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دکتر سعيد نمكى در شصت و ششمين اجالس وزراى بهداشت 
منطقه مدیترانه شرقى، افزود: از دبير کل و مدیر منطقه اى سازمان 
جهانى بهداشت،  معاونان آنها،  وزراى بهداشت کشورهاى منطقه 
و معاونين کشورهاى مختلف که تشریف آوردند، تمام کارشناسان 
و اعضاى WHO، یونيسف و سازمان هاى بين المللى که در این 
برگزارى  در  که  همكارانم  از   همچنين  دارند،  نشست حضور 
مراسم ماه ها تالش کردند، از معاونت هاى وزارت بهداشت که 
در این راستا تالش کردند و از اصحاب رسانه و صدا و سيما 

تقدیر و تشكر مى کنم.

وزير بهداشت در شصت و ششمين اجالس وزراى بهداشت مديترانه شرقى:

طرح هر خانه، يك پايگاه سالمت را اجرايى مى كنيم

شصت و ششمين اجالس وزراي بهداشت 
كشورهاي منطقه مديترانه شرقي، 22 تا 
25 مهر ماه 98 )14 تا 17 اكتبر 2019( 

به ميزباني تهران برگزار شد. اين اجالس، 
چهارمين ميزباني ايران از وزراي بهداشت 

كشورهاي عضو منطقه مديترانه شرقي 
سازمان جهاني بهداشت است.

 

همایش

مهندس محمود اصالنی
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وى بيان کرد: کشورهایى که در زمينه مراقبت هاى بهداشتى 
اوليه در منطقه مدیترانه شرقى پيشرفت کردند باید به سایر 
همگانى  پوشش  سمت  به  رفتن  زیرا  کنند،  کمك  کشورها 
سالمت، بدون رسيدن به مراقبت هاى بهداشتى اوليه امكان 

پذیر نيست. 
دکتر نمكى عنوان کرد: در منطقه اى هستيم که حل مشكالت 
بگویيم  توانيم  نمى  و  دارد  نياز  متنوع  هاى  حل  راه  به  آن 
بيمارى هاى غيرواگير فقط مشكل منطقه ما است. حتى در 
کشورهایى که در زمينه بيمارى هاى واگير موفقيت داشتيم، باز 
هم نقاط خطر درباره بيمارى هاى واگير داریم که در بسيارى 
از مواقع این بيمارى ها از مرزها منتقل مى شود. بنابراین با 
مدیریت سازمان جهانى بهداشت باید برنامه هاى مشترکى با 
یكدیگر داشته باشيم. این برنامه ها باید هم بيمارى هاى واگير 

و هم غيرواگير را در کنار هم در نظر بگيرد.
دکتر نمكى ادامه داد: امروز بيش از هميشه به هم نياز داریم 
و باید تجربه ها را در اختيار هم بگذاریم. زیرا بدون همدلى 
و مشارکت، نمى توانيم در هيچ کشورى بيمارى ها را کنترل 

کرده و به سطح باالى خدمات بهداشتى و درمان برسيم.
تالش  تحریم  سخت  شرایط  در  گفت:  بهداشت  وزیر 
کردیم که نه تنها عقب گرد نكنيم، بلكه گام هایى رو به جلو 
برداریم و در ماه هاى آتى، طرح هر خانه یك پایگاه سالمت 

را براى جامعه محور کردن سالمت، اجرایى مى کنيم.

حرف های جدید ایران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی
دکترمحمدرضا شانه ساز رئيس سازمان غذا و داروهمچنين  در 
این گردهمایى با اشاره به ابراز عالقه کشورهاى مختلف منطقه به 
همكارى و سرمایه گذارى مشترک با ایران گفت: ایران حرف هاى 
جدیدى در زمينه دارو تجهيزات پزشكى دارد و مى تواند در حوزه 

خليج فارس و مدیترانه شرقى ایفاى نقش کند.
ششمين  و  شصت  برگزارى  به  اشاره  با  ساز  دکترشانه 

بهداشت منطقه مدیترانه شرقى و همكارى  اجالس وزراى 
المللى با کشورهاى منطقه افزود: سرمایه گذارى براى  بين 
توليد دارو در درجه اول در کشور خودمان و در درجه بعدى 
در کشورهاى دیگر باعث مى شود تمام کشورهاى منطقه از 

وابستگى دارویى به کشورهاى چندمليتى رهایى پيدا کنند.
پزشكى  تجهيزات  و  دارو  زمينه  در  ایران  داد:  ادامه  وى 
حرف هاى جدیدى براى کشورهاى منطقه دارد و مى تواند در 

حوزه خليج فارس و امرو )مدیترانه شرقى( ایفاى نقش کند.
شانه ساز افزود: کشورهاى مختلف منطقه، عالقه زیادى 
براى کار مشترک با ایران در حوزه دارو و تجهيزات پزشكى 
آنها در شصت و  معاونان  بهداشت و  تمام وزراى  دارند و 
ششمين اجالس وزراى بهداشت منطقه مدیترانه شرقى، به 
نوعى به بحث توليد مشترک دارو و تجهيزات پزشكى، خرید 

و یا انتقال دانش فنى از ایران اشاره داشتند.

به گفته معاون وزیر بهداشت، برخى از کشورها به دليل نياز 
به اقالم دارویى و تجهيزات پزشكى و برخى دیگر به دليل 

توان سرمایه گذارى مشتاق هستند که با ما همكارى کنند.
وى ادامه داد: شرکت ها و کمپانى هاى ما ایده هاى بسيارى 
دارند اما نيازمند نقدینگى هستند و اگر بتوانيم رابطه مستمرى 
با این کشورها برقرار و اعتماد آنها را جلب کنيم، مى توانيم 
سرمایه گذارى  هم  و  داخلى  سرمایه گذارى هاى  با  هم 
تمام  اساس  این  بر  دهيم.  انجام  مشترکى  کارهاى  خارجى، 
کشورهاى منطقه مى توانند از وابستگى دارویى به کشورهاى 
چند مليتى رهایى پيدا کنند و هم اینكه بازار اشتغال و توليد 
ثروت در منطقه براى نخبگان ما و افرادى که صاحب دانش 

و فن هستند فراهم مى شود.
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نشست هاى  اظهارداشت:  دارو   و  غذا  سازمان  رئيس   
اجالس سران کشورهاى عضو سازمان بهداشت جهانى منطقه 
مدیترانه شرقى در جهت آشنایى کشورها با توانمندى هاى ما 

و جنبه اعتماد آنها بسيار مفيد بود.

مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در مراسم اختتامیه شصت و 

ششمین اجالس وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه شرقی:

کمک کنید که جان انسان ها را نجات دهیم
المنظرى مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه شرقى  دکتر احمد 
زیادى  بسيار  کشورهاى  گفت:  بهداشت  جهانى  سازمان 
هستند که به دليل عدم وجود منابع کافى، در رنج و مصيب 
کنيم؛  گيرى  دست  کشورها  این  از  باید  و  برند  مى  سر  به 
ضرورت دارد کشورهایى که منابع بيشترى در اختيار دارند، 

به کمك این کشورها بروند.
وزراى  اجالس  ششمين  و  شصت  اختتاميه  مراسم  در 
بهداشت کشورهاى مدیترانه شرقى، اظهار کرد: از جمهورى 
اسالمى ایران به خاطر برگزارى این اجالس تشكر مى کنم. 
وى افزود: اراده و توان براى ادامه مسير برگزارى اجالس 
هاى بعدى، قوى تر است و مردم از ما انتظار دارند که به 

فكر سالمت آنها باشيم. 
دکتر المنظرى ادامه داد: درحال حاضر، ابزارهاى زیادى در 
اختيار ما قرار دارد و ما مى توانيم با استفاده از این ابزارها به 
وظایف خود عمل کنيم، یكى از این ابزار علم و دانش است 

و باید علم و اطالعات خود را همواره به روز کنيم.
وى گفت: دومين ابزار، همكارى، هماهنگى و مشارکت و 
ابزار سوم خوشبينى و اميد است. با این سه مورد هر کارى 
را مى توان انجام داد و به ثمر رساند. حتى اگر تالش هاى ما 
99درصد باشد، کافى نيست. ما باید 100درصد توان خود را 
به کار گيریم تا انسان ها را نجات دهيم. بنابراین، شهروندان 
دهيم.  انجام  آنها  براى  را  کارها  این  که  دارند  انتظار  ما  از 
موسسات ملى و بين المللى باید به یكدیگر کمك کنند تا به 

اهداف خود در حوزه سالمت نایل شویم.
جهانى  سازمان  شرقى  مدیترانه  منطقه  دفتر  مدیرکل 
گزارش  ميدانى  صورت  به  اگر  کرد:  خاطرنشان  بهداشت 
بگيریم، خواهيم دید که چه تعداد انسان از بيمارى رنج مى 
برند، این موضوع در درجه اول دلسرد کننده است، اما باید 
تا  ها روبرو شویم  این چالش  با  و  ادامه دهيم  راه خود  به 

بتوانيم براى آنها راه حل پيدا کنيم. 
این  به  بخوابم،  وى تصریح کرد: هرشب که مى خواهم 

موضوع فكر مى کنم که فردا صبح باید به موفقيت جدیدى 
دست پيدا کنم؛ اگر در نهاد انسان ها اميد وجود داشته باشد، 

به هرآنچه بخواهند، مى رسند.
وى با بيان اینكه باید روز به روز بيشتر در حوزه سالمت 
در  رویم، گفت:  پيشرفت  و  توسعه  به سوى  و  موفق شده 
سال هاى اخير شاهد پيشرفت هاى خوبى در حوزه سالمت 
بررسى  را  اجالس  گذشته  سال  نتایج  که  امروز  بوده ایم. 
مى کنيم، مى بينيم که در طى این یك سال، به موفقيت ها و 
ایده هاى خوبى دست پيدا کرده ایم. این اتفاق خوب در سال 
آینده نيز رخ مى دهد و در سال آینده نيز شاهد دستاوردها 
دليل  به  از همكاران خود  بود.  بهترى خواهيم  ایده هاى  و 
نوآورى هایى که در این اجالس داشتند، تشكر مى کنم. با 
ترى  روشن  راه  آینده،  در  شده،  مطرح  نوآورانه  هاى  ایده 

خواهيم پيمود. 
تا  کنيم  تالش  باید  کرد:  عنوان  پایان  در  المنظرى  دکتر 
کودکان را از بيمارى و مرگ نجات دهيم. در حال حاضر، 
قوانين و سياست ها موجود است و زمان اجرایى شدن آنها 
از سوى وزراى بهداشت فرا رسيده است. البته گاهى اوقات 
کنترل اوضاع در دستان شما نيست، اما مى توانيد حتى یك 
ما  به  دهيد.  انجام  ها  اجرایى شدن سياست  اقدام در مسير 
کمك کنيد که جان انسان ها را نجات دهيم. اجازه دهيد، با 
همكارى کشورهاى منطقه، به توسعه و پيشرفت فكر کنيم. 
البته برگزارى اجالس هاى ساالنه نيز به منظور ایجاد همدلى 

بين کشورها است.

****
شصت و ششمين اجالس وزراى بهداشت منطقه مدیترانه 
به کار خود  تهران  شرقى عصر دیروز )پنجشنبه( مهر98در 
پایان داد. اجالس بعدى سال آینده در مصر برگزار مى شود.ا


