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از  سپاس  با  دکتر  آقای    
وقتی که برای گفتگو می گذارید، 
به  را  خود  است  خواهشمند 

خوانندگان ماهنامه آشنا نمایید.
اینجانب سید حسین میرپور، فوق 
تخصص بیماری های خون و سرطان 
بالغین، در حال حاضر استادیار دانشگاه 
بیمارستان  در  گیالن   پزشکی  علوم 
 – هماتولوژی  بخش  رشت،  رازی 

انکولوژی شاغل هستم. 

 کجایی هستید؟ خواهشمنداست 
زندگی خودتان  باره ی   در  بیشتر 

بگویید.
 1349 شهریور   15 متولد   بنده 
– شهرستان  کیاشهر  بندر  در بخش 

آستانه اشرفیه هستم.
تحصیالت خود را تا پایان دبیرستان  
رساندم.  پایان  به  شهر  همان  در 
وارد   3 ی  منطقه  از   16 ی  رتبه  با 
شدم.   تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پس از اتمام دوران پزشکی عمومی 
سال  در  دوساله،  طرح  دوران  و 
بورد تخصصی  قبولی  در  با   1382
بیماری های داخلی، برای گذراندن 
دوره ی ضریب کا )تعهدات دوران  
در  الر  شهرستان  عازم  تخصص( 

استان فارس شدم. در سال 1389 در 
رشته ی فوق تخصص بیماری های 
دانشگاه  در  بالغین  سرطان  و  خون 
تهران پذیرفته شدم. در سال 1392 با 
قبولی بورد فوق تخصصی به عنوان 
دانشگاه  استادیار  و  علمی  هیات 
علوم پزشکی گیالن از )آذر ماه 92 (

شروع به کار نمودم.

 با نگرش به افزایش بدخیمی ها، 
بفرمایید که  آمار پزشکان رشته ی شما 
نسبت به جمعیت کشورچقدر است ؟ به 
علت افزایش این بدخیمی ها  نیز اشاره 

کنید .
برای  وبیش   کم  حاضر  حال  در 
یک  ایرانی،  نفر  هزار  چهارصد  هر 
بیماری های  همکار فوق تخصصی 
خون و سرطان بالغین مشغول به کار 

است. 
به  ایران  در  سرطان  افزایش  علل 
صورت علمی بررسی نشده است که 
بتوان به ترتیب اولویت و اهمیت، به  
دالیل آن اشاره کرد. ولی، تغییر سبک 
زندگی، کاهش فعالیت فیزیکی، چاقی، 
تغییر رژیم  غذایی،استرس ها، عوامل 
میانگین  افزایش  زا،  سرطان  محیطی 

سن جامعه، از دالیل مهم آن است. 

 در مقایسه ی سطح پزشکی، 
 گیالن نسبت به کشور چگونه است؟
  در مورد سطح پزشکی گیالن، خدا 
را شکر فرهیختگان بسیاری در همه 
رشته های تخصصی و فوق تخصصی 
گیالن حضور دارند، که بسیار بی ادعا 

به خدمت مشغول اند.

 نظر شما نسبت به دو طرح 
و  خانواده  پزشک  شکن،  ساختار 

طرح تحول سالمت چیست؟
الزامی  خانواده  پزشک  وجود 
امکان  با ساختار کنونی،   است، ولی 
به سطح 2 و 3 بسیار مشکل  ارجاع 
عمومی  پزشک  که  زیرا  بود،  خواهد 
که فارغ التحصیل می شود، به عنوان 
تربیت  نگر  پزشک خانواده و جامعه 
تحول  طرح  درباره ی  اما  شود.  نمی 
اراده  و  عزم  که  در صورتی  سالمت، 
از سوی مسووالن پایدار باشد، به نفع 
بیماران و پزشکان خواهد بود. همه باید 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  عزیزان  به 
راستای اجرای این طرح کمک نماییم. 
اجرای صحیح این طرح   فداکاری می 

خواهد.

 گفتگویی با دکتر میرپور

بورد فوق تخصصی هماتولوژی و انکولوژی


