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درس های فنالند بدون دخانیات

اولین کشور بدون دود!

فیلمی در مورد ایدز در ششمین روز جشنواره  

انتقاد  وزیر بهداشت 
ازحضور سیگار در سینما! 

 صفحه 6 صفحه 16

 صفحه 8

   لزوم اجرای پروتکل ERAS  در ایران

پروتکلی برای تمام 
سیستم درمان بیمارستان

روی خط سپید
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 صفحه 14

 صفحه 5

افزایش 69 درصدی بودجه آموزشی

امیدواریم سهم فرهنگ را 
درحوزه آموزش صرف نکنند

راهنمای بالینی اختالل اضطراب فراگیر  

گـام بـه گـام  بـا 
درمان اضطراب فراگیر

 روایت مشاور وزیر کشور 

زنـان پشت دیوار
 البی های مردانـه

گزارش سپید و همیاری بنیاد فردوس و دکتر مسجدی

پسرم بهتر نفس می کشد،ممنونم
اصاًل باورم نمی شد که بعد از گفت وگو با روزنامه شما این اتفاق خوب بیفتد. اما چند روز بعدازاین 
مصاحبه از تهران و بنیاد نیکوکاری فردوس و دفتر دکتر محمدرضا مسجدی با من تماس گرفتند و 
گفتند به من کمک می کنند تا این دستگاه را که از نان شب هم برای ما واجب تر بود،بخریم...

  صفحه 16 

محسن رنانی: مطب پزشکان می تواند به 
مثابه مدرسه عمل کند

پزشکان برای عبور 
جامعه از بحران ها 
کار موثری نکرده اند

   » به دلیل اینکه موقعیت پزش��کان نس��بت به س��ایر قشرها 
و طبقات اجتماعی متفاوت اس��ت. پزش��کان از منبع ثروت، 
منزل��ت و معرفت که اب��زار اعم��ال قدرت اجتماعی اس��ت 
برخوردار هستند در حالی که اکنون پزش��کان تنها بر انباشت 
و اس��تفاده موثر از منبع ث��روت متمرکز ش��ده اند و توجهی به 
استفاده موثر از دو منبع معرفت و منزلت خود ندارند. پزشکان 
متناس��ب با س��ه منبع قدرتی که دارند، برای عب��ور جامعه از 
بحران ها و مشکالتی که در فرآیند توس��عه با آن روبرو است، 
کار موثری نکرده اند. ممکن اس��ت پزش��کی به طور شخصی 
کمک کرده باشد که یک مس��اله کوچک خانوادگی، محلی و 
اجتماعی حل ش��ود ولی جامعه پزش��کی از این سه منبع برای 
گذار اجتماعی از مراحل توس��عه و بحران هایی که داش��ته ایم 
و از این به بعد بیش��تر خواهد شد، اس��تفاده نکرده اند و ظاهرا 

برنامه ای برای استفاده از این منابع ندارند...«

 صفحه 4

میزگرد سپید با صاحبان صنایع داروهای انسانی در مورد وضعیت  صنعت دارو 

دولت همین حاال باید به داد صنعت دارو برسد
ید
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