ﺿﻌـﻒ زﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی درﻣـﺎﻧﯽ در
ﺷـﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن /ﮔﻼﯾـﻪ ﺷﻬﺮوﻧـﺪان
ﺑﺮﻧﻄﯿــﻦ از ﻧﺒــﻮد درﻣﺎﻧﮕــﺎه
ﺷﺒﺎﻧﻪروزی
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در
ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه درﻣﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ از
ﻫﺮزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﻪ رو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮگ ﻣﺎدران ﺑﺎردار،
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت و ﻧﺒﻮد ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻬﺰ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺎن و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻣﺮدم را ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﻪ رو ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﮐﺮدن ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار
و از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﯿﺮآﺑﺎد و ﮐﻬﻨﺸﻮﺋﯿﻪ و از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ
دارد
ﺑﺨﺶ ﺟﻐﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاﺳﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم دراﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎغدار و ﮐﺸﺎورز ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺣﺪود  ۹ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺷﺶ روﺳﺘﺎ دارد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ،ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪن از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪروزی اﺳﺖ زﯾﺮا ﺻ ِﺮف ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻣﻘﺮر اﻗﺪاﻣﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﻪای ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد
ﭼﻮن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﯿﻤﺎری در ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻧﺒﻮد ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮﺳﻂ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎ »اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮﻧﺪ« ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روی ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ و ﯾﺎ در ﺑ ُﻌﺪ
دﯾﮕﺮ اﮔﺮ »اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮﻧﺪ« و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ و
اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﺼﺎن روی ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺷﺎن ﻣﺮدم دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮏ از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ،ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪروزی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را در ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ
ﻧﺪاﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ دارای ﺷﺶ روﺳﺘﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی ﻧﺪارد.
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن و
ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪروزی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری اورژاﻧﺴﯽ ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ رودان را ﺑﺮای درﻣﺎن ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺧﻄﺮات
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﺴﺌﻮﻻن رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺳﺘﺎی ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اوژاﻧﺲ  ۱۱۵و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﻻزم
وﺿﺮوری اﺳﺖ
اﻓﻀﻞ ﺧﺎﺷﻌﯽ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ

اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوری ﻣﺴﺎﻓﺖ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ،
وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ  ۱۱۵در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺮار دﻫﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﻪ
در دﻫﺴﺘﺎن اﻓﺰود :درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ از روز ﺑﺎز اﺳﺖ
دارد ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ دﻫﺪ.

اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻧﺒﻮدن درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻧﯿﺴﺖ و در
دو دﮐﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺣﻀﻮر
و
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ دارو و ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺪارد ﮐﻪ

وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎن اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ و
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ اﻣﺎ
اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﯾﺠﺎد
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ زﯾﺮا
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺘﺎب ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯽ روﯾﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﺰرگ در ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

