
مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور گفت: 
در  خون  اهدای  میزان  اخیر  ماه  سه  »در 

بعضی استان ها ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش 
یافته و ذخایر در شرایط مطلوب است.«

در  جمالی  مصطفی  سپید،  گزارش  به 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو 
در  کشور  خونی  ذخایر  »وضعیت  گفت: 
در  حتی  دارد.  قرار  عالی  بسیار  شرایط 
شرایطی هستیم که فرآورده خونی اضافه 
داریم و ممکن است تاریخ استفاده از آن ها 

تمام شود.«
خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
کشور در دو و سه ماه اخیر میزان اهدای 

خون بسیار باال بوده است.
که  هستیم  شرایطی  در  »االن  گفت:  وی 

به  را  اهدای خون خود  مردم  است  بهتر 
چند ماه دیگر موکول کنند.«

به گفته وی در بعضی استان ها میزان اهدای 
خون ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش داشته و 

وضعیت ذخایر خونی مطلوب است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: »اما 
این موضوع نباید ما را دچار اشتباه کند که 
شبکه خون رسانی کشور مشکلی ندارد و 
باید میزان اهدا و انتقال خون توسط این 
سازمان تنظیم شود؛ چرا که در فصل گرما 
و سرما میزان مراجعه برای اهدای خون 

کاهش می یابد.«
جمالی گفت: »در بعضی استان ها مثل استان 

سیستان و بلوچستان که بیماری تاالسمی 
شایع است، میزان نیاز به خون باال است 
و زیرساخت ها هم متاسفانه کامل نیستند. 
ما شرایطی را ایجاد کرده ایم که استان های 
نزدیکی که شرایط انتقال و اهدای خون را 
دارند به شبکه خون رسانی مردم سیستان و 
بلوچستان کمک  کنند تا نیاز این استان به 

فرآورده های خونی تامین شود.«
تا  خون  انتقال  سازمان  رئیس  گفته  به 
در  زیرساخت ها  آینده  سال  سه  الی  دو 
و همین طور سیستان  استان های محروم 
و بلوچستان تامین می شوند تا این استان ها 

نیازمند استان های همجوار نباشند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور مطرح کرد

ایجاد زیرساخت اهدا و انتقال خون در استان های محروم تا سه سال آینده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد تحقیقات 
در علوم پزشکی باید به پروتکلی برای رفع 

مشکالت مردم برسد.
به گزارش سپید، یونس پناهی با اشاره به 
اینکه مسیر اجرایی شدن طرح ها با هدف 
برخورداری و بهره مندی مردم، هموار شده 
است، بیان داشت: »وزارت بهداشت برنامه ای 
چهار ساله برای انجام طرح های مطالعاتی 
مورد نیاز تدوین کرده است و حمایت از 
از  را  محصول محور  تحقیقاتی  مطالعات 

وظایف ذاتی خود می داند.«
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
با اعالم حمایت از برنامه های مدون با هدف 
حل مشکالت، نیازهای حوزه سالمت و مردم 
گفت: »در این راستا از طرح های کوهورت 
و رجیستری دانشگاه های علوم پزشکی به 
 شرط برخورداری مناطق محروم از عواید 

آن حمایت می شود.«
بهداشت  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مغزی  بیماری های  رجیستری  انجام  برای 
و خدمت به بیماران صعب العالج مبتال به 
خراسان  در  اس  ام   و  مغزی  بیماری های 
شمالی مساعدت های ویژه ای ارائه می کند، 
گفت: »نتایج طرح های مطالعاتی کوهورت و 
رجیستری در استان ها باید در اختیار نماینده 
عالی دولت در هر استان قرار گیرد تا بتوان 
برای اجرای آن ها اعتبار دریافت کرد. عالوه 

بر اعتبارات استانداری، وزارت بهداشت نیز 
اعتباراتی را به این طرح ها اختصاص می دهد.«

پناهی با بیان اینکه خراسان شمالی استانی 
کمتر توسعه یافته است و باید اقداماتی در 
راستای برقراری عدالت آموزشی در حوزه 
سالمت نیز انجام شود، اعالم کرد: »برای حفظ 
نخبگان و جذب نیروهای بومی متخصص 

برنامه هایی در دست اقدام است.«
ارزشیابی های  تغییر  و  اصالح  از  وی 
و  داد  خبر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
دانشگاه های  ارتقای  »شاخص های  گفت: 
علوم پزشکی کشور در حال تغییر و اصالح 

تغییراتی  نیز  ارزشیابی  است و روش های 
خواهد داشت.«

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
در حاشیه بازدید از مراکز رشد و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی 
از برنامه ریزی های این معاونت برای فعال 
کردن واحدهای فناوری دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور همراه با نیازسنجی خبر داد 
و اظهار داشت: »یکی از درخواست ها در 
از  که  است  تراپی  سل  بیماری ها،  درمان 
این خصوص  بنیان در  شرکت های دانش 
حمایت خواهد شد زیرا شرایط الزم برای 

پزشکی  جدید  فناوری های  از  استفاده 
مهیاست.«

تام االختیار  نماینده  عنوان  به  که  پناهی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برای دیدارهای مردمی در مرکز نوآوری 
خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت 
کرد:  تصریح  بود،  یافته  حضور  شمالی 
شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  »دانشگاه 
در راستای حل مشکالت و مسائل حوزه 
سالمت تالش های خوبی دارد. در این استان 
چند شرکت دانش بنیان وجود دارند و چند 
شرکت هم با کمک وزارت بهداشت باشد 

می تواند دانش بنیان شود.«
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی نیز در این جلسه 
این  تحقیقات  معاونت  اعتبار  افزایش  از 
این  »اعتبارات  دانشگاه خبر داد و گفت: 
معاونت امسال از یک به دو درصد افزایش 

داشته است.«
مهم ترین  از  گزارشی  قهرمانی  امیرعلی 
اقدامات این معاونت نیز ارائه و اعالم کرد: 
»برای اولین بار، سه شرکت شتاب دهنده برای 
مستقر  مکان  این  در  ایده ها  تجاری سازی 
شده اند. برای ساخت اتاق تمیز 5۰ میلیارد 
ریال اعتبار از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دریافت کرده ایم و برای تجهیز 
این اتاق نیازمند 5۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر 

هستیم.«وبدا
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تحقیقات در علوم پزشکی باید به پروتکلی
 برای رفع مشکالت مردم برسد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

اریان


