
وزیر بهداشت در گردهمایی معاونان غذا و داروی سراسر کشور:

کسی  امروز  »اگر  گفت:  بهداشت  وزیر 
احتکار کرد، زیرمیزی گرفت، دارو را تحویل 
نداد یا به قیمتی باالتر از سقف تعیین شده 
فروخت، جرمش چندین برابر خواهد بود 

چرا که شرایط فعلی، عادی نیست.« 
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سید حسن 
هاشمی در گردهمایی معاونان غذا و داروی 
سراسر کشورافزود: »موضوع دارو و کسب و 
کار پزشکی، مسئولیتی ملی و اجتماعی است. 
به  باید  بر تن کرده  را  لباس  این  که  کسی 
بزرگان این رشته و سوابقی که آنها در ذهن 
مردم ایجاد کرده اند، تاسی کند بنابراین اگر 
امروز کسی احتکار کرد، زیرمیزی گرفت، 
از  باالتر  قیمتی  به  یا  نداد  تحویل  را  دارو 
سقف تعیین شده فروخت، جرمش چندین 
برابر خواهد بود چرا که شرایط فعلی، عادی 
نیست.« وی در ادامه گفت: »ما در این حوزه 
با مادران باردار، نوزادان، شیرخواران، بیماران 
و در مجموع با افرادی مواجه هستیم که به 
اندازه کافی مشکالت دارند بنابراین به هیچ 

وجه قابل قبول نیست که کسانی به قصد سودجویی 
لباس سپید پزشکی را بر تنشان کرده باشند. بر همین 
بودن  همشهری  صنفی،  احتمالی  مالحظات  اساس 
این  البته  باید کنار گذاشت  یا هم رشته بودن را  و 
موضوع از قبل هم چندان مطرح نبوده است اما در 
شرایط فعلی باید متفاوت عمل کرد و از همان ابتدا 
نباید اجازه داد چنین افکاری در ذهن کسی شکل 
دادستان  اخیرا  که  گزارشی  در  خوشبختانه  بگیرد. 
تهران به ما داده عنوان شده که داروخانه ها در کنار 
بوده اند  برخوردار  عملکرد  بهترین  از  سایر صنوف 

که این موضوع جای تشکر دارد.«
خود  صحبت های  از  دیگری  پخش  در  هاشمی 
آن  با  به تدریج  که  شرایطی  به  توجه  »با  اظهارکرد: 
مواجه می شویم باید رودربایستی ها را کنار بگذاریم. 
مسئولیت سختی بر عهده ماست. تامین دارو، مواد 
اولیه، واکسن، تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات کم 
نقص در این حوزه جزو مسئولیت های همه ماست. 
بی تردید شرایط مان متفاوت خواهد شد چرا که با 
کمبودهای احتمالی ارز، مشکالت مربوط به تبدیل 
ارز مورد نیاز همچنین معضالتی در حوزه انتقال ارز 
مواجه خواهیم شد.« وی ادامه داد: »ممکن است هزینه 
افزایش  داخلی  شرکت های  برخی  برای  شده  تمام 
یابد و طبیعتا در این زمینه مقاومت هایی در شورای 
داشت  خواهد  وجود  وزیران  هیات  و  بیمه  عالی 
و  واکسن  دارو  تامین  در  را  مشکالتی  می تواند  که 
ملزومات پزشکی ایجاد کند اما باید بدانیم که تمام 
این مباحث، بحث های داخلی است و ما را مسئول 
کرده اند که اجازه ندهیم برای مردم نگرانی پیش آید.«
که  کلی  اهداف  منظر  »از  افزود:  بهداشت  وزیر 
آفرین  نقش  نحوی  به  باید  نیز  آرمان هاست  تداوم 
باشیم که بتوانیم نقشه دشمنان را نقش بر آب کنیم. 
تبلیغ  و  نارضایتی  تولید  در  دشمن  که  است  مسلم 
آن تالش می کند و در دو دسته کردن مردم به غنی 
و فقیر، فساد و غیر فساد و کارآمد و ناکارآمد تالش 
می کند؛ موضوعی که شناخته شده است اما متاسفانه 
برخی دوستان قسم خورده ما بدون آنکه خود متوجه 
باشند آب به آسیاب دشمن می ریزند. ما باید از تمام 
ماه های  در  مردم  تا  کنیم  استفاده  توان مان  و  هوش 
آینده با کمترین مشکل مواجه شوند. عمیقا معتقدم 
البته  دهیم  انجام  را  کار  این  می توانیم  حتما  ما  که 
دستگاه هایی  به  بستگی  زیادی  حد  تا  موضوع  این 
دارد که باید  به ما کمک کنند مانند وزارت اقتصاد، 
وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه و مهمتر از 

همه بانک مرکزی.«
هاشمی اضافه کرد: »خوشبختانه هماهنگی خوبی 

میان دستگاه های مختلف وجود دارد و بسیار خوب 
هم پیش رفته ایم؛ به طوری که تا کنون بیش از یک 
سوم خریدهایمان انجام و تالش شده که در چرخه 
تولید کمترین مشکل را داشته باشیم. در زمینه واردات 
نیز در زمینه توزیع و نظارت باید با کمک معاونان غذا 
و دارو به سرانجام قابل قبولی از نگاه مردم برسیم. 
در همین راستا الزم است اطالعات کامل از منطقه 

خودتان را به ستاد اعالم کنید.«
تدابیر  ستاد  فعالیت  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
دیناروند  دکتر  دبیری  به  بهداشت  وزارت  در  ویژه 
و عضویت معاونان وزارت بهداشت و بازرسی کل 
هر  در  تقریبا  ستاد  »این  اظهارکرد:  وزارتخانه،  این 
آن  وظایف  از  یکی  و  می دهد  جلسه  تشکیل  هفته 
از کمبودهای احتمالی است. معاونان غذا و  اطالع 
دارو می توانند کمک کنند تا اطالعات کم نقصی به 
بدانیم که چه  ترتیب  این  به  داده شود و  این ستاد 
کمبودهایی در پیش است. بر همین اساس نظام کسب 
اطالع و واکنش سریع را راه اندازی کرده ایم و تا ۱۰ 

روز آینده به شما ابالغ خواهد شد.«
وزیر بهداشت در ادامه صحبت هایش در مقایسه 
افزایش قیمت خدمات و کاالها با قیمت دارو گفت: 
کاالها  و  خدمات  قیمت  افزایش  میزان  کاش  »ای 
حداقل به اندازه دارو بود. در این حوزه بسیار خوب 
دارو،  و  غذا  معاونان  از همه شما  و  کرده ایم  عمل 
جامعه داروسازان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان 
تشکر می کنم اما باید مراقب افرادی باشیم که ممکن 
است بخواهند این خدمات ارزشمند را لکه دار کنند 
بنابراین ضمن اینکه با ارائه اطالعات دقیق، ستاد را 
به روز رسانی می کنید. باید بگویم که در حوزه دارو 
بر خالف تجهیزات بسیار راحت تر می توان کنترل ها 
را انجام داد و به راحتی می توان بر داروها و کاالهای 
سالمت محور نظارت کرد البته اشکالی بین پخش و 
داروخانه وجود دارد که در این زمینه نیز شرکت ها 
موظف شدند موجودی خود را اعالم کنند چرا که 
این شرکت ها ارز دولتی می گیرند و متعهد شده اند 
که به موقع جنس وارد کنند بنابراین کنترل های الزم 
صورت می گیرد تا شرکت ها موجودی انباشته نداشته 
باشند و شما نیز همین مسیر را در داروخانه کنترل 

خواهید کرد.«
پزشکان  نسخ  کنترل  بر  همچنین  بهداشت  وزیر 
داروهای  نیز  زمینه  این  »در  اظهارکرد:  و  تاکید  نیز 
خاص، بیماران خاص و پزشکان خاص مهم هستند. 
آن دسته از پزشکانی را که احساس می کنید می توانند 
به چرخه تامین دارو آسیب وارد کنند، شناسایی کنید 
و با استفاده از نظام پزشکی استان و تعزیرات کج 

رفتاری ها و بدرفتاری ها را از همان ابتدا اصالح کنید.«
وی ادامه داد: »در عین حال یک سری از داروها 
هستند که جزو فارماکوپه نیستند و به استناد قانون 
مصوب مجلس، پزشک حق تجویز آن ها را ندارد. 
موارد تخلف در این زمینه باید به سازمان نظام پزشکی 
موارد  اما  شود  تشکیل  پرونده  آنها  برای  و  ارجاع 
استثنائی در این حوزه نیز ساز و کارشان مشخص 
است و باید تایید شود که یک داروی خاص که جزو 
فارماکوپه نیست و واقعا برای یک ایرانی ضروری 

است و باید وارد شود.«
هاشمی در ادامه صحبت هایش با تاکید بر تامین 
داروی مورد نیاز بیماران خاص گفت: »باید از بیماران 
خاص مانند بیماران تاالسمی، هموفیلی، کلیوی،  ام 
اس، سرطان، ای بی، اوتیسم، بیماران مزمن اعصاب 
این  داروی  در  تاکید می کنم  کنیم.  مراقبت  و روان 
بیماران نباید نسبت به گذشته تغییری ایجاد شود. مگر 
درآمد این بیماران چقدر است ؟ مشخص است که 
حتی هزینه یک قوطی شیر خشک در سبد هزینه های 
این بیماران چه رنگ و نقشی دارد. باید خود را جای 
مردم و البته فقیرترین آنان بگذاریم. چرا که یک سری 
باید  است.  شده  تحمیل  آن ها  به  ارثی  بیماری های 
تالش کنیم که حداقل ما باری برای آن ها نباشیم و 

سعی کنیم گرفتاری برایشان ایجاد نشود.«
هاشمی با اشاره به اهمیت اجرای راهنماهای بالینی 
ادامه داد: »البته این مبحث بیشتر بر عهده بیمه هاست 
و باید به عنوان خریدار خدمت از راهنماهای بالینی 
استفاده کنند اما اگر بیمه ها کمکی از شما خواستند 

باید توجه الزم را داشته باشید.«
مردم  جای  را  »خودمان  افزود:  بهداشت  وزیر 
پیش رو و در  ماه های  ندهیم در  اجازه  بگذاریم و 
این بخش آزار و آسیبی به مردم وارد شود. در این 
راستا باید مرکز و فرماندهی را از کمبودهای احتمالی 
مطلع کنیم. ما وظیفه مان را در مرکز انجام خواهیم 
داد به طوری که ابالغ کرده ام که از مجموع پولی که 
باید  درصد   25 می آید حداقل  بهداشت  وزارت  به 
از  یکی  پزشکی صرف شود.  تجهیزات  و  دارو  در 
واردات،  و  توزیع  تولید،  حوزه های  در  مشکالت 
نقدینگی است و در همین راستا باید بتوانند مهمترین 
نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. شهادت می دهم 
که همکاران مان در ستاد شبانه روزی تالش می کنند 
تا کمترین مشکل  بنابراین همه کمک خواهند کرد 

را داشته باشیم.«
وی اضافه کرد: »در دوران دولت یازدهم و دوازدهم 
آن  حاصل  که  یافت  ادامه  و  شد  شروع  مذاکراتی 
به صورت  آمریکا  اما  بود  برجام  نام  به  معاهده ای 

از  جدای  و  شد  خارج  آن  از  جانبه  یک 
نیز  را  ثانویه  تحریم های  تحریم های خود، 
که  کرد  تالش  نیز  آن  از  پس  کرد.  اعمال 
بتواند کاری کند تا نفت ایران صادر نشود 
و به این ترتیب ایران را وارد مذاکره ای کند 
که حاصل آن مشخص است. آمریکایی ها به 
غیر از رابطه ای که با شاه سعودی و برخی 
از کشورهای منطقه دارند، راضی نخواهند 
شد. آنها جز نوکری، هیچ رابطه دیگری را 
قطعا  که  نمی پذیرند  ما  منطقه  در  حداقل 
این موضوع از سوی مردم ما پذیرفته شده 
می آید،  پیش  که  شرایطی  بنابراین  نیست. 

تحمیلی خواهد بود.«
وزیر بهداشت در ادامه گفت:  »مقام معظم 
رهبری نیز تکلیف را روشن کردند. اینکه ما 
چه استفاده ای می توانیم از این شرایط داشته 
باشیم مهم است. در اینکه باید شرایط را برای 
مردم هموار کرد تردیدی نیست اما نکته دیگر 
آن است که اکنون اقتصاد مقاومتی می تواند 
شکلی واقعی به خود بگیرد. شاید ترامپ با 
تحریم هایی در حوزه هواپیمایی، نقل و انتقال و ... 
اما کمک غیر مستقیمی که  بخواهد فشار وارد کند 
این تحریم ها می توانند برای ما داشته باشند جدای 
کشور  در  مقاومتی  اقتصاد  تقویت  ملی،  از وحدت 
خواهد بود. باید از این فرصت برای تقویت تولید 
ملی استفاده شود. بر همین اساس آحاد جامعه پزشکی 
اعم از پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران، داروسازان و 
... باید گام های موثرتری برداریم. باید باور کنیم که 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی می توانیم بسیاری 
از انواع وارداتی را در داخل کشور تولید کنیم و با 
تولید  که  خارجی  داروهای  ملی،  تولید  از  حمایت 
مشابه داخلی دارند را مشمول ارزهای ویژه نکنیم.«
هاشمی ادامه داد: »ما باید بتوانیم در سفره بزرگ 
رفتار  طوری  سالمت  خدمات  و  درمان  بهداشت، 
کنیم که مردم کمترین آسیب را ببینند. در عین حال 
اجازه  به هیچ وجه  تولید ملی  از  با وجود حمایت 
نخواهیم داد که دارو یا ماده اولیه ای وارد بازار شود 
که کیفیت الزم را نداشته باشد یا کیفیتی پایین تر از 
مشابه خارجی داشته باشد. سخت گیری ها در این 
رسانه ها  به  خطاب  وی  است.«  زیاد  بسیار  حوزه 
دارو چه  که  نکنند  سوال  دائم  »رسانه ها  گفت:  نیز 
جامعه  در  اضطراب  سوال  همین  که  چرا  می شود 
بر  شاهدی  جلساتی  چنین  برگزاری  می کند.  ایجاد 
آن است که همگان تالش می کنند که در این حوزه 

گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.«
وزیر بهداشت همچنین در حاشیه این همایش و در 
جمع خبرنگاران درباره نظارت ها در حوزه دارو گفت: 
»نظارت ها در حوزه دارو شدید است اما کافی نیست. 
در حوزه تجهیزات نیز نظارت ها مقداری ضعیف تر 
است که باید تشدید شود. نظارت هایی که ما اعمال 
می کنیم نافی نظارت های مردمی نیست بنابراین مردم 
یا  گرفته  احتکاری صورت  کردند  احساس  جا  هر 
مشکلی وجود دارد، مراتب را به شماره ۱۹۰ اعالم 
کنند.« وی افزود: »رئیس جمهور در زمینه تامین ارز 
مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی دستور داده  است 
و به آن عمل نیز می شود. مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد و همین نرخ ارز تا پایان فروردین ۹۸ برای 

داروها و تجهیزات تامین خواهد شد.«
هاشمی تاکید کرد: »باید بدانیم که مکمل ها دارو 
نیستند و به ویژه در حوزه بدنسازی و ... از ارز دولتی 
استفاده نمی کنند و به همین دلیل مشمول تغییر قیمت 
می شوند اما 22 هزار قلم دارو واکسن و ... تحت پوشش 
ارز ۴2۰۰ تومانی هستند.« وی در پایان به خبرنگاران 
گفت: »شرکت هایی را تبلیغ و تقویت خواهیم کرد 

که در این روزهای سخت کنارمان خواهند بود.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در ایران 
۱۸ میلیون نفر دچار کم تحرکی و ۹ میلیون نفر دچار توده 
بدنی باال هستند، گفت: »با ورزش و فعالیت های بدنی 

بر بسیاری از بیماری های غیر واگیر می توان فائق آمد.«
مریم حضرتی در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی 
- ورزشی پرستاران در همدان با بیان اینکه پدیده های 
شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع با تغییرات وسیع 
در سبک زندگی همراه است، اظهار داشت: »در کنار 
بهبود شاخص های بهداشتی که سبب افزایش امید در 
زندگی شده است، مهمترین عوامل افزایش بار بیماری ها، 

 بیماری های غیر واگیر بوده اند.« وی افزود: »بیماری  های 
غیر واگیرمسئول بیش از 53 درصد بار بیماری ها در جهان 
هستند و بیش از 76 درصد بار کل بیماری ها در ایران به 

بیماری های غیر واگیر اختصاص دارد.«
حضرتی تصریح کرد: »پایه پیشگیری از بیماری های 
غیر واگیر، شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیری و کنترل 
این عوامل است.«معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه 
داد: »چهار بیماری " دیابت، فشارخون باال، سرطان و 
بیماری های مزمن تنفسی" بیماری های غیرواگیر اصلی 
و چهار عامل " خطر کم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف 

الکل و دخانیات"، مهمترین عوامل خطر ابتالء به این 
بیماری ها محسوب می شوند. به همین دلیل سازمان جهانی 
بهداشت، کنترل این بیمارها و عوامل زمینه ساز آن را 
به عنوان هدف اصلی برای کاهش 25 درصد مرگ و 
میر بیماری های غیر واگیر در سال  2۰25 تعیین کرده 
است.« وی افزود: »در ایران ۱۸ میلیون نفر دچار کم 
تحرکی و ۹ میلیون نفر دچارتوده بدنی باال می باشند. با 
ورزش و فعالیت های بدنی بر بسیاری از بیماری های 
غیر واگیر می توان فائق آمد.«حضرتی با اشاره به انتخاب 
همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 

در سال 2۰۱۸ به سبب ظرفیت های تاریخی،  فرهنگی 
و اقلیمی اش، خاطرنشان کرد: »این اتفاق می تواند نقش 
بسزایی در شکوفایی ظرفیت های تاریخی و اقلیمی همدان 
ایفا کند، چراکه صنعت گردشگری چهارمین صنعت مهم 
دنیاست که سبب نزدیک شدن ملت  ها، بهبود روابط و 
افزایش کیفیت زندگی مردم  و تبادل فرهنگی می شود.«

وی در پایان با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این 
جشنواره به ویژه سازمان نظام پرستاری، استانداری، دانشگاه 
علوم پزشکی همدان، از همه کسانی که در به ثمر رسیدن 

این رویداد فرهنگی ورزشی تالش کردند قدردانی کرد.«

جوانپزشكان بازنشسته 

سهيل طالبى حسينى، جراح و متخصص ارتوپدى
 

جوانپزشکان قبل از آنکه اختصاص یک نیروی متعهد به کار 
صرفًا دولتی باشد، یک هرزداد سیستماتیک سرمایه کار با ایجاد 
موانع مرتفع در اشتغال نسل جوان است. در کشوری که فریاد 
ابوالمشاغل ها،  همین  است،  بلند  بازنشسته ها  شغلگی  چند  از 
قوانینی ایجاد مي کنند تا جوانپزشکان در یک جغرافیای محدود، 
تمامِ وقت شان به بطالت بگذرد. من از یک عجایب الحیلی حرف 

مي زنم که داغ دل جوانان سرزمین من است.
کسانی دارند بر قواعد و روابط کاری و شغلی طبابت در کشور 
من قانون مي زنند که از فرط تکثر پست و جایگاه شغلی حتی 
از نوشتن رزومه و برنامه هفتگی خود عاجز مي شوند. این فقط 
درد مشترکی نیست که من باید بنویسم، این شکایتی به انتهای 
فهم در تاریکی تاریخ است. جوانپزشکان ما به استناد بندهای 
قانونی فرودستانه با اتکاء به صورتک تک  شغله بودن مستخدم و 
متعهد دولتی، ساعات سرشار از انرژی جوانی خود را که مي توانند 
به خدمت یا کار مفید بگذرانند، در یک بازنشستگی صامت و 
ساکت روستایی زودرس به آتش بیتوته انتظار و اتالف وقت 
می کشند. در حقوق اولیه انسانی مندرج در قانون اساسی توافق 
علیه قانون آمره باالدست باطل است. اینکه ما جوانپزشکان را که 
مي توانند بدون دغدغه تن فرسوده پیرانه سری یا دلهره دل وازده 
سالخوردگی، به کار و فعالیت شبانه روزی بپردازند، برای انتفاعی 
نزدیک و نمایشی به کار دولتی صرف محدود کنیم؛ فقط ظاهر 

زودگذر عوام پسند و مردم فریب دارد.
قانون رفع موانع کار و اشتغال حکم مي کند هر کس که مي تواند 
کار کند را به جای ایجاد سد و انحصار در حصار محدودیت های 
ساختگی به کارآفرینی دعوت کنیم. وقتی جوانپزشکان خالق را به 
جای تشویق به ایجاد بنگاه های کارآفرین و سازمان های مردم نهاد 
اشتغالزای تجاری رقابتی به جیره خواری روزمزد و مواجب بگیری 
ماهیانه تشویق کنیم، مصداق اتالف یک سرمایه ملی کارساز و 
کارآفرین ست. جوانپزشکان آنقدر انرژی و انگیزه دارند که در 
کوره دهات محروم سرزمین من دست به خلق خالقیت سازمانی 
و استارت آپ های درمانی بزنند؛ اما قید و بندی که من سالخورده 
انتفاعی  ابوالمشاغل با محدودیت فعالیت درمانی خصوصی و 
عظیم  کارمایه  این  رهاسازی  مانع  مي زنم،  دستهاش  و  پاها  به 
نهفته در قشر جوان برای تولید کار شورانگیز در کشور مي شود.
سیاستگذار درمان در این کشور با ایجاد دلزدگی و وازدگی 
با یک بازنشستگی زودرس اجباری و  رخوت آمیز با ممانعت 
از کار خصوصی برای نیروی متعهد دولتی گمان مي کند، برای 

خدمات صرفًا دولتی وقت آزاد مي خرد.

دوست مدیر چندشغله من!
باور کن؛ آن اوقات خودی و فراغتی که جوانپزشک مي توانست 
به خدمات انتفاعی شخصی و خصوصی طبابت آزاد بپردازد با 
منع کار خصوصی هرگز به محیط صرف دولتی منتقل نمي شود؛

بلکه صرف بطالت مطلقی مي شود که در کنج بیتوته خانه ای 
روستایی صرف تماشای فیلم و بازی رایانه ای خواهد شد. بلندتر 

و دورتر نگاه کنیم؛
متخصص یا ماهری که مجبور به ماندن در یک ناکجاست، 

اگر انتفاع شخصی اش را فراهم کنید،
اوقات فراغتش را به ضرب نیروی جوانی به کار شبانه روزی 
25 ساعته اختصاص خواهد داد. قدری اقتصادی، ملی و کالن 

فکر کنید.
اشتغال  آمار  بی شغلی، جزء  دهاِت  کوره  در  کار خصوصی 
اوقات  در  جوانپزشکان  از  که  کاری  متراکم  حجم  ست.  ملی 
فراغت ولو به انتفاع خصوصی مي شود گرفت، در بیالن اشتغال 
ملی و کارآفرینی محاسبه خواهد شد. این فکرهای نزدیک بین، 
این برنامه های نمایشی تفکیک کار خصوصی از دولتی تئوری 
از رونق افتاده چپگرایی است که امروز جای خود را به تلفیق 

بخش خصوصی و دولتی داده است.
من آنقدر روزگار دیده ام که جهان بینی ام از نوك بینی بیشتر 
شده باشد؛ انرژی سرشار جوانی را در کوچه پس کوچه های کهنه 
اندیشه تان دفن نکنید. ایران به اوقات فراغت جوانان اش همین 

امروز محتاج است، آن را حواله به فردا نکنید...
در خصوصی کسی ساعت در خالء نمیزند...

یک لحظه صبر کنید؛ یک بار در هوای من نفس بکشید؛ اینقدر 
تکراری و منقبض اندیشه نکنید...

برای معاش دوباره  به شور و شوق تالش  را  جوانپزشکان 
مهمان کنید؛ مجوزهای دیرهنگامی که شما در میانسالی به این 
مانداب  تولید  به  تنها  داد  خواهید  جلگه ها  در  خروشان  رود 

منجر مي شود.
این سیل خروشان جویای کار را د  ر قله های جوانی منهدم 
نکنید. جغرافیای ایران من به جوانپزشکانی که تمامِ وقت کار 
مي کنند، بیشتر از تمامْ وقتی نیاز دارد که خیال مي کنید دارد کار 

مي کند...

یادداشت

 کسی که لباس پزشکی بر تن کرد، باید به بزرگان این رشته تاسی کند
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معاون پرستاری وزارت بهداشت:

 18میلیون ایرانی دچار کم تحرکی هستند


