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وزیر بهداشت :هیچ لذتی باالتر از کمک به هم نوع نیست

جشنواره تقدیر از مجریان برتر مدیریت درمان
سکتههای قلبی و مغزی برگزار شد
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با حضور وزیر بهداشت از  ۱۴بیمارستان برتر و دو مرکز اورژانس

وزیر بهداشت در این مراسم با بیان اینکه شایعترین علت مرگ

که در مدیریت درمان سکتههای قلبی و مغزی شاخص بودند،

در دنیا سکته قلبی است ،افزود :دوسوم بیشتر این مرگها در

در سالن همایشهای بیمارستان قلب شهید رجایی قدردانی شد.

کشورهای کمتر توسعهیافته اتفاق میافتد و این به دلیل غفلت

در مراسم روز چهارشنبه  ۱۱مرداد  96چهار بیمارستان دانشگاه

مردم نسبت به سالمتی خود و رعایت نکردن نکات بهداشتی و

علوم پزشکی تهران؛ مرکز قلب تهران بهعنوان برترین مرکز درمان

پیشگیرانه است .دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به اقدامات

سکتههای حاد قلبی ،بیمارستان سینا بهعنوان برترین مرکز در

صورت گرفته در راستای طرح تحول سالمت ،گفت :برای خود

همکاری با اورژانس  115در مدیریت سکتههای حاد قلبی و مغزی،

بنده دو برنامه  ۷۲۴و  ۲۴۷برای درمان سکتههای قلبی و مغزی

بیمارستان امام خمینی (ره) بهعنوان اولین و بیمارستان شریعتی

بسیار لذتبخش و شیرین بوده است چراکه شما با این برنامهها

بهعنوان چهارمین مرکز در پیوند قلب لوح تقدیر دریافت کردند.

مرده را زنده میکنید.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در راستای این دو برنامه  ۲۱هزار

مغزی میتواند موجب معلولیت شود و برای خانواده و جامعه

خانواده بیمار سکته مغزی و قلبی را از نگرانی نجات دادهایم،

هزینهبر باشد.

افزود :هزار مورد را هم از مرگ یا معلولیت ناشی از سکته مغزی

به گفته دکتر هاشمی ،آمارها نشان میدهد که هر  5تا  10دقیقه

نجات دادهایم.

یک نفر در کشور دچار سکته میشود.

دکتر هاشمی ضمن تشکر از همکاران گروه قلب و مغز گفت :ایکاش

دکتر هاشمی بر لزوم خود مراقبتی تأکید کرد و گفت :در کنار تمام

سایر انجمنهای گروه پزشکی نیز همانند این دو گروه رفتار میکردند.

این طرحها در ابتدا مردم باید خودشان مراقب سالمتشان باشند

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه هیچ لذتی باالتر از کمک به هم

تا دچار فشارخون ،دیابت و بیماریهای غیر واگیر دیگر نشوند.

نوع نیست ،افزود :هیچ اقدامی باعث آرامش انسان نمیشود مگر

وی افزود :در کنار کاهش و یا عدم مصرف نمک ،روغن و شکر ،یکی از

اینکه به کمک شخصی بشتابیم.

کمهزینهترین راهها برای مراقبت از بدن پیادهروی و تحرک بدنی است.

دکتر هاشمی با بیان اینکه برنامهدرمان سکتههای قلبی و مغزی نشانداد

وزیر بهداشت با بیان اینکه شایعترین علت مرگ در دنیا سکته

که باید یک تیم باشیم ،افزود :اگر همه تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد

قلبی است ،افزود :دوسوم بیشتر این مرگها در کشورهای کمتر

و بیمارستانها ساخته شود و نیروی خوب در نظر گرفته شود اما تیم با هم

توسعهیافته اتفاق میافتد و این به دلیل غفلت مردم نسبت

خوب عمل نکنند هیچ برنامهای به نتیجه نخواهد رسید.

بهسالمتی خود و عدم رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه است.

وی ضمن تأکید بر حمایت بیمهها از این طرح گفت :همکاری

دکتر هاشمی بر لزوم تقویت این دو طرح تأکید کرد و افزود:

کارکنان در همه بخشها و حمایت بیمهها در این حوزه باعث

چنانچه بیمهها هزینهها را تقبل نکنند ،بیمار در این دو طرح

میشود که این دو طرح دستاوردهای خوبی داشته باشد.

یک معلول خواهد شد و بیمهها باید بدون نگاه مادی از درمان

دکتر هاشمی با بیان اینکه نباید به کم قانع بود ،تأکید کرد :در

چنین بیمارانی حمایت کنند.

دولت دوازدهم باید این دو برنامه ادامه یابد چراکه هنوز در اول

وی در ادامه با بیان اینکه حداقل  ۷۰درصد موارد سکتههای

راه هستیم و باید دولت دوازدهم نیز این زنجیره را ادامه دهد و

مغزی به دلیل معلولیت نمیتوانند به کار و زندگی قبلی خود

باید این خدمت را ارتقاء دهیم.

بازگردند ،گفت :تمام این مسائل بهنوعی خسارت به خانواده و

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه نیمی از مردم ما در اثر سکتههای

جامعه محسوب میشود و حداقل  10تا  15سال هزینههای

قلبی و مغزی دچار مرگ و معلولیت میشوند ،گفت :سکتههای

سنگینی به خانواده ،سیستم سالمت و بیمهها تحمیل میکنند.
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وزیر بهداشت گفت :امیدواریم کشور و جامعه پزشکی پرفروغتر

با کنترل عوامل خطر پیشگیری میشوند درصورتیکه درمان

به راه خود ادامه دهد و بتوانیم از مردم حمایت و مراقبت کنیم.

سکتههای مغزی به دو علت هماهنگی تیم درمان و محدود به

 46 ÁÁدرصد مرگ ایرانیان به دلیل سکتههای
قلبی و مغزی است

معنی که اگر فردی به دلیل بروز عوامل خطر ،دچار تنگی عروق

دکتر آقاجانی با بیان اینکه در حال حاضر  46درصد مرگها در

قلبی و مغزی شد و سکته قلبی و مغزی روی داد ،بهموقع و با

کشور به دلیل سکتههای قلبی و مغزی است ،گفت :این بیماریها

روشهای نوین درمان میشود.

قابلپیشگیری و درمان هستند و میتوان با کنترل عوامل خطر
جلوی ابتالی به بیماریهای قلبی و مغزی و همچنین سکتهها
را گرفت و درمانهای مؤثری برای آنها انجام داد.

 دادرم ادرم
 157هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

زمان بودن درمان سکتهها دچار پیچیدگی شده است .وی با
مهم دانستن پیشگیری ثانویه نیز گفت :پیشگیری ثانویه به این

ÁÁآموزش  14هزار نفر برای مدیریت درمان
سکتههای مغزی

معاون درمان وزارت بهداشت برنامه مدیریت درمان سکتههای

دکتر کولیوند با اشاره به اقدامات صورتگرفته از سوی اورژانس

قلبی و مغزی حاد در قالب بیمارستانهای  247و  724را موفقیتی

برای مدیریت سکتههای حاد قلبی ،گفت :در این راستا همه

در حوزه سالمت عنوان و اجرای این برنامه را به علت مرگومیر

آمبوالنسها مجهز به دستگاه الکتروشوک شدهاند و در مورد

باالی ایرانیان به دلیل سکتههای قلبی و مغزی بیان کرد و افزود:

مدیریت درمان سکتههای مغزی نیز  ۱۴هزار نفر آموزش دیدهاند

 46درصد مرگ ایرانیان به دلیل این دو بیماری است.

که همه این اقدامات از برکات طرح تحول سالمت است.

دکتر آقاجانی با اشاره به اینکه از هر دو نفر ایرانی یک نفر به

سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه اورژانس پیش

دلیل سکته قلبی و یا مغزی فوت میکنند ،گفت :این بیماریها

بیمارستانی جزو تکالیف حکومتی است ،گفت :باید به اورژانس

قابلپیشگیری و درمان هستند و میتوان با کنترل عوامل خطر

پیش بیمارستانی بها داد چراکه خدمات آن فوریتی است و در

جلوی ابتالی به بیماریهای قلبی و مغزی و همچنین سکتهها

آن ،زمان و کیفیت ارائه خدمات در درمان بسیار مؤثر است.

را گرفت و درمانهای مؤثری برای آنها انجام داد.

وی افزود :خوشبختانه در دوره حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت و

وی با بیان اینکه امروزه سطوح پیشگیری متفاوت شده است،

با حمایتهای ایشان و معاونت درمان به اورژانس پیش بیمارستانی

گفت :گاهی تصور میشود که بیماریها همچون گذشته فقط

بها داده شد و نقش اورژانس بیشتر دیده شد.

