 - ۶دﯾﺎﺑﺖ از ھﺮ  ١٠ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﮫﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﮫﺎن از ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و از ھﺮ ١٠ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ رﺑ ﺎﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود  :اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻪ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮع روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و دﯾﺎﺑﺖ
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش از ھﺮ ﺳﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮگ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻣﻐﺰی و ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺪارﮐﯽ دال ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن داد :آﻣﺎر ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮع ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺣﺪود
 ١٠درﺻﺪ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ﮔﻔﺖ  :در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮏ )ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام
( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ،ﮐﻮری و از دﺳﺖ دادن ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ
اﯾﺤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮع روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎﻗﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﮫﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺟﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﮫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٨٠ﺗﺎ  ٢٠٠٨دوﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و اﻣﺮوزه ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﺎ ١٢درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﭼﺎﻗﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ھﺸﺪار داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺎﺑﺖ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺮوﻗﯽ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﺳﮑﻠﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ھﺎی ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
وی اﻓﺰود  :ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و اﺳﺘﺮس دارد .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ١٩۴ﮐﺸﻮر و درﺻﺪ اﺑﺘﻼی ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ
ﺧﻮن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ارﺟﺎع و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را
ﮐﺎھﺶ دھﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻓﺰود  :در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً  ۴٠ﺗﺎ  ۵٠درﺻﺪ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آن ھﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ داروﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ
ﻣﻐﺰی ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ھﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن زﻧﺎن ﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و
ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن دارﻧﺪ .
ﻋﻠﻤﯽ ** ١۵۴۴**١٣۵۴اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠٢١١۶۴۵
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٧اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده /اﺣﺪاث ھﻤﺰﻣﺎن دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﻟﺒﺮز
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ :اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻟﺒﺮز از اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد.
ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮھﺎدی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه
و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
وی اﻓﺰود :اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪی ﻣﺮدم اﺳﺖ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ،در ﮐﻨﺎر ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﮔﻔﺖ  :ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﺰﯾﺖ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺟﺮاح ،ﮐﻠﯿﻪ
ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﺮاﺣﯽ آن راﯾﮕﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺣﺪاث دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۶٠ﺗﺨﺖ در اﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻟﺒﺮز از اﺣﺪاث دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۴۶٠ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺮھﺎدی ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﻨﺪ.
وی ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ھﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺗﮫﺮان و ﯾﺎ ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی اﻗﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺷﻮد.

 - ٨ھﻤﺎﯾﺶ "اھﺪاء ﻋﻀﻮ  ،اھﺪاء زﻧﺪﮔﯽ" در ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺧﺒﺮ ﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ:ھﻤﺎﯾﺶ اھﺪاء ﻋﻀﻮ ،اھﺪاء زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاھﺮان ﺣﻀﺮت ھﺎﺟﺮ )س( ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اھﺪاء ﻋﻀﻮ اھﺪاء زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اھﻮاز و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺎورﺻﺎد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﯿﺪن اﻣﺮ ﭘ ﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺣﯿﺎت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ھﻤﮑﺎری رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻻزم اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻏﻠﺐ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٩ﻣﻮرد
ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﻪ و  ١٢٠ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻪ اھﺪای ﻋﻀﻮ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه را ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر را اﺣﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺎدی ،ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ اوروﻟﻮژی ﻋﻀﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در اداﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی را ﻓﺮدی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ
ﺣﯿﺎت او ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در او ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮد ،ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺗﯽ را آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی اھﺪای ﻋﻀﻮ از ﻓﺮد ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی را در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﻟﮫﯽ اﻣﺮی ﺟﺎﯾﺰ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد و اﻓﺰود در ھﻤﻪ ادﯾﺎن اﻟﮫﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی اﻣﺮی
ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ھﻤﻨﻮع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ھﺮ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ
اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ  %۴۵ﺑﯿﻤﺎران در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﻮت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮدی ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑﺮای اھﺪای ﻋﻀﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ از دﺳﺖ ﻧﺮود.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻢ ھﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه
) ﻗﻠﺐ  ،رﯾﻪ  ،ﮐﺒﺪ  ،ﮐﻠﯿﻪ  ،ﭘﺎﻧﮑﺮاس  ،ﻗﺮﻧﯿﻪ و ( ...ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد  :ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ اھﺪای ﻋﻀﻮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ روزی ﺑﻪ آﻣﺎر
ﺟﮫﺎﻧﯽ اھﺪای ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺳﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ اھﺪاء ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ .
"
اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣١٣٧۶۶

 - ٩وﻗﺘﯽ ﭘﺮِ ﻗﻮ زﻣﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ  -ھﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺪت
ھﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮ از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ داد.
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ اﺻﻮﻻ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺳﻪ ﻧﻔﺮه را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﻃﯿﻒ را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر زن و ﺷﻮھﺮ در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎری
ھﺎی ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ...ﻧﺎﭼﺎر از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﭘﺮورﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻻزم اﺳﺖ

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

واﻟﺪﯾﻦ ﭼﺸﻢ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی در ﺻﻮرت ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎی آﻣﻮزش و
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ روش ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺎﺗﻮان در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪی را ﮐﻪ ﻣﺪام ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﮫﺎت وﯾﮋه ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ آرام آرام ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن دور ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .
واﻟﺪﯾﻦ او ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﺳﺨﺘﯽ ھﺎی آﻧﮫﺎ را ﻧﮑﺸﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ آوردن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ وی و آﻣﺎده
ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت را در ذھﻨﺶ ﻧﻘﺶ زده اﻧﺪ و او از واﻗﻌﯿﺎت ﮔﺎه ﺳﺨﺖ و ﺧﻮرﻧﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﻧﺪارد .
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪی ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ھﺎ و ﻓﺸﺎرھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ در ﻣﻮاﺟﻪﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه اش ﮐﻨﺎر آﯾﺪ؟
ﻣﺤﻮل ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرھﺎی در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﺳﻦ و ﺳﺎل ﮐﻮدک ،ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ھﻤﺮاه ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﭘﺮھﯿﺰ از
ﺗﻮﺟﮫﺎت وﯾﮋه و اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ھﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ...ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد.
ﮔﺴﺘﺮش اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ
ﮐﻮدک ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی واﻟﺪﯾﻦ روﺑﻪ رو ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ر اه ﭘﺮوراﻧﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻧﺪک اﻧﺪک ﻣﻐﺮور ﺷﺪه و ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮد را ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ در
ﺟﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﺗﻮﻗﻊ را از دﯾﮕﺮان ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ  .واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻏﺮور و ﺣﺴﺎدت ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﺳﻮی وی
ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و دﻋﻮا ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﯾﺎ اداﻣﻪ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﮐﻨﺎر ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ھﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ رﻓﺘﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺎرج از
ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و ﻏﺮض و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮزﻧﺪان ،اﻓﺮادی دروﻧﮕﺮا ،ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮ و ﻣﺪام در ﺣﺎل ﮐﺴﺐ ﺻﻔﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﺠﻮﺷﯽ وی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ھﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﮔﺮوھﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﮫﺪﮐﻮدک،
ھﻤﺒﺎزی ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن وی ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ در ﺣﺪ ﻓﮫﻢ
وی و ...ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﻠﻮی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﻄﺎھﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ زودرس
ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪھﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ را ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود از روﺣﯿﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺳﻨﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺣﺮف ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﮔﻨﺪه ﺗﺮ از دھﺎن ﯾﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .از ھﻤﯿﻦ رو زودﺗﺮ ھﻢ اﺣﺴﺎس
اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدن در آﻧﮫﺎ زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺒﺎزی ھﺎﯾﯽ در رده ﺳﻨﯽ ﺧﻮد او ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک و ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﮔﺬران اوﻗﺎت ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﻻن وی و...
در ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎری رﺳﺎن اﺳﺖ.
واژه ھﺎی ذھﻨﯽ
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺑﻪ ازای واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ واژه ھﺎی ذھﻨﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی اﺳﺖ .واژه ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﻤﻮ ،ﺧﺎﻟﻪ ،داﯾﯽ،
ﻋﻤﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و ...ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺮھﻪ ای از زﻣﺎن ،ذھﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺴﺮت داﺷﺘﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺸﺎن اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻸ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه از ﺗﻤﺎﺷﺎی ھﻤﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻤﺒﺎزی و ھﻤﮑﻼم و ھﻤﮑﻼس و ﺣﺘﯽ ھﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﮏ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﭘﺮﻓﺎﻣﯿﻞ و دارای رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﮔﺎھﯽ ﺷﮑﻞ ﺣﺴﺮﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ در
ﮐﻼم و ﺑﯿﺎﻧﺸﺎن اﻇﮫﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺎھﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮔﺮدش ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﮑﺎران و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دورﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ذھﻦ آﻧﮫﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺑﻮﯾﮋه آن ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺪا زدن دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺧﺎﻟﻪ و ﻋﻤﻮ ،ﺣﺲ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺑﻪ ازای اﯾﻦ واژه ھﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﮔﺎھﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮدن ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ھﻢ ﺧﻮﺑﯽ دارد ھﻢ ﺑﺪی .ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽ آورد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮدن و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮔﺮه ﺑﺨﻮرد ،آﺳﯿﺐ رﺳﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل و اﺧﺘﻼل در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ،او را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ را ﮐﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻮدک ﺗﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ روﺑﻪ روﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم او در ﮐﻼس ھﺎی ھﻨﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای ھﻤﮑﻼﻣﯽ ﺑﺎ او و...
ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻢ زﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ او ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ھﻢ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﻤﺴﺎﻟﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮫﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎن زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ھﻤﻮاره
داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
از ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﯽ روز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮ ﻗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺰرگ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر را زﻣﺨﺖ و ﻧﺎﺟﻮر ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد) .ﺟﺎم ﺟﻢ  -ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭼﺎردﯾﻮاری(

 - ١٠آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  -اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه ﻓﺮد اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻧﺎم دارد و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺿﻄﺮاب و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دوﯾﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﻮاره ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز  ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺧﻮد ﻗﻠﺐ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﺖ زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

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

اﺧﺘﻼل ﭘﺎﻟﭙﯿﺘﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﯾﺘﻢ ﻋﺎدی ﺗﭙﯿﺪن اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﯿﺎﺗﯽ دﭼﺎر
اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺒﯽ _ ﻋﺮوﻗﯽ ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻠﯽ ﻗﻠﺐ ،رﯾﻪ و ﺧﻮن در اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ھﺮ ﻧﻮع ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﺟﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﯾﺘﻤﯽ ﻗﻠﺒﯽ )ﺿﺮﺑﺎن
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻗﻠﺐ( و ﯾﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭼﻮن از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آب ﺑﺪن )دی ھﯿﺪراﺗﻪ ﺷﺪن( ،ﺗﺐ ،اﺧﺘﻼﻻت ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪی ،ﮐﻢ
ﺧﻮﻧﯽ ،ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﭘﺎﻟﭙﯿﺘﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮک ھﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﭼﻮن اﺿﻄﺮاب ،اﺳﺘﺮس و ﺗﺮس در ﺑﺮوز ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮن ھﺎ در اﺛﺮ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ھﺎی اﻟﮑﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داروھﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ھﺎ در ﺑﺮوز
ﭘﺎﻟﭙﯿﺘﯿﺸﻦ ﻗﻠﺐ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

 ١١ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﮔﺘﻤﯿﺮی روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :در ﮔﺰارش  Scimago Institutions Rankingsﻣﺮﮐﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه  SCOPUSدر ﺳﺎل  ٢٠١١اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان رﺗﺒﻪ دو
ﮐﺸﻮری ﭘﺲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ،رﺗﺒﻪ ھﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺎ  ٢٢٧رﺗﺒﻪ ارﺗﻘﺎ ،رﺗﺒﻪ  ۴۶۴ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﮐﻨﻮن  ٩ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان ﮔﻔﺖ  :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮری،
ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و  ٣٢١ﺟﮫﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮐﺸﻮری ،ھﺸﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و  ۵٠٣ﺟﮫﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس رﺗﺒﻪ ﭼﮫﺎرم ﮐﺸﻮری،
 ١١ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و  ۶۵٨ﺟﮫﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﻮری ١٢ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و  ۶٧٠ﺟﮫﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز رﺗﺒﻪ ھﻔﺘﻢ ﮐﺸﻮری٢١ ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و  ٩٨٠ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﮔﺘﻤﯿﺮی اﻓﺰود :در  ١۴رﺗﺒﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه در رﺗﺒﻪ دوم و داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎھﺮه از ﻣﺼﺮ در رﺗﺒﻪ ﻧﮫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺮار دارد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﺎ  ٣٩ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺻﺪر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﮫﺮام ١٣۴٨/١٣٩١/اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠٢١٠٨٨١

 - ١٢ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص زﻧﺎن
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن )وﻓﺎ(  :ﺷﺸﺼﺪ و ھﺸﺘﺎد و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ھﯿﺎت اﻣﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری زﻧﺎن و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اھﺪاف اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اراﯾﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اھﺪاف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ زن ﻣﺘﻌﮫﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺟﺬب آﺳﺎن و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﮫﺎ و
اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ،
ـ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و ﮐﺎھﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ـ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری و ھﻤﺴﺮی ﭘﺮﺳﻨﻞ،
ـ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن،
ـ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ھﻤﮕﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در اﺑﻌﺎد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن،
ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺮاﮐﺰ اراﯾﻪ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﻏﻞ و ﺷﯿﺮده ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻣﻨﺪان زن در دوران ﺷﯿﺮدھﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮاردی از ﻋﺪم ھﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ،
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
* ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ از ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺑﺎﻧﻮان ﻗﺮآﻧﯽ
در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺑﺎﻧﻮان ﻗﺮآﻧﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﻦ دﻓﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و
اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮھﻨﮓ وﻗﻒ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

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

ﺗﺎﺳﯿﺲ  ٢١داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮآﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان از
دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﻮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺮآﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻠﯽ در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮآﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن
در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﻮﯾﺎت
رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ در ﻋﻤﻖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﻗﺮآن در زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

 - ١٣دارو؛ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ؟!
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن  -اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داروﯾﯽ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺿﻤﻦ
اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ٩۶درﺻﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ٢ھﺰار و  ۵٠٠ﻗﻠﻢ دارو در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ...
اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داروﯾﯽ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ  :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ٩۶درﺻﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ٢ھﺰار و  ۵٠٠ﻗﻠﻢ دارو در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ھﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ٢ھﺰار و  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺣﺪود ٣٠ﺗﺎ  ٣۵درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻢ  ۴درﺻﺪی داروھﺎی وارداﺗﯽ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
دﺳﺘﺠﺮدی ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١٢داروی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارد .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو
در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﺮا ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ،ﻣﺼﺮف داروی ﺧﺎرﺟﯽ
را ﺑﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ؟ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری داروﯾﯽ
دﮐﺘﺮ ھﺎدی ﭘﻮر ﯾﮏ داروﺳﺎز درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی دارد
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی روزآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﺬران اﻣﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
رﻗﺎﺑﺘﯽ را در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دارو ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو در
ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺎن ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ۵٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو  ،در ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ۵٠درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو٩٧ ،درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻇﮫﺎر ﻣﯽ دارد :ﻣﺼﺮف دارو در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر در ھﺮ روز ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﻠﻢ
دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ رﯾﺎﻟﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف دارو در ﮐﺸﻮر ۴٢ ،دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن در
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ  ١۴٢دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺮورت دارد ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪﻋﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ داروھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺟﻤﺸﯿﺪ زھﯽ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی داﺧﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﺳﺎز ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ ﻧﺪھﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ داروھﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد .
اﻣﺎ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دارو ،ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از داروھﺎی وارداﺗﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ذھﻨﯿﺖ ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص
ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ذھﻨﯿﺖ ﻣﺮدم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎرﺟﯽ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﺟﻨﺲ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ھﻢ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ھﻤﻪ داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ھﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ دارو را
ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران دارو ،ھﻨﻮز ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺠﺎرت
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  .دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺘﺼﺮی ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد .از
ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه دارو ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ دارو ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﯿﭻ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ای ﺣﻖ ﻧﺪارد دارو را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ داروﺳﺎز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻒ ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ )ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ دوز ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار دارو( ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻒ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی داروﺳﺎزی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﺣﻮزه دارو
اﺳﺖ ،ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم را دارﻧﺪ و ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروھﺎی داﺧﻠﯽ درﻣﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی  ...از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻋﺪد ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  ٢٠وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ٩۵درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ داروھﺎی داﺧﻠﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو
ﮐﯿﻔﯿﺖ داروی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﮔﺎه ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺛﺮ دارو از ﮐﺪام ﮐﺸﻮرھﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد؟ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﻋﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ دارو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺧﺎﺻﯽ دارد ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﻨﺪ و ﭼﯿﻦ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ھﻢ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﺷﺮﻋﯽ آن را رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ
از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوز ﻣﻮﺛﺮ و ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻒ آن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  ٢٠وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ رد ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ  .اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دارو ،دوز ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.

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

دﮐﺘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ادواری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد  .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ داروی
ﺗﻮﻟﯿﺪی وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد.
ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داروھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﭘﺲ ﻋﻠﺖ رﻏﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺗﻤﺎﯾﻞ آن ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروی ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﮐﺘﺮ ﻣﮫﺪی ﻣﺤﻤﺪزاده رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد دارو در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ دارو را در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ ،اﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ داروھﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ آن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ﭼﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻗﺮﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮش ﺑﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ  .ﯾﮏ
ﺑﺮوﺷﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،راﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮده و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ دارو ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دارو ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮف داروھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دارد.
ﺟﻤﺸﯿﺪ زھﯽ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ .وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ دارو ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ  .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم و از ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻻزم
ھﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،داروھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺘﺼﺮی ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
داروھﺎی وارداﺗﯽ دو دﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ داروھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن ھﺎ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ واردات آن دارو ﺿﺮوری
اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی داروھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ داﻧﺶ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ھﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ھﻤﺎن دارو از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ وارد
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروی ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد .ھﺪف دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﭼﻨﯿﻦ داروھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮد.
وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد :در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ داروی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از داروی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  ٢٠وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺑﯿﻤﺎر را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﯿﻤﺎر در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف دارو
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ دارو را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروی ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﺖ.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ھﻢ در ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ آن ھﺎ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﺎران از داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
از وی ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮ داروی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروی اﯾﺮاﻧﯽ رد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﻋﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻼ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،آن ﺳﺎل ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ دارو زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .اﻣﺎ ﻧﺒ ﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ و داروی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را
ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﻪ داروی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ھﺎدی ﭘﻮر داروﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﭙﯽ
ﮐﺮدن داروھﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از ﻓﺮآورده ھﺎی داروﯾﯽ را در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽ داﻧﺪ.
اﯾﻦ داروﺳﺎز ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﻦ ،ھﻨﺪ و ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی داروﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ داروھﺎی ژﻧﺮﯾﮏ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ،
ﺳﮫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﺑﺎزارھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﮐﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ
آن ھﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات دارو ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ را در
ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ھﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
دﮐﺘﺮ ھﺎدی ﭘﻮر در اداﻣﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد :اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ داروﯾﯽ ﺟﮫﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ٢۵ﺗﺎ ٣١درﺻﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ١٨ﺗﺎ٢۴
درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ۴۵ﺗﺎ ٧۵درﺻﺪ ،در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﮫﻢ دارﻧﺪ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی داروﺳﺎزی داﺧﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ٩١ﺗﺎ٩۶
درﺻﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ٠٫۵ﺗﺎ ٢درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش٣ ،ﺗﺎ  ٧٫۵درﺻﺪ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﮫﻢ دارﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪی را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﺮ روز ﺷﺎھﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ داروﯾﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران داﺧﻠﯽ ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭼﮑﯿﺪه ﮔﺰارش
ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھﺮ روز ،داروی ﺟﺪﯾﺪی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
داروﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ ﮐﺪام ﺳﺎﻻﻧﻪ ۵ﺗﺎ  ١۵ﻗﻠﻢ داروی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  ٩۶درﺻﺪ داروی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ،در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب دارو اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ داروی ﺗﻮﻟ ﯿﺪ داﺧﻞ را ھﻤﭙﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروھﺎی ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ.

 - ١۴ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮن ھﺎ ی اھﺪاﯾﯽ در ﺷﯿﺮاز ﮐﺬب اﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﻮﮔﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮن ھﺎی اھﺪاﯾﯽ در ﺷﯿﺮاز را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای
ﺗﮫﯿﻪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﺘﻖ از ﺧﻮن ﺑﺮآورد ھﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺠﺎم و در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ؛
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﻮﮔﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮن ھﺎی اھﺪاﯾﯽ در ﺷﯿﺮاز را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﺘﻖ از ﺧﻮن ﺑﺮآورد
ھﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺠﺎم و در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﻮﮔﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮن ھﺎی اھﺪاﯾﯽ در ﺷﯿﺮاز را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﺘﻖ از ﺧﻮن ﺑﺮآورد
ھﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺠﺎم و در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﺸﻮر ،اداﻣﻪ داد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد؛ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭘﺎﯾﻪ و
ﻣﻮﻇﻔﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺧﻮن ﺳﺎﻟﻢ ،ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﭘﻼﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ .
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺮآورده ﭘﺎﯾﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ھﯿﭻ ﮔﺎه ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎﺑﺖ آن ھﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ھﯿﭻ ﮔﺎه ھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ھﺰﯾﻨﻪ از ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮔﻔﺖ  :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﺎره ﻓﺮآورده ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ؛ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻼﮐﺖ از ﯾﮏ اھﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻼﮐﺖ آﻓﺮزﯾﺲ ،ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺗﮫﯿﻪ ﻓﺮآورده ھﺎی ﭘﻼﮐﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻼﮐﺖ ھﺎی اﺷﻌﻪ دﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ھﺎی آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ.
ﺗﻮﮔﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭘﻼﮐﺖ ھﺎی اﺷﻌﻪ دﯾﺪه در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ھﺴﺘﻨﺪ ،اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٣۶٣اﻋﻼم ﺷﺪ ﺟﺰء ﺣﯿﻄﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ وارد آن ﺷﻮد اﻣﺎ ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ  :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ درﻣﺎن در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه ورود ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی وﯾﮋه و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮآورد ھﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺖ  ،ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮآورد ھﺰﯾﻨﻪ ای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز دﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻼﮐﺖ آﻓﺮزﯾﺲ ﺑﺎ ﭘﻼﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در اﻃﻼﻋﯿﻪ ھﺎﯾﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺑﺮآورد ھﺰﯾﻨﻪ ،دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﮫﯿﻪ ﭘﻼﮐﺖ ﺑﻪ روش
آﻓﺮزﯾﺲ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﭘﻼﮐﺖ ھﺎی اھﺪاﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﻮن را ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻘﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ھﺰﯾﻨﻪ
ای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ درﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ روی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮن ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ.

 - ١۵ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺤﺼﺎرداروی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ -
ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻓﻨﺎوری وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ازﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺤﺼﺎرداروی ﭘﺮﻓﺸﺎری رﯾﻪ )ﺑﻮﺳﻨﺘﺎن ( ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دراﺧﺘﯿﺎرآﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮداد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻣﺎ ،دﮐﺘﺮﻗﺎﻧﻌﯽ ،اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوزداروی ﺑﻮﺳﻨﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﺮﻓﺸﺎری رﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﻣﺎرﻣﺮگ وﻣﯿﺮﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دارودردﻧﯿﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ داروﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﻤﺎردﭼﺎرﭘﺮﻓﺸﺎری رﯾﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازﺑﯿﻤﺎران دردﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دارورا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮرازدوﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارودردﺳﺘﻮرﮐﺎرﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﯾﻦ دارو آﻣﺎده ﺷﺪ
ودرﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ھﺎی اﯾﻦ داروﻧﯿﺰﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا وداروﺑﻪ آن ﻣﺠﻮزداد ودرﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮوارد ﺑﺎزارﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻌﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ دارودردرﺟﻪ اول ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﻓﺸﺎری اوﻟﯿﻪ رﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺼﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ داروﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎرراﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ ازﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدرزادی ﻗﻠﺒﯽ ھﻢ دارﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دارودراﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﯿﻤﺖ آن ۴٠درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .
وی ﮔﻔﺖ  :درﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف آن ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ٣٢۵دﻻرﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ھﺰﯾﻨﻪ داﺷﺖ وﻟﯽ
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ۴٠درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ دارورا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ واﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ داروﻗﯿﻤﺖ
داروﮐﻤﺘﺮازﻗﯿﻤﺖ اﻣﺮوزآن ﺷﻮد.

 - ١۶ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﺸﺖ ﺗﺎ١٠درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و از رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﮫﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ  ۵٣درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ
ﺳﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻧﺪارﻧﺪ .
دﮐﺘﺮ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ٩٧درﺻﺪ از ﻣﺎدران ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد را دارﻧﺪ؛ ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪود  ٨٠درﺻﺪ و ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺣﺪود ﭼﮫﺎر درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۵ﺳﺎل دارای ﮐﻢ
وزﻧﯽ ،ﺣﺪود  ۶درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪی و ﺣﺪود  ۴درﺻﺪ ﻧﯿﺰ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﻻﻏﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ وﺿﻊ ﺑﮫﺘﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ/.ﻋﻂ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٠

ﺗﺎرﯾﺦ 13ﺗﯿﺮ 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ١٧ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن داوﻃﻠﺐ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :از اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺰﺷﮑﺎن داوﻃﻠﺐ ﻃﺮح
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺎﯾﺶ آن ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﭘﺰﺷﮑﺎن در ھﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻣﮫﺮ ،ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی اﻇﮫﺎر
داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ھﺮ ﻓﺮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴٠٠ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻼﻣﺖ وی در ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را در اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺠﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﻧﺎم
ﺑﺮد و اﻓﺰود :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﺧﯿﻞ ،رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن اداﻣﻪ داد :ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻃﺮح ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪ ھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از آن ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ
ﻃﺮح ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﺟﺮای ﮐﺸﻮر آن ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺤﺚ درﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﺮ
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻧﺰد ﺑﮫﻮرز ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ دارد و ﺑﮫﻮرز ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽرود و ﺟﻮﯾﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد دارای ﻣﺘﻮﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ھﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ،اﻧﺘﺨﺎب و اﮔﺮ ھﻢ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ وارد ﺷﺪن در
ﻃﺮح را ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ھﺰﯾﻨﻪھﺎی درﻣﺎن و داروی ﺧﻮد را آزاد و ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪ دوﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح وﯾﺰﯾﺖ ھﺮ ﻓﺮد و ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ داروﯾﯽ آﻧﮫﺎ راﯾﮕﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ھﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮏ ھﺰار و
 ٧۵٠ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و از ﺳﺎل ﺟﺎری ھﻨﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮدم ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺎﺣﺐ ھﻮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺮت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و درﯾﺎﻓﺖ درﻣﺎنھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﻮدن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ دارد.

 - ١٨ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی واﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺼﺮف آب رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و
ﻧﯿﺰ آب ﺑﻮﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ھﺸﺪار دھﻨﺪه ﻧﺪارد ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
 ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻪ ای دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﻮردن ﺳﺒﺰی ھﺎی ﺧﺎم ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ راه ھﺎ ،از رﺳﺘﻮران ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﮫﯿﻪ و از ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ/.ﻋﻂ

 - ١٩ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ،اﻃﻔﺎل ،ﭘﺰﺷﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻇﮫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻪ در اﺻﻔﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۶٠درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺻﻔﮫﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ٢٠ﺑﯿﻤﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﺑﯿﻤﺎر در روز دارد .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ودرﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﭼﻮن در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺰﺷﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی از وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺪارد و  ٩٠درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ داده ﺷﻮد ،ھﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه
زودﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ٨٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ در ھﻤﺎن ﻣﺎه اول اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ھﯿﭻ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و  ٢٠درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ  ٣ﻣﺎه
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮏ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد  :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻮر ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺷﺪﻧﺪ.
رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮدر اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ  ٧٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ و رادﯾﻮﻟﻮژی ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ھﺰﯾﻨﻪ آن را در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .
وی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻪ روی رﻧﺞ  ١٢ﺗﺎ  ١۵ھﺰار ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺰار و  ٨٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ و دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ ھﺮم ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ.

 - ٢٠ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ

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

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺮم ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ دوﺷﻨﺒﻪ در ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻋﻤﺪه ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :در ﻣﺎهھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد  ١٠ھﺰار و  ۴٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ را ﺟﺬب
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﺧﻮان دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ را راھﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﭼﻮن در ردﯾﻒ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﯿﭗ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ دارد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻼء ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺑﺮواﯾﻢ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺴﺎل
ﭘﯿﺶروی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ و راھﮑﺎرھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ " در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت دو روز در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و اﺳﺘﺨﺪام ،ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ و در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﮫﯽ و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و روﺳﺎی ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶھﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

 - ٢١دﮐﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺸﺪت از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ ھﺎی  BTSدر
ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ ھﺎی  BTSدر ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺮدان ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ،اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ،ﭼﺸﻢ و ﺳﺮ درد ،ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ
ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻋﻮارض اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺼﺐ دﮐﻞ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ) (BTSدر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اﭘﺮاﺗﻮرھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮدﮐﻮی ،ﺑﻨﺪر ﮔﺰ و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﮐﻤﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوھﺶ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﺛﺮات اﯾﻦ اﻣﻮاج و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎورت و
ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج آﻧﺘﻦ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺮدان ،اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ،اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ،ﭼﺸﻢ و ﺳﺮ درد ،ﮐﻢ اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻋﻮارض اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺼﺐ دﮐﻞ ھﺎ و آﻧﺘﻦ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮازﯾﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد  ،اذﻋﺎن
داﺷﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﺼﺐ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ھﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﺷﻌﺎع ﻣﺠﺎز آﻧﮫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ھﺎ ،ﺑﺎ اﺗﺎق ﺧﻮاب و ﻣﻨﺰل اﻓﺮاد ﻓﺎﺻﻠﻪ ای
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ دارد.
ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﯽ روﯾﻪ دﮐﻞ ھﺎی  BTSﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺗﮫﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﺮ
ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،درﺑﺎره آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان
آزﻣﺎﯾﺸﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه را ﮐﻨﺎر ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﯾﮏ داﻧﻪ ذرت را ﻣﯿﺎن آن ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﯾﻦ داﻧﻪ ذرت ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎپ ﮐﺮن ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻣﻮاج آﻧﺘﻦ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺟﺴﺎم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ
ﻋﻮارض اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﺪی ﺷﻮد.
ﻧﻈﺮی ﻣﮫﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ ھﺎی  BTSﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﮐﻨﺘﺮل را اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﺘﻦ ھﺎ را از ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﺪﮐﻮدک ھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در آن ھﺎ رﻓﺖ و
آﻣﺪ دارﻧﺪ؛ دور ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ  ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﮫﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اﭘﺮاﺗﻮرھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی ھﻤﺮاه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود  :ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﮫﯿﺰات در ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه و ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﮐﻞ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ  .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻓﺰون ﺑﺮ  ١۴ھﺰار اﯾﺴﺘﮕﺎه  btsدر ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

 - ٢٢ﻓﺘﺎﺣﯽ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ،آب ﺳﺮدی ﺑﺮ اوﺿﺎع آﺷﻔﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺖ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﮫﺎﺟﺮت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺒﻮد
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺣﻮزه ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  ،ﻋﺎﺑﺪ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﻇﮫﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ روزاﻧﻪ  ۴٠ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮای
ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺣﻮزه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اروﻣﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ روﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ :ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺘﺎﺣﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﺬب ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ازای ﺗﺨﺖ ﺑ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺎن  ٠/۵ﺗﺎ
 ٠/٨ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری  ١/٨ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺮوی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﮫﺎﺟﺮت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮫﻢ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻏﺪﻏﻪ ھﺎی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮫﺎﺟﺮت و ﻓﺮار ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺘﺎﺣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو در ﺣﻮزه ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﯾﺎد آور
ﺷﺪ :رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻋﺪه اﺳﺘﺨﺪام  ٢٣ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران را داد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻨﻮز اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺳﻮی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ١۵٠ھﺰار ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﮫﺎ ﺷﺎﻏﻞ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و  ٨۵درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﮫﺎﺟﺮ
زن و  ١۵درﺻﺪ را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﺮاﻧﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ  ۴٧درﺻﺪ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ
 ٣٣درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ/.

 - ٢٣ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن۶٠ :درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺻﻔﮫﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻪ در اﺻﻔﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﮐﻪ  ۶٠درﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺻﻔﮫﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از اﺻﻔﮫﺎن ،اﺣﻤﺪ رﺿﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی
اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ٢٠ﺑﯿﻤﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ھﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﺑﯿﻤﺎر در روز دارد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺪھﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن در ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺰﺷﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ
درآﻣﺪی از وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺪارد و  ٩٠درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ داده ﺷﻮد ،ھﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه زودﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﮐﺮدن
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ٨٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ در ھﻤﺎن ﻣﺎه اول اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون
ھﯿﭻ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و  ٢٠درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ  ٣ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮏ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻤﻪھﺎ ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﺤﻮر ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺷﺪﻧﺪ.
*وﯾﺰﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺰار و  ٨٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ  ٧٠درﺻﺪ ھﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ و رادﯾﻮﻟﻮژیھﺎ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ھﺰﯾﻨﻪ آن را در ﺑﺨﺶھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ  ٣٠درﺻﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﺎﺿﯿﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﻪ روی رﻧﺞ  ١٢ﺗﺎ  ١۵ھﺰار ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺰار و  ٨٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﯿﻤﻪھﺎ و دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد اﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻦ ھﺮم ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ی٣٠

 - ٢۴ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ
اﻳﻤﻨﺎ  -دﺑﯿﺮﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻤﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﮐﺮﻣﯽ ﭘﯿﺶ از ﻇﮫﺮ اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺤﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ و
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را در ﮐﺸﻮر و در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن دﻧﺒ ﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد دﺷﻤﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٣
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ در اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،درﻣﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
دﺑﯿﺮﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺪاد ﻣﺮزھﺎی ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﮫﻢ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺠﮫﺰ ﮐﺮدن ﻣﺮزھﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ .
ﮐﺮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﺷﻤﻦ را ورود ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮھﺎی آﺑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ورود ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﮐﺮﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﯾﮏ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ھﺸﺪار وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺸﻒ  ٧ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ،از رﺷﺪ  ٣۶درﺻﺪی اﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد .
وی ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ھﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻮر در ﻣﺤﻠﻪ ھﺎی اﺻﻔﮫﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را
ﭘﺎﺗﻮق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ٧۵ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﮫﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و درﻣﺎن
ﻣﻌﺘﺎدان ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه ﺗﻼش ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮ اد ﻣﺨﺪر ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺮﻣﯽ اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮد ،داﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻟﻮده
ﺗﺮ از ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.

 - ٢۵ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢١٧ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺳﺮاب ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی از اﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ٢١٧ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺳﺮاب ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ٩٢ﺧﺒﺮداد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﯾﺎ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯿﺰاده در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاب ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل  ٨٧ﺷﺮوع ﺷﺪه و۴۶
درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮای آن  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و در اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ  ۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮاب در زﻣﺮه ﻃﺮح ھﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎرﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه  ١۵٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺰاده اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮ اول ھﯿﺎت دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١۶ھﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در  ١۴ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ در ﭼﮫﺎر
ﻃﺒﻘﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
وی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﺪی ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﺮوژه
ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.

 - ٢۶ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه وﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺧﺒﺮ داد ﺗﮑﻤﯿﻞ  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﮫﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﺪاث  ٣ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﮫﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
اﺳﺘﺎن و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮫﺮه ﺑﺮدار ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﻣﺸﮫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی" ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ اﻇﮫﺎر ﮐﺮد :اﺣﺪاث ﭘﻨﺞ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﭘﻨﺞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﻔﺮھﺎی ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﮫﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮ ﻋﮫﺪه اﯾﻦ اداره
ﮐﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن روﻧﺪ اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی  ٢۴ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ،ﮐﻼت و رﺷﺘﺨﻮار ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه ﺷﮫﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺮوژه را ﺗﺎﮐﻨﻮن  ١٠۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٧٧١ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺒﻠﻎ ١٠
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺸﺎوران دو ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی  ٣٢ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺧﻠﯿﻞ آﺑﺎد و  ۶۴ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﻓﺮﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه
ھﺎی ﻣﮫﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٧۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٣۶٠ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺣﺪوده  ۴۶و  ٣٠درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .
وی اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات و اﺟﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﺪاث ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار دھﯿﻢ.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/ی٣٠
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٢٧ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ دووﻣﯿﺪاﻧﯽ ورزﺷﮑﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ :ھﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮری دووﻣﯿﺪاﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻋﻀﺎء ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  ،ھﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮری دووﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺮدان ورزﺷﮑﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪاﻋﻀﺎء ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اداره ﮐﻞ ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن و ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ھﯿﺄت دووﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ھﺎ ﺑﺎ  ۴رده ﺳﻨﯽ در ﻣﻮاد دوھﺎی ،١٠٠ ،٢٠٠ ،۴٠٠ ،٨٠٠ ،١۵٠٠ ،ﭘﯿﺎده روی ۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ،ﭘﺮﺗﺎب وزﻧﻪ  ،ﭘﺮﺗﺎب ﺗﻮپ و ﭘﺮﺗﺎب ﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻘﺎم ھﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺗﯿﻤﯽ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 .١ﻓﺎرس
 .٢اﺻﻔﮫﺎن
 .٣ﻣﺎزﻧﺪران
 .۴ﻣﺮﮐﺰی
 .۵ھﻤﺪان
 .۶ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری
"
اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ورزﺷﯽ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٣١٣۶٢٧

 - ٢٨وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ »ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ« ﻣﺸﮑﻞ دارد؟
اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز  -رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در درس »ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ« ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ او ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻦ درس را از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ،
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در درس ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
اﮔﺮ اﯾﻦ درس را از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،وزﯾﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻓﮑﺎرﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﮫﺮ ،رﯾﯿﺲ
ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ و ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ١٢ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺪود  ١٠٠ﺗﻦ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎب ھﺎی درﺳﯽ در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺎرش و ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی
رﺳﻢ اﻟﺨﻂ و ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر در ﮐﺘﺎب ھﺎی درﺳﯽ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮫﺮام ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﻓﺖ،
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ھﺎی درﺳﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ﭘﺮداﺧﺖ.
وی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﺣﺬف درس ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ھﻨﻮز ﺑﺮﺧﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻣﺎ
ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺷﯿﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﮔﺮم ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ آن را در ﺟﺎی ﺧﻨﮏ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺗﻮری ﯾﻮی آن
ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟!
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮھﺎی زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد دروﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دھﻘﺎن ﻓﺪاﮐﺎر و
ﻋﻤﻮﺣﺴﯿﻦ ﮔﺎو ﺷﯿﺮدھﯽ داﺷﺖ ،ھﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ
ﻋﻮاﻃﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت در زﻣﺎن
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن ) ٢ﺳﺎل( ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ  :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن رﺳﺎﻟﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺻﺮف ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی زﯾﺎد ﺑﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﻧﺪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺪارس اﯾﺮان از اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎزی ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﭼﻘﺪر از ﭘﯿﺎﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺎ
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ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ؟
وی ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺣﺪود  ۴٠ھﺰار واژه ﻣﻌﺎدل ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﺠﻮم واژه ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از اﯾﻨﮫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻓﺮدوﺳﯽ  ٣٠ﺳﺎل رﻧﺞ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻋﺠﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﻧﺪه ﮐﺮد،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺪی ﻧﯿﺎز دارد.

 - ٢٩ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻮز  -وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺑﻮدﺟﻪ ھﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه را ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﮫﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮﻧﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﺎ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﯽ ارزش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺠﮫﻮل
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮﻻت ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ راھﮕﺸﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻮدﺟﻪ در اﻣﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راھﮕﺸﺎ
ﺑﺎﺷﺪ،ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﻧﻈﺎرت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ھﻢ ﺑﻮدﺟﻪ داده ﺷﻮد و ﻧﻈﺎرت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﻧﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دور ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ھﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﻓﺰود :ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ در وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ
و در  ۵ﺳﺎل اول ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﻤﺎم
اﺳﺘﺎ ن ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در آن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺖ  .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮫﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ھﺎ اﻋﺘﺒﺎرات را ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و از ﺑﻮدﺟﻪ
ھﺎی ﺧﻮد ﺻﺮف ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺰﯾﻨﻪ ﯾﮑﺠﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎر روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و
اﺟﺒﺎرا ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آن را ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﻋﺪم ھﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺎل آﺗﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات آن ﮐﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻏﯿﺮ از ﺟﺎی ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﮐﺸﻮر و ﻧﺤﻮه اداره ﺑﻮدﺟﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ٣٠ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺎروری ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ ،ﮔﻼﯾﻮل اردﻻن روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی آن از ﻓﻘﮫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ،ﺑﻠﻮغ ،اﻗﺪاﻣﺎت واﻟﺪﯾﻦ ،وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ازدواج،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
**ﺑﺮرﺳﯽ ھﻔﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﻔﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ،ﺳﯿﮕﺎر ،ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﻧﺎھﻨﺠﺎر  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ،ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﻌﻼ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اردﻻن اﻓﺰود :ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری  ،ھﻼل اﺣﻤﺮ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺻﻔﮫﺎن ھﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺮ
ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﯾﻢ .
**اﺑﺘﻼی ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﺷﺶ ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎل ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر ۵/٣ ،درﺻﺪ دﺧﺘﺮان دﭼﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
اردﻻن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  ۴/٢درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ  ،اﻓﺰود :ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ  ،ﻋﯿﻨﮏ داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﻧﺪ .
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ  ٩١/٧درﺻﺪ ،ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اول راھﻨﻤﺎﯾﯽ  ٩١/۴درﺻﺪ و
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ ٩٨ ،درﺻﺪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻤﺎم ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ٩۴درﺻﺪ اﺳﺖ .
اردﻻن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼل ﺷﻨﻮاﯾﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﻤﻌﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
**ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٦
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اول راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اردﻻن اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
**اﺧﺘﻼل وزن ،اﺧﺘﻼل ﺷﺎﯾﻊ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ  ،ﮔﻔﺖ :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺮای  ٣٠ھﺰار ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﺧﺘﻼل وزن ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ .
اردﻻن اﻓﺰود  :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی آﻣﺎده و ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
**آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﺑﺼﻮرت
ﮐﻼس ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ داد.
اردﻻن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﻗﻢ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﺗﮫﺮان و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
**ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ  :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪن اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع،
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اردﻻن اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺴﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و اﻟﺒﺮز ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن و ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
**ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﻣﺪارس
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ  ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اردﻻن اﻓﺰود :اﮔﺮ اوﻟﯿﺎی ﻣﺪارس اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎ دارو درﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﮐﻮدک و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﻧﺰوا و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در او ﻣﯽ ﺷﻮد .
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ذﮐﺮ ﮐﺮد .
اﺟﺘﻤﺎم** ١۵٨٠*٩١٨۵اﻧﺘﮫﺎی ﺧﺒﺮ  /ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ(  /ﮐﺪ ﺧﺒﺮ ٨٠٢١٠٩۴۵

 - ٣١اراﯾﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ
زن ﻓﺮدا  -رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻪ  ٩ﻣﺎه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ  ١٠روزه ﺑﺮای ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﯿﺎت دوﻟﺖ،
اراﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‘ .ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ’ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد اﻓﺰود  :درﺳﺎل [...] ، ٨۶
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺑﻪ  ٩ﻣﺎه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ  ١٠روزه ﺑﺮای ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﯿﺎت دوﻟﺖ ،اراﯾﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
‘ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ’ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد اﻓﺰود :درﺳﺎل  ،٨۶ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر
ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺮﻣﺎدر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺮﺧﺼﯽ ھﺎی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﻣﺮﺧﺼﯽ  ١٠روز ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺪر ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﻓﺮزﻧﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ‘ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دو ﻗﻠﻮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ’ ﺑﺮای زﻧﺎن  ١٢ﻣﺎه و ﺑﺮای ﭘﺪران ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎس ﺷﯿﺮدھﯽ -ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﺮای ﺷﯿﺮدھﯽ ﻓﺮزﻧﺪ -در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻃﯽ  ١۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن را ﺑﻪ دو ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ.
**اﺣﯿﺎی ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و اداره ھﺎ
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﻣﺎدر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ‘زاﯾﻤﺎن ،ﺷﯿﺮدھﯽ و
ﭘﺮورش ﮐﻮدک ’ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک در اداره ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ دو ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ،ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک در ﻣﺤﻞ ھﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﺣﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
**ﺑﮫﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮر
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻢ وزﻧﯽ ،ﻻﻏﺮی و ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪی ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﮫﻢ در رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ اﻓﺰود :ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ روی ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ
وزﻧﯽ و ﻻﻏﺮی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺪﯾﺪ در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل  ،ﭼﮫﺎر درﺻﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪی ،ﺷﺶ درﺻﺪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻢ وزﻧﯽ و ﻻﻏﺮی ﻃﯽ آن ﺳﺎل ھﺎ در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶ از  ١٠درﺻﺪ ﺑﻮده ،ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
**ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدک
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،در ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ ﺷﯿﺮﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻋﻔﻮﻧﯽ  ،واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و رﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ اﻓﺰود :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،در دوران ﮐﻮدﮐﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﯿﺮﻣﺎدر ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ھﻮﺷﯽ  IQﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﺸﺖ ﺗﺎ  ١٠درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﻣﺎدر
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮﻣﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻣﻐﺰی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
**ﺣﺪود  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺎدران  ،ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﯿﺮﻣﺎدر را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎھﮕﯽ ﻓﻘﻂ از ﺷﯿﺮﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
داروی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای او ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎھﮕﯽ در ﮐﺸﻮر  ۵۶درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺎدران ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﺷﯿﺮﻣﺎدر ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  ٩٧درﺻﺪ ﻣﺎدران ﺑﺮای ﺷﯿﺮدادن ﮐﻮدک
ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
**آﻣﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر را ﺑﺨﻮرﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ اﻓﺰود :ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﯿﺮ ﻣﺎدر  ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدران ھﺸﺪار داد ﮐﻪ ﻗﻮت ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻮدک ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن درﮐﻨﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻋﺎدی ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ٨ - ٣٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ازدواج /ﺳﻦ ازدواج ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٧ﺳﺎل /آﻣﺎرھﺎی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﺑﺎره ازدواج،
ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ  -وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ازدواج ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ،اﻣﺮوز ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ ،رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ
ازدواج در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ  ٨ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان در ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ازدواﺟﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ و اﺷﺘﻐﺎل آﻧﮫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ازدواج ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج  ٢١ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ٢٧ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ" :ﻧﻈﺮﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازدواج ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻦ ازدواج از  ٢٧ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﺪ ".
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ھﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ،ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری در ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ  ٨ﺗﺎ
 ١٠ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رﻓﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن دارﯾﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ".
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﺣﺮف زد و ﮔﻔﺖ " :از ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ  .وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ  .ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻦ ﺑﺎروری را  ٢۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ".
 ٩٠درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻘﻂ روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ
ﻣﻄﻠﻖ از ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺪود ۶ھﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز  ۶ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮ داد و درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﮔﻔﺖ" :ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روﻏﻦ ھﯿﺪروژﻧﻪ ،ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع روﻏﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﮫﯿﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬای اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ آرد ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا از ﻧﻤﮏ ھﺎی
اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ٩٠ .درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ  ۴٢درﺻﺪ آﻧﮫﺎ در روزھﺎی
ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮫﺎ  ١۴درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ".
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او  ٢۵درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان روزاﻧﻪ  ۴ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﺪارس ﺷﮫﺮی و در دﺧﺘﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ" :ھﻤﭽﻨﯿﻦ  ۴۵درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز را از راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ
و ﺟﻤﻌﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۶٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺪود  ٩ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ".
ﻣﻄﻠﻖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :ﺣﺪود  ٨درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺴﻮاک ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ".
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﮋوھﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﺶ ھﺰار داﻧﺶ
آﻣﻮز ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ھﺸﺪاردھﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و ﻓﻌﺎل
دﺧﺎﻧﯿﺎت در آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻨﯿﺎدی و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻄﺮزای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
او ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ١١ﺗﺎ  ١٣درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﻣﺪاﺧﻼت ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ رواﻧﯽ .در ﻣﺠﻤﻮع  ٨٩درﺻﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧ ﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ
رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ھﻢ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در اﺳﺘﺎن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و  ...ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮫﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺷﯿﺮاز
و ﻣﺸﮫﺪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
۴٧۴٧

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

١٨

ﺗﺎرﯾﺦ 13ﺗﯿﺮ 1391

ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

 - ٣٣اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان ٨ /ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان آﻣﺎده ازدواج در ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮫﺮ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ازدواج در ﮐﺸﻮر  ٨ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎرداﺷﺖ ٨ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﺎده ازدواج ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ "روز ﺟﻮان" در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  ٢وزارت
ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ھﺪف دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ ،رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد در ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن روﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن روﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﻧﻮاع ﺑﺎزی ھﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎی
ﮔﺮوھﯽ و ﭘﺮﺗﺤﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ آن ھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﺬاھﺎی ﺳﺘﻨﯽ و ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ
ﮐﺎﻟﺮی و ﻓﺎﻗﺪ ارز ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺑﺮوز ﮐﺒﺪ ﭼﺮب در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ و دﯾﮕﺮﮐﺸﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ رﺗﺒﻪ اول
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮر دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ
ﺧﺎص و آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ دارد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود  ۶ھﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز  ۶ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎل اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :روﻏﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬا در ﻣﻨﺎزل ،اﻧﻮاع روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ
ھﯿﺪروژﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ آرد ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻧﻤﮏ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ اداﻣﻪ داد :ﻓﻘﻂ  ١۴درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  ٢۵درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ۴ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روز
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ۴۵ :درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ در روز را از راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی و در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در
روز ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺟﻤﻌﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۶٠درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺪود  ٩ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺣﺪود  ٨درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﺴﻮاک ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ۵/٢ :درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ  ۵/٧ ،درﺻﺪ ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺣﺪ  ٢٠٠ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در  ٣۵درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﮐﻤﺘﺮ از  ۴٠ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ و ﻟﺰوم ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻨﯿﺎدی و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯿﮫﺎ  ١۴درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﻢ وزن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﺎدر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ٣٠
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺎدران در دوران ﺑﺎرداری ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان
ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﻦ ازدواج در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از  ٢١ﺳﺎل ﺑﻪ
 ٢٧ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ﺳﻦ را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٢٧ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ دھﺪ .
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎرداری در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ٨ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﺎرداری زﻧﺎن در ﺳﻦ  ٢٠ﺗﺎ ٣٠
ﺳﺎل اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎروری را  ٢۵ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ﺑﺪن را دارﻧﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﭘﺲ از ازدواج ﻧﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان در ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ازدواج ھﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﯿﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺮ ازدواج ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

 - ٣۴رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج  -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از
زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ھﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻓﯿﺎض ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪی و رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ودﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺎون درﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد
ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻮج ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ھﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس
ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺳﺠﺎد رﺿﻮی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و دﮐﺘﺮ ﺳﺮﺗﯿﭗ زاده ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ،ﻧﺤﻮه اداره اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را اﻟﮕﻮﯾﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ارﺟﺎع ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻗﻄﺐ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و درﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ﻣﺠﻮز ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد را زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاودات ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮫﺮان و ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﺎذق ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ھﺎ ﺷﺎھﺪ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

وی در اداﻣﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻼد و ﻧﺤﻮه اداره آن را از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ء و ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻠﻠﯽ در
اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اداره اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق داﻧﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻓﯿﺎض ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﻣﺮﮐﺰ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎزوﮐﺎری در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﮐﻨﺎر ھﻢ و در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ھﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﻧﯿﺰ اﺧﺬ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﭼﮫﺎرھﺰار ﻧﻔﺮ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺎﺣﯽ ،رﯾﯿﺲ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮور ﺳﯿﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد و ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﺣﺲ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه
و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﯿﭻ ﮔﺎه از اھﺪاف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از
ھﻤﻪ ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 - ٣۵ﻧﮕﺮاﻧﯽ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی و ازدواج ھﺎی دﯾﺮھﻨﮕﺎم
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺎ  -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن )وﻓﺎ(  :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی و ازدواج ھﺎی دﯾﺮھﻨﮕﺎم در ﮐﺸﻮر اﻇﮫﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﺻﻼ ﻣﻮاﻓﻖ 'ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی' ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﯿﻢ  .ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ روز دوﺷﻨﺒﻪ
در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻮان  ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ و اﺧﺘﻼﻻت
رﻓﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در آﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﮐﺎرﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺗﮏ
ﻓﺮزﻧﺪان ھﻨﮕﺎم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻃﯽ  ١٠ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﺧﻮد ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
**ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﭘﻮل ﺑﺪھﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮوال ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺑﺎره ﻟﺰوم دراﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮاردادن
ﺗﺴﮫﯿﻼت و ﭘﻮل ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دوم در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰود :وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﻗﺒﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﭼﺮاﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم واﻟﺪﯾﻦ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ  ،ﮔﻔﺖ :درﮔﺬﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪک ﺑﯿﻤﺎر داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد را وﯾﺰﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
**اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج و ﺳﻦ ﺑﺎروری در ﮐﺸﻮر
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻦ ازدواج در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از  ٢١ﺳﺎل ﺑﻪ
 ٢٧ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ﺳﻦ را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٢٧ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ دھﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ،ھﺸﺖ ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﺎرداری زﻧﺎن
در ﺳﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠ﺳﺎل اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎروری را  ٢۵ﺳﺎل اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ﺑﺪن را دارﻧﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﭘﺲ از ازدواج ﻧﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ :ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان در ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ازدواج ھﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﯿﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺮ ازدواج ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
**اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺲ از ازدواج در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت درآﻣﺪی،
ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺴﮑﻦ از دﻻﯾﻞ ﻃﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت آﻣﻮزش ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ
و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
**اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻢ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ھﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎی ﮔﺮوھﯽ و ﭘﺮﺗﺤﺮک و ﻏﺬاھﺎی آﻣﺎده و ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻏﺬاھﺎی ﺳﺎده و
ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﺒﺪ ﭼﺮب در ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اداﻣﻪ داد :اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در دوره ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ،ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﻄﻠﻖ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد وزن و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
**اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻠﯿﺎن و ﺳﯿﮕﺎر در ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺳﻦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ را
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻏﺬاھﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی و ﮐﻢ ارزش ،ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺟﻮاﻣﻊ را در ﻣﻌﺮض
ھﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدف ھﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ و
دﯾﮕﺮﮐﺸﯽ -ﮐﻪ آﻣﺎر آن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻌﺪود اﺳﺖ  ، -ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
**اﻏﻠﺐ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و رﻓﺘﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ھﺸﺪار دھﻨﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶ روی ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و رﻓﺘﺎری ﺷﺶ ھﺰار داﻧﺶ
آﻣﻮز ﺷﺶ ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎل  ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و رﻓﺘﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ھﺸﺪار دھﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ،ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ روﻏﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬا ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ،روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ھﯿﺪروژﻧﻪ ﺑﻮده و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﺎن از آرد ﺳﻔﯿﺪ ،ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻧﻤﮏ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ٩٠ :درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻼت،
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ؛  ۴٢درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در روزھﺎی ﻋﺎدی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ١۴درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ھﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ ٢۵ :درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روز ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و  ۴۵درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﺎﻋﺘﯽ
از روز را از راﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮی و دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ در ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۶٠درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﺣﺪود ھﺸﺖ درﺻﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان  ،ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﺴﻮاک ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ و  ٨٠درﺻﺪ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮاﻟﺖ ،دﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد
را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ.
**ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ در اداﻣﻪ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎرج از
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻟﺒﺮز و ﺗﮫﺮان
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
**ﻣﺸﮑﻞ  ١۴درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دوران ﺑﺎرداری ﻣﺎدران اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺷﻮاھﺪ ﻣﺘﻌﺪدی را در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﻼﻣﺘﯽ  ١۴درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ وزن ﺑﺎ دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺣﺪود  ١١درﺻﺪ
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ھﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ.
وی  ،اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ و ذھﻨﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
**ﺗﻐﺬﯾﻪ  ٣٠درﺻﺪ زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ  ٣٠درﺻﺪ زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری از ﻧﻈﺮ
ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان  ،آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺪھﯿﻢ
ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺎدران آﯾﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﻮد.
** ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺪارس
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﮕﯿﺮی ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه
ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰود :ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ھﺮ  ٢٠ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

 - ٣۶اﯾﺮان دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮ دارو در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز  -ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ دارو در ﻓﺮم  ٢٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در  ١٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٧۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎﻧﻮداروی اﯾﺮاﻧﯽ آن  ٢۶٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮ دارو در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .
ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﺒﺘﮑﺮ و و ﻣﺠﺮی اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺎﻧﻮ داروی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﻇﮫﺎر داﺷﺖ  :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو ﺑﺎ ﻧﺎم
))ﺳﯿﻨﺎدوﮐﺴﻮزوم (( در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ دارو ھﻢ اﮐﻨﻮن در داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ ﻣﺸﮫﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزﮔﺮ ﺗﮫﺮان ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ ؛ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه دارو ﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر در
ﺟﮫﺎن ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮ داروﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ دارو ﺗﺎ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ آن در دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .
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ﺳﻼﻣﺖ در رﺳﺎﻧﻪ

ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮدارو ﺳﯿﻨﺎدوﮐﺴﻮزوم و ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ آن ﻟﯿﭙﻮزوم دوﮐﺴﻮروﺑﯿﺴﯿﻦ
ھﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﺮآورده در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ ،ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺨﻤﺪان )در ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎص( ،ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ ﻣﯿﻠﻮﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن اﺳﺖ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﭘﻮﺳﯽ ﺳﺎرﮐﻮﻣﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دارو ﻧﯿﺰ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ دارو در ﻓﺮم  ٢٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در  ١٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٧۵٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻧﻮداروی اﯾﺮاﻧﯽ آن  ٢۶٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ دارو ،از واردات آن ﺑﯽ
ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ اداﻣﻪ داد :ﺳﯿﻨﺎدوﮐﺴﻮزوم ﯾﮏ داروی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم ﺳﺎده آن
در ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ آن دوﮐﺴﻮروﺑﯿﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از  ۴٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در درﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺰرﯾﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ در ﺗﻤ ﺎم ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻗﻠﺐ  ،ﮐﺒﺪ  ،رﯾﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه دارو ﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮫﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮم ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﭙﻮزوﻣﯽ اﯾﻦ دارو در ھﻨﮕﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﯽ رﺳﺪ ﻟﺬا ذرات ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ دارو ﺗﻨﮫﺎ وارد ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ
و اﻧﺪام ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﺪ ،ﮐﻠﯿﻪ ،رﯾﻪ ،ﻋﻀﻠﻪ و ﻗﻠﺐ را درﮔﯿﺮ ﺳﺎزد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮ دارو را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در درﻣﺎن
ﺳﺮﻃﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺳﯿﻨﺎ دوﮐﺴﻮزوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﯾﺪی و داﺧﻞ ﺳﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .دوره درﻣﺎن آن اﻏﻠﺐ  ۴ھﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﺖ و ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﯾﻖ آن
ھﻢ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮ دارو و ﻃﯽ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن دارو و ﻏﺬا ﺣﺪود ٢٠٠رﯾﺎل از اﯾﻦ دارو
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﺎدوﮐﺴﻮزوم ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٠در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎن آﻧﮑﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد
اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( راه اﻧﺪازی ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دارو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ داروی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ،اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات دارو ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮ دارو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ھﺎی ﻻزم را از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 - ٣٧اﯾﺮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ  -اﯾﺮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ در دﻧﯿﺎﺳﺖ.
و ھﻔﺘﻤﯿﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ در دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وب دا ،ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺴﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺳﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
زھﺮا ﻣﺠﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ ﻗﺎﭼﺎق اﻓﺰود :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآورده ھﺎﯾﯽ،
اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر درﺟﺎﺗﯽ از ﻓﺴﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺼﺮف آﻧﮫﺎ ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
وی ﮔﻔﺖ  :در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ رژ ﻟﺐ  ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮب وﺟﻮد دارد .ﺳﺮب ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻧﺮم ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻐﺰ و ﮐﻠﯿﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﻧﮫﺎ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺴﺎ اﻓﺰود :ﺳﺮب ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻣﻐﺰ
اﺳﺘﺨﻮان ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآورده ھﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ از وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و در ﺧﺼﻮص
ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز ورود از وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
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