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پیام تسلیت
اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر طهرانی یزدی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام.

هیئت تحریریه مجله صحت به نمایندگی از معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ایران، ضایعه درگذشت مادر مهربان و 
مؤمنت��ان را از صمی��م قلب تس��لیت ع��رض می نماید. خداوند 
متعال روح پاکش را با س��رورش فاطمه زهرا محش��ور نماید و 

به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
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مجل�ه صح�ت مش�تاق دریافت مق�االت و مطالب علمی، اجتماع�ی، فرهنگی و 
خبری شما ایرانیان عزیز است.
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پیوند زمینی است که در آسمان ها بسته می شود. 
هیئت تحریریه مجله صحت به نمایندگی از معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ای��ران ب��رای ازدواج مب��ارک آق��ای فرش��ید نصرال��ه بیگ��ی، ی��ک عمر س��امتی، آرامش و 

خوشبختی آرزومند است.
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سخن مدیرمسئول: دکتر فربد عبادی فرد آذر
س��ال 1396 ب��ا عط��ر فاطم��ی ب��ه پایان می رس��د و نوروز از راه می رس��د. امیدوارم هم��ه ی ما توفیق 
بهره گی��ری از سرچش��مه ی زالل معنوی��ت بان��وی ن��ور و آب و آیین��ه را به دس��ت آوریم و دل هایمان 
آکن��ده ش��ود از عط��ر وج��ود آن بی بدیل خلقت. اج��رای مطلوب برنامه تحول س��امت در حوزه ی 
بهداش��ت دانش��گاه در س��ال 1396، موجب ش��د تا هموطنان مان، طعم ش��یرین عدالت را بیش��تر 
احس��اس کنن��د و ادام��ه ب��ا قوت این طرح، قطع��ًا هم افزایی و همدلی تمامی پتانس��یل ها را طالب 
اس��ت. ب��ه همی��ن منظور مهم ترین برنامه ی این معاونت، در س��ال آت��ی، تاش برای ارتقای کمی و 
کیفی خدمات سامت و نیز حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم است تا با ایجاد فرهنگ کارآفرینی 
و خلق ثروت، بتوانیم تحولی شگرف در حوزه ی بهداشت ایجاد کنیم. مجله ی صحت بر آن است تا 
ضمن ارائه ی گوش��ه ای از دس��تاوردها، نوآوری ها، فعالیت ها و اخبار معاونت بهداش��تی دانش��گاه 
ایران، سهم خود را در ترویج فرهنگ سامت ایفا کند. همچنین استفاده از امتیاز علمی – پژوهشی 
آن، س��وق دهنده ی همکاران خواهد بود برای انجام طرح های بهداش��تی. پیش��نهادات، نظرات و 
انتقادات خانواده ی بزرگ دوس��تداران س��امت، در پویاتر ش��دن مجله راهگشا خواهد بود. در پایان 
از کلیه ی عزیزانی که ما را یاری کردند، صمیمانه قدردانی می کنم و از حوزه ی بهداش��ت دانش��گاه، 
خواس��تارم تا در تدوین بهتر مجله، همکاری بهتری داش��ته باش��ند. در تقارن فرخنده ی ماه خدا و 
طنین دل انگیز ملکوتیان با فصل تحول هس��تی و بهار طبیعت، برایتان احس��ن الحال، دلی نورانی، 

عمری با برکت و صحت و تندرستی آرزومندم.

بهداش��ت ب��ه زب��ان فارس��ی »صحت« عل��م و هنر 
پیش��گیری از بیماری ه��ا، طوالنی ک��ردن عمر و باال 
بردن سالمتی به وسیله کوشش های اجتماعی است.

بیماری ها تا حدود ۳۹۰۰ س��ال قبل از مس��یح، صرفًا 
بالی آس��مانی به ش��مار می آمدند و کس��ی به درمان و 
رس��یدگی به حال بیماران اقدام نمی کرد. با این وجود، 
م��ردم دوران پیش��اتاریخ ب��ا توجه ب��ه تجربیات و نیز، 
اعتق��ادات مذهب��ی یا خرافی خ��ود، به گونه ای از بیمار 
ش��دن جلوگیری می کردند. در روم باس��تان، بهداشت 
به عن��وان نماد س��المتی ش��ناخته می ش��د. به همین 
منظ��ور، حمام ه��ای عموم��ی متعددی در ش��هرهای 
مختلف س��اخته می ش��دند،. عالوه بر اس��تحمام که تا 
ح��دودی مفهوم��ی تزکیه کنن��ده داش��ت، ماس��اژ و 
کرم های معطر نیز مورداستفاده قرار می گرفتند. منشأ 
کلمه بهداشت نیز به همان دوره، و به الهه سالمتی و 
پاکیزگی، هیجیا )به یونانی باس��تان(، دختر اسقلبیوس 
بازمی گردد. در قرن نوزدهم، اس��تحمام الزمه رعایت 
بهداشت فردی شد و شستن دست و صورت با صابون 
در میان اغلب مردم رواج یافت. در اواخر قرن نوزدهم، 
اکثر س��اختمان ها در اروپا دارای حمام و دست ش��ویی 
بودن��د. ایج��اد ش��بکه های فاض��الب زیرزمین��ی و 
تصفیه خانه نیز در قرن بیس��تم موجب ارتقای س��طح 
بهداش��ت عمومی در ش��هرها ش��د. به عالوه، سازمان 
جهانی بهداشت در سال ۱۹۴۶، به منظور هماهنگی و 
ارتق��ای وضعیت بهداش��ت عمومی در س��طح جهان 

تأسیس یافت.

بهداشت در جهان اسالم
در ق��رن هفت��م بعد از میالد، اس��الم تأکی��د زیادی بر 
رعایت بهداش��ت و پاکیزگی داش��ت. عالوه بر ضرورت 
پاکیزگ��ی در حی��ن نمازهای پنجگانه با وضو و غس��ل، 
واجبات و توصیه های دیگری )ازجمله رعایت بهداشت 
غذایی، مس��واک زدن، استحمام، تطهیر و نجاسات...( 
در رابطه با رعایت بهداشت در دین اسالم وجود دارد.

سطوح بهداشت
بر اس��اس تقس��یم بندی س��ازمان جهانی بهداش��ت، 
بهداش��ت به بر س��ه س��طح استوار اس��ت: پیشگیری 

سطح اول، سطح دوم و سطح سوم.
پیشگیری سطح اول

این مرحله عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای 
جلوگیری از بروز بیماری انجام می ش��ود. این اقدامات 
موجب باال رفتن میزان قدرت جس��می و روانی افراد 

جامعه و سالم تر شدن محیط زندگی می شود
پیشگیری سطح دوم

این مرحله ش��امل تش��خیص به موقع بیماری و درمان 
مناسب و به سرعت است. این اقدامات برای جلوگیری 
از س��یر بیم��اری به ط��رف مراحل پیش��رفته، به وجود 
آمدن نقص و ناتوانی و س��رایت بیماری به افراد س��الم 

ضرورت دارد.
پیشگیری سطح سوم

در ای��ن مرحل��ه، ه��دف متوقف کردن س��یر بیماری و 
جلوگیری از ناتوانی کامل یا مرگ اس��ت. فیزیوتراپی 
ب��رای برگردان��دن حرکت به ی��ک عضو عارضه دیده، 

نمون��ه ای از ای��ن اعمال اس��ت. عمل ه��ای جراحی، 
اس��تفاده از عینک، س��معک و ورزش های مخصوص، 
مثال های��ی دیگ��ر از اقدامات��ی هس��تند ک��ه ب��رای 
بازگردان��دن قس��متی از توانایی های ازدس��ت رفته یا 
جلوگی��ری از ناتوانای��ی بیش ت��ر مورداس��تفاده ق��رار 

می گیرند.

)Public Health( بهداشت عمومی
بهداش��ت عمومی علم و هنر پیش��گیری از بیماری ها و 
ارتقای س��المت و افزایش طول عمر بش��ر با استفاده از 
اقدامات س��ازمان دهی ش��ده مردمی و س��ازمان های 
دولتی و خصوصی اس��ت که بر اس��اس آموزه های دینی 
بر آن توجه و تأکید فراوانی شده است. بسیاری از نکات 
بهداشتی که نقش بسزایی در سالمتی انسان دارند، در 
تعالیم دین مبین اسالم تحت عنوان واجب یا مستحب 
بیان ش��ده اس��ت که به عنوان نمونه می توان به شرایط 
صحی��ح ب��ودن نم��از، ازجمله به طه��ارت بدن و لباس 
اش��اره ک��رد که همه این م��وارد در جایگاه خود تأثیر به 
س��زایی در س��المت فرد و در وس��عت بیشتر در سالمت 
جامع��ه دارد. "بهداش��ت عموم��ی" مت��رادف عبارت 
"سالمت عمومی" می باشد و سالمت به معنای تأمین 
رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی که معنای 
آن تنها به نبودن بیماری و نقص عضو، محدود نش��ده 
بلکه ش��امل محورهای جس��م، روان و جامعه می باشد. 
ل��ذا هرگون��ه نق��ص و آس��یبی ک��ه به هری��ک از این 
محورهای وارد شود، تعادل فرد را بر هم زده و منجر به 

نبود سالمت در فرد و جامعه می شود.

سخن سردبیر: مهندس مهدی عرب

س��ام بر بهار مناجات و بندگی که آغازش، با بهار طبیعت همراه اس��ت. بهاری که در آن درخت ها ش��کوفه می دهند، پرندگان 
ترانه خوان می ش��وند و زمین آغوش��ش را برای گل ها باز می کند و در این هنگامه ی تحول، چه جای توقف اس��ت برای انس��ان؟ 
ما هم باید دس��ت به کار ش��ویم و بهار آغازی اس��ت برای نو ش��دن. تدوین مجله ی صحت، نوآوری و ابتکاری اس��ت قابل توجه 
در حوزه ی بهداشت دانشگاه ایران؛ تا بتوانیم ضمن ترویج و توسعه فرهنگ سامت، از توانمندی ها و پتانسیل های کلیه ی 
س��ازمان های هم طراز نیز اس��تفاده کرده و جامعه ای س��الم داش��ته باشیم. توزیع مجله ی صحت، در سطح دانشگاه های علوم 
پزشکی و تمامی سازمان ها و ارگان های هم طراز کشور، توجه ما را به سامت بیشتر از پیش جلب خواهد کرد و قطعًا دقت 
نظر و تعامل تمامی همکاران را می طلبد. در دعای تحویل س��ال، نوروزی پرمایه از فرهنگ و اندیش��ه ی ناب اس��امی و عمل 
ب��ه ارزش ه��ای معن��وی را از حض��رت دوس��ت طلب کرده و پیش��انی عبودیت بر خاک نهاده و توفی��ق خدمت گزاری از صفای 

ضمیر و شایسته را بخواهیم.

)Hygiene(بــهـــداشــــت
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1-  ارائه خدمات آموزش�ي، پژوهشي، بهداشتي، 
درماني و توان بخش�ی س�المت مبتني بر اصول و 
ارزش هاي انس�اني-  اسالمي و نهادینه سازی آن 

در جامعه.
۱-۱ ارتق��اء نظ��ام انتخاب، ارزش��یابي و تعلیم و تربیت 
اس��اتید و دانش��جویان و مدیران و تحول در محیط هاي 
علمي و دانش��گاهي متناس��ب با ارزش هاي اس��المي، 

اخالق پزشکي و آداب حرفه اي.
۲-۱ آگاه س��ازي م��ردم از حق��وق و مس��ؤولیت هاي 
اجتماع��ي خود و اس��تفاده از ظرفی��ت محیط هاي ارائه 

مراقبت ه��اي س��المت براي رش��د معنوی��ت و اخالق 
اسالمي در جامعه.

2- تحق�ق رویکرد س�المت همه جانبه و انس�ان 
س�الم در هم�ه قوانی�ن، سیاس�ت هاي اجرایي و 

مقررات با رعایت:
۱-۲ اولویت پیشگیري بر درمان.

۲-۲ روزآمد نمودن برنامه هاي بهداشتي و درماني.
۳-۲ کاه��ش مخاط��رات و آلودگي ه��اي تهدیدکننده 

سالمت مبتني بر شواهد معتبر علمي.

۴-۲ تهی��ه پیوس��ت س��المت ب��راي طرح هاي کالن 
توسعه اي.

۵-۲ ارتقاء ش��اخص هاي س��المت براي دس��تیابي به 
جایگاه اول در منطقه آسیاي جنوب غربي.

۶-۲ اص��الح و تکمی��ل نظام ه��اي پای��ش، نظارت و 
ارزیابي براي صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران 

و اجراي صحیح سیاست هاي کلي.

3- ارتقاء س�المت رواني جامعه با ترویج س�بك 
زندگي اس�المي - ایراني، تحکیم بنیان خانواده، 

رف�ع موان�ع تنش آفری�ن در زندگ�ي ف�ردي و 
اجتماعي، ترویج آموزش هاي اخالقي و معنوي و 

ارتقاء شاخص هاي سالمت روان.

4- ایجاد و تقویت زیرساخت هاي موردنیاز براي 
تولی�د فرآورده ها و مواد اولیه دارویي، واكس�ن، 
محص�والت زیس�تي و ملزوم�ات و تجهی�زات 

پزشکي داراي كیفیت و استاندارد بین المللي.

5- س�اماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي 
و اجازه تجویز صرفًا بر اس�اس نظام س�طح بندي و 
راهنماه�اي بالیني، ط�رح ژنریك و نظام دارویي 
ملي كش�ور و سیاس�ت گذاري و نظارت كارآمد بر 
تولید، مصرف و واردات دارو، واكسن، محصوالت 
زیس�تي و تجهیزات پزش�کي با هدف حمایت از 

تولید داخلي و توسعه صادرات.

6-تأمی�ن امنی�ت غذایي و بهره من�دي عادالنه 
آحاد مردم از سبد غذایي سالم، مطلوب و كافي، 
آب و ه�واي پ�اك، امکان�ات ورزش�ي همگاني و 
فرآورده ه�اي بهداش�تي ایم�ن هم�راه با رعایت 
اس�تانداردهاي مل�ي و معیاره�اي منطق�ه اي و 

جهاني.

7- تفکی�ك وظایف تولیت، تأمین مالي و تدارك 
خدمات در حوزه س�المت با هدف پاس�خگویي، 
تحق�ق عدال�ت و ارائه خدمات درماني مطلوب به 

مردم به شرح ذیل:
۱-۷ تولیت نظام س��المت ش��امل سیاست گذاري هاي 
اجرایي، برنامه ریزی های راهبردي، ارزشیابي و نظارت 

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۲-۷ مدیری��ت مناب��ع س��المت از طریق نظ��ام بیمه با 
محوریت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي و 

همکاري سایر مراکز و نهادها.
۳-۷ ت��دارک خدم��ات توس��ط ارائه کنندگان خدمت در 

بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي.
۴-۷ هماهنگ��ي و س��اماندهي ام��ور ف��وق مطاب��ق 

سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

8- افزای�ش و بهب�ود كیفی�ت و ایمني خدمات و 
مراقبت هاي جامع و یکپارچه سالمت با محوریت 
عدال�ت و تأكی�د بر پاس�خگویي، اطالع رس�انی 
ش�فاف، اثربخش�ي، كارآیي و بهره وري در قالب 
ش�بکه بهداش�تي و درمان�ي منطب�ق برنظ�ام 

سطح بندی و ارجاع از طریق:
۱-۸ تروی��ج تصمیم گی��ري و اقدام مبتني بر یافته هاي 

متق��ن و علم��ي در مراقبت ه��اي س��المت، آموزش و 
خدم��ات ب��ا تدوین اس��تانداردها و راهنماه��ا، ارزیابي 
فناوري ه��اي س��المت، اس��تقرار نظام س��طح بندي با 
اولوی��ت خدمات ارتقاء س��المت و پیش��گیري و ادغام 

آن ها در نظام آموزش علوم پزشکي.
۲-۸ افزای��ش کیفیت و ایمن��ي خدمات و مراقبت هاي 
س��المت ب��ا اس��تقرار و ترویج نظام حاکمی��ت بالیني و 

تعیین استانداردها.
۳-۸ تدوی��ن برنام��ه جام��ع مراقبت��ي، حمایت��ي براي 
جانبازان و جامعه معلوالن کشور با هدف ارتقاء سالمت 

و توانمندسازي آنان.

9- توس�عه كم�ي و كیف�ي بیمه هاي بهداش�تي و 
درماني با هدف: 

۱-۹ همگاني ساختن بیمه پایه درمان.
۲-۹ پوش��ش کامل نیازهاي پایه درمان توس��ط بیمه ها 
ب��راي آح��اد جامعه و کاهش س��هم مردم از هزینه های 
درم��ان ت��ا آنج��ا که بیمار جز رنج بیماري، دغدغه و رنج 

دیگري نداشته باشد.
۳-۹ ارائ��ه خدم��ات فرات��ر از بیم��ه پایه توس��ط بیمه 
تکمیلي در چارچوب دس��تورالعمل هاي قانوني و شفاف 
به گونه اي که کیفیت ارائه خدمات پایه درماني همواره 

از مطلوبیت الزم برخوردار باشد.
۴-۹ تعیین بس��ته خدمات جامع بهداش��تي و درماني در 
س��طح بیمه هاي پایه و تکمیلي توس��ط وزارت بهداشت 
و درم��ان و خرید آن ها توس��ط نظ��ام بیمه اي و نظارت 
مؤث��ر تولی��ت بر اجراي دقیق بس��ته ها با حذف اقدامات 
زائ��د و هزینه ه��اي غیرض��روري در چرخ��ه معاین��ه، 

تشخیص بیماري تا درمان.
۵-۹ تقوی��ت ب��ازار رقابت��ي ب��راي ارائ��ه خدمات بیمه 

درماني.
۶-۹ تدوی��ن تعرف��ه خدم��ات و مراقبت هاي س��المت 
مبتني بر ش��واهد و بر اس��اس ارزش افزوده با حق فني 

واقعي یکسان براي بخش دولتي و غیردولتي.
۷-۹ اص��الح نظ��ام پرداخت مبتني بر کیفیت عملکرد، 
افزای��ش کارآی��ي، ایج��اد درآم��د عادالن��ه و ترغیب 
انگیزه ه��اي مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص 
به فعالیت هاي ارتقاء س��المت و پیش��گیري در مناطق 

محروم.

10- تأمین منابع مالي پایدار در بخش س�المت با 
تأكید بر:

۱-۱۰ شفاف س��ازی قانونمن��د درآمده��ا، هزینه ه��ا و 
فعالیت ها.

۲-۱۰ افزایش س��هم سالمت، متناسب با ارتقاء کیفیت 
در ارائ��ه خدم��ات بهداش��تي و درماني، از تولید ناخالص 

داخل��ي و بودج��ه عموم��ي دولت به نحوی ک��ه باالتر از 
میانگی��ن کش��ورهاي منطق��ه باش��د و اه��داف س��ند 

چشم انداز تحقق یابد.
۳-۱۰ وض��ع ع��وارض بر محص��والت و مواد و خدمات 

زیان آور سالمت.
۴-۱۰ پرداخت یارانه به بخش سالمت و هدفمندسازي 
یارانه ه��اي بهداش��ت و درمان باه��دف تأمین عدالت و 
ارتقاء س��المت بویژه در مناط��ق غیربرخوردار و کمک 
اختصاص��ي ب��ه اقش��ار نیازمن��د و دهک ه��اي پایین 

درآمدي.

11- افزایش آگاهي، مسؤولیت پذیري، توانمندي 
و مش�اركت س�اختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و 
جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده 
از ظرفی�ت نهاده�ا و س�ازمان هاي فرهنگ�ي، 
آموزش�ي و رسانه اي كش�ور تحت نظارت وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

12- بازشناسي، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه 
نمودن طب سنتي ایران.

۱-۱۲ ترویج کش��ت گیاهان دارویي تحت نظر وزارت 
جهاد کشاورزي و حمایت از توسعه نوآوري هاي علمي 
و فن��ي در تولی��د و عرضه فرآورده هاي دارویي س��نتي 

تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
۲-۱۲ اس��تاندارد س��ازي و روزآم��د ک��ردن روش هاي 
تش��خیصي و درماني طب س��نتي و فرآورده هاي مرتبط 

با آن.
۳-۱۲ تبادل تجربیات با س��ایر کش��ورها در زمینه طب 

سنتي.
۴-۱۲ نظ��ارت وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزشکي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گیاهي.

۵-۱۲ برقراري تعامل و تبادل منطقي میان طب سنتي 
و ط��ب نوین ب��راي هم افزایي تجربی��ات و روش هاي 

درماني.
۶-۱۲ اصالح سبک زندگي در عرصه تغذیه.

13- توس�عه كیف�ي و كم�ي نظام آم�وزش علوم 
پزش�کي ب�ه ص�ورت هدفمن�د، س�المت محور، 
مبتني بر نیازهاي جامعه، پاس�خگو و عادالنه و با 
تربی�ت نیروي انس�اني كارآم�د، متعهد به اخالق 
اسالمي حرفه اي و داراي مهارت و شایستگي هاي 

متناسب با نیازهاي مناطق مختلف كشور.
14- تح�ول راهب�ردي پژوهش علوم پزش�کي با 
رویکرد نظام نوآوري و برنامه ریزی براي دستیابي 
به مرجعیت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات 
پزش�کي و تبدیل ایران به قطب پزش�کي منطقه 

آسیاي جنوب غربي و جهان اسالم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
اجرای بند یك اصل 110 قانون اساس�ی سیاس�تهای كلی 
»س�المت« را ك�ه پ�س از مش�ورت با مجمع تش�خیص 

مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ كردند.

 

متن سیاست های کلی سالمت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده، به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاست های كلي سالمت
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آداب ورسوم عید نوروز
همان طور که درباره تاریخچه عید نوروز بیان نمودیم، 
قدیمی ترین جش��ن ایرانیان همین نوروز بوده اس��ت و 
به همین دلیل، مس��لمًا از آداب ورس��وم زیادی هم بهره 
می ب��رد ک��ه مردم هم اکنون هم پس از گذش��ت چند 
هزار س��ال، بیشتر آداب ورس��وم آن را به درستی انجام 
می دهن��د. آداب ورس��وم عی��د ن��وروز ب��ا مراس��م 
چهارشنبه س��وری برگ��زار می ش��ود ک��ه در ادام��ه به 

تک تک این آداب اشاره خواهیم نمود.

چهارشنبه س�وری از اصلی تری�ن رس�وم در 
تاریخچه عید نوروز

چهارشنبه س��وری مراس��می اس��ت که به شکل یک 
جش��ن برگزار می ش��ود به ش��کلی که در شب آخرین 
چهارش��نبه س��ال و کمتر از یک هفته مانده به ش��روع 
عی��د ن��وروز آغاز می ش��ود. در این ش��ب دوس��تان و 
آش��نایان در محلی جمع می شوند، به مانند بیرون خانه 
و جلو در و یا در محلی خارج از ش��هر و در یک مکان 
ب��دون س��کنه. تقریب��ًا محل انجام این مراس��م مهم 
نیس��ت و هرکس��ی، در هرجایی می تواند این جشن را 
برگزار نماید و از آداب ورس��وم عید نوروز پیروی کرده 
باشد. در این شب مردم به روشن کردن آتشی نه زیاد 

بزرگ می پردازند و  از  روی آن به دفعات می پرند. خود 
مراس��م چهارشنبه س��وری دارای رسومی هست. یک 
نمون��ه از آن ه��ا در زمان پرش از روی آتش اس��ت که 
ای��ن جمل��ه را می گویند: زردی من از تو، س��رخی تو از 
م��ن. ای��ن جمل��ه بدان معنی اس��ت ک��ه بیماری ها و 
بدی ها را از من بگیر و س��رخی یا همان روش��نایی و 
روح��ی ت��ازه را ب��ه من بده؛ تا در س��ال جدید با ش��ور و 

حرارت نو زندگی را دوباره شروع نمایم.

خرید لباس عید
یک��ی دیگر از آداب ورس��وم عید ن��وروز، خرید لباس نو 
اس��ت ک��ه مختص حاال نیس��ت و در هم��ان قدیم هم 
م��ردم ب��رای عید لباس نو می خریدند. به طوری که باید 
گفت: خرید لباس نو در تاریخچه عید نوروز جا دارد. در 
قدیم مردم برای عید، پارچه هایی به رنگ های روشن و 
ش��اد می خریدند و به دلیل برخی از اعتقادات، آن ها را 
خودشان می دوختند. از دیگر آداب ورسوم عید، می توان 
به س��فره هفت س��ین اش��اره کرد که در آن به جز قرآن و 
تنگ ماهی، هفت خوراکی و میوه ای که با حرف سین 
آغاز می شود را به مانند سیب در آن قرار می دادند؛ و در 
زمان تحویل س��ال همه دور این س��فره می نشینند و به 
دعا و نیایش می پردازند. خانه تکانی هم از دیگر رسوم 
عید نوروز محس��وب می ش��ود و مردم قبل از عید؛ مثاًل 
۲۰ روز قبل از ش��روع عید، ش��روع به تمیز کردن خانه 
می پردازن��د ب��ه ش��کلی ک��ه در روز اول عی��د خانه به 
تمیزتری��ن حال��ت ممکن تبدیل ش��ده باش��د. تمام ما 
خانه تکان��ی را تجرب��ه کرده ای��م و در این مورد به مادر و 
پدر خود کمک کرده ایم و حس می کنیم که خانه تکانی 

سرشار از احساسات مثبت و لذت بخش است.

تقدس عدد هفت در سفره ی هفت سین
ع��دد هف��ت نه تنه��ا در میان ایرانیان باس��تان مقدس 
بوده، بلکه در میان س��اکنان امروز این س��رزمین نیز از 
قداس��ت خاصی برخوردار اس��ت و در بیشتر فرهنگ ها 
و مل��ل مختلف دیگ��ر نیز جایگاه ویژه ای دارد. تقدس 
عدد هفت در ایران باس��تان از آیین مهر یا میترا می آید 
و ازآن جه��ت اس��ت که این ع��دد را "امرداد" به معنای 
جاودانگ��ی و بی مرگ��ی می نامیدن��د. ب��ه همین دلیل 
ام��روزه هف��ت نماد از عناصر مختلف را برمی گزینند و 
برخوان )س��فره( ن��وروز می گذران��د. برخی می گویند 
هفت س��ین، نمادی از هفت دانه ی گیاهی اس��ت که در 
زم��ان ایرانیان باس��تان، با آن س��بزه ی ن��وروز را تهیه 
می کردن��د و عب��ارت بودند از: جو، ماش، عدس، ارزن، 

لوبیا، نخود و گندم
پیش��ینیان م��ا، ۱۰ روز قب��ل از ن��وروز از این هفت دانه 
سبزه می پروراندند و بر سر در خانه هایشان می نهادند. 
هرکدام از این دانه ها که س��بزتر و پربارتر می ش��د، آن 
را نشان پرمحصولی آن دانه می دانستند و ازاین جهت 
ای��ن ع��دد را نش��انی از فال نی��ک و خوش یمنی تلقی 

می کردند.

نوروز در ایران باستان به پیشینه، مراسم و رویدادهای 
مرب�وط ب�ه نوروز در ایران باس�تان می پ�ردازد. قدمت 
ن�وروز و وج�ود ای�ن جش�ن ب�ه زمان ه�ای پی�ش از 
ش�کل گیری ایران و قبل از دوره مادها و هخامنش�یان 
برمی گردد، ولی نام آن در اوس�تا نیس�ت. از س�ه هزار 
سال پیش از میالد، در آسیای میانه و آسیای غربی دو 
عید، رواج داش�ته اس�ت؛ عید آفرینش در اوایل پاییز و 
عید رستاخیزی كه در آغاز بهار، برگزار می شده است. 
بعده�ا دو عی�د پایی�زی و به�اری، به ی�ك عید تبدیل 
گردیده و س�ر بهار جش�ن گرفته می ش�ده  اس�ت. در 
ای�ران آیین مرگ و رس�تاخیز س�یاوش »ایزد ش�هید 
ش�ونده گیاه�ی ایران« با ن�وروز پیوند خورده اس�ت؛ 
به این ترتی�ب ك�ه چن�د روز پی�ش از عی�د، به س�وگ 
س�یاوش می نشس�تند و با فرارسیدن نوروز، به جشن و 
ش�ادی دس�ت می زدند؛ چنان كه گویا س�یاوش، زنده 
ش�ده باش�د. آریایی ه�ا ك�ه وارد منطق�ه ش�دند، 
بن مایه هایی مانند فروهرها و بازگش�ت ارواح را با خود 
آورده و به تدریج آیین خود را با باورهای قبلی رایج در 
منطق�ه ادغ�ام نمودند. از جمش�ید پادش�اه مش�هور 
پیش�دادی به عنوان بنیان گذار این جش�ن یاد گردیده 
اس�ت. از پژوهش های�ی ك�ه در تطبیق ن�وروز ایرانی و 
نوروز قبطی )نوروز مصری( و تأثر آن دو، به عمل آمده، 
برمی آی�د ك�ه ن�وروز ایرانی در زم�ان داریوش بزرگ و 
توسط او در مصر رایج گردید. درباره نوروز و سنت های 
وابس�ته ب�دان تا چند دهه قبل منابع�ی قدیم تر از ایام 
ساس�انیان ك�ه ب�ه دس�ت نویس�ندگان مس�لمان 
نوشته شده بود، وجود نداشت؛ اما با كشف بایگانی های 
دولت�ی اش�کانیان در تاجیکس�تان، معل�وم گردید كه 
نوروز در دوران شاهنش�اهی اشکانیان و ایامی قدیم تر 
از دو ه�زار س�ال پی�ش در آغاز بهاران بوده اس�ت. در 
تمام دوران ساسانی، نوروز جشن ملی همه ایرانیان به 
ش�مار می رفته اس�ت. به همین جهت، حتی مردمی كه 
پی�رو آئی�ن زرتش�ت نبوده اند، اما در ح�وزه حکمرانی 
ای�ران زندگ�ی می كردند، نیز در آن ش�ركت داش�تند. 
ش�واهدی وجود دارد كه در دوران ساس�انی، سال های 
كبیس�ه رعایت نمی ش�ده اس�ت. روز برگزاری مراسم 
نوروز در هر دوره 4 س�اله، یك روز از موعد اصلی خود 
عق�ب می مان�د و درنتیج�ه زمان ن�وروز در این دوران، 
همواره ثابت نبوده و در فصل های گوناگون سال جاری 
بوده اس�ت. پنج روز نخست فروردین، جشنی همگانی 
بی�ن عم�وم م�ردم ب�ود ازای�ن رو آن را ن�وروز عام�ه 
نامیده ان�د. روز شش�م فروردی�ن كه جش�ن ن�وروز به 
گونه ی درباری برگزار می ش�ده اس�ت، نوروز بزرگ نام 
داشته است. مجموعه ی رسم های جشن بهاری نوروز، 
با جش�ن س�وری و آتش افروزی آغاز می ش�د و پس از 
برگزاری مراسم سال نو، در روز سیزده فروردین پایان 
می یافته است. شرح آیین نوروز و تشریفات وابسته به 
آن به تفصیل در تاریخ نگاری دوران اولیه اس�الم آمده 
اس�ت ك�ه قدیمی تری�ن س�ند در ای�ن دوره به جاحظ 

دانشمند سده سوم هجری تعلق دارد.

نوروز
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خواص هفت سین
سنجد

س��نجد، نماد س��نجیده عمل کردن اس��ت. سنجد را بر 
این باور بر س��فره می گذارند که هرکس با خویش��تن 
عهد کند که در آغاز س��ال هرکاری را س��نجیده انجام 

دهد. سنجد، نشانه گرایش به عقل است.
از س��نجد درگذشته اس��تفاده های گوناگونی می شد و 
مص��رف برگ آن برای درمان اس��هال و بیماری های 
پوس��تی مورداس��تفاده ق��رار می گرف��ت و روغ��ن آن 
به ص��ورت خوراک��ی و ی��ا به عنوان نرم کننده پوس��ت 
به صورت موضعی اس��تفاده می ش��د؛ و در چین و هند، 
اعتقاد بر این اس��ت که س��نجد در درمان بیماری های 
ریوی، گوارشی، قلبی، خونی و یا اختالالت متابولیک 

مؤثر است.

سیب

دومین س��ینی که بر س��فره می نهند، س��یب است که 
نم��اد س��المتی هس��ت. س��یب ب��ه دلی��ل داش��تن، 
ویتامین های گروه B، منیزیم و فس��فر اثر آرام بخش��ی 
ب��ر اعصاب دارد. س��یب به دلیل داش��تن ریبوفالوین 
)ویتامی��ن B۲(، ویتامی��ن C و A، م��واد معدنی، مانند 
منیزیم و پتاس��یم در حفظ طراوت و ش��ادابی پوس��ت 
مؤثر اس��ت. س��یب میوه ای است که می توان گفت، در 
ه��ر ج��ای دنی��ا وج��ود دارد و هم��ه مردم دنی��ا آن را 
می شناس��ند. س��یب را می توان ب��رای برطرف کردن 
اس��هال حتی ب��رای کودکان بکار ب��رد. بدین منظور، 

سیب را باید رنده کرد و استفاده نمود.

سبزه

س��بزه خوراکی نیست؛ ولی معمواًل گندم سبز می کنند 
و بعد کمی سبز شدن به شکل سمنو درمی آورند.

سمنو

سمنو مظهر صبر و مقاومت و قدرت است.
 س��منو، داروی ط��ول عم��ر و آرامش اعصاب اس��ت و 
ش��یر افزا هس��ت. ازاین رو هم برای مادران شیرده و هم 
ب��ه عل��ت مقوی بودن، برای زنان باردار، بس��یار مفید 
اس��ت. گرچه س��منو، پروتئین زیاد و چربی کمی دارد؛ 
اما بیش��تر حجم محصول را مواد کربوهیدراتی )قند( 
تش��کیل می دهد. البته قند آن در مقایس��ه با ساکاروز، 
شیرینی کمتری دارد؛ اما این دلیلی نمی شود که افراد 
در مص��رف آن زی��اده روی کنند. این قند در بدن، تولید 
انرژی کرده و مازاد آن موجب چاقی می ش��ود و برای 
مبتالی��ان ب��ه دیاب��ت و چربی خون ب��اال محدودیت 

مصرف دارد.

سیر

س��یر، نم��اد میکروب زدای��ی و س��المت ب��ودن بدن، 
پاکیزگی محیط زیس��ت و نیز زدودن چش��م زخم است، 
که باید حتمًا بر س��ر س��فره قرار بگیرد. س��یر، نش��انه 
رعای��ت ح��دود و مرزهاس��ت و به س��فره راه یافته تا ما 

یادآور شویم که پا از گلیم خود درازتر نکنیم.

سركه

س��رکه نماد پذیرش نامالیمات و نماد رضا و تس��لیم 
است.  سرکه معمولی افزون برداشتن آنتی بیوتیک های 
طبیعی، پس از تخمیر دارای اسیدآمینه های بیولوژیک 
می ش��ود، درصورتی که در س��رکه مصنوعی این ماده 
مهم وجود ندارد. مشخص شده که سرکه باعث از بین 
رفت��ن باکتری ه��ای ده��ان و س��فید ک��ردن دندان 

می شود.
س��رکه طبیعی، ناظم متابولیس��م بدن هس��ت، چون 
ترش��ح ب��زاق را زی��اد می کند و باع��ث هضم بهتر غذا 

می شود.
س��رکه مح��رک بدن اس��ت و برای پ��اره ای از داروها، 
مانند آتروپینف، ضد تریاک محسوب می شود. مدت ها 
پی��ش س��رکه را عامل س��رطان زا می دانس��تند، ولی 
هم اکن��ون تاان��دازه ای آن ه��ا عام��ل مب��ارزه با مواد 

تولیدکننده سرطان )کانسروژن( به حساب می آورند.

سماق

آخرین سین سفره هفت سین سماق است. سماق نماد 
صبر و بردباری و تحمل دیگران است.

 س��ماق اث��رات ض��د باکتریای��ی، ض��د قارچ��ی و 
آنتی اکسیدانی دارد.

اث��رات آنتی اکس��یدانی س��ماق، باعث پیش��گیری از 
بیماری های قلبی و س��رطان می شود. همچنین اثرات 
ض��د قارچی س��ماق، باع��ث جلوگیری از رش��د قارچ 
آس��پرژیلوس فالووس، در افرادی که سیس��تم ایمنی 

ضعیفی دارند، می شود.

سالمت یکي از اساسی ترین حقوق هر 
جامعه و محور توس��عه اس��ت. تنها در 
ی��ک جامعه س��الم به لحاظ جس��مي، 
روان��ي، اجتماع��ي و معن��وي می توان 
انتظار داش��ت، آحاد مردم از نعمت رفاه 
و خوش��بختي بهره من��د ش��وند. ل��ذا 
تضمی��ن ب��راي تحقق چنی��ن امري، 

وظیفه اساسي دولت ها هست. 
ازای��ن رو س��ازمان جهاني بهداش��ت، 
اه��داف نظام های س��المت را در س��ه 
محور اساس��ي؛ ارتقاء س��طح سالمت، 
پاس��خگویي و مشارکت عادالنه مردم 
در پرداخ��ت هزینه ها دانس��ته اس��ت. 
نظام های س��المت نی��ز در دنیا با اقدام 
در چهار حیطه؛ تولیت، تولید و توس��عه 
مناب��ع انس��اني و غیرانس��اني ب��راي 
س��المت، تأمین مالي ب��راي پرداخت 
هزینه ه��اي س��المت و نهایت��ًا ارائ��ه 
خدم��ات اق��دام ب��ه تحقق س��ه هدف 

اساسي فوق می نمایند.
مراقبت ه��ای بهداش��تی اولیه عبارت 
است از مراقبت های ضروري و اساسي 
درزمینه سالمت، که براي همه افراد و 
خانواده ه��ا قابل دسترس��ی باش��د. این 
خدمات بخش اصلي نظام بهداش��تي و 
توس��عه اقتصادي اجتماعي، همچنین 
اولی��ن س��طح فرد، خان��واده و جامعه با 

نظام سالمت کشورها می باشند.
مراقبت های بهداش�تي درم�اني اولی�ه 
در جمه�وري اس��المي ایران، سه دوره 

پش��ت سر گذاش���ته اس�ت. دوره اول؛ 
یعن��ي فاصل��ه ۱۳۵۲ ت��ا ۱۳۶۳ را باید 
دوره آم�ادگي و کسب تجربه نامید. در 
این دوره ط����رح آزمونه مراقبت های 
بهداش��تی اولیه ب��ا موفقیت در منطقه 
آذربایجان انجام ش��د و ایجاد خانه های 
بهداشت به عنوان سیاست ارائه خدمات 
ب���ه روس���تائیان ب���ه تصویب وزارت 

بهداري رسید. 
در همی��ن م��دت کارشناس��ان وزارت 
بهداري، طرح های گس��ترش ش��بکه 
بهداش��ت و درم��ان شهرس��تان های 
کش��ور را ب���ا لح��اظ ک��ردن موان��ع 
جغرافیای��ي و فرهنگ��ي و محاس��به 
نی���روي انس��اني براي ه��ر واحد تهیه 
کردن��د. در فاصله س��ال ۱۳۶۳ تاکنون 
ش��بکه بهداشت و درمان کشور، شاهد 
تح��والت کم��ي و کیفي گس��ترده ای 
ب�وده اس���ت؛ که عبارت اند از: تشکیل 
ستاد گسترش ش��بکه های بهداش�تي 
درم�اني کشور، تخصیص اعتبار توسط 
مجلس ش��ورای اسالمی براي ایجاد و 
توس���عه واحده��اي ش��بکه در ی��ک 
شهرس��تان از ه��ر اس��تان، ادغ��ام 
برنامه های عمودي موجود و برنامه های 
جدی�د در نظام شبکه بهداشت و درمان 
کشور، راه اندازی طرح رابطین بهداشت 
به منظ��ور فع�ال س���اختن خدمات در 
مراک��ز بهداش��تي درمان��ي ش��هري، 
تش��کیل ش��وراي عال��ي بهداش��ت و 

تغذی���ه به منظور تقویت همکاری های 
بین بخش��ي، ط��رح پزش��ک خانواده 
به منظ��ور تقوی���ت نق���ش مراک���ز 
بهداش��تي درماني و نهایتًا ترمیم شبکه 
از طریق اضافه کردن پایگاه بهداش��ت 

در مناطق شهري.

اص�ول مراقبت های بهداش�تی 
اولیه شامل موارد ذیل است:

برابري توزیع یا عادالنه بودن توزیع 
خدمات: یعنی خدمات بهداش��تي باید 
ب��دون توجه ب��ه توانائي پرداخت مردم 
بین همه آن ها یکس��ان توزیع ش��ود و 
همه به خدمات بهداش��تي دسترس��ي 

داشته باشند.
مشـارکت جامعـه: مداخل��ه اف��راد و 
خانواده ه��ا در ارتق��اء س��المتي خود، 
صرف نظ��ر از مس��ئولیت دول��ت یک 
بخ��ش ض��روري از مراقبت هاس��ت و 
ب��دون مداخل��ه جامع��ه نمی ت��وان به 
پوش��ش کام��ل و جام��ع مراقبت های 

بهداشتي اولیه دست یافت.
هماهنگي بین بخشي: بهداشت تحت 
تأثی��ر ترکیب��ي از عوام��ل محیط��ي 
اجتماع��ي و اقتص��ادي اس��ت، ک��ه با 
یکدیگ��ر ارتب��اط تنگاتن��گ دارن��د. 
مراقبت های بهداش��تي اولی��ه، تنها با 
بخش بهداشت فراهم نمی شود و سایر 
بخش های مرتبط با توسعه جامعه باید 

در مراقبت های بهداش��تي اولیه درگیر 
شوند.

فناوري مناسـب: منظور فناوري معتبر 
علم��ي و قابل انطباق با نیازهاي محلي 
و قابل پذیرش توس��ط ارائه کنندگان و 
گیرندگان خدمت است، که توسط خود 
م��ردم و ب��ا ات��کا ب��ر مناب��ع جامعه و با 
بهایی قابل پرداخت توسط کشور قابل 
نگهداري باشد. به طور خالصه فناوري 
مناس��ب ترکیبي است که هم نیازهاي 
مراقبت بهداشتي و هم بافت اقتصادي-

اجتماعي کشور را در نظر می گیرد.
مراقبت ه��ای  خدمـات:  جامعیـت 
بهداشتي اولیه یک رویکرد جامع است. 
این رویکرد نیازمند استفاده از کارکناني 
است که بتوانند در برخورد با مشکالت 

راه حل جامع ارائه دهند.
دولت ه��ا  دولـت:  تعهـد سیاسـي 
مس��ئولیت مه��م واصل��ی را درزمینه 
دس��تیابي ب��ه مراقبت های بهداش��تی 
اولی��ه دارن��د و در ای��ن زمین��ه بای��د 

مسئولیت پذیر باشند.
با توجه به مطالب اشاره ش��ده، می توان 
گفت که مراقبت های بهداش��تی اولیه 
در تأمی��ن و گس��ترش عدالت، همواره 
یک اس��تراتژی ارزشمند و برای ارائه ی 
آن توج��ه به اص��ول مربوطه، آموزش 
صحی��ح نی��روی انس��انی و تخصیص 
اعتبارات بیش��تر بخش س��المت به آن 

الزم و ضروری است.

 )PHC( مراقبت های بهداشتی اولیه
در ایران با رویکرد عدالت در ســامت

سعید باقری
دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 رئی��س مرک��ز توس��عه مدیری��ت و تح��ول اداری 
وزارت بهداش��ت گفت: وزارت بهداش��ت معادل ۴ 
وزارتخان��ه دول��ت اس��ت و بالغ بر ۳۰۰۰ خدمت در 
حوزه بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، فناوری، 

دارو و تجهیزات پزشکی را ارائه می دهد.
 دکت��ر محمدحس��ین س��االریان زاده در اج��الس 
هم اندیش��ی اج��رای بهین��ه تصویب نام��ه حقوق 
شهروندی در نظام اداری که با حضور نمایندگانی 
از دس��تگاه های اجرای��ی و ب��ه میزبان��ی وزارت 
بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: وزارت بهداشت 
در حوزه آموزش عالی، ۶۰ دانش��گاه و دانش��کده 
عل��وم پزش��کی و بی��ش از ۶۰۰ بیمارس��تان را در 
اختی��ار دارد که الزم اس��ت بر ای��ن مراکز، نظارت 
کند. از طرفی بزرگ ترین گردش مالی دنیا مربوط 
ب��ه ح��وزه دارو و تجهیزات پزش��کی اس��ت و کلیه 
مراح��ل صدور مجوز تولید، واردات و صادرات دارو 
و تجهی��زات پزش��کی در حوزه اختی��ارات وزارت 

بهداشت است.
وی تصری��ح ک��رد: وزارت بهداش��ت همچنین در 
راس��تای تأمین س��المت ش��هروندان، ب��ر مراکز 
تولیدی و صنفی در حوزه مواد غذایی، آرایش��ی و 
بهداشتی و همچنین مراکز آموزشی نظارت دارد.

دکت��ر س��االریان زاده با اش��اره به تن��وع خدمات 
وزارت بهداش��ت، یادآور ش��د: بیش از س��ه هزار 
خدم��ت کل��ی و ج��زی در حوزه ه��ای آم��وزش، 
پژوهش، بهداش��ت، درمان، فرهنگی، دانشجویی، 

دارو و تجهیزات پزش��کی توس��ط وزارت بهداشت 
ارائ��ه می ش��ود. رئی��س مرکز توس��عه مدیریت و 
تح��ول اداری وزارت بهداش��ت بابی��ان اینک��ه 
گیرندگان خدمات وزارت بهداش��ت جمعیت بیش 
از ۸۰ میلیون نفری هس��تند، افزود: خدمات وزارت 
بهداش��ت ع��الوه ب��ر جمعیت ح��دود ۸۰ میلیونی 
ای��ران ب��ه یک میلیون و ۲۰۰ ه��زار جنین پیش از 
تولد و همچنین ۴۰۰ هزارنفری که فوت می کنند، 
ارائه می شود و جمعیت تحت پوشش این دستگاه، 

نسبت به سایر دستگاه ها، گسترده تر است.
س��ازمان بهداشت جهانی بر روی خدمات پزشکی 
و غیرپزش��کی تأکید دارد و رفتار کارکنان سیس��تم 
بهداش��تی و درمانی باید چنان باش��د که گیرندگان 

خدمات، راضی باشند و اگر کرامت انسانی رعایت 
نشود، گیرنده خدمات، رضایتمندی زیادی نخواهد 
داش��ت. وزارت بهداش��ت تنها دستگاهی در کشور 
اس��ت ک��ه تم��ام اطالعات م��ردم را در اختیار دارد 
چراک��ه پزش��کان برای تش��خیص و درمان بهتر، 
اطالع��ات خان��واده، ژنتیک و بیماری های مردم را 
می گی��رد؛ بنابرای��ن حف��ظ حریم ش��خصی افراد 
آن چنان که در قس��م نامه پزش��کی نیز وجود دارد، 

بسیار مهم است.
رئی��س مرک��ز توس��عه مدیریت و تح��ول اداری با 
اش��اره به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه رعایت 
عدال��ت و ع��دم وجود تبعی��ض، گفت: در اورژانس 
بیمارس��تان ها بخ��ش تری��ا وج��ود دارد که در آن، 
بیماران بر اس��اس س��طوح خدم��ات، طبقه بندی 
می ش��وند و در دول��ت یازده��م، بیمارس��تان ها و 
به وی��ژه بخ��ش اورژانس این مراکز ترمیم، تعمیر و 
تکمیل شد.  وی منشور حقوق شهروندی در نظام 
اداری وزارت بهداش��ت را ش��امل ۵ اص��ل مه��م 
احت��رام ب��ه م��ردم، عدالت و ع��دم تبعیض در ارائه 
خدم��ات، رعای��ت آزادی، دسترس��ی آزاد مردم به 
اطالعات و حفظ حریم ش��خصی بیماران و مراجع 
دانس��ت و گفت: وزارت بهداشت ارتباط تنگاتنگی 
ب��ا اقش��ار مختل��ف جامع��ه دارد و الزم اس��ت که 
کارکنان حوزه س��المت با صبوری و قدرت روابط 
عموم��ی ب��اال، خدمات را ب��ه بیماران و مراجع ارائه 

دهند.

 وزیر بهداشت بابیان اینکه آمار ایدز رو به افزایش 
اس��ت، گفت: همه در یک کش��تي نشسته ایم و ایدز 

سال های متمادي می تواند ناشناخته باقي بماند.
دکتر س��ید حسن هاش��می در همایش روز جهانی 
ایدز، در خصوص این بیماری هش��دار داد و گفت: 
علیرغ��م تم��ام تالش هایی که ب��راي کنترل ایدز 
صورت گرفته، هنوز آمار این بیماري رو به افزایش 

است.
وزیر بهداش��ت بابیان اینکه در حال حاضر بیش از 
۱۰ هزار بیمار مبتالبه ایدز در حال درمان هستند، 
خاطرنش��ان کرد: در قالب طرح تحول سالمت ۱۱ 
میلی��ون نََفر حاشیه نش��ین را تح��ت مراقبت های 
س��المت قراردادیم و توانستیم بیماران بیشتري را 

شناسایي کنیم.
دکتر هاشمی گفت: در یک پروژه مطالعاتی، ۳۱۶ 
م��ادر ب��اردار را تحت آزمایش قراردادیم و ۷۴ مورد 
مادر باردار مبتالبه ایدز شناس��ایي ش��د که با درمان 
و مراقب��ت، ۹۷ درص��د آن ها نوزادان س��الم به دنیا 

آوردند.
وزیر بهداشت بابیان اینکه از جهت آگاهی بخشي 
عموم��ي کارهای��ي انجام ش��د، اما کافي نیس��ت، 
تصریح کرد: از صداوس��یما تش��کر می کنم، چراکه 
گام ه��ای مؤثري در اطالع رس��انی از این بیماری 
برداش��ت و با پخش زنجیره پریا از ش��بکه ۳ س��یما 
م��وارد جدی��دي شناس��ایي ش��د و اف��رادي که از 

بیماری خودآگاهی نداشتند، مراجعه کردند.
دکتر هاش��می با اش��اره به این مطلب که ۳۰۰ نفر 
درمانگر ایدز به نقاط مختلف کش��ور فرستاده ش��ده 
اس��ت، گف��ت: محققین ب��راي گام چهارم کنترل و 

نظارت و درمان ایدز در تالش هستند.
وزیر بهداش��ت خاطرنش��ان کرد: اینکه هرس��ال 

صحبت ه��ا تکرار می ش��ود، ج��اي غصه دارد؛ زیرا 
آمار ایدز رو به افزایش اس��ت. ایش��ان بابیان اینکه 
اعتی��اد و ای��دز زیبنده تمدن هزارس��اله ما و ش��أن 
انقالب و حاکمیت و دین نیس��ت، اظهار داش��ت: 
بخش��ي از مراقبت به سیاس��تمداران و بخش��ي به 
خ��ود م��ردم برمی گردد، یعني اگر دولت کار خود را 
درس��ت انج��ام نده��د، آیا م��ردم باید نس��بت به 
فرزندانش��ان بی توجه باش��ند؟ این سلب مسئولیت 
اس��ت، چراکه وقتي با آس��یب مواجه می ش��ویم، 
دنبال مس��ئولي غیر از خ��ود می گردیم، لذا والدین 
بای��د اکی��داً مراق��ب فرزن��دان خود باش��ند. دکتر 
هاش��می، با تأکید بر اینکه آمار زیاد معتاد، طالق، 
ای��دز و صده��ا گرفتاري دیگر، کارنامه خوبي براي 
کش��ورمان ایران نیس��ت، گفت: باید حرف بزنیم، 
البت��ه م��ن ه��م با بی عفت��ی مخالف��م و باید برای 
صحبت کردن، هنر به خرج دهیم. ایش��ان با اش��اره 
به این نکته که ایدز با س��یگار و قلیان و... متفاوت 
اس��ت و فراگیری اش فاجعه اس��ت و تصور نکنید، 

ع��ده ای ب��ه ایدز مبتال می ش��وند، هم��ه مردم در 
مع��رض خط��ر هس��تند. هم��ه در ی��ک کش��تي 
نشس��ته ایم و ای��دز س��ال های متم��ادي می تواند 

ناشناخته باقي بماند.
وزی��ر بهداش��ت بابی��ان اینکه کنترل ایدز دس��ت 
پزشکان نیست، با اشاره به این موضوع که ما آخر 
خ��ط هس��تیم و خانواده ها در خ��ط اول قرار دارند؛ 
تصریح کرد: اگر خدمات وزارت بهداشت، بهورزان 
و مراقبی��ن س��المت نب��ود، وضعیت م��ا از برخی 
کش��ورهای آفریقایی هم بدتر بود و لذا مس��ئولین 
موض��وع اش��تغال، رفاه اجتماع��ی، فقر و اقتصاد را 
بای��د در ص��در برنامه ه��ای خود ق��رار دهند. دکتر 
هاش��می در پای��ان ب��ا تأکی��د براینک��ه هیچ وقت 
مدی��ران از من درخواس��ت پول ب��رای کنترل ایدز 
نکردن��د، ه��ر چه ب��وده هم��کاری و حمایت بوده 
اس��ت، گفت: ۳۰ س��ال قبل افتخارمان این بود که 
یک مورد هم ایدز نداریم، اما امروز به کش��ورهاي 

هم جوار غبطه می خوریم.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت: 

وزارت بهداشت معادل ۴ وزارتخانه دولت است

آمار ایدز رو به افزایش است
اخـبــار وزارتی

 معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت، گفت: اجتماعی 
س��ازی سالمت در راس��تای رسیدن به حد مطلوب 
س��المت در دس��تور کار وزارت بهداشت قرارگرفته 
اس��ت. دکت��ر علیرض��ا رئیس��ی درب��اره این که آیا 
س��المت در اولوی��ت اجرایی و برنامه ریزی اقش��ار 
مختل��ف قرارگرفت��ه اس��ت ی��ا خیر، اظه��ار کرد: 
کم تحرک��ی، چاقی و آلودگی های زیس��ت محیطی 

باید بیش ازپیش در اولویت مردم جامعه قرار گیرند.
وی با اشاره به ضرورت اجتماعی سازی سالمت در 
راس��تای رس��یدن به حد مطلوب سالمت، افزود: با 
ش��روع طرح تحول نظام س��المت، حوزه س��المت 
یکی از اولویت های اجرایی دولت قرارگرفته است. 
در حوزه س��المت، بهداشت محیط کار، باید شرایط 
الزم در راستای ایجاد ارتباط مستمر و منسجم بین 

مراکز علمی و اجرایی انجام ش��ود. رئیس��ی در ادامه 
بابیان این که تمام کارشناس��ان بهداش��ت محیط و 
حرفه ای، نیروهای بهداشت و درمان هستند، گفت: 
مس��ئوالن و متصدیان باید برای اس��تفاده بهینه از 
این ظرفیت ها برنامه ریزی های دقیق و گسترده ای 

انجام دهند.
وی افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت بهداشت 

محی��ط را، ازجمل��ه اولویت ه��ای اجرای��ی وزارت 
بهداش��ت در بحث تأمین بهداش��ت فردی و توسعه 
پای��دار خوان��د و گفت: عالقه مردم در مورد اهمیت 
م��واد غذای��ی فرصت و تهدید ج��دی در این حوزه 
است. رئیسی بابیان این که ایران اسالمی به عنوان 
کش��ور درحال توس��عه ازنظر صنعتی نیاز جدی به 
بحث مدیریت بهداش��ت محی��ط دارد، تأکید کرد: 
بحث پیوس��ت س��المت باید برای تمام واحدهای 

صنعتی کشور تعیین و مشخص شود.
مع��اون وزارت بهداش��ت بحث تأمین س��المت و 

امنی��ت آب را از دیگ��ر ضرورت ه��ای اجرای��ی در 
ح��وزه بهداش��ت محیط دانس��ت و گف��ت: بحث 
آلودگ��ی ه��وا یکی دیگر از م��وارد حائز اهمیت در 

بحث تأمین امنیت بهداشت محیط است.
رئیس��ی بابیان این که دفع پس��ماندها و زباله های 
عفونی ازجمله مهم ترین مسائل در حوزه بهداشت 
محیط اس��ت، افزود: حوزه س��المت یکی از ارکان 
پای��داری و توس��عه اجتماعی اس��ت ک��ه با تأمین 
س��المت عمومی اقش��ار مختلف جامعه در توسعه 

کشور نقش آفرینی می کند.

اجتماعی سازی سالمت؛ اولویت جدی وزارت بهداشت

معاون�ت بهداشت�ی دانشگاه عل�وم پزشک�ی ایران 10

زمستان1396،شماره1
Health magazine11



پدیده هـای شهرنشـینی و صنعتـی 
شدن جوامع که با تغییرات وسیع در 
سـبک زندگی همراه اسـت، در کنار 
بهبـود شـاخص های بهداشـتی که 
سـبب افزایش میزان امید به زندگی 
عوامـِل  مهم تریـن  اسـت،  شـده 
افزایـش بار بیماری هـای غیر واگیر 
بوده انـد. بیماری هـای غیـر واگیـر، 
بـار  53درصـد  از  بیـش  مسـئول 
بیماری ها در سراسر جهان هستند و 
بیـش از 76درصد کل بـار بیماری ها 
در ایـران، بـه بیماری های غیر واگیر 
اختصاص دارد. در جهان 6 میلیون از 
از  ناشـی  مـرگ  میلیـون   38 کل 
بیماری هـای غیـر واگیـر، در سـنین 
کمتر از 70 سـال رخ می دهد و بیش 
در  مرگ هـا  ایـن  80درصـد  از 
اتفـاق  درحال توسـعه  کشـورهای 
می افتد. افزایش شـیوع بیماری های 
غیر واگیر و ماهیت مزمن پیشـرونده 
و ناتوان کننـده آن هـا، باعث به وجود 
آمدن مشکالت عدیده ای می شوند و 
متأسـفانه نیـروی مولـد جوامـع را 
به طـور مسـتقیم در معـرض خطـر 
مرگ ومیـر، معلولیت و ناتوانی ها قرار 

می دهند.
نتایـج بررسـی های اپیدمیولوژیک، 
نشـان می دهد کـه چهار بیماری غیر 
واگیـر مهـم، شـامل: بیمـاری قلبی 
عروقـی، سـرطان، بیمـاری مزمـن 
تنفسـی و دیابت، ساالنه مسئول 28 
میلیـون مـرگ هسـتند. بیماری های 
فـوق بزرگ تریـن سـهم را دربـار 
بیماری های غیر واگیر در کشـورهای 
با درآمد کم و متوسط دارند. سازمان 
جهانی بهداشـت )WHO( پیش بینی 
می کنـد در طـول 10 سـال آینـده، 
بیشـترین افزایش در مرِگ ناشـی از 
 ،)CVD( بیماری هـای قلبـی عروقـی
و  تنفسـی  بیماری هـای  سـرطان، 
دیابت، در کشـورهای درحال توسعه 

رخ خواهد داد.
چهـار بیماری فوق، به ویـژه بیماری 
قلبـی - عروقـی، همراه چهـار عامِل 
خطـِر رفتـاری، شـامل: کم تحرکی، 
و  الـکل  ناسـالم، مصـرف  تغذیـه 
دخانیـات، مهم تریـن علل مرگ ومیر 
ناشـی از بیماری هـای غیـر واگیـر 
هسـتند. بـه همیـن دلیـل سـازمان 
ایـن  کنتـرل  بهداشـت،  جهانـی 

بیماری هـا و عوامـل خطر زمینه سـاز 
آن هـا را، به عنـوان هدف اصلی برای 
کاهش 25درصد مرگ ومیر ناشـی از 
بیماری های غیر واگیر تا سال 2025 

تعیین کرده است.
بسـته مداخالت اساسی بیماری های 
غیر واگیر سـازمان جهانی بهداشت 
)WHO-PEN( در مراقبت هـای اولیه 
بهداشـتی، یک گـروه اولویت بندی 
شـده از مداخالت مؤثری اسـت که 
می توانـد باکیفیت قابـل قبولی ارائه 
گردد و به تقویت نظام سالمت منجر 
شـود. در حال حاضر، برنامه هایی که 
بهداشـتی  اولیـه  مراقبت هـای  در 
ادغام شـده اند، فقـط بـر یـک عامل 
خطر، مانند فشـارخون باال یا دیابت 
تمرکـز دارند؛ ولی نـگاه ادغام یافته 
و  بیماری هـا  و  خطـر  عوامـل  بـه 
پیشگیری و درمان ادغام یافته آن ها 
سـبب دسـتیابی به اهـداف با هزینه 

کمتر و اثربخشی بیشتر می گردد.
انتخاب این گروه از بیماری های غیر 
واگیـر بـر مبنای معیارهـای زیر بوده 

است:
• ایـن بیماری هـا از مسـائل اصلـی 
بهداشت عمومی هستند که بیشترین 
سـهم را دربـار جهانـی بیماری های 

غیر واگیردارند.
• مداخالت مبتنی بر شـواهدی برای 
پرداختـن بـه ایـن بیماری هـا وجود 

دارند.
• ایـن بیماری هـا دارای عوامل خطر 
رفتـاری مشـترک هسـتند. مصـرف 
دخانیـات و الـکل، کم تحرکی و رژیم 
غذایی ناسالم، از عوامل خطر رفتاری 
بیماری های غیر واگیر مهم هسـتند. 
این عوامل باعث افزایش فشارخون 
)بیمـاری فشـارخون بـاال(، افزایش 
قند خون )دیابت(، افزایش یا اختالل 

چربی های خون و چاقی می شوند.
• ایـن بیماری هـا کانون توجه برنامه 
 عملیاتـی جـــهانـی بیماری هـای 

غیر واگیر هستند.
رویکردهـای مؤثـر بـرای کاهش بار 
بیماری های غیر واگیر، شامل ترکیبی 
و  جامعـه  در سـطح  مداخـالت  از 
مداخـالت فـردی هسـتند. چنیـن 
مداخالتـی با هزینه کم و اثربخشـی 
زیاد، در حال حاضر در دسترس بوده 
تشـخیص  و  شناسـایی  شـامل  و 

زودهنـگام بیماری های غیر واگیر، با 
ارزان،  فن آوری هـای  از  اسـتفاده 
روش هـای غیـر دارویـی و دارویـی 
برای اصالح عوامل خطر بیماری های 
غیر واگیر و داروهای قابل تهیه برای 
پیشـگیری و درمـان حمـالت قلبی و 
سکته مغزی، دیابت، سرطان و آسم 
هستند. اگر این مداخالت با فن آوری 
ارزان به طـور مؤثـر ارائـه شـوند؛ به 
در  آن هـا  مدیریـت  کـه  شـکلی 
 )PHC( مراقبت های اولیه بهداشـتی
می تواننـد  باشـد،  انجـام  قابـل 
هزینه های پزشـکی را کاهش داده و 
بـه بهبـود کیفیـت و بهـره وری افراد 

منجر شوند.
این برنامه از اردیبهشت سال 1396 
در کلیه مراکز خدمات جامع سـالمت 
و پایگاه های سـالمت دانشگاه علوم 
پزشـکی ایران در حال اجرا هسـت. 
اقدامات پیشـگیرانه و مراقبتی برای 
بیماری هـا و عوامـل خطر زیر در این 
برنامـه برای گروه هـای هدف خاص 

انجام می گردد:

 خطرسـنجی سـکته های قلبـی و 
مغزی کشنده یا غیر کشنده

 پیشگیری و کنترل فشارخون باال
 پیشگیری و کنترل دیابت

اختـالل  کنتـرل  و  پیشـگیری   
چربی های خون

 پیشگیری و تشخیص زودهنگام و 
غربالگـری سـرطان   روده بـزرگ، 

پستان و دهانه رحم
  مراقبت های تغذیه ای

 ارتقای فعالیت بدنی
 پیشـگیری و کنتـرل اختـالالت 

مصرف الکل
مصـرف  کنتـرل  و  پیشـگیری   

دخانیات

منبع: دسـتورالعمل کشوری ایراپن، 
ویرایش سوم

 ریتا مطیع دوست کومله
معاونـت  واگیـر  غیـر  کارشـناس 
بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی 

ایران

مجموعه مداخات اساســی بیامری های غیر واگیر 
در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران )ایراپن(

معاون�ت بهداشت�ی دانشگاه عل�وم پزشک�ی ایران 12

زمستان1396،شماره1
Health magazine13



با س�الم و عرض ادب، خدمت 
جناب آقای دكتر ناصری پور و 
تش�کر باب�ت زمان�ی ك�ه در 
اختی�ار مجل�ه صح�ت )مجله 
علم�ی، اجتماع�ی، خب�ری، 
فرهنگی معاونت بهداش�تی( 
ق�رار دادید، لطف�ًا خودتان را 

معرفی فرمایید؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بن��ده مس��عود ناصری پور ۵۲ س��اله 
متولد کرمانش��اه هس��تم. سال ۱۳۷۱ 
بورد چشم پزشکی را از تبریز گرفتم و 
در س��ال ۱۳۷۴ از دانش��گاه ایران در 
رشته فلوش��یپ سگمان خلفی چشم 
فارغ التحصی��ل ش��دم. نزدیک به ده 
س��ال عضو هی��أت علمی دانش��گاه 
علوم پزش��کی کرمانشاه بوده و حدود 
سه سال در سمت معاونت آموزشی و 
پژوهشی فعالیت داشتم. در سال های 
۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ برای گرفتن فلوشیپ 
انکول��وژی چش��م به آمری��کا رفتم و 
تقریب��ًا بالفاصل��ه پس از بازگش��ت، 
به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی 
و تخصص��ی منص��وب ش��دم و در آن 
زمان بود که به دانش��گاه ایران آمده و 
ب��ا کمک همکاران دبیرخانه اقدامات 
قابل توجه��ی در زمین��ه ارزش��یابی 
برنامه ه��ای آموزش��ی و جایگزین��ی 
سیس��تم اعتباربخش��ی جدید به جای 
سیس��تم س��نتی انجام دادیم. در یک 
مرک��ز  رئی��س  هشت س��اله  دوره 
تحقیقات چش��م بودم، یک دوره مدیر 

گروه چشم پزش��کی، از سال ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۵ رئی��س دانش��کده پزش��کی و 

اکنون نیز به عنوان رئیس دانشگاه در 
خدمت همکاران عزیز هستم.

آقای دکتر ناصری پور خودشان را در 
زندگی مدیون چه کسانی می دانند؟

به هرحال هیچ  وقت نباید از لطف خدا 
غاف��ل ش��د و بع��د در تم��ام مراح��ل 
زندگ��ی ام، ب��ه خص��وص ورود ب��ه 
دانش��گاه مدیون مرح��وم پدر و مادر 
بزرگوارم هس��تم و احس��اس می کنم 
دعای خیر آن ها مرا به اینجا رس��انده 
و در مرحل��ه بعد، همراهی و فداکاری 
همسر مهربان و فرزندان عزیزم تأثیر 
قابل توجهی در پیش��رفت هایم داشته 

 است.

همزمان با ش�روع ریاست شما 
در دانش�گاه، بحث دانش�گاه 
هزاره سوم )نسل سوم( مطرح 
شد، لطفًا جهت گیری و برنامه 
هات�ون در رابط�ه با دانش�گاه 
هزاره سوم؛ كه شامل خالقیت 
رو  هس�ت  ث�روت  خل�ق  و 
مخصوصًا در حوزه بهداش�ت، 

بیان فرمایید؟
همانط��ور ک��ه خود ش��ما هم اش��اره 
کردی��د، جه��ت گی��ری دانش��گاه به 
س��مت دانش��گاه های نسل سوم و به 
دنب��ال آن، ان ش��اءاهلل نس��ل چهارم 
اس��ت. دانش��گاه های نسل سوم یک 
تف��اوت مه��م با دانش��گاه های فعلی 
دارند. در دانش��گاه نس��ل اول آموزش 
م��ورد توج��ه بود و بیش��ترین تمرکز 
روی تربی��ت نیروی کار ماهر اس��ت. 
پ��س از آن پژوه��ش و گس��ترش 
مرزه��ای دان��ش ب��ه ش��رح وظایف 
دوم  نس��ل  و  اضاف��ه  دانش��گاه ها 

دانشگاه ها را شامل می شود.
از اواخ��ر ق��رن بیس��تم و اوای��ل قرن 
بیست و یک، دانشگاه های کارآفرین 
و خالق ثروت مطرح شد. بدین ترتیب 
ک��ه از آم��وزش و پژوه��ش در جهت 

ایجاد تکنولوژی و فناوری های جدید، 
به سمت خلق محصول رفته و بتوانیم 
تج��اری س��ازی کنیم و دانش��گاه ها، 
بتوانن��د در اقتصاد دانش بنیان ایفای 
نق��ش کنن��د و ب��ه کم��ک دول��ت و 
کشورش��ان به سمت اقتصاد مقاومتی 

حرکت کنند.
تمام جهت گیری و حرکت دانش��گاه 
ایران هم به س��مت دانش��گاه نس��ل 
سوم هست و آنچه مورد توجه ما قرار 
دارد ایجاد فرهنگ کارآفرینی و خلق 
ثروت و تبدیل آن به ارزش می باش��د. 
آموزش خصوصًا در دانش��گاه ها، یکی 
از عوام��ل مهم برای رس��یدن به این 
موضوع اس��ت؛ تا بتوان دانشجویان را 
ب��ا مقوله کارآفرینی آش��نا کرد. یکی 
دیگر از عوامل مهم پژوهش است. ما 
بای��د تالش کنیم ت��ا پژوهش ها را به 
س��مت کارآفرین��ی و خل��ق ث��روت 
حرک��ت دهیم و بتوانیم از بودجه های 
خود در پژوهش ها به صورت هدفمند 
اس��تفاده کنی��م؛ ت��ا بتوانی��م ب��ه 
ش��رکت های دانش بنیان برای خلق 

ثروت کمک کنیم.
معاون��ت بهداش��ت ه��م ب��ه دلی��ل 
گستردگی فعالیت ها و شرح وظایف و 
جمعیت تحت پوش��ش خود می تواند 
در جه��ت رس��یدن به ش��اخص های 
حاکمیتی که بر عهده دارد، در کاهش 
هزینه های ورودی به سیس��تم نقش 
قابل توجهی را ایفا کند. این نقش در 
کاهش بیماران و کس��انی که احتیاج 
ب��ه درم��ان دارند بس��یار ب��ا اهمیت 
هست. اگر این مقوله مورد توجه قرار 
بگیرد، هزینه های ما در بخش درمان 
به س��مت تجهیزات و س��اخت و ساز 

حرکت خواهد کرد.
همانط��ور ک��ه م��ی دانی��د خیل��ی از 
ورودی ه��ای م��ا که ح��دوداً ۷۰ الی 
۷۵درص��د تخمی��ن زده می ش��ود، به 
طور مستقیم در حوزه وزارت بهداشت 
نیس��ت؛ مانند آلودگی هوا، تصادفات، 
مش��کالت روح��ی و روانی و اعتیاد و 
دیگ��ر مش��کالتی ک��ه هزینه زیادی 
دارد. اگ��ر ما بتوانی��م در درون جامعه 

مداخالت بهداش��تی مناس��بی داشته 
باش��یم، می توانیم هزینه های ورودی 
را ب��ه صورت چش��م گی��ری کاهش 

دهیم.
در همی��ن راس��تا معاون��ت اجتماعی 
ایج��اد ش��د که ب��ه هم��راه و در کنار 
معاونت بهداش��تی ی��ک پل ارتباطی 
ایج��اد کنن��د ب��رای آن دس��ته از 
مش��کالتی که معاونت بهداش��تی در 
بررس��ی های میدان��ی و محیطی خود 
ب��ه آن رس��یده ک��ه ب��ا ظرفیت های 
آکادمی و دانش��گاهی خ��ود درصدد 

اصالح آن برآییم.
ب��دون تردید، این کاه��ش هزینه ها 

می توان��د کمک ش��ایانی به مجموعه 
دانش��گاه کند تا بتوانیم این هزینه ها 
رو در محوره��ای دیگ��ر ب��ه صورت 
منطق��ی داش��ته باش��یم. معاون��ت 
اجتماع��ی می توان��د در کنار معاونت 
بهداش��تی نگاه سالمت محور در بین 
جامع��ه و مس��ئولین خصوصًا صنوف 
مرتبط با س��المت مردم را ایجاد کند. 
به هرح��ال یکی از مهمترین وظایف 
معاون��ت بهداش��تی بهب��ود و ارتق��ا 
ش��اخص های بهداش��تی و توج��ه به 
مقوله پیشگیری قبل از ایجاد بیماری 
هس��ت ک��ه م��ورد توج��ه اکی��د این 

دانشگاه می باشد.

همانطور كه قباًل خود ش�ما هم 
ح�وزه  در  بودی�د،  فرم�وده 
بهداش�ت گذاره های�ی مانند 
بهداش�تی  مراك�ز  تکمی�ل 
و  عدال�ت  ایج�اد  درمان�ی، 
دسترسی آسان جمعیت تحت 
پوشش به خدمات بهداشتی و 
درمان�ی، همچنی�ن توس�عه 
دیدگاه س�المت محور در بین 
مس�ئولین و جامع�ه، تکمیل 
تکمی�ل  خان�واده،  پزش�ك 
پرونده های الکترونیکی مورد 
توجه قرار دارد، دیدگاه ش�ما 
در راس�تای برنامه های س�ال 

97 چیست؟
ش��اه بیت فعالیت های که می خواهیم 
در معاونت بهداش��تی داش��ته باشیم، 

هم��ان نگاه پیش��گیرانه و س��المت 
محور هس��ت که باید در جامعه شکل 
بگی��رد. برای رس��یدن ب��ه این هدف 
ناگزیریم، یکس��ری الزامات را فراهم 
نمایی��م. همانطور که میدانید اقدامات 
الکترونیک و ثبت در س��امانه س��یب 
ش��روع ش��ده، البته احتیاج به کارهای 
ف��راوان دارد ت��ا نواق��ص احتمالی آن 
رف��ع ش��ود. س��امانه س��یب، بان��ک 
اطالعاتی خوبی از وضعیت س��المتی 
م��ردم در اختی��ار ما قرار می دهد. پس 
ناچار هس��تیم که پرونده س��المت را 
تکمیل کنیم و یک س��ری اطالعات 
مناسب داشته باشیم و با توجه به این 
اطالعات مداخالت مناسبی را تدارک 
ببینی��م. البته افزایش رضایت مندی و 
بهبود ش��اخص های س��المتی مردم 
بای��د م��ورد توجه ق��رار بگیرد. در این 
مقوله باید هزینه های جاری را کاهش 
داده و همچنی��ن تص��دی گری را کم 
کنی��م. در معاونت بهداش��تی هر کجا 
ک��ه بتوانی��م این تصدی گ��ری را به 
س��ایر س��ازمان های بیرونی، واگذار 
کنیم؛ با تمام توان انجام خواهیم داد. 
البت��ه ب��ه غیر از وظایفی حاکمیتی که 

بر عهده و در اختیار ما است.
یک��ی دیگ��ر از مباحث مه��م، بحث 
پزش��ک خانواده اس��ت که همیشه با 
چالش های��ی مواجه ب��وده، چه از نظر 
نیروی انس��انی، چه از نظر منابع مالی 
و اعتب��اری و همچنی��ن در تعری��ف 
عملکرد، س��طوح دسترس��ی و ارتباط 
سیس��تم ارج��اع هم که ب��ا نواقص و 
چالشهایی روبرو بوده، درصدد رفع آن 

هستیم.

عملک�رد دانش�گاه را در طرح 
تحول نظام سالمت كه یکی آر 
طرح ه�ای مه�م دولت نیز بود 
مخصوص�ًا در حوزه بهداش�ت 

چگونه ارزیابی می كنید؟
بدون شک و تردید یکی از مهمترین 
طرح ه��ای اجتماعی دولت یازدهم و 
ه��م دوازده��م ط��رح تح��ول نظام 
س��المت اس��ت. این ط��رح از جمله 

تمام جهت گیری و 
حرکت دانشگاه ایران 
هم، به سمت 
دانشگاه نسل سوم 
هست و آنچه مورد 
توجه ما قرار دارد 
ایجاد فرهنگ 
کارآفرینی و خلق 
ثروت و تبدیل آن به 
ارزش می باشد

 شاه بیت 
فعالیت های که 
می خواهیم در 
معاونت بهداشتی 
داشته باشیم، همان 
نگاه پیشگیرانه و 
سامت محور 
هست که باید در 
جامعه شکل بگیرد

دیداری دوستانه با ریاست دانشگاه

ای�ام بهمن ماه ی�ادآور روزهای 
جش�ن مل�ی پی�روزی انقالب 
است و معاونت بهداشتی هم در 
تدارك برگزاری این مناس�بت 
فرخن�ده. در تکاپ�وی این ایام، 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
ای�ران؛ دكتر ناص�ری پور وقت 
مصاحب�ه ای را در اختیار مجله 
صحت« گذاشتند. دیدار ایشون 
كه متولد كرمانش�اه هس�تند، 
باط�ن  صف�ای  و  مهربان�ی 
را  زبانم�ان  ك�رد  هموطن�ان 

یادآوری می كند.
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وظای��ف حاکمیتی بود که س��ال های 
سال مغفول واقع شده بود و مورد کم 
توجهی قرار گرفت. خوش��بختانه این 
ام��ر مورد توج��ه دولت و وزیر محترم 
بهداشت قرار گرفت و با حمایت های 
رییس جمهور، مقوله سالمت به یکی 
از مهمترین مس��ائل نظام و مسئولین 
تبدیل ش��د. البته ما هنوز به یک منبع 
پای��دار در ای��ن زمینه نرس��یده ایم که 
نگرانی ه��ای را در این زمینه به وجود 
آورده که امیدواریم با درایت مسئولین 
محترم مرتفع ش��ود. ولی بدون شک 
توانس��ته ایم گام های مؤثری برداریم. 
یکی از این اقدامات کاهش پرداختی 
بیماران از جیب اس��ت. این امر باعث 
ش��د، دغدغه بیماران به جای هزینه و 
پرداخ��ت به س��مت بیماری باش��د و 
همچنین دسترس��ی آسان به خدمات 
تجهیزات��ی و داروه��ای م��ورد نیاز؛ 
همچنی��ن ارتق��ا هتلینگ و س��اخت 
زیرس��اختهای مناس��ب در شبکه ها و 
مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پایگاه ه��ای بهداش��تی برای خدمت 
رس��انی ب��ه مناطق مح��روم و تأمین 
نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار 
ق��رار گی��رد. هرچن��د از مهمتری��ن 
چالش ه��ای ما عدم پرداخت به موقع 
و کام��ل بیمه ه��ا ب��ه دانش��گاه های 
آم��وزش پزش��کی ک��ه امیدواریم در 

آینده شاهد وصول آنها باشیم.

آق�ای دكت�ر دیدگاه ش�ما در 
خصوص برون سپاری در حوزه 

بهداشت چیست؟
اصواًل بحث برون سپاری و واگذاری 
از  یک��ی  خصوص��ی  بخ��ش  ب��ه 
سیاس��ت های کلی است که در برنامه 
پنجم و شش��م توسعه مورد توجه قرار 
گرفت��ه. البت��ه با اینکه به صورت ذاتی 
بخش��ی از وظای��ف حاکمیتی خود را 
نمی توانیم به بخش خصوصی واگذار 
کنیم؛ ولی آمادگی واگذاری بس��یاری 
از وظایف نظارتی و خدماتی به بخش 
خصوص��ی در صورت وجود ظرفیت و 

پتانسیل ها، وجود دارد.
البت��ه م��ی دانید که به عل��ت کمبود 
نیروی انسانی و نبود مجوزهای الزم 
در ج��ذب نی��رو مجبوری��م، در بخش 

خصوصی سرمایه گذاری کنیم.

یک�ی از مباح�ث مهم روزهای 
اخی�ر، بح�ث زلزل�ه و بحران 
هست. در جامعه تحت پوشش 
دانش�گاه ای�ران نی�ز احتمال 
بروز بحران و زلزله وجود دارد 
ك�ه اخیراً در مالرد ش�اهد آن 
بودیم، دیدگاه و برنامه شما در 
این راس�تا چیست؟ همچنین 
برنامه ه�ا و فعالیت هایی كه در 
كرمانشاه انجام شد و اقدامات 

را  بهداش�تی  معاون�ت 
بفرمایید؟

در خصوص حوادث غیرمترقبه که در 
س��ه ف��از قبل، حی��ن و بع��د از زلزله 
تقس��یم می ش��ود، الزمه یکس��ری 
اقدام��ات انج��ام ش��ود. در رابط��ه با 
اقدامات قبل از حادثه آگاهی بخش��ی 
به مردم بسیار مهم هست. مهم ترین 
بحث ایمنی س��ازه ای و غیر س��ازه ای 
اس��ت ک��ه اقداماتی در ای��ن زمینه به 
خوب��ی در حال اجرا اس��ت. همچنین 
بح��ث جایگزینی بیمارس��تانی که در 
ای��ن رابطه چیزی ح��دود ۳۰۰۰ متر 
مرب��ع پروژه عمرانی در حال س��اخت 
داری��م، مفتخریم که دانش��گاه ایران، 
ج��زء دانش��گاه های برتر کش��ور، در 
شاخص های پروژه های ساخت سازه 

است.
در حی��ن وق��وع حادث��ه هم ما س��از 
وکاره��ا و برنام��ه ریزیه��ای الزم را 
دیدیم. در زلزله مالرد تمام همکاران 
م��ا از س��اعت اولی��ه در حادثه حضور 
داش��تند. همچنین دپوی تجهیزات و 
ل��وازم م��ورد نی��از، مورد توج��ه قرار 
گرف��ت. درصدد رفع تمام مش��کالت 

موجود در بحث آمادگی هستیم.
در زلزله کرمانش��اه که بنده به عنوان 
نماینده وزارتخانه، همراه وزیر محترم 
بهداش��ت از س��اعت های اولی��ه در 
مناط��ق حضور داش��تیم و درس های 

خوبی آموختیم. بررس��ی های میدانی 
انجام ش��ده، خط مش��ی های خوبی، 
ب��رای مقابل��ه ب��ا ح��وادث و بالیا در 

اختیار ما قرار داد.
امیدواری��م که م��ورد رحمت خدا قرار 
بگیریم در این کشور شاهد هیچ گونه 
حادث��ه نباش��یم ام��ا م��ا آمادگ��ی در 

مواجهه احتمالی را داریم.

یک�ی از ش�اخص های خوب ما 
كه با فاصله مناسبی نسبت به 
عل�وم  دانش�گاه های  س�ایر 
پزش�کی كش�ور داری�م بحث 
ده�ان و دن�دان هس�ت. در 
وارنی�ش فلورا تراپی مقام اول 
كش�وری را داریم. برنامه شما 
در اس�تمرار این روند و بهبود 

آن چیست؟
بدون شک بحث دهان و دندان یکی 
از مقوله های��ی اس��ت ک��ه کمتر مورد 
توجه قرار گرفته بود. ولی خوشبختانه 
در سایه طرح تحول نظام سالمت در 
س��ال های اخیر، فعالیت های مطلوبی 
انجام شد. خوشبختانه دانشگاه هم در 
ای��ن زمین��ه پیش��رو اس��ت و تالش 
خواهی��م کرد به این روند ادامه دهیم؛ 
با اس��تقرار کلینیک های س��یار خود و 
همچنین حضور دندانپزشکان مجرب 
در مناطق محروم، امیدواریم بتوانیم، 
فعالیت ها و خدمات حوزه ی س��المت 
ده��ان و دندان را گس��ترش دهیم. تا 
هزینه ه��ای این ح��وزه که گاهًا برای 
خانواده ه��ا هزینه بر اس��ت را کاهش 

دهیم.

با توجه به اهمیت بیماری های 
رفتاری )ایدز( و ارائه خدماتی 
ك�ه دانش�گاه علوم پزش�کی 
ای�ران دارد و ش�اهد تغیی�ر 
الگ�وی انتقال بیماری ایدز در 
كش�ور هس�تیم. دركنت�رل و 
 HIV ارائه خدمات به بیماران

چه برنامه هایی را دارید؟
خوشبختانه کلینیکهای رفتاری که در 
دانش��گاه شکل گرفته وضعیت خوبی 

دارند. البته در تالش هستیم همانطور 
ک��ه خ��ود ش��ما ه��م اش��اره کردید، 
کمبوده��ای موج��ود را رف��ع کنیم و 
فضای فیزیکی مورد نیاز را در همه ی 
شبکه ها و مراکز فراهم کنیم. ان شاء 
اهلل ب��ا توجه به حض��ور تیمهای قوی 
که ما در بخش علمی دانشگاه داریم، 
ه��م در پیش��گیری و ه��م در درمان 
اقدام��ات خوبی انجام دهیم. تیم های 
روانپزش��کی م��ا از قویترین تیم ها در 
سطح کشور هستند. همچنین ما تنها 
دانش��کده عل��وم رفتاری و س��المت 
وران را در س��طح کش��ور داری��م و با 
کم��ک گرفتن از گروه های تخصصی 
بیماری های عفونی از پش��توانه قوی 
برخوردار هستیم. مهم ترین وظیفه ما 
پیش��گیری اس��ت که شناسایی افراد 
پرخط��ر و درم��ان س��ریع ایش��ان و 
همچنی��ن فعالیت ه��ای مرتبط برای 
ارتقای سطح خدمات این حوزه، مورد 

توجه جدی ماست.
قطع��ًا اس��تفاده از پتانس��یل معاونت 
اجتماعی و توان بس��یار خوب معاونت 
بهداش��تی، در زمین��ه ی کنت��رل این 

بیماری بسیار مثمرثمر است.

چ�ه  پ�ور  ناص�ری  دكت�ر 
برنامه هایی در بحث س�المت 

شاغلین دارند؟
هم��ان طور که م��ی دانید در موضوع 
س��المت ش��اغلین عالوه بر وظایف 
حاکمیتی که بر عهده ماست، دانشگاه 
ای��ران واحده��ای صنعت��ی و صنفی 
زی��ادی را تح��ت پوش��ش دارد. قصد 
داریم با کمک گروه های آموزشی که 
در ای��ن زمینه فعال هس��تند؛ س��طح 
کیف��ی و کم��ی خدمات را ارتقا دهیم. 
مثاًل اس��تفاده از پتانسیل باالی گروه 
ط��ب کار. می توانیم قراردادهایی را با 
واحده��ای صنعت��ی و صنفی تنظیم و 
کار بررس��ی س��المت نیروی انسانی 
مورد نیاز این واحدها را واکاوی کنیم. 
بررس��ی س��المت جس��مانی و روانی 
سرمایه های انسانی به ویژه کسانیکه 
در صنایع غذایی فعالیت دارند، بس��یار 

پراهمی��ت اس��ت. با توجه ب��ه اینکه 
سیاس��ت های ما سالمت محور است 
ن��ه درمان محور، ب��رای همین برای 
تمامی ش��اخص های سالمتی تالش 

خواهیم کرد.

بهداش�تی  معاون�ت  تقریب�ًا 
چی�زی حدود 3000 نفر نیروی 
تم�ام  دارد ك�ه در  انس�انی 
زمینه ه�ای ش�غلی در ح�ال 
خدمت رسانی هستند. با تمام 
كمی و كاس�تی های موجود در 
ش�رایط خاص�ی فعالی�ت می 
كنن�دغ برنام�ه ش�ما، ب�رای 
ارتق�ای س�طح رضایت مندی 

پرسنل چیست؟
دانش��گاه ۱۴۰۰۰ پست دارد و یکی از 
چالش های ما هستند که تأمین منابع 
مال��ی ب��رای پرداخت حق��وق ۶۰۰۰ 
نیروی قراردادی دانش��گاه است. این 
هزین��ه از مناب��ع اختصاص��ی تأمین 
می ش��ود؛ که بار مالی برای دانش��گاه 
دارد. البته در حال مذاکره با س��ازمان 

برنامه بودجه هس��تیم که حقوق این 
افراد از آنجا تأمین ش��ود و منابع مالی 
در اختی��ار دانش��گاه ص��رف خدمت 
رس��انی و تجهی��ز مراکز بهداش��تی 
درمان��ی و بیمارس��تان های تح��ت 

پوشش شود.
در جه��ت رف��اه هم��کاران اقداماتی 
انج��ام ش��ده، به عنوان مث��ال: خرید 
مکان های رفاهی در مشهد و شمال، 
س��اخت مجموع��ه ورزش��ی در کنار 
مجموعه موجود در س��ایت دانشگاه و 
پروژه های دیگر در خارج دانشگاه. به 
هر حال در تالش��یم که در مورد رفاه 
کارکنان اقدامات مؤثری انجام دهیم. 
البت��ه در زمین��ه پرداخت ه��ا دچ��ار 
مش��کالتی هس��تیم. مث��اًل در بحث 
کارانه ه��ا مس��ائلی وج��ود دارد که در 
ب��ا  آین��ده  س��ال  در  تالش��یم 
اس��تراتژی هایی که دیده و اندیشیده 

شده این مسائل را حل کنیم.

آق�ای دكت�ر ناص�ری پ�ور با 
دانس�تن این نکته كه دغدغه 
خ�ود ش�ما هم از ب�دو ورود به 
عنوان ریاست دانشگاه اصالح 
رون�د و تف�اوت بی�ن حقوق و 
دس�تمزد بین كاركنان رسمی 
پزش�کان  و  ق�راردادی  و 
می باش�د. نظ�ر و برنامه ش�ما 

چیست؟
بدون ش��ک یکی از سیاست هایی که 
دنبال می کنیم، همین موضوع اس��ت. 
خواس��ت م��ن از معاونت توس��عه آن 
اس��ت ک��ه در درج��ه اول پرداختها بر 
اس��اس شاخص ها و ضوابط قانونی و 
در درجه بعد بر اس��اس عدالت باش��د. 
ب��ه ط��ور جدی خودم پیگیر این موارد 
هس��تم تا عدالت اجرا ش��ود. پرداختی 
پزش��کان بر اساس دستور العمل ها و 
قوانین، مش��خص است. سعی داریم 
نظام عملکردی در س��طح دانشگاه در 
پی��ش بگیریم. البته یکی از مهم ترین 
کارها بحث ش��فاف س��ازی است که 
اج��رای این مه��م، برنامه اصلی ما در 

سطح تمامی حوزه ها است.

كاركن�ان  از  ش�ما  انتظ�ار 
دانشگاه علوم پزشکی درسال 
1397 چیست؟ و پیام تبریك 
عی�د نورزتون را برای ثبت در 

مجله بگید.
معم��واًل آغ��از س��ال ن��و، ب��ا تحول و 
دگرگون��ی ه��م در طبیعت هم در تمام 
ابعاد انسانی است. امیدوارم این تحول 
شامل دانشگاه علوم پزشکی ایران هم 
باشد و احسن الحال شود. انتظاری که 
از همه جامعه دانشگاه داریم، با توجه به 
نیل و سیاس��تگذاری دانشگاه به سمت 
دانش��گاه نسل سوم هست. مشارکت، 
همدلی و همراهی همه همکارانم را در 
دانش��گاه برای رس��یدن به این هدف 
خواستارم و امیدوارم در این امر نه تنها 
در س��طح کش��ور، بلکه در منطقه نیز 
پیش��رو باش��یم. افتخ��ار می کنیم که 
ایرانی هستیم. باز هم ایرانی هستیم و 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران خدمت 
می کنی��م. س��ال ۱۳۹۷ ان نش��اء اهلل، 
س��الی پر از موفقیت و س��المتی برای 
هم��ه، ب��ه ویژه جامعه دانش��گاه علوم 
پزشکی ایران باشد. من هم با توجه به 
نزدیکی سال جدید و عید نوروز عرض 
تبریک دارم. پیش��اپیش نوروز ۱۳۹۷ را 
ب��ه هم��ه عزیزان ب��ه خصوص جامعه 
هم��کاران دانش��گاه علوم پزش��کی 
دانش��گاه ای��ران و آرزوی س��المتی و 
س��ربلندی دارم. امیدوارم سالی سرشار 
از خیر و برکت پیش رو داش��ته باش��یم. 
همچنی��ن آرزوی موفقی��ت دارم برای 
مجله ش��ما و امیدوارم در زمینه خدمت 
رس��انی مؤثر به جمعیت تحت پوشش 

بتوانیم گام های مؤثری برداریم.

با تش�کر از وقتی كه در اختیار 
مجل�ه صح�ت گذاش�تید، در 
پای�ان اگ�ر مطلب�ی هس�ت 

بفرمایید.
از ابت��کار عم��ل ح��وزه ی بهداش��ت 
دانش��گاه و تدوین این مجله تش��کر 
ک��رده و امیدوارم بتوانیم فعالیت های 
مطلوبی برای نهادینه کردن فرهنگ 

سالمت انجام دهیم.

خوشبختانه 
کلینیکهای رفتاری که 
در دانشگاه شکل 
گرفته وضعیت 
خوبی دارند. البته در 
تاش هستیم 
همانطور که خود 
شما هم اشاره کردید، 
کمبودهای موجود را 
رفع کنیم و فضای 
فیزیکی مورد نیاز را 
در همه ی شبکه ها و 
مراکز فراهم کنیم
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ب��ا پای��ان یافتن ب��ازه زماني اهداف 
توس��عه ه��زاره )MDG( ک��ه در 
س��ران  گردهمای��ي  بزرگ تری��ن 
دولت ها در س��پتامبر س��ال ۲۰۰۰ در 
نیوی��ورک ب��ه تصویب رس��یده بود، 
موضوع تدوین ش��اخص های توسعه 
پایدار )SDG( در اجالس ریو بعالوه 
۲۰ در ریودوژانی��رو برزیل در س��ال 
۲۰۱۲ مط��رح ش��د و مق��رر گردید تا 
این اهداف جایگزین اهداف توس��عه 
ه��زاره )MDG( ش��وند ت��ا مالک و 
معی��اري ب��راي ارزیابي فعالیت های 
بش��ر به ط��ور ع��ام و دولت ها به طور 
اخص در خصوص توس��عه پایدار در 
چن��د ده��ه آین��ده ش��وند. پ��س از 
برگزاري اجالس یادشده و به منظور 
تدوین ش��اخص های توس��عه پایدار 
جلس��ات و نشس��ت های متعددي با 
مش��ارکت صاحب نظران از سراس��ر 

دنی��ا برگ��زار ش��د ک��ه س��رانجام 
ش��اخص های توس��عه پایدار تدوین 
ش��د که پ��س از تصویب کش��ورها 
مکل��ف ش��دند ت��ا ب��ر مبن��اي این 
ش��اخص ها گزارش های کشوري و 
مل��ي خ��ود را تهی��ه و ب��ه مجام��ع 
بین الملل��ی ارائه نمایند. نظر به اینکه 
موضوع توسعه پایدار و شاخص های 
ناظر بر آن ها موضوع فرا بخشی بوده 
و کلی��ه ابع��اد توس��عه اقتص��ادي، 
اجتماعي، فرهنگي و زیست محیطی 
را ش��امل می ش��ود و در آینده نیز بر 
اس��اس چنین شاخص هایی کشورها 
مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت، لذا 
ادغام این شاخص ها در سیاست ها و 
برنامه ه��ای حوزه ه��ای مختلف در 
برنامه شش��م توس��عه اجتناب ناپذیر 
اس��ت و باید به عنوان ش��اخص های 
مختل��ف  حوزه ه��ای  در  ه��دف 

موردتوج��ه قرار گیرند، زیرا در آینده 
نزدی��ک بر اس��اس این ش��اخص ها 
کش��ورهاي جهان مورد ارزیابي قرار 

خواهند گرفت.
هش��ت آرم��ان کالن و ۱۸ ه��دف 
جزئی و ۴۸ ش��اخص توسعه هزاره را 
نمایان می سازد که این هشت آرمان 

عبارتند از:
از بین بردن فقر شدید و گرسنگي ���
دس��ت یافتن به آم��وزش ابتدایي  ���

همگاني
گسترش و ترویج برابري جنسیتي  ���

و توانمندسازی زنان
کم کردن مرگ کودکان ���

بهبود سالمت مادران ���
مب��ارزه ب��ا ای��دز، ماالری��ا و دیگر  ���

بیماری ها
تضمین پایداري محیط زیست. ���

گسترش مش��ارکت جهاني براي  ���

توسعه
ب��ا تصوی��ب ش��اخص های مزبور، 
رهب��ران جهان در ماه مارس س��ال 
۲۰۰۲ مج��دداً در ی��ک نشس��ت 
بین الملل��ی به منظ��ور تأمی��ن منابع 
مال��ي براي توس��عه هزاره در ش��هر 
مونت��رري مکزی��ک گرد هم آمدند و 
چارچوب��ي تهی��ه کردن��د ک��ه نقطه 
عطف��ي در مش��ارکت جهان��ي براي 
توس��عه ب��ود و در آن کش��ورهاي 
توسعه یافته و درحال توسعه موافقت 
کردن��د براي کاه��ش فقر به صورت 
مش��ترک اقدام نمایند. پس ازآن و در 
همان سال کشورهاي عضو سازمان 
مل��ل متح��د ۱ در ش��هر در اجالس 
س��ران جه��ان درباره توس��عه پایدار 
)WSSD( ژوهانس��بورگ افریقاي 
جنوب��ي ش��رکت کردن��د و در ای��ن 
اجالس نیز بر تحقق اهداف توس��عه 

ه��زاره به عن��وان اه��داف توس��عه 
زمان دار جهاني مجدداً تأکید شد.

)SDG( اهداف توسعه پایدار
بیس��ت س��ال پس از اولین اجالس 
رسمي توسعه پایدار در سال ۱۹۹۲ و 
اج��الس  از  پ��س  س��ال  ده 
ژوهانسبورگ، رهبران جامعه جهاني 
ب��ار دیگ��ر در فاصل��ه ۲۰ تا ۲۲ ژوئن 
س��ال ۲۰۱۲)۳۱ خ��رداد لغای��ت ۲ 
تیرم��اه ۱۳۹۱( در ریودوژانی��روي 
برزی��ل در اج��الس ری��و به ع��الوه 
Rio+ ۲۰(۲۰( گ��رد ه��م آمدن��د تا 
دس��تاوردهاي بیست س��اله اجالس 
زمی��ن س��ال ۱۹۹۲ را بررس��ي و 
ارزیابي نمایند. حاصل این نشست و 
ارزیابی ها و بررس��ی های انجام شده، 
بیانیه ۲۳۸ ماده اي ملل متحد درباره 
توس��عه پایدار بود که پس از طرح در 

اجالس ریو +۲۰ و به دنبال مذاکرات 
چالش برانگیز میان کشورهاي عضو، 
نهایي ش��د. این سند از دیدگاه برخي 
از اعض��اء س��ندي مت��وازن به لحاظ 
مناف��ع کش��ورها و ازنظ��ر برخ��ي 
غیرمتوازن اس��ت. پ��س از برگزاري 
ای��ن اج��الس، س��ندي ب��ا عنوان 
"آین��ده ای که ما می خواهیم" تدوین 
شد که حاصل نشست ها، مذاکرات و 
هم اندیش��ی های ذینفع��ان مختلف 
سیاسي، دولتي، غیردولتي، خصوصي 
و جوام��ع مدن��ي ط��ي گردهمای��ي 
یادش��ده اس��ت. در این س��ند ضمن 
تأکی��د مج��دد بر مفاد، تالش ش��ده 
اس��ت تا نوع جدیدي از تعامالت در 
نوظه��ور  چالش ه��ای  خص��وص 
اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطی 
در رأس برنامه ه��ای دس��تیابي ب��ه 
جهان��ي پای��دار ارائه ش��ود. اهداف 

توسعه هزاره تنها در صورتي حاصل 
می ش��وند که براي میلیاردها انساني 
ک��ه هدف دس���تیابي ب�ه اه�داف را 
تش��کیل می دهند، معنی دار، متفاوت 
و روش��ن باش��ند. این اهداف باید به 
واقعی�ات��ي مل�ي تب�دیل ش���وند و 
ب�راي گروه های ذی نفع اصلي یعني 
م��ردم و دولت ها ملموس و ش��فاف 
باش��ند. تحقق این اهداف مس��تلزم 
وج��ود دولت های توانمند و اثربخش 
در کشورهاس��ت ک��ه بتوانن��د ب��ه 
تعهدات توسعه ای خود عمل کرده و 
عملک��ردي عدالتگرانه هم داش��ته 
باش��ند. امروزه بس���ط و گس��ترش 
اصلی تری��ن  زم��ره  در  عدال��ت 
شاخص های عملکرد خوب دولت ها 
قرارگرفته اس��ت و توس��عه پایدار که 
روزگ���اري ب��ا مفه��وم پای��داري 
محیط زیست تبیین می شد،به مفهوم 

توس��عه عادالن��ه و متوازن بس��ط و 
گس��ترش یافته اس���ت . در ای���ن 
دی��دگاه اگ��ر توس��عه اقتص��ادي، 
اجتماعي کشورها منجر به گسترش 
ش��کاف طبقات��ي و ایجاد قطب های 
اقتص���ادي در جوام�ع بش��ود و اگر 
فق��را در فقر باقي بمانند و ثروتمندان 
بهره گی��ری ا ز مواه��ب اقتص��ادي 
توس��عه را در انحص���ار خ�وی��ش 
داش�ته باشند، ظرفیت های بی ثباتی 
در اجتم��اع ایج��اد و زمینه ه��ای 
فروپاش��ی اجتماعي فراهم می شود. 
پ�ارادایم توس�عه پای�دار و متوازن در 
دنی��اي ام��روز، تداعی کنن��ده کالم 
پیامبر اس��الم اس��ت ک��ه » الملک 
یبق��ي م��ع الکفروالیبقي مع الظلم : 
کش���ور ب�ا کف�ر ممکن است پایدار 

بماند ولي با ظلم پایدارا نمی ماند«

توسعه هزاره
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اخـبــار معاونت
 در راس��تای اج���رای 
پروژه های مشترک معاونت 
درماِن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی با سازمان بهداشت 
جهانی)WHO( با موضوع کیفیت خدمات 
مادر و نوزاد، مشاوران بین المللی و منطقه ای 
س��ازمان بهداش��ت جهان��ی؛ خانم ه��ا دکترکریما 
گلبزوری و دکترکاتریونا فورچون به همراه نمایندگان 
منتخ��ب وزارت متب��وع، در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۳ از مرکز 
خدمات جامع س��المت تهرانسر بازدید کردند. در این 
بازدی��د،  نح��وه ی ارائه خدمات پزش��کان و مراقبین 
س��المت مرکز، مش��تمل بر خدمات سالمت باروری، 

مراقب��ت مادران ب��اردار، مراقبت نوزادان و کودکان و 
کالس ه��ای آمادگ��ی زایمان ارزیابی ش��د. گفتنی 
است، خدمات ارائه شده در این بررسی، مورد رضایت 

بازدیدکنن��دگان ب��وده اس��ت.  همچنین در خصوص 
مهارت های مامایی، مش��اوران بین المللی و منطقه 
ای س��ازمان بهداش��ت جهانی؛ خانم ها دکتر جودیت 
ب��راون، دکت��ر اروا اوی��س و دکتر فریب��ا الدرازی، به 
هم��راه نماین��دگان محترم وزارت متب��وع، در تاریخ 
۹۶/۷/۲۵ از مرک��ز خدم��ات جامع س��المت ش��هید 
کاظمی��ان بازدی��د کردن��د. در این بازدی که با حضور 
مدیرگ��روه س��المت جمعی��ت- خان��واده و مدارس 
معاونت بهداشتی دانشگاه، کارشناس برنامه سالمت 
مادران معاونت بهداشتی و کارشناسان مسئول واحد 
بهداشت خانواده شمال غرب تهران، انجام شد؛ روند 

ارائه ی خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت. 

بازدید مشاوران بین المللی و منطقه ای سازمان بهداشت جهانی از مراكز 
خدمات جامع سالمت تهرانسر 
دکتر عبادی فرد آذر؛ معاون محترم امور بهداش��تی و شهید كاظمیان  حوزه ی معاونت بهداشتی دانشگاه ایران

دانشگاه در معیت دکتر ناصری پور؛ رئیس دانشگاه، 
روز س��ه ش��نبه ۱۷ بهمن ماه امس��ال، از مراحل ارایه 
خدم��ت و پایگاه��ای تخصصی مس��تقر در س��طح 
اس��تان کرمانش��اه در مناطق آس��یب دیده زلزله زده 

بازدید نمود.
 در پی اعزام گروهی از پزش��کان متش��کل از رش��ته 
های تخصصی مورد نیاز مناطق زلزله زده کرمانشاه 
از س��وی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران به مناطق 
نیازمن��د، دکت��ر ناصری پور؛ به عن��وان نماینده وزیر 
بهداش��ت در مناطق آس��یب دیده زلزله غرب کشور، 
ب��ه هم��راه معاونت بهداش��تی و مدیر کانون بس��یج 
جامعه پزش��کی، از مراحل ارایه خدمت و پایگاهای 
تخصصی مستقر در سطح استان کرمانشاه بازدید به 
عمل آوردند. در طی این بازدید که معاونین بهداشت 
و درمان دانش��گاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز حضور 

داش��تند، از بیمارس��تان صحرایی بانگر، در س��رپل 
ذه��اب بازدی��د به عمل آمد و گ��زارش روند ارائه ی 
خدم��ات اع��الم ش��د. در ادامه این برنام��ه، از مرکز 
تخصصی خیریه چش��م پزشکی نورآوران سالمت و 
پایگاه های س��یار خدمات دندانپزش��کی مس��تقر در 
منطق��ه ازگل��ه روس��تای قلع��ه بهادری نی��ز بازدید 
نمودند. همچنین به موازات ارایه خدمات پزش��کی و 

درمانی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران، تیمی از 
کارشناس��ان معاونت اجتماعی و کانون بسیج جامعه 
پزش��کی دانشگاه، به نیازسنجی در مناطق زلزله زده 
از نظ��ر احتیاج��ات ض��روری و تهی��ه گزارش��اتی 

پرداختند.
 در ادامه، ضمن بازدید از روستاهای منطقه )روستای 
انجی��ره( ب��ا عملیاتی نمودن تع��دادی از پروژه های 
عمرانی و بهداش��تی پیش��نهادی موافقت و اعتبارات 

الزم به این امر تخصیص داده شد. 
گفتن��ی اس��ت در راس��تای معرف��ی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ایران به عنوان دانش��گاه معین جهت امداد 
رس��انی ب��ه هموطن��ان زلزل��ه زده کرمانش��اه، تیم 
پزش��کی اعزامی دانش��گاه علوم پزشکی ایران از روز 
ش��نبه ۱۴ لغای��ت ۲۰ بهم��ن ماه در مناطق س��ر پل 
ذه��اب،  قص��ر ش��یرین و ثالث باباجان��ی آماده ارائه 

خدمات بهداشتی و درمانی به مردم می باشند.

بازدید دكتر عبادی فرد آذر؛ معاون محترم امور بهداشتی دانشگاه در معیت دكتر ناصری پور؛ 
رئیس محترم دانشگاه از پایگاه ههای تخصصی مستقر در مناطق زلزله زده ی غرب كشور

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی معاونت 
بهداش��تی دانشگاه ایران و در راستای 
نهضت جهانی راه اندازی بیمارس��تان 
های دوستدار کودک، چهار بیمارستان؛ 
عرفان، صارم، فاطمه الزهرا)س( رباط 
کری��م و بیمارس��تان ابن س��ینا؛ طی 
امس��ال، ل��وح بیمارس��تان دوس��تدار 

کودک دریافت کردند. 
ب��رای موفقی��ت تغذیه با ش��یرمادر و 
حمای��ت مادران در مراح��ل بارداری، 
زایمان و نیز بس��تری کودک بیمار زیر 
دو س��ال، اج��رای صحی��ح ده اق��دام 
بیمارس��تان های دوس��تدارکودک، به 
عن��وان معیاره��ای بین المللی توصیه 
شده است. راه اندازی بیمارستان های 
دوس��تدارکودک، یک نهضت جهانی 
اس��ت که توسط یونیس��ف و سازمان 
جهانی بهداشت آغاز شده است. هدف 
آن اعطاء بهترین شروع به هر نوزاد از 
طری��ق برق��راری و ارائه مراقبت های 
بهداش��تی مناس��ب، ب��رای حمایت از 
تغذیه با ش��یرمادر به عنوان یک رفتار 
معمول در جوامع مختلف و اجرای ۱۰ 
اقدام برای تغذیه موفق با ش��یر مادر و 
خاتم��ه دادن به توزیع رایگان یا ارزان 
قیمت ش��یرمصنوعی در بیمارستان ها 

می باشد.
ده اقدام براي تغذیه موفق با ش��یرمادر 

در دس��تورالعمل تروی��ج تغذی��ه ب��ا 
ش��یرمادر در بیمارس��تانهاي دوستدار 

کودک: 
۱-  سیاس��ت م��دون تروی��ج تغذیه با 
شیرمادر، در معرض دید کلیه کارکنان 
نصب و به آنها ابالغ شده باشد و براي 
اطمین��ان از ارتق��اء کیفی��ت خدمات، 
بطور مستمر توسط کمیته بیمارستاني 

ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.
۲- کلی��ه کارکن��ان به منظور کس��ب 
مه��ارت هاي الزم، ب��راي اجراي این 
سیاست آموزش هاي قبل از خدمت و 

مکرر حین خدمت ببینند.
۳- م��ادران ب��اردار را در زمینه مزایاي 
تغذیه با ش��یرمادر، چگونگي شیردهي 
و ت��داوم آن، عوارض تغذیه مصنوعي، 

بطري و گول زنک آموزش دهند.
۴- ب��ه م��ادران کم��ک کنند تا تماس 
پوست با پوست از لحظه تولد و تغذیه 
نوزاد با شیرمادر را، در ساعت اول تولد 

شروع کنند و در کلیه بخش ها برنامه 
تجویز دارو و انجام آزمایشات و اعمال 
جراح��ي به گونه اي طراحي گردد؛ که 
اختالل در تغذیه از پس��تان مادر ایجاد 

نکند.
۵- به مادران روش تغذیه با ش��یرمادر 
و چگونگي حفظ و تداوم شیردهي را ) 
درصورت بیماري مادر یا ش��یرخوار و 
اش��تغال مادر( آم��وزش دهند و براي 
ح��ل مش��کالت ش��یردهي کمک و 

حمایت کنند.
۶- به ش��یرخواران س��الم در شش ماه 
اول عم��ر، ب��ه جز ش��یر م��ادر و قطره 
ویتامی��ن، هی��چ گونه غذا ی��ا مایعات 
دیگ��ر )آب، آب قند...( ندهند. )مگر در 

صورت ضرورت پزشکي(
۷- برنامه هم اتاقي مادر و شیرخوار را 
در ط��ول ش��بانه روز اج��را کنن��د و در 
بخ��ش هاي اطفال، تس��هیالت الزم 
ب��راي اقام��ت ش��بانه روزي مادران و 

نیازه��اي فیزیک��ي و عاطف��ي آنان را 
تأمین نمایند.

۸- مادران را به تغذیه برحسب میل و 
تقاضاي شیرخوار، با شیرمادر تشویق، 

کمک و حمایت  کنند. 
۹- مطلقاً از شیشه شیر وپستانک)گول 

زنک( استفاده نکنند.
۱۰-   تش��کیل گروهه��اي حمایت از 
م��ادران ش��یرده را پیگی��ري نمایند و 
اطالعات��ي در مورد گروههاي حامي و 
مراک��ز مش��اوره ش��یردهي در اختیار 

والدین قرار دهند.
از  پی��روی  ب��ا  راس��تا  همی��ن  در 
دس��تورالعمل ه��ای برنامه و پیگیری 
های انجام ش��ده از س��ال ۹۲ تا پایان 
س��ال ۹۶، تعداد هش��ت بیمارس��تان 
پیامب��ران،  فیروزگ��ر،  )بهم��ن، 
رس��ول)ص(، عرفان، ص��ارم، فاطمه 
الزهرا)س(، ابن سینا  موفق به دریافت 

لوح دوستدارکودک شدند.
گفتنی اس��ت، از ۵۷ بیمارس��تان واجد 
ش��رایط دریاف��ت ل��وح بیمارس��تان 
دوستدارکودک تحت پوشش دانشگاه 
ای��ران، ۴۰ بیمارس��تان دارای ل��وح 
می باش��د و از ای��ن تع��داد، چه��ار 
بیمارس��تان) عرف��ان، ص��ارم، فاطمه 
الزهرا)س( و ابن س��ینا( در س��ال ۹۶ 

موفق به دریافت لوح شدند.

چهار بیمارستان حوزه ی دانشگاه ایران در سال 1396 موفق به دریافت لوح دوستدار كودك شدند.
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کارشناسان این گروه،  در خصوص تازه های علوم پزشکی نموده است. 
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گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت 
بهداش��تی دانش��گاه ایران، پویش آشنایی با برنامه ی 
غربالگ��ری تیروئی��د را انج��ام داد. پویش آش��نایی با 
برنامه غربالگری کم کاری تیروئید بدو تولد با اهداف 
تعیین ش��ده ی ذیل از تاریخ ۲۹ مهر لغایت ۴ آبان ۹۶ 
در محدوده ی جغرافیایی دانش��گاه ایران با پوش��ش 
جمعیت��ی ۵ میلی��ون و دویس��ت هزار نفر برگزار ش��د. 
دکتر گل محمدی؛ مدیر گروه تخصصی پیشگیری و 
مب��ارزه ب��ا بیماریه��ا، در مصاحبه با روابط عمومی این 
معاون��ت، ه��دف از اجرای این پویش را، دس��تیابی به 

اهداف ذیل بیان کرد:
 هـدف1: اط��الع رس��انی ۶۰ درصد پرس��نل بخش 
نوزادان بیمارس��تان های تحت پوش��ش در خصوص 

اهمیت انجام غربالگری به هنگام
هدف 2: اطالع رس��انی ۹۰ درصد زنان باردار مراجعه 
کنن��ده ب��ه مراکز تحت پوش��ش در خص��وص برنامه 

غربالگری نوزادان
هدف 3 : حس��اس س��ازی ۵۰ درصد سیاست گزاران و 
افراد با نفوذ منطقه ای و اس��تانی در خصوص برنامه 

غربالگری نوزادان
هدف 4 : اطالع رس��انی ۱۰ درصد دانش آموزان دبیر 
س��تان های تحت پوش��ش در مورد بیماری کم کاری 

تیروئید بدو تولد و راه های پیشگیری از آن

هـدف 5 : آش��نایی حداق��ل ۶۰ درصد فعاالن بخش 
خصوص��ی مرتب��ط )ماماها و متخصصی��ن زنان (در 

منطقه با مراکز غربالگری نوزادان 
اهم اقدامات انجام گرفته در این پویش ش��امل موارد 

زیر می باشد:
 طراحی و تهیه بیش از ���۱۰ نوع رس��انه جهت گروه 
های هدف سیاست گزاران، بخش خصوصی، پرسنل 
بهداش��تی، م��ادران ب��اردار، والدین، دان��ش آموزان و 

عموم مردم
��� تکثیر و توزیع رس��انه های آموزش��ی در میان گروه 

های تعیین شده بر اساس اهداف پویش
��� اس��تفاده از فضای مجازی ش��امل: اطالع رسانی در 
س��ایت های معاونت بهداش��تی، فرمانداری و س��ایر 
ادارات، ش��بکه ه��ا ی اجتماع��ی و کانال ها، ارس��ال 

پیامک
��� اس��تفاده از ظرفیت خبرگزاری ها و صدا و س��یما از 

طریق مصاحبه و تهیه خبر با ش��بکه های س��المت، 
شبکه خبر، ایلنا، ایسنا و نشریات محلی 

��� تهیه فیلم و تیزر تبلیغاتی
من می خواهم   برگزاری مسابقات نقاشی با عنوان "���
آینده ی کش��ورم را بس��ازم " دانش آموزان و کودکان 

مبتالی درمان شده
��� برگزاری همایش پاسداشت ذخایر انسانی کشور در 
برنامه غربالگری کم کاری تیروئید بدو تولد با حضور 
ب��ا حض��ور تع��دادی از والدین و کودکان شناس��ایی و 
درم��ان ش��ده، سیاس��ت گ��زاران، متخصصین غدد، 
بیمارس��تان های تحت پوش��ش، آزمایش��گاه های 
تش��خیص طبی و دس��ت اندرکاران اجرای برنامه در 
س��طح کش��ور ،در محل سالن ۳۰۰ نفره همایش های 
رازی در تاری��خ ۹۶/۸/۱۷ ب��ا حضور دکتر مریم رزاقی 
آذر؛ ف��وق تخص��ص غدد کودکان، از اس��اتید محترم 
هی��ات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ای��ران ، عضو 

کمیته علمی برنامه ی کشوری غربالگری نوزادان
گفتن��ی اس��ت، در ط��ول ۱۲ س��ال اج��رای برنام��ه 
غربالگ��ری ک��م کاری م��ادررزادی تیروئید )از س��ال 
۱۳۸۴ ت��ا کن��ون( درح��دود  ۲۲۸۷  بیم��ار در س��طح 
دانش��گاه علوم پزش��کی ایران شناس��ایی شده اند که 
رهاورد آن پاسداش��ت متوس��ط ۶۸۶۱۰  نمره ضریب 

هوشی و  میلیون ها دالر ارز در کشور است. 

گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماری ها معاونت بهداشتی دانشگاه ایران، 
پویش آشنایی با برنامه غربالگری تیروئید را انجام داد

ب��ا توج��ه به اهمی��ت و لزوم کنترل و پیش��گیری از
HIV، معاونت بهداش��تی دانش��گاه ایران نشست هم 
اندیش��ی را با حضور دکتر گویا، دکتر عبادی فرد آذر 
و معاونین اجرایی و فنی ایش��ان و همچنین مدیران 
ش��بکه ها و رؤس��ای مراکز بهداش��ت تابعه در تاریخ 
۹۶/۱۱/۰۴  برگزار کرد. در این نشست که مسئولین 
پیش��گیری و مب��ارزه ب��ا بیماریها و نیز سرپرس��تان 
مراک��ز مش��اوره ی بیماریهای رفت��اری و همچنین 
مهمان��ان وی��ژه )آقای دکتر کالنت��ری و خانم دکتر 
کاش��انیان( حضور داش��تند؛ در خص��وص ضرورت 
بازبین��ی فرآینده��ای موجود به منظور دسترس��ی به 

اهداف کالن کنترل HIV بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است دکتر گل محمدی؛ مدیر گروه تخصص 
پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی، 
ضم��ن ارائ��ه ی عملکرد برنام��ه کنترل اچ آی وی، 

اصالح ساختارها را برای ارائه ی خدمات مطلوب تر 
الزم و ضروری دانس��تند. همچنین دکترگویا؛ رئیس 
محت��رم مرک��ز مدیریت بیماری ه��ای واگیر وزارت 
بهداشت، ضمن قدردانی از فعالیت مطلوب دانشگاه 
ای��ران در زمین��ه ی کنت��رل اچ آی وی، وص��ول به 
ش��اخصهای مورد انتظار کش��وری و بی��ن المللی را 

منوط به بازبینی پتانسیل ها و ارتقای سیستم موجود 
دانست و در خصوص مشارکت همه جانبه، در زمینه 
ی حمایت از ارتقای خدمات دانش��گاه، قول مس��اعد 
دادند.  در حاش��یه ی این نشس��ت، از خانواده های 
 تح��ت پوش��ش خدم��ات ادغام بهداش��ت باروری و

اچ آی وی با اعطای هدایا تقدیر شد. 

 برگزاری نشست هم اندیشی كنترل و  پیشگیری ازاچ آی وی   با حضور رئیس محترم مركز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه

ب��ا توج��ه به اهمی��ت و لزوم برنامه ریزی برنامه های 
ح��وزه ی جوان��ان و نوجوان��ان،  نشس��ت کش��وری 
دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ در 

سالن همایش های رازی برگزار شد. 
ای��ن س��مینار به میزبانی دکت��ر فربد عبادی فرد آذر؛ 
معاون محترم بهداش��ت دانش��گاه ایران و با حضور 
دکتر س��ید حامد برکاتی؛ مدیر کل سالمت جمعیت، 
خان��واده و م��دارس وزارت بهداش��ت - دکتر یمانی؛ 
مع��اون محت��رم دفتر س��المت جمعی��ت، خانواده و 
م��دارس وزارتخان��ه - دکتر گالی��ل اردالن؛ رئیس 
اداره س��المت نوجوان��ان، جوان��ان و مدارس وزارت 
متبوع و کارشناس��ان مس��ئول برنامه های س��المت 
نوجوان��ان، جوان��ان و مدارس دانش��گاه های علوم 

پزشکی کشور برگزار شد. 
دکت��ر عب��ادی فرد آذر؛ معاون بهداش��تی دانش��گاه 
ای��ران، در خص��وص برنام��ه های  س��المت محور، 
اه��داف و فرآینده��ای حوزه ی س��المت نوجوانان و 
جوان��ان، مطال��ب ارزنده ای را ارائه کردند. ایش��ان با 
اش��اره ب��ه ای��ن موضوع که شایس��ته اس��ت،  برای 
پیش��گیری از آسیب های اجتماعی حوزه ی جوانان؛ 
به عنوان آینده س��ازان آتی کش��ور، عنایات بیشتری 
ش��ود، به ذکر فعالیت های اجرایی در س��طح دانشگاه 
ایران پرداخته و تأکید کردند که تمام تالش و همت 
خود را، در راس��تای اعتالی س��المت جوانان این مرز 
و و بوم به کار خواهند بس��ت. همچنین توجه هر چه 
بیش��تر به روش ها و ش��یوه های کار با جوانان و نیز 
 ل��زوم فرهن��گ س��ازی کالن ب��رای ه��م افزای��ی 

پتانسل های موجود را خواستار شدند.  دکتر برکاتی؛ 
مدیر کل سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت، ضمن قدردانی از میزبانِی مطلوب معاونت 
بهداش��تی دانش��گاه ایران، با تبیین سیاس��ت های 
کالن اداره س��المت نوجوان��ان، جوان��ان و مدارس 
وزارت متبوع، توجه به رویکرد س��المت همه جانبه 
را از اهداف مهم برش��مرده و لزوم برنامه ریزی بهتر 
در جهت توانمندس��ازی نوجوانان و جوانان کش��ور، 
برای کنترل سرنوش��ت فردی و اجتماعی خود را از 

برنامه های آتی دانستند.  
همچنین دکتر یمانی؛ معاون محترم دفتر س��المت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارتخانه، ضمن اش��اره 
ب��ه برنام��ه های اجرایی دفتر، اجرای مداخالت را در 
ح��وزه ی نوجوان��ان و جوان��ان را بس��یار ض��روری 
دانس��ت. ایش��ان با اشاره به تغییرات صورت گرفته در 
ح��وزه ی س��المت جوان��ان و نوجوانان، در خصوص 
تأثیرگذارت��ر بودن برنام��ه های آتی، مطالبی را ارائه 
کردن��د. در ادامه دکتر اردالن؛ رئیس اداره س��المت 
نوجوان��ان، جوان��ان و م��دارس وزارت متب��وع، در 

خص��وص برنامه های اجرای��ی این اداره، مطالبی را 
ارائه کردند. ایش��ان با تأکید بر اجرای نظام مراقبت 
پیشگیری از رفتارهای آسیب رسان و مخاطره آمیز، 
توانمن��دی جوان��ان ب��رای مقابل��ه با آس��یب های 
اجتماع��ی را ام��ری مهم دانس��تند و به تبیین برنامه 
ه��ای وزارتخان��ه برای تربیت نوجوان��ان و جوانانی 
بالنده پرداختند.  در این نشس��ت، کارشناس��ان برنامه 
ه��ای اداره س��المت نوجوان��ان، جوان��ان و مدارس 
وزارتخان��ه، در خصوص برنامه های اس��تراتژیک و 
عملیاتی، طرح نماد، ترویج ازدواج س��الم و آس��ان، 
پیش��گیری از مرگ در جوانان، پیش��گیری از سوانح و 
ح��وادث در جوان��ان، مطالب مفی��د و موجزی را ارائه 
دادند. گفتنی اس��ت در پایان برنامه، پانل آموزش��ی و 
نشس��ت هم اندیش��ی، اداره ی س��المت نوجوانان، 
جوان��ان و م��دارس وزارت بهداش��ت ب��ا مس��ئولین 
دانش��گاه های علوم پزش��کی کش��ور برگزار ش��د و 
منتخبان استان ها، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات 
خ��ود ب��رای داش��تن نوجوانان و جوانانی س��الم - با 

نشاط و پویا پرداختند.

سمینار كشوری سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس به میزبانی معاونت بهداشتی دانشگاه ایران برگزار شد

دکت��ر گاروود نماین��ده س��ازمان بهداش��ت جهانی، 
کارشناس��ان معاون��ت بهداش��ت وزرارت متب��وع 
وکارشناس��ان معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ایران و هیئت همراه به منظور بررس��ی روند 
اجرای��ی برنام��ه مداخالت اساس��ی بیم��اری های 
غیرواگی��ر در نظ��ام مراقب��ت های بهداش��تی اولیه 
ایران)ایراپ��ن(و همچنین برنامه س��فیران س��المت 
دانش آموزی روز ش��نبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ از ش��بکه 
بهداش��ت و درم��ان ش��هریار ،مرک��ز خدمات جامع 
س��المت فردوسیه و مدرسه شادروان بانو فخرایران 

امیراحمدی فردوسیه بازدید نمود.    
در ای��ن برنام��ه ک��ه ب��ا حضور دکتر مغیث��ی، معاون 
ریاس��ت دفتر بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی و خانم دکتر ترابی ،معاون 
مدیر کل بهبود تغذیه وزرات بهداش��ت انجام ش��د، 
طی جلس��ه ای در ش��بکه بهداش��ت ودرمان شهریار 
ضمن معرفی برنامه های مذکور گزارش��ی از فعالیت 
های انجام شده در خصوص برنامه ایراپن و سفیران 
سالمت دانش آموزی توسط دکتر ناصح،مدیر شبکه 

بهداشت  ودرمان شهریارارائه شد.     
در ادام��ه هی��ات بازدی��د کننده با حضور در مدرس��ه 
ش��ادروان بانو فخر امیر احمدی فردوس��یه ،فعالیت 
های انجام ش��ده در راس��تای برنامه س��فیر سالمت 
دان��ش آم��وزی را بازدی��د نمودند.همچنی��ن دانش 
آموزان س��رودی آموزشی در ارتباط با بیماری دیابت 
و راه ه��ای پیش��گیری از ای��ن بیماری اجرا نمودند و 
میزان اهمیت اقدامات س��فیران س��المت در راستای 
ارتق��اء س��المت خان��واده و جامعه، توس��ط نماینده 
س��فیران س��المت دانش آموزی بیان شد و در پایان 

بوف��ه مدرس��ه نیز از لح��اظ ارائه اقالم خوراکی مجاز 
قاب��ل مص��رف به دان��ش آموزان م��ورد بازدید قرار 

گرفت.      
بازدی��د کنن��دگان با حضور در یک��ی از نانوایی های 
فردوس��یه،اقدامات انج��ام ش��ده در زمین��ه کاهش 
مص��رف نم��ک در فرآوری نان را ب��ه عنوان یکی از 
اه��داف برنام��ه ایراپن مورد بررس��ی ق��رار دادند و با 
اس��تفاده از دس��تگاه پرتابل ش��وری سنج وPH متر 
،نسبت به سنجش میزان نمک و افزودنی های غیر 
مج��از مانن��د جوش ش��یرین اقدام نمودن��د که کلیه 
مواردب��ا اس��تاندارد ه��ای موجود مطابقت داش��ت 
همچنین درادامه برنامه،اقدامات انجام ش��ده مرتبط 
ب��ا برنام��ه ایراپ��ن در مرکز خدمات جامع س��المت 
فردوس��یه توس��ط سرپرس��ت این مرک��ز ،مراقبین 
س��المت و کارش��ناس تغذیه توضیح داده شد و طی 
مصاحب��ه ای ب��ا یکی از مراجعین مرکز ،اثر بخش��ی 
مذکور مورد تائید قرار گرفت و در پایان نمایشگاهی 
که با عنوان پیش��گیری از بیماری های غیر واگیر در 

این مرکز دایر شده بود مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید نماینده سازمان سازمان جهانی بهداشت از روند اجرای برنامه ایراپن
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به منظور س��نجش آمادگ��ی نیروهای گروه کاهش 
خطر در بالیا و حوادث و چگونگی مقابله با خطرات 
شدید برای کاهش خسارات احتمالی، کمیته کاهش 
خطر بالیا در حوادث غیرمترقبه معاونت بهداش��تی 
دانش��گاه ایران، اقدام به برگزاری مانور گس��ترده در 

مناطق تحت پوشش دانشگاه کرد. 
در ای��ن مان��ور ک��ه در تاری��خ ۹۶/۱۱/۲۶ و با حضور 
دکتر فربد عبادی فرد آذر؛ معاون محترم بهداش��تی 
دانش��گاه ایران، مهن��دس مهدی عرب؛ مدیر روابط 
عمومی معاونت بهداش��تی، دکتر مس��عود بابا؛ مدیر 
گ��روه کاه��ش خط��ر در بالی��ا و ح��وادث معاونت 
بهداش��تی برگزار ش��د؛ پس از اعالم وضعیت قرمز در 
س��اعت ۸:۰۴ صب��ح، تی��م ه��ای ارزیابی س��ریع و 
عملیاتی ش��بکه های بهداش��ت و درمان ش��هریار و 
رب��اط کری��م و مراکز بهداش��ت غرب و ش��مالغرب 
ته��ران، ب��ه مناط��ق تعیین ش��ده اعزام ش��دند و در 

س��اعت ۱۱:۱۰ صبح، پس از بررس��ی های میدانی، 
ب��رای ارزیاب��ی ابع��اد تمرین به معاونت بهداش��تی 
بازگش��تند و تا غروب به تمرین دورمیزی و بررس��ی 
ه��ای الزم پرداخت��ه و در خصوص ابعاد مختلف این 
مان��ور، بح��ث و تبادل نظر ش��د. در مانور دورمیزی؛ 
مسئولین بالیای کلیه ی شبکه ها و مراکز بهداشت 

تح��ت پوش��ش معاونت بهداش��تی دانش��گاه ایران 
حضور داشتند. 

دکتر مسعود بابا، در گفتگو با روابط عمومی معاونت 
بهداش��تی، با تأکید بر اهمیت پیش��گیری و کاهش 
خط��ر بالی��ا، آمادگی نظام س��المت ب��ه طور مداوم 
براي پاس��خ به موقع و مؤثر به این حوادث را یکی از 
ام��ور ض��روری عنوان ک��رد و افزود: با توجه به اینکه 
اس��تان تهران، در معرض انواع مخاطرات طبیعي و 
انسان ساخت قرار دارد، همواره باید برای پیشگیری 
از پیامده��اي س��وء جانی، اقتص��ادی و عملکردی، 

برای جامعه و نظام سالمت آمادگی داشته باشیم.
گفتنی اس��ت، مانور مذکور، با س��ناریوی پایه زلزله و 
پیش��گیری از ای��ن حادث��ه ی طبیعی طراحی ش��د. 
همچنی��ن ش��هرداری منطقه ۲۲ و مس��ئول بحران 
منطق��ه، در ای��ن مان��ور همکاری خوب��ی با معاونت 

بهداشتی دانشگاه ایران داشت. 

آگاه��ي از توزی��ع جغرافیایي و مناطق در معرض خطر 
باالي بیماري ها، از پیش نیازهاي اساسي در تصمیم 
گی��ري ه��اي مدیریت��ي و برنامه ریزي ب��راي نظام 
س��المت کش��ور اس��ت. اط��الع از توزی��ع کم کاری 
مادرزادی تیروئید در شهرس��تان ها و استانهاي کشور 
و عوام��ل مؤث��ر بر س��المت، یک��ي از نیازهاي برنامه 
غربالگري این بیماري مي باشد تا بر مبناي آن بودجه 

و امکانات مورد نیاز تخصیص داده شود.
دانشگاه علوم پزشکی ایران با جمعیتی بالغ بر ۴۷۰۰ 
میلی��ون نف��ر در محدوده تحت پوش��ش خود ش��امل  
شهرس��تان ه��ای قدس، ری��اط کریم، بهارس��تان، 
شهریار، مالرد و مناطق ۲،۵،۹،۱۸،۲۱ و ۲۲ و ۶ شهر 
ب��زرگ تهران و ح��دود ۶۷۰۰۰ غربالگری نوزادان در 
ط��ول س��ال  یک��ی از بزرگترین دانش��گاه های علوم 

پزشکی کشور  در این زمینه می باشد.
 از س��ویی دیگر اختالف بروز بیماری کم کاری مادر 
زادی تیروئید درشهرستان های مختلف دانشگاه و نیز 
مناطق مختلف هر شهرس��تان، با توجه به اینکه یکی 

از عل��ل اخت��الف ب��روز بیم��اری در مناطق مختلف 
اختالف��ات دموگرافیک می باش��د، لزوم تهیه نقش��ه 
جغرافیایی بروز بیماری را بیش از پیش نشان می دهد.  
هدف از انجام این مطالعه که با اس��تفاده از داده هاي 
برنام��ه غربالگري انجام ش��ده اس��ت، تعیین الگوي 
توزی��ع  CH )Congenital Hypothyroidism( در 

مناطق مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده 
 )GIS )Geographic Information System از
ب��ود ت��ا ب��ر مبناي آن مداخ��الت اجرای��ی،  بودجه و 
امکانات مورد نیاز تعیین شود. عالوه بر آن این پروژه 
بس��تری جهت تهیه نقشه پراکندگی سایر بیماری ها 

در سطح دانشگاه خواهد بود.

معاونت بهداشتی دانشگاه ایران، مانور گسترده ی پیشگیری از حوادث
 و بالیا را مورخ 96/11/26 در غرب و شمالغرب تهران برگزار كرد

تهیه نقشه GIS بروز بیماران مبتال به كم كاری تیروئید بدو تولد در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر رهنما؛ مدیرگروه بهداشت دهان 
و دن��دان در مصاحبه با روابط عمومی 
معاون��ت بهداش��تی گف��ت: به منظور 
دسترسی عادالنه و بهتر مردم محروم 
در مناط��ق تحت پوش��ش به خدمات 
دندانپزش��کی و نیز در راستای اجرای 
برنام��ه ی تحول س��المت در حوزه ی 

بهداشت، این اقدام انجام می شود.
ایشان تصریح کردند که این اقدام در 
جه��ت اجرای سیاس��تهای ریاس��ت 
دانشگاه برای تحقق اهداف عدالت در 

سالمت و با حمایتهای بی دریغ دکتر 
عب��ادی ف��رد آذر؛ معاون بهداش��تی 

دانش��گاه انجام می شود.  گفتنی است 
استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی به 

در  مس��تمر  و  م��داوم  ص��ورت 
شهرستان های ش��هریار و بهارستان 
در طول س��ال جاری انجام شده است 
و ب��ا اس��تقرار این کلینی��ک، خدمات 
رایگان دندانپزش��کی ب��ه گروه های 
هدف کودکان زیر ۱۴ سال، خانم های 
باردار و ش��یرده، س��المندان و س��ایر 

مردم ارائه می شود.
حوزه ی معاونت بهداش��تی دانش��گاه 
ایران، تداوم این برنامه را در سال آتی 

نیز خواهد داشت.

معاونت بهداشتی دانشگاه ایران، اقدام به استقرار كلینیك سیار دندانپزشکی و ارائه خدمات رایگان، 
به مردم در مناطق كمتر توسعه یافته ی كرد

گ��روه س��المت روان��ی، اجتماعی و اعتی��اد معاونت 
بهداش��تی دانشگاه ایران،  اقدام به اعزام کارشناسان 
س��المت روان به مناطق زلزله زده ی غرب کش��ور 

کرد. 
دکتر واشانی؛ مدیر گروه سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد معاونت بهداش��تی دانشگاه ایران، در مصاحبه 
ب��ا رواب��ط عمومی این معاونت گفت: هدف از اجرای 
ای��ن برنام��ه، ارائ��ه ی خدم��ات روانش��ناختی و 
توانمندس��ازی افراد آس��یب دیده اس��تان کرمانشاه 
اس��ت. ایش��ان افزودن��د: در این طرح کارشناس��ان 
بهداش��ت روان ای��ن معاونت، به اهالی روس��تاهای 
بازی دراز، میان میل، س��راب آبگرم علیا، قره بالغ، 
ریخک س��لفی، هنیدر مفروضه و آب باریک رفته و 
به مردم این روس��تاها، خدماتی در حوزه ی س��المت 

روان ارائ��ه دادن��د. و اف��راد زلزل��ه زده ای که نیازمند 
کمک های روانش��ناختی بودند را غربالگری و تحت 

مداخالت روانشناختی قرار دادند. 
دکتر واشانی اظهار داشت: در شهرستان قصرشیرین 
نیز، با همکاری کانون ناش��نوایان شهرستان، ضمن 

شناس��ایی مش��کالت منطقه، خدمات مطلوبی ارائه 
ش��د. همچنین، به منظور برگزاری جلسات آموزشی 
ب��رای ائم��ه جماعات، مداح��ان و خانواده های معزز 
ش��هدا، هماهنگ��ی ه��ای مطلوب��ی با رئی��س اداره 
تبلیغ��ات اس��المی و مدی��ر فرهنگ��ی بنیاد ش��هید 

شهرستان انجام شده است. 
 گفتنی است، در این برنامه ها، کارشناسان حوزه ی 
س��المت روان معاون��ت بهداش��تی، از خانواده های 
آس��یب دیده، مجروحان و افرادی که عمل جراحی 
ش��ده بودند، عیادت کردند و روز س��ه ش��نبه مورخ 
۹۶/۱۲/۰۱ همزمان با س��الروز ش��هادت بانوی آب و 
آیین��ه؛ خان��م فاطم��ه زه��را)س(، در برنام��ه های 
فرهنگی شهرستان های سرپل ذهاب و قصرشیرین، 

شرکت کردند.

ارائه خدمات گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه ایران،  
به زلزله زده گان غرب كشور،  توسط كارشناسان سالمت روان
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لطفاً مجموعه معاونت بهداشتی 
رو معرفی كنید؟

معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ایران، در حال حاضر افتخار 
خدمت رس��انی در حوزه س��المت به 
جمعیت��ی بال��غ ب��ر ۵۰۲۲۳۸۱ نف��ر 
ساکنین در مناطق ۲،۵،۶،۹،۱۸،۲۱ و 
۲۲ ش��هر ته��ران و شهرس��تان های 
بهارستان، رباط کریم، شهریار، قدس 
و مالرد را دارد. تأمین، حفظ و ارتقای 
بهداشت جامعه، ارتقای بهره وری در 
ارائه خدمات و پاسخگویی با تأکید بر 
عدال��ت و ایج��اد تح��ول در نظ��ام 
بهداشتی، اصالح و تکمیل نظام های 
ارزیاب��ی، کنت��رل و سیس��تم پایش، 
نظ��ارت و ارزیابی خدم��ات، تأمین و 
ارتقای س��المت ب��اروری با رویکرد 
سیاست های نویِن افزایش جمعیت و 
توانمندسازی مردم جهت خودمراقبتی 
و بهبود ش��یوه زندگی س��الم از اهداف 

کالن این معاونت است.
قطعًا دستیابی به اهداف عالی حوزه ی 
سالمت، نیازمند همکاری های درون 
و ب��رون بخش��ی، جل��ب مش��ارکت 
جامعه، آموزش، اس��تفاده از نظام فن 
آوری اطالع��ات، خالقی��ت و انجام 
پژوهش ه��ای کارب��ردی و توج��ه به 
عوام��ل اجتماع��ی مؤثر بر س��المت 
است و این محقق نخواهد شد مگر با 
افزای��ش س��طح رضای��ت من��دی و 

توانمندسازی کارکنان.
امی��دوارم با عنای��ت خداوند و تالش 
مضاع��ف همکاران��م، بتوانی��م، ارائه 
خدمات و بهبود دسترس��ی عادالنه ی 
جمعی��ت تحت پوش��ش ب��ه خدمات 
اولیه بهداش��تی را با باالترین کیفیت 
انج��ام دهی��م؛ به ط��وری که همواره 
ج��زو رتبه های برت��ر ارائه خدمات در 

ایران و منطقه باشیم.

 لطف�اً مهمتری�ن برنامه ه�ای 
اجرائ�ی در گ�روه تخصص�ی 
بیماریه�ا كه در س�ال 1396 به 
اجرا در آمده است را بفرمائید.

ب��ه منظور ارائ��ه خدمات بهتر و جلب 
رضایت خدمت گیرندگان، آزمایشگاه 
قطب کش��وری ایدز ارتقا پیدا کرده و 
همچنی��ن مرکز مش��اوره بیماریهای 
رفت��اری مالرد، افتت��اح و راه اندازی 
ش��ده است. ضمنًا مرکز درمان سالک 
در مرکز بهداشت شمالغرب و شهریار 
راه ان��دازی ش��ده اس��ت. ب��ه منظور 
اطمینان از س��المت واکسن، زنجیره 
س��رمای مرکزی دانش��گاه، نوسازی 
تجهی��زات کنترل دم��ای مرکزی به 
صورت آنالین با تکنولوژی دیجیتال 

تجهیز و تکمیل شده است.
یکی از اقدامات مهم امس��ال، اجرای 
برنامه ی ژنتیک اجتماعی بر اس��اس 
س��ند ششم توس��عه در جمعیت تحت 
پوش��ش دانش��گاه ب��ود و همچنی��ن 
برگ��زاری جش��ن پاسداش��ت ذخایر 
انس��انی کش��ور در ده س��ال اجرای 
برنامه غربالگری نوزادان. همچنین با 
مش��ارکت معاون��ت بهداش��تی و ب��ا 
هم��کاری بیمارس��تان حضرت علی 
اصغ��ر )ص(، دس��تگاه HPLC جهت 
ن��وزادان مبتال ب��ه فنیل کتون اوری، 

خریداری و راه اندازی شد.

برنامه ه�ای در دس�ت اق�دام و 
پیش بینی شده شما برای گروه 
تخصص�ی بیماری ها در س�ال 

1397 چیست؟
 به منظور افزایش س��طح دسترسی و 
ارائه خدمات اساسی سالمت به مردم 
عزی��ز، افتت��اح و راه ان��دازی مرک��ز 
مش��اوره بیماریهای مرکز بهداش��ت 
ش��مال غرب در دست اقدام می باشد. 
ضمن��ًا راه اندازی آزمایش��گاه رفرال 
سل و اجرای برنامه غربالگری سندرم 
داون در جمعی��ت تح��ت پوش��ش 
دانش��گاه از دیگ��ر برنامه ه��ای آتی 
می باش��د. در خص��وص برنامه ه��ای 
س��رطان، در اقدام��ی ابت��کاری و 

منحصر به فرد، قرار است با همکاری 
IT دانش��گاه، ثبت موارد س��رطان در 
س��امانه یکپارچه داده های س��رطان 
 HIS کش��ور ب��ه ص��ورت لین��ک ب��ا
بیمارس��تان های تحت پوشش انجام 
ش��ود ک��ه ب��ه ص��ورت پایل��وت در 

بیمارستان فیروزگر اجرا خواهد شد.

برای حمایت از س�المت مادر و 
ك�ودك و كاهش م�رگ مادر و 
ك�ودك، چ�ه اقدامات�ی انجام 

شده و برنامه هایی دارید؟
ب��ه منظور ارتقای س��المت مادران و 
کاه��ش م��رگ و عوارض ناش��ی از 
ب��ارداری، زایم��ان و کاه��ش مرگ 
جنین و نوزاد، در مراکز خدمات جامع 
س��المت و پایگاهه��ای بهداش��تی و 
خانه ه��ای بهداش��ت، مراقبت ه��ای 
ادغام یافته س��المت م��ادر در دوران 
پی��ش ب��ارداری و ب��ارداری و پس از 
زایم��ان ارائ��ه می ش��ود. ب��ا آموزش 
پرس��نل، راه ان��دازی کالس ه��ای 
از  مراقب��ت  و  زایم��ان  آمادگ��ی 
بارداری ه��ای پر خطر نیز فعالیت های 
گس��ترده ای در این راس��تا انجام شده 
اس��ت. هچنین مکمل های مورد نیاز 
م��ادران از قبیل مولتی ویتامین، آهن 
و یدوفولی��ک ب��رای تمام��ی مادران 
ب��اردار فراهم و بطور رایگان در اختیار 
مادران قرار داده می ش��ود. تش��کیل 
جلس��ات کمیته دانشگاهی مرگ مادر 
و طراحی مداخالت مؤثر باعث ایجاد 
حساسیت در کارکنان و توجه آنان به 

سالمت ماردان شده و تالش می شود 
از ب��روز مرگ ه��ای مش��ابه و قاب��ل 

اجتناب پیشگیری نماییم.

ب�ا توج�ه به ب�اال ب�ودن میزان 
چاق�ی و اضافه وزن در كش�ور، 
برای كاهش آن چه برنامه هایی 

دارید؟
۵ عامل از ۷ عامل خطر بروز بیماریها، 

عوامل تغذیه ای، شامل:
تغذیه ناس��الم، کلس��ترول باال، فشار 
خ��ون باال، چاق��ی، اختالل قند خون 
اس��ت. بطوری که می ت��وان چاقی و 
اضاف��ه وزن را عام��ل اصلی بیش��تر 

بیماریهای غیر واگیر دانست.
با اجرای طرح تحول نظام س��المت، 
فرصت��ی فراهم ش��د ت��ا از حضور ۸۷ 
کارش��ناس تغذی��ه در اولین س��طح 
PHC یعن��ی پیش��گیری به��ره مند 

شویم.
انتظار داریم حضور کارشناسان تغذیه 
در مراک��ز خدم��ات جامع س��المت، 
موجب ش��ود ت��ا با ارائه آموزش��های 
متنوع در کلیه موضوعات تغذیه ای به 
مراجعین در گروه های س��نی مختلف، 
برگ��زاری کمپین های مناس��بتی – 
تغذیه ای، سطح سواد تغذیه ای عموم 
مردم را افزایش یابد. همچنین با ارائه 
مش��اوره تغذی��ه و رژیم ه��ای غذایی 
متناس��ب جهت افراد مبتال به اضافه 
وزن و چاق��ی، امیدواری��م افزای��ش 
ش��یوع اضافه وزن و چاقی را متوقف 

کنیم.

فعالیت های و برنامه های ش�ما 
ب�رای افزای�ش س�طح س�واد 

سالمت مردم چیست؟
برای افزایش س��طح س��واد سالمت 
م��ردم، در س��ال ۹۶، چه��ار رویکرد 
برنامه ی توسعه و ترویج خودمراقبتی 
)برنام��ه ی پنجم تحول س��المت در 
حوزه ی بهداش��ت( و تربیت س��فیران 
س��المت دانش آموزی و دانشجویی 
انجام ش��ده اس��ت. همچنی��ن برای 
توانمندسازی و ارتقای دانش سالمت 

یکی از اقدامات مهم 
امسال، اجرای برنامه 
 ی ژنتیک اجتماعی 
بر اساس سند ششم 
توسعه در جمعیت 
تحت پوشش 
دانشگاه بود

در خصوص برنامه های 
سرطان، در اقدامی ابتکاری و 
منحصر به فرد، قرار است با 
همکاری IT دانشگاه، ثبت 
موارد سرطان در سامانه 
یکپارچه داده های سرطان 
 HIS کشور به صورت لینک با
بیمارستانهای تحت پوشش 
انجام شود که به صورت پایلوت 
در بیمارستان فیروزگر اجرا 
خواهد شد

سکاندار حوزه بهداشت دانشگاه از برنامه هایش می گوید

دكت�ر فرب�د عب�ادی ف�رد آذر؛ معاون بهداش�تی دانش�گاه علوم 
 PhD پزش�کی ای�ران متول�د س�ال 1339 اس�ت. ایش�ان دارای
مدیری�ت خدم�ات بهداش�ت – درمانی بوده، اس�تاد تم�ام و عضو 

هیئت علمی دانشگاه هستند.

فعالیت های علمی ایشان، شامل:
 87 مقاله ی چاپ شده فارسی در نشریات معتبر داخلی

 54 مقاله چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی خارجی
38 طرح پژوهشی اجرا شده و مصوب دانشگاه های علوم پزشکی 

كشور
  ارائه ی مقاله در 28 كنگره ی بین المللی و داخلی

  تألیف و ترجمه ی 23 عنوان كتاب
  داوری بی�ش از ص�د مقال�ه، 60 پای�ان نامه ارش�د و 45 رس�اله ی 

PhD
ای�ام نزدی�ك عی�د اس�ت و جنب و جوش، تالش و تکاپو بیش�تر از 
پی�ش، توج�ه هم�گان را در حوزه ی بهداش�ت معاونت بهداش�تی 
دانش�گاه به خود جلب می كند. دكتر فربد عبادی فرد آذر؛ معاون 
بهداش�تی دانش�گاه، از فعالیتهای و عملکرد امس�اِل این حوزه و 

اهداف و برنامه های سال آتی برایمان می گویند.
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م��ردم، از رس��انه های جمعی، فضای 
مجازی و ش��بکه های اجتماعی و نیز 
اپلیکیش��ن های موضوعی اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. همچنین ب��ا حوزه های 
علمیه اس��تان ته��ران، تفاهم نامه ای 
منعقد ش��ده اس��ت تا بتوانیم فرهنگ 
س��المت و به وی��ژه بعد معنوی آن را 
ارتقا دهیم. س��عی ما بر آن اس��ت تا در 
س��ال آتی نیز، از تمامی پتانس��یل ها و 
ظرفیتها برای تبدیل دانش س��المت 

مردم به باور استفاده کنیم.

با توجه به بحران ها و زلزله های 
اخی�ر، عملک�رد و برنامه ه�ای 
حوزه ی شما در خصوص مقابله 

بهنگام با بالیا چیست؟
در زمین��ه ی کاهش خط��ر در بالیا و 
ح��وادث نی��ز با توجه به زلزله هایی که 
امس��ال رخ داد، آم��وزش پرس��نل و 
خانواده ه��ای تح��ت پوش��ش از اهم 
فعالیت ه��ا و همچنی��ن برنامه ه��ای 

اجرایی سال بعد است.
این معاونت امس��ال مانورهای خوبی 
برای آمادگی بیش��تر تیمهای مقابله با 
ح��وادث و بالی��ا انجام داده اس��ت و 
یک��ی از فعالیته��ای قاب��ل توجه این 
مجموعه در همین زلزله ی کرمانشاه، 
اع��زام تیمهای��ی ش��امل پزش��ک و 

کارشناسان روان برای خدمت رسانی 
به مردم عزیز بوده است.

و  مه��ارت  ارتق��ای  راس��تای  در 
توانمندس��ازی پرس��نل، یک دوره ی 
۸۴ س��اعته TOT ب��رای مدی��ران و 
کارشناسان ستادی و تیم های ارزیابی 
سریع شهرستان، برگزار شده که الزم 
اس��ت دوره ی تکمیلی ۱۰۰ ساعته ی 
این دوره، نیز در س��ال ۹۷ اجرا ش��ود. 
ب��رای آمادگ��ی تیم ه��ای ارزیاب��ی، 
برنامه های��ی مانن��د اج��رای مانور و 
تمرین ه��ای دورمی��زی انجام ش��ده 
اس��ت.همچنین تفاه��م نامه ی پنج 
س��اله ای با گروه آموزش س��المت در 
بالیا دانشکده ی مدیریت، منعقد شده 
اس��ت ک��ه در حیطه ه��ای آموزش، 
برنامه ه��ای  اج��رای  و  پژوه��ش 
مش��ترک، هم��کاری خوب��ی انجام 

خواهد شد.
ب��ه لح��اظ س��اختاری و پش��تیبانی و 
تأمی��ن اعتبار و خری��د تجهیزات نیز 
فعالیت های بس��یار خوبی انجام شده 

است.
تخصی��ص ده میلیارد ریالی امس��ال، 
موجب ش��د تا گ��روه کاهش خطر در 
حوادث و بالیا، با توان بیش��تری کار 
کند که جذب اعتبار در س��ال آتی نیز 

از جمله اهداف خواهد بود.

یک�ی از دغدغه ه�ای مهم و به 
حق مردم، بحث س�المت مواد 
غذایی و س�المت آب هس�ت، 
ش�ما در این حوزه چه كارهایی 
كرده اید و چه برنامه هایی برای 

بهتر شدن خدمات دارید؟
در گروه سالمت محیط و کار معاونت 
بهداش��تی ک��ه وظیف��ه ی خطیرش، 
نظارت ه��ای بهداش��تی بر س��المت 
اماک��ن عموم��ی، مراکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی و ش��بکه های آبرس��انی و 
همچنین کنترل کیفی آب آش��امیدنی 
و نظ��ارت بر بهداش��ت مناس��بتهای 
خاص ملی و مذهبی رو بر عهده دارد 
و ع��الوه بر این، نظارت بر س��المت 
ش��اغلین در کارگاه ه��ا و کارخانجات 
تح��ت پوش��ش هم ج��زء وظایفش 
هست؛ فعالیت های خوبی انجام شده 
ک��ه تجهی��ز بازرس��ان به دس��تگاه 
س��نجش پرتابل )نوربخش، حرارت و 
ب��ار میکروب��ی( و ایجاد دفاتر خدمات 
س��المت در کلیه شهرس��تانها و شهر 
ته��ران، از این جمله اس��ت. برنامه ی 
معاون��ت بهداش��تی، تالش در جهت 
توانمندس��ازی بازرس��ان این حوزه از 
طری��ق آموزش ه��ای الزم هس��ت و 
همچنی��ن گس��ترش پوش��ش دفاتر 
تجهی��ز  و  س��المت  خدم��ات 

آزمایش��گاه های بهداش��ت محیط و 
حرفه ای ب��ه تکنولوژی روز تا عوامل 
محیطی که تهدید کننده ی س��المت 
م��ردم و ش��اغلین هس��تند، کنترل و 
پای��ش و مداخل��ه ی بهن��گام و مؤثر 

انجام بشود.

ب�ا توجه به اجرای برنامه تحول 
س�المت در حوزه ی بهداشت و 
پرونده ه�ای  تش�کیل 
الکترونیک�ی، یه مق�داری در 
خصوص سامانه ی سیب برامون 

توضیح بدید؟
یک��ی از برنامه ه��ای مه��م تح��ول 
س��المت در حوزه ی بهداشت ارتقای 
نظ��ام ثب��ت و جم��ع آوری اطالعات 
 »)IT( مبن��ی بر ف��ن آوری اطالعات
اس��ت. در همین راس��تا، س��امانه ی 
یک پارچه بهداش��ت )سیب( طراحی و 
پ��س از اج��را ب��ه ص��ورت پایلوت در 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی ته��ران و 
چندی��ن دانش��گاه دیگ��ر، ب��ه کلیه 
دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد. 

یک پارچه س��ازی اطالعات سالمِت 
ش��هروندان، به منظور ارتقای کیفیت 
خدمات بهداش��تی_درمانی و کیفیت 
س��المت شهروندان - توزیع عادالنه 
منابع س��المت - بهینه سازی  مصرف 
منابع سالمت و اصالح مدیریت نظام 
س��المت کش��ور مبتنی بر اطالعات 
صحیح، دقیق و با قابلیت دسترس��ی 
س��ریع - تس��ریع و تس��هیل تولید و 
مدیری��ت دانش پزش��کی - کمک به 
توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد انجام 

شده است.
امیدوارم با پیگیری مش��کالت سخت 
اف��زاری، ن��رم اف��زاری و محتوای��ی 
س��امانه ی سیب تا مرتفع شدن آن ها، 
زیرس��اخت الزم را جه��ت ارائ��ه ی 
خدمات فعال به تمامی جمعیت تحت 

پوشش فراهم سازد.

درب�اره ی  ه�م  توضیح�ی 
فعالیت های گروه دهان و دندان 
ای�ن معاون�ت در س�ال 96 و 
برنامه های آتی این گروه برامون 

بگید.
در ابت��دا بگویم که رتبه ی اول خدمت 
رسانی پیش��گیری خدمات بهداشت 
ده��ان و دن��دان در کل کش��ور از 

افتخارات این معاونت است.
در س��ال ۹۶ گروه دهان و دندان این 
معاون��ت در راس��تای ط��رح تح��ول 
س��المت ده��ان و دن��دان و رویکرد 
دانش��گاه های هزاره سوم و با توجه به 
مناب��ع موج��ود به ط��ور اختصار در دو 
بخش پیش��گیری و درم��ان فعالیت 
کرده اس��ت. در بخش پیش��گیری، با 
الویت چهار گروه هدف مادران باردار 
و شیرده، کلیه گروه های کودکان ۶ تا 
۱۴ س��ال س��ن، کودکان ۳ تا ۶ س��ال 
س��ن و کودکان ۰ تا ۲ س��ال س��ن، 
خدم��ات آم��وزش بهداش��ت دهان و 
دندان برای مربیان، والدین و کودکان 

انجام شد.
همچنی��ن معاین��ه ده��ان و دندان و 
 ،DMFT/dmft ش��اخص  تعیی��ن 
وارنی��ش فلورای��د تراپ��ی )دو ب��ار در 

س��ال( و  مس��واک انگش��تی را داشته 
اس��ت که در این بخش خدمات رتبه 
اول خدمات رس��انی را نیز دارا اس��ت. 
)ب��ا جمعی��ت گروه ه��دف حدود یک 

میلیون نفر(
در بخ��ش درم��ان در واحده��ای 
 ۱۷ و  ش��هری   ۵۰( دندانپزش��کی 
روس��تایی( که بی��ش از ۹۵ درصد آن 
تاکنون بهس��ازی و نوسازی شده اند و 

همچنی��ن  در س��ال ۹۶ ح��دود ۲۰ 
درص��د ب��ه واحدهای دندانپزش��کی 
نس��بت به سال ۹۵ افزوده شده است، 
خدم��ات  معاین��ه - ترمی��م دندان – 
پالبوتومی – کشیدن – جرم گیری و 
بروس��اژ- درمان پالپ زنده دندان – 
رادیوگراف��ی – فلورای��د تراپ��ی و 
فیشورس��یلنت تراپ��ی ب��ه کلیه افراد 
جامع��ه تح��ت پوش��ش ب��ا الوی��ت 
گروه های هدف ارائه می شود که این 
خدمات در واحدهای روستایی و برای 
گروه های هدف رایگان اس��ت و کلیه 
خدمات ثبت آنالین در سامانه وزارت 

بهداشت می شود.
یک دس��تگاه کلینیک دندانپزش��کی 
س��یار در منطقه تحت پوش��ش برای 
ارائه خدمت به افراد کمتر برخورداری 
که در حاش��یه منطقه تحت پوش��ش 
این معاونت زندگی می کنند از ۸ آبان 
امسال استقرار یافت و که تاکنون )در 
ای��ن ۳ م��اه( بالغ بر ۹۰۰ خدمت دهان 
 و دن��دان  ب��ه م��ردم ارائ��ه ش��ده 

است.
در س��ال ۹۷ با یاری پروردگار عالوه 

برارتق��ای خدم��ات فوق،  افزایش ۲۰ 
در صدی خدمات دندانپزش��کی برای 
تبدی��ل دندانهای پوس��یده به ترمیم 
DMFT/ برای بهبود کیفیت شاخص

dmft م��د نظ��ر اس��ت و همچنین با 
همکاری سایر معاونت ها و گروه های 
تخصص��ی، آم��وزش و پژوهش های 
کاربردی  برای  ارتقای سواد بهداشت 
دن��دان جامع��ه ش��امل  و  ده��ان 
دانش��جویان – طالب – سربازان – 
زندانی��ان و ... انجام خواهد ش��د ونیز  
پژوهش ه��ای بنی��ادی در خصوص 
قیمت تمام ش��ده خدمات و عدالت در 
دریاف��ت خدم��ات ده��ان و دندان در 

دستور کار است.

 با تش�کر از وقتی كه در اختیار 
مجل�ه صح�ت گذاش�تید، در 
پای�ان اگ�ر مطلب�ی هس�ت 

بفرمایید.
از تالشهای عزیزان معاونت بهداشتی 
تش��کر میکنم و امیدوارم س��ال آتی، 
سالی پر از خیر و برکت برای ایرانیان 

غیور، باشد.

امیدوارم با پیگیری 
مشکات سخت 
افزاری، نرم افزاری و 
محتوایی سامانه ی 
سیب تا مرتفع شدن 
آن ها، زیرساخت 
الزم را جهت ارائه ی 
خدمات فعال به 
تمامی جمعیت 
تحت پوشش فراهم 
سازد

رتبه ی اول خدمت 
رسانی پیشگیری 
خدمات بهداشت 
دهان و دندان در کل 
کشور از افتخارات 
این معاونت است
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وقت ش��ما بخیر آقای دکتر و با تشکر 
از وقت��ی ک��ه ب��ه مجل��ه ی صح��ت 
اختص��اص دادی��د و آرزوی موفقیت، 
راهبردهای معاونت اجرایی در س��ال 

۹۷ را برای مجله صحت بفرمایید.
قب��ل از مه��ر ماه امس��ال، مجموعه 
مع��اون اجرای��ی نداش��ت و خیلی از 
تکالی��ف این معاونت در طی س��الیان 
متم��ادی، ب��ر دوش حوزه های دیگر 
گماش��ته ش��ده بود. و این مساله که از 
زمان انتزاع دانش��گاه ایران از تهران 

ایجاد شده بود؛ باقی مانده بود.
ب��ا انتص��اب دکتر عبادی ف��رد آذر به 
عنوان معاونت بهداش��تی دانش��گاه، 
معاونت اجرایی مسیری پیچیده پیش 
رو داش��ت که می بایست در این مدت 
کم جایگاه و شرح وظایف خودش رو 
مش��خص می کرد. و مجموعه هم آن 
رو به رس��میت بشناسند. این فعالیتها 
ش��امل موارد هس��ت که به آنها اشاره 

می کنم.
۱- جداس��ازی امور قراردادها و برون 
سپاری از واحد گسترش و فعالیت آن 

تحت نظر معاونت اجرایی
۲- ساماندهی فضای فیزیکی، تأمین 
تجهی��زات اداری الزم و فعالیت های 
عمران��ی؛ ت��ا هم��کاران در محیطی 
مطابقش��ان واالی ایش��ان خدم��ت 

کنند.
۳- س��اماندهی بحث نقلیه و دریافتی 
رانن��دگان ب��رای بهب��ود برنامه های 
نظارتی )ان ش��اء اهلل ادامه این کار در 

سال ۹۷ هم خواهد بود(
۴- انجام پایش��های مدیریتی که طی 
دو ماه پایانی س��ال جاری، شبکه های 
طب��ق  کری��م،  رب��اط  و  ش��هریار 
بررس��ی های انج��ام ش��ده توس��ط 
تیم های فنی و اجرایی، پایش شدند و 
جلساتی با حضور دکتر عبادی فرد آذر 
و معاونی��ن اجرای��ی و فن��ی، مدیران 
گروه ها، به صورت جداگانه با مدیران 
ش��بکه های مذکور و رؤسای اداری و 
مالی شبکه برگزار شد که طی بازه ی 

زمان��ی دو ماه��ه، موظف ب��ه اجرای 
مصوب��ات و رف��ع موانع و چالش های 

موجود هستند.
۵- فعالیت بعدی در راس��تای اهداف، 
پیگی��ری و تصویب چارت س��ازمانی 
جدید بود و اینکه بتوانیم بر اساس آن 
در بح��ث نی��روی انس��انی، اف��راد به 
حقوق حقه ی خودش��ان برسند. چون 
اف��رادی بودن��د که س��الیان س��ال، 
مشکالتش��ان حل نش��ده بود و االن 
الحمدهلل بابی باز ش��ده تا مش��کالت 
اداری ای��ن دوس��تان ح��ل ش��ود. 
خوشبختانه چارت جدید مصوب شده 
و امیدواری��م که در س��ال ۹۷، احکام 
حقوقی مطابق تشکیالت جدید برای 

همکاران صادر شود.
۶- فعال س��ازی واحد روابط عمومی 
ای��ن مجموعه از کارهای ش��اخص و 
مهم بعدی اس��ت؛ این امر در راستای 
اهداف، فرهنگ سازی، هویت سازی، 
تبلیغات و اطالع رس��انی است. ما این 
چهار ش��اخص را ج��زء اصلی ترین و 
مهم ترین قس��متهای یک مجموعه 
میدانی��م که عزی��زان روابط عمومی، 

این وظایف خطیر رو بر عهده دارند.
امس��ال همکاران ش��اهد بودند که با 
ح��رکات خوب��ی که انجام ش��د، ما در 
ده��ه فجر و در مناس��بتهای مختلف 
توانس��تیم فض��ای فرهنگ��ی خوبی 

ایج��اد کنی��م و ان ش��اء اهلل در س��ال 
جدید، س��ایت رو بازبینی و بازطراحی 

کرده و ارتقاء خواهیم داد.
۷- فعالی��ت فرهنگی بعدی، برگزاری 
جلس��ات هفتگ��ی قرائ��ت و تدبر در 
ق��رآن هس��ت ک��ه از آذر ماه امس��ال 

برگزار می شود.
رویکرده��ا و راهبرده��ای معاون��ت 
اجرایی در س��ال جدید شامل مواردی 

هست که اشاره می کنم:
۱- ایج��اد فرآین��د مصاحب��ه ب��رای 
نیروه��ای ق��راردادی و خرید خدمت 
اس��ت ک��ه تاکن��ون نب��وده و موجب 

می شده بعضًا اعمال سلیقه شود.
۲- مسئله ی مهم بعدی، بحث اضافه 
کار اس��ت. بر اس��اس فرمولی که در 
هیئت رئیس��ه تصویب شده، پرداخت 
اضاف��ه کار و پ��اداش همکاران نظام 
مند می ش��ود تا ف��ردی که بهره وری 
باالی��ی دارد و بهت��ر خدم��ت می کند 
)مخصوصًا برای مجموعه درآمدزایی 
دارد( از دیگ��ران متمای��ز گردد. بر این 
اس��اس فقط حض��ور فیزیکی مالک 
نب��وده، بلک��ه حضور کارآم��د افراد در 

محیط اداری مهم خواهد بود.
۳- سیس��تم تش��ویق و معرفی افراد 
نمونه رو در س��ال ۹۷ خواهیم داشت، 
در سطح معاونت بهداشت؛ شبکه ها و 
مراک��ز تابعه. معرفی کارمندان نمونه، 
هم در س��ایت و هم در مجله صحت 
انع��کاس داده خواه��د ش��د. ب��ا این 
رویک��رد هر ماه، یک کارمند نمونه را 
معرف��ی می کنی��م و به ط��ور ویژه از 

ایشان قدردانی خواهیم کرد.
۴- ایج��اد کمیت��ه اقتصاد بهداش��ت 
ب��رای انج��ام مطالع��ات کاربردی در 
زمینه تعیین قیمت تمام شده خدمات 

بهداشتی و ارزش واقعی آن ها
ان شاء اهلل. متشکرم. به عنوان سؤال 
بعدی، پیام نوروزی خودتون رو برای 

همکاران و هموطنان مان بفرمایید.
نوروز نش��انه ی درایت، هوشمندی و 
دارا ب��ودن روحیه ی زیب��ای ایرانیان 
اس��ت که آغاز س��ال نو و بهار را جشن 
می گیرن��د. ن��وروز اتفاقًا م��ورد نظر و 
اس��تقبال ائمه ی اطهار )ع( هم بوده و 
آداب و اعمال��ی هم ب��رای عید نوروز 
آم��ده و همین نش��ان دهنده فرهنگ 
واالی ایرانیان اس��ت. امیدوارم سال 
آتی، س��الی سرش��ار از خیر و برکت و 
ش��ادی ب��رای ایرانیان عزی��ز بوده و 
همه ی قهرها به آش��تی تبدیل شود و 
همه ی مش��کالت رفع ش��ده و واقعًا 
بهاری باشد برای ایرانیان و مشکالت 
اقتص��ادی همه ی عزی��زان هم رفع 

شود.

معاونت بهداشتی علوم پزشکی ایران 
به عنوان متولی س��المت مردم تحت 
پوش��ش خود می کوش��د چشم انداز و 
اهداف کالن وزارت بهداش��ت در این 
عرصه را تحقق نماید. در این راس��تا 
معاونت فنی با مش��ارکت مدیران این 
ح��وزه و تحت رهبری معاون محترم 
بهداش��تی دانشگاه س��عی در تعریف 
راهبردهای متعدد منطبق با اس��ناد و 
سیاس��ت های باالدس��تی از جمل��ه 
سیاس��ت های کل��ی نظام س��المت 
)ابالغی از سوی مقام معظم رهبری( 
نقش��ه تحول س��المت، نقش��ه جامع 
علمی س��المت و تکالیف تعیین شده 
در برنامه ششم توسعه جهت سالمت 
برای س��ال پی��ش رو )۱۳۹۷( نموده 
اس��ت. طبیعتًا راهبردهای تعیین شده 
در چارچ��وب منطبق ب��ا اهداف کلی 
نظام س��المت ابالغ ش��ده از س��وی 
مقام محترم وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزش��کی جهت س��ال ۱۳۹۷ 

می باشد.

از جمله این راهبردها:
۱. توج��ه ب��ه تکالی��ف عموم��ی و 
تخصصی مندرج در برنامه ها و اس��ناد 

باالدست
۲. جلب مش��ارکت حداکثری مدیران 
و کارشناس��ان حوزه معاونت بهداشت 

و دانشگاه
۳. اس��تفاده از ظرفی��ت این راهبردها 
برای اجرای هماهنگ دستورالعملها، 
ش��یوه نامه ها و تدابیر مدیران ارش��د 

دانشگاه و وزارت بهداشت

۴. تمرک��ز بر برنامه های اولویت دار و 
پرهی��ز از گنجان��دن برنامه های فاقد 
اولویت و پشتوانه مدیریتی با استفاده 
از بازدیده��ا ب��ر آم��ده از اجرا و پایش 

برنامه ها به ویژه در یکسال گذشته.

انتظار:
انتظار بنده از مجله صحت این اس��ت 
که انعکاس مش��کالت بهداش��تی در 
اولویت قرار داده تا با کمک و هدایت 
مع��اون محترم بهداش��تی و مدیران 
ارش��د، از طری��ق پژوهش های الزم 

ب��رای ح��ل این معض��الت، تدابیری 
کاربردی اندیشیده شود.

پیام تبریك:
تقارن خجس��ته تازه ش��دن طبیعت و 
س��رآغاز بهار دل انگیز و فرارس��یدن 
عید نوروز باستانی را به همه همکاران 
تالش��گر و فداکار حوزه بهداش��ت و 
خانواده ه��ای محت��رم آنان تبریک و 

تهنیت عرض می نمایم.
امید است با یاری خداوند متعال سال 
آتی، سالی توام با توفیقات روز افزون 
در ارائ��ه خدم��ت برای م��ردم تحت 
پوش��ش و س��الی پ��راز موفقی��ت در 
اج��رای سیاس��ت های کل��ی نظام در 

زمینه بهداشت و سالمت باشد.

خوشبختانه چارت 
جدید مصوب شده 
و امیدواریم که در 
سال 97، احکام 
حقوقی مطابق 
تشکیات جدید 
برای همکاران صادر 
شود

جلب مشارکت 
حداکثری مدیران و 
کارشناسان حوزه 
معاونت بهداشت و 
دانشگاه

تمرکز بر برنامه های 
اولویت دار و پرهیز 
از گنجاندن برنامه 
های فاقد اولویت و 
پشتوانه مدیریتی با 
استفاده از بازدیدها 
بر آمده از اجرا و 
پایش برنامه ها به 
ویژه در یک سال 
گذشته

دکرت علیرضا بحرالعلوم؛ معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

راهربدهای معاونین اجرایی و فنی حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکرت محمد میرزایی؛ معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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یافته ها و بحث
حی��ات پ��س از مرگ هم��واره برای انس��ان امری 
عجیب و غیرقابل باور اس��ت. حتی فرستادگان الهی 
نیز از این ش��ک و ش��بهه مبری نبوده اند. آیه ۲۶۰ از 
س��وره بقره به زنده ش��دن چهار پرنده پس از کش��ته 
ش��دن، به دست حضرت ابراهیم به منظور باور قلبی 
ایش��ان اش��اره نموده اس��ت. همچنین در آیه ۲۵۹ از 
س��وره بق��ره ب��ه بی��دار ش��دن یک��ی از پیامب��ران 
بنی اس��رائیل پس از یک صد سال اشاره نموده است 
و یا داس��تان گروهی از بنی اس��رائیل که به حضرت 
موس��ی گفتن��د: ما تا خ��دا را آش��کارا نبینیم، هرگز 
ایم��ان نخواهیم آورد! و خ��دای متعال با صاعقه ای 
آنان را هالک کرد و س��پس به درخواس��ت حضرت 
موس��ی علیه الس��الم آنان را زنده ساخت )بقره ۵۵-

.)۵۶
یادآوری ه��ای متع��دد قرآن کری��م از حیات دوباره، 
ممکن اس��ت به س��بب اطمینان بخش��یدن آدمی از 
این امر غیرقابل تصور باش��د. باور زنده ش��دن پس از 
مرگ به قدری دش��وار اس��ت که خداوند متعال آن را 
اعج��ازی ب��رای برخ��ی پیامب��ران ازجمله حضرت 
عیس��ی )ع( ق��رارداد ت��ا مردم ب��ه وحدانیت خداوند 
ایمان بیاورند. در این راس��تا خالق هس��تی، بهار را 

مظهری از زندگی پس از مرگ برشمرده اند.
ام��روزه ش��اید اغل��ب افراد، دوباره زنده ش��دن را از 
ارکان دی��ن می دانن��د ولی اینکه ت��ا چه اندازه آن را 
باور دارند س��ؤال برانگیز اس��ت. بهار با زنده ش��دن 
دوباره هس��تی پس از مرگ زمس��تانی هرسال، این 
مهم را برای آدمیان به تصویر می کش��د. فصل بهار 
فص��ل تجدی��د حیات وزندگی از س��ر گرفتن زمین 
اس��ت، فصل��ی اس��ت که زمی��ن در ش��رایط تازه و 
جدی��دی ق��رار می گی��رد و مس��تعد بزرگ تری��ن 
موهبت های الهی یعنی زندگی دوباره می ش��ود. در 
ق��رآن کری��م در حدود پانزده بار و ش��اید بیش��تر در 
ق��رآن کری��م ب��ه این موض��وع به عن��وان تذکری 
تأثیرگذار اشاره ش��ده اس��ت. این آیات به دو فصل 
زمس��تان و بهار اش��اره دارند که در فصل زمس��تان، 
زمین و درختان به خواب رفته و می میرند و در فصل 
به��ار، ب��ا باری��دن باران و وزش باد به��اری  و به امر 
اله��ی زمی��ن و درختان را زن��ده می گرداند. در قرآن 
کری��م ح��دود ۷۰۰ آیه درباره طبیعت و نزدیک ۱۰۰ 
آیه درباره بهار آمده اس��ت. چه زیباس��ت که زیبایی 
بهار را در آیینه قرآن، به تماش��ا بنش��ینیم و به بعضی 

از آیات بهاری توجه کنیم:
در آفرینش آس��مان ها و زمین و آمدوش��د شب و روز 
و کش��تی هایی که در دریا به س��ود مردم درحرکت اند 
و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن، زمین 
را پ��س از م��رگ، زن��ده نموده و انواع جنبندگان را در 
آن گس��ترده و )همچنی��ن( در تغیی��ر مس��یر بادها و 

ابرهای��ی ک��ه می��ان زمی��ن و آس��مان مس��خرند، 
نش��انه هایی اس��ت )از ذات پاک خدا و یگانگی او( 
ب��رای مردم��ی که عقل دارند و می اندیش��ند! )بقره 

)۱۶۴
بگو: ای مردم! من فرس��تاده خدا به س��وی همه شما 
هستم. همان خدایی که حکومت آسمان ها و زمین، 
از آن اوس��ت. معبودی جز او نیس��ت زنده می کند و 
می میراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش، 
آن پیامب��ر درس نخوان��ده ای ک��ه به خدا و کلماتش 
ایم��ان دارد و از او پی��روی کنی��د ت��ا هدای��ت یابید! 

)اعراف ۱۵۸(.
خداوند از آسمان، آبی فرستاد و زمین را، پس ازآنکه 
م��رده بود، حیات بخش��ید! در این نش��انه روش��نی 
اس��ت، برای جمعیتی که گوش ش��نوا دارند!  )نحل 

)۶۵
ای مردم! اگر در رس��تاخیز ش��ک دارید، به این نکته 
توّجه کنید که: ما ش��مارا از خاک آفریدیم، س��پس از 
نطفه و بعد از خون بسته ش��ده، س��پس از »مضغه« 
]چیزی ش��بیه گوشت جویده شده[ که بعضی دارای 
ش��کل و خلقت اس��ت و بعضی بدون ش��کل تا برای 
ش��ما روش��ن س��ازیم )ک��ه بر ه��ر چی��ز قادریم(! و 
جنین های��ی را ک��ه بخواهیم تا مّدت معّینی در رحم 
)مادران( قرار می دهیم )و آنچه را بخواهیم س��اقط 
می کنیم( بعد شمارا به صورت طفل بیرون می آوریم؛ 
سپس هدف این است که به حّد رشد و بلوغ خویش 
برسید. در این میان بعضی از شما می میرند و بعضی 
آن قدر عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی )و 
پی��ری( می رس��ند؛ آن چنان ک��ه بعد از علم و آگاهی، 
چیزی نمی دانند! )از سوی دیگر( زمین را )در فصل 
زمس��تان( خش��ک و مرده می بینی، اما هنگامی که 
آب باران بر آن فرو می فرستیم، به حرکت درمی آید 
و می روی��د و از ه��ر نوع گیاهان زیبا می رویاند!  )حج 

.)۵
او زن��ده را از م��رده بی��رون می آورد و مرده را از زنده و 
زمی��ن را پ��س از مردن��ش حی��ات می بخش��د و به 
همین گون��ه روز قیام��ت )از گوره��ا( بی��رون آورده 

می شوید! )روم ۱۹(.
و از آیات او این است که برق و رعد را به شما نشان 
می دهد که هم مایه ترس و هم امید اس��ت. )ترس 
از صاعقه و امید به نزول باران( و از آسمان آبی فرو 
می فرس��تد که زمین را بعد از مردنش به وس��یله آن 
زنده می کند. در این نشانه هایی است برای جمعیتی 

که می اندیشند!  )روم ۲۴(.
ب��ه آث��ار رحم��ت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از 
مردنش زنده می کند چنین کسی )که زمین مرده را 
زنده کرد( زنده کننده مردگان )در قیامت( است و او 

بر همه چیز تواناست! )روم ۵۰(.
و اگر از آنان بپرسی: چه کسی از آسمان آبی فرستاد 

و به وس��یله آن زمی��ن را پ��س از مردنش زنده کرد؟ 
می گویند: »اهلل«! بگو: »حمد و ستایش مخصوص 
خداس��ت!« اّما بیش��تر آن ها نمی دانن��د. )عنکبوت 

.)۶۳
خداوند کس��ی اس��ت که بادها را فرستاد تا ابرهایی را 
به حرکت درآورند. س��پس ما این ابرها را به س��وی 
زمین مرده ای راندیم و به وسیله آن، زمین را پس از 
مردن��ش زنده می کنیم. رس��تاخیز نی��ز همین گونه 

است! )فاطر ۹(.
آیا ندیدی که خداوند از آس��مان آبی فرس��تاد و آن را 
به صورت چش��مه هایی در زمین وارد نمود. س��پس با 
آن زراعتی را خارج می س��ازد که رنگ های مختلف 
دارد. بعد آن گیاه خشک می شود، به گونه ای که آن 
را زرد و ب��ی روح می بین��ی. س��پس آن را در ه��م 
می ش��کند و خرد می کند. در این مثال تذّکری اس��ت 

برای خردمندان )از ناپایداری دنیا( )زمر ۲۱(.
و نیز در آمد و ش��د ش��ب و روز و رزق )و بارانی( که 
خداوند از آس��مان نازل کرده و به وس��یله آن زمین را 
بعد از مردنش حیات بخش��یده و همچنین در وزش 
بادها، نش��انه های روش��نی اس��ت برای گروهی که 

اهل تفّکرند! )جاثیه ۵(.
ما آب فراوان از آس��مان فروریختیم. س��پس زمین را 
از هم ش��کافتیم  و در آن دانه های فراوانی رویاندیم 
و انگور و س��بزی بس��یار  و زیتون و نخل فراوان و 

باغ های پردرخت و میوه و چراگاه. )بس ۳۱-۲۴(.
 در ای��ن می��ان اک��رام به��ار توس��ط ایرانی��ان 
تحس��ین برانگیز اس��ت. اینکه ایرانیان زنده ش��دن 
دوب��اره ی طبیع��ت را امری قابل س��تایش می دانند، 
خ��ود می توان��د دال ب��ر ب��اور آن ها بر ق��درت خالق 
هس��تی باش��د. رواج نوروز در ایران به سال ۵۳۸ قبل 
از میالد در زمان حکومت هخامنشیان بازمی گردد. 
ش��اید بسیار ارزش��مند باشد که ایرانیان حتی قبل از 
ظه��ور ادیان الهی حیات دوباره طبیعت را معجزه ی 
هس��تی شمرده و ظهور آن ها به شادی می نشستند. 
تأم��ل در ای��ن پدی��ده حیرت انگیز که ش��اید تکرار 
ش��دنش موجب عادی ش��دنش شده باشد، می تواند 
موج��ب ایم��ان قلبی مان به معاد و رس��تاخیز گردد. 
ش��اید ن��وروز فرصتی باش��د برای تفک��ر و تعمق در 

بازگشتمان به سوی خالق یکتا.

منابع:
ق��رآن کری��م، ترجم��ه آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی، 

انتشارات آوای قرآن، تهران، ۱۳۸۷
پایگاه های الکترونیکی:

���ajsm.atu.ac.ir
���maarefquran.org
���bahareghoran.blogfa.com
���daneshnameh.roshd.ir

روش
مطالع��ه حاض��ر ب��ا گ��ردآوری مطالب نمایه ش��ده در 
پایگاه های الکترونیکی و همچنین آیات قرآنی مرتبط 
س��عی در ب��ه تصویر کش��یدن اهمی��ت زندگی پس از 

مرگ از نگاه قرآن دارد.

ب�ه�ار 
مظهر س�تاخیز

فریبا کریم زاده، معصومه بخشایش
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
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َل الَْحْوِل  َو النََّهاِر   َیاُمَحوِّ َی��ا ُمَقلِّ��َب الُْقُل��وِب َو الَأْبَْصاِر  َیا ُمَدبَِّراللَّْیل ِ
ْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل َو الَأْْحَواِل   َحوِّ

فرارس��یدن س��ال نو نوید بخش ش��کفتن ش��کوفه های تدبیر و 
تح��ول آین��ده اس��ت. آینده ای ک��ه همگان امی��د داریم در همه 
جهات بهتر از گذش��ته باش��د. آغاز این تحول مبارک را به همه ی 

هم میهنان عزیز به خصوص دانشگاهیان تبریک می گویم.
نوروز مجال تحول در عالم طبیعت و فرصتی برای تحول درون و اصالح اموراست. لذا 
در این بهترین ساعات و نیکوترین ایام از درگاه آفریننده جان ها و روان ها خواستارم که 
تحول به احس��ن الحال و االحوال را که مضمون دعای ش��ریف تحویل س��ال نوس��ت در 

سراسر حیات فردی و اجتماعی و جمیع ابعاد معنوی و مادی زندگی ما جاری سازد.
 نظر به اهمیت حضور مؤثر نظام آموزش عالی کش��ور در تولید، توس��عه و نش��ر علم و 
فن��اوری و تربی��ت دانش��جو در س��طح بی��ن الملل��ی و برقراری ت��وازن و ارتقای کیفیت 
آموزش��ی عال��ی، پژوه��ش و فن��اوری در طول اجرای برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه 
جمهوری اس��المی ایران، در راس��تای اجرای بس��ته بین المللی س��ازی آموزش علوم 
پزش��کی و جهت تحقق اهداف ذکر ش��ده در اس��ناد باالدس��تی به منظور جذب و پذیرش 
دانش��جویان خارجی و افزایش س��هم دانش��جویان خارجی از کل دانش��گاه های کشور 
)۱/۸ درصد در س��ال ۱۴۰۰( و جای گیری دانش��گاه در زمره صد دانش��گاه برتر آس��یا )۱۰ 
دانش��گاه در س��ال ۱۴۰۰( و در جهت افزایش تعداد ش��عب خارجی دانش��گاه های کشور 
)۱۶ ش��عبه درس��ال ۱۴۰۰(، کوش��ش این دانشگاه در س��ال آتی در جهت اجرایی سازی 
موارد فوق الذکر خواهد بود. امید است در سال جدید با وحدت بیشتر به این مهم دست 

یابیم. از خداوند متعال توفیق روز افزون و سربلندی برایتان خواستارم.
دکترقاسمی- معاون بین الملل  

به نام آنکه هستی نام از او یافت
ن�وروز، نم�اد ج�اوداِن نو ش���دن اس�ت              

تج�دید جوان�ِی جه�ان کهن است
زین ها همه خوب تر که هر نو ش��دنش             

ی�ادآور ن�ام پ�اک ای�راِن م�ن است

َیا ُمَدبَِّر اللَّْیِل َو النََّهاِر  َیا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو الَأْبَْصارِ 
ْل َحالََن��ا إِلَی أَْحَس��ِن الَْحاِل َل الَْح��ْوِل َو الَأْْح��َواِل                َح��وِّ َی��ا ُمَح��وِّ

انس��ان مظ��روف ظ��رف ای��ام اس��ت. مبارکی ای��ام، به وجود 
انسانهای پربرکت است. ایام می آیند که از شما متبرک شوند؛ 

مبارک و فرخنده، خود شما هستید. 
اینجانب به عنوان قطره ای از دریای خروش��ان تالش��گران و 
خدمتگزاران حوزه س��المت کش��ور، ضمن تبریک و تهنیت فرا 
رس��یدن نوروز فرخنده ی س��ال ۱۳۹۷، تالش و کوش��ش بی 
بدیل همکاران خدوم خود را در عرصه ی سالمت ارج نهاده و 
امی��د دارم ای��زد من��ان س��ال جدید را نقطه عطف��ی در عرصه 
س��المت ایران و ایرانیان قرار دهد و در این نوروز، خاضعانه از 
ذات اق��دس اله��ی، برای تمامی هموطنانم، به ویژه همکاران و 
همراه��ان خ��ودم، ۳۶۵ روز سرش��ار از س��المت، س��عادت، 
س��خاوت، س��یادت، سرافرازی، سرور و سروش معنوی در سایه 
س��ار الط��اف ح��ق آرزومن��دم. خداوند متعال در س��ال ۱۳۹۶ 
مس��ئولیتی جدید بر عهده ی اینحانب نهاد و س��کانداری حوزه 
ی بهداش��ت دانش��گاه، فرصتی است برای ارائه ی برنامه های 
جدید، پویا، خالقانه و پژوهش محور، تا بتوانیم تحولی شگرف 

در این حوزه به وجود آوریم. 
حوزه ی بهداش��ت دانش��گاه که متولی تأمین، حفظ و ارتقای 
بهداشت جامعه است در راستای سند چشم انداز نظام سالمت 
و با توجه به سیاس��تهای کلی س��المت ابالغی از س��وی مقام 
معظ��م رهب��ری، وظایف محوله را ب��ا قوت و دقت هر چه تمام 
انجام می دهد.  تالش در جهت توس��عه ش��بکه های بهداشتی 
و افزای��ش س��طح پوش��ش خدمات، اج��رای مطلوب برنامه ی 
تحول س��المت در حوزه ی بهداش��ت، افزایش س��طح س��واد 
س��المت م��ردم و ت��الش برای ترویج س��بک زندگی س��الم، 
اس��تفاده از تمام��ی پتانس��ل ه��ا و نهادین��ه س��ازی همکاری 
فرابخش��ی در کاه��ش عوام��ل خطر، ارتق��اء برنامه جمعیت، 
س��المت باروری و فرزندآوری، ارتقاء ش��اخص های س��المت 
اجتماع��ی، روان��ی و پیش��گیری و درم��ان س��وء مصرف مواد، 
ت��الش ب��ار یمقابل��ه بهنگام با حوادث و بالی��ا، انجام و اجرای 
طرحهای پژوهش محور در حوزه ی بهداشت و افزایش سطح 
رضایت مندی همکارانم، از برنامه های آتی معاونت بهداشتی 

دانشگاه است که با تمام قوا انجام خواهد شد.
دکتر عبادی فردآذر- معاون بهداشت  

معاون��ت اجتماع��ی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران در راس��تای 
سیاس��ت های وزارت بهداش��ت، فعالیت خود را به طور رس��می در 
س��ال ۱۳۹۶ به عنوان حوزه ای جدید در عرصه خدمات بهداش��ت 
و درمان آغاز نموده اس��ت. از آنجایی که عوامل اجتماعي بخش��ی 
قاب��ل توج��ه از عوام��ل موثر بر س��المت را تش��کیل می دهند، به 
همی��ن دلی��ل، هدای��ت و جهت دهي آن به س��مت بهبود نظام س��المت با بهره گیری از 
مش��ارکت های اجتماعی و مدنی، نیازمند ش��کل گیری س��اختاري بوده که از ظرفیت ها 
بالقوه موجود در اجتماع حداکثر بهره را داش��ته باش��د. بر این اس��اس و با توجه به اینکه 
فعالیت ه��ای س��اختارمند اجتماع��ی در قال��ب معاونت اجتماعی جریانی نو در سیس��تم 
بهداش��ت و درمان محس��وب می گردد اهداف و برنامه های این معاونت در س��ال آتی 
مبتنی بر بسترسازی جهت افزایش مشارکت دانشجویان، دانشگاهیان، بخش های غیر 
دولتي،  تش��کل ها، تعاوني ها و خیریه ها، تقویت و توس��عه همکاری های بین بخش��ي در 
داخ��ل و خ��ارج دانش��گاه، بازس��ازی ی��ا اصالح بخش هایی از س��اختار، تش��کیالت و 
عملکرده��ای ح��وزه درم��ان با هدف تقویت نقش معاوت اجتماعی در سیاس��ت گذاری، 
برنامه ریزی و اجرا در حوزه های درمانی، آموزش��ی و پیش��گیری جامعه اس��ت که از طرق 
مختل��ف ازجمل��ه تدوین دس��تورالعمل ها و آئین نامه ها و ... می تواند قابل تحقق باش��د. 
همان طور که در چش��م انداز معاونت آمده اس��ت این برنامه ها می بایس��ت به اجتماعی 
کردن نظام س��المت، پاس��خگویی مطلوب دانش��گاه به نیازها و ارتقاء س��طح س��المت 
منطقه تحت پوش��ش دانش��گاه علوم پزش��کی ایران از طریق شناس��ایی مولفه های 
اجتماعی موثر بر س��المت، جلب مش��ارکت افراد، س��ازمان های مردم نهاد و خیرین و ... 
منتهی گردد.  دکتر موسوی - معاون اجتماعی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ی��ا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر 
اللی��ل و النه��ار، یا مح��ول الحول 
واالح��وال، حول حالنا الی احس��ن 

الحال
به انگیزه رس��تاخیز طبیعت و سنت 
زیب��ای ن��وروز، با اس��تعانت از منان بی همت��ا و قدردانی از 
همه ی آنچه که در سال های گذشته از دانش و تجربه در 
مس��یر پیش��برد اهداف دانشگاه طی ش��ده است، معاونت 
آموزش��ی دانش��گاه در س��اِل پیش��رو قصد دارد با آینده-

نگ��ری و برنامه ری��زی جامع و هم��کاری همه ی اعضای 
دانش��گاه، مس��یر تحول و تبدیل شدن به نسل جدیدی از 
دانشگاه که معطوف به ارزش آفرینی و نوآوری باشد را در 
پ��ی گی��رد. هم��ه ی م��ا می دانیم ک��ه دانش��گاه یکی از 
حلقه ه��ای مه��م زنجیره ی ارزش و خلق ثروت اس��ت که 
در ص��ورت برق��راری ارتباط موثر با حلقه های پیش��ین و 
پس��ین خود، می تواند در رش��د و توس��عه اقتصادی کشور 
موثر باش��د. ظرفیت علمی اس��تادان و کارکنان دانشگاه در 
کنار اس��تعداد بی بدی��ل دانش��جویان و دانش آموختگان 
توانمند، پیش��ران هایی هس��تند که در صورت جاری ریزی 
موث��ر و اتخاذ س��ازوکارهای کارآم��د، می توانند به تحقق 
حرکت تحول آفرین دانشگاه کمک نمایند. بر این اساس 
راهبرده��ای کالن چهارس��اله ی معاون��ت آموزش��ی در 
راس��تای حرکت به س��وی دانشگاه های نسل سوم به شرح 

زیر است:
۱. توس��عه زیرس��اخت های آموزش��ی در راستای حرکت 

به سوی دانشگاه نسل سوم
۲. توسعه ی رشته های میان رشته ای با تمرکز بر گسترش 

دوره های مشترک ملی و بین المللی
۳. توسعه ی آموزش مجازی

۴. اختصاص منابع )انس��انی، مالی، فیزیکی( به گروه های 
آموزش��ِی واج��ِد برنامه ی همس��و ب��ا راهبردهای کالن 

دانشگاه
۵. بهینه س��ازی هدفمند و متوازن آموزش دانش��جویان در 

راستای ارزش آفرینی
در پای��ان ضم��ن آرزوی س��الی سرش��ار از س��المتی و 
موفقیت، امیدوارم در سال نو با تالش و مساعدت همه ی 
خانواده دانش��گاه بتوانیم دانش را در جهت نهادینه کردن 

اخالق و تولید ثروت ملی به کار بندیم.
دکتر کوه پایه زاده - معاون آموزشی

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ی��ا مقلّ��ب القلوب و االبص��ار، یا مدبّر 
اللّی��ل و الّنه��ار، ی��ا مح��ّول الحول و 
االحوال، حّول حالنا الی احسن الحال

اَللُّه��مَّ َص��لِّ َعلی فاِطَمَة َو اَبیها َو بَعلِها 
َو بَنیها

گل ه��ا هم��ه ب��ا اذن تو برخواس��ته اند / از به��ر ظهور تو خود 
آراسته اند

مردم همه در لحظه تحویل، بی ش��ک / اول فرج تو را از خدا 
خواسته اند

حل��ول س��ال ن��و و بهار پرطراوت را که نش��انه قدرت الیزال 
الهی و تجدید حیات طبیعت می باش��د رابه تمامی همکاران 
پ��ر ت��الش و جهادگ��ر دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمان��ی ای��ران تبریک و تهنیت ع��رض نموده و 
س��الی سرش��ار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و 
س��بحان برای ش��ماعزیزان و خانواده های گرامیتان مسئلت 
می نماییم. معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی ایران متولی تأمین، تس��هیل، حفظ، ارتقاء و 
نظ��ارت ب��ر نحوه ارائ��ه خدمات تش��خیصی درمانی به آحاد 
جامعه با محوریت افزایش رضایتمندی ذینفعان و گیرندگان 
خدمت می باش��د. معاونت درمان بر آن اس��ت تا در راس��تای 
چشم انداز نظام سالمت در افق ۱۴۰۴ و اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری، در محیطی سرشار از آرامش و اعتماد با تکیه 
بر نیروی انسانی متعهد و کارآمد و بهره مندی از توانمندیها، 
به عنوان یکی از برترین و خوش��نام ترین س��ازمان های ارائه 
دهنده خدمت از نظر دس��تیابی به ش��اخصهای کمی و کیفی 
خدمات س��المت ودرزمره معتبرترین مراجع علمی در س��طح 
کشور، منطقه و بین الملل به شمار آید. که در این راه ارزشها 
ی س��ازمانی ذیل به عنوان نقطه هدف سیاس��تگذاری ش��ده 
اس��ت ک��ه امید اس��ت با هم��کاری هم��کاران و مدیران این 
معاونت به نحو احس��ن به س��ر منزل مقصود که همانا ارائه 
خدم��ات مطل��وب و شایس��ته و در خ��ور ن��ام ای��ران و ایرانی 

می باشد، برسد.
دسترسی عادالنه به خدمات ���

بهره مندی عادالنه ازخدمات ���
پایبن��دی ب��ه اصول وارزش��ها ی اس��المی، حفظ کرامت  ���
انس��انی وحف��ظ و تأمی��ن حقوق ارائه دهن��دگان و گیرندگان 

خدمت
پایبندی به اصول علمی واستانداردها ���

ارائه خدمات موثروکارآمد با تمرکزبرسه محور: ���
فرآیندنگری ���

مشتری مداری ���
ارتقاءمس��تمربا هدف افزای��ش رضایتمندی ارائه دهندگان  ���

وگیرندگان خدمت
دکتر توکلی- معاون درمان  

پيام نوروزي معاونني دانشگاه علوم پزشيك ايران
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مهم ترین دالیل برای افزایش بروز س�رطان 
در ایران و جهان عبارتند از:

افزای��ش امید به زندگی و تعداد س��المندان )چراکه  ���
بروز سرطان با افزایش سن، افزایش می یابد(

تغیی��ر در ش��یوه زندگ��ی مانن��د افزای��ش مصرف  ���
دخانیات، غذاهای چرب و پرکالری و کم تحرکی

عوامل محیطی مانند افزایش مصرف سوخت های  ���
فسیلی

كولون و ركتوم چیست؟
روده ب��زرگ ی��ا کولون که قس��مت تحتانی دس��تگاه 
گ��وارش را تش��کیل می ده��د؛ از ی��ک لوله عضالنی 
توخال��ی تشکیل ش��ده ک��ه از قس��مت انتهایی روده 
کوچک یا ایلئوم شروع می شود و به ناحیه مقعد ختم 
می ش��ود. این روده حدود یک و نیم متر طول دارد و 
بزرگ تری��ن قط��ر آن در ابت��دای روده ب��زرگ یعنی 
س��کوم اس��ت. این قطر به تدریج رو به کاهش می رود 

ت��ا ب��ه ناحیه رکتوم برس��د. در ابت��دای روده بزرگ یا 
س��کوم، زائ��ده آپاندیس ق��رار دارد. کولون عالوه بر 
س��کوم از ی��ک قس��مت باالرونده ی��ا صعودی که در 
قس��مت راس��ت شکم و یک قس��مت افقی در باالی 
شکم و بخشی دیگری که در قسمت چپ شکم قرار 
دارد، بنام کولون نزولی تشکیل ش��ده اس��ت. کولون 
نزول��ی به بخش��ی منتهی می ش��ود که س��یگموئید 
نامی��ده می ش��ود و ادامه آن ب��ه رکتوم ختم می گردد. 

سـاالنه هـزاران مـورد ابتال به سـرطان در ایران و 
میلیون ها مورد در جهان رخ می دهد؛ که در صورت 
تشـخیص به موقـع و زودهنـگام، تومور در مراحل 
اولیه و محدود بوده، درنتیجه درمان آن آسـان تر و 
امکان کنترل و بهبود کامل آن بسـیار زیاد اسـت. 
میـزان بـروز سـالیانه سـرطان در سـال 2012 

میـالدی، 14 میلیـون نفـر بوده اسـت که تا سـال 
2030 میـالدی بـه حـدود 25 میلیـون نفر خواهد 
رسـید یعنـی ظرف مـدت کوتاهی، بروز سـرطان 
نزدیـک بـه دو برابـر خواهـد شـد. همچنین عدد 
مرگ ومیـر سـالیانه در جهـان، از 8 میلیـون نفر در 
همین مدت به 13 میلیون نفر می رسـد. 70درصد 

از این افزایش در کشـورهای در حال توسـعه رخ 
می دهـد. در ایـران سـاالنه بیـش از 90 هـزار نفر 
مبتـال بـه سـرطان می شـوند که این عدد تا سـال 
2030 میـالدی )1409 خورشـیدی( بـا افزایش 
دسـت کم هشـتاد درصـدی به بیـش از 160 هزار 

نفر خواهد رسید.

ط��ول رکت��وم حدود ۱۲ تا ۱۵ س��انتی متر اس��ت و به 
اسفنکترهای ناحیه مقعد می رسد. وظیفه روده بزرگ 
جذب آب و امالح، انتقال مواد زائد به قسمت انتهایی 
روده، ب��رای دف��ع و محل ذخیره س��ازی مواد تا زمان 

دفع ارادی آن است.

سرطان كولون و ركتوم:
س��لول های ب��دن تحت یک اص��ول معین و با نظمی 
مش��خص تولید، تکثیر و رش��د می کنند و به تدریج از 
بین می روند و سلول های جدید جایگزین سلول های 
از بی��ن رفت��ه می ش��وند. در روده نی��ز روند طبیعی که 
گفته ش��د، به طور مرتب تکرار می ش��ود و مخاط روده 
همیش��ه از س��لول های س��الم و تازه برخوردارند و این 
عضو فعالیت طبیعی خود را ادامه می دهد. سرطان از 
تغییر ماهیت س��لول های س��الم به وجود می آید. در 
ش��رایطی ک��ه س��لول های طبیع��ی تغیی��ر ماهیت 
می دهند، میزان رش��د آن ها از کنترل خارج می ش��ود و 
به صورت خودمختار و بدون وقفه رش��د و گس��ترش 
پی��دا می کنن��د. بدی��ن ترتی��ب نظم و س��اختار بافت 
طبیعی و عضو را به هم می زنند. از سوی دیگر میزان 
مرگ ومیر این س��لول ها هم بس��یار کم اس��ت. رش��د 
بی وقف��ه موج��ب ایجاد تومور یا زخم و انتش��ار آن به 
نواحی نزدیک و دوردست به صورت متاستاز می شود. 
می��زان ابتال به س��رطان در نواح��ی مختلف کولون و 
رکتوم متفاوت است. سرطان از قسمت داخلی کولون 
ناحیه مخاطی منش��أ می گیرد. تجربه نش��ان داده که 
توموره��ای س��رطانی کولون از پولی��پ و یا زائده ای 
گوش��تی خوش خیم منش��أ می گیرند و چندین سال به 
ط��ول می انجام��د ت��ا از مرحله خوش خی��م به مرحله 
بدخی��م یا س��رطانی تبدیل ش��وند. ای��ن روند فرصت 
مناس��بی را ب��ه وج��ود م��ی آورد تا بتوان ب��ا اقدامات 

پیشگیرانه از بروز سرطان جلوگیری کرد.
این بیماری به سه شکل زیر مشاهده می شود:

۱. نوع موردی
۲. نوع ارثی و ژنتیک

۳. نوع فامیلیال

عالئم سرطان كولون و ركتوم:
تغییر در اجابت مزاج:���  اگر عملکرد روده قبال طبیعی 
بوده اس��ت و اینک دچار تغییر ش��ده اس��ت، به عنوان 

عالمت مهم تلقی می شود.
)به صورت روش��ن، تیره و یا  وجـود خـون در مدفـوع: ���
سیاه( همیشه بهتر است بعد از اجابت به تغییر رنگ و 

شکل و فرم مدفوع دقت شود.
یبوست:��� منظور سختی دفع مدفوع است که در طی 
یک ماه اخیر ایجادش��ده اس��ت؛ به ویژه در سن باالی 
۴۰ سالگی. ممکن است بیمار احساس پر بودن مقعد 

پس از اجابت مزاج را نیز ذکر کند.

اسـهال:��� منظ��ور افزای��ش در تع��داد دفعات مدفوع 
اس��ت که در طی یک ماه اخیر ایجادش��ده اس��ت که 
ممکن است به تنهایی یا به صورت متناوب با یبوست 
باشد. دل پیچه و احساس فشار در ناحیه رکتوم همراه 
با دفع خون یا بلغم می تواند ازجمله عالئم مهم تلقی 

شود.
احسـاس تخلیـه ناکامـل روده:���  این عالمت منجر به 

مراجعه مکرر به توالت می شود.
باریـک شـدن قطـر مدفـوع:��� این م��ورد نیز از عالئم 
مهم است و مجدداً توصیه می شود به فرم مدفوع بعد 

از اجابت مزاج توجه کنید.
درد شـکم:��� این مورد نیز یکی از عالئم مهم اس��ت، 
نوع درد بر اس��اس این که محل بیماری در قس��مت 

چپ و یا راست باشد، متفاوت است.
قس��مت چپ: ممکن اس��ت بااحس��اس نفخ یا پری، 
دل پیچه و پیچش ش��روع ش��ود و به تدریج با رش��د 
تومور و ایجاد تنگی در کولون، عالئمی شبیه انسداد 

روده ایجاد شود.
قسـمت راسـت:��� این بیماری تا زمان اس��تقرار کامل 
اغلب درد ندارد و ممکن است با عالئم دیگری، مثل 
بی اش��تهایی، کم خونی و دفع خون س��یاه همراه باشد. 
در صورت توس��عه بیماری، درد در قس��مت تحتانی 

راست شکم و اطراف ناف عارض شود.
توجه مهم:��� نکته قابل توجه این که عالئم درد و نفخ 
و احس��اس پ��ری روده ک��ه در این بیماری مش��اهده 
می ش��ود، ممکن اس��ت در اغلب بیماری های کولون 
هم وجود داش��ته باش��د. ولی باید در نظر داش��ت در 
ش��خصی که قباًل هیچ گونه عالئم روده ای نداش��ته 
اس��ت، ب��روز این عالئ��م برای اولین بار بس��یار مهم 

است.
اف��رادی ک��ه از کولی��ت عصبی و ی��ا ضایعات التهابی 
روده ای رن��ج می برن��د، به عالئم فوق عادت کرده اند، 
ولی اگر در س��یر بیماری متوجه ش��دند که عالئمشان 

تشدید شده است، باید به دنبال علت آن باشند.
 کاهـش وزن و الغـری:��� منظ��ور کاه��ش بیش از ده 
درص��د وزن ب��دن، در طی ش��ش ماه اخیر اس��ت که 
ازجمله عالئم مهم است و باید موردتوجه قرار گیرد.

پ��س از تخلیه مدفوع در  معاینـه غیرطبیعـی رکتوم:���
صورت لمس توده، زخم یا خونی ش��دن دس��تکش، 

معاینه غیرطبیعی تلقی می شود.
به دنبال از دست دادن تدریجی  کم خونی و خستگی: ���
خون به وجود می آید و ش��خص ممکن اس��ت ماه ها با 
آن زندگی کند و به آن عادت کرده باشد و به پزشک 
مراجع��ه ننمای��د. ل��ذا به هر نوع کم خون��ی باید توجه 

شود.
عالئـم غیـر روده ای:��� گاهی اوقات س��رطان کولون، 
دارای عالئم روده ای نیست و ممکن است تظاهرات 
غیر روده ای؛ ازجمله: اتساع شکم، تجمع آب در جدار 

شکم، بزرگی کبد از نشانه های اولیه بیماری باشد.

عوامل خطر سرطان روده بزرگ و پیشگیری 
از آن

یکی از مهم ترین اصول اولیه مبارزه با س��رطان روده 
بزرگ، انجام اقدامات پیش��گیرانه اس��ت. عوامل خطر 
س��رطان روده بزرگ را، می توان به دودس��ته غیرقابل 

اصالح و قابل اصالح تقسیم کرد.

عوامل غیرقابل اصالح:
افزایش سن ���

سابقه خانوادگی پولیپ یا سرطان روده بزرگ ���
بیماری ه��ای ارث��ی مانن��د پولیپ ه��ای آدنوماتوز  ���
 Familial Adenomatosis Polyposis,( فامیل��ی
FAP( ی��ا س��رطان کول��ون ارث��ی ب��دون پولیپ��وز 
 Hereditary onpolyposis Colorectal)

(Cancer
نکتـه مهـم:��� ه��ر فرد باید بداند ک��ه اگر فرد مبتال به 
سرطان، به خصوص در فامیل درجه یک )پدر، مادر، 
ب��رادر، خواه��ر ی��ا فرزندان( یا درج��ه دو )عمه، عمو، 
خال��ه، دای��ی، پدربزرگ یا مادربزرگ( دارند، باید توجه 
بیشتری به عالئم خود داشته باشند و به ارزیابی های 

بیشتری ازجمله روش های غربالگری نیاز دارند.
هرچه تعداد فامیل مبتال بیش��تر و س��ن ابتالی آن ها 
پایین تر )به خصوص زیر ۵۰ س��ال( باشد، میزان خطر 
بیش��تر افزایش می یابد. اما نزدیک به دو س��وم افرادی 
که به سرطان روده بزرگ مبتال می شوند، هیچ سابقه 
خانوادگ��ی ندارن��د و بس��یاری از آن ها عوامل خطری 
دارن��د ک��ه می توان آن را اصالح کرد. به این معنی که 
ی��ا از ای��ن عوام��ل خطر می ت��وان دوری کرد و یا اگر 
مانن��د بیم��اری التهاب��ی روده ب��زرگ، اجتناب ناپذیر 
باش��ند، می توان با بررسی های دقیق پزشکی، از بروز 

سرطان روده بزرگ در آن ها جلوگیری کرد.

عوام�ل خط�ر قاب�ل اصالح مرتبط با ش�یوه 
زندگی:

فعالیت بدنی ناکافی ���
افزایش وزن ���
مصرف الکل ���

استعمال دخانیات ���
مصرف زیاد گوشت قرمز ���

مصرف کم میوه و سبزیجات ���

منبع:
• دس��تورالعمل کش��وری مجموعه مداخالت اساسی 
بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداش��تی 

اولیه )ایراپن(، ویرایش سوم
• س��رطان کولون و رکتوم، انچه که بیماران در مورد 
س��رطان کول��ون و رکت��وم باید بدانن��د، تالیف جناب 

آقای دکتر محمدرضا زالی

ریتا مطیع دوست کومله
کارشناس غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه

پیشگیری، تشخیص زودهنگام 
و غربالگری رسطان روده بزرگ 

)کولورکتال(
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شهرستان 
بـا  شـهریار 
 320 مسـاحت 
کیلومتر مربع و جمعیتی 
حـدود هفتصد و پنجاه هزار 
نفر  در غرب اسـتان تهران واقع 
شـده اسـت. این شهرستان دارای 
یـک بخـش مرکـزی، 7 شـهر و 6 
دهسـتان می باشد. شبکه بهداشت 
ودرمـان شهرسـتان شـهریار بـه 
عنوان زیر مجموعه دانشـگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
ایـران با هـدف تأمین بهداشـت و 
درمان شهروندان از طریق تعمیم و 
گسترش خدمات بهداشتی، درمانی 
ایـن شهرسـتان  در  آموزشـی  و 
فعالیـت می نمایـد.  تالش در جهت 

فراهم نمودن تسـهیالت الزم برای 
برخورداری مناسـب شهروندان از 
خدمـات درمانـی از طریـق ایجاد و 
توسعه مراکز درمانی دولتی و بهبود 
استاندارد آنها و استفاده از همکاری 
مؤسسات خیریه و بخش خصوصی، 
تأمیـن منابع مالی بـا بهره گیری از 
اعتبـارات عمومـی و جلب کمک ها و 
جملـه  از  مردمـی  مشـارکت 
فعالیت هـای شـبکه بهداشـت و 
درمـان شهرسـتان اسـت.  حـوزه 
معاونـت بهداشـتی شـبکه بـا 18 
مرکـز خدمـات جامع سـالمت، 41 
پایگاه سالمت و 22 خانه بهداشت 
در شهرسـتان فعالیـت می نمایند. 
ایـن حـوزه با اهـداف راهبـردی از 
جمله تالش در جهت توانمندسازی 
مردم در زمینه خود مراقبتی و ارتقاء 
سـواد سـالمت، افزایش پوشش و 

بهـره مندی از خدمات مراقبت های 
اولیـه سـالمت، نهادینـه سـازی 
همـکاری فرابخشـی در کاهـش 
مراقبـت  ادغـام  خطـر،  عوامـل 
بیماری هـای غیـر واگیـر در نظـام 
شـبکه، برنامه پیشـگیری و کنترل 
بیماری های واگیـر، افزایش تعداد 
محیط هـای حامی سـالمت، ارتقاء 
برنامـه جمعیت، سـالمت باروری و 
فرزنـدآوری، ارتقاء شـاخص های 
و  روانـی  اجتماعـی،  سـالمت 
پیشـگیری و درمـان سـوء مصرف 
مـواد، ارتقـاء  برنامه های مراقبت از 
سالمت مادران، کودکان، میانساالن 
و سالمندان،  بهداشت عمومی )آب 
سـالم، هـوای پاک، غـذای ایمن و 
رژیم غذایی سـالم(، سالمت دهان 
و دنـدان و بهبـود و اصـالح الگـوی 
کاهـش  برنامـه  تغذیـه جامعـه، 

رفتارهـای پرخطـر و HIV و برنامـه 
سـالمت در بالیای طبیعی و انسـان 
سـاخت فعالیـت می نمایـد. تعداد 
 531 تولیـدی،  کارگاه   5883
مدرسـه و آموزشگاه، 2756 امکنه 
عمومی و 7626 مرکز تهیه و توزیع 
مواد غذایی تحت نظارت این حوزه 

فعالیت می نمایند.

اخبار شبکه ها و مراکز

شهرستان شهریار

وزیر بهداش�ت كوبا از ش�بکه بهداش�ت و 
درمان شهرستان شهریار بازدید كرد

دکت��ر مورالی��س اوحدا، وزیر بهداش��ت کوبا و هیئت 
همراه در دومین روز س��فر خود به کش��ور جمهوری 
اس��المی ایران، به منظور آش��نایی با س��اختار خدمات 
س��المت در کش��ور، از ش��بکه بهداش��ت و درم��ان 
شهرس��تان ش��هریار در تاریخ سیزدهم آذر ماه امسال 
بازدید کردند. در این برنامه که با حضور دکتر رئیس��ی 
معاون بهداش��ت، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی، دکتر عبادی فرد آذر معاون بهداش��تی، دکتر 
 توکل��ی مع��اون درم��ان، دکتر قاس��می مع��اون امور 
بین الملل دانشگاه، دکتر ناجی فرماندار شهریار و دکتر 
ناصح، مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان شهریار برگزار 
شد، خانه بهداشت یوسف آباد صیرفی و مرکز خدمات 
جامع س��المت فردوس��یه مورد بازدید قرار گرفت. در 
این برنامه وزیر بهداشت کوبا و هیأت همراه با حضور 
در خانه بهداش��ت یوس��ف آباد صیرفی و مرکز خدمات 
جامع س��المت فردوسیه ش��هریار، نحوه ارائه خدمات 

بهداش��تی درمان��ی از جمله مراقبت ه��ای اولیه مادر، 
کودک، واکسیناس��یون، بهداش��ت مدارس، خدمات 
دهان و دندان، بهداش��ت محیط و بهداش��ت حرفه ای، 
غربالگ��ری بیماری ه��ای واگیر و غیر واگیر .... را مورد 
ارزیاب��ی ق��رار دادند. همچنین ب��ا برنامه ها و اقدامات 
انجام ش��ده درخصوص جلب مش��ارکت های مردمی، 
ارتباطات بین بخش��ی و خدمات س��فیران و داوطلبان 
سالمت آشنا شدند. در این بازدید که هم زمان با هفته 
اط��الع رس��انی مبارزه با ای��دز بود، دکتر اوحدا و هیأت 
همراه از نمایشگاهی که به همین مناسبت و به منظور 
آموزش و اطالع رس��انی در خصوص بیماری ایدز به 

مراجعین برپا شده بود، نیز دیدن کردند.

بازدید س�فیر اس�ترالیا و نماین�ده ی دفتر 
صن�دوق جمعی�ت س�ازمان مل�ل از مركز 
مش�اوره بیماریهای رفتاری و باشگاه مثبت 

شهرستان شهریار

  آق��ای Ian Biggs س��فیر اس��ترالیا ب��ه همراه دکتر 
درودی، مدیر کش��وری برنامه مشترک سازمان ملل 
متح��د  در زمین��ه ایدز  و دکت��ر جودان، نماینده دفتر 
صندوق س��ازمان ملل و کارشناس��ان آن دفتر و دکتر 
گل محم��دی، مدی��ر گروه تخصصی پیش��گیری و 
مبارزه با بیماریهای معاونت بهداش��تی دانش��گاه و 
خان��م غالمی کارش��ناس برنام��ه HIV/AIDS در 
تاری��خ  ۹۶/۰۳/۰۶ از مرک��ز مش��اوره بیماریه��ای 
رفتاری ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار 
و باش��گاه مثبت بازدید نمودند،در این برنامه ضمن 
بازدید ش��رایط فیزیکی، تجهیزات و امکانات مرکز 
مش��اوره و باش��گاه مثب��ت ، فعالی��ت ه��ا و اقدامات 
ش��اخص مرب��وط  به بیم��اران HIV /AIDS در یک 
نشس��ت ۲/۵ س��اعته  در س��الن باش��گاه مثبت ارائه 
گردید. همچنین بازدیدکنندگان این مرکز با تعدادی 
از بیماران تحت پوش��ش مرکز مش��اوره و باش��گاه 
مثب��ت ب��ه طور خصوصی مصاحب��ه نمودند.  گفتنی 
اس��ت اقدام��ات، فعالیت ها و نح��وه ارائه خدمت در 
مرکز  مذکور بسیار مطلوب ارزیابی شد و مورد تآیید 

و تقدیر تیم بازدید کننده قرار گرفت.

بازدی�د وزیر بهداش�ت، درم�ان و آموزش 
پزش�کی از بیمارس�تان ام�ام س�جاد)ع( 

شهرستان شهریار

آقای دکتر هاش��می وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در تاریخ بیست و نهم مرداد ماه با حضور در 
بیمارس��تان امام س��جاد)ع( ش��هریار،  روند اجرایی 
پروژه طرح توس��عه بیمارستان، شامل پروژه ده هزار 
متر مربعی در حال ساخت بلوک زایمان و آزمایشگاه 
را م��ورد بازدی��د قرار دادند. در این برنامه که با حضور 
دکتر حاجی میر اس��ماعیلی رئیس دانش��گاه ایران ، 
مهن��دس محم��ودی نماین��ده شهرس��تان ه��ای 
ش��هریار،قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی،  
دکت��ر پای��دار معاون درمان دانش��گاه ،دکتر مبارکی 
مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع دانش��گاه،  دکتر 
پازوکی، مدیر روابط عمومی دانش��گاه و دکتر ناصح 
مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان ش��هریار برگزار شد 
 پ��روژه های��ی را ک��ه در س��ال ج��اری تکمی��ل و به 
بهر برداری رس��یده اند  ش��امل توس��عه فضای دارو 

خانه ، اورژانس .... نیز  مورد بازدید قرار گرفتند.

مراسم تجلیل و قدردانی از خیرین سالمت 
و افتت�اح مرك�ز خدم�ات جام�ع س�المت 

سعیدآباد شهریار

مرکز خدمات جامع س��المت س��عید آباد شهریار روز 
دوازدهم اردیبهش��ت ماه افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار گرفت در این مراس��م که با حضور مدیر ش��بکه 
بهداشت و درمان ، معاون بهداشتی، معتمدین شهر 

س��عید آباد و جمعی از مس��ئولین و پرس��نل ش��بکه 
بهداش��ت و درمان  و همچنین خیرین نیک اندیش 
آقای��ان دکت��ر محم��د مردانی گی��وی، دکتر مهدی 
مردان��ی گی��وی، دکتر داریوش مردانی گیوی و دکتر  

محسن مردانی گیوی،برگزار شد.
 دکتر ناصح مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان با اهداء 
لوح تقدیری از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداش��تی درمانی ایران از عمل خداپسندانه 
و خیرخواهانه س��اخت ای��ن مرکز تجلیل و قدردانی 

نمود. 
ای��ن مرک��ز ب��ا ۵۰۰ متر مربع زیر بن��ا در ۲ طبقه و با 
اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال در زمین واگذار ش��ده 
از س��وی ش��هرداری باغس��تان س��اخته  ش��د و با 
جابجای��ی مرک��ز خدمات جامع س��المت قدیمی با 
واحده��ای پزش��ک، دن��دان پزش��ک، مراق��ب 
سالمت،کارش��ناس مامایی بیمه روستایی، بهداشت 
محیط، تغذیه ، س��المت روان، بهداش��ت حرفه ای و 
داروخان��ه فعالی��ت و ب��ه مردم ش��ریف منطقه ارائه 

خدمت می نماید.

افتتاح مركز خدمات جامع س�المت شماره 
2 وحیدیه شهریار با حضور استاندار تهران

مرکز خدمات جامع س��المت ش��ماره ۲ وحیدیه در 
دهمی��ن روز ده��ه مب��ارک فجر ۹۶ ب��ا حضور آقای 

مهندس مقیمی، استاندار تهران افتتاح شد. 
در این مراسم که با حضور آقای دکتر ناجی فرماندار 
شهرس��تان شهریار،آقای مهندس محمودی نماینده 
مردم شهرس��تان های شهریار، قدس و مالرد، آقای 
دکتر ناصح مدیر ش��بکه بهداش��ت ودرمان شهریار و 
شهردار و رئیس و اعضای شورای اسالمی و جمعی 
دیگ��ر از مس��ئولین و روس��ای ادارات و نهاده��ای 
شهرس��تان و همچنی��ن معتمدی��ن و خان��واده معزز 
شهدا برگزار شد، مرکز خدمات جامع سالمت شماره 
 ۲ وحیدی��ه ب��ه مس��احت ۷۰۰ مترمرب��ع و ب��ا 

زیر بنا ۵۰۰ متر مربع به بهره برداری رسید. 
گفتنی اس��ت این مرکز با مش��ارکت ش��هرداری و 

شورای اسالمی وحیدیه احداث شده است.

افتت�اح بخ�ش دیالی�ز كلینی�ك امیری�ه 
شهرس�تان ش�هریار با حض�ور خانم دكتر 
هاشمی رئیس محترم بنیاد امور بیماریهای 

خاص استان

بخ��ش دیالی��ز درمانگاه مرکزی امیریه شهرس��تان 
ش��هریار در تاریخ یازدهم اردیبهش��ت ماه با حضور 
رئی��س بنی��اد ام��ور بیماریه��ای خ��اص و جمعی از 

مسئولین شهرستان افتتاح شد.
درمان��گاه مرک��زی امیریه از س��ال ۱۳۷۶ در ش��هر 
امیری��ه ش��هریار ارائه خدمت م��ی نماید و با توجه به 
کمبود ش��دید تخت دیالیزو نیاز بیماران دیالیزی در 
س��طح شهرس��تان، موسسین  از سال ۱۳۹۴ اقدام به 
راه اندازی و افزایش بخش دیالیز به درمانگاه نموده 
است.  به یاری خداوند و با همت موسسین درمانگاه 
ای��ن بخ��ش دریازدهم اردیبهش��ت ماه ۹۶ با حضور 
خان��م دکت��ر هاش��می رئی��س محت��رم بنی��اد امور 
بیماریهای خاص استان، دکتر ناجی فرماندار محترم 
شهرس��تان شهریار، دکتر ناصح مدیرشبکه بهداشت 
و درمان، مهندس بنائیان معاون بهداش��تی ش��بکه، 
دکتر موس��وی نژاد رئیس س��ازمان نظام پزش��کی و 

جمعی دیگر از مسئولین شهرستان افتتاح گردید. 

شناس�ایی و پلم�پ مرك�ز غیرمجاز تولید 
تجهیزات پزشکی در شهرستان شهریار

پی��رو گ��زارش مردمی واصل��ه مبنی بر فعالیت مرکز 
غیرمج��از تولید تجهیزات پزش��کی در شهرس��تان 
ش��هریاردرتاریخ نهم آبان ماه کارشناسان نظارت بر 
درم��ان ش��بکه در معیت مأمورین نی��روی انتظامی  
نس��بت ب��ه بازدی��د مرکز مذکور اق��دام نمودند که با 
توج��ه ب��ه فعالی��ت غیر مج��از و ع��دم اخذپروانه و 
مجوزهای مربوطه،مرکز مذکور به دس��تور دادستان 
شهرستان پلمپ شد و پرونده جهت بررسی و صدور 

حکم  به مراجع قانونی ارجاع شد.

دکتر هادی ناصح
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار
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ربـاط کریـم  در روزگار کهـن به نام 
گـذرگاه  و  سـنگي  کاروانسـراي 
تاریخـي بیـن ا لنهرین و ایران بود  
که بالغ بر 700  سال قدمت داشته 
و درسـال 1359 از دهسـتان بـه 
بـه  سـال1375   در  و  بخـش 
شهرسـتان ارتقاء یافت و در سـال 
1390 شهرسـتان بهارستان از آن 
منتـزع گردیـد . این شهرسـتان با 
وسـعتي بالغ بر 200 کیلومتر مربع 
در 35 کیلومتـري جنـوب غربـي 
تهران واقع شده است و از شمال با 
شهرسـتان شـهریار ، از جنـوب و 
شرق با شهرستان ري و بهارستان  

و از غـرب بـا شهرسـتان سـاوه 
ایـن  جمعیـت  اسـت.  مرتبـط 
شهرستان طبق سرشماری نفوس 
و مسکن سال 1395 به 291515 
نفر رسـیده اسـت . که 97464 نفر 
آن در شـهر جدیـد پرنـد، 28644 
نفر در شـهر نصیر شهر، 105393 
نفر در شـهر رباط کریم و مابقی در 

مناطق روستایی سکونت دارند. 
شهرسـتان رباط کریـم با جمعیتي 
قریب به 300 هزار نفر که 68000 
نفر آن روسـتایي مي باشـند، داراي 
یـک بخـش مرکزي ربـاط کریم 3 
شـهر رباط کریم، پرند و نصیرشهر 

و 3 دهستان امامزاده ابوطالب )ع(، 
منجیـل آبـاد و وهن آباد و 19 آبادي 
مـي باشـد .. بـا عنایـت بـه وجـود  
4000کارگاه در مناطـق شـهري و 
390 در مناطق  روسـتائي ،  نسـبت  
بـه  شهرسـتان  ایـن  جمعیـت  
کارگاههـاي موجود حدود 156 نفر 
برآوردمي شود .  تعداد کارخانجات 
و کارههـاي تولیـد مـواد غذایـي 
آرایشـي و بهداشتي  80واحد فعال 
مـي باشـد. همچنیـن ایـن شـبکه 
دارای 35 واحد بهداشـتي شامل 5 
مرکز سـالمت جامعه روسـتایي، 4 
مرکز سـالمت جامعه شـهري،16 

پایگاه سالمت و 10 خانه بهداشت 
تحت پوشـش این مرکز بهداشـت 

مي باشد. 

س�خنرانی مدیر ش�بکه بهداشت ودرمان 
رباط كریم د رنماز جمعه  ش�هر نصیر ش�هر، 

رباط كریم و شهر جدید پرند

 دکتر حس��ین فرزانه مدیر  س��ابق ش��بکه بهداشت و 
کانون بس��یج جامعه پزش��کی شهرستان رباط کریم  
به مناسبت گرامیداشت  هفته سالمت در نمازجمعه 
ش��هر جدید پرند، رباط کریم و نصیر ش��هر به منظور 
ارتقای آگاهی اقشار مختلف مردم در خصوص شعار 
هفته س��المت با عنوان " زندگی س��الم ، بانش��اط و 
امی��د " س��خنرانی نمودند.ایش��ان ضمن اش��اره به 
دستاوردهای طرح تحول نظام سالمت، گزارشی از 
عملکرد بسیار چشمگیر این شبکه در احداث و بهره 
برداری  مراکز و پایگاههای س��المت در شهرس��تان 
ارائ��ه دادند. گفتنی اس��ت پ��س از پایان خطبه های 
نم��از جمع��ه ،نماز گزاران از نظ��ر کنترل قند خون و 
فش��ار خون غربالگری ش��دند. گفتنی اس��ت در این 
غربالگ��ری ب��ه  اف��راد مراجعه کنن��ده  در خصوص 
راهه��اي پیش��گیري از بیماریهاي غیرواگیر، عالئم 
بیماریهاي  قلبي - عروقي، دیابت  و پرفشاري خون 
و نح��وه مراقب��ت از بیماره��اي مذکور آموزش هاي 

الزم نیز داده شد.

 پروژه های عمرانی شبکه بهداشت ودرمان 
رباط كریم

��� افتتاح-تجهیز و راه اندازی مرکز سالمت منجیل 
آب��اد ب��ه متراژ ۲۰۰متر مرب��ع با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ 

میلیون تومان در روستای منجیل آباد
��� تجهیز و راه اندازی پایگاه س��المت آبشناس��ان به 
مت��راژ ۱۷۰مت��ر مربع با اعتباری بالغ بر  ۳۰۰میلیون 

تومان در سایت مسکن مهر شهید آبشناسان
��� تجهی��ز وراه اندازی پایگاه س��المت امام رضا)ع( 
به متراژ ۱۷۰متر مربع با عتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون 

تومان در نصیرشهر
��� افتتاح تجهیز و راه اندازی مرکز سالمت ادران به 
مت��راژ ۲۰۰مت��ر مربع با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون 

تومان در روستای آدران
��� س��اخت مرکز س��المت پرند و افتتاح در دهه فجر 
سال جاری با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به 

متراژ۳۴۰متر مربع در دوطبقه  در فاز ۱پرند
��� تخری��ب خانه بهداش��ت قدیمی آالرد و س��اخت 

مرک��ز س��المت آالرد ب��ه مت��راژ  ۳۴۰مت��ر مربع در 
دوطبق��ه ب��ا هم��کاری خیر محترم س��المت جناب 

آقای وحید بابالوئی
پرند   اخ��ذ زمی��ن به مت��راژ ۱۷۰۰متر مربع در فاز ���۵

جهت ساخت مرکز سالمت و پایگاه اورژانس

اجرای برنامه بهبود اس�تاندارد در ش�بکه 
بهداشت ودرمان رباط كریم

بازس��ازی، تجهیز خانه بهداش��ت ده حسن توسط  ���
خی��ر محترم س��المت با اعتب��اری بالغ بر ۱۸ میلیون 

تومان
محوطه سازی خانه بهداشت علی آباد توسط خیر  ���

سالمت
نقاش��ی کلیه واحدهای س��تادی توس��ط خیرین  ���

سالمت
بازس��ازی پایگاه سالمت پرندک ���۲۳ توسط ارتش 

جمهوری اسالمی ایران

برگ�زاری اولی�ن همای�ش مجم�ع خیرین 
س�المت شهرس�تان رابط كری�م با حضور 

مدیر مجمع خیرین سالمت استان تهران

اولین همایش مجمع خیرین س��المت شهرس��تان 
رب��اط کری��م در م��ورخ ۹۶/۲/۱۱ در باغ تاالر بزرگ 
ش��هر  برگزار ش��د. این همایش با حضورآقای دکتر 
چاوش��ی معاون سیاس��ی اجتماعی استاندار تهران، 
آق��ای دکتر توانا مدیرعامل مجمع خیرین س��المت 
اس��تان تهران، آقای مهندس س��عید بیات فرماندار 
شهرس��تان رباط کریم ، آقای دکتر حس��ین فرزانه 
مدیر وقت ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان و 

جمعی از خیرین شهرستان برگزار شد.
در ابتدا آقای مهندس س��عید بیات ضمن خیر مقدم 
به حاضرین، تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر از مجمع 
خیرین س��المت شهرس��تان، تصریح کرد: دولت به 
دلیل کمبود منابع مالی نیازمند کمک است و جامعه 
خیرین شهرس��تان تاکنون مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلی��ون توم��ان هزین��ه نموده که البت��ه این رقم در 
براب��ر ۵۰۰ میلی��ارد ری��ال اعتب��ار تخصیصی دولت 
تدبیر و امید در شهرستان رباط کریم مشکل بزرگی 
را ح��ل نم��ی کن��د اما در هر ص��ورت دل گرم کننده 
اس��ت. در ادامه معاون سیاس��ی اس��تانداری تهران 
اظهار داش��ت: دو نعمت مجهول- س��المت و امنیت 
)الصحه و االمان( از نعمت های بزرگ الهی اس��ت 
که بدون آنها حیات بش��ری در معرض مخاطره قرار 
می گیرد. در قرآن بیش از ۱۴ بار کلمه »بغته« بکار 
رفت��ه اس��ت؛ یعن��ی ناگهانی. عمر م��ا در مقابل عمر 
جهان هس��تی و زمین، آس��مان و کهکش��ان بسیار 
ناچی��ز اس��ت آن هم در لحظ��ه ای در معرض پایان 
قرار می گیرد. خوش��ا بحال کس��انی که از عمر کوتاه 

شان بهره های بزرگ می برند.
 سپس  تصریح کرد: از خیرین شهرستان درخواست 
م��ی کن��م، ن��ام خ��ود را در مجمع خیرین س��المت 
جاودان��ه کنن��د و در س��المتی و کاه��ش درد و آالم 

هموطنان منطقه خود مشارکت داشته باشند.
 سپس دکتر توانا مدیر مجمع خیرین سالمت استان 
ته��ران ضم��ن تقدیر و تش��کر از فرمان��دار  محترم 
شهرس��تان و اعضای محترم مجمع خیرین سالمت 
رب��اط کریم ،آقای ش��اهچراغی رئیس هیئت مدیره 
شهرس��تان و دیگر مس��ئولین بیان کرد : امیدوارم با 
کم��ک ه��ای مس��ئولین و خیری��ن بتوانی��م بهتر از 

گذش��ته در حوزه سالمت قدم برداریم.ایشان یادآور 
ش��دند که این همایش دوازدهمین  همایش��ی است 
که در استان تهران برگزار می شود. آقای دکتر توانا  
تصری��ح کردن��د :با توج��ه به افزای��ش جمعیت ،در 
شهرس��تان رباط کریم باز هم ش��اهد کمبود هایی در 
حوزه س��المت هس��تیم که انش��ااهلل با همکاری و 
ت��الش خیرین این کمبود ها نیزجبران ش��ود. مدیر 
عامل مجمع خیرین س��المت استان تهران در ادامه 
ضمن تش��کر از دکتر  قادی پاش��ا رئیس بیمارس��تان 
حض��رت فاطمه الزهرا)س(اظهار داش��ت: احداث و 
تجهی��ز مرک��ز دیالیز بیمارس��تان حض��رت فاطمه 
الزهرا)س(شهرس��تان رب��اط کری��م نش��ان دهنده 
تحول بزرگی اس��ت ولی با این وجود باز هم ش��اهد 
کمب��ود تخ��ت و دس��تگاه دیالیز در این بیمارس��تان 
هس��تیم ک��ه به هم��ت و تالش خیرین  انش��اهلل در 
آینده نزدیک ش��اهد افزایش تعداد دس��تگاه دیالیز در 
این بیمارس��تان باشیم. درادامه مدیر شبکه بهداشت 
ودرم��ان رب��اط کریم ضمن تبریک اعیاد ش��عبانیه 
گ��زارش مختص��ری از عملک��رد ش��بکه در ح��وزه 
س��المت  را ارائه نمود. ش��ایان ذکر اس��ت در این 
همای��ش کم��ک های نقدی و غی��ر نقدی نیزجمع 
آوری ش��دو مق��رر گردی��د  با کمکه��ای جمع آوری 
ش��ده دستگاه دیالیز خریداری شود وآقای دکتر توانا 
نیز قول مس��اعدت دادند به همان تعداد ، دس��تگاه 
دیالیز ازطرف مجمع خیرین س��المت اس��تان تهران 
ب��ه صورت رای��گان به بیمارس��تان حضرت فاطمه 
الزه��را)س( اه��دا گردد.در پایان همایش ،از خدمات 
۲۰خی��ر در ح��وزه  س��المت شهرس��تان رباط کریم 

تجلیل به عمل آمد

برگزاری س�ه نمایش�گاه )2نمایش�گاه در 
دانش�گاه آزاد رب�اط كری�م و پرن�د و ی�ك 

نمایشگاه در مصلی تهران (

 ب��ه هم��ت کارشناس��ان ش��بکه بهداش��ت ودرمان 
رباط کری��م و ب��ا همکاری داش��گاه آزاد رباط کریم و 
پرن��د ب��ه مناس��بت هفته س��المت و پوی��ش  خطر 
سنجی سکته های قلبی مغزی و سرطانها نمایشگاه  
در دانش��گاه  آزاد پرند و رباط کریم برگزار گردید. در 
این نمابش��گاه ها عالوه بر نمایش پوس��ترهای خطر 

س��نجی و توزیع کتاب خطر س��نجی، ش��ش غرفه 
تح��ت عناوین مش��اوره تغذیه وتعیین BMI و توزیع 
قرص ویتامین D ، مش��اوره بهداش��ت روان ) فرزند 
پروری، ازدواج و ...( ،مشاوره در خصوص سیاستهای 
جدی��د جمعیت��ی و فرزن��د آوری و معض��الت ت��ک 
فرزندی- مش��اوره ازدواج بهنگام ش��اد و مناس��ب، 
مش��اوره در خصوص بیماریه��ای غیر واگیر دیابت، 
فش��ارخون ،اندازه گیری فش��ارخون و قند خون  برپا 
ش��د و در  هر غرفه محتوای آموزش��ی، نظیر کتاب 
ازدواج مناس��ب ب��رای جوانان؛ پکیج ازدواج ش��اد و 
پایدار؛ پمفلت ویتامینD ؛ س��ی دی آموزش زوجین 
ج��وان؛ پمفل��ت پیامهای کلیدی س��المتی پمفلت 
بیماریهای قلبی عروقی  و فشار خون و پیشگیری از 
افس��ردگی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. گفتنی 
است در محل دانشگاه  فیلم" ابد و یک روز"  پخش 
ش��د  که توس��ط کارشناس سالمت روان  تحلیل شد 
و پ��س از پای��ان فیل��م کارش��ناس بهداش��ت روان 

درخصوص پیشگیری از اعتیاد نیز آموزش داد. 

ویزی�ت رای�گان  و بازدی�د از خانواده معظم 
ایثارگ�ران در شهرس�تان رب�اط كری�م ب�ا 

همکاری بنیاد بركت
در آس��تانه نیم��ه ش��عبان ط��رح ویزی��ت رایگان با 
همکاری شرکت بنیاد برکت و برکت تل که وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( می 
باش��د و با همت ش��بکه بهداشت ودرمان رباط کریم 
و کانون بس��یج جامعه پزش��کی شهرستان در محل 
مس��جد ام��ام رض��ا )ع( ف��از ۵ پرند اجرا ش��د. طبق 
برنام��ه زمانبن��دی ش��ده در موع��د مق��رر در تاریخ 
۹۶/۲/۲۱ ط��رح ب��ه اج��را درآم��د. درای��ن طرح ۲ 
متخصص داخلی و یک پزش��ک عمومی خانم، یک 
متخص��ص داخل��ی و دو پزش��ک عموم��ی آقا، یک 
متخص��ص زن��ان جهت انجام ویزیت رایگان حضور 
داش��تند. الزم به ذکر اس��ت  به تعدادی از بیماران 
پ��س از ویزی��ت توس��ط پزش��کان، داروی رایگان 
اهدایی از سوی بنیاد برکت تجویز شد. گفتنی است 
در ای��ن ط��رح هفتصد ویزیت رایگان انجام ش��دکه 
ص��د وپنج��اه ویزیت به متخص��ص زنان اختصاص 
داش��ت. ش��ایان ذکر اس��ت در طول س��ال ۹۶ به 
مناس��بت گرامیداش��ت ایام ملی، مذهبی و بهداشتی 
ب��ه  هم��ت کانون بس��یج جامعه پزش��کی و ش��بکه 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان رباط کریم در ش��هر 
جدید پرند، رباط کریم و نصیر ش��هر قریب به ۷۰۰ 
نف��ر به ص��ورت رای��گان ویزیت ش��دند. همچنین 
مس��ئولین ش��بکه  بهداش��ت ودرمان رباط کریم  در 
سال ۹۶  با ۵ خانواده معظم ایثارگران دیدار نمودند. 
گفتن��ی اس��ت در دی��دار ضمن اهدای ل��وح تقدیر و 

هدایایی از ایشان تجلیل به عمل آمد.

دکتر ابراهیم اسکندریشهرستان رباط كريم
مدیر شبکه بهداشت و درمان  رباط کریم
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شهرسـتان مالرد با مسـاحت 960 
کیلومتـر مربـع و جمعیتـی بالـغ بر 
400 هـزار نفـر یکـی از شـانزده 
شهرسـتان اسـتان تهران اسـت. 
ایـن شهرسـتان در غـرب اسـتان 
تهران واقع شده و از غرب و شمال 
بـا  جنـوب  از  البـرز،  اسـتان  بـا 
شهرستان رباط کریم و شهرستان 
سـاوه و از شـرق بـا شهرسـتان 
شـهریار مرز مشـترک دارد. فاصله 
شهرسـتان مـالرد تا مرکز اسـتان 
50 کیلومتر اسـت. تا سـال 1388 
شهرسـتان مـالرد در تقسـیمات 
بخشـهای  از  یکـی  کشـوری 
محسـوب شـهریار   شهرسـتان 
می شـد تا اینکه براسـاس مصوبه 
شـماره 19094/ت41836 مورخ 

محتـرم  هیئـت   01/02/1388
دولـــــت و ابـــالغیـه شـماره 
مـــــــــورخ   611/176949
08/09/1388 استانداری تهران، 
با انتزاع از شهرسـتان شـهریار به 
شهرسـتانی مسـتقل ارتقاء یافت. 
این شهرسـتان دو بخش مرکزی و 
صفادشـت، یـک دهسـتان بنـام 

اخترآباد و 59 روستا دارد.
شـرایط اقلیمی شهرستان مالرد با 
شهرسـتان شـهریار کـم و بیـش 
یکسـان اسـت. ایـن ناحیـه دارای 
زمسـتان هـای سـرد و خشـک و 
تابسـتان های نسـبتا گرم و خشک 
می باشد و بهترین فصل این ناحیه 
را مـی تـوان از اوایـل فروردیـن تا 
اواسـط تیـر ماه دانسـت. میانگین 

بارندگی حدود 30 میلیمتر است که 
 بـا ریـزش بـرف و بـاران تأمیـن 
می شود. این شهر در مسیر بادهای 
موسـمی شـهریار قـرار دارد کـه با 
سـرعت نسـبتا زیادی از شـمال به 

جنوب می وزد.
شـبکه بهداشـت و درمـان مـالرد 
دارای 5 مرکـز  خدمـات جامـع 
سـالمت شـهری، 1 مرکز خدمات 
جامع سـالمت در مناطق حاشـیه ، 
14 پایـگاه سـالمت ضمیمـه و غیر 
ضمیمـه در مناطـق شـهری و 2 
پایگاه سالمت در منطقه حاشیه ، 3 
مرکز روستایی ، 2 پایگاه روستایی، 
22 خانه بهداشت دارد که همه آنها 
بـه صـورت فعـال در حـال ارائـه 
خدمات بهداشـتی درمانی به مردم 

شـریف شهرستان می باشند. الزم 
بـه ذکـر اسـت یکـی از مراکـز بـه 
صـورت شـبانه روزی و بـا تعرفـه 

دولتی فعالیت می نماید. 

دكت�ر ناصری پ�ور؛ رئیس دانش�گاه علوم 
پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

از شهرستان مالرد بازدید كردند

روابط عمومی ش��بکه بهداش��ت و درمان مالرد: طی 
س��فر یک روزه، ریاس��ت دانش��گاه و هیئت همراه در 
تاریخ ۹۶/۰۸/۱۶  از س��تاد ش��بکه و واحدهای آن 
بازدید کردند. دکتر عس��گری؛ مدیر شبکه بهداشت 
و درمان مالرد، در نشس��تی صمیمی از روند اجرای 
طرح تحول سالمت و نیز پتانسیل ها و چالش های 

این شهرستان، گزارشی را ارائه دادند.
در ادام��ه ایش��ان ابراز امی��دواری نمودند که احداث 
پارک علم و فناوری س��المت در شهرس��تان مالرد 
منجر به پیش��رفت شهرس��تان و تشکیل دانشکده و 

فضاهای آموزشی می گردد. 
در ای��ن جلس��ه دکتر ناص��ری پور، اب��راز امیدواری 

کردن��د بتوانن��د ق��دم ه��ای مؤثر و خی��ری در رفع 
محرومیت مردم شریف شهرستان بردارند. سپس  در 
خص��وص تس��ریع در رون��د اح��داث بیمارس��تان 
شهرستان تأکید نمودند . همچنین خواستار حمایت 
مجمع خیرین س��المت در روند س��اخت بیمارستان 
م��الرد ش��دند و افزودن��د در این مهم دانش��گاه نیز 

حمایت های الزم را خواهد داشت .
ایشان در خصوص رفع مشکالت تشکیالت مصوب 
و فضای فیزیکی ش��بکه و اتمام پروژه های در حال 
ساخت قول مساعد داده و امیدوار بودند تا با سعی و 
ت��الش هم��کاران محت��رم، فقر بهداش��تی، کمبود 
فض��ای فیزیک��ی و نیرو به ی��اری خداوند متعال حل 
گردد. دکتر موس��وی معاون اجتماعی دانش��گاه در 
خص��وص رف��ع نی��از ه��ای بهداش��تی و درمانی و 
معضالت��ی مانن��د اعتیاد، ایدز و پدیده های حاش��یه 
نش��ینی از جمل��ه مهاج��ر پذی��ری و غیره خواس��تار 
پش��تیبانی علمی و تحقیقاتی در این زمینه ها ش��ده و 
گفتند باید گروه های تحقیقاتی در این زمینه جهت 
ریش��ه کنی این معضالت و افزایش س��رمایه های 
انس��انی و انتقال فرهنگ خاص در مناطق حاش��یه 
نش��ین تش��کیل گردد . در این برنامه، رئیس دانشگاه 
از پروژه های احداث بیمارس��تان و س��اختمان اداری 
ش��بکه، احداث س��اختمان جدید آزمایش��گاه، پارک 
علم و فناوری س��المت، ساختمان موقوفه سرلشکر 
خدای��ار در روس��تای امیر آب��اد، مراکز خدمات جامع 
س��المت ش��هید فهمیده و روستایی یوسف آباد قوام 

بازدید کردند.

بازدید یك روزه استاندار تهران و برگزاری 
جلس�ه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
تهران در  شهرستان مالرد و با حضور دكتر 

ناصری پور؛ رئیس دانشگاه ایران

روابط عمومی ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
مالرد: جلسه ی شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
تهران با حضور  مهندس مقیمی؛ اس��تاندار تهران و 
هیئت همراه، دکتر ناصری پور؛ رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمان��ی ایران، دکتر 
عبادی فرد آذر؛ معاون امور بهداشتی دانشگاه ایران، 
فرماندار شهرس��تان، ائمه جماعات شهرستان، دکتر 
عس��کری؛ مدیر ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان 
مالرد، مدیران استانی و شهرستانی، و نیز خبرنگاران 
برگزار ش��د.  در این جلس��ه، پس از ارائه ی وضعیت 
شهرستان توسط بهمن خطیبی؛ فرماندار شهرستان، 
مهن��دس محمودی؛ نماینده مردم شهرس��تان های 
مالرد، قدس و شهریار در مجلس شورای اسالمی با 
اش��اره به پارک علم و فناوری س��المت دانش��گاه  از 
 ریاس��ت دانش��گاه خواس��تند پیگی��ری الزم ب��رای  

راه ان��دازی و بهره برداری س��ریعتر ای��ن پروژه انجام 
ش��ود. دکتر ناصری پور، ضمن تش��کر از اس��تاندار و 
دست اندرکاران برپایی این جلسه ، گزارشی از تعداد 
مراک��ز، پای��گاه ها و خانه های بهداش��ت و نیز مراکز 
اورژانس ارائه نمودند . س��پس گفتند دانش��گاه ایران 

در شهرستان مالرد ۱۳ برنامه در حال اجرا دارد.
ایش��ان با تأکید بر چهار مش��کل اساسی شهرستان، 
خواس��تار تعامل و هم افزایی پتانس��یل ها برای رفع 
چال��ش های موجود ش��دند. وی اف��زود: تکمیل تنها 
بیمارس��تان شهرس��تان ک��ه در حال حاض��ر وزارت 
مس��کن و شهرس��ازی اح��داث آن را ب��ر عهده دارد، 
ح��دود ۷۰ میلی��ارد تومان بودجه نیاز دارد و پیش��نهاد 
دادند تا ۵۰۰۰ متر زمینی که مجوز تجاری دارد و در 
کنار بیمارس��تان مالرد می باش��د را در اختیار دانشگاه 
قرار دهند، تا با فروش این زمین ها بخشی از بودجه 

مورد نیاز تکمیل پروژه بیمارستان را فراهم نمایند.
مس��ئله مه��م بعدی، اح��داث پارک عل��م و فناوری 
س��المت دانش��گاه است که تنها پارک علم و فناوری 
س��المت در کل کش��ور می باش��د. و پتانسیل خوبی 
ب��رای توس��عه شهرس��تان و ج��ذب ش��رکت های 
دانش بنیان اس��ت، س��ومین مس��ئله ای که رئیس 
دانش��گاه مطرح کرد، س��اختمان موقوفه سرلش��کر 
خدایار بود که به شرط واگذاری از سوی اداره اوقاف، 
تبدیل به فیلد آموزش��ی خواهد ش��د.  در پایان و به 
عنوان مس��ئله چهارم ایش��ان به عدم وجود ساختمان 
اداری ش��بکه بهداش��ت و درمان مالرد اشاره کرده و 
گفتند این ش��بکه هنوز تش��کیالت مصوب ندارد که 
باید از طریق اس��تانداری پیگیری ش��ود تا تشکیالت 
مصوب مش��خص گردد و برای این امر بهتر اس��ت 
اول س��اختمان اداری ش��بکه س��اخته شود. مهندس 
مقیمی اس��تاندار تهران نیز کلیه این موضوعات را در 
دستور کار استانداری به منظور رسیدگی قرار دادند.

برپایی نمایش�گاه خطر سنجی سکته های 
قلبی ، مغزی و س�رطان به مناس�بت هفته 
س�المت در پ�ارك ملت مالرد ب�ا همکاری 

شهرداری

در تاری��خ ۹۶/۲/۳ دکت��ر عس��گری مدی��ر ش��بکه 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان مالرد به همراه دکتر 
عبدالله��ی پ��ور معاون بهداش��ت ش��بکه و جمعی از 

پرس��نل در محل برپایی نمایش��گاه خطر س��نجی 
س��کته های قلبی مغزی و س��رطان به مناسبت هفته 
سالمت که با همکاری شهرداری مالرد برپا گردید 
بازدید به عمل آوردند.  دکتر عسگری در این بازدید 
به س��ئواالت بازدید کنندگان ش��خصًا پاس��خ دادند . 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در این نمایش��گاه غرفه های 
مش��اوره تغذیه، مشاوره س��المت روان، آموزش در 
خصوص نش��انگر های رنگی بر روی برچس��ب مواد 
غذای��ی ب��ه منظ��ور ارتق��اء الگوی تغذی��ه مصرف 
کنن��دگان، کنت��رل ق��د و وزن و BMI، اندازه گیری 
فش��ار خون و قند خون، آموزش در رابطه با آمادگی 
در حوادث و بالیا، آموزش بهداش��ت دهان و دندان 
انجام ش��د ، بروش��ور ، پمفلت آموزشی و کتاب خطر 
سنجی سکته های قلبی مغزی و سرطان به سفیران 

سالمت خانوارها توزیع گردید.

ویزی�ت رای�گان در درمانگاه تك تخصصی 
ش�هید سردار تهرانی مقدم به همت كانون 
بس�یج جامع�ه پزش�کی دانش�گاه علوم 

پزشکی ایران 

کانون بس��یج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
م��الرد، برنام��ه ویزیت رای��گان برای بیم��اران در 
درمانگاه تک تخصصی ش��هید س��ردار تهرانی مقدم 

در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه برگزار کرد.
مصادف با ایام اهلل دهه فجر، به همت کانون بس��یج 
جامع��ه پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران و 
همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مالرد، 
در درمان��گاه تک تخصصی ش��هید س��ردار تهرانی 
مقدم که به صورت موقت در مرکز بهداشتی درمانی 
ش��بانه روزی حض��رت ابوالفض��ل )ع( در منطق��ه 
سرآسیاب برپا شده بود اقدام به ویزیت رایگان ویژه 
بیماران منطقه مالرد-سرآس��یاب در روزهای س��ه 
ش��نبه و چهارش��نبه ۱۷  و ۱۸  بهم��ن م��اه توس��ط 
متخصصی��ن  نمودن��د. گفتن��ی اس��ت در این اقدام 
خیرخواهانه پرس��نل شبکه بهداشت و درمان مالرد 
بویژه واحد های بس��یج جامعه پزش��کی، نظارت بر 
درمان، گس��ترش ش��بکه، اورژانس ۱۱۵، س��المت 
جوانان، نوجوانان و مدارس، پیش��گیری و مبارزه با 
بیم��اری ه��ا، آموزش و ارتقاء س��المت ) که اقدام به 

توزیع رسانه و آموزش در زمینه خود مراقبتی نمودند 
( و پرسنل مرکز بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل 
)ع( سرآس��یاب جه��ت خدم��ت رس��انی ب��ه مردم 
حضوری چش��مگیر داشته و متخصصین رشته های 
مختلف ) قلب، ارتوپدی، زنان، چش��م ( و پزش��ک 
عمومی از مراکز ش��هید اکبر آبادی، ش��فا یحیاییان و 
مجتمع حضرت رس��ول اکرم )ص( حضور داش��تند  و 
در ای��ن دو روز ویزی��ت بیم��اران و تجوی��ز دارو ب��ه 
صورت رایگان انجام پذیرفت. الزم به ذکر است که 
فرماندار ، امام جمعه و مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان مالرد از محل برگزاری این طرح بازدید 
نموده و از پرس��نل و متخصصین تقدیر و تش��کر به 
عمل آوردند. مردم نیز از این طرح بس��یار اس��تقبال 
کرده و خواس��تار بیش��تر ش��دن چنی��ن طرح هایی 

شدند.

افتتاح یك پایگاه س�المت روستایی و یك 
خان�ه بهداش�ت به مناس�بت ده�ه فجر در 

شهرستان مالرد

ب��ه مناس��بت ای��ام ا... ده��ه مب��ارک فج��ر انقالب 
اس��المی، ی��ک پای��گاه س��المت روس��تایی و یک 
س��اختمان جدید خانه بهداش��ت در شهرستان مالرد 
افتت��اح ش��د. روز ش��نبه م��ورخ ۹۶/۱۱/۲۱ پای��گاه 
س��المت روس��تایی قلعه فرامرزیه و ساختمان جدید 
خانه بهداش��ت روس��تای قبچاق با حض��ور نماینده 
شهرس��تان های مالرد، ش��هریار و قدس در مجلس 
ش��ورای اس��المی، امام جمعه، فرماندار، مدیر شبکه 
بهداش��ت و درمان و جمعی از مس��ئولین شهرستان 

مالرد افتتاح شد .

دکتر غالمرضا عسگریشهرستان مالرد
مدیر شبکه بهداشت و درمان  مارد
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شهرسـتان بهارسـتان بر اسـاس 
مصوبـه هیئـت دولـت در مـورخ 
11/12/89 بـا انتـزاع 67 کیلومتر 
مربـع  کیلومتـر   329 از  مربـع 
شهرسـتان ربـاط کریم تأسـیس 
لحـاظ  از  شهرسـتان  شـد.این 
تقسـیمات کشوری دارای 2 بخش 
بوسـتــان و گــلسـتان، سه شهر 

صالحیه،گلسـتان و نسـیم شـهر و 
خیرآبـاد،  اوریـن،  روسـتاهای 
همدانـک، امامزاده باقر )ع(، میمنت 
آبـاد و ریـه مـی باشـد. جمعیـت 
شهرسـتان بهارسـتان بر اسـاس 
سرشـماری نفوس و مسـکن سال 
1393 -567593 نفر می باشد که 
نقـاط   جمعیـت   نفـر   507643

روسـتایی و 59950 نفـر جمعیـت 
مناطق شـهری است.متوسط رشد 
سـاالنه شهرسـتان 2/5 درصـد 
است. تراکم نسبی در هر کیلومتر از 
 ایـــن شهرسـتــان 7815 نفـر 
می باشـد تراکـم جمعیتـی بـاال که 
رکورددار دومین شهر متراکم دنیا را 

به خود اختصاص داده است.

افتتاح مركز خدمات جامع س�المت شهید 
صدوقی شبکه بهداشت و درمان بهارستان 
با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور در امور 
حقوق شهروندی و معاون سیاسی انتظامی 

استاندار تهران در هفته دولت

با توجه به احداث ۷ مرکز خدمات جامع س��المت و 
پایگاه سالمت، یکی از مراکز خدمات جامع سالمت 
به نام ش��هید صدوقی در هفتمین روز از هفته دولت  
مطابق با ۸ ش��هریور س��ال ۹۶ باحضور خانم دکتر 

م��والوردی؛ دس��تیار وی��ژه رئیس جمه��ور در امور 
حق��وق ش��هروندی و آق��ای دکتر چاوش��ی؛ معاون 
سیاسی انتظامی استاندار تهران، فرماندار شهرستان، 
بخش��داران، دهیاران، ش��هرداران، اعضای شورای 
ش��هر شهرس��تان  و سایر مسئولین ادارات شهرستان 
بهارس��تان و دکت��ر میرزای��ی؛ معاون فن��ی معاونت 
بهداش��تی و س��رکار خانم لک کارش��ناس گسترش 
معاونت بهداش��تی دانش��گاه ایران و دکتر دمیریان 

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان افتتاح شد.
دکت��ر دمیری��ان ضم��ن ارائه گ��زارش مختصری از 
برنامه های طرح تحول نظام س��المت در شهرستان 
بهارس��تان گف��ت: اج��رای کلی��ه پروژه ه��ا از محل 
اعتبارات متمرکز وزارت بهداش��ت درمان و آموزش 
پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران تأمین گردیده 
که شامل ساخت ۵ پایگاه سالمت و ۲ مرکز خدمات 
جام��ع س��المت در قال��ب طرح  تحول س��المت می 
باش��د. ایش��ان افزودن��د ۷ پروژه بهداش��تی درمانی 
شهرس��تان بهارس��تان با همت پرس��نل این شبکه و 
حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران و فرمانداری 
شهرس��تان ط��ی ۵ م��اه احداث ، تجهی��ز و به مرحله 
بهره برداری رسیده است . که کلیه خدمات بهداشتی 
درمان��ی در قال��ب ط��رح تح��ول نظام س��المت در 
واحدهای افتتاح ش��ده به صورت رایگان ویا با تعرفه 
دولت��ی ارائ��ه می گردد. س��پس در حین بازدید آقای 

دکت��ر میرزای��ی مع��اون فنی معاونت بهداش��تی در 
خصوص سامانه سیب توضیحاتی را جهت حاضرین 
ارائه دادند. ایش��ان افزودند: دانش��گاه علوم پزش��کی 
ایران بیش از پنج میلیون جمعیت را تحت پوش��ش 
دارد که بیش از سه میلیون از این جمعیت در سامانه 
س��یب ثبت نام گردیده اند که با وارد نمودن کد ملی 
افراد در س��امانه ، پرونده الکترنیکی آنان جهت ثبت 
خدمات طرح ادغام در کل کش��ور در دس��ترس مراکز 
بهداش��تی ق��رار م��ی گی��رد. در پای��ان خان��م دکتر 
موالوردی معاون حقوق شهروندی رییس جمهور و 
آقای دکتر چاوش��ی معاون اجتماعی اس��تاندار تهران 
از زحمات دکتر دمیریان و پرس��نل ش��بکه بهداشت، 
مس��ئولین دانش��گاه علوم پزشکی ایران و فرمانداری 
شهرستان و سایر مسئولین در ساخت و راه اندازی ۵ 
پایگاه س��المت و ۲ مرکز خدمات جامع ش��هری در 
مدت زمان کوتاه تشکر و قدردانی کردند و از خداوند 
متعال برای دس��ت اندرکاران توفیق خدمت در نظام 
جمهوری اس��المی ایران و س��المت و س��عادت از 
خداوند متعال خواس��تار ش��دند. گفتنی اس��ت، مرکز 
خدمات جامع س��المت ش��هید صدوقی در دو طبقه با 
زیربن��ای ۳۴۰ مت��ر مربع احداث گردی��ده که زمین 
واحد مذکور توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر 
نس��یم ش��هر به ص��ورت رای��گان در اختیار ش��بکه 

بهداشت و درمان بهارستان قرار داده شده است. 

دكت�ر ناصری پ�ور؛ رئیس دانش�گاه علوم 
پزش�کی و خدمات بهداشت درمانی ایران، 
از شبکه بهداشت و درمان بهارستان بازدید 

كردند

دکت��ر ناصری پور؛ رئیس دانش��گاه ب��ه همراه دکتر 
عبادی فرد آذر؛ معاون بهداش��تی دانش��گاه و س��ایر 
معاونین، روز ۷ آذرماه ۱۳۹۶ از ستاد شبکه بهداشت 

و درمان بهارستان و واحدهای آن بازدید نمودند.
نشست بررسی وضعیت سالمت شهرستان با حضور 
دکتر س��لیمان پور فرماندار محترم شهرس��تان، دکتر 
دمیریان؛ مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان بهارستان، 
حجت االس��الم والمس��لمین حاج آقا نجان؛ مسئول 
دفات��ر نماین��ده محترم مجلس ش��ورای اس��المی، 
جناب آقای دکتر عباس��ی؛ رییس بیمارس��تان امام 
حس��ین )ع( در س��الن جلس��ات برگزار ش��د. دکتر 
دمیری��ان گزارش��ی از فعالی��ت های انجام ش��ده در 
خصوص افتتاح ۲ مرکز خدمات جامع س��المت و ۵ 
پایگاه س��المت در بهارس��تان، افزایش تعداد پایگاه 
اورزانس از ۵ پایگاه به ۷ پایگاه، بهبود اس��تاندارد و 
بهس��ازی مراکز و پایگاههای بهداش��تی و پیشرفت 
فیزیک��ی ۷۰ درص��دی کلینیک ویژه گلس��تان و ۳۰ 
درصدی کلینیک ویژه نس��یم ش��هر در حال ساخت 
توس��ط ش��بکه ارائه نمود. دکتر ناص��ری پور اظهار 
نمودن��د: در دول��ت دوازدهم معاون��ت اجتماعی در 
دانش��گاه با هدف ایجاد دیدگاه س��المت محور در 
مس��ئولین فرابخش��ی تحت پوش��ش دانشگاه علوم 
پزشکی ایران تشکیل گردید. دانشگاه علوم پزشکی 
ای��ران بزرگتری��ن جمعی��ت تحت پوش��ش در بین 
دانش��گاههای مس��تقر در تهران را دارا می باشد. که 
مورد انتظار است این حوزه معاونت پلی بین دانشگاه 
و مس��ئولین برون بخش��ی  عمل کند که بتوانیم نگاه 
س��المت مح��ور را ب��ه جامعه القاء کنی��م و با حضور 
مسئولین، مشکالت حوزه سالمت کاهش پیدا کند. 
ایش��ان در ادامه از فرماندار خواس��ت نگاه محوری 
نس��بت به مقوله س��المت داش��ته باشند و در تمامی 
جلس��ات ب��رون بخش��ی این دی��دگاه  ب��ه مدیران 
شهرس��تانی منتق��ل ش��ود و نیز با توج��ه به برپایی 
ش��ورای س��المت در وزارت بهداش��ت از فرماندار 
شهرستان خواست شورای سالمت را در فرمانداری 

تشکیل و مشکالت در آن مطرح و بررسی گردد.
فرمان��دار شهرس��تان ضمن قدردانی از تالش��های 

ح��وزه ی س��المت اظه��ار نم��ود: عالوه ب��ر حوزه 
س��المت ک��ه اخی��راً یک جهش در جه��ت افزایش 
س��رانه سالمت داشته در حوزه پیشگیری، آموزش و 
بهداش��ت محیط نیز بیش��تر از وسع، توان، ظرفیت و 
منابع انس��انی کار کرده اند. دکتر مس��عود ناصری پور 
ضمن بازدید از روند س��اخت کلینیک ویژه گلس��تان 
خواس��تار راه اندازی و تس��ریع در بهره برداری این 
کلینیک تا اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۷ گردید. تا ارائه 
خدم��ات مطلوب و مورد انتظار ش��هروندان صورت 
گیرد. ایش��ان از پروژه ی س��اخت س��تاد شبکه و نیز 

بیمارستان امام حسین )ع( نیز دیدن کردند.

افتخ�اری دیگ�ر برای ش�بکه بهداش�ت و 
درمان بهارستان

دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان 
بهارس��تان به عنوان مدیر نمونه شهرس��تان انتخاب 
گردید. دکتر دانوش دمیریان مدیر شبکه بهداشت و 
درم��ان بهارس��تانبه عنوان مدیر نمونه شهرس��تان 
بهارس��تان انتخاب و برگ زرین دیگری در کارنامه 
روسایدانش��گاه علوم پزش��کی ایران رقم خورد. به 
گ��زارش روابط عمومی ش��بکه بهداش��ت و درمان 
بهارس��تان: در آخری��ن روز هفته دول��ت در تاریخ ۸ 
شهریور ۱۳۹۶در سفر دکتر موالوردی معاون حقوق 
ش��هروندی ریی��س جمه��ور و آقای دکتر چاوش��ی 
معاون اجتماعی اس��تاندار ته��ران در آیین تجلیل از 
مدیران برتر که در ایام ش��هادت ش��هیدان رجایی و 
باهنر و هفته دولت در فرمانداری برگزار ش��د، دکتر 
دان��وش دمیری��ان مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان 
بهارس��تان به عنوان مدیر نمونه و ش��بکه بهداشت و 
درمان بهارس��تان به عنوان دس��تگاه برتر شهرستان 

انتخاب شد.

كلنگ زنی س�تاد ش�بکه بهداشت و درمان 
بهارس�تان و مركز خدمات جامع س�المت 
ش�هید صبوری و مركز مش�اوره بیماریهای 
رفتاری توس�ط ش�بکه بهداش�ت و درمان 

بهارستان در ایام اهلل دهه فجر
در هفتمی��ن روز از ای��ام مب��ارک دهه فجر مطابق با 
روز ۱۹ بهم��ن س��ال ۹۶، مراس��م آئی��ن کلنگ زنی 

مرکز خدمات جامع س��المت ش��هید صبوری و مرکز 
مش��اوره بیماریهای رفتاری توسط شبکه بهداشت و 
درم��ان بهارس��تان ب��ا حض��ور امامی امی��ن معاون 
اس��تاندار ته��ران، حاج آقا ن��وروزی نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی، دکتر سلیمان پور فرماندار، 
آق��ای طاهرخانی بخش��دار گلس��تان، آقای عالمی 
مع��اون عمران��ی فرمان��داری، مهن��دس ع��رب 
شهردارگلس��تان، آقای جهانتاب ش��ورای گلستان و 
دکت��ر دمیری��ان مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان و 
معاونین ش��بکه و سایر مس��ئولین شهرستان برگزار 
گردی��د. دکتر دمیریان اظه��ار نمودند: احداث پروژه 
مرکز خدمات جامع س��المت ش��هید صبوری و مرکز 
مش��اوره بیماریهای رفتاری توسط شبکه بهداشت و 
درمان بهارستان در زمینی به متراژ ۱۸۰۰ متر مربع 
با زیر بنا ۲۰۰۰ متر مربع در س��ه طبقه و با اعتباری 
بال��غ ب��ر ۶ میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان ش��روع به 

ساخت می شود.

در  س�المت  اتوب�وس  اس�تقرار 
شهرصالحیه،گلس�تان و نسیم شهر توسط 

شبکه بهداشت و درمان بهارستان

بن��ا ب��ه گزارش روابط عمومی ش��بکه بهداش��ت و 
درمان بهارس��تان: با همت و تالش مس��ئولین شبکه 
بهداش��ت و درمان بهارس��تان و همکاری شهرداری 
صالحیه، گلس��تان و نس��یم ش��هربه منظور خدمت 
رس��انی به همشهریان محترم شهرستان بهارستان 
اتوب��وس س��یار س��المت ب��ا حض��ور مراق��ب 
سالمت،کارشناس��ان تغذیه، کارشناسان واحد روان 
اق��دام به ارائه خدمات از جمله مراقبت میانس��االن، 
س��المندان و مش��اوره  تغذی��ه و بهداش��ت روان و 
همچنی��ن ان��دازه گیری فش��ار خون و آزمایش قند و 
چرب��ی ب��ه صورت رای��گان می باش��د. وی یکی از 
مزایای این برنامه را، در دس��ترس بودن بیش��تر این 
خدمات توس��ط مردم دانس��ت زیرا این اتوبوس در 
محالت مختلف ش��هر مس��تقر می ش��ود و خدمات 

بهداشتی را ارایه می کند.

شهرستان بهارستان

بعد از طرح تحول قبل از طرح تحول عنوان 
11 9 شهری

مرکز  بهداشتی درمانی 
4 4 روستایی
2 2 خانه بهداشت

26 16 شهری
پایگاه بهداشتی

1 0 روستایی

44 31 جمع کل 

دکتر دانوش دمیریان
مدیر شبکه بهداشت و درمان  بهارستان
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شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
از   1389/6/7 تاریـخ  از  قـدس 
شهرسـتان شـهریار منتـزع و بـه 
صـورت مسـتقل نسـبت بـه ارائـه 
خدمـات سـالمت اقـدام نمـوده 

است.
این شـبکه بر اسـاس شرح وظائف 
پیش بیني شـده در نظام سـالمت و 
در قالـب 14 واحـد سـتادي بـه امر 
برنامـه ریـزي، هدایـت، نظـارت، 
ارزشـیابي  و  اجـرا  سـازماندهي، 
برنامه هـا در سـطح مراکـز خدمات 
جامع سالمت شهرستان می نماید.
این شـبکه داراي 5 مرکز سـالمت 
سـالمت  مرکـز   2 شـهري، 
سـالمت  پایـگاه  روسـتائي،11 
شـهري و 2 خانـه بهداشـت، 1 
رفتـاری، 1  بیماریهـای  کلینیـک 
آزمایشـگاه مرجع، 1 مرکز طب کار 

بـوده کـه نسـبت به ارائـه خدمات 
بهداشـتي درماني به جهت پوشش 

اقدام می نماید.
شهرسـتان داراي یک بیمارسـتان 
40 تخت خوابي متعلق به سـازمان 
تأمین اجتماعي و 3 پایگاه اورژانس 
متعلـق بـه اورژانس شـهر تهران 
همچنیـن شهرسـتان  می باشـد. 
داراي 108 پزشـک عمومـی،53 
 66 و  متخصـص  پزشـک 
دندانپزشـک، 12 درمانگاه شـبانه 
مطـب   58 از  بیـش  روزي، 
دندانپزشـکي، 12 آزمایشگاه، 58 
دفتـر کار مامایـي، 44 داروخانـه 
فعـال، 20 مرکـز تـوان بخشـی، 7 
مرکز رادیولوژی، 1 مرکز مشاوره و 
خدمـات مامایی، 1 درمانگاه دندان 
 2 ،mmt پزشـکی، 20 مرکـز فعـال
خانه بهداشـت کارگري؛ دو شرکت 

بهداشـت حرفـه ای، 2843 کارگاه 
تحـت پوشـش، 26264 مجمـوع 
شـاغلین کارگاهها، تعـداد 3096 
مرکـز تهیـه توزیـع مـواد غذایی و 
عمومـی  اماکـن   1665 تعـداد 

می باشد.
این شـبکه دارای 197 نفر پرسـنل 
قـراردادی  و  پیمانـی  رسـمی، 

می باشد.
اطالعات عمومي.

شهرسـتان قدس با مساحت 114 
کیلومتــــر مــربـــع مجـاور با 
شهرسـتان های کرج و شـهریار در 
غـرب اسـتان تهـران قـرار گرفته 
اسـت بطوریکه از شـرق و شـمال 
شـرقی بـه شهرسـتان تهـران، از 
غرب و جنوب غربی به شهرسـتان 
شهریار و از شمال و شمال و شمال 
غربی به شهرسـتان کـرج محدود 

می شود.
جمعیت کنونی: 316636 نفر

شهرسـتان قدس با وجود وسـعت 
کم یکی از متراکم ترین و انبوه ترین 
مراکز اسـتقراری جمعیتی اسـتان 
تهران و با اراضی مسـاعد زراعی و 
شـیبی مالیـم رو به نواحـی جنوبی 

قراردارد.

بازدی�د دكتر ناصری پور؛ ریاس�ت محترم 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی ایران و  دكتر عبادی فرد آذر معاون 
محت�رم بهداش�تی دانش�گاه از ش�بکه 

بهداشت و درمان شهرستان قدس

دکت��ر ناص��ری پ��ور؛ رئیس محترم دانش��گاه علوم 
پزشکی ایران و دکتر عبادی فرد آذر؛ معاون محترم 
بهداش��تی دانش��گاه، ضمن بازدید از  شبکه بهداشت 
و درم��ان شهرس��تان ق��دس در تاریخ  ۹۷/۷/۲۵ در 
جریان روند فعالیت های و عملکرد این ش��بکه قرار 
گرفتند.دکتر میرش��ریفی؛ مدیر ش��بکه بهداش��ت و 
درم��ان شهرس��تان، گ��زارش کامل��ی در خصوص 

وضعیت سالمت شهرستان، فعالیت های ارائه شده 
ی در بخ��ش دولت��ی و خصوص��ی، ش��اخص های 
س��المت، ارائه کردند که مورد تقدیر بازدیدکنندگان 
ق��رار گرفت.مدیر ش��بکه شهرس��تان قدس، اصلی 
ترین مش��کالت حوزه س��المت را نبود بیمارس��تان 
دانش��گاهی، کمب��ود پای��گاه اورژان��س، عدم وجود 
تش��کیالت ستاد ش��بکه، کمبود و مشکالت نیروی 
انس��انی برش��مردند. ایش��ان از رون��د اح��داث تنها 
بیمارستان این شهرستان، نیز مطالبی را ارائه دادند. 
در ادام��ه، دکت��ر ناصری پور، رهنمودهای الزم را در 
خصوص چگونگی رفع مشکالت فوق بیان نموده و 
به همراه معاونت بهداش��تی دانش��گاه، از پروژه های 
توس��عه ستاد شبکه در طبقه فوقانی ساختمان فعلی، 
پروژه احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان 
ق��دس و توس��عه آزمایش��گاه مرکز خدم��ات جامع 

سالمت امام خمینی)ره( بازدید کردند.
گفتنی اس��ت، فاز اول این پروژه در مرحله پیش��رفت 
ص��د در ص��دی ب��وده و ف��از دوم آن در حال پیگیری 

جهت مناقصه و انتخاب پیمانکار می باشد.
پ��روژه ی اح��داث بیمارس��تان ۱۶۰ تختخواب��ی 
شهرس��تان قدس یکی از مصوبات س��فر ریاس��ت 
جمهور به این شهرس��تان در س��ال ۹۴ اس��ت که در 
زمین��ی ب��ه مس��احت ۲۷۰۰۰ هزار متر مربع  و با زیر 

بنای ۱۵۰۰۰ هزار متر مربع احداث می شود.

افتت�اح مركز خدمات س�المت روس�تایی 
هف�ت جوی و پایگاه س�المت امام حس�ن 
مجتبی)ع( توسط شبکه بهداشت و درمان 

قدس

روابط عمومی ش��بکه بهداشت و درمان قدس: دکتر 
میرش��ریفی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان قدس در 
راس��تای اج��رای طرح تحول س��المت در حوزه ی 
بهداش��ت و نیز افزایش دسترس��ی مردم به خدمات 

این حوزه، مرکز خدمات س��المت روس��تایی هفت 
جوی و پایگاه س��المت امام حس��ن مجتبی)ع( را در 
ده��ه فج��ر امس��ال افتت��اح کردند.  مرک��ز خدمات 
س��المت روس��تایی هف��ت ج��وی، به مت��راژ ۲۳۰ 
مترمرب��ع در دو طبق��ه وب��ا  اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد 
ریال و پایگاه س��المت امام حس��ن مجتبی)ع(، در 
زمین��ی به مس��احت ۶۰۰ متر مرب��ع و با زیربنایی به 
مت��راژ ۱۷۰ مت��ر مربع و ب��ا اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد 
ریال احداث ش��ده اس��ت.گفتنی است، افتتاح پایگاه 
س��المت هفت جوی، با حضور امامی امین؛ معاون 
محترم اس��تاندار تهران و مهندس محمدی فرماندار 
محترم شهرس��تان قدس انجام ش��ده اس��ت. ایشان 
اظه��ار امیدواری کردند؛ افتت��اح این مرکز و پایگاه، 
گام مؤثری باشد تا بتوانیم خدمات حوزه ی سالمت 

را مطلوب تر ارائه کنیم.

مع�اون وزی�ر راه و شهرس�ازی و نماینده ی 
مجلس، از پروژه  بیمارستان 160 تختخوابی 

شهرستان قدس، بازدید كردند

روابط عمومی ش��بکه بهداش��ت و درمان قدس: در 
تاری��خ ۹۷/۷/۱۲ دکتر علی��زاده؛ معاون محترم وزیر 
راه و شهرسازی، مهندس محمودی؛ نماینده محترم 
مجلس شورای اسالمی، مهندس محمدی؛ فرماندار 
شهرس��تان به همراه دکتر س��ید حسین میرشریفی؛ 
مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان قدس از تنها 

بیمارستان دولتی این شهرستان بازدید کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کردند که در اسرع 
وق��ت مقدم��ات برگ��زاری مناقصه ف��از دوم پروژه 
احداث بیمارس��تان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان قدس 
و انتخ��اب پیمانکار مناس��ب فراهم می ش��ود. مدیر 
ش��بکه بهداش��ت و درمان قدس تصریح کردند: این 
پ��روژه ب��ا پیگی��ری و تالش های ص��ورت گرفته از 
سرعت و پیشرفت مناسبی برخوردار بوده، به نحوی 
ک��ه ف��از اول آن در ح��ال حاض��ر بی��ش از ۹۵ درصد 
پیش��رفت فیزیکی دارد و ان ش��اءاهلل در آینده بس��یار 
نزدیک فاز اول آن به طور کامل تکمیل خواهد شد.

برگ�زاری همایش بزرگداش�ت روز جهانی 
ایدز با همکاری مش�ترك شبکه بهداشت و 
درمان شهرس�تان قدس، ش�ورای اسالمی 
ش�هرقدس، س�ازمان فرهنگ�ی ورزش�ی 
بهزیس�تی  اداره  و  ق�دس  ش�هرداری 

شهرستان در تاریخ 96/9/13

ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان قدس، با هدف 
ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه در خصوص  بیماری 
ای��دز همای��ش را با همکاری ارگانهای شهرس��تان 
برگ��زار ک��رد. در ای��ن برنامه، مهن��دس محمدی؛ 
فرماندار محترم شهرس��تان، ضمن تأکید بر اهمیت 
اطالع رس��انی مناس��ب و همه جانبه و پیش��گیری از 
گس��ترش بیماری ایدز در جامعه، به ویژه در قش��ر 
جوان خواس��تار فرهنگ س��ازی هرچه بیشتر در این 
زمین��ه ش��دند و از زحم��ات و پیگیری های مس��تمر 
دکتر میرش��ریفی که تمام تالش خود را در راس��تای 
ارتق��اء س��طح س��المت ش��هروندان و بهداش��ت 
شهرستان به کار گرفته اند، تقدیر و تشکر کرده و از 
درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون را برای ایشان 
خواس��تار ش��دند. گفتن��ی اس��ت در ای��ن همایش، 
موضوع��ات مهم��ی در خصوص بیماریهای رفتاری 
نوپدید و خصوصًا بیماری ایدز به ش��رکت کنندگان 

آموزش داده شد. 

بس�یج جامعه پزشکی شهرستان قدس، به 
مناس�بت گرامیداش�ت هفته بسیج، طرح 

رهنمون را اجرا كرد

به مناسبت فرا رسیدن هفته گرامیداشت بسیج و در 
راس��تای اج��رای آغاز طرح ش��هید دکت��ر رهنمون، 

کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان قدس، در روز 
دوش��نبه م��ورخ۹۶/۸/۳۰ اقدام ب��ه برگزاری برنامه 
ویزی��ت رای��گان در ح��وزه مقاومت بس��یج حضرت 
پبامب��ر اعظ��م )ص( توس��ط تیم جهادی ش��هدای 
مدافع حرم روس��تای دانش کرد.  در این برنامه ۳۰ 
مورد ویزیت توس��ط پزش��ک، ۴۲ مورد اندازه گیری 
فش��ار خون و ۴۲ مورد اندازه گیری قند خون انجام 
ش��د و تعدادی از مراجعین نیز مش��اوره روان شناسی 
دریافت نمودند. همچنین نس��بت به توزیع رس��انه 
ه��ای آموزش��ی ش��امل ان��واع پمفلت و بروش��ور با 
موضوعات آش��نایی با عالئم و راه های پیش��گیری و 
درم��ان انواع بیماری ها اقدام گردید. گفتنی اس��ت، 
در راس��تای ارائه ی خدمات رایگان به مناطق کمتر 
توسعه یافته، این طرح به طور مستمر، روزهای پنج 

شنبه انجام می شود. 

برپایی2 غرفه س�المت در محل مصلی نماز 
جمعه شهرس�تان به مناس�بت ایام ا... دهه 
مب�ارك فجر  توس�ط كانون بس�یج جامعه 

پزشکی شهرستان قدس 

ب��ه مناس��بت فرا رس��یدن ایام ا.. ده��ه مبارک فجر، 
کانون بس��یج جامعه پزش��کی شهرستان قدس روز 
جمع��ه م��ورخ ۹۶/۱۱/۲۰ اقدام ب��ه برپایی ۲ غرفه 
سالمت در محل مصلی نماز جمعه شهرستان نمود. 
در این غرفه ها ضمن اندازه گیری فش��ارخون و قند 
خ��ون ۲۴۰ نف��ر از نمازگ��زاران ، تع��دادی رس��انه 
آموزش��ی ش��امل انواع پمفلت، بروشور، تراکت و ... با 
موضوع��ات مختل��ف بهداش��تی و درمان��ی از جمله 
مراکز پزشکی غیر مجاز، سل، دیابت، ایدز، راههای 
پیشگیری از ابتال به اعتیاد، و ...  توزیع گردید. آقای 
دکتر میر ش��ریفی، مدیر ش��بکه و مدیر کانون بسیج 
جامعه پزش��کی شهرس��تان قدس اظهار امیدواری 
کردن��د ب��ا برگزاری این گون��ه برنامه ها، ضمن ارائه 
خدم��ات مطلوبت��ر و افزای��ش رضایتمندی مردم به 
نظ��ام مق��دس جمهوری اس��المی ای��ران، موجب 
افزای��ش آگاه��ی و ارتق��اء س��المت ، غربالگری و 

بیماریابی در بین مراجعین می گردد.

 دکتر سید حسین میرشریفیشهرستان قدس
مدیر شبکه بهداشت و درمان  قدس
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مرکز بهداشـت شمال غرب تهران 
جمعیتـی بالغ بـر 1813137 نفر و 
مناطـق 2، 5 و 6 را تحـت پوشـش 

دارد. 
این مرکز با 89 مرکز خدمات جامع 
سـالمت، پایـگاه سـالمت و خانـه 
بهداشت، خدمات حوزه ی سالمت 

را به مردم ارائه می دهد. 
در حـال حاضـر، تعـداد 19180 
امکنـه، 3949 کارگاه و کارخانـه، 
957 مدرسـه و 203524 دانـش 

آموز تحت پوشش مرکز هستند. 
گفتنـی اسـت، وزارتخانـه هـای 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

کشور، جهاد کشاورزی، فرمانداری 
تهـران و نهاد امور بانوان و خانواده 
ریاسـت جمهـوری در محـدوده ی 
تحت پوشش این مرکز قرار دارند. 
کـه میتـوان از ایـن پتانسـیل ها در 
راسـتای اهداف عالیه سالمت بهره 

جست.

راه اندازی 13 مركز و 37 پایگاه سالمت در 
راس�تای اج��رای طرح تحول س�المت در 

حوزه ی بهداشت

در راس��تای برنامه طرح تحول نظام س��المت و به 
منظور تکمیل پوش��ش نظام ش��بکه و نیل به هدف 
دسترس��ی عادالنه همگان به خدمات بهداشتی،۱۳ 
مرک��ز خدم��ات جامع س��المت و ۳۷  پایگاه توس��ط 
مرکز بهداش��ت ش��مال غرب تجهیز و با اس��تفاده از 

توان بخش خصوصی راه اندازی گردید.
ه��م چنی��ن در راس��تای تأمین نیروی انس��انی این 
واحده��ای ارای��ه دهن��ده خدمت،۸ دوره آموزش��ی 
یکماهه برای ۴۴۸ مراقب س��المت برگزار و به طور 

مستقیم برای ۳۱۲ نفر اشتغال زایی گردید.
گقتن��ی اس��ت ک��ه در حال حاض��ر ۲۶ مرکز، ۵ خانه 
بهداش��ت  و ۳۷ پای��گاه در مح��دوده مناط��ق تحت 
پوش��ش مرکز بهداش��ت ش��مال غرب در حال ارایه 

خدمت مطلوب می باشند.

تش�کیل پرونده الکترونیك س�المت برای 
بیش از963834 نفر

 به همت مرکز بهداشت شمال غرب تا پایان بهمن 
م��اه س��ال ج��اری، ب��رای بی��ش از ۹۶۳۸۳۴ نفر از 
جمعی��ت س��اکن در مناطق تحت پوش��ش، پرونده 
الکترونیک س��المت تشکیل و بیش از ۱۱۷۵۴۷۱۱ 
خدمت بهداش��تی به ۱۴۷۳۹۸۶ مراجعه کننده ارائه 
گردید. مقایسه آمارهای ثبت شده در سامانه، نشان 
دهنده وضعیت صعودی ثبت جمعیت و ارائه خدمت 
به همش��هریان گرامی می باش��د ک��ه این موفقیت 
چش��مگیر حاصل حمایت و راهنمایی های مدبرانه 
حوزه محترم معاونت بهداش��تی دانش��گاه، افزایش 
تعام��ل و کارتیم��ی کلیه همکاران س��تاد و محیطی، 
استفاده بهینه از کلیه امکانات و فرصت های اطالع 
رسانی از جمله پیامک انبوه، مراجعه به درب منازل، 
نص��ب بن��ر و توزی��ع تراک��ت های اطالع رس��انی 
دراماک��ن عمومی و پرت��ردد، بازبینی در فرآیندهای 

انجام کار مرتبط با ارباب رجوع و... می باشد.

برگ�زاری 5778 جلس�ه آموزش�ی درون 
بخشی و برون بخشی توسط مركز بهداشت 

شمال غرب تهران

 در راس��تای افزایش س��طح س��واد سالمت عموم و 
تبدی��ل ب��اور ب��ه رفتار بهداش��تی، در ط��ی ده ماهه 
نخس��ت س��ال جاری بیش از ۵۷۷۸ جلسه آموزشی 
گروه��ی درون بخ��ش و ب��رون بخش برگزار ش��ده 
اس��ت. گفتنی اس��ت در جریان برگزاری این کالس 
ه��ا بی��ش از ۱۸۵۹۴۴ نفر آموزش های س��المتی با 
موضوعات مختلف بهداش��تی از جمله: خودمراقبتی 
ف��ردی، پیش��گیری از بیماری ها، بهداش��ت مادر و 
کودک، تغذیه سالم و ... را دریافت نمودند. همچنین 
۵۴۴۸۳۲ نف��ر ب��ه ص��ورت چهره ب��ه چهره آموزش 
دیده و بیش از ۸۴۴۵۶ رس��انه آموزش��ی توزیع شده 

است.

برگ�زاری 21 غرفه و نمایش�گاه س�المت و 
انجام 14 بس�یج اطالع رس�انی توسط مركز 

بهداشت شمالغرب تهران

در س��ال ۹۶، بیش از ۲۱ غرفه س��المت و ۱۴ برنامه 
بسیج اطالع رسانی اجرا گردید.

ب��ا برنام��ه ریزی و هماهنگ��ی های صورت گرفته با 
ادارات و سازمان های برون بخش و در مناسبتهای 
مختلف بهداش��تی و در راس��تای جلب مش��ارکت و 
حس��اس س��ازی عموم��ی مردم، بی��ش از ۲۱ غرفه 
س��المت و ۱۴ برنامه بس��یج اطالع رسانی در اماکن 
مختلف از جمله ایستگاه های مترو، پارک ها، پایانه 
مس��ارفربری، دانش��گاه های تحت پوشش، وزارت 
خانه های بهداش��ت  و جهاد کش��اورزی، بیمارستان 
ها و ... برگزار گردید. از جمله این پویش ها، میتوان 
به پویش اطالع رس��انی خطر س��نجی س��کته های 
قلبی و عروقی  که مورد اس��تقبال چش��مگیر عموم 

مردم قرار گرفت اشاره کرد.

انجام 28545 مورد بازدید از اماكن عمومی 
و مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی

با وجود اینکه تعداد بازرس��ین در اختیار کمتر از ۵۰ 
درصد نیروی مورد نیاز می باش��د،روند  فعالیت های 
بهداش��ت محیط در اغلب پارامتر ها، نش��انگر رش��د 
قاب��ل توج��ه می باش��د. ب��ه منظور حف��ظ و تامین 
س��المت جامعه تحت پوش��ش،  در ۹ ماهه ابتدایی 
س��ال ۹۶ تع��داد ۲۶۱۴۴ م��ورد بازدید از مراکز تهیه 
توزی��ع م��واد غذای��ی و تع��داد ۲۴۰۱ م��ورد بازدید 
بهداش��تی از اماکن عمومی در منطقه  تحت پوش��ش 
انج��ام گردی��د. باوجود  کاه��ش ۱۹ درصدی تعداد 
بازرس��ین بهداش��ت محیط نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قب��ل، ضم��ن افزایش کیفی وس��ایل نقلیه در 
اختیار بازرسین تعداد خودروها از ۶ دستگاه به ۹ الی 
۱۰ دس��تگاه در روز، با بس��یج س��ایر امکانات تعداد 
بازرس��ی مراک��ز تهیه و توزیع م��واد غذایی و اماکن 
عمومی از ۲۳۵۳۲ به تعداد ۲۸۵۴۵ )معادل ۲۰,۵ % 
(  افزای��ش داش��ته اس��ت .همچنین تع��داد اقدامات 
قانون��ی )پلم��پ( مراکز تهی��ه و توزیع مواد غذایی و 
اماک��ن عموم��ی دارای نواقص بهداش��تی از ۳۳۶ به 
۴۴۹ )معادل ۳۳%(  افزایش یافت.گفتنی اس��ت در 
جری��ان ای��ن بازدید ه��ا ۱۰۷۲ مورد نمونه برداری از 
م��واد غذای��ی ،نان و نمک انج��ام و اقدامات قانونی 
ب��رای نمون��ه ه��ای غی��ر قاب��ل مص��رف صورت 

پذیرفت.

تکریم پرسنل و تقویت و برنامه مند نمودن 
پشتیبانی اداری

با عنایت به نقش بی بدیل منابع انس��انی در نیل به 
اهداف، مرکز بهداش��ت ش��مال غرب تهران ضمن 
بهره گیری از س��بک رهبری و مدیریت مش��ارکتی، 

اقدام��ات متع��ددی را در راس��تای تکریم و افزایش 
انگی��زه پرس��نلی انج��ام داده اس��ت. از جمل��ه این 
اقدام��ات م��ی توان به مواردی هم چون؛ اس��تفاده از 
اهرم های تشویقی، استقبال از پیشنهادات، انتقادات 
و نظرات، سنجش رضایت شغلی، برگزاری جلسات 
پرسش و پاسخ، حضور گروه مدیریتی در واحد های 
س��تادی، مراکز و پایگاه ها، ترویج و آموزش اصول 
اخ��الق اداری و حرف��ه ای، ارائه دس��تورالعمل ها و 

توصیه های کارشناسی و اداری و ... اشاره نمود.

برگزاری جلس�ات هماهنگی با مس�ئولین 
ارش�د ش�هری و اس�تانی)حمایت طلبی از 

مسئولین تاثیرگذار حوزه سالمت(

نظر به اهمیت بسیار مهم تعامالت و همکاری های 
برون بخش��ی در راس��تای اعتالی سالمت اقدامات 
متع��ددی ص��ورت پذیرفته اس��ت که از آن جمله می 
ت��وان ب��ه دی��دار و مکاتب��ه و برگزاری جلس��ه هم 
اندیش��ی با معاون اس��تاندار و فرماندار محترم ش��هر 
ته��ران ،مع��اون ام��ور طالب حوزه علمی��ه برادران 
استان،ریاس��ت امور مس��اجد ،امام جمعه و بخش��دار 
کن ، خیرین حوزه س��المت و ...اش��اره نمود. در این 
جلس��ات ضمن تش��ریح دستاورد های نظام سالمت 
،مه��م تری��ن نی��از ها و چالش ه��ای پیش رو ،بیان و 

مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر جواد گلشنی اصلشمال غرب تهران
رئیس مرکز بهداشت شمال غرب تهران
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مرکـز بهداشـت غـرب تهـران در 
سـال 1364 تاسـیس و در حـال 
حاضـر با جمعیتی بالغ بر 957483 

نفر را تحت پوشش دارد.
ایـن مرکز با هدف ارتقاي سـالمت 
سـاکنان غـرب تهران وبا شـعار" 
سـالمتي بـراي همـه " خط مشـي 
رضایـت  جلـب  را  خـود  اصلـي 
مشـتریان و بهبـود مسـتمر کیفیت 

خدمات قرارداده است .
مرکـز بهداشـت غـرب بر اسـاس 
شـرح وظائـف پیش بیني شـده در 
سیسـتم بهداشـتي در قالـب 10 
واحد سـتادي به امـر برنامه ریزي، 

هدایـت، نظـارت، سـازماندهي و 
ارزشـیابي برنامه ها در سطح مراکز 
بهداشـتی درمانـی و پایـگاه هـای 
بهداشـتی پرداخته وتامین )مالی - 
نیروی انسـانی- تجهیزات(پایش 
ونظـارت بـر فرآیندهـای جاری در 
واحـد هـای تابعـه را نیز بـه عهده 
دارد. ایـن مرکـز تحـت پوشـش 
دانشگاه علوم پزشکي ایران بوده و 
مناطـق شـهرداري تحت پوشـش 
مرکـز بهداشـت غـرب مناطـق ،9 
،21،18و 22می باشد که در منطقه 
ای به وسـعت144 کیلومتر مربع و 
20 درصـد وسـعت شـهر تهـران 

تحت پوشش مرکز بهداشت غرب 
مـی باشـد. ضمنـا مرکز بهداشـت 
غـرب تهـران 18 مرکـز خدمـات 
جامع سـالمت و 53 پایگاه سالمت 
ضمیمـه و غیـر ضمیمـه و یک خانه 
بهداشـت در مناطـق مذکـور تحت 
پوشـش خود دارد. مرکز بهداشـت 
غرب بر اسـاس شرح وظائف پیش 
بیني شـده در سیستم بهداشتي در 
قالب 10 واحد ستادي به امر برنامه 
ریزي، هدایت، نظارت، سازماندهي 
و ارزشـیابي برنامـه هـا در سـطح 
مراکـز بهداشـتی درمانـی و پایگاه 
هـای بهداشـتی پرداختـه وتامین 

)مالی - نیروی انسانی- تجهیزات(
پایش ونظارت بر فرآیندهای جاری 
در واحـد هـای تابعه را نیز به عهده 

دارد.

بازدید هیئت مدیران نظام س�المت بلژیك 
از مركز بهداشت غرب تهران 

هیاتی ۳ نفره از مدیران نظام سالمت کشور بلژیک 
ب��ه هم��راه کارشناس��ان مرتبط از واح��د بین الملل 
وزارت بهداش��ت و درم��ان و آم��وزش پزش��کی  در 
تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴  ساعت ۹ تا ۱۱ در مرکز بهداشت 
غرب تهران حضور یافتند. در ابتدا گزارش��ی به زبان 
انگلیس��ی توس��ط رییس مرکز بهداشت غرب تهران 
در خصوص نظام سالمت و برنامه ها و دسترسی به 
اه��داف کل��ی در مح��دوده ی تحت پوش��ش مرکز 
بهداش��ت غرب ارایه ش��د. در ادامه از  مرکز خدمات 
جامع س��المت والفجر  واحد های مختلف آن و هم 
چنین کلینیک پیش��گیری و پزش��ک خانواده بازدید 

شد. در طول بازدید به سواالت پاسخ داده شد. 

مركز بهداش�ت غرب ته�ران، برای ارتقای 
س�المت همش�هریان، فعالیتهای سالمت 

محیط را ارئه می دهد

دکتر احمدنیا، رئیس مرکز بهداش��ت غرب تهران در 
مصاحب��ه ب��ا روابط عمومی این مرکز از فعالیت های 
حوزه ی سالمت محیط می گوید: نظارت و بازرسی 
مراکز تهیه، تولید ، توزیع و نگهداری، حمل و نقل و 
ف��روش م��واد، خوردن��ی، آش��امیدنی و آرایش��ی و 
بهداش��تی و اماکن عمومی: به منظور حفظ و تأمین 
سالمت جامعه  و ارتقای  ایمنی مواد غذایی، کنترل 
و  نظارت بهداش��تی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 

و اماکن عمومی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
آذر  لغای��ت  )فروردی��ن  از  راس��تا  همی��ن  در 
امس��ال(۲۲۴۶۹ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع 
م��واد غذای��ی و ۴۴۳۹ مورد بازدید از اماکن عمومی، 
توس��ط بازرس��ین بهداشت محیط این مرکز، انجام و 
ضمن آموزشهای الزم به متصدیان ذیربط، اقدامات 

و پیگیری های قانونی الزم، انجام شده است. 
کنترل کیفی آب ش��رب ش��هری و روستایی: جهت 
اطمینان و انطباق کیفیت آب شرب با استانداردها و 
دس��تورالعمل های موجود، طی ۹ ماهه س��ال جاری، 
ضمن  ۶۵۸۹ مورد تس��ت کلرس��نجی آب ش��رب 
ش��هری، ۱۸۲۴ نمونه برداری میکروبی آب ش��رب 
ش��هری، ۱۲۲۰ موردنمون��ه برداری ش��یمیایی آب 
ش��رب ش��هری، ۷۴۷ مورد کلرس��نجی آب ش��رب 
روس��تایی، ۳۷ م��ورد نمون��ه ب��رداری میکروبی آب 
ش��رب روس��تایی و ۱۲ مورد نمونه برداری شیمیایی 
آب ش��رب روس��تایی، برداش��ت و مورد بررس��ی و 

آزمایش قرار داده است.
 کنترل کیفی مواد غذایی، نان های س��نتی و نمک 
خوراکی: در  بازه زمانی ۹ ماهه امس��ال،  تعداد ۶۴۱ 
م��ورد نمون��ه ب��رداری از مواد غذای��ی مختلف، نان 
س��نتی و نمک خوراکی انجام ش��ده اس��ت ، نتایج  
آزمایش��ات حاک��ی از نامنطب��ق ب��ودن ۲۷۵ مورد از 
نمونه ها، با اس��تانداردهای مرتبط بوده اس��ت، که 
اقدام��ات و پیگی��ری ه��ای الزم از جمل��ه آموزش و 
تش��کیل پرونده و پیگیری از طریق مراجع قضایی ، 
ص��ورت گرفته اس��ت . همچنین  مق��دار ۱۱۸۹۶,۴ 
کیلوگ��رم م��واد غذایی فاس��د و غی��ر قابل مصرف 
معدوم ش��ده اس��ت و متخلفین بهداش��تی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

کش��ف و شناس��ایی کارگاه ه��ای غیرمج��از تهیه و 
توزیع مواد غذایی: ۱۵ کارگاه غیرمجاز تهیه و بسته 
بندی مواد غذایی ش��امل: شناس��ایی، پلمپ و پرونده 
به مراجع قضایی ارس��ال ش��ده است. جمعا"  ۱۵۶۴۶ 
کیلوگ��رم م��واد غذایی  ضبط و ۷۸۸۶ کیلوگرم ماده 
غذای��ی غیرمج��از، تاری��خ مصرف گذش��ته و فاقد 

استعالم بهداشتی معدوم شده است.

افتتاح مركز مش�اوره ی بیماریهای رفتاری 
والفجر توسط مركز بهداشت غرب تهران

دکتر احمدنیا، رئیس مرکز بهداش��ت غرب تهران در 
مصاحب��ه با رواب��ط عمومی این مرکز از افتتاح مرکز 

مشاوره ی بیماریهای رفتاری والفجرخبر داد. 
 با توجه به اهمیت موضوع مراقبت از بیماران مبتال 
به ایدز،  بیماري هاي آمیزش��ي و رفتاري و همچنین 
موارد اعتیاد تزریقي مرکز بهداش��ت غرب تهران، به 
منظور  ایجاد فضایی مناس��ب جهت مراجعین مرکز 
مش��اوره بیماریهای رفتاری والفجر، س��اختمان مهد 
ک��ودک قدیمی که دارای س��ازه دی��وار های بار بر و 
س��تونهای آلماتور ب��ود را تخریب داخلی)۹۰درصد(  
نموده و س��پس بازس��ازی کامل ش��امل: سیس��تم 
گرمایش��ی، مکانیک، برق و تأسیس��ات انجام ش��د. 
ماحصل آن فضای فعلی کلینیک ش��امل ۱۰ اتاق و 
یک س��الن انتظار می باش��د، که به مناس��بت  هفته 
دول��ت و در  تاری��خ  ۹۶/۶/۴  ب��ا  حض��ور جناب آقای 
دکتر گل محمدی) مدیر گروه تخصصی پیشگیری 
و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی(، آقای دکتر 
فتحعلیان��ی ) مدیر گروه گس��ترش ش��بکه معاونت 
بهداش��تی(، دکت��ر هال��ه احمدنی��ا )ریاس��ت مرکز 
 بهداش��ت غ��رب ته��ران( و دکت��ر ماه��رخ عالیی 
)کارش��ناس مسئول گسترش شبکه مرکز بهداشت 

غرب( افتتاح شد.
در حال حاضر در این مرکز کلیه خدمات آموزش��ي، 
مش��اوره، تش��خیص ، پیش��گیري، مراقبت و درمان 
جه��ت گروههاي در معرض خطر، جهت افراد مبتال 

به اچ ای وی و هپاتیت انجام می شود.

آم�وزش دام�داران منطق�ه ب�ا اولویت تب 
 كریم�ه كنگو توس�ط بازرس�ان بهداش�ت 

حرفه ای مركز بهداشت غرب تهران 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی مرکز بهداش��ت غرب 
تهران: باش��یو ع و بروز تب کریمه کنگو در س��طح 
کش��ور و اع��الم و اب��الغ دس��تورالعمل های وزارت 
بهداش��ت درم��ان و آم��وزش پزش��کی، ب��ه منظور 
پیش��گیری و کنت��رل بیم��اری در منطق��ه از مورخ 
۹۶/۰۳/۳۰ لغای��ت ۹۶/۰۴/۴ آم��وزش های الزم در 
این خصوص توس��ط بازرس��ان بهداشت حرفه ای به 

دامداران فعال در منطقه تحت پوشش داده شد.

جلس�ه آموزش�ی تدوین برنامه عملیاتی با  
كارشناس�ان بهداشت حرفه ی كارخانجات 

مناطق تحت پوشش 

واحد آموزش سالمت مرکز بهداشت غرب تهران با 
در  ی  حرف��ه  بهداش��ت  واح��د  هم��کاری 
تاریخ۹۶/۰۹/۰۴، نشست خودمراقبتی سازمانی را با 
کارشناس��ان کارخانجات برگزار کرد.در این جلس��ه 
مس��ئول آموزش و ارتقای س��المت مرکز بهداشت، 
کارش��ناس بهداش��ت حرفه ی مرکز و کارش��ناس 
آموزش س��المت ۶۰ نفر از کارشناس��ان کارخانجات 
ش��رکت داش��تند. در این جلس��ه، دکتر تقی زاده، در 
خص��وص برنامه ی ملی خودمراقبتی و رویکردهای 
آن، خودمراقبتی س��ازمانی ونحوه ی تدوین برنامه 
ی عملیاتی س��ازمانی، لزوم و اهمیت پیش��گیری از 
بیماریها و همچنین شیوه ها ی ترویج زندگی سالم، 
توضیحات و جامعی ارائه ش��د.همچنین در خصوص 
خودمراقبتی در دیابت شامل: بیماری دیابت، عالئم، 
عوارض و راه های پیشگیری آن، مطالبی ارائه شد. 
مقررش��د شرکت کنندگان، ضمن تشکیل شوراهای 
ارتق��ای س��المت در مح��ل کار، برنامه ی عملیاتی 
س��ازمانی خ��ود را تدوی��ن و تا آخرآذر م��اه به مرکز 

بهداشت ارسال نمایند. 

راه ان�دازی ات�اق ش�یردهی ك�ودك در 
واحدهای تابعه مركز بهداشت غرب تهران

دکت��ر هال��ه احمدنی��ا از راه اندازی و تجهیز پنج اتاق 
ش��یردهی ک��ودک خب��ر داد. رواب��ط عمومی مرکز 
بهداشت غرب تهران: به منظور تکریم ارباب رجوع 
و برقراری رفاه و آس��ایش مادران باردار و ش��یرده، 
جه��ت رف��اه ح��ال مادرانی ک��ه در انتظ��ار دریافت 
خدم��ات بهداش��تی در مراک��ز هس��تند راه اندازی و 
تجهی��ز پنج اتاق ش��یردهی )م��ادر و کودک( در پنج 
مرکز )تهرانس��ر، المپیک، والفجر، ش��هرک آزادی و 

شهرک هواپیمائی( انجام گرفت. 

برگ�زاری كارگاه آموزش�ی پیش�گیری از 
خشونت خانگی  برای كارشناسان مراقبین 
س�المت مراك�ز بهداش�تی و پایگاهه�ای 

سالمت در مركز بهداشت غرب 

رواب��ط عموم��ی مرک��ز بهداش��ت غرب ته��ران از 
برگزاری کارگاه پیش��گیری از خش��ونت خانگی خبر 
داد. در ۱۴  آذر ماه س��ال جاری، واحد بهداش��ت روان 
مرکز بهداش��ت غرب تهران، کارگاه پیش��گیری از 
خش��ونت خانگی، را برای مراقبین س��المت برگزار 
کرد. در این کارگاه آموزشی ضمن اعالم اهداف کار 
گاه، مباح��ث عموم��ی در تعری��ف خش��ونت، انواع 
خشونت خانگی)جسمی، روانی، کالمی، اقتصادی و 
جنس��ی(، باوره��ای غل��ط در زمینه همس��ر آزاری، 
عوامل مختلف در ایجاد همسر آزاری توسط سرکار 
خان��م دکت��ر ش��هربانو قهاری)عض��و هیئت علمی 
دانشکده علوم رفتاری( و  مهارت ارتباط مؤثر)گوش 
دادن فع��ال، همدل��ی ک��ردن، ارتی��اط کالم��ی و 
غیرکالمی( توس��ط کارش��ناس بهداشت روان ستاد 

مرکز بهداشت غرب آموزش داده شد.

دکتر هاله احمدنیاغرب تهران
رئیس مرکز بهداشت غرب تهران
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حضـرت فاطمه زهرا )ع( روز جمعه 
بیستم ماه جمادی االخری در شهر 

مکه دیده به جهان گشود.
پیامبـر خدا چون از تولد فاطمه آگاه 
شـد، سـجدۀ شـکر بجـای آورد و 
چون از جانب حق تعالی، خبر یافته 
بـود؛ کـه سـالله و عتـرت او همه از 
فاطمـه بـه جهان پدید خواهند آمد، 
او را از همـۀ فرزندانـش دوسـت تر 
می داشت و چشم و دل به او روشن 
می سـاخت. اَِمّ سلمه گوید: »پیامبر 
مـرا به همسـری خویـش درآورد و 
امـور دختر خـود فاطمه را، به عهده 
مـن واگـذارد. گرچه من برحسـب 
وظیفه، او را در آداب و موارد مختلف 
زندگـی راهنمایـی می کـردم، ولی 
می دیـدم کـه حّقـا، او در همه کار و 
هـر مـورد، از مـن داناتـر و آگاه تـر 

است.«
فاطمـه در خانـۀ نبـوت و رسـالت 
پـرورش یافـت و از پـدر، دانـش و 
بینـش تلقـی نمـود. او نمونۀ واالی 
حسـن اخالق و سـالمت طبع بود و 
پیامبر خدا توجهی فراوان نسبت به 
مبـذول  او  تهذیـب  و  ترتیـب 
می داشـت و بـه دانش ها و فرهنگ 
دینی آراسته اش می ساخت و به راه 
هدایـت نبوی و صراط مسـتقیمش 

رهبری می فرمود.
فاطمـه )ع( ضرب المثـل کمال بود و 
در وجـودش ذخایری از انسـانیت، 
عفت و بزرگواری، پاکی و هشیاری، 
فطانـت و آگاهـی که امکان داشـت 
بانویـی بـه آن هـا دسـترس یابـد، 
فراهـم آمـده بـود. فاطمـه مباهات 
می کرد که در مدرسـۀ نبوت ترتیب 
شده و در دانشگاه رسالت به کمال 
رسـیده و ازآنچه پیامبر از حق تعالی 
تلقـی کـرده، بهـره گرفتـه اسـت. 
فاطمـه در خانـۀ پـدر و در دامـان 
پرورش او به فضایلی آراسـته شـد 
کـه هیـچ دختـر دیگـری در مکه به 
آن ها دست نیافته بود و درعین حال 
بـه تمـام فنـون و دانسـتنی های 
دختـران آن روز جزیـره العـرب، 
آگاهـی و احاطـه داشـت. پـس نه 
جای شگفتی است؛ اگر می بینیم که 
وی در غـزوۀ بـدر، امـر زخم بندی و 
شسـت و شـوی جراحات پدر را به 

نیکوتریـن وجـه به عهده گرفته و یا 
در امـور خانـه داری غالبـاً بی آنکـه 
کمـک و مسـاعدتی دریافـت دارد، 
خـود  منـزل  ادارۀ  بـه  شـخصاً 

می پرداخته است.
فاطمه )ع( باتربیتی جدی و عمیق و 
بـر اسـاس حق پرسـتی و وفاداری 
پرورده شده بود. او خود می دانست 
کـه زاده و پروردۀ دامان شـرافت و 
عظمت اسـت، امتیازی که هیچ یک 
از دختران حوا را، سر برابری با وی 
نبـود و اطمینـان داشـت کـه ایـن 
اصالت و نجابت دست نیافتنی، او را 
از هـر چیـز دیگری بی نیاز می دارد و 
بـا اکتفـا بـه همین سـرمایۀ بزرگ 
معنوی، در خودسـازی و خویشـتن 
گرایـی بـا خـود، خلوتـی داشـت و 
و حـوا  آدم  فرزنـدان  از  تقریبـاً، 

کناره گیری می نمود.
فاطمه )ع( شـبیه ترین خلق خدا به 

پیامبر )ص( بود.
عایشه دختر ابابکر گوید: هیچ کس 
را به سـخن گفتن، همچون فاطمه، 
شـبیه به رسـول خـدا ندیـدم. هر 
زمـان کـه وی، بـه حضـور پدر خود 
می آمـد، پیامبر به احترامش از جای 
برمی خاست و دست او را می بوسید 
و بـه وی خوش آمـد می گفـت و در 
را  او  خویـش  مخصـوص  جـای 
می نشـانید و هرگاه که رسـول خدا 
نـزد فاطمه می رفت، او نیز همچنان 

رفتار می کرد.
از ابن عباس روایت شده؛ که روزی 
پیامبـر خـدا نشسـته بـود و علـی و 
فاطمه و حسنین در حضور او بودند، 
آن حضـرت گفـت: »خداونـدا، تـو 
میدانـی کـه اینـان اهل بیت من و از 
هرکـس نـزد مـن محبوب ترنـد. 
خداوندا دوسـتان ایشان را دوست 
بدار و با دشمنانشـان دشمن باش. 
بـه آنان که مددکار ایشـان اند، مدد 
فرمـا. پـروردگارا ایشـان را از هـر 
پلیـدی پـاک و طاهـر و از هـر گنـاه 
معصـوم و محفوظشـان دار و بـه 

روح القدس تأییدشان نما«.
فاطمه صاحب اخالقی نیکو، ملکاتی 
شـریف و طبیعتـی نجیـب بـود. 
احساسـی عظیم و فهمی سـریع و 
ذهنی تند داشـت. مروتی سرشار و 

مکارمـی تحسـین انگیز و دسـتی 
فیاض و کفی بسـیار بخشـنده اش 
بـود. دلـی بی پـروا و شـجاع در 
سـینه اش می طپیـد، باآنکه زیر بار 
هیـچ زوری نمی رفـت، از هرگونـه 
خودپسندی و عجب منزه بود. تکبر 
بـه چیـزی  را  دیگـران  تبحـر  و 
نمی گرفـت و در برابـر هیچ عظمتی 

سر فرود نمی آورد.
فاطمـه در کنـار جمال ظاهر و اندام 
مـوزون، بـه کمال معنا نیز آراسـته 
بود. از نهایت بزرگواری و نرم خویی 
و وسـعت صـدر برخـوردار بـود. 
بانویـی شـکیبا و متیـن و باوقـار و 
سـنگین بـود. فطانت و اسـتقامت 
رأی و عفت و خویشـتن داری را در 
خـود جمـع داشـت. فاطمه پیش از 
رحلت پدر، پیوسـته روشـن جبین، 
خنـدان  و  و شـادمانه  گشـاده رو 
شـیرین،  تبسـمی  می زیسـت. 
لب هـای او را تـا زمان رحلت پیامبر 
خدا، ترک ننموده زبانش جز به حق 
نمی گردید و جز به راسـتی سـخن 
نمی گفـت. کسـی را بـه زشـتی یاد 
و  غیبـت  بـه  هرگـز  و  نمی کـرد 
سخن چینــی آلوده نگردید. دلش 
گنجینـه اسـرار دیگـران بـود و به 
پیمان هایـش سـخت پـای بنـدی 

نشان می داد. 
 در مشـورت ها صـادق بـود و عذر و 
عـذر خواهـان را می پذیرفـت و از 
بدی هایشـان صرف نظـر می کـرد. 
بسـیار اتفـاق افتـاد؛ کـه از لغزش 
دیگران چشم پوشـی نمـود و بدی 
بدکاران را با بردباری و بخشـایش 
پاسـخ داد، از بدی هـا گریـزان و به 
خوبی هـا بسـیار رغبت داشـت. در 
گفتارش، فوق العاده راست گو بود و 
بیت جز در خیر و درسـتی نداشـت و 
در وفـای بـه عهـد، دقـت فـراوان 
می کرد. او خود می دانسـت که مقام 
و منزلتی که همسرش علی )ع( نزد 
رسـول خدا به دسـت آورده، تنها به 
 خاطــر راسـتــی و درســــتی و

امانت داری اوست.
فاطمـه بـر قلۀ قاف عفت و درسـتی 
جـای داشـت. او را دامنـی پـاک و 
چشـمی پاک بود و هوای نفس بر او 
فرمـان نمی راند. او در قلعۀ اسـتوار 

عصمت و پاکی صیانت می شد او از 
خانـدان پیامبـری بود کـه خداوند 
دربارۀ ایشان، آیه تطهیر نازل کرده 
و بـه طهـارت و عصمتشـان چنین 

گواهی داده است که:
َعنُکـَم  لِیَذِهـبَ  ُیریـُد اهللُهّ  »اِنَّمـا 
الّرجـَس اَهـَل البیـُت َو یطِهـر ُکـم 

تَطهیرا«.
پیامبر )ص( برای فاطمه پیراهنی نو 
فراهم کرد تا در شب عروسی خود، 
به تن کند و به خانۀ شوهر رود. وی 
پیراهن وصله دار دیگری نیز داشت، 
در ایـن میـان فقیری به در خانه آمد 
و پیراهن کهنه ای طلب کرد. فاطمه 
خواسـت تـا آن پیراهن وصله دار را 
به او ببخشـد. ولی به خاطر آورد که 
خداونـد متعال فرمود: لَن تَنالُوا البِرَّ 
َحتّی تَنِفُقوا ِمّما ُتِحبُهّوَن یعنی: هرگز 
بـه نیکی دسـت نخواهیـد یافت تا 
آنچه دوسـت می داریـد، درراه خدا 
بدهید. )و به همین سبب، جامۀ نو را 

به سائل داد(.
فاطمه در سخاوت و بخشندگی، به 
راه پدر خود می رفت و به یاد داشت 
و  »سـخاوت  بـود:  فرمـوده  کـه 
گشاده دستی درختی است بهشتی؛ 
کـه شـاخه ها در زمیـن گسـترده. 
هرکـس کـه به یکـی از آن ها چنگ 
زنـد، به بهشـتش رهنمـون خواهد 
شـد«؛ و نیـز گفته بود: سـخاوتمند 
گشاده دسـت، بـه خداوند نزدیک و 
بـه مـردم نزدیـک و به بهشـت نیز 
نزدیـک و از دوزخ دور و مهجـور 
اسـت. خداوند، خود صاحب جود و 
بخشـندگی اسـت و آنـان کـه این 

صفت ها رادارند، دوست می دارد.
ازدواج حضرت فاطمه

ابـن عبـاس گویـد: هرکـس که از 
پیامبـر تقاضـای ازدواج بـا فاطمه 
کـرد، آن حضـرت نپذیرفت. تا آنکه 
روزی، سـعد بـن معـاذ انصاری، به 
علـی بـن ابیطالـب گفـت: بـه خدا 
سـوگند که می بینم پیامبر فاطمه را، 
تنهـا بـرای همسـری با تـو در نظر 
گرفتـه اسـت؛ و ازاینجـا معلـوم 
می شـود که همـۀ اصحاب، یکدل و 
یک زبـان متفـق بودند کـه تنها مرد 
شایسته و برازندۀ این ازدواج، علی 

)ع( است و بس.

حرضت زهرا )س( اسوۀ متامی اعصار
زهرا پرنظر

مسئول روابط عمومی 
شبکه بهداشت و درمان 

رباط کریم
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و چراکه چنین نباشد؟ درحالی که او 
اصحـاب  و  یـاران  نزدیک تریـن 
پیامبر و نخسـتین گروندۀ به اسالم 
و داناتریـن مسـلمانان نسـبت بـه 
دسـتورات و فرامیـن پیامبـر و دین 
اسـالم و از همـه فداکارتـر و از همه 
مخلص تـر و بی ریاتـر بـود؛ و با این 
امتیازات برجسـته و صفات واال که 
و  بـزرگان  تمـام  از  داشـت، 
شخصیت هایی که نامشان در زمرۀ 
خواسـتگاران فاطمه دیده می شد، 
به این کار و به این پیوند خجسـته، 
شایسـته تر می نمود و در ذهن همۀ 
مردم، پیش بینی این واقعه فرخنده 
وجـود داشـت مراحل ایـن ازدواج 
خجسـته، درنهایت سادگی برگزار 
شـد و آورده اند که کابین فاطمه، از 
محـل فـروش زرهـی بود کـه امام 
علیه السـالم، آن هـا بـه چهارصد و 
هشـتاد در هم بفروخت و بهاء آن ها 
یکجـا بـه حضـور پیامبـر آورد. این 
برگـزاری سـاده و بی رنگ وریـا از 
مراسـم عروسـی زهرا، نمایشـگر 
ایـن حقیقـت بـود که بنیـان عظیم 
اسـالم، در مسـئلۀ ازدواج تا چه حد 
بـر سـادگی و عـدم تکلیـف نهاده 
اسـت؛ تا آن ها که از جهت پرداخت 
مهرهـای سـنگین و تهیـۀ جهیزیۀ 
گران، شانه از زیر بار این مسئولیت 
مهـم خالی کرده اند، به هوش آیند و 
از این همـه آسـان گیری کـه دیـن 
اسـالم عمـاًل بـر ایـن امـر بـزرگ 
اجتماعـی توصیـه فرمـوده، پیروی 
نماینـد؛ که بی شـک، راه حل قطعی 
بسیاری از مشکالت جنسی اجتماع 
که جهان متمدن را به سـتوه آورده 

است، همین است و بس.
فصاحت و بالغت فاطمه

فاطمـۀ زهـرا )ع( نیـز چـون دیگر 
افراد اهل بیت، از موهبت فصاحت و 
داشـت،  وافـر  بهـره ای  بالغـت 
فقـرات  بـر  سـخنانش مشـتمل 
متناسـب و جمله هـای یکدسـت و 
عالی اسـت، با نیروی گفتار خود، بر 
دل هـا فرمانروایـی می کرد و بابیان 
اسـتوار، جان هـا را در کمنـد جذبـۀ 
خویش می کشید، بیش از هر کس، 
بر خزائن سرشـار سـخن، مالکیت 
داشـت. بـه نیرومندیـش در تکلم 

کـس نبود. بـا نیکوترین روش های 
برگزیده سـخن می گفت و سرعت 

انتقالش از همه افزون تر بود.
همـۀ این امتیـازات در خطابه ای که 
فاطمـه )س( در مسـئلۀ فدک ایراد 
گواهـی  دارد.  خودنمایـی  کـرد، 
می دهـم کـه خدایـی جـز خداونـد 
نیسـت، کلمـه ای بـس ارجمند که 
اخـالص را تأویـل آن کرد و دل ها را 
 متضمـن مفهـوم آن نمـود و معنـی 
آن  را در اندیشـه ها روشـن ساخت. 
خداونـدی کـه دیده هـا را توانایـی 
دیـدار او نباشـد و زبان هـا را وصف 
ذاتـش ممکـن نـه و بـه چگونگـی 
وجـود اقدسـش اوهـام را دسـت 
نیسـت. اشـیاء را به قـدرت خود از 
هیـچ آفریـد و آن ها را بی الگویی که 
در برابـر خـود نهـد، بسـاخت و به 
مشـیت خویش وجودشان بخشید، 
بی آنکـه در ایـن کار، او را نیـازی 
باشـد و یا در صورت بندی شان وی 
را سـودی تصـور گـردد. جـز آنکه 
می خواسـت تا حکمـت خود تثبیت 
کنـد و خلـق را بـه طاعـت و بندگی، 
هشـیاری دهد و قدرتش را نمایان 
سـازد و جهانیـان را بـه عبودیـت 
خویـش درآورد و دعـوت خـود را 

عزیز و گرامی فرماید.
خداوند، ایمان را برای تطهیر شـما 
از لوث شرک قرارداد و نماز را برای 
آنکـه از کبرتـان وا رهانـد و زکوه را 
برای پاک سـاختن ارواح و نفوس و 
افزایـش روزی و روزه بـرای تثبیت 
اخـالص و حـج را برای اسـتحکام 
کاخ دین و دادگری را برای نزدیکی 
و تألیـف دل هـا و فرمان بـرداری از 
فرمان هـای مـا را موجـب نظـام و 
انتظـام ملـت اسـالم و امامـت و 
پیشوایی ما را برای امنیت از خطر و 
بـالی تفرقـه و پراکندگی و جهاد را 
موجب عزت اسالم و ذلت کافران و 
منافقـان و صبـر و شـکیب را کمکی 
بـرای جلب خیرات و امربه معروف و 
نهـی از منکـر را بـرای اصالح حال 

عموم ...مقرر فرمود.
حضرت زهرا بعد از رسول خدا علیه 
الصلـوه والسـالم، هفتادوپنـج روز 
زندگـی کـرد و در این مـدت هرگز 
شـادمان و یا خندان دیده نشـد، هر 
هفته، روزهای دوشـنبه و پنج شـنبه 
به زیارت قبور شـهیدان می رفت و 
بـه یـاد روزگار گذشـته، می نالید و 
می گفـت: اینجاسـت آنجایـی کـه 
رسـول خـدا می ایسـتاد و در آنجـا 

از  و  می گرفتنـد  قـرار  مشـرکان 
حضرت صادق علیه والسالم روایت 
اسـت: کـه زهـرا در آنجـا نمـاز 
می گـذارد و دعـا می کـرد و بـه این 
حال بود تا زندگی اش پایان گرفت. 
این فرخنده میالد را که به اشـارت 
رهبـر بزرگ انقالب اسـالمی ایران 
روز زن نام نهادند به پیشگاه فرزند 
برومندش حضرت حِج بن احسـن 
العسـکری روحـی لـه لفـدا و نایب 
بزرگـوارش بت شـکن قرن خمینی 
کبیـر و رزمنـدگان غیـور جبه هـای 
نبـرد حـق علیـه کفر جهانـی و همۀ 
ملـت بپـا خاسـته ایـران و جهـان 
اسـالم تبریـک و تهنیـت عـرض 
می نماییـم و امیـد چنـان داریم که 
خـدای تعالـی عیدی مـان را در روز 
میالد ابر بانوی جهان پیروزی کامل 
لشـکریان اسـالم در همۀ جهان و 
ظهـور موفورالسـرور امام زمانمان 
بقیـه اهلل االعظـم ارواحنـا لـه الفدا 

قرار دهد.

آمین یا رب العالمین
از کت��اب فاطم��ه زه��را نوش��ته اس��تاد 
توفی��ق ابوعل��م ترجم��ه عل��ی اکب��ر 

صادقی

مقدمه:
در هر جامعه ای مادران نقش اساس��ی و بنیادین در 
حف��ظ س��المت خان��واده داش��ته و در نتیجه حافظ 
س��المت جامع��ه ب��وده و هم��واره از اهمیت خاص 
برخوردار می باش��ند. ش��ناختن علل و عوامل کاهش 
می��زان م��رگ و میر مادران باردار، همواره از دغدغه 
های بش��ری بوده اس��ت. مرگ و میر مادران، صرفًا 
ی��ک معضل بهداش��تی نب��وده؛ بلک��ه یک معضل 
اجتماعی نیز محسوب می شود. نسبت مرگ مادران 
)MMR( در ایران، در س��ال ۱۹۹۰ میالدی ۱۲۰ در 
ص��د ه��زار تولد زنده بود که طی یک روند کاهنده به 
۲۳ در صد هزار در سال ۲۰۱۳ رسیده است. با توجه 
ب��ه تع��داد موالی��د زنده ثبت ش��ده در س��ازمان ثبت 
احوال، MMR یا نس��بت مرگ مادران در کش��ور، در 
س��ال ۱۳۹۵ براب��ر ۱۸/۱ در ص��د ه��زار تول��د زنده 
محاس��به ش��د. با توجه به آمار استخراج شده از نظام 
مراقبت مرگ مادر در س��ال ۱۳۹۵ از کل زایمانهای 
ثب��ت ش��ده در کش��ور، ۵۰/۵درص��د س��زارین و 
۴۹,۵درص��د طبیع��ی ب��وده ان��د؛ که از ای��ن میزان 
۶۴,۵درص��د زایم��ان مادران فوت ش��ده به صورت 
س��زارین صورت گرفته اس��ت. زایمان سزارین خطر 
س��المت م��ادران و نوزادان را زی��اد و روند بهبودي 
مادران را کند نموده و خطر نس��بي مرگ در مادران 
را افزایش مي دهد. س��زارین مانند هر عمل جراحی 
دیگری، خالی از خطر و عوارض نیست. خونریزی و 
عفون��ت مه��م ترین عوارض پس از عمل س��زارین 
اس��ت. زایمان ی��ک فرآیند طبیع��ی و فیزیولوزیک 
است. ولی با توجه به تغییراتی که در ساختار جسمی 
و روان��ی م��ادر رخ می دهد، بای��د تحت حمایت قرار 

بگیرد. اگر مادر حمایت نشود، این تغییرات می تواند 
اث��ر نامطل��وب ب��ر روی جنین و مادر بگذارد. در تمام 
کش��ورهای توس��عه یافته دنیا، امروزه اعتقاد بر این 
اس��ت ک��ه از می��زان مداخ��الت پزش��کی در حین 

بارداری و زایمان کاسته شود.
 عوامل متعددی در تمایل مادران باردار به س��زارین 

نقش دارند که عبارتند از:
��� ع��دم آگاه��ی و ترس از ناش��ناخته ه��ای دوران 
ب��ارداری و زایم��ان ک��ه باعث ایج��اد اضطراب در 

مادران می شود.
��� اس��تفاده از تجرب��ه خان��واده و اطرافیان و فرهنگ 

منطقه سکونت

مواد و روش ها:
بررس��ی حاضر توصیفي مقطعي بوده و جامعه مورد 
مطالع��ه، کلی��ه م��ادران ب��اردار ش��رکت کننده در 
کالس��های آمادگی زایمان بوده اند؛ که مراقبتهای 
دوران بارداری را در مراکز بهداش��تی درمانی تحت 

پوشش دریافت می نمودند.
 ابزار گردآوري داده ها، چک لیست اطالعاتی است 
که با اس��تفاده از منابع و اطالعات موجود، از ۵۴۶۴ 
نف��ر م��ادران ب��اردار ش��رکت کننده در کالس��های 
آمادگی زایمان از سال ۹۳ تا ۹۵ در ۷ شبکه و مراکز 
تحت پوش��ش تهیه ش��ده است. چک لیست شامل؛ 
اطالعات زمینه ای، تاریخچه باروری و نوع زایمان 

مادر می باشد.
مادران هش��ت جلس��ه ۹۰ دقیقه ای، در کالس��های 
مذک��ور در هفت��ه های ۲۳-۲۰ و ۲۷-۲۴ و ۲۹- ۲۸ 
و ۳۱- ۳۰ و ۳۳-۳۲ و ۳۵-۳۴ و ۳۶ و ۳۷ ش��رکت 

نمودند. در هر جلس��ه آموزش��ی بر اس��اس هفته و بر 
طبق بسته آموزشی استاندارد، در دو بخش تئوری و 
عملی، ش��امل؛ اصالح وضعی��ت بارداری، تمرینات 
اس��کلتی و عضالنی، تمرینات تنفس��ی و تن آرامی 
آموزش دیدند. آنالیز داده ها با نرم افزار اکسل انجام 

شد.

یافته ها:
از مجم��وع ۵۴۶۴ مادرآم��وزش دی��ده، تعداد ۳۵۴۸ 
م��ادر زایمان ک��رده اند؛ که از این تعداد زنان زایمان 
ک��رده، ۶۰,۶۸ درصد زایمان طبیعی و ۳۹,۳۲درصد 
زایمان س��زارین داش��ته اند. تعداد زنان زایمان کرده 
با س��ابقه س��زارین تکراری ۴۶۷ نفر بوده اس��ت که 
درصد س��زارین ش��ده ها، بدون احتس��اب س��زارین 

تکراریها ۲۶,۱۶ بوده است.

نتیجه گیري:
درصد قابل توجهي از مادران باردار ش��رکت کننده 
بدون احتس��اب سزارین تکراریها، نوع روش طبیعی 
را انتخ��اب نمودن��د و نگ��رش آن��ان در انتخاب نوع 
روش زایم��ان تغیی��ر ک��رد و آگاه��ی آن��ان از ترس 
دوران زایمان افزایش قابل مالحظه ای داش��ت. با 
افزای��ش تعداد کالس��های آمادگ��ی زایمان و تعداد 
مادران باردار شرکت کننده در این کالسها، می توان 
درصد س��زارین را به طور چش��مگیری کاهش داده و 
گام بلندی در جهت سالمت مادران و کاهش مرگ 

و میر مادران برداشت.
واژگان کلیـدي: زایمان طبیعی، س��زارین، کالس 

آمادگی زایمان

بررسی تأثیر کالسهای آمادگی زایمان در عملکرد مادران باردار در انتخاب نوع روش زایمان 
)سزارین و زایمان طبیعی( در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر فرانک رحیمی
مدیر گروه سالمت جمعیت، خانواده،تغذیه و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه ایران

فریده همایون
کارشناس برنامه مادران معاونت بهداشتی
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آق�ای دكت�ر لطف�اً خودتان رو 
معرفی كنید؟ 

متول��د  اتابک��ی  آرش  این جان��ب 
۱۳۴۷/۸/۴ در تهران هستم. 

ك�ودك ك�ه بودی�د دوس�ت 
داشتید چه كاره شوید؟ رؤیای 

كودكی تون چه بود؟
یکی از آرزوهای کودکیم پلیس شدن 
ب��ود. ب��ه این دلیل ک��ه دفاع از حقوق 
م��ردم و کم��ک به همن��وع را در این 

شغل متصور بودم.

در مورد س�وابق تحصیلی خود 
در داخ�ل و خ�ارج از كش�ور 

توضیح بدهید؟
فارغ التحصی��ل رش��ته دکت��رای  ���
حرفه ای از دانش��کده پزش��کی کشور 

بالروس
��� دارای مدرک آموزش زبان روسی

گذران��دن دوره اختصاصی آموزش  ���
زبان روسی

گذران��دن دوره تکمیلی پزش��کی  ���
عمومی در دانش��گاه علوم پزش��کی 
ته��ران و دریاف��ت م��درک دکترای 

حرفه ای از آن دانشگاه

كدام یك از معلمان و اس�اتید، 
نق�ش پررنگ ت�ری در زندگی 

شما داشتند؟
روش زندگ��ی مرح��وم اس��تاد دکتر 
محمد قریب و همچنین منش ایشان 
در ط��ول دوران زندگ��ی و ش��غلی 
هم��واره الگوی این جان��ب خصوصًا 
درزمین��ه خدمت ب��ه محرومین بوده 

است.

چ�ه مس�ئولیت های علم�ی و 
كاری را تابه حال داشته اید؟

 – خان��واده  پزش��ک  -به عن��وان 
سرپرس��ت مرک��ز بهداش��ت درمانی 
روس��تای دورافت��اده موخ��ور از توابع 

شهرستان ماکو به مدت یک سال
-به عن���وان پ���زش��ک خانواده – 

سرپرس��ت مرک��ز س��المت جامع��ه 
روس��تایی آال رد از توابع شهرس��تان 

رباط کریم
مس��ئول گروه ش��ماره ���۱ حوادث و 
شهرس��تان  غیرمترقب��ه  بالی��ای 

رباط کریم
هس��ته آموزش��ی برنامه س��المت  ���

کودکان شهرستان رباط کریم
هس��ته آموزش��ی برنامه مب��ارزه با  ���

بیماری های شهرستان رباط کریم
نماینده پزش��کان برنامه پزش��ک  ���

خانواده شهرستان رباط کریم 

نظرت�ان راجع ب�ه برنامه طرح 
خان�واده  پزش�ك  و  تح�ول 

چیست؟
ط��رح تحول س��المت چ��ه در حوزه 
بهداشت و چه در حوزه درمان، اثرات 
بس��یار مثبت��ی را در جامع��ه به همراه 
داش��ته اس��ت. به نظر این جانب توجه 
مس��ئولین ذی ربط در حوزه بهداشت 
در طرح تحول س��المت می بایستی با 
نگاه و توجه جدی تری صورت پذیرد، 
چراک��ه هرچق��در در ای��ن ح��وزه 
س��رمایه گذاری کالن انج��ام پذیرد، 
باعث می ش��ود که هزینه های درمانی 

کاهش چشمگیری داشته باشند.

خان�واده  پزش�ك  جای�گاه 
روس�تایی را در ای�ران ب�ه چه 

صورت ارزیابی می كنید؟
طرح پزشک خانواده به عنوان یکی از 
مهم ترین سیاست گذاری هایی است 
ک��ه در ده��ه اخی��ر و از س��ال ۱۳۸۱ 
به تدریج در نظام س��المت مطرح شده 
اس��ت. درحالی که از س��ال ۱۳۸۴ این 
ط��رح در س��طح روس��تاها به صورت 
عمل��ی اجرا گردید. در حال حاضر این 
طرح، یکی از مهم ترین و اساسی ترین 

ارکان نظام سالمت در خدمت رسانی 
به مناطق روس��تایی در س��طح کشور 
تبدی��ل گردی��ده اس��ت. خصوصًا در 
مهروموم ه��ای اخی��ر و ب��ا توج��ه به 
سیاس��ت های جدی��د در طرح تحول 
س��المت، گسترش این طرح ملی، در 
نقاط دورافتاده و روستاهای کل کشور 
چش��مگیر بوده اس��ت. البت��ه در کنار 
گس��تردگی ای��ن ط��رح چالش های 
عدی��ده ای ه��م در اج��رای این طرح 
حائز اهمیت هست؛ که مهم ترین آن، 
عبارتن��د از: ع��دم اطمین��ان از آینده 
ش��غلی خ��ود )عدم تبدی��ل وضعیت 
قراردادی به رس��می(، ناهماهنگی در 
خص��وص نحوه پرداختی پزش��کان 
خان��واده، ع��دم هماهنگی طرح های 
اجرای��ی در ط��رح تحول س��المت با 
ش��رایط موجود )کمبود نیروی انسانی 
کارآم��د و...( و بعض��ًا وجود ش��رایط 
نامناس��ب در این ش��غل خصوصًا در 
مناط��ق دورافت��اده ازجمله )س��ختی 

راه- امنیت جانی و...( هست.

پیشنهاد شما برای ارتقاء برنامه 
پزشك خانواده چیست؟

الف- بسترسازی در خصوص افزایش 
اعتماد مردم در سطح روستاها نسبت 
ب��ه ای��ن ط��رح مل��ی، از طری��ق 
اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی؛ که 
باید از طریق رس��انه انجام ش��ود. به 
ای��ن ص��ورت که مردم ط��وری آگاه 
ش��وند که همه خدمات بهداش��تی در 
س��طح روس��تاها ارائه می ش��ود و در 
ص��ورت نی��از به س��طوح تخصصی 
درمان��ی از طری��ق نظام ارجاع در این 

طرح انجام می پذیرد.
ب – هماهنگی و آگاه س��ازی س��ایر 
ترجمان ه��ا و دس��تگاه های ذی ربط 
 – بخش��داری ها   – )فرمان��داری 
دهی��اری و ش��وراها و...( در ارتب��اط با 

اجرای این طرح در سطح روستاها
ج – ب��اال بردن جلب مش��ارکت های 

مردمی از طریق جذب خیرین
د – ج��ذب نی��روی آموزش دی��ده و 

کارآمد

در م�ورد شناس�ایی جمعی�ت 
توضی�ح  پوش�ش  تح�ت 

بفرمایید؟
پرون��ده الکترونیک س��المت درواقع 
مهم تری��ن زیرس��اخت اجرای برنامه 
پزش��ک خان��واده و همچنی��ن طرح 
تحول س��المت در حال حاضر هست 
ک��ه الکترونیکی ش��دن پرونده های 

کاغذی س��المت در س��امانه س��یب 
صورت پذیرفته اس��ت. این امر خطیر 
در شناس��ایی جمعیت تحت پوش��ش 
بس��یار کمک کنن��ده اس��ت، چراکه 
ش��امل تمامی اطالعات و بخش��ه ای 
مربوط به س��المت و بیماری یک فرد 

است.

غیر از پزشکی و طبابت بیشتر 
اوق�ات فراغت خ�ود را چگونه 

می گذرانید؟
ترجیح می دهم بیش��تر اوقات فراغت 
را در کنار خانواده ام باش��م و همچنین 
ب��ا توج��ه به باال ب��ودن حجم کاری و 
کاره��ای محوله سرپرس��تی، مجبور 
هس��تم بعضی از کاره��ای نیمه تمام 
مرک��ز را در زم��ان فراغ��ت ب��ه اتمام 
برس��انم و درزمینه ورزش در صورت 
وجود زمان کافی عالقه به پیاده روی 

دارم.

رم�ز موفقی�ت خ�ود را چ�ه 
می دانید؟

ت��وکل ب��ه خ��دا – دعای خی��ر پدر و 
مادر، بیماران و نیازمندان

ی�ك خاط�ره جالب خ�ود را در 
ط�ول دوران طباب�ت به عنوان 

پزشك خانواده تعریف كنید؟
دریک��ی از روزه��ای کاریم، مادری به 
همراه س��ه فرزندش که کوچک ترین 
آن ها حدود ۵ س��ال بیش��تر نداش��ت و 
خیلی هم شیطنت می کرد و نظم اتاقم 
را به هم ریخته بود، مراجعه کرده بودند 
ک��ه بازیگوش��ی فرزند ایش��ان باعث 
ناراحت��ی م��ن ش��د. لذا نس��بت به او 
واکنش نشان دادم و عکس العمل من 
باعث ساکت شدن کودک شد. پس از 
انج��ام ویزی��ت آن ه��ا ب��رای اینکه با 
ناراحتی از اتاقم خارج نش��وند، با او به 
گفتگو مش��غول ش��دم و از او س��ؤال 
پرس��یدم ک��ه در آین��ده می خواه��ی 
چه کاره ش��وی؟ آن بچ��ه در جواب به 
من گفت: که می خواهم نمکی ش��وم. 
جواب او بس��یار من را منقلب کرد؛ که 
چ��را آرزوی ی��ک ک��ودک ۵ س��اله 
می بایستی این شغل باشد و به امید آن 
روزی ک��ه آم��ال و آرزوهای فرزندان 

این مرزوبوم واال و رفیع باشد.

وظیف�ه ذات�ی و اخالق�ی یك 
پزشك چیست؟

کمک به بیماران و یاری رس��اندن به 
آن ها در هر ش��رایطی، اخالق مداری 
در انجام وظایف )تکریم ارباب رجوع(، 

رازدار بودن

ویژگی های یك پزشك خوب؟
داش��تن صبر و شکیبایی، تعهد کاری، 
جل��ب اعتماد بیماران نس��بت به خود 

درزمینه طبابت

سخن پایانی خود؟
امیدوار هستم که جایگاه برنامه پزشک 
خانواده از جایگاه گس��ترده تر و باالتری 
در طرح تحول نظام س��المت برخوردار 
ش��ود؛ که این امر عنایت و توجه بیش��تر 
مسئوالن عالی رتبه نظام را می طلبد؛ که 
همانا خدمت رسانی به محرومین یکی از 
مهم تری��ن اج��زای اس��تقرار عدال��ت 

اجتماعی در جامعه هست.

طرح تحول سامت 
چه در حوزه 
بهداشت و چه در 
حوزه درمان، اثرات 
بسیار مثبتی را در 
جامعه به همراه 
داشته است

کمک به بیماران و 
یاری رساندن به 
آن ها در هر شرایطی، 
اخاق مداری در 
انجام وظایف و رازدار 
بودن وظیفه ذاتی 
پزشک است

گپ و گفتی خودمانی با ستارگان دانشگاه
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محتوای كتاب طب الرضا
کتاب طب الرضا با تفس��یر آناتومی بدن 
ش��روع می شود و حضرت، بدن انسان را 
به مملکتی تشبیه کرده اند که پادشاه آن، 
قل��ب اس��ت؛ ک��ه تمام بدن س��رزمین 
حکومتی اوس��ت. تمام رگ ها، کارگران 
ای��ن پادش��اه را تش��کیل می دهن��د و 
گنجینه های این مملکت، معده و شکم 
اس��ت. این پادشاه، یارهایی هم دارد که 
این یاران را دست وپا و دو چشم و لب ها 
و زبان و دو گوش تش��کیل می دهند. در 
ادام��ه ی کت��اب ب��ه نح��وه ی تغذیه ی 
صحی��ح و می��زان خوردن و آش��امیدن 
پرداخته ش��ده اس��ت. س��پس راه های 
پیش��گیری از بیماری های��ی ک��ه در اثر 
عوامل��ی، همچ��ون تغیی��ر آب وهوا رخ 
می ده��د، مورد تحلیل قرارگرفته ش��ده 
اس��ت. اینک��ه در هر فصل��ی چه نکات 
بهداش��تی بای��د رعای��ت ش��ود و چ��ه 
خوراکی هایی خورده شود، به طور کامل 
بیان گردیده اس��ت. بخ��ش پایانی این 
کت��اب را موضوعات مزاج های بدن که 
طب اسالمی بر پایه ی آن بناشده است، 
نحوه صحیح خواب و استراحت، نحوه ی 
صحی��ح مس��واک زدن، نح��وه صحیح 
حجامت کردن و نحوه صحیح نزدیکی 

و ارتباط جنسی را در بر می گیرد.

مزاج افراد ازنظر طب الرضا
در این طب مزاج افراد به چهار دس��ته 

تقسیم می شود:
مزاج صفراوی )گرم و خشک( ���

مزاج دموی )گرم و تر( ���
مزاج بلغمی )سرد و تر( ���

مزاج سوداوی )سرد و خشک( ���
 جالب است بدانید که این تقسیم بندی، 
بی دلی��ل و بی اس��اس نب��وده و بر پایه 
ارکان اصل��ی بدن یعنی آب، خاک، هوا 
و آت��ش تشکیل ش��ده اس��ت. وقت��ی 
هماهنگی الزم بین این ارکان نباش��د، 
باع��ث نامتعادل ش��دن بدن می گردد و 
ب��دن به س��مت آن مزاجی که بیش��تر 
م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت، متمایل 

می گردد.

توصی�ه ه�ای طب الرض�ا برای 
تعادل مزاجی بدن

امام رضا )ع( در کتاب خود، تجویزهای 
غذای��ی خاصی را، ب��رای ایجاد تعادل 
مزاج ه��ای بدن آورده ان��د که هرکدام 

برای فصلی خاص ارائه شده است.
در ای��ن خصوص، حضرت می فرمایند: 
در فص��ل تابس��تان، غذاهایی مصرف 
کنی��د که طبع س��رد دارن��د و در فصل 
زمس��تان، بای��د غذاهایی ب��ا طبع گرم 

مصرف شود.
توصی��ه ای که ب��رای تغذیه در فصول 
معتدل یعنی بهار و پاییز ش��ده اس��ت؛ 
این است که غذاهایی تناول شود که با 
طب��ع معت��دل بوده و ای��ن اعتدال را بر 
اس��اس میزان تحمل و اشتهایت ایجاد 
کن. بهتر اس��ت در ابتدای غذا خوردن، 
غذاهایی که هضم آس��انی دارند خورده 

شود. )مثل سوپ یا آش(

تغذیه مناسب از زبان طب الرضا
برداش��تی ک��ه از طب الرض��ا در مورد 
نح��وه غذا خوردن و تغذیه ی مناس��ب 

می توان کرد این است که:
باید به موقع و سروقت باشد.

بر اس��اس طبع و توجه به غذای محلی 
باش��د. جالب اس��ت بدانید امام رضا )ع( 
توصی��ه کرده اند، ن��وع غذایی که برای 
مصرف انتخاب می ش��ود باید بر اساس 
مح��ل زندگ��ی و غذاهای مرس��وم آن 
ناحیه باشد. چیزی که متأسفانه امروزه 
توجه نمی ش��ود و می توان گفت: علت 
اصل��ی دچ��ار ش��دن ب��ه بیماری های 
مختل��ف، همین بی توجه بودم به رژیم 

غذایی است.

توصیه های غذایی طب الرضا
 عوارض زیاده روی در خوردن گوشت

ب��ه فرم��وده ی امام رض��ا )ع(، خوردن 
گوش��تی که به خوبی پخته نشده است، 
باعث ایجاد کرم هایی در معده می کند. 
زی��اده روی در مص��رف گوش��ت گاو و 
گوشت شکار، باعث می شود که انسان 
دچار بهت زدگی شود و به بیماری زوال 

عقل و کندذهنی دچار گردند.

فواید خوردن انجیر
ازنظر ط��ب الرضا، انجیر باعث محکم 
ش��دن اس��تخوان و از بین رفتن بوی بد 
ده��ان می ش��ود. ب��ا مص��رف انجی��ر 
می توانی��د، دل درد را درم��ان ک��رده و 

رشد موی خود را افزایش دهید.
 

قارچ مفید برای چشم
امام رضا )ع( به نقل از حضرت رس��ول 

)ص( می فرمایند:
الَکم��َأُة ِم��َن الَمنِّ الَّ��ذی أنَزلَُه اهلّل ُ َعلی 
بَن��ی إس��رائیَل، وِه��َی ِش��فاٌء لِلَعیِن  و 
العجوة التی من البرنی من الجنه و هی 
ش��فاء من الس��م؛ قارچ، از همان »َمّن« 
اس��ت که خداوند بر بنی اس��رائیل نازل 
کرد و آن، ش��فایی برای چش��م است و 
خرمای برنی »عجوه« از بهش��ت است 

و سم را درمان می کند.
»َم��ّن« اش��اره ب��ه آیه ۵۷ س��وره بقره 
است که می فرماید: َظلَّلْنا َعلَْیُکُم الَْغماَم 
وی  ُکُلوا ِمْن  ��لْ َو أَنَْزلْنا َعلَْیُکُم الَْمنَّ َو السَّ
َطیِّب��اِت م��ا َرَزْقناُکْم َو ما َظلَُمونا َو لِکْن 
کانُوا أَنُْفَس��ُهْم َیْظلُِموَن؛ و ابر را بر ش��ما 
س��ایبان س��اختیم و »مّن« و »َسلوی « 
بر ش��ما ن��ازل کردی��م )و گفتی��م(: از 

نعمت های پاکیزه ای که به ش��ما روزی 
ب��ا  ش��ما  )ول��ی  بخوری��د،  دادی��م 
بهانه جویی ه��ای خ��ود، کفران نعمت 
کردی��د. بدانی��د ک��ه( آنها به ما س��تم 
نکردند، بلکه به خودشان ستم نمودند. 
»َم��ّن« در لغت به گفته بعضی، قطرات 
کوچکی همچون قطرات ش��بنم است 
که بر درختان می نشیند و طعم شیرینی 
دارد ی��ا ب��ه تعبیر دیگر، یک نوع صمغ و 
ش��یره درختی اس��ت؛ با طعم شیرین و 
بعضی گفته اند طعم آن ش��یرین توأم با 

ترشی بوده است.

بهداش�ت ب�ارداری از دی�د طب 
الرضا

پیشگیری از بواسیر
بسیاری از زنان باردار، در طول بارداری 
خود ممکن است به بواسیر دچار شوند. 
ب��رای جلوگی��ری از ای��ن عارضه طب 
الرض��ا توصیه می کند که هفت خرمای 
هیرون که نوعی خرمای مرغوب است 

با روغن گاو، هر شب خورده شود.
بهبود بهداشت روانی قبل از بارداری

ب��رای بهب��ود بهداش��ت روانی پیش از 
بارداری توصیه ش��ده اس��ت، پس از هر 
ارتباط جنسی حتمًا غسل انجام گیرد.

درمان كم خونی در بارداری
برای تصفیه ی خون و درمان کم خونی، 
توصیه ش��ده اس��ت که کاه��و مصرف 
ش��ود؛ زیرا کاهو پر از نمک های معدنی 
اس��ت و خاصیت قلیایی دارد. امام رضا 
)ع( می فرماین��د: ت��ا می توانی��د کاهو 
بخوری��د؛ زیرا کاهو رقت خون را از بین 
می برد و بهتر از سایر سبزی ها، خون را 

تصفیه می نماید.

نح�وه مص�رف آب از دی�د طب 
الرضا

امام رضا )ع( می فرمایند: آب های شور 
و آب ه��ای س��نگین باع��ث یبوس��ت 
می ش��ود و ب��رای غلب��ه ب��ر مزاج های 

مضر، آب برف و آب یخ بخورید.
ب��رای کاه��ش درد مع��ده، می��ان غذا 
خوردن آب ننوش��ید؛ زیرا این کار باعث 
می ش��ود که رطوبت در بدن جمع گردد 

و باعث ضعیف شدن معده شود.
همچنین می فرمایند: نوشیدن آب سرد 
بعد از غذاهای گرم و شیرینی ها، باعث 

خراب شدن دندان ها می گردد.

طبالرضا
ام�ام عل�ی ب�ن موس�ی الرض�ا )علیه الس�الم(، اولین فردی هس�تند كه درزمینه ی پزش�کی، كتابی در باب ط�ب و معالجات بدن گردآوری كردن�د؛ كه به طب الرضا 
معروف گردیده اس�ت. البته نام دیگر این كتاب، »الرس�الة الذهبیة« نیز گفته می ش�ود و بر پایه ی آیات قرآن و احادیث امامان نوشته ش�ده اس�ت. این كتاب را 
می توان مکملی برای كتاب طب الصادق و طب النبی دانس�ت. زمانی كه حضرت رضا )ع( به ش�هر طوس وارد ش�دند، در مجلس مأمون با جمعی از پزش�کان معروف 
آن زمان، مثل یوحنا بن ماس�ویه و جبرئیل بن یخش�وع و ابن بهله هندی گرد هم جمع ش�ده بودند و س�خن از علم طب و پزش�کی به میان آمد. مأمون در زمینه ی 
پزش�کی از امام رضا )ع( پرس�ش هایی كرد و حضرت در جواب وی فرمودند: در این زمینه برای من تجربیاتی در طی س�ال ها، حاصل گش�ته كه آن ها را در یك 
كتابی می نویس�م. پس از نوش�تن كتاب توس�ط آن حضرت، مأمون دس�تور داد، آن كتاب را با آب طال بنویس�ند و دلیل اینکه این كتاب به رس�اله ذهبیه موس�وم 

گشت، همین بود.
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فنـاوری سـامت 
و روند مســیر رشد

فناوری سالمت چیست و چگونه در مسیر رشد گام برمی دارد؟
تعریف فناوری سـالمت یا سـالمت دیجیتال )پایگاه داده ها، برنامه ها، تلفن های همراه، پوشـش 
اینترنتی(، استفاده از فنّاوری برای بهبود ارائه، پرداخت و یا استفاده از خدمات با توانایی افزایش 
توسـعه و تجاری سـازی محصوالت پزشـکی اسـت.  ارائه یک تعریف برای فناوری سـالمت برای 
بخش هایـی کـه فهرسـتی به ظاهـر بی انتها از کاربردهای احتمالی فناوری در بسـیاری از عملیات، 
خدمات و ذینفعان خوددارند، دشـوار اسـت. زیر بخش ها شـامل: بیمارسـتان ها و پزشـکان، بیمه، 
خدمـات ارائه شـده بـه مصرف کننـده، داروها و دولـت. ازآنجایی که مصرف کنندگان و کسـب وکار 
به طـور یکسـان شـروع بـه درک پتانسـیل مشـارکت بیـن فنّـاوری و صنعت بهداشـت کرده اند، 

گزارش ها حاکی از آن است که مسیر آن هنوز روشن است.

مسیر رشد فناوری سالمت
برای بسـیاری از صنایع، رسـیدن به سـطحی از کمال که بتوانند به راحتی راه حل های نوآورانه را 
جـذب و خـود را بـر طبـق آن وفـق دهنـد، دهه های متمادی به طول انجامیده اسـت. بخش فناوری 
سـالمت تابه حال چنین زمانی نداشـته اسـت؛ در پنج سـال گذشـته که تا پایان سـال 2015 هم 
ادامه یافته اسـت، ریسـک سـرمایه گذاری 200 درصد افزایش یافته اسـت، به این ترتیب 11.7 
میلیارد دالر آمریکایی به مشـاغل فناوری بهداشـت از بیش از 30000 سـرمایه گذار در این بخش 

منتقل می شود. بودجه این صنعت در سال 2015 در آمریکا تنها 2/7 تریلیون دالر بود.

چشم انداز آینده
به این نتیجه رس��یدیم که فناوری س��المت به عنوان یک صنعت در 
موقعیت��ی مخاطره آمی��ز ق��رار دارد، چراکه اقتصاد آن و عمل کردن به 
وعده ه��ای داده ش��ده ب��ه مصرف کنندگان، یک نمودار رش��د قوی و 
پایدار در طول س��ال های آینده را وعده می دهد. وعده فناوری برای 
ن��وآوری و به روزرس��انی زمان��ی محق��ق می ش��ود ک��ه نیازه��ای 
مراقبت های بهداشتی در پاسخ به تقاضای روزافزون منابع و انقالب 
س��المت دیجیتال در موقعیتی قوی قرار گیرد که نه تنها راه حل ها را 
ایجاد می کند بلکه آن ها را نیز ارائه می دهد. این بخش هنوز جوان و 
متمرکز نش��ده اس��ت و برای اینکه صنعت فعلی فناوری س��المت 
بیش��تر رش��د کند، محیط نظارتی ویژه ای نیاز دارد تا در کنار س��المت 
دیجیتال تکامل یابد و بتواند از هر دو طرف به نفع عموم مردم باش��د 

که برای رسیدن به همین مهم هم طراحی شده است.

چگونـه یکـی از بخش هایی که در حال 
سـریع ترین رشـد در جهـان اسـت، 
می تواند به حداکثر پتانسیل خود دست 
یابد؟ رشد فناوری سالمت، محرک ها و 
از  یکـی  توسـط  آن  چالش هـای 
سـرمایه گذاران برجسـته در این زمینه 

توضیح داده شده است.

دلی�ل ای�ن تغیی�ر عظی�م در بودج�ه و 
مدرنیزاسیون ساده است، ضرورت!

صنعـت مراقبت های بهداشـتی )کـه در برخی موارد 
هنـوز هم چنیـن روندی دارد( یکـی از معدود صنایع 
پذیرفته شـده در مسیر پیشرفت های فنّاورانه است 
- تنهـا در سـال 2010، 50درصـد از پزشـکان 
ایاالت متحـده از قلـم و کاغذ برای پرونده های بیمار 
استفاده کرده اند و در اروپا، استرالیا، نیوزیلند و دیگر 
نقـاط، گزارش هـا مشـابه بودنـد: صنعت سـالمت 
بیش ازحـد بـه کارهای قدیمـی و ناکارآمد وابسـته 
اسـت. سـالمت دیجیتـال نشـان دهنده اختالل در 
صنعت مراقبت های بهداشتی است که بنیان گذاران، 
سـرمایه گذاران و مصرف کننـدگان به طور یکسـان 
بسیار مشتاق به مشاهده )هرگونه اطالعات ثبت شده 

در دستگاه های خدمات سالمت( هستند.

محرك های پذیرش سالمت دیجیتال
دالیل کلیدی متعددی پشت رشد و تکامل ممتد بخش فناوری سالمت وجود دارد. یکی از مهم ترین 
محرک هـا، محـرک رفتـاری بـوده و در دو بخش واردشـده اسـت. اوال مصرف کنندگان به مشـاهده 
اختـالل فنـاوری در بخش هـای دیگـر، ماننـد اقتصاد مشـارکتی که آن ها را تشـویق می کند به دنبال 
تجربه بهتر در بخش های دیگر نیز باشـند، عادت دارند. ثانیا فنّاوری بهداشـتی از وقتی که به میدان 
آمده است، مصرف کنندگان، بیشتر به سالمت خود توجه می کنند به ویژه در انگلستان و اروپای غربی 
این موضوع دیده می شـود. تغییرات نظارتی در ایاالت متحده همچنین باعث افزایش رشـد فناوری 
سـالمت در بزرگ تریـن بـازار آن شـد. در سـال 2009، فنـاوری اطالعات سـالمت بـرای اقتصاد و 
سالمت بالینی )HITECH( به وجود آمد تا اصول وفق دادن موارد ثبت شده در سالمت الکترونیک را با 
فنـاوری حمایت کننـده، شبیه سـازی کند. به همین ترتیب، مراقبـت مقرون به صرفه، نقش خود را در 
ایجـاد انگیـزه بـرای پذیـرش تعامـل بـا نرم افـزار در بخـش خصوصـی مراقبت های سـالمت در 
ایاالت متحده ایفا کرد و در انگلسـتان، NHS گام هایی برای همکاری بیشـتر جهت شـروع خدمات 
فنـاوری برداشـت. بهداشـت جهانـی و رونـد جمعیـت نیز در حال پیر شـدن هسـتند و ازآنجایی که 
استرس های موجود در این جهان در دنیای پزشکی شروع به ظهور می کنند، فناوری نوین بهداشتی 

برای رسیدگی به این چالش ها و موارد دیگر نیز تکامل یافته است.

چالش های صنعت فناوری سالمت
ثابت شـده اسـت که حفاظت از حریم خصوصی یک مانع عمده برای توسـعه فناوری بهداشـت 
اسـت؛ بـا جلوگیـری یـا محـدود کـردن به اشـتراک گذاری و توزیـع داده ها، صنعـت مراقبت های 
بهداشـتی دیجیتال می تواند از کمبود منابع برای پایه گذاری گسـترش فنّاوری در آینده رنج ببرد. 
گسترش داده ها برای آینده فناوری سالمت اهمیت زیادی دارد و برای ادامه راه حل های پیشگیری 
از بیماری ها، خدمات ارتباطی بیمار و فنّاوری پوشـش همه جانبه، حیاتی اسـت. و برخالف سـایر 
صنایـع، ایـن میزان در مراقبت های بهداشـتی بسـیار بیشـتر اسـت. بسـیاری از صنایـع جدید از 
پیشرفت های کوچک خود به سمت نوآوری رضایت دارند، اما روند سریع شکست که بسیاری در 
پیش گرفته انـد، نمی توانـد به راحتـی در صنعـت مراقبت های بهداشـتی و سـالمت دیجیتال به کار 
گرفته شـود. به این ترتیب، اخالق فناوری سـالمت بااخالق در سـایر بخش های دیجیتالی ارتباط 
ندارد. چالش نهایی مهم این است که چگونه صنعت فناوری سالمت قصد دارد از مرزهای داخلی 
یـا ملـی فراتـر رود. بسـیاری از شـرکت ها پتانسـیل اسـتفاده از خدمـات یـا محصـوالت خـود در 
بیمارسـتان های سراسـر جهان و یا ارائه اطالعات به بیماران در مناطق متفاوت را دارا هسـتند، اما 
مقـررات مربـوط بـه مراقبت هـای بهداشـتی، منطقه به منطقه متفاوت اسـت. تنهـا زمانی فناوری 

سالمت جهانی خواهد شد که بتواند انتظاراتی که در هر کشور تعیین شده است را مدیریت کند.
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اه�داف توس�عه ه�زاره به عنوان یک�ی از ابزارهای 
راهب�ردی كلی�دی در افزای�ش آگاه�ی، حمایت و 
تجدی�د تعه�دات سیاس�ی جهت ارتقای توس�عه 
پایدار انس�انی بر اس�اس یك توافق جهانی در دهه 
پیش ایجادشده است. یکی از اهداف توسعه هزاره 
كنترل بیماری ها؛ ازجمله ایدز هس�ت كه به صورت 
مس�تقیم و غیرمس�تقیم بر س�ایر اهداف آن تأثیر 
بس�زایی دارد. باوجوداینکه در بسیاری از كشورها 
پیش�رفت های قابل توجه�ی د ر زمین�ه برنامه های 
مرتب�ط ب�ا ای�دز حاصل ش�ده، اما هنوز مش�کالت 

پیچیده ای برای كنترل آن وجود دارد.
ش�یوع اچ آی وی در ای�ران در جمعی�ت عموم�ی، 
هنوز پایین است؛ اما شیوع آن در مصرف كنندگان 
تزریقی مواد، حدود 15درصد است؛ بنابراین چون 
ش�یوع در ای�ن زیرگ�روه جمعیت�ی از حد 5درصد 
گذش�ته اس�ت؛ همه گی�ری در ای�ران در مرحل�ه 
متمرك�ز،  همه گیری ه�ای  دارد.  ق�رار  متمرك�ز 
درصورتی كه به حال خود رها ش�وند و راهکارهایی 
مبتنی بر ش�واهد علمی،  تجربه ش�ده، دقیق و مؤثر 
برای مهار آن ها در پیش گرفته نش�ود، می تواند به 

همه گیری عمومی بیانجامد.
تا سال های گذش�ته، علیرغم اقدامات اعمال شده 
براي كنترل همه گیری در مصرف كنندگان تزریقي 
مواد و كاهش ش�یب رش�د همه گیری در این گروه 
جمعیتي، عمده ترین عامل گس�ترش همه گیری در 
ایران، مصرف تزریقي مواد بود. درحالی كه در چند 
س�ال اخیر نش�انه ها حاكي از افزایش نقش انتقال 
جنس�ي اچ آی وي در ای�ران رص�د ش�ده اس�ت، 
به گونه ای كه سهم موارد شناسایی شده ابتال از راه 
انتق�ال جنس�ي، به ط�ور م�داوم افزایش یافت�ه و 
نش�انه هایی از رخ�داد رواب�ط جنس�ي مش�اهده 

می شود.
ش�یوع اچ آی وي در تن فروش�ان، طي س�ال های 
اخی�ر افزای�ش چش�مگیري یافته، ب�ه صورتي كه 
ش�یوع آن در این گروه به حدود 4درصد رس�یده 
اس�ت. روابط جنسي غیر ایمن در مصرف كنندگان 
تزریق�ي م�واد نیز ش�ایع اس�ت. همچنین در چند 
س�ال اخیر نش�انه هایی ج�دي از افزایش ش�یوع 
مص�رف تركیبات آمفتامین�ي و افزایش رفتارهاي 
جنس�ي پرخط�ر، بع�د از مص�رف ای�ن تركیب�ات 
مشاهده ش�ده كه موجب نگرانی های جدي ش�ده 
است. به همین علت براي كنترل همه گیری، اتخاذ 
مداخالتي كه باعث كاهش روابط جنسي محافظت 

نشده گردد، یك ضرورت است.
دولت جمهوري اس�المي ایران كه متعهد به كنترل 
ای�دز ب�راي ارتق�اء س�المت آحاد جامعه اس�ت، با 
حمای�ت از رویکردي مش�اركت جوی�اِن با تدوین 
برنامه ملي اس�تراتژیك و مش�اركت همه ش�ركاي 
برنامه، حول یك برنامه واحد رویکردها را به شرح 

زیر مشخص كرده است.

مروری بر مبانی

HIV
  زهرا غالمی پور شربیانی

کارشناس برنامه بیماری های رفتاری معاونت بهداشت دانشگاه ایران

۱. توجه ویژه به س��المت جنس��ي و نیل 
به س��مت اس��تفاده از کاندوم در روابط 

جنسي.
۲. گس��ترش پوش��ش خدمات کاهش 
آسیب در مصرف کنندگان تزریقي مواد 

و بهبود کیفیت این خدمات.
۳. توجه ویژه به تغییر الگوي اپیدمي با 
توج��ه ب��ه تغییر الگ��وي مصرف مواد و 
اف��زودن اه��داف مرتبط با مصرف مواد 

محرک.
۴. ارتقاء برنامه های پیشگیري در زنان 
و دختران و شناس��ایي زنان باردار مبتال 
به منظ��ور ارائ��ه خدمات پیش��گیري از 

انتقال مادر به کودک.
۵. ارتق��اء برنامه های شناس��ایی موارد 
مبتالب��ه اچ آی وي، پای��ش مبتالیان و 
افزایش پوش��ش درمان ضدویروسي و 
بهب��ود زنجی��ره تأمین و توزی��ع دارو، 

پیش��گیري، مراقب��ت و درم��ان موارد 
مقاوم به درمان.

۷. افزای��ش برنامه ه��ای ان��گ زدایي 
به منظ��ور کاه��ش تبعیض و تس��هیل 

دسترسي به خدمات
ام��روزه مهم تری��ن اس��تراتژي کنترل 
اپیدم��ي اچ آی وي، مراقب��ت و درم��ان 
مبتالیان به بیماري است. درصورتی که 
اف��راد مبتالب��ه اچ آی وي، تحت درمان 

استاندارد ضد رتروویروسي قرار گیرند، 
ب��ا کاه��ش تع��داد وی��روس در خون و 
ترشحاتش��ان )کاه��ش بار ویروس��ي( 
ضمن آنکه با کاهش چشمگیر عوارض 
بیم��اري، می توانند زندگي س��الم تری 
داش��ته باشند؛ احتمال انتقال بیماري به 
س��ایرین نیز به حداقل ممکن می رسد. 
ب��ه همی��ن خاط��ر درحالی ک��ه حاضر 
درم��ان یک��ي از مؤثرترین روش های 
»پیشگیری« شناخته شده است. درمان 
مهم ترین و مؤثرترین ش��یوه پیشگیری 
اس��ت؛ به همین خاطر سه هدف اصلي 
براي همه کش��ورها در نظر گرفته شده 

است:
۱-  ۹۰درص��د اف��راد مبتال شناس��ایی 

شوند.
۲-  ۹۰درصد افراد شناسایی شده تحت 

درمان ضد رترویرسي قرار گیرند.
۳-  ۹۰درص��د افراد تح��ت درمان، بار 
ویروس��ي آن ق��در کاه��ش یاب��د که 

غیرقابل اندازه گیری شود.
بدیهي است وصول به این مهم تنها در 
صورتي میسر می گردد، که این افراد از 
بیم��اري خود مطلع بوده، براي دریافت 
خدمات مراقبت و درمان تمایل داش��ته 
و به این خدمات دسترسي داشته باشند 
و خدمات را به صورت مس��تمر دریافت 
دارن��د. چالش هایی ک��ه در حال حاضر 
کش��ور ما را در دس��تیابي به اهداف فوق 
با مش��کل مواجه کرده است؛ عبارت اند 

از:
۱- درص��د باالی��ي از م��وارد مبت��ال از 
بیم��اري خود مطلع نیس��تند. ۲. درصد 
باالی��ي از اف��راد شناخته ش��ده، ب��راي 
دریاف��ت خدم��ات مراقب��ت و درم��ان 
تمایل نداش��ته و مراجع��ه نمی کنند.۳. 
درص��دي از اف��رادي ک��ه تحت درمان 
قرارگرفته اند، درمان را به شکل مستمر 

ادامه نمی دهند.
بیم��اری ای��دز ی��ک بیم��اري عفوني 
واگی��ردار اس��ت که عام��ل ایجاد آن، 
نوعی ویروس است که به آن اچ آی وي 
می گوین��د. این نام از ابتداي حروف نام 
التی��ن ویروس گرفته ش��ده اس��ت که 
ترجم��ه فارس��ي آن وی��روس نق��ص 
سیس��تم ایمني هست. اصواًل خاصیت 
اصل��ی ویروس این اس��ت که خارج از 
بدن )خارج از س��لول هاي زنده( قادر به 
ادامه حیات نیس��ت و به راحتی توس��ط 
م��واد ضدعفونی کننده )الکل، وایتکس 
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و ….( و ح��رارت از بی��ن م��ی رود. 
ویروس HIV براي ادامه حیات، نیازمند 
گلبول های س��فید بدن انس��ان است؛ و 
انتق��ال آن زمان��ی رخ می دهد که مقدار 
کافی خون، ترش��حات جنسی و یا شیر 
م��ادر حاوی وی��روس، از طریق انتقال 
خ��ون، اس��تفاده از س��رنگ و س��وزن 
مش��ترک و رابط��ه جنس��ی محافظت 
نش��ده و ی��ا تغذی��ه نوزاد از ش��یر مادر 
مبتال، به گردش خون فرد دیگری وارد 
ش��ود. ب��ا توج��ه ب��ه راه ه��ای انتقال، 
می ت��وان دریاف��ت که همه افراد جامعه 
می توانن��د در مع��رض ابتال به عفونت 
HIV باش��ند و ای��ن بیماري مخصوص 

هیچ گروه خاصي نیست.
عوام��ل متعددی در این که ایدز، از یک 
بیماری عفون��ی قابل کنترل، تبدیل به 
ی��ک بیم��اری ب��ا همه گیری وس��یع و 
مرگ ومی��ر ب��اال ش��ده اس��ت، دخیل 
هس��تند. یکی از مهم ترین آن ها دانش 
ناکاف��ی و باوره��ای غلط در خصوص 
بیماری اس��ت که منجر می ش��ود افراد 
مبتال برای تشخیص، مراقبت و درمان 

اقدام نکنند.
 از زمان ورود HIV به بدن تا بروز ایدز، 
ممک��ن اس��ت بین ۶ ماه ت��ا بیش از ده 
سال به درازا بکشد. در این مدت گرچه 
فرد به ظاهر س��الم به نظر می رسد، ولی 
مانن��د مخازن ویروس عمل می کنند و 
می توان��د آن ه��ا به دیگران منتقل کند. 
در تمام��ی مناطق دنیا، افراد اچ آی وی 
مثبت زیادی وجود دارند که از وضعیت 
ابت��ال خود به این بیماری آگاهی ندارند 
و زمانی متوجه می ش��وند که در مرحله 
پیش��رفته ای از این بیماری هس��تند و 
AIDS یا نقص ش��دید دس��تگاه ایمنی 
آشکارش��ده اس��ت؛ بنابراین مهم است 
این احتمال داده ش��ود که ممکن است 
هر فردی اعم از ش��ریک جنسی اش به 

اچ آی وی مبتال باشد.
بیم��اری ایدز صرفًا از طریق آزمایش و 
بررس��ی آن در آزمایش��گاه و مراک��ز 
مش��اوره بیماری ه��ای رفت��اری معتبر 
 HIV تش��خیص داده می شود. آزمایش
به همه کس��انی که در معرض ابتال قرار 
دارن��د )اف��رادی ک��ه رواب��ط جنس��ی 
محافظت نش��ده و غیر ایمن دارند یا از 
س��وزن و وس��ایل تزری��ق مش��ترک 
اس��تفاده کرده ان��د( مؤک��داً توصی��ه 

می شود.

انج��ام آزمایش اچ آی وی در فردی که 
خ��ود را در مع��رض ابت��ال به اچ آی وی 
می دان��د مهم اس��ت. ان��واع مختلفی از 
آزمای��ش اچ آی وی وج��ود دارد، ام��ا 
به طورمعم��ول از آنتی بادی های خون 
افراد اس��تفاده می شود. برای دست یابی 
ب��ه ی��ک نتیج��ه مطل��وب، آزم��ودن 
آنتی ب��ادی اچ آی وی، باید حداقل س��ه 
م��اه بعد از آخرین تم��اس انجام گیرد. 
دریاف��ت یک نتیج��ه ی آزمودن مثبت 
)بدین معنی که ویروس اچ آی وی وارد 
بدن فرد ش��ده اس��ت(، اولین گام برای 
گرفت��ن کمک و س��الم ماندن اس��ت. 
آزمای��ش اچ آی وی، همچنی��ن ب��رای 
جلوگیری از گس��ترش اچ آی وی بسیار 
مه��م اس��ت. به عنوان مث��ال؛ بعضی از 
اچ آی وی  وضعی��ت  از  ک��ه  اف��راد 
خودآگاه ان��د، می توانن��د مراحلی را طی 
کنند تا مطمئن ش��وند که ویروس را به 

دیگران منتقل نمی کنند.
نتای��ج پیش��رفت هایی ک��ه درزمین��ه 
آموزش اچ آی وی، تش��خیص و درمان 
این بیماری صورت گرفته، این اس��ت 
که مثبت بودن آزمایش اچ آی وی برای 
افراد، نس��بت به روزهای نخس��تی که 
هیچ درمان و یا حداقل دانش کافی در 
م��ورد بیم��اری وجود نداش��ت، کمتر 
ترس��ناک است. منابع موجود در کشور 
باهدف کمک و یاری به افراد اچ آی وی 
مثب��ت، طراحی ش��ده اند. صرف نظر از 
اینک��ه فردی اچ آی وی مثبت اس��ت یا 
خی��ر، مناب��ع و اطالع��ات ب��رای وی، 
ش��رکای جنس��ی، خانواده و فرزندانش 
همیش��ه موج��ود اس��ت و می توان هر 

زمان به آن ها مراجعه کرد.
مانن��د ه��ر بیماری دیگ��ری، زندگی با 

اچ آی وی ب��ه ای��ن معنی اس��ت که فرد 
مجب��ور ب��ه انج��ام ی��ک مجموع��ه 
فعالیت های متفاوت اس��ت. برای مثال، 
فرد مبتال، بایستی در زمان های خاصی 
دارو مصرف کند، بیش��تر از س��ایر افراد 
ب��ه پزش��ک مراجع��ه کند، ی��ک رژیم 
غذای��ی مناس��ب را دنب��ال ک��رده و از 
یکس��ری فعالیت هایی که سالمتی و یا 
روند درمان وی را به مخاطره می اندازد 
)مانند مصرف الکل، س��یگار، استرس، 
رواب��ط جنس��ی محافظت نش��ده و ...( 

اجتناب نماید.
ای��دز لزوم��ًا با مرگ همراه نیس��ت. در 
ح��ال حاضر درمان اچ ای وی، ش��امل 
دارو های خوراکی اس��ت؛ که بایس��تی 
جه��ت ایج��اد حداکثر کارای��ی روزانه 
دریافت ش��وند، این داروها بس��یاری از 
مبتالی��ان را ق��ادر ب��ه داش��تن زندگی 
ع��ادی و عم��ری طبیع��ی می کنند. با 
درمان می توان تکثیر ویروس اچ آی وی 
را س��رکوب ک��رد و مان��ع از پیش��رفت 
بیم��اری ب��ه مرحله ایدز ش��د. حتی در 
بعضی موارد می توان با اس��تفاده از این 
داروه��ا سیس��تم ایمنی ب��دن را قوت 

بخشید.
ب�ا ن�ب�ودن واکس���ن و درمان قطعی، 
تالش برای غلبه بر بیماری مس���ری 
HIV ب�ای���د روی پیش��گیری از آن 
تمرک��ز یابد. چ�ه اع�م�ال ج�ن�س��ی 
ب�اش�د، چ�ه م�ص�رف م�واد مخ�در و 
چ��ه رفتاره��ای دیگری که ف��رد را در 

معرض خطر ابتال قرار دهد.
مطمئن تری��ن راه پیش��گیری از انتقال 
جنس��ی بیماری ای��دز، پرهیز از تماس 
جنس��ی غی��ر ایمن، ش��امل؛ داش��تن 
ش��رکای جنس��ی متع��دد، تماس های 

جنس��ی نامعم��ول )تم��اس مقعدی و 
دهانی(، متوس��ل ش��دن به خشونت در 
زم��ان تماس جنس��ی، مص��رف الکل، 
م��واد مخ��در و ی��ا روان گ��ردان قبل از 
برقراری تماس جنس��ی، تماس جنسی 
محافظ��ت نش��ده )ع��دم اس��تفاده از 
کان��دوم( اس��ت. اس��تفاده صحی��ح از 
کاندوم از ابتدای فعالیت جنسی، پرهیز 
از رفتاره��ای نامتع��ارف جنس��ی، مثل 
نزدیک��ی از مقع��د، نزدیک��ی در هنگام 
ع��ادت ماهان��ه و غی��ره احتمال انتقال 
بیماری را کاهش می دهد. اس��تفاده از 
وس��ایل ش��خصی؛ مثل تیغ، احتراز از 
خال کوب��ی و حجامت غیربهداش��تی، 
انجام بهداش��تی ختن��ه و غیره راه های 

پیشگیری  از بیماری اند.
تمامی افراد می توانند به منظور اطمینان 
از ع��دم ابت��الی خ��ود ی��ا ش��ریک 
جنسی ش��ان و نی��ز کس��ب اطالعات 
بیش��تر درزمین��ه ایدز ب��ه نزدیک ترین 
مرک��ز مش��اوره بیماری ه��ای رفتاری 
محل س��کونت خ��ود مراجعه کنند. در 
ای��ن مراک��ز کلی��ه خدمات؛ ش��امل: 
آموزش، مش��اوره، آزمایش اچ آی وی، 
وس��ایل پیش��گیری از انتقال بیماری و 
داروهای ضدوی��روس ایدز، به صورت 
رایگان و با حفظ رازداری ارائه می شود. 
مراکز مش��اوره بیماری ه��ای رفتاری 
تح��ت نظ��ارت دانش��گاه های عل��وم 
پزش��کی فعالیت می نماین��د. آدرس و 
تلف��ن مراک��ز مش��اوره بیماری ه��ای 
رفتاری سراس��ر کش��ور، بان��ام مراکز 
مش��اوره ایدز در س��امانه ۱۱۸ و نیز در 
س��ایت www.hiv-sti.ir ثبت ش��ده 
 ۰۲۱-۶۶۰۳۸۹۲۰ تلف��ن  و  اس��ت 

پاسخگوی شماست.

س�رگرمی و فعالیت ه�ای اجتماع�ی – 
احساسی

این فعالیت ها را با کودک یک ساله تان 
انجـام دهیـد. این فعالیت ها یک روش 
خوب برای داشتن سرگرمی با یکدیگر 
و حمایت از تکامل اجتماعی- احساسی 

کودکتان است.
هر روز وقتی کودکتان از خواب بیدار  ���
می شـود و هـر بار شـب ها کـه در حال 
خوابیـدن اسـت بـه او بگویید که چقدر 
دوسـتش داریـد و چقدر او برای شـما 

خاص است.
بـه آرامـی کودک خود را قلقلک دهید.  ���
هـر زمـان کـه کـودک تمایل بـه بازی 
دسـت  دادن  قلقلـک  از  نداشـت، 

بردارید.
بـا کـودک برقصید. وقتی باال و پایین  ���
می پرد، دستان او را بگیرید و باهم این 
کار را انجـام دهیـد. وقتـی می رقصـد، 

دست بزنید و تشویقش کنید.
وقتـی بـه او لبـاس می پوشـانید و یا  ���
وقتی کـه در حـال پوشـک کـردن او 
هسـتید، در مـورد اعضـای بدنش با او 
صحبـت کنیـد و قسـمت هایی از بـدن 
خـود را بـه او نشـان دهید. بگویید: این 
بینی مامان است، این بینی صبا است.

کودک خود را دورتادور بچرخانید. او  ���
از چرخیـدن و جسـت وخیز کردن لذت 

می برد؛ اما مطمئن شوید وقتی این کار 
را به اندازه کافی انجام دادید، دست از 

این بازی بردارید.
بـرای پیـاده روی او را بـه پـارک و یا  ���
جایـی ببریـد که کـودکان در حال بازی 
هسـتند. اجازه دهیـد کودکتان آن ها را 
تماشا کند و اگر آمادگی دارد با کودکی 

آشنا شود.
هر روز روی زمین بنشینید و با کودک  ���
خود بازی کنید. با او چهار دست وپا راه 
بروید یا فقط بنشـینید و در حد او بازی 
کنیـد. او از کنار شـما بـودن واقعاً لذت 

می برد.
روی زمین بنشـینید و با او توپ بازی  ���
کنید. وقتی کودکتان توپ را به سـمت 
شـما می انـدازد یـا تـوپ را می گیـرد، 

دست بزنید و او را تشویق کنید.
 

توصیه های�ی ب�رای تکامل ك�ودك 12 
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به کودکتان در یادگیری و رشد کمک  ���
کنید.

انجـام ایـن فعالیت هـای آسـان و  ���
سـرگرم کننده با کودک یک سـاله تان 
روش مناسـبی بـرای باهـم سـرگرم 
کـودک  تکامـل  ارتقـای  و  شـدن 

شماست.
کـودکان در ایـن سـن عاشـق بازی  ���

کردن هستند. روش های مختلف انجام 
بازی هـا را امتحـان کنیـد و ببینیـد آیـا 
کودکتان شما را همراهی می کند. برای 
دالـی کـردن پشـت درب یا مبـل قایم 
شوید. برای انجام بازی صدا در آوردن 
بـا درب دیگ هـا یـا ماهیتابه صدا تولید 

کنید.
به وسـیله جـوراب یا کیسـه کاغذی،  ���
یـک عروسـک خیمه شـب بازی برای 
خودتـان و یکـی هـم بـرای کودکتـان 
بسـازید. با عروسک خیمه شب بازی با 
کودکتان و یا عروسـک او صحبت کنید 
و کودکتـان را تشـویق بـه جواب دادن 

کنید.
کودکان از بازی با اسـباب بازی هایی  ���
که می توانند هل بدهند یا به دنبال خود 
بکشـند، لذت می برند. با بریدن ظروف 
مقوایـی مواد خوراکی، فرفره یا با وصل 
کردن نخ نرمی )طول نخ حدود یک متر 
باشـد(. به جعبه هـای کوچک به راحتی 
چنین اسـباب بازی هایی بسـازید. یک 
حلقـه پالسـتیکی به عنـوان دسـته، به 

یک طرف آن ببندید.
اجـازه دهیـد کودکتـان در انجـام  ���
کارهـای روزانـه کمک کند. کودکتان را 
تشـویق کنیـد، وقـت نهار خـودش از 
قاشـق و فنجان اسـتفاده کند. خودش 
کفش و لباسـش را برای پوشـیدن پیدا 

کنـد و شـلوار و پوشـکش را بـرای 
تعویـض بیـاورد. با انجام ایـن کارها، 
مهـارت مهمـی کـه کـودک شـما یاد 

می گیرد، پیروی از دستورالعمل هاست.
تکـه کاغذ بزرگی را با نوارچسـب به  ���
میز بچسـبانید. بـه کودکتان یاد بدهید 
چطور بامداد شـمعی خط خطی کند. به 
نوبت روی کاغذ نقاشی بکشید. نقاشی 

با آبرنگ هم سرگرم کننده است.
اآلن زمانی اسـت که کودک شـما یاد  ���
می گیـرد که بزرگ ترها می توانند برای 
او مفید باشـند. وقتی کودکتان با سـر و 
را  چیـزی  کـردن  اشـاره  یـا  صـدا 
درخواسـت می کنـد، بـه خواسـته اش 
پاسـخ دهید. وسیله ای را که می خواهد 
نـام ببریـد و او را تشـویق کنید دوباره 
خواسـته اش را بیـان کنـد و در مورد آن 

وسیله با او صحبت کنید.
غذاهـای کوچک بی خطر را تکه کنید  ���
)از غذاهایـی کـه ممکـن اسـت باعث 
خفگی کودکتان شـود، استفاده نکنید(. 
بـه کـودک اجـازه دهیـد خـودش غذا 
بخـورد. ایـن تمریـن خوبـی بـرای 
برداشتن قطعه های کوچک و احساس 
کـردن بافت هـای مختلف اسـت )موز، 
کلوچه هـای نـرم و میوه هایـی ماننـد 

توت(.

توصیه هایی برای تکامل کودک 12ماهه
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خودتون رو معرفی كنید؟
ب��ه نام خدا. من صابراعظمی آغداش 
هس��تم. ف��ارغ التحصی��ل سیاس��ت 
گ��ذاری س��المت. متول��د ۱۳۶۸ از 
روس��تای آغداش از توابع شهرس��تان 

میاندواب، آذربایجان غربی

در مورد س�وابق تحصیلی خود 
و موفقیت ه�ای علمی توضیح 

بدهید؟
م��ن ورودی مهر ۱۳۸۷ کارشناس��ی 
مدیریت خدمات بهداش��تی درمانی، 
دانش��گاه علوم پزشکی تبریز هستم. 
در س��ال ۱۳۹۰ کارشناس��ی را تمام و 
همان س��ال در مقطع ارش��د مدیریت 
خدمات بهداش��تی درمانی، دانش��گاه 
علوم پزش��کی تبریز قبول ش��دم. در 
بهمن س��ال ۱۳۹۲ در مقطع دکترای 
تخصصی سیاس��ت گذاری س��المت 
دانش��گاه علوم پزشکی ایران قبول و 
در بهم��ن س��ال ۱۳۹۵ دوره دکترا را 
تمام و در مرداد ۱۳۹۶ به عنوان هیات 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز 
ش��روع بکار کردم. حقیقتش موقعیت 
آنچنانی من نداش��تم. ولی از عنوانی 
که در این چند س��ال به دس��ت آوردم 
میتون��م به ط��ور خالصه ب��ه انتخاب 
به عنوان پژوهش��گر برتر دانشجویی 
دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
کسب عنوان فرایند برتر در چند دوره 
جشنواره ش��هید مطهری، سخنرانی 
برت��ر در چندی��ن همای��ش و انتخاب 
به عنوان دانش��جوی نمونه کش��وری 
اش��اره کنم. در زمین��ه پژوه��ش هم 
تونس��تم در دوران دانش��جویی حدود 

۸۰ مقاله منتشر کنم.

چ�ه چی�زی باع�ث ش�د ك�ه 
به عن�وان دانش�جوی نمون�ه 

كش�وری انتخاب بشید؟ چقدر 
تالش كردین؟

خب مطمئنًا هرکس هدف مشخصی 
داشته باشه و در راستای اون هدف با 
برنامه ریزی تالش بکنه میتونه موفق 
بش��ه. منم از روزای اول ش��روع دکترا 
ب��ه ای��ن موضوع فکر کردم و ش��روع 
کردم به صورت هدفمند در س��ه حوزه 
پژوهش، آموزش و مس��ائل فرهنگی 
تالش کردن و درنهایت در س��ال ۹۵ 
ب��ا عنای��ت و لط��ف خداوند و حمایت 
مسئولین وقت دانشگاه علوم پزشکی 
ایران تونس��تم به عنوان دانش��جوی 

نمونه کش��وری انتخاب بشم. در مورد 
می��زان تالش ه��م باید بگم چون در 
چند س��ال اخیر تعداد دانشجویانی که 
انتخ��اب می ش��دند ک��م ش��ده بود و 
رقاب��ت در مقط��ع دکترا بس��یار زیاد 
هس��تش، مس��لمًا باید خیل��ی زیاد و 
ت��الش  هدفمن��د  اون  از  مهم ت��ر 

می کردم.

در ط�ول زندگی ت�ان ت�ا اینجا 
مدیون چه چیزی هستید؟

اوال از هم��ه مدی��ون لط��ف و عنایت 
خداوند متعال هستم که در همه حال 

ش��امل حال من ش��ده. در مرحله بعد 
پدر و مادرم که طی این سال ها بسیار 
زحم��ت کش��یدند و از م��ن حمای��ت 
کردن��د. در نهایت هم اس��اتید زیادی 
ک��ه در این س��ال ها ب��رای من خیلی 
زحم��ت کش��یدند من نمیخوام اس��م 
بب��رم چون تعدادش��ون خیل��ی زیاده 
می ترسم اسم بزرگواری از قلم بیافته 
و من ش��رمنده بش��م ولی از تک تک 
این بزرگواران نهایت تش��کر رو دارم. 
از دوستان خودم که در این سال ها از 
من حمایت کردن هم نهایت تش��کر 

رو دارم.

چ�ه مس�ئولیت های علم�ی و 
كاری را تابه حال داشتید؟

حقیقت��ش همونط��ور ک��ه گفتم من 
ورودی ۸۷ هستم، یعنی در کمتر از ۸ 
سال تونستم س��ه مقطع کارشناسی، 
کارشناس��ی ارشد و دکترا را تمام کنم 
و ب��ه ای��ن دلی��ل خیل��ی فرص��ت 
آن چنان��ی  کاری  مس��ئولیت های 
نداش��تم. ولی در یک مقطع کوتاهی 
به عنوان کارش��ناس مرکز تحقیقات 
کار ک��ردم و تقریب��ا از س��ال ۱۳۸۹ 
به عنوان مس��ئول کمیته دانشجویی 
مرک��ز هماهنگی و توس��عه پژوهش 
)RDCC( دانش��گاه علوم پزش��کی 

تبریز فعالیت داشتم.

توصیه تون برای دانش�جویان 
حوزه سالمت كشور چیست؟

البته من خودم رو در اون حد نمیدونم 
ک��ه بخ��وام توصی��ه بکن��م. ول��ی از 
دانش��جویان عزی��ز تقاض��ا دارم که 
رس��الت و وظیفه اصلی خود را خوب 
درس خوان��دن ق��رار دهند. در مراحل 
بعد نس��بت به پژوهش های کاربردی 
و موثر و کارهای فرهنگی در دانشگاه 

اقدام کنند.

ب�ه خوان�دن چ�ه كتاب هایی 
عالقه دارید؟

معم��وال در وقت ه��ای آزادم ک��ه 
متأس��فانه خیل��ی ک��م ب��وده در این 
سال ها، بیشتر کتاب های روانشناسی 

و مدیریتی رو مطالعه می کنم.

ت�ا چه ان�دازه ب�ه فعالیت های 
هنری و فرهنگی عالقه دارید و 
اختص�اص  وق�ت  برای�ش 

می دهید؟
حقیقتش بخوام صادقانه بگم به دلیل 
مش��غله های درس��ی و پژوهش��ی در 
طی سال های دانشجویی در کارهای 
هنری نتونس��تم فعالیت داشته باشم و 
البته فک می کنم استعداد خاصی هم 
نداش��تم. ولی در ح��د توان و وقتم در 
کاره��ای مختلف فرهنگی دانش��گاه 

درگی��ر ب��ودم و کم وبی��ش فعالی��ت 
داشتم.

نمره ای كه در زندگی شخصی و 
كاری به خودتان می دید؟

اگ��ه از ۲۰ بخ��وام نمره بدم، در زمینه 
کاری ۱۸ و در زمینه زندگی شخصی 
ب��ا ارف��اق ۱۴ که مجبور نش��م دوباره 
انتخاب واحد کنم. متاس��فانه به دلیل 
مش��غله های زی��اد در ای��ن س��ال ها 
نتونس��تم اونجور که باید و شاید برای 
خان��واده خودم و تفریحات ش��خصیم 

وقت بذارم.

سه واژه ی پراهمیت كه در اكثر 
مجامع علم�ی و محافل مطرح 
هس�ت، ن�وآوری– خالقیت و 
كارآفرینی اس�ت. دیدگاه شما 
درباره ی این سه واژه چیست و 

چه كارهایی انجام داده اید؟
اگر اجازه بفرمائید من این طور اصالح 
کن��م، خالقیت، نوآوری و کارآفرینی 
که ترتیب رعایت بش��ه. خب این س��ه 
واژه یک فرایندی رو نش��ون میده که 
از دس��تیابی به یک ایده خوب ش��روع 
ش��ده و ت��ا تولید محص��ول ادامه پیدا 
میکن��ه. موضوع��ی که متاس��فانه در 
دانش��گاه های م��ا کمتر ای��ن فرایند 
تکمیل میش��ه؛ یعنی ایده های خوب 
ارائ��ه میش��ن ولی کمتر ای��ن ایده ها 
حمایت و تبدیل به محصول میش��ن. 
امروز دانش��گاه های نسل سوم مطرح 
هس��تند که بنظرم برای دس��تیابی به 
این نسل از دانشگاه ها باید این فرایند 
تکمیل بش��ه و بهش بها داده بش��ه. 
چی��زی ک��ه من خ��ودم تجربه کردم، 
مش��کالت اصل��ی فرایندهای اداری 
پرپیچ و خم و خسته کننده و وقت تلف 
کننده هس��ت. تا جایی که خود من در 
وسط این هفت خان کاغذبازی اداری 
ک��ه  کاری  اون  و  ش��دم  خس��ته 
می خواس��تم شروع کنم رو نصفه رها 
کردم. اونقدر ش��ورا و جلس��ه و امضا و 
مرحله و داوری و... انجام میگریه که 
خ��ود موضوع اصلی فراموش میش��ه. 

ای��ن فراینده��ا باید س��اده و تس��ریع 
بشند. از استارت آپ ها بیشتر استفاده 
بش��ه. ب��رای طرح های��ی ک��ه نیاز به 
تامین مالی هس��تند این حمایت های 
مال��ی ه��م به نحوه موث��ر و در زمان 

مناسب به عمل بیاد.

ب�ه نظر ش�ما ضع�ف مدیریت 
سالمت كشور در چیست؟

خب نظام س��المت یک نظام بس��یار 
وس��یع و پیچی��ده ای هس��ت که هر 
بخ��ش ضعف ها و نق��اط قوت خاص 
خودش��و داره. ول��ی بخوام در س��طح 
کالن بح��ث کنیم ضعف عمده نظام 
س��المت در بخ��ش مدیریتش ضعف 
ه��ای دیگه رو نخوای��م بحث کنیم، 
اس��تفاده از افراد غیر آش��نا با مسائل و 
اصول مدیریتی در پس��ت های کالن 
مدیریتی می باش��د. تصمیم گیری ها و 
سیاس��ت گذاری ها معم��وال در خالء 
گرفته می شوند. ثبات مدیریتی وجود 
ن��دارد برنام��ه متکی بر افرا هس��تند 
یعنی اگه اون فرد خاص نباشد برنامه 

ه��م نخواه��د بود. سیس��تم نظارت و 
ارزش��یابی کارآم��د و موث��ر در م��ورد 

عملکرد مدیران وجود نداره.

نظرتون رو راجع به طرح تحول 
سالمت بگید و چه پیشنهاداتی 
در خص�وص اج�رای بهت�ر این 

طرح دارید؟
طرح بس��یار جامع و خوبی هس��ت و 
مس��ائل بسیار مهم و حیاتی را مدنظر 
قرار داده. اگه به طور مناسب اجرا بشه 
میتونه دستاوردهای بهداشتی زیادی 
برای جامعه داش��ته باشه. پیشنهادی 
ک��ه دارم ع��دم ش��تاب زدگی در اجرا 
هس��ت. منظ��ورم اینک��ه مرحل��ه به 
مرحل��ه بای��د پیش بریم نباید س��عی 
کنی��م تم��ام برنام��ه و پروژه ه��ای 
پشتیبان را سریعًا اجرا کنیم. در ضمن 
بای��د ی��ک منبع تامین مال��ی ثابت و 
مطمئن وجود داش��ته باشه. از بیمه ها 
میتونی��م در این زمینه کمک بگیریم. 
بخ��ش خصوصی هم میتونه بس��یار 
کم��ک کنن��ده باش��ه. در ضمن باید 
آزادی عمل بیشتری به استان ها داده 
بش��ه تا متناسب با اولویت های محلی 
خودش��ون برخی برنامه ه��ارو تغییر 
بدند. از نوآوری ها در استان ها حمایت 

بشه.

ب�ا اجرای برنامه طرح تحول در 
حوزه بهداش�ت، چه تغییراتی 
در ارائ�ه خدم�ات ب�ه جمعیت 
ایجادش�ده  تح�ت پوش�ش، 

است؟
به نظر من یکی از رسالت های اصلی 
ای��ن طرح پوش��ش همگانی خدمات 
س��المت هس��تش و تالش کرده در 
راس��تای تقوی��ت رس��الت و ش��عار 
مراقبت های اولیه بهداشتی بیشترین 
خدم��ات را ب��ا کمتری��ن هزین��ه ب��ه 
بیش��ترین تع��داد از م��ردم ارائه بده. 
نقطه مهم دیگری که در این طرح به 
آن توج��ه خوبی ش��ده اس��ت، بحث 
PHC در مناط��ق ش��هری هس��تش 
چ��ون ب��ه نظ��رم ای��ن مراقبت ها در 

برای دستیابی به 
نسل سوم از 
دانشگاه ها باید 
فرآیند خاقیت، 
نوآوری و کارآفرینی 
تکمیل شود و به آن 
بها داده شود

نشست صمیامنه با نخبه علمی کشوری
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مناطق روستایی به صورت خوبی ارائه 
میش��ه ولی در مناطق ش��هری مورد 
غفل��ت قرارگرفت��ه بود ک��ه این طرح 
بخوب��ی به این موض��وع توجه کرده. 
الکترونیک��ی  پرونده ه��ای  بح��ث 
سالمت نیز بسیار موضوع خوبی بوده 
در این راستا بهش توجه شده. با همه 
این ه��ا به نظر ش��خصی م��ن نقطه 
عط��ف ای��ن ط��رح توج��ه ب��ه مردم 
حاشیه نشین شهرها بود. حاال اعدادی 
که اعالم میش��ه متفاوت هس��ت ولی 
در کل بی��ش از ۱۰ میلیون، حدود ۱۳ 
درصد جمعیت کش��ور حاش��یه نشین 
هستند؛ و این افراد از کمترین خدمات 
اولی��ه بی بهره بودن��د که این طرح به 
این موضوع اش��اره کرده اس��ت و به 
نظر من این یعنی مصداق بارز عدالت 

در سالمت هستش.

در اج�رای برنامه ی طرح تحول 
س�المت در حوزه ی بهداشت، 
چ�ه مق�دار اش�تغال زایی در 
حوزه ی دانش�گاه ایجادش�ده 

است؟
عالوه بر اشتغال زایی هایی دولتی که 
در اج��رای ای��ن طرح ب��ه وجود آمد تا 
جایی که من اطالع دارم در حدود ۲۰ 
هزار نفر از دانش آموختگان رشته های 
مختلف دانشگاه های علوم پزشکی در 
قال��ب مش��ارکت دولتی-خصوصی 
)PPP( مش��غول به کار شدند. در کل 
نباید هدف اصلی و تمرکز اشتغال زایی 
باش��د، این موضوع یک هدف میانی 
هست برای ارائه مراقبت های مناسب 

به آحاد مردم.

با توجه به اینکه زمزمه هایی در 
ش�دن  اجتماع�ی  خص�وص 
س�المت وج�ود دارد، نظ�ر و 
دی�دگاه ش�ما در این خصوص 

چیست؟
خ��ب ب��ه نظر من بحث س��المت ذاتًا 
ی��ک موضوع اجتماعی هس��ت و این 
ی��ک موض��وع جدید نیس��ت. ش��ما 
خودتون بهتر میدانید نظام سالمت با 

تم��ام امکانات و نیروی انس��انی خود 
در خوش بینان��ه تری��ن حال��ت در ۲۵ 
درص��د از س��المت مردم نقش داره و 
بقیه موارد مربوط به س��ایر بخش ها و 
جامع��ه میش��ه. خب م��ردم در جامعه 
زندگ��ی میکن��ن و اگ��ه م��ا بخواین 
س��المت م��ردم را تامی��ن کنیم باید 
مراقبت ه��ا و خدماتمان نیز اجتماعی 
باش��د. ولی باید سازوکارهای شفاف و 
روش��ن برای این منظور تبیین بشه و 
از اص��ول و قواع��د این موضوع غفلت 

نشه.

نهادینه س�ازی  و  تقوی�ت 
همکاری های بین بخشی تا چه 
اندازه در پیش�برد اهداف طرح 

تحول اهمیت دارد؟
همان طور که گفتم نظام س��المت با 
تم��ام امکانات و نیروی انس��انی خود 
در خوش بینانه تری��ن حال��ت در ۲۵ 
درصد از س��المت م��ردم نقش داره. 
بقیه حفظ س��المت در سایر بخش ها 

هس��ت و بدون مش��ارکت و همکاری 
آن ه��ا حفظ س��المت م��ردم ممکن 
نخواهد بود. بخش کش��اورزی در این 
زمینه خیلی نقش کلیدی داره. صنعت 
همین طور و سایر سازمان ها. در بحث 
ط��رح تحول حوزه بهداش��ت نیز این 
قضی��ه کاماًل صادق هس��تش. باید با 
تم��ام س��ازمان هایی که در این زمینه 
میتونن کمک کنند همکاری بش��ه و 

مشارکتشون جلب بشه.

نق�اط ضعف و قوت طرح تحول 
در حوزه بهداشتی؟

در مورد نقاط قوت در باال مواردی رو 
اش��اره کردم. در مورد نقاط ضعف هم 
ب��ا اجازتون م��ن این طور اصالح کنم 
س��والتون رو که محدودیت های این 
ط��رح چیه؟ چون ضعف با محدودیت 
متف��اوت هس��ت. یک��ی از مهم ترین 
محدودیت ه��ای ای��ن ط��رح بنظ��ر 
ش��خصی من عدم حمایت سیاس��ی 
باالس��ت و دلی��ل اون��م بنظرم بحث 

طرح تحول در بخش درمان هستش 
که اینقدر در رس��انه و محافل مختلف 
در موردش بحث هست ولی در مورد 
ط��رح تح��ول ح��وزه بهداش��ت این 
حساسیت وجود نداره و بها بهش داده 
نمیش��ه از سوی مسئولین. محدودیت 
دیگ��ه برای اجرای موفق تر این طرح 
بح��ث کمب��ود مناب��ع هس��ت. چون 
درص��د بس��یار کم��ی از منابع وزارت 
بهداشت به بخش بهداشت تخصیص 
داده میش��ه و اغلب اون منابع کم هم 
صرف پرداخت هزینه نیروی انس��انی 
میش��ه و مناب��ع ورودی ب��رای ارائ��ه 
مس��تقیم خدمات مناس��ب بسیار کم 
هس��تش. اگه بخوام ی��ه ضعف مهم 
اش��اره کن��م، موضوع مستندس��ازی 
تجارب و نتایج هس��ت. االن بیش از 
س��ه سال از اجرای این طرح میگذره، 
م��ن ندیدم مقاله یا گزارش عمومی از 
اج��را و نتای��ج این طرح چاپ بش��ه و 
به ص��ورت علم��ی و متدول��وژی این 

طرح در بررسی بشه.

سخن پایانی خود؟
درنهایت از شما و همکاران محترم در 

این مجموعه تشکر می کنم.
ی��ه توصیه به دانش��جویان عزیز دارم 
اون اینک��ه س��عی کنن��د از دوران 
دانش��جویی ب��ه نحوه احس��ن برای 
دانش اندوزی، کسب تجربه و مهارت 
اس��تفاده کنند چ��ون بعد از مدتی هم 
مشکالتش��ان زیاد خواهد ش��د و هم 
 انگی��زه و توانش�����ان ک��م خواه��د 
شد. در اینجا میخوام از تمامی اساتید 
بزرگوار )بازم نمیخوام اس��م ببرم( که 
در ای��ن چند س��ال ب��رای من زحمت 
کشیدند از تک تکشان نهایت تقدیر و 
تش��کر رو کنم و آرزوی س��المتی و 

توفیق براشون دارم.
درنهای��ت امی��دوارم و آرزو می کنم با 
تالش هم��ه دس��ت اندرکاران نظام 
س��المت و س��ایر بخش ها، یکی از دو 
نعم��ت بزرگ انس��ان که س��المتی 
 هس��ت ب��ه نح��وه احس����ن تأمین 

بشه.

لزوم انجام خدمات پیش��گیری و اهمیت آن، نس��بت 
به درمان بیماری، بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت. در 
ای��ن زمین��ه بهداش��ت ده��ان و دن��دان، ب��ه دلیل 
مش��کالت درمانی و گاهی اوقات غیرقابل برگش��ت 
بودن س��المت عض��و، از اهمیت زی��ادی برخوردار 
اس��ت. فیشورس��یالنت از جمل��ه ط��رح های مهم 
پیش��گیری از پوس��یدگی دندان می باشد؛ که به طور 
مؤث��ری در کنترل پوس��یدگی تأثیرخواهد داش��ت. 
دندان های آس��یا، اغلب دارای ش��یارهای عمیق و 
باریکی هس��تند که با ظریف ترین مس��واک ها نیز 
تمیز نمی ش��وند. تجمع باقیمانده ذرات مواد غذایی 
و میک��روب ه��ای ده��ان در این ش��یارها، می تواند 
ش��روع کننده ی پوس��یدگی در الیه سطحی دندان 
که مینا نام دارد، باش��د. مینا س��خت ترین قس��مت 
دندان است که بقیه قسمت های نرم تر دندان را در 
برابر آسیب های مختلف محافظت می کند؛ بنابراین 
اگ��ر مین��ای دندان به هر دلیلی، مانند پوس��یدگی یا 
ضربه از بین برود، دندان بسیار آسیب پذیر می گردد. 
از آنجا که شیارها و فرورفتگی های عمیق و باریک 
س��طح جون��ده دندان ها )مخصوص��ا˝ اولین دندان 
دائمی( جزء مناطق مستعد و آغازین برای پوسیدگی 
اس��ت و تمیز کردن داخل این ش��یارها و فرورفتگی 
ها ی س��طح دندانی با برس مس��واک، به طور کامل 

امکان پذیر نمی باشد.
لذا الزم اس��ت جهت پیش��گیری از پوس��یدگی این 
دندانها، ش��یارها را مس��دود نمود. پر کردن شیارها با 
مواد ش��یارپوش، فیشورسیالنت نامیده می شود؛ که 
توس��ط دندانپزش��ک انجام می شود. با این عمل گیر 
غذای��ی، در س��طح دن��دان از بی��ن رفت��ه و در نتیجه 

س��طح دندان، به طور کامل و به راحتی با مس��واک 
قاب��ل تمیز کردن می ش��ود. همچنین به علت وجود 
فلوراید موجود در ماده پرکننده ش��یارها تا مدتی این 
فلورای��د در مح��ل آزاد ش��ده و باعث اس��تحکام در 

سطوح دندانی نیز می شود.
جهت انجام فیشورسیالنت، به بی حسی و یا تراش 
دندان نیاز نمی باش��د و در مدت زمان کوتاهی قابل 
انجام می باش��د. فیشورسیالنت به منظور پیشگیری 
از پوس��یدگی دن��دان ه��ای دائمی و ش��یری انجام 
می ش��ود. مهمتری��ن زمان انجام فیشورس��یالنت، 
ش��روع رویش دندان های دائمی )۶ و ۱۲ س��الگی( 
اس��ت ک��ه ب��ا توجه به اهمیت خ��اص، رویش اولین 
دندان دائمی در سن ۶ سالگی، انجام فیشورسیالنت 

در این سن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
یک��ي از س��طوح دندان ه��ا که به ش��دت در معرض 
پوس��یدگي قرار دارد، س��طح جونده دندان هاس��ت. 
س��طوح جونده دندان هاي عقبي یا همان س��طوحي 
که غذا بین آنها جویده و له مي شود، به دلیل داشتن 
ش��یارهاي فراوان، نواحي بس��یار مس��تعدي براي 
پوس��یدگي محسوب مي شوند. یک راه پیشگیري از 
ایجاد پوسیدگي در این دندان ها، استفاده از تکنیکي 
به نام فیشورس��یالنت اس��ت. س��یالنت ها موادي 
هستند که به صورت یک الیه نازک درون شیارهاي 
س��طح جونده دندان هاي آس��یاي دائمي بچه ها قرار 
مي گیرند و به کمک آنها این شیارها صاف مي شوند. 
با صاف ش��دن ش��یارهاي دندان، از گیر کردن مواد 
غذای��ي بی��ن این دندان ها کاس��ته ش��ده و احتمال 

پوسیدگي آنها کاهش مي یابد.
اولی��ن دن��دان دائم��ي آس��یاي کودکان در س��ن ۶ 

س��الگي در انتهاي دهان مي روید )بدون آنکه دندان 
شیري لق شده و بیفتد.(

اغلب والدین نس��بت به وجود این دندان و یا دائمي 
بودن آن بي اطالعند. از آنجایي که این دندان تقریبا 
همزمان با ورود بچه ها به مدرس��ه و اس��تفاده زیاد 
آنها از تنقالت، درمي آید، الزم اس��ت که به ش��دت از 
آن مراقب��ت ش��ود. این دندان ها یک��ي از مهم ترین 
کاندیدها براي فیش��ور س��یالنت هستند و به محض 
رویش کامل آنها، باید عمل فیش��ور س��یالنت براي 
آنها انجام ش��ود. به دنبال رویش س��ایر دندان هاي 
آس��یاي دائمي، آنها نیز باید فیشورس��یالنت ش��وند. 
فیشورس��یالنت در مواردی قابل انجام است که لقی 
دندان وجود نداش��ته باش��د، دندان بدون پوسیدگي 

باشد و بیش از ۴ سال از رویش آنها نگذشته باشد.
 

معی�ار ه�ای انتخاب دندان برای س�یالنت 
تراپی

۱- دندان تازه رویش یافته باشد.
۲- دارای س��وراخ ها و ش��یارهای عمی��ق مس��تعد 

پوسیدگی دندان باشد.
۳- فاقد هر گونه عالیمی از پوسیدگی دندان بوده و 
در واق��ع هنوز پوس��یدگی در دن��دان مورد نظر ایجاد 

نشده باشد.

تهیه کنندگان:
۱- دکت��ر فتان��ه رهنما – مدی��ر گروه دهان و دندان 

معاونت بهداشتی
۲- پروان��ه حس��ینی- کارش��ناس ده��ان و دندان 

معاونت بهداشتی

 طرح تحول سامت دهان و دندان دانش آموزان

شیار پوش )فیشورسیالنت(

دکتر فتانه رهنما
مدیر گروه سالمت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم چزشکی ایران                                     

پروانه حسینی
کارشناس سالمت گروه دهان و دندان
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كاه�ش دغدغه ه�ای درمان�ی 
مردم

عض��و گروه صنای��ع و معادن مجلس بر 
ض��رورت تخصیص اعتب��ارات پایدار به 
طرح تحول سالمت تأکید کرد و گفت: 
یک��ی از منابع پای��دار، مالیات پرداختی 
توس��ط مردم اس��ت که می توان از آن در 
مس��یر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
استفاده کرد. اجرای طرح تحول سالمت 
یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های مردم 
به ویژه اقش��ار محروم جامعه در پرداخت 
هزینه ه��ای درمان��ی کاهش پیدا کرد و 
انتظار عمومی نیز این است که خدمات 
ارائه شده در سال های آتی نیز تداوم پیدا 
کن��د. وی ب��ا تأکید ب��ر نقش مجلس در 

حمای��ت از طرح تحول س��المت اظهار 
کرد: با توجه به رضایتمندی مردم، قطعًا 
مجل��س نیز همچنان ن��گاه حمایتی به 
ای��ن طرح خواهد داش��ت ت��ا اعتبارات 

پایداری برای آن تعریف کند.

طرح تحول سالمت، آبروی نظام 
است

عضو گروه بهداش��ت و درمان مجلس 
گفت: طرح تحول س��المت، یک طرح 
موفق ملی اس��ت که هرچند اشکاالتی 
هم دارد، اما به دلیل کس��ب حداکثری 
رضایت مندی مردم نباید متوقف ش��ود 
که توقف آن نارضایتی وس��یع جامعه را 

در پی خواهد داشت.

تأمین منابع پایدار نظام سالمت، 
وظیفه حاكمیتی است

عضو گروه بهداش��ت و درمان مجلس 
تأکی��د کرد: بی توجه��ی به تخصیص 
مناب��ع پایدار به طرح تحول س��المت، 
سیس��تم بهداش��ت و درم��ان را مختل 
می کن��د و بنابرای��ن تزری��ق اعتبارات 
پایدار به نظام سالمت نه وظیفه وزارت 
بهداش��ت؛ بلکه ج��ز وظایف حاکمیت 
اس��ت. نماین��ده اقلی��ت کلیمی��ان در 
مجل��س ب��ا اش��اره به این که سیس��تم 
بهداشت و درمان در تمام دنیا هزینه بر 
اس��ت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی 
ای��ران، آموزش وپ��رورش و تأمی��ن 
بهداشت و درمان در ردیف امنیت و جز 
وظایف حاکمیت و نظام اس��ت که باید 

آن را تأمین کند.

دولت اراده كند
عضو گروه تلفیق مجلس تصریح کرد: 
طرح تحول سالمت باعث رضایتمندی 
م��ردم ش��ده اس��ت، ام��ا ت��داوم این 
رضایتمندی منوط به تعیین یک بودجه 
پایدار است و اگر دولت اراده کند، منابع 
موردنیاز نظام سالمت فراهم می شود.

محم��د فیض��ی زنگیر با تأکید بر این که 
از موافقان سرسخت تداوم طرح تحول 
س��المت اس��ت، افزود: در جلسه ای که 
چن��دی پیش با وزیر بهداش��ت برگزار 
ش��د، اعالم کردیم ک��ه خواهان تداوم 
این طرح هس��تیم، زیرا با اجرای آن در 
اقص��ی نق��اط کش��ور مراک��ز جامع��ه 
س��المت، امکانات آزمایشگاهی و حتی 
دندانپزش��کی ایجاد ش��د و مردم نیز از 
خدمات بهداش��تی و درمانی ارائه ش��ده 
بهره من��د ش��دند و با روند ایجادش��ده 
طبیعی اس��ت که انتظار داش��ته باشند 
ط��رح تحول س��المت ب��ا تأمین منابع 
مال��ی در س��ال های آتی تداوم داش��ته 

باشد.

مجلس حامی بودجه پایدار طرح 
تحول است

عض��و گروه تلفیق مجلس با اش��اره به 
رضایتمن��دی م��ردم از اج��رای ط��رح 
تحول سالمت و تداوم آن تصریح کرد: 
در همی��ن راس��تا، مجل��س پیگی��ر 
تخصی��ص اعتب��ارات پای��دار به نظام 
س��المت اس��ت تا معضل کمبود منابع 

مالی را مرتفع کند. منابع مالی مختلفی 
به طرح تحول س��المت اختصاص داده 
شد، اما به آن جامه عمل پوشانده نشد؛ 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه رضایتمندی 
مردم از اجرای این طرح قابل مش��اهده 
اس��ت و نبای��د اقدامی کنی��م که نتایج 
حاصله منجر به شکس��ت طرح تحول 

سالمت شود. 

اگر رضایت مردم را می خواهیم، 
باید بودجه پایدار به طرح تحول 

بدهیم
عض��و گروه تلفیق مجلس با اش��اره به 
اینک��ه ط��رح تحول س��المت خدمات 
ارزنده ای در اختیار مردم قرارداد، تأکید 
ک��رد: ت��داوم و افزای��ش رضایتمندی 
مردم از این طرح به منابع پایداری نیاز 
دارد ک��ه در بودج��ه ۹۷ تالش می کنیم 
ای��ن اتف��اق رقم بخورد. یکی از بهترین 
طرح هایی که در سال های اخیر به اجرا 
درآمد طرح تحول س��المت اس��ت که 
اگرچ��ه ایراداتی نی��ز دارد و همه به آن 
واق��ف هس��تیم، ام��ا توانس��ته اس��ت 
تح��والت قابل توجه��ی در سیس��تم 

بهداشت و درمان کشور ایجاد کند.

قانون برنامه ششم اجرایی شود
عض��و گروه تلفی��ق مجلس تأکید کرد: 
در تخصی��ص اعتب��ارات پایدار به طرح 
تحول س��المت جای هیچ گونه بحثی 
وجود ندارد، زیرا در برنامه ششم توسعه 
نی��ز ب��ر اختص��اص بودجه مش��خص 

به نظام سالمت تأکید شده است.
تزری��ق نک��ردن منابع پای��دار به طرح 
تح��ول س��المت، بهداش��ت و درمان 
جامع��ه را تحت تأثیر ق��رار خواهد داد، 
ازاین رو، قانون گذار در جهت حمایت از 
نظام س��المت به طورج��دی ترتیباتی 
اتخ��اذ خواهد کرد تا اعتبارات پایداری 
به طرح تحول س��المت اختصاص پیدا 

کند.
اجم�اع دول�ت و مجل�س برای 

بودجه پایدار نظام سالمت
عض��و گروه تلفیق مجل��س با تأکید بر 
اینکه بودجه نظام سالمت کاهش پیدا 
نخواه��د ک��رد، از تواف��ق مجل��س با 
سازمان برنامه وبودجه برای اختصاص 
منابع پایدار وزارت بهداش��ت در س��ال 
آین��ده خب��ر داد. دکتر احمد حمزه ادامه 
داد: بای��د واقعیت ه��ا را ببینی��م و اصل 

ماجرا این اس��ت که متأس��فانه در طرح 
تح��ول س��المت نه قان��ون تخصیص 
بودج��ه از مناب��ع و اعتب��ارات مختلف 
به خوبی اجرا ش��د و دولت به وعده های 
خ��ود جام��ه عمل پوش��اند و نه هزینه 
گردها روند درس��تی داشت که منجر به 
وضعیت فعلی ش��د و بنابراین باید برای 
مرتف��ع ک��ردن آن چ��اره ای اساس��ی 

اندیشید.

ت�داوم ط�رح تح�ول س�المت 
اجتناب ناپذیر است

عض��و گروه تلفیق مجل��س با تأکید بر 
اینک��ه ت��داوم ط��رح تحول س��المت 
غیرقابل اجتن��اب اس��ت و توق��ف آن 
جامع��ه را متض��رر خواه��د کرد، گفت: 
مراح��ل تخصیص منابع پایدار در گروه 
تلفیق در حال بررس��ی است و به زودی 

به تصویب نهایی خواهد رسید.
ه��ادی به��ادری اف��زود: ماهیت طرح 
تحول س��المت همانند یارانه هاست و 
عم��اًل بخش��ی از هزینه ه��ای مردم و 
بخصوص اقش��ار آس��یب پذیر جامعه را 
کاهش داده اس��ت و با توجه به ش��رایط 
موج��ود، چ��اره ای جز ت��داوم این طرح 

وجود ندارد.

ت�داوم رضایتمن�دی مردم مهم 
است

عضو گروه آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجل��س با تأکید ب��ر اینکه تداوم طرح 
تح��ول س��المت به تخصی��ص منابع 
پایدار بستگی دارد، گفت: هرچند منابع 
مال��ی دول��ت محدود اس��ت، اما برای 
ت��داوم رضایت مندی م��ردم و آرامش 
جامعه، بای��د اعتبارات پایداری به نظام 

سالمت اختصاص داده شود.
کارن خ��ان ل��ری اف��زود: در می��ان 
طرح های مختل��ف، یکی از مهم ترین 
طرح هایی که در دولت دکتر روحانی به 
اجرا درآمد، طرح تحول س��المت است 
ک��ه بس��یار موفق ب��ود و آرامش خاطر 
فراوان��ی در می��ان مردم ایجاد کرد، این 
در حال��ی اس��ت که درگذش��ته، اغلب 
مردم و به ویژه قش��ر محروم که ش��اید 
بس��یاری از آن ه��ا کسب وکارش��ان 
ق��راردادی ب��ود، توانای��ی پرداخ��ت 
هزینه های درمانی را نداش��تند، اما پس 
از اجرای طرح تحول سالمت و کاهش 
مخارج درمانی، رضایتمندی وسیعی در 

میان مردم ایجاد شد. وی بابیان این که 
اجرای طرح تحول س��المت، در جامعه 
توق��ع ایج��اد کرده اس��ت، ادام��ه داد: 
ازاین رو، دولت باید به هر شکل ممکن 
اعتب��ارات پایداری ب��رای طرح تحول 

سالمت تعریف کند.

بودجه سالمت نباید كاهش یابد
عضو گروه تلفیق مجلس تصریح کرد: 
با توجه به آرامش ایجادش��ده در بخش 
درمان، بودجه نظام سالمت تحت هیچ 
شرایطی نباید کاهش پیدا کند و دولت 
نی��ز موظ��ف اس��ت منابع مال��ی پایدار 

به نظام سالمت تخصیص دهد.
مهرداد بائوج الهوتی با اشاره به این که 
نباید آشفتگی های پیش از اجرای طرح 
تحول س��المت را به فراموش��ی سپرد، 
اف��زود: وقت��ی ب��ا تالش ه��ای وزی��ر 
بهداش��ت و ب��ه مدد اج��رای این طرح، 
مراجعات مردم منس��جم تر ش��ده و رقم 
پرداخت��ی در حوزه درمان به ۳۰ درصد 
رس��یده است، چرا باید مجدداً شرایطی 
فراه��م کنیم ک��ه بی سروس��امانی بر 
بخش بهداش��ت و بخص��وص درمان 

حاکم شود.

تداوم طرح با دست خالی ممکن 
نیست

عض��و گروه تلفیق مجلس با اش��اره به 
بودجه نظام س��المت گفت: با توجه به 
تحوالت رخ داده در سیستم بهداشت و 
درم��ان کش��ور، ارائه و ت��داوم خدمات 
درمانی فقط با حمایت از نظام سالمت، 
تأمین بودجه پایدار و مدیریت هزینه ها 
میس��ر خواه��د ب��ود و با دس��ت خالی 

نمی توان انتظار خدمت داشت.
رض��ا انص��اری ب��ا تأکید ب��ر حمایت از 
ط��رح تحول س��المت افزود: در همین 
راس��تا، از ۱۵ هزار میلیارد تومان اس��ناد 
خزانه که بر اس��اس تبصره پنج الیحه 
بودجه تنظیم ش��ده بود، ۵۰ درصد یعنی 
مع��ادل هف��ت ه��زار میلی��ارد و ۵۰۰ 
میلی��ون توم��ان ب��رای س��ازمان بیمه 
س��المت در نظر گرفته ش��د تا معوقات 
خ��ود را بپ��ردازد، زیرا تس��ویه نش��دن 
مطالب��ات تأثیر منفی بر عملکرد مراکز 
درمانی و بیمارس��تان ها خواهد داشت، 
این در حالی اس��ت که دولت تنها پنج 
ه��زار میلی��ارد و ۵۰۰ میلی��ون تومان 

مصوب کرده بود.

طرح تحول سامت به اعتبارات پایدار نیاز دارد
 برخی می خواهند به طرح تحول چوب حراج بزنند

نمایندگان مجلس و اعضای گروه تلفیق بودجه 97 با تأكید بر رضایتمندی 
م�ردم به ویژه اقش�ار تهیدس�ت جامع�ه از طرح تحول س�المت، از دولت و 
مجلس خواستند به منظور تداوم این طرح، بودجه های پایدار كه فقط روی 
كاغذ نمانند، تعیین كنند و همه به پرداخت آن ملزم ش�وند، چراكه تداوم 
طرح تحول سالمت آبروی نظام است و نباید به تسویه حساب های سیاسی 
آل�وده ش�ود. ای�ن نماین�دگان تأكی�د كردند: بازگش�ت ش�رایط درمانی و 
بهداش�تی م�ردم ب�ه قب�ل از اجرای طرح تحول س�المت ك�ه بیماران برای 
پرداخت هزینه های بیماری خود، در بیمارستان گرو نگه داشته می شدند و 
ی�ا ب�رای تأمین تجهیزات و داروهای خود در داروخانه ها س�رگردان بودند، 
غیرممکن اس�ت و شکس�ت طرح تحول سالمت كه مایه افتخار نظام است؛ 
ب�ه كیان نظام و همچنین س�المت مردم آس�یب می زن�د. اكنون مجلس در 
آس�تانه آزمونی اس�ت كه نش�ان دهد، به چه میزان سالمت مردم در اولویت 

است و چه مقدار به مصلحت مردم و نظام می اندیشد.
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حمای�ت مجل�س از منابع پایدار 
طرح تحول

عضو گروه برنامه وبودجه و محاس��بات 
مجلس گفت: طرح تحول س��المت به 
لحاظ س��هولت دسترس��ی به امکانات 
درمان��ی و بهداش��تی باع��ث آرام��ش 
بیماران ش��ده و نباید آرامش را از مردم 
گرف��ت، بنابراین مردم، دولت و مجلس 
خواهان اس��تمرار این طرح هس��تند و 
ب��رای تحقق این امر، منابع پایدار آن از 
مس��یرهای مختلف ازجمله یک درصد 

ارزش افزوده باید تأمین شود. 
ش��هباز حس��ن پور بیگلری، در گفتگو با 
س��المت آنالی��ن، با تأکید ب��ر اجرای 
قوانی��ن باالدس��تی و فرم��وده ی مقام 
معظ��م رهب��ری، مبنی ب��ر این که هیچ 
خان��واده ای، جز رنج مریض داری، رنج 
دیگری نباید داش��ته باش��د، افزود: در 
همین راس��تا، یکی از مباحث اساس��ی 
مجلس و برنامه شش��م توس��عه، تداوم 
 اج��رای ط��رح ت�����حول س��المت 

است.
اس��تمرار طرح تحول سالمت، نیازمند 
مدیریت هزینه ها اس��ت. بخشی از هدر 
رفت منابع، به دلیل وجود نرم افزارهای 
بیمارستانی متعدد است. ضرورت تغییر 
بیمارس��تانی  مدیری��ت  در سیس��تم 
امکان پذیر نیس��ت که هر فرد هر وقت 

اراده کند هر خدمت درمانی را بگیرد.
مع��اون درمان وزارت بهداش��ت گفت: 
دولت با محدودیت منابع روبرو است و 
به عن��وان  س��المت  تح��ول  ط��رح 
بزرگ تری��ن ط��رح اجتماع��ی دولت، 
موج��ب افزای��ش رضایتمندی مردم از 
خدمات حوزه س��المت شده و استمرار 
ط��رح تح��ول س��المت ب��ا توج��ه به 
محدودی��ت مناب��ع دول��ت، نیازمن��د 

مدیریت هزینه ها است.
معاون درمان، یکی از مهم ترین اهداف 
و برنامه های وزارت بهداش��ت در دولت 
دوازدهم را اجرای نظام ارجاع دانس��ت 
و گف��ت: اجرای نظام ارجاع و همچنین 
پزش��ک خانواده، تکلیف قانونی وزارت 
و  باالدس��تی  اس��ناد  در  بهداش��ت 
برنامه های پنجم و ششم توسعه است؛ 
بنابرای��ن بای��د بیماران را در قالب نظام 
ارجاع بپذیریم و امکان پذیر نیس��ت که 
ه��ر فرد، هر وقت اراده کند، هر خدمت 

درمانی را بگیرد.
مع��اون درمان وزارت بهداش��ت بابیان 

اینکه خدمات اورژانس��ی باید بالفاصله 
ب��ه بیماران ارائه ش��ود، افزود: خدمات 
غی��ر اورژانس��ی بای��د ب��ر اس��اس 
اولویت بندی ارائه ش��ود. لیس��ت انتظار 
ک��ه در نظام هزین��ه ای، ضرورت دارد، 
بای��د ایج��اد و س��قف هزینه ه��ای هر 
بیمارس��تان مشخص ش��ود تا خدمات 
غیر اورژانسی در فرایند نوبت دهی قرار 

گیرند.
دکتر ج��ان بابایی، نق��ش راهنماهای 
بالین��ی را در مدیریت بهینه هزینه های 
حوزه سالمت بسیار مهم ارزیابی کرد و 

افزود: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد 
ک��ه محدودیت هایی برای مصرف دارو 
و ملزومات پزش��کی نداش��ته باش��د و 
منابع کش��ور محدود و سهم سالمت از 
تولی��د ناخال��ص مل��ی در مقایس��ه با 
کشورهای دیگر، پایین است و در هیچ 
کج��ای دنیا، تمام خدمات بهداش��تی و 
درمان��ی تحت پوش��ش بیمه ه��ا قرار 
ندارند و در بسیاری از کشورها، خدماتی 
که دولت ارائه می دهد، محدود اس��ت و 
اگر افراد خدمات بیش��تری نس��بت به 
دستورالعمل های موجود بخواهند، باید 

از بیمه های تکمیلی یا منابع خصوصی 
استفاده کنند.

و  بالین��ی  راهنماه��ای  تدوی��ن 
پروتکل ه��ای درمانی بر اس��اس منابع 
کار  دس��تور  در  کش��ور  در  موج��ود 
قرارگرفته که نوعی عدالت در سالمت 
اس��تونمی توان انتظار داش��ت که مردم 
در ی��ک منطق��ه، ش��هر ی��ا اس��تان، 
گران ترین خدم��ات درمانی را دریافت 
کنن��د و در مقاب��ل در مناط��ق محروم 
کش��ور، از خدم��ات اولیه بهداش��تی و 

درمانی محروم باشند.

اختالالت ناشی از كمبود ید كه شایع 
تری�ن عارض�ه آن گواتر )بزرگی غدد 
تیروئید( است، به عنوان یك مسئله 
مه�م بهداش�تی تلق�ی می ش�ود.

ید چیست:
ی��د یک م��اده مغذی م��ورد نیاز برای 
زندگ��ی اس��ت که باید به ط��ور روزانه 
مصرف ش��ود. ید عمدتًا در غده تیروئید 
مص��رف ش��ده و حیاتی ترین نقش آن 
ش��رکت در س��اختمان هورمونه��ای 
تیروئید می باش��د. هورمونهای تیروئید 
در رش��د و تکام��ل جس��می و عصبی، 
عملکرد طبیعی مغز و سیس��تم عصبی، 
حفظ دمای بدن، تولید انرژی و سوخت 

و ساز تأثیر می گذارند.

میزان ید مورد نیاز بدن:
ب��دن انس��ان در تمام عم��ر، به میزانی 
کمتر از یک قاش��ق چایخوری ید نیاز 
دارد. دریاف��ت روزان��ه حداق��ل ۱۵۰ 
میکروگ��رم ی��د )یک مق��دار جزئی که 
می تواند به اندازه س��ر سوزن باشد( نیاز 

بدن به ید را تأمین می کند.

عوارض ناش�ی از كمب�ود ید در 
دورانهای مختلف زندگی

دوران بارداری
��� س��قط جنین، زایمان زودرس و تولد 

نوزاد مرده
��� اختالالت رش��د مغ��زی جنین، تولد 
ن��وزاد مبت��ال به عقب ماندگی ش��دید 

ذهنی و کر واللی
دوران کودکی

��� عق��ب ماندگ��ی ذهنی، تأخیر رش��د 
اندامهای حرکتی

��� نارس��ایی یا توقف رشد بدنی، ناتوانی 
جس��می، اخت��الالت عضالن��ی، فلج 
اعصاب، اختالل تکلم، اختالل شنوایی 

و کم کاری تیروئید
نوجوانی

��� گوات��ر، ک��م کاری تیروئی��د، عق��ب 
ماندگی جسمی و روانی

بالغین
��� گوات��ر، خس��تگی زودرس و کاهش 

کارایی

منابع غذایی ید:
بهتری��ن مناب��ع ی��د غذاه��ای دریایی 
هس��تند؛ ام��ا به عل��ت کمی مصرف در 
رژیم غذایی، ید مورد نیاز بدن را تأمین 
نمی کنند. ماهی های آب شور، بیش از 
ماهی های آب ش��یرین ید دارند. مقدار 
ی��د موج��ود در لبنی��ات و تخ��م مرغ به 
فصل و میزان ید خاکی که حیوان روی 
آن پرورش یافته اس��ت، بس��تگی دارد. 
دانه های غالت و حبوبات و میوه ها از 
نظ��ر ی��د فقی��ر هس��تند. از آنجایی که 
متأس��فانه در کشور ما، فرهنگ مصرف 
مناب��ع غذایی دریایی متداول نیس��ت؛ 
راه��کار عم��ده ب��رای پیش��گیری از 
اختالالت ناش��ی از کمب��ود ید، اضافه 
نمودن مقادیر اندکی از این ماده معدنی 
ب��ه رژیم غذایی اس��ت؛ که بهترین آن 

استفاده از نمک ید دار است.

نح�وه نگه�داری و اس�تفاده از 
نمك یددار:

��� نم��ک ی��ددار از نظر رن��گ، بو و مزه 
هی��چ تفاوتی با نم��ک معمولی ندارد و 
کام��اًل می توان��د به ج��ای آن مصرف 

شود.
��� نم��ک یددار باید دور از نور و رطوبت 
و در ظرف دربس��ته پالس��تیکی کدر، 
چوب��ی، س��فالی و یا شیش��ه ای رنگی 

نگهداری شود.
 نمک یددار باید حداکثر تا ���۶ ماه پس 
از خری��د مص��رف ش��ود؛ زی��را ذخیره 
نم��ودن آن به م��دت طوالنی، باعث از 

بین رفتن ید آن می شود.
��� می��زان مصرف روزان��ه نمک یددار، 
کام��اًل به اندازه نم��ک معمولی بوده و 
مصرف زیاد آن، عوارض مصرف نمک 

معمولی را به همراه دارد.
��� نمکهای تصفیه ش��ده یددار، به دلیل 
خلوص باال میزان ید را بهتر و به مدت 

بیشتری حفظ می کنند.
��� بس��ته های نمک بای��د دارای پروانه 
س��اخت از وزارت بهداش��ت باشند که 
نش��ان ده��د، کارخان��ه تولی��د کننده 
مجوزه��ای بهداش��تی الزم را دریافت 

نموده است.
ضمن��ًا توجه ب��ه تاریخ مصرف نمک  ���

ک��ه برروی بس��ته بن��دی درج گردیده 
بسیار مهم است.

دربــاره ی ُید 
بیشــرت بدانیم

لیال فرزاد
کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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هرم فعالیت بدنی راه خوبی برای به 
مختلـف  انـواع  کشـیدن  تصویـر 
فعالیت هـا و میـزان دخیـل بودن هر 
یـک در ایجـاد تندرسـتی و آمادگی 
جسمی است مانند هرم مواد غذایی 
برای فعالیت بدنی نیز هرمی تعریف 
کرده انـد. در این هـرم، فعالیت های 
بدنـی قسـمت های پاییـن بیشـتر و 
فعالیت های بدنی قسمت های باالتر 
کمتـر انجـام می شـوند. رعایت این 
هـرم به کسـب آمادگی جسـمانی و 
تقویت و توسـعه آن منجرمی شـود. 
هـرم فعالیـت بدنی، الگـوی مفیدی 
برای توصیف انواع مختلف فعالیت و 
فوایـد آن هاسـت، امـا نبایـد خیلـی 
خشـک بـا آن برخـورد نمـود و الزم 
اسـت کـه توصیه هـای آن با توجه به 
اهـداف فـردی مـورد اسـتفاده قرار 
گیرد. هنگام استفاده از هرم فعالیت 

بدنی به نکات زیر توجه فرمایید:
 هیـچ فعالیتی به تنهایی همۀ مزایا را 

تأمیـن نمی کند.  در برخی موارد 
را  می تـوان یـک فعالیـت 
جایگزیـن دیگـری نمـود.  

کمـی فعالیت کردن بهتـراز فعالیت 
نکـردن اسـت.  انجـام فعالیت های 
شـما  اگـر  حتـی  سـوم،  طبقـه 
فعالیت هـای سـطوح دیگر را در حد 
محـدودی انجـام می دهیـد، مفیـد 
اسـت. چهار سـطح هرم بر اسـاس 
میـزان نتایـج مفید حاصل  از فعالیت 
بدنی منظم، مشـخص شـده اسـت. 
فعالیت هایـی کـه تأثیـر و سـیعی بر 
تندرسـتی جامعـه و گـروه کثیری از 

مردم دارند، در قاعدۀ هرم هستند.
از آنجایی که فعالیتهای قاعدۀ هرم، 
شـدت نسـبتاً کمی دارند، انجام آنها 
به مذاق بسیاری از افراد که با شروع 
یـک برنامۀ فعالیـت بدنی از مزایای 
حاصـل از آن بهره مند خواهند شـد، 
خوشایند تراست. ضمن این که این 
گونـه فعالیتهـا مفیـد نیـز هسـتند. 
فعالیت هایـی کـه بـه قاعـدۀ هـرم 
نزدیک تـر هسـتند، به طـور معمول 
باید به دفعات بیشتری از فعالیتهایی 
کـه نزدیک تـر بـه قله هرم هسـتند 

انجام شوند.

هرم فعالیت بدنی

فعالیت های قاعده هرم
قاعـده ایـن هرم تشـویق می کند تا آنجا کـه می توانید در زندگی روزمره، 
فعالیت های پرتحرک را جایگزین شـیوه های دیگر کنید. هرنوع فعالیتی 
کـه بخشـی از زندگـی عـادی و روزمـره باشـد، جزء این گروه محسـوب 
می شـود و بـه آن »فعالیت هـای بدنـی روزمـره زندگـی« مـی گوینـد. 
فعالیت هـای ماننـد پیـاده رفتـن بـه محـل کار، خانـه  یـا خریـد به جای 
رانندگی، استفاده از پله به جای آسانسور، زودتر پیاده شدن از تاکسی و 
اتوبـوس یـا پـارک اتومبیل چند خیابان جلوتر و طی قسـمتی از مسـیر به 
صـورت پیـاده، انجـام کارهـای باغچـه و حیـاط مثال های یـاز این گروه 
هسـتند. امـروزه تأکیـد زیادی روی این گـروه از فعالیتها صورت می گیرد 
زیرا نتایج مثبت زیادی برای تندرسـتی، آمادگی جسـمی وحفظ سـالمتی 
دارند. دراین سـطح فعالیت بدنی بیشـتر را باید درکارهای روزمره لحاظ 
کـرد یعنـی بـه هر بهانه ای باید فعالیت بدنی بیشـتری انجام داد، هر نوع 
فعالیتی که انرژی بیشـتری نیاز داشـته باشـد، ارجحیت دارد. در صورت 
امکان انتخاب دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه عبور و مرور بسیار شایسته 

و مطلوب است.

فعالیت های سطح دوم هرم
فعالیت های پرتحرک )هوازی( و ورزشهای فعال فعالیت هایی هستند که 
در زمان نسـبتاً طوالنی و با شـدت معینی ا نجام می شـوند. مانند: پیاده 
روی سـریع، دویدن، دوچرخه سـواری، شـنا، حرکات موزون هوازی. این 
فعالیت ها برای آمادگی قلبی- عروقی و کنترل وزن و سـرزندگی بسـیار 
مفیـد هسـتد. برخـی ورزشـها و برنامه هـای تفریحی فعـال مانند: انواع 
ورزشهای با توپ( بسکتبال، تنیس، والیبال )، کوهنوردی، اسکی، صخره 
نـوردی و... جـزء ایـن گروه طبقه بندی می شـوند. این دسـته فعالیتها در 
مجموع باید در اکثر روزهای هفته( نهایتاً 3 تا 5 روز) انجام شـوند. مدت 
انجـام ایـن فعالیت هـا حداقـل باید 30 دقیقه و با شـدتی معـادل تند راه 

رفتن باشد.

فعالیت های سطح چهارم هرم
اسـتراحت یـا فعالیتهایـی که بـا تحرک همراه نیسـت مانند: دیدن 
تلویزیون، بازی های کامپیوتری یا  سـرگرمی هایی که بدون تحرک 
اسـت، در رأس هـرم فعالیـت بدنی می باشـند. بدیـن معنی که باید 
کمتریـن زمـان ممکـن از میـزان فعالیتهای شـخص بـه این گونه 
فعالیتهـا اختصـاص یابـد. الزم به ذکر اسـت که هرم فعالیتی بیانگر 
انـواع فعالیتهـای انسـان در طـول یـک هفتـه و در معیـار کوچکتر و 
متناسـب در طول یک روز می باشـد و زمان خواب و اسـتراحت ممتد 
شـبانه برای سـالمتی اهمیت خاص خود را دارد که در این تعریف 

نمی گنجد.
 منبـع: ورزش و فعالیـت بدنی منظم )از مجموعه راهنمای آموزشـی 

شیوه زندگی سالم( – تألیف: دکتر حامد فرساد و همکاران
گردآوری و تدوین: گروه سالمت جمعیت، خانواده، تغذیه و مدارس 
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فعالیت های سطح سوم هرم
تمرینـات کششـی، انعطـاف پذیری و قدرتی( آمادگـی عضالنی) جزء این گروه 
محسـوب می شـوند. تمرین های کششـی تمرین هایی هسـتند که به انعطاف 
پذیری شما کمک می کنند و باید حداقل دو روز در هفته انجام شوند. از آنجا که 
تمرین هـای پایین تـر هـرم تأثیر چندانی در بهبود انعطاف پذیری ندارند، انجام 
ایـن تمرینهـا ضـروری هسـتند. تمرین هـای قدرتـی و اسـتقامت عضالنـی 
تمرین هایـی هسـتند کـه بـه طـور اختصاصـی بـرای ایجاد  قدرت و اسـتقامت 
عضالنی طراحی شـده اند. این تمرینها نیز ضروری هسـتند زیرا که فعالیتهای 
پایین تر هرم باز تأثیر چندانی در بهبود این قسـمت ندارند و حداقل باید 2 تا 3 
روز در هر هفته این تمرین ها انجام شوند. این تمرین ها شامل کشش عضالت 
تـا انتهـای محـدوده حرکتـی مفاصـل و یا میزانی اسـت که شـخص احسـاس 
کشـیدگی در عضـالت می کنـد و مطلوب تریـن حالت اعمال کشـش بر عضله به 
مدت 30 ثانیه به طورمداوم می باشـد. از آن جایی که گرما باعث انبسـاط مواد و 
آزاد شـدن فیبرهای عضالنی در حالت اسـتراحت می باشـد، لذا نکته مهم این 
اسـت کـه جهـت جلوگیـری از آسـیبهای عضالنی الزم اسـت قبـل از تمرینات 
کششـی حتماً بدن گرم بوده و یا اصطالحاً مرحله »گرم کردن« صورت پذیرفته 
باشـد. این مرحله می تواند به صورت دویدن در جا و یا طناب زدن به مدت پنج 
تا ده دقیقه باشـد. هم چنین انجام ورزشـهای اسـتقامتی، شامل: بلند کردن وزنه 
یـا دمبـل متناسـب بـا قـدرت بدنی شـخص و در دفعات 8 تـا 12 مرتبه برای هر 
عضلـه مـورد تأکیـد می باشـد. بـرای افزایـش اسـتقامت عضله و اثـرات مفید 
متابولیکی ورزش بر عضله در طی حرکات تکراری، عضله باید به حالت خستگی 
برسـد. بعـد بـا انجام اسـتراحت بین ورزشـها، عضـالت مبادرت به بازسـازی 
آنزیم هـا و ذخایـر داخـل سـلولی خود می نمایند که به تدریج باعث بزرگ شـدن 
حجم عضله و کارایی بیشـتر آن می گردد. انجام تمرینات کششـی و قدرتی به 

منظور بهبود انعطاف پذیری و آمادگی عضالنی، معموالً الزم است.

الدن امیر اصالنی
کارشناس سالمت میانساالن و سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه ایران
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مدیری�ت س�المت جمعی�ت، خان�واده، تغذیه و 
م�دارس معاون�ت بهداش�تی دانش�گاه ای�ران

ام��کان ب��راي مداخله و درمان زودرس از اهمیت زیادي 
برخوردار اس��ت. در کودکان با ناتواني تکاملي، مداخله 
زودهن��گام براي تکامل ش��ناختي، اجتماعي و عاطفي 
مؤثر )س��ودمند( مي باش��د. اختالالت تکاملي یکي از 
مش��کالت مهم بهداش��تي به شمار مي رود؛ زیرا سبب 
بروز مش��کالتي در دوران کودکي ش��ده و فرصت هاي 
اجتماعي فرد را در بزرگس��الي محدود کرده و وضعیت 
اجتماع��ي و اقتص��ادي وي را تح��ت تأثیر قرار میدهد. 
هرس��ال ۷,۶ میلی��ون ک��ودک زی��ر ۵ س��ال در جهان 
می میرند. بیش از ۲۵ برابر این رقم بالغ بر ۲۰۰ میلیون 
کودک زنده می مانند؛ ولی به حداکثر پتانس��یل تکاملی 
خود نمی رسند و در نتیجه این آسیب، کشور آنها تقریبا 

۲۰درصد از تولید خود را از دست می دهد.
حداقل ۱۵ درصد افزایش هوش در کودکان جامعه، در 

اثر اجراي برنامه رشد و تکامل همه جانبه کودکان
ECD: Early Child Development درکش��ورهای 

توسعه یافته گزارش شده است.
تکامل داراي چند جزء یا حیطه اس��ت؛ که هر حیطه با 
کس��ب مهارتهاي ویژه اي مش��خص مي شود و کودک 
باید هرکدام از این مهارتها را در س��ن مناس��ب و طبیعي 

خود به تدریج کسب کند. این حیطه ها عبارتند از:
 ۱- حرکتي ۲ – ارتباطي یا گفتار و زبان ۳ – ش��ناختي 

۴ - هیجاني یا عاطفي ۵ – اجتماعي ۶ –معنوي
کودکان از نظر تکامل به ۴ دس��ته تقس��یم می ش��وند: 
کودکان طبیعی، کودکان در معرض خطر تأخیر تکاملی 

تکامل��ی  تأخی��ر  دچ��ار  ک��ودکان   ،)High Risk(
)developmental delay(، ک��ودکان دچ��ار اختالل 

)developmental disorder( تکامل
هدف برنامه تکامل کودکان، تأمین، حفظ و ارتقاء سطح 
تکامل کودکان از طریق آموزش، اقدامات پیش��گیرانه، 
غربالگري، تش��خیص، درمان و توانبخش��ي کودکان 
گروه هدف )کودکان طبیعي، کودکان در معرض خطر 
اخت��الل تکاملي، کودکان دچار تأخیر تکاملي، کودکان 

دچار اختالل تکاملي( می باشد.

روند اجراي برنامه غربالگري تکامل كودكان 
در حوزه ی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکي ایران
در حال حاضر در حوزه دانشگاه، تکامل تمامی کودکان 
س��الم، بر اس��اس بس��ته خدمتي مراقبت ادغام یافته 
کودک س��الم، در هر مراقبت روتین ارزیابی می ش��ود 
)پرسشنامه PEDS(. غربالگری تکامل کودکان از سال 
۱۳۹۲ ب��ا پرسش��نامه ASQ ب��رای کلی��ه کودکان ۱۲ 
ماه��ه، ن��وزادان پرخط��ر )وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم، 
سن بارداری کمتر از ۳۷ هفته در هنگام تولد و کودکان 
بستري در بخش NICU( و کلیه کودکانی که در انجام 
مراقبت روتین تا ۶۰ ماهگی در بخش ارزیابی کودک از 
نظرتکام��ل نیازمند ارجاع هس��تند، انجام و بر اس��اس 
دس��تورالعمل مربوطه اقدام می ش��ود. در حوزه دانشگاه 
مرکز تس��ت تش��خیصی بیلی )bayley( در سال ۱۳۹۳ 

در مرکز خدمات جامع س��المت شهید کاظمیان شمال 
غ��رب ته��ران و س��پس مرکز خدمات جامع س��المت 
والفج��ر غ��رب تهران به منظور ایرانی س��ازی تس��ت 
مذک��ور راه ان��دازی و در ح��ال حاضر این مرکز ۲ روز در 
هفت��ه فع��ال می باش��د. آموزش ۲ نفر کارش��ناس بیلی 
برای فعالیت در مرکز جامع تکامل کودکان، طی س��ال 
۱۳۹۶ انجام و راه اندازی مرکز تس��ت تش��خیصی بیلی 
در سال ۱۳۹۷ در مرکز جامع تکامل کودکان در دست 

اقدام است.
پیگیری برای راه اندازی مرکز جامع تکامل کودکان، به 
منظ��ور ارج��اع کودکان به ی��ک مرکز تخصصی برای 
انجام اقدامات تش��خیصی، درمانی و توانبخشی از سال 
۱۳۹۴ آغاز و در سال ۱۳۹۵ متخصصین مرکز آموزشی 
درمان��ی حض��رت علی اصغر )ع(، ک��ودکان ارجاعی از 
مراکز تابعه دانش��گاه را پذیرش و اقدامات الزم را برای 

کودکان ارجاعی انجام می دهند.
در حال حاضر ویزیت کودکان ارجاعی، توس��ط دو نفر 
فوق تخصص اعصاب اطفال و یک نفر فوق تخصص 
روانپزشکی اطفال انجام و اقدامات تشخیصی و درمانی، 
ش��امل؛ ش��نوایی س��نجی، کاردرمانی، گفتار درمانی، 
فیزیوتراپی و... در مرکز جامع تکامل کودکان بیمارستان 
علی اصغر )ع( برای موارد ارجاعی بر حس��ب نیاز انجام 
می شود. یک نفر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
و دو روانش��ناس بالین��ی نی��ز در مرک��ز تکامل کودکان 

مشغول فعالیت می باشند.

 تکامل )تحول یا نمو( کودک فرآیندی است که در طی آن مغز و سیستم 
عصبی کودک، با پیچیده شدن بیشتر ساختار و یا عملکرد، دچار تغییرات 
یکپارچه ای می شود. کودک در پی آن، ظرفیت ها و مهارت های جدیدی 
به همراه افزایش س��ازگاری کس��ب می کند و به بالندگی و بلوغ رفتار و 
عملکرد می رسد. مهم ترین دورة زندگي افراد در طول عمرشان، دورة بین 
انعقاد نطفه و هش��ت س��الگي اس��ت. رشد و پرورش کودک در این دوره، بر 
رش��د او در آینده تأثیر زیادي دارد. در س��ه س��ال اول زندگي، رش��د انس��ان 
بس��یار س��ریع اس��ت و در این دوره، حساسیت نسبت به تأثیرات محیطي از 
هم��ة دوره ه��اي دیگ��ر بیش��تر اس��ت. در س��ال هاي اول، رش��د مغز در 
بحراني ترین وضعیت بوده و نس��بت به تأثیرات خارجي )چه مثبت و چه 
منفي( بیشترین حساسیت را دارد. مراقبت محبت آمیز و آموزش هایی که 
کودک در س��ال هاي اول دریافت مي کند، یا فقدان این تجربیات تأثیرات 
بلندمدت��ي ب��ر ذهن کودک باقي مي گذارد. یادگیري در تمام طول زندگي 
ادامه مي یابد، اما در س��ال هاي نخس��تین، مغز انس��ان با سرعتي که هرگز 
تکرار نخواهد ش��د، در حال ش��کل گیري اس��ت.  تأخیر تکاملي در کودکان 
ش��ایع و در حال حاضر بیش از ۱۳ درصد مي باش��د. شناس��ایي زود هنگام 
ک��ودکان ب��ا تأخی��ر تکاملي از مه��م ترین مراقبت های بهداش��تی اولیه 
محسوب می شود. غربالگري اختالالت تکاملي کودکان، به لحاظ ایجاد 

تکامل 
دوران کودکی

فرزانه ابراهیمی- دکتر فرانک رحیمی
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بهانه خلقت: كوتاهه هایی از زندگانی حضرت زهرا )ع(
مولف: مهدی قزلی

ناشر: امیركبیر، كتابهای جیبی 
تاریخ نشر: اردیبهشت، 1395 

تعداد صفحه: 96 
شابك: 9789643032142

حسین علی درود خداوند بر او
مولف: م. موید

ناشر: امیركبیر، شركت چاپ و نشر بین الملل 
تاریخ نشر: 11 خرداد، 1390 

تعداد صفحه: 618 
شابك: 1-256-304-964-978 

قطع كتاب: رقعی 

همای رحمت: قصه های زندگی امام علی)ع(
مولف: محمدحسین مهر آیین 

ناشر : سایان
سال چاپ : 1395

تعداد صفحات : 208
شابك : 9789649105948

در طلب راه راست )تامالت یك تازه مسلمان(
مؤلف: دایانا )معصومه( بیتی

مترجمان: ستاره صادقی محمدی، آذین سادات بصیر، مینا فالح
ناشر: موسسه  انتشارات  امیركبیر، شركت  چاپ  و نشر بین الملل

سال چاپ: 1391
تیراژ: 3000 نسخه

شابك: 9789643045302

با آموزگار اخالق: گزیده بوستان سعدی شیرازی
مؤلف: یوسفعلی میرشکاك

ناشر: امیركبیر، كتابهای جیبی
زبان: فارسی

سال چاپ: 1392
تیراژ: 1500 نسخه

تعداد صفحات:192 
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صدای دیرآش��نایی از آن سوی ملکوت می آید. صدای 
هلهله و ش��ادی آس��مانیان. صدای دعوت و بش��ارت. 
طنی��ن آواز ملکوتیان اس��ت. پیغام دع��وت آورده اند و 

تمام ذرات هستی را به میهمانی می خوانند.
صدای پا می آید. صدای پای مبارک نیایش و مناجات. 
صدای پای آمرزش و بخش��ش. پیداس��ت که میهمانی 
برپاست. میهمانی ای از جنس نور و عشق و حضور. از 
جنس نو شدن. صدا می آید. صدای قدسی روح بخش 
و قدس��ی م��اه رج��ب. ص��دای جوش��ش چش��مه ی 
مهربانی ها و بخش��ش ها. چش��مه ای گوارا و سفید؛ به 
دس��ت نخورده ی  دل ه��ای  س��فیدی  و  پاک��ی 
کودکی هایم��ان. دل های خط نخ��ورده و بی تکلیف. 
چش��مه ای ش��یرین، به ش��یرینی عسل خوش گوارای 

بندگی و عبودیت.
خوان گسترده ی رحمت الهی، همه جا در برابر عالمیان 
گش��وده شده اس��ت. همه ی ذرات، تشنه ی دیدارند. با 
حض��ور در چنی��ن لحظه ه��ا و دقایق نورانی، چگونه در 
غبار لحظه ها، س��اکن ش��ویم و با بوی ماه رجب همراه 
نگردی��م؟ چگون��ه ای��ن فرص��ت و ای��ن دم را غنیمت 
نشماریم؟ اگر این ماه نبود؛ لحظه های خالی ذهنمان، 

نجوای نمناک خدایی شدن را کم داشت.
ن��وروز ۱۳۹۷ متب��رک اس��ت ب��ه یاد م��وال علی )ع( و 
مق��ارن اس��ت با م��اه رجب المرجب. رج��ب نام جویی 
اس��ت در بهش��ت؛ از عسل شیرین تر و از برف سفیدتر. 
هرک��ه در ای��ن م��اه روزه دارد، از آن جویش آب دهند و 
اولین شب جمعه ی آن؛ شب آرزوهاست؛ شب بخشش 

بس��یار پروردگار؛ که در این ش��ب فرش��تگان بر زمین 
ن��زول می کنن��د تا رحم��ت الهی را به جامعه بش��ری 

عرضه نمایند.

فضیلت ماه رجب
ای��ن ماه همانند ماه ش��عبان و م��اه رمضان از ماه های 
بس��یار ب��ا ش��رافت و با فضیلت اس��ت ک��ه در روایات 
اس��المی برآن تأکید و توصیه ش��ده، به طوری که ماه 
رج��ب ش��هر اهلّل الص��ب؛ یعنی ماه )س��رای خداوند( 
نامیده ش��ده که رحمت خدا در آن بر بندگان س��رازیر 
اس��ت. پس شایس��ته است انس��ان های باایمان بسیار 
اس��تغفار و توب��ه نماین��د و ب��ه این ماه نی��ز »واصل«؛ 
)بی س��ر و ص��دا( گفته ش��ده زی��را در آن از جن��گ ب��ا 
مخالفان و مش��رکان نهی ش��ده اس��ت. ماه رجب، به 
دلی��ل برخ��ورداری از مزایای گوناگون و توجه به ابعاد 
معنوی آن، نام های دیگری نیز دارد؛ نام هایی مثل ماه 
آمرزش خواه��ی )ش��هُر االس��تغفار(؛ ماه ت��ک )َرَجُب 
الفرد( به دلیل تنها واقع ش��دن و جدا ش��دن آن از س��ایر 
ماه های حرام؛ سرش��ار )َرَجُب ااَلَصّب( به دلیل نزول 
سرش��ار رحم��ت اله��ی؛ م��اه امیرمؤمن��ان )ش��هُر 
امیِرالمؤمنین(، ریسمان الهی و اََصْم یعنی برخوردار از 

فضیلت های بسیار.
در حدیث اس��ت که حضرت نوح )ع( روز اول این ماه 
س��وار بر کش��تی ش��د و نجات یافت و فرمودند: کسانی 
که با او هس��تند، روزه بدارند و هر که این روز را روزه 
بدارد، آتش عذاب یک س��ال از او دور می ش��ود و نیز 

طبق س��خن حضرت ص��ادق )ع( خواندن زیارت امام 
حس��ین )ع( در روز اول این ماه مس��تحب و تأکید شده 
اس��ت. پیامبر )ص( فرمودند: رجب برای اّمت من ماه 
اس��تغفار اس��ت پس در این ماه به محضر پروردگار از 
گناهان خویش پوزش طلبید که خداوند بخش��نده ای 
مهربان اس��ت. امام صادق )ع( فرمود: روزه بیس��ت و 
هفت��م رج��ب را از دس��ت مده که آن روزی اس��ت که 
مقام نبّوت به محّمد )ص( داده ش��د و ثواب آن برای 
ش��ما به اندازه ثواب ش��صت ماه است. به هرحال اعمال 
و دعاهای زیادی در ماه رجب س��فارش و توصیه ش��ده 
ک��ه ب��رای ام��ور دنیایی و رهایی از مش��کالت آخرتی 

انسان مفید است.

 مناسبت های رجب
ماه رجب، از ماه های بزرگی اس��ت که طلوع س��ه امام 
معصوم، امام علی علیه  الس��الم، امام محمدباقر علیه 
 الس��الم و امام جواد علیه  الس��الم را در آن ش��اهدیم و 
ش��روع بزرگ تری��ن جنب��ش تاری��خ بش��ری، یعنی 
برانگیخت��ه ش��دن پی��ام آور مه��ر و محب��ت، محمد 
م( برای هدایت و  مصطفی )صلی  اهلل  علیه  و  آله و س��لّ
س��عادت انس��ان ها، در آن اتفاق افتاده اس��ت. یاد و نام 
پیش��وایان ش��هید این ماه، حضرت امام موس��ی کاظم 
علیه الس��الم و امام هادی علیه الس��الم و نیز پیام آور 
کربال، زینب کبری علیها الس��الم گرمابخش دل های 
مؤمنان است و نیمه رجب هم پذیرای معتکفان کوی 

دوست خواهد بود و شاهِد خلوِت مشتاقان
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افقی
ط��رح  ۱.دارای 
کل��ی.- ه��رج و مرج، 

بلبشو.
۲.آینده.- ضعیف النفس، س��اده 

لوح.- تدبیر.
۳.منطق��ه حفاظت ش��ده واقع در اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اري ب��ه مس��احت ۴۰ 
هزارهکتار.- میخانه.- یکی از ماه های سریانی 

مطابق با ماه سوم بهار.- مفصل.
۴.طاقت.- الشه.- پیشی گرفتن.

۵.ای��ن ب��ازی فکری مع��روف را ایرانیان از هند 
اقتب��اس کردن��د و بعدها آن را در سراس��ر جهان 
رواج دادن��د، امروز بیش��تر اصطالحاتش ایرانی 

است.- از زانو تا مچ پا.- مسطح، صاف.
۶.چشمداش��ت.- اهریمن، شیطان.- بزرگ تر، 

مسن تر.
۷.از میوه ه��ای س��فره هفت می��وه افغانی ها در 

نوروز.- آواز اسب.- ذره باردار.
۸.دالور.- لب��اس ویژه جن��گ.- بینش، نظر.- 

چیزی که از روی هوا گرفته شود.
۹.سالخورده.- دس��تگاه رسانه ای مخفی برای 
جاسوس��ی و کنترل مخالفان.- مخفف ش��وتز 

اشتانل، عنوان سازمان مخوف هیتلری
۱۰.ورم، برآمدگ��ی.- آلتی اس��ت مانند کمان و 
کشتی گیران با آن در گود زورآزمایی کنند.- از 
گروه های اجداد انس��ان امروز که در حدود ۲/۵ 
میلیون سال پیش از آسترالوپیتکین ها جدا شده 
و با دو جنس یا س��رده رودلفنزیس و هابیلیس 

شکوفا شدند.
۱۱.محک��م، اس��توار.- تظاه��ر، دوروی��ی.- از 

شهرستان های استان کرمان.
۱۲.مس��یحی.- از شهرهای مهم تمدن ایالم.- 

طاقچه.
۱۳.ع��دد اول.- س��تون چ��ادر و خیمه.- جانور 

اهلی.- ابزاری جنگی.
۱۴. می��ل، آرزو.- فیلم��ی طنز از یداهلل صمدی با 
بازی هادی اس��المی. - ماده ای که از اِش��نان 
گرفته می شود و از آن در صابون سازی استفاده 

می کنند.
۱۵.از آثار یوزف مارکوارت که در ۱۹۰۱ به چاپ 
رسید.- اقوام ایرانی همسایه چین که همزمان با 
اشکانیان امپراطوری کوشان را به وجود آوردند.

عمودی
۱.از آثار ارنست هرتسفلد، ایرانشناس بنام آلمانی که در ۱۹۶۸ در ویسبادن به چاپ رسید.

۲.امواج دریا درحال خروشیدن.- هم ترش و شیرین، هم آبدار است.- محله، برزن.
۳.ضمیر اشاره برای نزدیک.- سنگریزه، شن.- پرچم، درفش.- گردن به باال.

۴.پایین، زیر.- درج شده.- ُخلق و خو، عادت.
۵.قلعه، دژ.- کتف، شانه.- فراموشی.

۶.بی رونق ش��دن.- پادش��اه اس��طوره ای ایران که در زمان او خانه، آتش، کش��اورزی و قانون به وجود 
آمد.- حافظ مرزهای میهن.

۷.تمام، همه.- هرچیز که تازه پدید آمده.- نشان استقامت.
۸.پراکندگی.- طرب، شادی.- گستره آبی.- زمین، سرزمین.

۹.چین و ش��کن.- به خاطر زعفران مرغوبش دارای ش��هرت اس��ت.- نام محلی تمس��اح پوزه کوتاه 
ایرانی که تنها نوع تمساح در ایران است و فقط ۴۰۰ عدد از آن باقی است.

۱۰.بزرگ، پیشوا.- یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی که حزن آور است و از فراق و جور معشوق 
می گوید.- اسکلت اصلی اتومبیل.

۱۱.به هم مانند بودن.- بریدن شاخه های زاید درخت.- مطیع، فرمانبردار.
۱۲.هفتمین آواتار ویشنو.- نقش پرچم کوروش کبیر.- استفراغ، تهوع.

۱۳.بدی.- ظرفی برای دم کردن چای.- ماتم و عزا.- سبد، زنبیل.
۱۴.اسب قاصد، پیک.- فتنه، فساد.- شکل منحنی که پیوسته از یک قطب یا از یک نقطه دور یا به 

آن نزدیک می شود.
۱۵.متخصص برجس��ته ایران شناس��ی و اس��تاد بازنشسته دانش��گاه هاروارد که در وصیتش خواسته تا 
پ��س از مرگ��ش در اصفه��ان و در کن��ار رودخان��ه زاین��ده رود نزدی��ک آرامگاه پروفس��ور آرتور پوپ 

شرق شناس معروف به خاک سپرده شود.

جــــدول

دوستان همراه، سالم
قراره در هر شماره مجله صحت یک رمز از جدول استخراج شود. با حل جدول و پیدا کردن این رمز و ارسال آن به شماره پیامکی 30007696 می توانید 

در مسابقه جدولی ما شرکت نموده و از هدایای نفیس بهره مند گردید.
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سیاست های کلی سامت
مصاحبه با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجموعه مداخات اساسی بیامری های غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران)ایراپن(
گپ و گفت خودمانی با ستارگان دانشگاه

دیداری دوســتانه با   ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی ایران



پیام رهربی
مقوله ی »سامت، بهداشت و درمان« جزء اولویت های اصلی و مسائل درجه ی 

 یک کشــور اســت. هرگاه ایامن، توان و انگیزه ی مردمی به میدان عمل بیاید، 

کارهــا برکــت مضاعــف پیــدا می کنــد و مشــکات حــل می شــود.

مســئوالن و دلســوزان باید به نحوی برنامه ریزی کرده و مســائل را در عرصه ی 

اجرایی دنبال کنند که خیال مردم از مســئله ی بهداشــت و درمان آســوده شود.

شهيد دكرت عبدالحميد ديامله
شـهید دکتر عبدالحمید دیالمه، چهارم اردیبهشت 
سـال 1333 هجري شمسـي در شهر تهران دیده 
به جهان گشـود. او دوران کودکي را در محضر پدر 
فرزانـه اش دکتـر حمیـد دیالمـه بـه رشـد و نمـو 
پرداخـت. پـس از پایان دوره تحصیـالت ابتدایي، 
دوره متوسـطه را در دبیرسـتان هدف آغاز کرد و در 
همیـن دوران فعالیـت مبارزاتـي و اعتقـادي خود را 
شروع نمود. او سه سال متوالي از محضر مدرسین 
حـوزه علمیـه قـم، همچـون آیـات عظـام مـکارم 
شـیرازي، سـبحاني و شـهید مطهري بهره گرفت. 
عبدالحمیـد همچنیـن بـا نظـرات دکتر شـریعتي، 
درزمینـه هـای مختلـف آشـنا شـد و با نقـد منطقي 
نظریـات وي، نقـش مهمي در قبال نسـل جوان آن 
روز ایفـا کـرد. او همـگام با دروس اسـالمي، علوم 
جدیـد را از سـال 1352 در رشـته داروسـازي 
دانشـگاه مشـهد آغاز کرد. شهید دیالمه، همچنین 
تسـلط چشـمگیري در علم کالم داشـت و با نبوغ 
فکـري و اسـتعدادهاي ذاتـي و خـدادادي، دروس 
حـوزه را تـا سـطح مناسـب دنبـال کـرد. در سـال 
نخست ورود به دانشگاه مشهد، اقدام به تأسیس 
کتابخانه اسالمي نمود و از این طریق افراد مستعد 
را جـذب و شناسـایي کـرد تا در آینـده بتواند افکار 
اسـالمي شـیعي را بـه نسـل جـوان منتقـل کند. او 
معتقـد بـود مبارزه در کنار دعـاي کمیل تحقق پذیر 
اسـت. شهید دیالمه با برپایي جلسات سخنراني با 
عنـوان »صـراط مسـتقیم« از همان ابتـدا، مبارزه با 
افـکار انحرافـي و التقاطـي را در صـدر برنامه های 
خـود قـرارداد. او فرهیخته ای اسـالم محور بود که 
باوجود همه محدودیت ها،  نقش شگرفي در تطهیر 
سـیماي فرهنگ اسـالمي از غرب زدگی و مشـرق 
زدگي در اذهان جوانان ایفا نمود. او معتقد بود: باید 
هر چه زودتر براي هدایت نسل تشنه، کاري کرد و 
این امر احتیاج به روش های درسـت و دقیق دارد؛ 
که متناسب با ویژگی های روحي نسل جوان باشد. 

او بـا ظرافـت و تیزبیني، جوانان را به ازخودبیگانگی 
جامعه ای، که روشـنفکران آن، با تهي کردن افکار 
افـرادش از درون و وابسـته نمـودن آن بـه مکاتب 
شـرق و غرب تالش می کردند، بر حذر می داشـت و 
معتقـد بـود یکـي از روش های اسـتعمار که براي از 
بیـن بـردن منابـع فرهنگـي و فکـري جوامع به کار 
گرفته می شـود، این اسـت که آن ها موجودیت خود 
انسـان را موردتهاجم قرار می دهند. شـهید دیالمه 
ازخودبیگانگـی در مکاتـب مـادي و اسـالمي را 
»ازخودبیگانگـی  می کنـد:  تعریـف  این چنیـن 
)الیناسـیون( یـک بعـد دیگري هـم دارد؛ که منفي 
نیست، بلکه جنبه مثبت آن به شمار می رود. انسان 
زمانـي ناخـودآگاه و در غیـر حالـت هوشـیارانه از 
خودش بیگانه می شـود و بدون اینکه متوجه باشـد؛ 
علم، پول، سیسـتم ماشـیني، فرهنگ،  شخصیت ها 
در وجودش رخنه می کنند و به مرور از درون توسط 
عوامل فوق پر می شـود و بدون اینکه متوجه باشـد 
»خـودش« را بیـرون می کنـد؛ امـا در »اسـالم« 
ازخودبیگانگی، مفهوم دیگري هم دارد که انسـان 
آگاهانه انجاماش می دهد و آن هم »هجرت« است. 
آگاهانه از خودش بیگانه می شـود و می داند که این 
»خودش« دارد بیرون می رود. شهید دیالمه پس از 
پایـان تحصیـالت دانشـگاهي در سـال 1357 به 
زادگاهش تهران بازگشـت و »مجمع احیا تفکرات 
شـیعي« را به طور علني تشـکیل داد. او به زبان های 
انگلیسـي،  عربـي و فرانسـه آشـنایي داشـت و 
باوجوداینکه به طور منسـجم در کالس های دروس 
حوزوي شـرکت نکرده بود؛ با طالب سـطح خارج 
حـوزه هـم مباحثـه می شـد. دو کتـاب بـه نام های 
»مصدق از حمایت تا خیانت« و »خالفت دائمي« از 
سـخنرانی های وي تهیه شـده است و 400 ساعت 
نـوار سـخنراني بـا موضوعـات: »دیـن و اندیشـه 
اسالمي، اصول اعتقادات، اخالق اسالمي،  مبارزه با 
غدیـر،  ثقلیـن،  واقعـه  التقاطـي،  جریان هـای 

 ازخودبیگانگی جامعه، شورا در اسالم، حقوق پدر و 
مادر،  آزادي، بنی صدر و لیبرالیسـم، حزب اهلل، نیمه 
شـعبان، حزب شـیطان، شهید و شـهادت« و ده ها 
سـخنراني دیگـر از او بـه یـادگار مانـده کـه امروز 
باگذشـت چندین سـال، هنوز هـم می تواند مرجع 
فکـري دانشـجویان و پوینـدگان راه علـم و دیـن 
باشـد. برپایـي جلسـات و سـخنراني، باهـدف 
روشـنگري علیـه طاغـوت و بیان حقایق اسـالمي، 
آغاز مبارزه علني از سـال 1352، اقدام براي تهیه 
اسـلحه و کسـب آمادگي جهاد مسلحانه، بازداشت 
توسـط سـاواک، انتشـار اعالمیه های امـام راحل، 
سـاماندهي تظاهرات ضد رژیم در سـال های 54 و 
55،  مبارزه علیه اختناق با اسـتفاده از هنر، برخورد 
بـا جریان هـای التقاطـي و منافقیـن و لیبرال هـا، 
تأسـیس کتابخانه اسـالمي در دانشـگاه مشـهد، 
احیاء تفکرات شـیعي در دانشـگاه، برپایي جلسات 
مذهبي و تبلیغ احکام اسالمي، تأسیس مجمع احیا 
تفکـرات شـیعي، عضویـت در حـزب جمهـوري 
اسالمي. وی مسئول تحقیق کمیته انقالب اسالمي 
و عضو شـوراي فرماندهي سـپاه پاسداران انقالب 
اسـالمي، نماینـده مـردم مشـهد در اولیـن دوره 
مجلـس شـوراي اسـالمي بود.  او جوانـي بود که با 
مرزبانـي از حـوزه تفکـر شـیعي، در ایـن راه پرچم 
افراشـته و به پایگاه عزت خورشـید رسید؛ و همین 
امر نیز سبب شد، که هدف سهمگین ترین تبلیغات 
سوء دشمن قرار گیرد؛ تا آنجا که حقایق و واقعیات 
شـخصیت او، علی رغم همه فضایلش، بر بسـیاري 
از دوسـتان نیز پوشـیده و پرده های ابهام همچنان 
باقي ماند. و سـرانجام یکشـنبه 7 تیرماه 1360 در 
حادثـه انفجـار بمب کینه، توسـط منافقین در حزب 
جمهـوري اسـالمي به همـراه 72 تن دیگر از یاران 
امام )ره( به شـهادت رسـید. پیکر پاکش در قم؛ در 
صحن مطهر حضرت معصومه )س( )مقبره شـهید 

مفتح( به خاک سپرده شد.


