سرآغـاز
دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

و بهار چنین آغاز شد!
پس از یک سال سراپا سختی و گرانی ،مردم رنجدیده ی
ایران به امید چند روزی آسودگی درروزهای نوروزی و آغاز
سال نو ،هر کدام به اندازه ی توان برای خود برنامه ریزی کرده
بودند .گرچه هرساله ناهماهنگی های مدیریتی در استان ها،
همواره زمینه ساز نابسامانی های بسیاری در برنامه های نوروزی
مسافران می شود ،به گونه ای که بیشتربرنامه ها به دلخواه و با
آرامش سپری نمی شود ،ولی بالیای آسمانی و زمینی ،نوروز
امسال به راستی بنیان کن و از گونه ی دگر بود .بی گمان
سال گذشته یکی از بدترین سال های فراموش ناشدنی است.
بسیاری از مردم با بی ارزش شدن ارز کشور و گران شدن
نیازهای روزمره ،از برکمینه ی زنده ماندن هم بر نیامدند واز
الیه ی میانی جامعه به سراشیبی بینوایی فروغلتیدند .پیش آمد
سیل هم افزوده شده ،تا سرنوشت بخش بزرگی از این مردم
رنجدیده ،به راستی یکسره تباه شود.
بهر روی هنوز ژرفای ویرانی و پیامدهای این فاجعهی
تاریخی چندان شناخته نیست .اما چون ماهنامه تخصصی
است و پرداختن به زمینه سازهای این فاجعه ی بزرگ
براستی دشواراست ،ما تنها می توانیم با پدران ،مادران و هم
میهنانی که عزیزان خود را از دست داده اند ،همدردی کنیم.
گرچه نوشتن درباره چالش های صنفی ،زمانی که آرزوی
بسیاری از هم میهنان ما تنها زنده ماندن از خطر سیل است،
به راستی ناروا است ،اما می توان دست کم ،به برنامه ریزی
برای بهینه سازی بهداشت و درمان اشاره ای کنیم.
خوانندگان ارجمند خوب می دانند که پایه ی برنامه ریزی
تندرستی مردم هر کشور ،باید برروی بهداشت باشد .بدینروی
برای پیشگیری از درازگویی ،شاید بهترباشد به چکیده ی
سخنان معاون بهداشت ،دکتر علی رضا رئیسی که در اسفند ماه
97گفته است ،اشاره ای کرد .ایشان در همایش معاونان بهداشت
دانشگاه ها در مشهد ،با یادآوری برنامه های پیش روی ،گفته

2

فروردین 98
شماره 159

است" :برنامه ها بر اساس باالدستی خواهد بود" ! گرچه از این
فراز چیزی دستگیر نگارنده نشد ،اما اگر همه چیز از پیش نوشته
شده است؟ پس با چه انگیزه ی مسووالن جابجا می شوند.
از این فراز بگذریم ،سخنان روشنی نیز گفته اند که ارزش
بازگویی دارد( برداشت از خبرگزاری ایسنا):
" -بازنگری و اصالح ساختار شبکههای بهداشت ،ارتقای
یکپارچه سامانههای پرونده الکترونیک سالمت ،پیشگیری و
کنترل دخانیات ،سنجش آفات و سموم در هشت محصول،
پیشگیری و کنترل مسمومیتهای الکلی ،گسترش خدمات
سالمت روانی و اجتماعی ،توانمندسازی و راه اندازی
تیمهای کاهش آسیب اعتیاد ،ارتقای سالمت سالمندان،
کاهش مرگ ومیر نوزادان ،رشد و تکامل کودکان و پیشگیری
از چاقی به ویژه در کودکان از دیگر برنامههای سال آینده است.
 با توجه به اینکه دیابت و فشارخون از عوامل اصلیمرگومیر در کشور شناخته شدهاند... ،برای مقابله با این
بیماریها استقرار نظام مراقبت بیماریهای غیر واگیردار از
اولویتهای مورد تأکید در سال آینده خواهد بود.
 بیمارییابی بیماریهای سل و ویروس اچ.آی.وی از دیگراولویتهای وزارت بهداشت در سال آینده است.
از دیگر اولویتهای این معاونت میتوان به برنامه ریشهکنی
فلج اطفال و ریشهکنی بیماری ماالریا طی دو سال آینده است".
دکتررئیسی با اشاره به لزوم اجرای برنامههای بهبود تغذیه
در سطح کشور ،تصریح کرد" :غنیسازی مواد غذایی با
ویتامین ،Dبا توجه به کمبود ویتامین در بین افراد جامعه ،از
اولویتها و برنامههای وزارت بهداشت است .ارائه بستههای
خدمات سالمت مانند مراقبت از بارداران و نوزادان و خدمات
ایمنسازی و واکسیناسیون با توجه به تغییرات جمعیتی در
بین ساکنان شهرها و روستاها ،افزایش جمعیت و تغییر سبک
زندگی طی  40سال گذشته نیاز به بازنگری و اصالح دارد".

