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در ادﻋﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ در ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ 13
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺴﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ را راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ،
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ در ﺳﺎل  94راهاﻧﺪازی ﻧﺸﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﺎل  91رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎرﺳﺎل و
وﻋﺪهﻫﺎی ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ،ﺣﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی راهاﻧﺪازی اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اواﯾﻞ دﻫﻪ  80ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  91ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
راهاﻧﺪازی آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎل 91؛ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  91زﻫﺮا ﺳﺠﺎدی ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ از راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﯾﺠﺎد و راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .او
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدن ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎص ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ
واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﺳﺠﺎدی در آن ﺳﺎل ،ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﺣﺪاث ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ
داﺷﺖ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دﻫﻢ
ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل  92ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ از اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دﻫﻢ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد
ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﺳﺎل  92و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺠﺎدی اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻧﻊ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ
ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  92درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دوﻟﺖ دﻫﻢ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺠﺎدی
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ در دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .او درﺑﺎره ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در دوﻟﺖ دﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﻫﺪف
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﺎﻧﻮاده راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮل در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در زﻣﺎن وزارت دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖﻣﻨﻔﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻻزم را در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮورت راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد .ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻣﻪای را در زﻣﯿﻨﻪ راهاﻧﺪازی
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی راهاﻧﺪازی در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ روی ﮐﺎر آﻣﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺒﺮی از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  2ﺳﺎل از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل  94زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮقﺗﺨﺼﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﺑﺎروری ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از راهاﻧﺪازی
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد .ﭘﺲ از او ،ﻣﺮدادﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺒﯿﺒﯽ ،رﯾﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ داروﯾﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻼل اﯾﺮان از راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد.
ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در  ۹اﺳﺘﺎن
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺪﻧﺪ .اﻃﻬﺮه ﻧﮋادی ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  94ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در  ۹اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد.
ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و در آنﻫﺎ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی
اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده درون
ﭘﻠﯽﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻋﺮف و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﺎﻃﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ،
ﺷﯿﺮاز ،اﻟﺒﺮز ،ﮐﺮﻣﺎن ،اﯾﻼم ،اﻫﻮاز و ﺗﻬﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ در  9اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی اﺳﺖ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از راهاﻧﺪازی  9ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺳﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﮐﺮج ،ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺮﻣﺎن،
اﯾﻼم و اﻫﻮاز دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،از
ﺗﺨﺼﺺ اﻓﺮادی در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ  40ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .او ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در  9اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻻن ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻼقﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺤﺚ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  94و  95ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ انﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ.
آﻣﺎدﮔﯽ  15اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ« ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ»
آﺑﺎنﻣﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از آﻣﺎدﮔﯽ  15اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ« ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ »ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام را
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دیﻣﺎه ﺳﺎل  94ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎری ،ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی  400ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺒﺮ
داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن  63درﺻﺪ زوﺟﯿﻦ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؛
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺿﻤﻦ ازدواج ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زوﺟﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺸﺎورهای در  13داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
درﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﺟﺰوی از اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﯿﺲ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ  13ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﺟﺎری در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اروﻟﻮژی ،زﻧﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او از ﺑﯿﻦ  57داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر 13 ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻃﯽ ﺑﻬﻤﻦ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﯾﻦ  13ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،ﺳﺎری و
زﻧﺠﺎن راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ در  44داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ در ﺳﺎل  95ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎنﻫﺎ دارد
در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻃﻬﺮه ﻧﮋادی ،ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
ﺳﺎل  9 ،94ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  95ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ دارد .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻣﺎن ،ﺑﻪ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ،ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی اروﻟﻮژی و زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺮﻋﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و
ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
اﺳﻔﻨﺪ  94و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راهاﻧﺪازی ﻧﺸﺪ

ﭘﺲ از اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺳﻔﻨﺪ  94رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﺧﺒﺮی از راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﯾﺠﺎد  13ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در زﻣﺴﺘﺎن
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺳﺎل  95ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.
ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن
در ادﻋﺎﯾﯽ ﻋﺠﯿﺐ در ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ 13
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺴﺎل در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ را راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ،
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ در ﺳﺎل  94راهاﻧﺪازی ﻧﺸﺪ.
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ،ﻣﻌﺎون زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﻃﻮل ﺳﻪ
ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ 17 ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ .رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ آن را رد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﺪی؛ اواﯾﻞ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 95
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺮدادﻣﺎه ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﺮار اﺳﺖ از اواﯾﻞ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻈﺎم
ﭘﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺪﮔﺬاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺴﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 10 ،ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع  170ﻧﻔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان
اراﯾﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺘﯽ را ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﺎن اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ از آﻏﺎز ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل
ﺟﺎری آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،اﻟﺒﺮز ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﮔﯿﻼن ،ﻗﻢ،
ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺮﮐﺰی ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻓﺎرس ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،اﯾﻼم ،ﮐﺎﺷﺎن ،اﯾﺮان ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ راهاﻧﺪازی
ﺷﻮد.
ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻧﮋادی ،اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﺒﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آب ﭘﺎﮐﯽ را روی دﺳﺖ ﻫﻤﻪ رﯾﺨﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او“ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را
ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﻤﺶ را ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺲ
ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،ﻣﻨﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺶ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت در ﮐﺸﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،اوروﻟﻮژی ،زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن در ﮐﺸﻮر
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻢ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ دارد ،ﻣﻦ ﻋﻠﺖ آن را ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮود
از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺎﻫﻮارهای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ”.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او“ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و آﮔﺎﻫﯽ دﻫﯿﻢ.
ﻗﺒﻮل دارم ﻣﺎ ﻫﻢ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮف زدهاﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦﻗﺪر ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ اﺳﻤﺶ را ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ،
ﻣﻦ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ )در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن( ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﺎرﻫﺎی آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ آن را ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ و آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺑﺎره زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آن واﻗﻌﺎً ﺑﺤﺚ
 10ﺳﺎل و  5ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر دوﺑﺎره ﻣﺤﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد”.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دوﭘﻬﻠﻮی ﺣﺎﺟﺒﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راهادازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎل  ،91ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ از
ﯾﮏ ﻃﺮف و آرزو ﺑﺮای راهاﻧﺪازی آنﻫﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ را در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺿﺮورت
راهاﻧﺪازی آن ﭘﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺎن ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﯽ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ را وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ اﻧﻮاع ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
راهاﻧﺪازی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد! ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن از راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

