اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﻻﻧﻪ 17درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زوج ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور

ﻋﮑﺲ :اﺳﻨﺎ
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮزاد ﺣﺎﺻﻞ از روش ﻣﯿﮑﺮواﯾﻨﺠﮑﺸﻦ در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری روﯾﺶ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮایدﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺒﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راه ،اﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری روﯾﺶ را اﺣﺪاث ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهای در ﺷﺎن اﯾﺮان اﺣﺪاث ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﺎر
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺖ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران را ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺣﺪاث
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻼل ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد و ﺑﻪ زودی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﺎروری روﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن زوج ﻧﺎﺑﺎرور در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  17درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺑﯿﻤﻪای درﻣﺎن زوجﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺣﺬف اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻗﺒﻞ از ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ
اﺧﺘﻼل ﮐﻮروﻣﻮزوﻣﯽ ﻧﺪارد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﺮﮐﺰ روﯾﺶ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  80ﺧﺎﻧﻮاده از  250زوج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ روﯾﺶ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﺪ
ﻧﺎم دارد ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ» .اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس« ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ روﯾﺶ ﮐﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺎﺑﺎروری
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ،ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﻧﺎﺑﺎروری اﻓﺮاد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در
ﻧﺎﺑﺎروری اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺮان در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در دﻧﯿﺎ و ارزان ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎرن دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از زوجﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن زوجﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎرور ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ زوجﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :روﺷﻬﺎی درﻣﺎﻧﯽ از  300ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ زوجﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺎد و آراﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

