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ثزای ایٌجبًت هبیِ ثسی هجبّبت است کِ ثْتزیي درٍدّبین را ثِ ضزکت کٌٌذگبى در ایي 

ذین ًوبین مبُ علَم پشضکی ثیزجٌذ ثزپب ضذُ تکِ تَسط ثٌیبد ًخجگبى ٍ داًطگ هزاسن ًکَداضت

 آلبی دکتز هْذی ثاللی هَد. ُ ثِ جٌبةژٍیدرٍد ٍ 

ثزای دستبٍردّبی چطوگیز در حَسُ د ی است کِ ثبر دیگز دکتز ثاللی هَهَجت خطٌَد

 .هَرد لذرداًی لزار هیگیزدپشضکی ٍ آهَسش 

جوَْری اسالهی ایزاى  ثزای کطَر خَد ًِ تٌْب ،ثاللی هَرد ثِ تعبلیتعْذ هبدام العوز دکتز  

اس ایي خذهبت ثْزُ ّوَارُ سَدهٌذ ثَدُ ثلکِ در عزضِ جْبًی ًیش جبهعِ علوی ثیي الوللی 

 ثزدُ ٍ لذرداى آى ثَدُ اًذ.

اٍ ثعٌَاى یک سن ضٌبس ثبلیٌی ثٌبم، خَد را ٍلف هذاٍای لزثبًیبى ٍ هصذٍهبى ضیویبیی  

 ًوَدُ.

هیالدی، اٍ ضوبر سیبدی اس هصذٍهبى حوالت  0891در طَل جٌگ عزاق ٍ ایزاى در دِّ 

ثِ گًَِ ای  ٍیضیویبیی را هَرد هذاٍا لزار داد ٍ در طَل سِ دِّ پس اسپبیبى جٌگ ًیش 

ر تالش ثزای ثْجَد سالهت لزثبًیبًی ثَدُ کِ اس عَارض دیزرس هصذٍهیت خستگی ًبپذیز د

 ضیویبیی خَد رًج هی ثزًذ. پشٍّص ّبی ایطبى در ایي حَسُ ًیش ثِ ًَثِ خَد هثبل سدًی است.

ثی ٍلفِ در سهیٌِ جٌجِ ّبی پشضکی هحبفظت در همبثل پزٍفسَر ثاللی هَد، در عیي حبل 

ل ثَدُ اًذ. دستبٍردّب ٍ فعبلیتْبی علوی ایطبى در ایي سالحْبی ضیویبیی ثِ آهَسش هطغَ

حَسُ ثِ ٍیژُ ثزای سبسهبى هٌع سالحْبی ضیویبیی اّویت داضتِ ٍ هَرد لذر ضٌبسی لزار 

 گزفتِ است.

ثب هَسسبت آهَسضی ٍ سبسهبًْبی گًَبگَى در حَسُ پشضکی، ّوَارُ  ّوکبریایطبى عالٍُ ثز 

 ى حوالت ضیویبیی ثَدُ اًذ.بدر سهیٌِ هذاٍای هصذٍهسالحْبی ضیویبیی  هطبٍر سبسهبى هٌع



اس ایي ّوَارُ ایطبى  تبکٌَى،0881تبسیس سبسهبى هٌع سالّبی ضیویبیی در سبل  آغبساس 

ٍ چِ در سبیز  (SAB)سبسهبى حوبیت کزدُ اًذ چِ ثِ عٌَاى عضَ ّیئت هطبٍریي علوی 

  ثزًبهِ ّب ٍ فعبلیتْبی دثیزخبًِ فٌی سبسهبى.

را هبهَر کزدم تب تحت سزپزستی  ، ایٌجبًت تیوی اس هتخصصتي پشضکی5102سبل در اٍایل  

 کتز ثاللی هَد کتبة راٌّوبی درهبى هصذٍهبى حوالت ضیویبیی را تبلیف کٌٌذ.د

علوی عبلی را تبلیف کٌٌذ کِ ّن  هزجعٍ درایت ایطبى، ایي گزٍُ هَفك ضذًذ یک ثب سزپزستی 

الحْبی ضیویبیی ثزای ّوِ پشضکبى سزاسز دًیب لبثل اکٌَى ثز رٍی ٍة سبیت سبسهبى هٌع س

 دستزسی است.

ى هٌع سالحْبی ضیویبیی ٍ ًیش خذهبت بهبسذرضٌبسی اس حوبیتْبی ایطبى اس سهٌظَر لِ ث 

دٍهیي جبیشُ  هبدام العوز ایطبى ثِ لزثبًیبى سالحْبی ضیویبیی، دکتز ثاللی هَد ثعٌَاى  ثزًذُ

 سبلیبًِ سبسهبى هٌع سالحْبی ضیویبیی ٍ ضْز الِّ ثزگشیذُ ضذًذ.

ایٌجبًت افتخبر ایي را داضتن کِ ایي جبیشُ را در کٌفزاًس کطَرّبی عضَکٌَاًسیَى سالحْبی 

 ضیویبیی در سبل گذضتِ ثِ ایطبى تمذین ًوبین.

ٌذ ایطبى آرسٍ دارم ٍ اهیذٍارم کبر ارسضو زثزای دکتز ثاللی هَد، هَفمیتْبی ثیطتز در هسی  

ویٌبى اس طخَد کِ ّوبًب ا هبهَریتیویبیی را در ّوچٌبى سبسهبى هٌع سالحْبی ضایطبى 

 دستیبثی ثِ جْبًی عبری اس سالحْبی ضیویبیی است، یبری ًوبیٌذ.

اًن ثِ راستی ضبیستِ ایي ًکَداضتی کِ اهزٍس در هیذثِ ضوب تجزیک هیگَین ٍ آلبی دکتز، 

 ثزای ضوب ثزپب ضذُ ّستیذ. کطَرتبى 
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