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با حضور چهرههای دانشگاهی ،هنری و ورزشی

پروژه کشوری راهاندازی کلینیکهای اختالالت
شناخت و حافظه افتتاح شد
بــا حضــور جمعــی از مقامــات کشــوری و بینالمللــی ،مدیــران

ایشــان خطــاب بــه شــرکتکنندگان خیرمقــدم گفتــه و بــه

و اســتادان دانشــگاه و هنرمنــدان کشــور ،آئیــن افتتاحیــه

دسـتاندرکاران بابــت راهانــدازی کلینیکهــای حافظــه و دوره

اولیــن دوره آموزشــی پــروژه کشــوری راهانــدازی کلینیکهــای

آموزشــی مربوطــه تبریــک گفــت.

اختــاالت شــناخت و حافظــه برگــزار شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســائل روانی در مقایســه با مشــکالت

این مراسـم از سـاعت  9صبح روز جمعه  27مرداد  96در سالن

جســمانی ،معمــوالً عالئــم و نشــانههای نامحســوستری دارنــد

همایش ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

و لــذا معمــوالً توســط مســئوالن و سیاسـتگذاران کمتــر دیده

در ابتــدای ایــن مراســم دکتــر یونســیان ،معــاون پژوهشــی

میشــوند؛ بهضــرورت برنامهریــزی و تخصیــص منابــع الزم

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ضمــن بیــان اینکــه ریاســت

در مــورد مســائل روانــی مرتبــط بــا ســالمندی اشــاره کرد.

محتــرم دانشــگاه در ســفر حــج بــه ســر میبرنــد ،از طــرف

وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه بــا تمــام وجــود از ایــن پــروژه
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حمایــت خواهــد کرد؛ افــزود :بیان این مســائل توجه مســئوالن

شـناختی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری ،بـا ابراز

را بــه ایــن حــوزه جلــب خواهــد کــرد کــه ایــن مســئله ،باعــث

خرسـندی از حضـور در ایـن مراسـم ،بـه بیـان جایـگاه علـوم

ارتقــا وضعیــت در ایــن حــوزه خواهد شــد.

شـناختی در نظـام سلامت جهـان پرداخـت و گفت :بر اسـاس

دکتــر یونســیان در ادامــه بــه پنج دلیل بــرای حمایت دانشــگاه

آمارهـای موجـود ،در سـال  2013حـدود  43میلیـون نفـر در

از ایــن برنامــه پرداخــت و گفت :دلیل اول نقش حوزه بهداشــت

سـطح دنیا مبتال به ( dementiaزوال عقل) بودهاند و بر اسـاس

دانشــگاه در پیشــگیری از اختــاالت حافظــه و ارائــه خدمــات

برآوردهای موجود این میزان در هر  20سـال دو برابر میشـود.

بــه جمعیــت تحــت پوشــش و حتــی پتانســیل ادغام در شــبکه

وی آلزایمــر را یکــی از دالیــل عمــده  dementiaمعرفــی گــرد

اســت؛ دلیــل دوم نقــش حــوزه درمــان در ارائــه خدمــات

و گفــت :ایــن اختــال حــدود  30درصــد از وقــت و هزینــه

درمانــی ،اعــم از جمعیــت تحــت پوشــش و بیمــاران ارجاعــی

خانوادههــا را بــه خــود اختصــاص میدهــد و بــر اســاس آمــاری

از کل کشــور اســت؛ همچنیــن دلیــل ســوم حــوزه پژوهــش

کــه از ایاالتمتحــده وجــود دارد ،بــرای هــر مــورد در ســال

اســت و جایگاهــی پژوهــش و زیرســاختی کــه کلینیکهــای

 50هــزار دالر هزینــه اختصــاص مییابــد.

حافظــه بــرای پژوهــش ،اعــم از پژوهشهــای مشــاهدهای و

دکتــر خــرازی در ادامــه بــه بیان چند افســانه در خصــوص مغز

مداخلــهای ایجــاد میکننــد.

و تواناییهــای آن پرداخــت و گفــت :مســائلی از قبیــل عــدم

وی افــزود :دلیــل پنجــم حــوزه کارآفرینــی اســت بخصــوص در

توانایــی مغــز در یادگیــری در ســنین بزرگســالی و  ...حقیقــت

بخــش غیردولتــی بــرای پزشــکان ،روانشناســان و پرســتاران

نــدارد و واقعیــت ایــن اســت کــه مغــز از  flexibilityبرخــوردار

و درنهایــت پنجمیــن دلیــل حمایــت دانشــگاه ،تأثیــر بــر

اســت و همــواره میتوانــد بــا تمریــن خــود را فعــال نگــه دارد.

سیاس ـتگذاران و برنامــه ریــزان کشــور ،هــم از جهــت ابــراز

وی در پایــان ســخنان خــود خــواب مناســب ،رژیــم غذایــی

نیــاز جامعــه و هــم از منظــر آگاهســازی پزشــکانی کــه در

مناســب ،ورزش و فعالیــت جســمانی ،ارتباطــات اجتماعــی و

جایگاههــای تصمیمگیــری قــرار دارنــد یــا میتواننــد در

ایجــاد تمرینهــای چالشــی بــرای ذهــن را بــرای جلوگیــری از

آینــده در چنیــن جایگاههایــی قــرار بگیرنــد.

مشــکالت شــناختی و حافظــه مؤثــر ارزیابــی کــرد.

در ادامـه مراسـم ،دکتـر کمـال خـرازی ،رئیـس هیئتامنـای

در ادامــه پیام ویدئویی پروفســور  Barry Reisbergرئیس مرکز

پژوهشـکده علـوم شـناختی و دبیـر سـتاد علـوم و فناوریهای

تحقیقــات ســالمندی و دمانــس دانشــگاه نیویورک و سرپرســت

کشــوری راهانــدازی کلینیکهــای اختــاالت شــناخت و
حافظــه ضمــن خیرمقــدم بــه حضــار شــرکتکننده در مراســم
گفــت :ایــن پــروژه کشــوری بهمنظــور ایجــاد کلینیکهــای
اختــاالت شــناخت و حافظــه در سراســر کشــور برنامهریــزی
و اجــرا شــده اســت.
وی افــزود :ایــن فرآینــد از  1.5ســال پیــش آغــاز شــده و بــا
فراخوانــی کــه در شــبکههای اجتماعــی انجــام دادیــم ،بــا
اســتقبال خوبی از پزشــکان سراســر کشــور مواجه شــده اســت
و ایــن دورههــا از مهرمــاه ســال جــاری آغــاز خواهــد شــد.
دکتــر نوروزیــان بــا اشــاره بــه اینکــه  dementiaیــک بیمــاری
 age-relatedاســت؛ گفــت :در حــال حاضــر در ســطح دنیــا
حــدود  50میلیــون نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتند و این
جمعیــت در هــر  20ســال دو برابــر میشــود و توجــه بــه ایــن
مســئله در آســیا کــه بیشــترین جمعیــت ســالمند را دارد ،از
کارگروه پیشگیری در انجمن جهانی آلزایمر پخش شد.

اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.

وی بــا ابــراز خرســندی از همــکاری بــا دکتــر نوروزیان از ســال

وی در ادامـه بـه تشـریح فرآینـد پـروژه کشـوری راهانـدازی

 2009میــادی گفــت :در ســال  ،۲۰۰۹دکتــر نوروزیــان بــرای

کلینیکهای اختالالت شـناخت و حافظه و مسـائل آموزشـی و

مشــاهده فعالیتهــای بالینــی و پروژههــای تحقیقاتــی مــا بــه

پژوهشی مرتبط به آن پرداخت و گفت :این دوره به مدت  6ماه

مرکــز بیمــاری آلزایمــر در دانشــگاه نیویورک آمدنــد و پسازآن

و  150سـاعت آموزشـی ،برای فراگیران برنامهریزیشـده است.

مــن و پروفســور نوروزیــان بــا یکدیگــر همــکاری داشــتهایم؛

مدیر پروژه کشــوری راهاندازی کلینیکهای اختالالت شــناخت

همچنیــن مفتخــرم دکتــر نوروزیــان اخیــراً بــه گــروه کاری

و حافظــه بــا اشــاره بــه اســتقبال بســیار زیــاد بــرای حضــور

پــروژه بینالمللــی پیشــگیری از بیمــاری آلزایمــر در انجمــن

در ایــن دوره آمــوزش گفــت :بیــش از  300تــن از قریــب 25

جهانــی آلزایمــر ( )ADIپیوســتهاند.

اســتان کشــور بــرای شــرکت در ایــن دورههــا ثبتنــام کردنــد

پروفســور  Reisbergبــا تبریــک راهانــدازی کلینیکهای حافظه

کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت محــدود  140نفــره بــرای مرحلــه

در ایران ،افزود :الگوی پیشــنهادی پروفســور نوروزیان در جهت

اول برگــزاری ایــن دوره ،ظرفیــت بهســرعت تکمیــل شــد و

ایجــاد کلینیکهــای حافظــه بــا تیــم تخصصــی آموزشدیده در

مابقــی افــراد ،بــرای شــرکت در دوره دوم زمانبنــدی شــدند.

ســطح کشــور بــرای کارگــروه پیشــگیری از آلزایمــر در انجمــن

دکتـر نوروزیان همچنین از حمایتهای دانشـگاه علوم پزشـکی

جهانــی آلزایمــر یــک برنامــه ایدئال محســوب میشــود .بهویژه

تهـران ،اسـتادان بـزرگ دانشـگاه ،پزشـکان سراسـر کشـور و

کــه ایشــان بــر اســتفاده از ابزارهایــی متناســب بــا فرهنــگ و

دانشـجویان و دستیاران خود در اجرای این پروژه قدردانی کرد.

خصوصیــات جامعــه تأکیــد بســیار دارد؛ همچنیــن مــن بــاور

در بخــش بعــدی برنامــه  Gary Lewisنماینــده ســازمان ملــل

دارم کــه ایــن پــروژه بــا ایجــاد کلینیکهــای حافظه در ســطح

بــه ارائــه ســخنرانی پرداخــت.

کشــور بــرای تشــخیص مراحل بســیار خفیــف بیمــاری آلزایمر

در ادامــه برنامــه دکتــر ملــکزاده معــاون پژوهشــی وزارت

در برنامــه پیشــگیری انجمــن جهانــی آلزایمــر دســتاوردهای

بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا ابــراز خرســندی از

باارزشــی را بــه ارمغــان خواهــد آورد و بــرای ســایر کشــورها و

حضــور در ایــن مراســم گفــت :از هر  20انســان باالی  60ســال

جوامــع الگــوی خوبــی خواهــد بود.

و از هــر  5فــرد باالتــر از  80ســال یــک نفــر بــه dementia

در بخــش بعــدی برنامــه دکتــر مریــم نوروزیــان ،مدیــر پــروژه

مبتــا هســتند.
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وی بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیــت افــراد ســالخورده در کشــور
در حــال افزایــش اســت؛ گفــت :تدبیــر بــر ایــن اســت کــه

50

نظامهایــی بــه وجــود بیایــد کــه بــه ابعــاد مختلــف ایــن حــوزه
پرداختــه شــود.
دکتــر مــوالوردی افــزود :بــا توجــه بــه نمــودار جمعیتی کشــور
و پیشــی گرفتــن رشــد جمعیــت ســالمندان در کشــور ،نظامات
تأمیــن اجتماعــی بــرای پوشــش خدمــات بــه ایــن قشــر نیــاز
بــه بازبینــی و بررســی دارد.
معــاون رئیسجمهــور در امــور حقــوق شــهروندی در خاتمــه
گفــت :بــه نظــر میرســد نیــاز بــه تدویــن قوانیــن جدیــدی
بــرای حمایــت و جلوگیــری از سوءاســتفاده مالــی از ســالمندان
و افــراد مبتــا بــه اختــاالت شــناختی وجــود دارد.
در بخــش دوم برنامــه کــه پــس از یــک وقفــه نیمســاعته بــرای
اســتراحت و پذیرایــی در نظــر گرفتــه شــد؛ دکتــر محمدتقــی
جغتایــی ،مشــاور وزیــر بهداشــت در امــور توانبخشــی گفــت:
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اخبـــار

و یـــژ ه

وی افــزود :بــر اســاس برآوردهــای موجــود در ســال 2015

راهانــدازی کلینیکهــای اختــاالت شــناخت و حافظــه یکــی

حداقــل  250هــزار نفر در کشــور مبتــا به  dementiaهســتند

از حلقههــای خدمــات توانبخشــی اســت.

کــه ایــن میــزان حــدود نیــم درصــد  GDPکشــور را بــه خــود

وی افــزود :در تعریــف جدیــد ،خدمــات توانبخشــی ،بخشــی از

اختصــاص میدهــد.

ســطح اول ارائه خدمات ســامت اســت و دولتها موظف شدند

وی بــا اشــاره به اینکه متأســفانه همــه ریســک-فاکتورهایی که

کــه در ایــن ســطح به ارائــه خدمــات توانبخشــی بپردازند.

بــرای  dementiaوجــود دارد در کشــور مــا در حــال افزایــش

مشــاور وزیــر بــا تقدیــر از تالشهــا دکتــر نوروزیــان بــرای

اســت؛ گفــت :حــدود  10درصــد افــراد جامعــه دیابــت دارنــد و

پیگیــری ایــن فرآینــد گفــت :ایــن کار ،یــک فعالیــت بیــن

حــدود  20درصــد افــراد در فــاز پیــش دیابــت بــه ســر میبرند؛

بخشــی و بینرشــتهای اســت و بــرای پیشــبرد ایــن فرآینــد

بیــش از  27درصــد افــراد پرفشــاری خــون دارند و بیــش از 95

از طرفــی چندیــن ســازمان مختلــف و چندیــن معاونــت وزارت

درصــد افــراد جامعــه ،فعالیــت بدنــی کمتــر از حــد اســتاندارد

و از طــرف دیگــر متخصصیــن و کارشناســان چندیــن رشــته

دارنــد و همانطــور کــه اشــاره شــد ،همــه ایــن مــوارد در ایجاد

مختلــف همــکاری خواهنــد کــرد.

اختــاالت شــناختی و حافظــه مؤثر هســتند.

در ادامـه دکتـر  Leila JOUDANEنماینـده صنـدوق جمعیت

وی با اشـاره به اینکه وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشکی

ملـل متحـد ( )UNFPAدر جمهـوری اسلامی ایـران ،بـه ارائه

آمادگـی کامـل برای پشـتیبانی از این فرآینـد را دارد؛ گفت :به

سـخنرانی پرداخت.

عقیـده مـن آگاهسـازی مـردم نسـبت بـه ایـن خطـر بـا کمک

پخــش پیــام پروفســور  Friedlandاســتاد نوروســاینس

سـازمانهای مردمنهاد و تقویت نظام مراقبت سلامت در کشور

دانشــگاه  Clevelandو پروفســور  Geulaاســتاد نوروســاینس

از اقدامـات مؤثـر برای پیشـبرد این فرآیند اسـت.

و زیستشناســی ســلولی مولکولــی دانشــگاه Northwestern

در ادامه مراسم دکتر شهین دخت موالوردی ،معاون رئیسجمهور

بخــش بعــدی مراســم بــود.

در امـور حقـوق شـهروندی ضمن ابـراز خرسـندی از حضور در

پروفسـور  Geulaدر پیام خود با اشـاره به اینکه دکتر نوروزیان

ایـن مراسـم گفت :شـروع فعالیت خـود در مسـئولیت جدید را

بابـت فعالیتهایشـان در حـوزهی اختلاالت حافظـه و دمانس

بـا حضـور در این مراسـم به فال نیـک میگیرم.

در خاورمیانـه بسـیار شناختهشـده هسـتند و ویژگیهای فردی
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و آکادمیـک ایشـان همـواره مـورد تحسـین همکارانشـان بوده

سـالم و مـورد بعـدی مراقبتهای ویژه سـالمندی اسـت.

اسـت؛ گفـت :مـا مطمئن هسـتیم که افتتـاح این پـروژه منجر

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن فعالیتهــا در

بـه پیشـرفتهای اساسـی در زمینه دمانـس و اختالالت حافظه

ایــن حــوزه ،تدویــن ســند ملــی دمانــس اســت؛ گفــت :یکــی

در ایـران و سراسـر خاورمیانـه میشـود؛ یکبـار دیگر بـه دکتر

از اقدامــات مهــم در ایــن ســند ملــی  -کــه ســال گذشــته

نوروزیـان تبریـک میگویـم و همچنیـن بـه ایـران بابت داشـتن

پیشــنهاد داده شــد و اکنــون در مرحلــه تائید قــرار دارد -ایجاد

چنین پروژهی تحسـینبرانگیزی تبریک میگویم و ما مشـتاقانه

کلینیکهــا حافظــه اســت کــه بــا همــت و تــاش زیــاد دکتــر

منتظر شـنیدن نتایج و پیشـرفت این پروژه خواهیم بود که من

نوروزیــان ،ایــن بخــش پیشــرفت خیلــی خوبــی داشــته اســت.

مطمئنـم تواناییهـای دکتر نوروزیـان در لیدرشـیپ و رهبری،

بخــش بعــدی برنامــه مراســم افتتــاح ایــن پــروژه بــود و

پیشـرفت فوقالعـادهی پـروژه را به ارمغـان خواهد آورد.

بخــش پایانــی بــه پرســش و پاســخ حضــار بــا دکتــر نوروزیــان

در پیــام پروفســور  Friedlandبــا اشــاره بــه اینکــه از منطقــه

اختصــاص یافــت.

خاورمیانــه اطالعــات دقیــق علمــی درزمینــه دمانــس و آلزایمر

توضیــح اینکــه در ایــن مراســم چهرههــای هنــری و ورزشــی

وجــود نــدارد؛ گفــت :با توجه بــه اینکه دکتــر نوروزیان از ســال

نظیــر اســتاد رضــا کیانیــان ،اســتاد فرهــاد آئیــش ،اســتاد

 2012عضــو صاحبنظــر حــوزه آلزایمــر در منطقــه خاورمیانــه

رخشــان بنــی اعتمــاد ،احتــرام برومنــد ،مائــده طهماســبی،

هســتند؛ مــا مشــتاقانه منتظــر نتایــج ایــن کار هســتیم و نتایج

میتــرا حجــار و عــادل فردوســی پــور حضــور داشــتند و اســتاد

ایــن پــروژه قطعـاً بســیار ارزنــده خواهــد بود.

کیومــرث پوراحمــد  -کــه ســازنده اولیــن فیلمــی بودهانــد

در ادامــه پیــام دکتــر چــان از دانشــگاه اســکاتلند توســط دکتر

کــه بهدرســتی بــه ابعــاد بیمــاری آلزایمــر پرداختــه اســت.

پریســا منصــوری قرائت شــد.

(کفشهایــم کــو؟)  -بهعنــوان ســفیر بیمــاری آلزایمــر در

در ادامـه دکتـر مهیـن السـادات عظیمـی ،رئیس اداره سلامت

کشــور معرفــی شــدند.

سـالمندان وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی با اشـاره

همچنین پروفسور لطفی ،استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی

بـه اینکـه در ایـن اداره دو برنامـه اصلـی در این حـوزه در حال

تهران و یکی از برترین نورولوژیست های کشور ،با ارسال پیام و

انجام اسـت؛ گفت :برنامه اول پیشـگیری و ترویج سـبک زندگی

اهدای گل از برگزاری این مراسم تقدیر کرد.

