
6
اسفندوفروردین  94

شماره 111 و 110 6 

وزیر بهداشت:
 با یک آزمایش ساده، می توان از ابتال به سرطان 

پروستات پیشگیری کرد
دکتر هاشمی گفت: مردان می توانند 
با انجام آزمایش ســاده پس از 45 سال، 
سرطان پروستات که شایع ترین سرطان 
بــدون عالمت در بین مردان اســت، را 

شناسایی کنند.
هاشــمی ضمن  ســید حسن  دکتر 
بیــان این مطلب افــزود: خودمراقبتی و 
تشــخیص ســریع بیماری هــای بدون 
عالمت می تواند در شناســایی به موقع 
بیماری و درمان آن نقش مهمی داشــته 

باشد.
دکتــر هاشــمی تاکید کــرد: انجام 
ســاالنه آزمایــش ســاده پــس از 45 
ســال که درصد صحت آن هم بســیار 
تشــخیص  در  توانــد  مــی   باالســت 

هــای  بیمــاری 
موثــر  پروســتات 
باشــد. چــرا کــه 
حاضــر  حــال   در 
سرطان  ترین  شایع 
مــردان،  بیــن  در 
پروستات  ســرطان 
متاسفانه  که  اســت 

عالمتی هم ندارد.
کرد:  خاطرنشــان  بهداشــت  وزیر 
برای پیشــگیری از برخی سرطان های 
 شایع الزم است که به صورت سریال با 
زمان های تعیین شــده آزمایشات تکرار 
شود .آزمایشــاتی که برای پیشگیری از 
سرطان روده و یا تســت ریه که عالئم 

هشــدار دهنده چون ســرفه های مزمن 
دارد بعد از 45 ســال در کنار آزمایشات 
 روتیــن خــون و کبد مــی تواند نقش 
تعیین کننده ای در تضمین سالمتی افراد 

داشته باشد.

 

جمهوری اســالمی ایران در انتخابات هیات مدیره جهانی 
گلوبال فاند باالترین رای را به دست آورد و به عنوان نماینده 
منطقه مدیترانه شــرقی در هیات مدیــره جهانی گلوبال فاند 

)صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و ماالریا( انتخاب شد. 
دکتر محسن اسدی الری مدیر کل امور بین الملل وزارت 
بهداشت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کاندیداهای 

عضویت در هیات مدیره جهانی گلوبال فاند موفق شد به 

نمایندگی جمهوری اســالمی ایــران، باالترین رای را به 
عنوان نماینده منطقه مدیترانه شرقی به دست آورده و به عنوان 

عضو هیات مدیره جهانی گلوبال فاند منصوب شود. 
گفتنی است: صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و ماالریا 
)گلوبــال فاند( با منابــع مالی قابل توجه، بــه عنوان یکی از 
مهمترین موسســات بین المللی مبارزه با بیماریها، از جایگاه 
ویژه ای در مدیریت جهانی ســالمت برخوردار است و نقش 

اصلی را در مبارزه جهانی با ایدز بر عهده دارد.

 انتخاب جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یکی از اعضای هیات 

مدیره صندوق جهانی مبارزه با 
ایدز، سل و ماالریا
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 وزیــر بهداشــت در 
رونمایي  مراســم  حاشیه 
ســانتریفیوژ طراحــي  از 
توسط  شــده  ســاخته  و 
بنیان  دانش  شــرکت هاي 
در  اتمي  انرژي  ســازمان 
تحقیقاتی  تولیدی  مجتمع 
ایران در  پاســتور  انستیتو 
گفت:  خبرنــگاران  جمع 
در زمینــه تولید واکســن 

و داروهــاي نوترکیــب کــه دقیقًا در 
مرز دانش اســت به خصــوص براي 
درمان بیماران خاص نیازمند ســاخت 
ســانتریفیوژها با فن آوري باال هستیم و 
امیدواریم در آینده توان ساخت مابقي 
فن آوري ها را نیــز در این حوزه براي 

درمان بیماران داشته باشیم. 
دکتر سید حســن هاشمي با اشاره 
به این که نیــاز به این ســانتریفیوژها 
دائمي اســت، گفت: چرخه تولید این 
فن آوري هــا متوقــف نمي شــود و به 
مرور زمــان به دلیل نیــاز به صادرات 
دارو واکســن، تکنولوژي احداث این 
شد.  خواهد  گســترده تر  سانتریفیوژها 
وي با اشــاره به امضــاي تفاهم نامه اي 

بین وزارت بهداشــت و سازمان انرژي 
اتمي مبني بر ســاخت بیمارستان مجهز 
هسته اي در کشــور گفت: انرژي اتمي 
در حوزه ســالمت کاربردهاي متعددي 
دارد و این بیمارســتان حداقل 800 تا 
1000 تختی یکي از مراکز آموزشــي و 

پژوهشي مدرن در منطقه خواهد شد. 
دکتر هاشــمي با اشــاره به افزایش 
آلودگي هوا در خوزســتان گفت: دکتر 
جهانگیري معــاون اول رئیس جمهور 
دســتور اعزام تیمي از اعضاي دولت به 
اهواز را براي بررسي و پیگیري موضوع 

آلودگي هوا صادر کرده است. 
وي با بیان این که مســلمًا برطرف 
کردن ایــن معضل به ســرعت امکان 

ندارد، گفت: با این حال 
کمك به مردم آن منطقه 
باید بهتر از گذشته انجام 
شود ضمن این که تمام 
همراه  اورژانس  مراکــز 
در  اولیه  کمك هــاي  با 
خوزســتان فعال هستند 
ارائه خدمت  مردم  به  و 
این  بــا  مي دهنــد ولي 
این معضل  از  تــا  حال 
آسیب شناسي کاملي صورت نگیرد باید 
همچنین در روزهاي آینده شاهد گرد و 

غبار در این منطقه باشیم. 
گفتني اســت: مراســم رونمایي از 
سانتریفیوژ طراحي و ساخته شده توسط 
انرژي  سازمان  بنیان  دانش  شرکت هاي 
تولیــدی تحقیقاتی  اتمــي در مجتمع 
انستیتو پاستور ایران با حضور دکتر علي 
اکبر صالحي رئیس سازمان انرژي اتمي، 
دکتر ســتاري معاون علمــي فن آوري 
ریاست جمهوري و دکتر هاشمي وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي و 
دکتر قانعي رئیس انستیتو پاستور ایران 

در انستیتو پاستور برگزار شد. 

وزیر بهداشت در حاشیه مراسم رونمایي از سانتریفیوژ تولید داروهای نو ترکیب:

 برای درمان بیماران خاص نیازمند ساخت 
سانتریفیوژها با فن آوري باال هستیم

 در پی پیگیــری های پیشین در باره ی ســختی کار کارکنان زحمتکش علــوم آزمایشــگاهی، روز شــنبه 25/11/93 
خانم هدیــــه نعمتــی و آقای ســید مصطفــی هوشــــیاری ،بــه نمایندگــی از سوی هیات مدیــره جامعــه کشــوری ضمن 
دیــدار با دکتر نوبخت )معاون توســعه منابع و نیروی انسانی رئیس جمهور( و آقای دلخوش مشاور ایشان، و پس ازتحویل نامه 
آقای فاضلیان رییس هیات مدیره جامعه آزمایشــگاهیان بالینی کشور به دکتر نوبخت ، پیگیری های الزم در باره ی نامه سختی کار 
انجام شــد، ومشخص شد که پس از دوبار کاربینی توســط معاونت منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان جهت تایید رشته علوم 
آزمایشگاهی، به عنوان یکی از مشــاغل ســخت وزیان آور این رشته به عنوان یکی از مشاغل ســخت و زیان آورتایید شد. نامه 
آن به دبیر خانه شــــورای توســــعه نیروی انسانی ریاست جمهوری ارجاع داده شده است، که پس از تایید در کمیته حقوقی آن 
شورا و تایید مدیریت حقوق و مزایای منابع انســــانی ریاســــت جمهوری به هیات دولت ارسال داده خواهد شد، و سپس جهت 

اجرا به وزارت بهداشت و درمان ابالغ خواهد گردید . البته این مراحل تا تشکیل کمیته حقوقی به طول خواهد انجامید.
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در  کلمبیا  دانشــگاه  محققان 
نیویورک موفق به ساخت ابزاری 
شــده اند که قادر اســت بیماری 
ایدز را فقــط در مدت 15 دقیقه 

تشخیص دهد.
بــه  کوچــك  ابــزار   ایــن 
گوشــی های تلفن همراه متصل 
می شــود و دارای محفظه ای از 
جنس پالستیك اســت که نمونه 
 خــون شــخص درون آن قــرار 

می گیرد.
کاربر برای استفاده از دستگاه 
باید انگشــت شســت خــود را 
روی آن فشــار دهــد. در اثر این 
 فشــار پوست دست بریده شده و 
قطــره ای از خــون وارد محفظه 
می شــود، از طرف دیگر محفظه 
حرکت می کند و مجموعه ای از 
معرف ها )شناســاگر( که از قبل 
درون محفظه قرار گرفته اند، آزاد 

می شوند.
الکتریکــی  تــوان  دســتگاه 
موردنیاز برای گردآوری و ارسال 

اطالعــات را از طریــق ورودی 
صوتی گوشــی همــراه که به آن 

متصل شده، دریافت می کند. 
بــه اعتقاد محققان این دســتگاه 
مــی توانــد جایگزین روش ســنتی 
تشــخیص بیماری های عفونی شود. 
موســوم  روشــی  از  حاضر  حال  در 
 ELISA( ســوربنت  ایمونــو  بــه 
 enzyme-linked عبارت  مخفف 
 )immunosorbent assay
برای تشــخیص این نــوع بیماری ها 
اســتفاده می شــود و تجهیزات الزم 
برای این کار در حدود 18 هزار دالر 
قیمــت دارد؛ در حالی که هزینه تولید 
تجهیزات مورد نیاز برای تشــخیص 
بیماری با استفاده از گوشی همراه در 

حدود 34 دالر است.
 بــا اســتفاده از ایــن روش 
می توان عالوه بــر بیماری ایدز، 
بیماری عفونی ســفلیس را نیز در 

مدت 15 دقیقه تشخیص داد.
تحقیقات  ایــن  کامــل  گزارش 
Science در شــماره اخیر نشــریه 
به   Transnational Medicine  

چاپ رسیده است. 

تشخیص ایدز تنها در 
پانزده دقیقه

المللــي  بیــن  کنگــره   اولیــن 
آسیایي- آفریقایي مایکوباکتریولوژي باهدف 
بررســي تســت هاي جدیــد و آزمایش هاي 
تشــخیصي جهــت تشــخیص ســریع این 
بیماري، مشــارکت حداکثري دانشــجویان، 
اســاتید و فعاالن حوزه بهداشــت و سالمت 
در کنتــرل بیماري ســل، جهت دهي درزمینه 
تحقیقات، تولیدات و دســت آورده اي علمي 
ارتقاء  فعاالن این عرصه،پیشرفت، ارزیابي و 
مداوم تجهیــزات و امکانات آزمایشــگاه ها 
و مراکــز تحت نظر و آشــنایي با روش هاي 
تشخیص و درمان و پیشگیري از بیماري هاي 
مایکوباکتریومي، به همت پژوهشکده سل و 
بیماري هاي تنفسي دانشــگاه علوم پزشکي 
شــهید بهشــتي، 16 لغایت 20 اسفند 93 در 
هتل عباسي شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

توضیح اینکه ایــن کنگره با حضور 700 
نفر شــرکت کننده برگزار مي شــود،که بیش 
از 250 نفــر از آن ها شــامل برجســته ترین 
اســاتید و محققان خارج از کشور و 70 نفر 
از شــرکت کنندگان از مدعوین و بلندپایگان 
رشــته مایکوباکتریولــوژي در آمریکا، اروپا، 
آسیا و آفریقا هستند.عالقه مندان براي کسب 
اطالعات بیشــتر مي توانند به ســایت کنگره 

aasmcongress.ir مراجعه کنند.
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پژوهش ها نشان می دهند 
که در حدود یك دهه اخیر، 
در  مقــاوم  ژن های  ایجــاد 
افزایش  آنتی بیوتیك ها  برابر 
این  و  یافتــه  چشــمگیری 
مقاومــت در حال انتقال بین 

نسل های گوناگون است.
اصل  بشــارتی  کمــال 
بیماری هــای  متخصــص 
عفونی در سال های اخیر یك 
را  دانشمندان  اغلب  موضوع 
نگران کرده و آن بی اثر شدن 
درمــان  در  آنتی بیوتیك هــا 
برخی از بیماری های عفونی 

است.

وی بــا بیــان ایــن که 
عوامل  مقاومــت  پیدایــش 
آنتی بیوتیك ها  بــه  عفونــی 
است،  مهم و جدی  بســیار 
پژوهش ها  کــرد:  تصریــح 
نشــان می دهند که در حدود 
یك دهه اخیر، ایجاد ژن های 

مقاوم در برابر آنتی بیوتیك ها 
افزایش چشــمگیری یافته و 
ایــن مقاومت در حال انتقال 
بین نسل های گوناگون است.
بشــارتی اصل گفت: در 
واقع بــا تجویز مقادیر باالی 
آنتی بیوتیك نیز نتایج درمانی 

مناسبی به دست نمی آید.
وی یادر آور شد: در واقع 
که  می گیرند  یاد  میکروب ها 
چگونــه خــود را در برابر 
آنتی بیوتیك ها محافظت کنند 
 و چطــور آن هــا را خنثی و 

بی اثر کنند.
خاطر  اصــل  بشــارتی 
 نشان کرد: اگر آنتی بیوتیك ها 
به جــا، درســت و منطقی 
مصرف شوند، در آن صورت 
میکروب ها  مقاومت  احتمال 
در برابر آنتی بیوتیك ها تا حد 
بسیار زیادی کاهش می یابد.

مقاومت ژن ها در حال انتقال بین نسل های 
گوناگون است 

 با حضور وزیر بهداشت؛
 فاز اول مرکز 

آموزشی، درمانی، 
پژوهشی تخصصی 

و فوق تخصصی 
١٧ شهریور رشت 

افتتاح شد 
 

در ادامه ســفر وزیر بهداشــت به 
اســتان گیالن، فاز اول مرکز آموزشی، 
درمانــی، پژوهشــی تخصصی و فوق 
تخصصی 17شــهریور رشت افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.

 درادامــه این مراســم ، با حضور 
و  نمایندگان مجلس  بهداشــت،  وزیر 
مسووالن دانشــگاهی و استانی کلنگ 
بیمارستان 17شهریور  فاز دوم  احداث 

به زمین زده شد.
 گفتنی است: احداث فاز اول مرکز 
پژوهشی تخصصی  درمانی  آموزشــی 
و فوق تخصصــی 120 تختخوابی 17 
شهریور رشــت در سال 1386 آغاز و 

اتمام  به   1393 دربهمن 
رسید.

بیمارســتان  ایــن   
 5200 بنــا ی  زیــر  با 
دارای  مربــع،   متــر 
اورژانس  هــای:  بخش 
 - کــودکان   Icu  -
Nicu - Picu- بخش 

خــون - داخلی 1 و 2 - بخش عفونی 
و ریه - دیالیز - پاراکلینیك شــامل : 
آندوسکوپی  تاالســمی و هموفیلی - 
 و کلونووســکوپی - نــوار مغــزی - 
اســپدو متــری - اکوکاردیوگرافی - 
کلینیك ها فوق تخصصی شامل :قلب 
-نــوزادان -مغز و اعصــاب کودکان 
-غدد کودکان -عفونی کودکان -آسم 

- آلرژی -کلیه و گوارش است.
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