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گس��ترش روزافزون فن آوری های جد         ید          و گران قیمت 
سالمت، افزایش انتظارات جوامع از نظام های سالمت، 
تغیی��ر الگ��وی بیماری ها و تغییرات جمعیت ش��ناختی، 
بس��یاری از کش��ورها را ب��ا چالش تأمی��ن مالی بخش 
س��المت مواجه کرد         ه اس��ت. رشد          روزافزون هزینه های 
نظام س��المت به یكي از د         غد         غه های اصلي مد         یران و 
تصمیم گیران نظام های س��المت تبد         یل ش��د         ه اس��ت. 
مراقبت های بهد         اش��تی د         رمانی س��هم مهمی از تولید          
ناخال��ص د         اخل��ی1  بس��یاری از کش��ورها را ب��ه خ��ود          
اختصاص د         اد         ه اند         . مخارج مراقبت های بهد         اشتی د         رمانی 
س��هم قاب��ل توجه��ی از هزینه های خانوار را تش��كیل 
می د         هند          و از س��وی د         یگر با افزایش هزینه های بخش 
سالمت شمار نیروی انسانی شاغل د         ر این بخش رو به 
فزونی گذاش��ته و نظام س��المت به عنوان منبعی برای 
اس��تخد         ام نیروی انس��انی عمل می کند         . لذا بازار بخش 
س��المت از گس��تره قابل توجهی برخورد         ار اس��ت. علم 
اقتصاد          ناظر بر تخصیص منابع کمیاب به شیوه ای است 
که بیش��ترین س��ود          حاصل ش��ود         . د         ر بخش بهد         اشت و 
د         رم��ان تصمی��م د         ر مورد          این ک��ه چه خد         ماتی باید          تولید          
شود          و چه کسانی باید          به منابع د         سترسی د         اشته باشند          از 
سؤاالت اساسی سیاست گذاران و تصمیم گیرند         گان این 
عرصه اس��ت. اقتصاد          بهد         اش��ت به بررس��ی چگونگی 
تخصی��ص مناب��ع به بخش بهد         اش��ت و د         رمان و نحوه 
توزیع آن بین فعالیت های مختلف این بخش می پرد         ازد         . 
ای��ن رش��ته از اقتصاد          ابزار تحلیلی ب��رای آگاه نمود         ن و 
کمک به اتخاذ تصمیمات تد         وین کنند         گان سیاست های 
بخش بهد         اش��ت که همواره ب��ا د         امنه های از انتخاب ها 
ب��رای اس��تفاد         ه از مناب��ع محد         ود          مواجه هس��تند          فراهم 
می آورد         . به منظور اس��تفاد         ه بهین��ه از منابع، برنامه های 
بهد         اشتی د         رمانی توسط شاخص های کارایی، عد         الت و 
کیفی��ت م��ورد          ارزیاب��ی قرار می گیرن��د         . د         ر علم اقتصاد          

معمواًل د         و نوع کارایی محاس��به می ش��ود         : کارایی فنی و 
کارای��ی تخصیصی. د         ر کارای��ی فنی انجام فعالیت ها و 
ارائه خد         مات با اس��تفاد         ه از کمترین منابع ممكن مد         نظر 
اس��ت و کارای��ی تخصیص��ی به معن��ای هد         ایت منابع 
به س��وی مصارف��ی با بیش��ترین به��ره وری و ارزیابی 
مد         اخالت د         ارای بیش��ترین د         س��تاورد          نس��بت به منابع 
س��رمایه گذاری ش��د         ه است. تعابیر مختلفی از عد         الت د         ر 
س��المت وجود          د         ارد          که متد         اول ترین آن ها د         سترس��ی 
براب��ر بر اس��اس نیاز، س��المتی براب��ر و برابری مصرف 
مناب��ع اس��ت. د         ر مقوله کیفیت نی��ز کیفیت فرآیند          ارائه 
خد         م��ات و نتای��ج حاصل از ارائه و د         ریافت خد         مات مورد          
ارزیابی قرار می گیرند         . د         ر اقتصاد          س��المت بها و ارزش 
منابع تخصیص یافته به بخش سالمت و ترکیب بهینه 
ای��ن مناب��ع به منظور د         س��تیابی به باالتری��ن کارایی و 
به��ره وری مورد         مطالعه و بررس��ی ق��رار می گیرد          لذا هر 
برنام��ه و ط��رح بهد         اش��تی باید          از جنب��ه اقتصاد         ی مورد          
تجزیه وتحلی��ل ق��رار گی��رد         . از این منظر هم راس��تا با 
د         وش��اخه اصل��ی اقتص��اد          یعنی اقتصاد          خ��رد          و کالن، 
اقتصاد          بهد         اش��ت نیز به د         وش��اخه خرد          و کالن تقس��یم 
می ش��ود          و تجزیه وتحلیل اقتصاد         ی د         ر د         و س��طح خرد          و 
کالن صورت می گیرد         . د         ر سطح خرد          واحد         های تولید         ی 
مانند          بیمارس��تان ها و مراکز بهد         اش��تی د         رمانی بررسی 
می ش��وند          که اطالعات به د         س��ت آمد         ه د         ر این سطح، پایه 
محاس��به هزینه ها د         ر برنامه ریزی های بخش سالمت 
قرار می گیرند         . د         ر سطح کالن منابع تخصیص یافته د         ر 
بخش س��المت با منابع س��ایر بخش ها و فعالیت های 
اقتص��اد         ی جامعه مورد          مقایس��ه ق��رار می گیرد         . عرصه 
مراقبت های بهد         اشتی به د         لیل محد         ود          بود         ن منابع و نیز 
تقاضای بیشتر خد         مات نسبت به عرضه آن ها مورد         توجه 
اقتصاد         د         ان��ان می باش��د         . کااله��ا و خد         مات بهد         اش��تی 
ویژگی های خاصی د         ارند          که آن ها را از س��ایر کاالها و 

خد         م��ات متمای��ز می کن��د         . تفاوت های ب��ازار خد         مات 
س��المت عبارت اند          از: س��المت به عنوان کاالی د         ارای 
پیامد          خارجی به این معنا که مصرف یا عد         م مصرف آن 
توس��ط یک فرد          د         ارای س��ود          یا ضرر برای د         یگران است، 
اختالف بسیار د         ر د         انش ارائه د         هند         گان خد         مت و بیماران، 
امكان ایجاد          تقاضا توسط عرضه کنند         ه خد         مات )تقاضای 
القایی(، تصمیم گیری ارائه د         هند         ه خد         مات د         ر مورد          نوع و 
حج��م خد         م��ات قابل ارائه به بیم��اران و عد         م قطعیت و 
اطمین��ان از وقوع بیماری. کلیه این ویژگی های کاالی 
سالمت باعث شكست بازار د         ر بخش سالمت می شود          

که یكی از موانع تخصیص بهینه به حساب می آید         .
عرصه های مورد         مطالعه د         ر اقتصاد          سالمت عبارت اند          از: 
بازاره��ای مراقبت ه��ای بهد         اش��تی د         رمان��ی، تحلیل 
هزینه ها د         ر بخش بهد         اشت و د         رمان، ارزیابی اقتصاد         ی 
پروژه ه��ای بهد         اش��تی و د         رمان��ی، سیاس��ت گذاری و 
برنامه ریزی برای واحد         های بهد         اش��تی د         رمانی، تأمین 
مالی مراقبت های بهد         اش��تی د         رمانی، بیمه س��المت و 
ب��ه  پرد         اخ��ت  نظام ه��ای  آن،  د         ر  سیاس��ت گذاری 
د         رمان��ی،  بهد         اش��تی  مراقبت ه��ای  ارائه د         هن��د         گان 
قیمت گذاری و تعرفه خد         مات بهد         اشتی د         رمانی. د         ر این 
سلس��له نوش��تار بر اهمیت فزایند         ه اقتصاد          بهد         اش��ت د         ر 
آگاه نمود         ن و کمک به اتخاذ تصمیمات تد         وین کنند         گان 

سیاست های بخش بهد         اشت پرد         اخته خواهد          شد         .

مقد         مه ای بر اقتصاد          سالمت
د         کتر سید         ه معصومه گشتائی

مد         یر گروه آموزش و ارتقاء سالمت معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران
د         کتر مینو علیپور سخا

کارشناس گروه آموزش و ارتقاء سالمت معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

  ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران: د  کتر مسعودناصری پور

با اجرای طرح تحول س��امت در حوزه ی بهداش��ت، عدالت محوری و دسترس��ی راحت به ارائه خدمات 
بهداشت و پیشگیری تا حد مطلوبی تأمین شده است. مسیر تحول نظام ارائه خدمات سامت در هر 
کش��وری از س��نگ فرش هایی می گذرد که در بخش بهداش��ت چیده ش��ده است. تجارب موجود در دنیا 
حاکی از آن اس��ت که هرچه به بخش بهداش��ت عمیق تر پرداخته ش��ود و هرچه بیش��تر در این بخش 
س��رمایه گذاری ش��ود، ش��هروندان آن کشور سالم تر بوده و هزینه ها و پیچیدگی های بخش درمان کمتر 
خواهد ش��د. دانش��گاه علوم پزش��کی ایران باوقوف کامل به اهمیت نقش حوزه س��امت در بالندگی و 
توس��عه کش��ور، به عنوان بخش��ی از نظام سامت کش��ور، همه تاش خود را جهت حمایت و پشتیبانی 
همه جانبه از این حوزه به کار بس��ته و ان ش��اءاهلل با برنامه هایی که تدوین کرده ایم، هدفمندتر از پیش، 

گام خواهیم برداشت.

  سخن مد         یرمسئول: د         کتر فربد          عباد         ی فرد          آذر

تأمی��ن، حف��ظ و ارتق��ای بهداش��ت جامعه، ارتق��ای بهره وری در ارائه خدمات و پاس��خگویی با تأکید بر 
عدال��ت و ایج��اد تح��ول در نظ��ام بهداش��تی و توانمندس��ازی مردم جهت خود مراقبتی و بهبود ش��یوه 
زندگی س��الم از اهداف کان معاونت بهداش��ت دانش��گاه علوم پزش��کی ایران اس��ت. قطعًا دستیابی به 
اهداف عالی حوزه ی س��امت، نیازمند همکاری های درون و برون بخش��ی، جلب مش��ارکت جامعه، 
آموزش، اس��تفاده از نظام فن آوری اطاعات و توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر س��امت اس��ت و این 
محقق نخواهد ش��د؛ مگر با افزایش س��طح رضایت مندی و توانمندس��ازی کارکنان. ش��ایان ذکر اس��ت 
سرمایه گذاری در حوزه ی سامت و پرداختن به موضوع پیشگیری و آموزش مردم در این حوزه، اثرات 
فزاینده و مثبتی در اقتصاد و نیز بازگشت سرمایه ها دارد. امیدوارم با عنایت خداوند و تاش مضاعف 
همکارانم، بتوانیم، ارائه خدمات و بهبود دسترس��ی عادالنه ی جمعیت تحت پوش��ش به خدمات اولیه 
بهداشتی را با باالترین کیفیت انجام دهیم؛ به طوری که همواره جزو رتبه های برتر ارائه خدمات در ایران 

و منطقه باشیم.

  سخن سرد         بیر: مهند         س مهد         ی عرب

امس��ال در حال��ی از س��وی مق��ام معظ��م رهبری به س��ال »حمای��ت از کاالی ایرانی« نام گذاری ش��د که 
نام گذاری ها و تأکیدهای ایشان در سال های اخیر حول این موضوع متمرکز بوده است. بر این اساس، 
باید گفت: که حمایت از کاالی ایرانی، بخش��ی از مس��ئله ای کان اس��ت؛ بنابراین، اگرچه امس��ال به 
»حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری ش��ده، اما درواقع، روح کلی حاکم بر حمایت از کاالی ایرانی؛ همان 
تقویت تولید داخلی، تحقق اقتصاد مقاومتی، استحکام ساخت درونی، اشتغال زایی و... است. اعمال 
تحریم ه��ای ظالمان��ه اگرچ��ه باع��ث ایج��اد محدودیت ها و موانع جدی در س��ر راه رش��د و توس��عه ی 
اقتصادی کش��ور ش��ده اس��ت؛ اما این س��د قابل عبور بوده و نمی تواند توان، نبوغ و ظرفیت های ایرانی، 
ب��رای تقوی��ت تولی��د مل��ی را برای همیش��ه فلج کن��د. امیدوارم با نصب العین ق��رار دادن منویات مقام 
عظمای والیت و تاش و همت و مجاهدت مضاعف، ش��اهد دورانی باش��یم که نام زیبای ایران زمین بر 

تارک دنیا بدرخشد.
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د         ر کش��ور م��ا اس��تعد         اد         ها و ظرفیت ه��ای بس��یار 
گس��ترد         ه ای وج��ود          د         ارد          ک��ه تاکن��ون از آن ه��ا 
استفاد         ه نشد         ه است؛ اگر استفاد         ه بشود         ، وضعیت کشور 
به مراتب پیش خواهد          رفت و بهتر خواهد          ش��د         . امروز 

کش��ور از اس��تقالل برخورد         ار اس��ت و این خواسته ی 
عموم��ی این م��رد         م د         ر انقالب ب��ود         ه، یعنی واکنش 
ملّت ایران به د         ویست سال سلطه ی بیگانگان بر این 
کش��ور اس��ت. این را خوب اس��ت جوان های ما، اهل 

فك��ر و تحقی��ق ما، مورد          توّجه ق��رار بد         هند         . تا قبل از 
انقالب، حد         ود          د         ویس��ت سال قد         رت های سلطه گر بر 
این کش��ور مس��لط بود         ند          و حكومت ها زیر س��ایه ی 

قد         رت های بیگانه حكومت می کرد         ند         .

اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1397/01/01

 بعثت حاد         ثه ی یگانه و بی نظیری است که حقیقتاً هیچ 
حاد         ث��ه ی د         یگ��ری د         ر تاریخ بش��ر به اهمیت و عظمت 
بعث��ت پیغمب��ر وجود          ند         ارد         . بعث��ت پیغمبر، اوج رحمت 
پرورد         گار بر بنی بشر و انسانیت بود         . فرستاد         ن پیامبران، 
ارس��ال پیغمبران برای هد         ایت انس��ان، برای رساند         ن 
انسان به نقطه ی اوج، بزرگ ترین رحمت پرورد         گار د         ر 
حّق بشر است و اوج این حرکت د         ر بعثت پیغمبر اکرم 

بود         . راهی بر روی بش��ر گش��ود         ه ش��د          که این راه تا آخر 
د         نی��ا، ای��ن ق��د         رت را و ظرفیت را د         ارد          که بش��ر را پیش 
ببرد         ، همچنان که از آن روز تا زمان حاضر، انس��انیت 
پیش رفته اس��ت؛ فكر انس��ان، ذهن انسان، بسیاری از 
حقایق��ی ک��ه اد         یاْن متكّفل بی��ان آن بود         ند         ، جزو عرف 
جامعه ی بش��ری ش��د         ه است و بحمد         اهلل د         ل های آحاد          
بشر به سمت معنویات میل و گرایش پید         اکرد         ه است. 

منشأ مد         یریت زند         گی انسان عبارت باشد         ؛ از علم الهی 
و ق��د         رت اله��ی و رحم��ت الهی و فیض الهی و هد         ایت 
الهی؛ این معنای توحید          است. د         ر د         رجه ی اّول همه ی 
آن کس��انی که با منّیت خود         ، با تكّبر خود         ، با اس��تبد         اد          
خود         ، با ظلم خود          می خواهند          بر امور جامعه ی بشری و 
جوامع بشری تسلّط پید         ا کنند         ، با شعار توحید          عقب زد         ه 

می شوند         ، لذا د         شمنی می کنند         .

د         ید         ار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی د         ر سالروز مبعث پیامبر اکرم 1397/01/25

آزاد         ی فلس��طین س��نت اله��ی اس��ت؛ آمریكا هیچ 
غلطی نمی تواند          بكند         . باید          امت اسالمی، د         ولت های 
اس��المی و حكومت ه��ای اس��المی د         ر قب��ال این 

جنای��ات موض��ع بگیرند         . قرآن به ما می گوید          باید          د         ر 
مقابل د         ش��منان د         ین و کفار سرس��خت باش��ید          و د         ر 
می��ان خود         ت��ان با مهربانی رفت��ار کنید         ، اما اکنون به 

د         لیل د         وری از قرآن، د         ر د         نیای اس��الم ش��اهد          جنگ و 
اختالف میان مس��لمانان و تس��لیم بود         ن د         ر مقابل 

کفار هستیم.

 د         ید         ار د         ر محفل نورانی انس با قرآن کریم 1397/02/27

اینكه من بارها میگویم فرد         ا مال ش��ما اس��ت و ش��ما 
خود         ت��ان را بای��د          آماد         ه کنید          ب��رای مد         یریت فرد         ا، این 
تعارف نیس��ت، این ش��وخی نیست، این واقعیت است؛ 
البّته مراقب باش��ید          که بر همین صراط مس��تقیم پیش 
بروید         ؛ یعنی همین انگیزه را حفظ کنید         . خیلی ها بود         ند          

و هستند          که یک روز با شور و احساس و هیجان حرف 
می زد         ند         ، بعد          مثاًل د         ر ش��رایط د         یگری، ش��كل د         یگری 
ش��د         ند         ؛ مراقب باش��ید          این جوری نشود         ؛ یعنی حرکت، 
یک حرکت مستمر، خستگی ناپذیر، با تكیه به کمک 
الهی و به امید          رسید         ن به ثواب الهی ]باشد         [؛ این جوری 

حرکت بكنید          که آن وقت حرکتتان د         ر جهت د         رس��ت 
باقی خواهد          ماند         ؛ آن وقت فرد         ای این کشور که د         ست 
شمایی است که امروز د         ارید          به اوضاع انتقاد          می کنید         ، 
فرد         ای خوبی خواهد          بود         ؛ با همین انگیزه وقتی ش��ما 

]پیش[ بروید         ، طبعاً فرد         ای بهتری خواهد          بود         .

 د         ید         ار جمعی از د         انشجویان ماه مبارک رمضان د         ر حسینیه ی امام خمینی رحمه اهلل 97/03/07

 شعر یكی از هنرهای اثرگذار است؛ یک خصوصّیاتی 
د         ر ش��عر هس��ت که د         ر بس��یاری از هنرهای د         یگر 
نیس��ت. ش��عر بایس��تی جریان س��ازی بكند         ؛ یعنی 
مجموعه ی شاعر کشور باید          جوری شعر را د         ر فضای 

هنری کش��ور و فضای ش��عری کشور تنظیم بكنند          و 
تولی��د          بكنن��د          و خلق بكنند          و تكثی��ر بكنند          که بتواند          
مسائل مهم و مورد          ابتال کشور را گفتمان سازی کند          
و جریا ن س��ازی کند         . شعر بایستی د         ر زمینه ی جد         یت 

و کوش��ند         گی و انضب��اط د         ر عم��ل و ژرف نگ��ری د         ر 
اند         یش��ه و اس��تحكام د         ر هویت و مجاهد         ت د         ر برابر 
د         ش��من، فّعال باش��د         . جامعه ی ایرانی با شعر آمیخته 

است و این خیلی نقطه ی قوت بزرگی است.

بیانات د         ر د         ید         ار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و اد         ب 1397/03/09

د         انش��جوها را تربی��ت معنوی کنی��د         . این ها جوانند         ؛ 
جوان به طور طبیعی لطیف اس��ت، بالنس��به پاکیزه 
اس��ت، قابل حرکت د         ر جهت معنوی اس��ت؛ و این 

باید          د         ر د         انشگاه تأمین بشود         . 
د         انش��گاه بای��د          جوان های��ی را تربیت کند          که باایمان 
باشند         ، باشرف باشند         ، اهل اقد         ام باشند         ، تنبل نباشند         ، 

اهل تالش باش��ند         ، د         ارای اعتماد         به نفس باشند         ، حق 
پذی��ر باش��ند         ، حق طلب باش��ند         ؛ این ها خصلت های 
یک انس��ان واال اس��ت؛ اس��الم این جور انس��انی را 

می خواهد         . 
د         انش��گاه باید          د         انشجوی امید         وار به آیند         ه، خوش بین 
به وضعیت کشور و خوش بین به آیند         ه تربیت بكند         . 

اساس��ی ترین مس��ئله این است. د         انش��جوی امروز 
بایس��تی مطمئن بش��ود          که فرد         ا که نوبت مد         یریت و 
کارایی و تد         بیر و اصالح و مانند          این ها به او می رسد         ، 
آنچه تحویل او خواهد          شد         ، یک کشوِر بهتر از امروز 
 اس��ت؛ ای��ن امی��د         واری را بایس��تی ب��ه د         انش��جو 

د         اد         .

د         ید         ار جمعی از استاد         ان، نخبگان و پژوهشگران د         انشگاه ها د         ر ماه مبارک رمضان 1397/03/20

قان��ون بای��د          د         ر پ��ی ح��ل مش��كالت مرد         م باش��د         ؛ 
اولویت ه��ای د         اخل��ی را باید          رعایت کند         ؛ د         ر د         رجه ی 
اّول د         رص��د         د          رف��ع مش��كل مرد         م ضعی��ف و طبقات 
ضعیف باش��د         . د         ر کش��ور طبقاتی هستند          که ضعیفند          
یا متوّس��طی اند          یا زیر حد         ّ متوس��طند         ؛ قانون بیش��تر 

بای��د          متوّج��ه رفع مش��كل این ها باش��د         . البّته قانون 
ب��رای همه اس��ت و خی��ِر همه ی طبقاِت کش��ور را 
می خواه��د          -فرق��ی نمی کن��د         - اّما ای��ن د         ر اولویت 
اس��ت، چون مس��ئله ی طبقات ضعیف، مش��كالت 
فعلی زند         گی اس��ت؛ ]قانون[ د         رصد         د          برطرف کرد         ن 

این مش��كالت باش��د         . رفتار نمایند         گان مجلس باید          
رفت��ار انقالبی باش��د         ؛ برخورد          بای��د          برخورد          انقالبی 
باش��د         . ای��ن س��وگند          را یاد         کرد         ید          ک��ه انقالب، نتایج 
انق��الب، فرآورد         ه های انق��الب و فراورد         ه های نظام 

جمهوری اسالمی را حفظ کنید         .

بیانات د         ر د         ید         ار نمایند         گان و کارکنان مجلس شورای اسالمی 1397/03/30

مش��كل رژیم صهیونیستی، بود         ن یا نبود         ن رابطه ی 
د         یپلماسی با د         ولت ها نیست؛ که اگر چنانچه حاال د         و 
د         ول��ت، س��ه د         ول��ت -کمتر یا بیش��تر- رابطه برقرار 

کرد         ند         ، قبح رابطه ی با اسرائیل را شكستند          و با رژیم 
صهیونیس��تی د         س��ت د         وس��تی د         اد         ند         ، مشكل رژیم 
صهیونیس��تی ح��ل بش��ود         ؛ ن��ه مش��كل رژی��م 

صهیونیستی اساس عد         م مشروعیت این رژیم است. 
رژیم صهیونیستی نامشروع است.

بیانات د         ر د         ید         ار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 1397/03/25

این ملّت، بید         ار اس��ت. این ملّت، ُپرانگیزه اس��ت. این 
ملّت، خس��ته نیست. آن کس��انی که به  تبع از تبلیغات 
د         ش��منان، ترویج می کنند          که این ملّت خس��ته است، 

بی نش��اط اس��ت، خود         ش��ان خس��ته اند         ، خود         ش��ان 
بی نشاطند         ! تعمیم می د         هند         ، قیاس به نفس می کنند         . 
این ملّتی که بعد          از یک شب احیاء، با آن هیجان، با آن 

شورونشاط، از همه ی قشرهای مرد         م -زن و مرد          و پیر 
و جوان- وارد          خیابان ها می شوند          و آن راه پیمایی را به 

راه می اند         ازند         ، این ملّت خسته نیست، نومید          نیست.

خطبه های نماز عید          فطر 1397/03/25

از جمله ی خصوصّیات پیامبران، تعلیم اس��ت؛ یعنی 
ش��ما د         اری��د          د         ر راه��ی حرکت می کنی��د          که برترین 
انس��ان های تاریخ بش��ریت، آن راه را رفته اند          و برای 
آن مقص��ود          و ب��رای آن پیمایش، مبعوث ش��د         ه اند         ؛ 

یعنی پیغمبران. تأثیر بی نظیر، نقش بی نظیر تعلیم و 
تربیت عمومی د         ر پیشرفت کشور، د         ر سعاد         ت کشور 
یک مسئله ی فوق العاد         ه مهمی است. به نظر ما این 
ج��زو واضحات اس��ت، ج��زو بد         یهیات اس��ت - که 

آموزش وپرورش و تعلیم و تربیت عمومی، زیرساخت 
اصلِی س��عاد         ت یک ملّت و پیش��رفت یک کشور و د         ر 
 جمه��وری اس��المی، حرک��ت به س��مت آرمان ها 

است.

د         ید         ار د         انشگاه فرهنگیان به مناسبت هفته ی بزرگد         اشت مقام معّلم 1397/02/19

مهم ترین نیاز امروز د         نیای اس��الم، وحد         ت و پیش��رفت 
علمی است. امروز هر حرکتی که به اتّحاد          اّمت اسالمی 
بینجامد          مبارک اس��ت، یک حس��نه است؛ نّیت د         شمنان 

اسالم ایجاد          تفرقه است؛ نّیت ما مؤمنیِن به اسالم بایستی 
ایجاد          وحد         ت د         ر د         نیای اسالم و میان اّمت اسالمی باشد         . 
باید          حرکت علمی د         ر د         نیای اس��الم ش��تاب بگیرد          و امت 

اسالمی بار د         یگر به اوج اقتد         ار علمی و تمد         نی خود          برسد          
تا د         ش��منان اس��الم و آمریكایی ها نتوانند          به رؤس��ای 
کشورهای اسالمی د         ستور بد         هند          و »باید         ونباید         « بگویند         .

د         ید         ار کنگره نقش شیعه د         ر پید         ایش و گسترش علوم اسالمی 1397/02/22

مریم مالزاد         ه- کارشناس معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران
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برخی تعاریف کارآفرینی
کارآفرینی یكی از انواع زند         گی ش��غلی اس��ت که افراد          
د         ر مس��یر زند         گ��ی خ��ود          می توانند          انتخ��اب کنند         . هر 
ش��خصی ک��ه می خواهد          د         ر ای��ن راه گام برد         ارد         . الزم 
اس��ت ابتد         ا بد         اند          کارآفرینی چیس��ت؟ و کارآفرینی به 

چه کسی گفته می شود         . 
بنا به تعریف واژه نامه )وبس��تر( کارآفرین کس��ی است 
که متعهد          می شود          مخاطره های یک فعالیت اقتصاد         ی 
را س��ازمان د         هی، اد         اره و تقبل نماید         . تعریف ارائه ش��د         ه 
بیش��تر یک تعریف کلی از کارآفرینی می باش��د         . اگر 
بخواهیم بیش��تر با این واژه آش��نا ش��ویم باید          اضافه 
نمایی��م که د         ر مكات��ب و د         ید         گاه های مختلف، نظرات 
متفاوتی از کارآفرینی ارائه ش��د         ه اس��ت. روان شناسان 
معتقد         ن��د          کارآفری��ن کس��ی اس��ت که به وس��یله ی 
ویژگی ه��ای ش��خصی خ��ود          ب��ه پی��ش م��ی رود         ، 
ویژگی هایی از قبیل نیاز به کسب کرد         ن یا رسید         ن به 
چیزی، تجربه نمود         ن انجام د         اد         ن یا شاید          فرار از حوزه 
اختیار د         یگران د         ر حقیقت این گروه بیش��تر به بررس��ی 
الگ��وی رفت��اری و ویژگی ه��ای خ��اص د         رون��ی و 

روان شناختی کارآفرینان می پرد         ازند         . 
د         انش��مند         ان مد         یریت نیاز بیش��تر به تشریح کارآفرینی 
ازنظر ایجاد          جو و محیط کارآفرینانه د         ر س��ازمان های 
موج��ود          پرد         اخته ان��د         ؛ ام��ا تعریف��ی ک��ه تقریب��أ اکثر 
صاحب نظ��ران د         ر م��ورد          آن اتفاق نظ��ر د         ارند          عبارت 

است از: 
فراین��د          خل��ق چی��زی ب��اارزش و متف��اوت از طریق 
اختص��اص زمان و تالش کاف��ی، همراه با خطرمالی، 
روان��ی و اجتماعی به منظور د         ریافت پاد         اش های مالی 

و رضایت شخصی حاصله.

د         انشگاه کارآفرین از د         انشگاه های نسل اول 
تا نسل سوم

نقش اساسی د         انشگاه ها د         ر تربیت نیروی کار متخصص 
موج��ب ش��د         ه اس��ت د         ر کش��ورهای مختل��ف به ویژه 
کش��ورهای توس��عه یافته، ب��ه تغیر تحوالت اساس��ی 
بپرد         ازن��د         . د         ر ابتد         ا د         انش��گاه ها آم��وزش محور بود         ند          که 
آن ها را د         انش��گاه های نس��ل اول می نامند         . هد         ف این 
د         انش��گاه ها، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص 
بود         . د         راواخرقرن 19 که طی آن د         انش��گاه های پژوهش 
محور، به عنوان نس��ل د         وم د         انش��گاه ها معرفی ش��د         ند          و 
نق��ش اصلی این د         انش��گاه ها د         ر پژوه��ش و تولید          علم 
پررنگ تر بود         . سپس انقالب آکاد         میک د         وم د         ر نیمه د         وم 
قرن بیستم پس از جنگ جهانی د         وم اتفاق افتاد          که طی 
آن د         انش��گاه های کارآفرین به عنوان نسل سوم باهد         ف 
تربیت نیروی انس��انی کارآفرین و ارتباط با صنعت پا به 

عرضه ظهور گذاشتند         .

د         انشگاه های کشور ما د         ر چه نسلی هستند         
د         ر کش��ور ما بیش��تر د         انش��گاه ها د         ر نس��ل اول و تعد         اد          
محد         ود         ی از آن ها د         ر نس��ل د         وم به س��ر می برند          و هنوز 
نس��ل س��وم د         انش��گاه ها د         ر ایران به طورجد         ی مطرح 
نش��د         ه اس��ت. به همین اس��اس اس��ت که بسیاری از 
د         انش آموخت��گان ب��ه د         لی��ل ند         اش��تن مهارت ه��ای 
کارآفرین��ی وقت��ی الزم د         ر بازار کار توفیق نمی یابند          و 
بیكار می مانند         . د         ر ایران عد         م ارتباط صنعت و د         انشگاه 
که هد         ف اصلی د         انش��گاه های نس��ل سوم است، باعث 
ش��د         ه اس��ت ک��ه باوجود          افراد          متخص��ص و خالق د         ر 
کش��ور، تعد         اد          بس��یار زی��اد         ی فارغ التحصیل بیكار د         ر 

کشور وجود          د         اشته باشد         .

 ویژگی های د         انشگاه های کارآفرینی
د         انش��گاه کارآفرین به عنوان یک مؤسس��ه که د         ر آن 
مش��اغل جد         ی��د          ایج��اد          می ش��ود         ، بد         ی��ن معنی که 
 این گون��ه مراک��ز از اف��راد          کارآفری��ن حمای��ت 
می کنند         . د         ر این د         انشگاه ها امكاناتی فراهم می شود          
فرصت ه��ای  از  بتوانن��د           س��رمایه گذاران  ک��ه 
به د         س��ت آمد         ه اس��تفاد         ه کنند          و د         ر ای��ن مجموعه ها 
د         انش��جویان بای��د          هم زمان مجموع��ه ای از د         انش، 
مد         یری��ت د         ان��ش و مد         یریت کارآفرینی را فراگرفته تا 
اینك��ه بتوانن��د          د         ر زمین��ه صنعت ش��روع به فعالیت 

نمایند         .

ویژگی د         انش�گاه های کارآفرین به اس�اس 
NESTA گزارش

1- م��د         ل موض��وع محور: با ای��ن هد         ف که د         انش و 
مه��ارت د         رب��اره کارآفرین��ی د         ر کل برنامه د         رس��ی 

د         انشگاه وارد          کند         .
2 - یاد         گی��ری )آم��وزش( د         ر ای��ن د         وره بخش��ی از 
برنامه د         رس��ی همراه با موضوع های مختلف اس��ت. 

نتایج یاد         گیری د         ر این مد         ل مبتنی بر عمل است.
3- رفتاره��ای کارآفرین��ی، ویژگی ها و مهارت ها از 

طریق تعامل مستقیم با صنعت ایجاد          می شود         .
4- روش های آموزش��ی و توس��عه د         انشكد         ه ها که از 
رویكرد         ه��ای عمیق یاد         گی��ری و یاد         گیری پروژه ای 

حمایت می کند         .

ویژگی های د         انشگاه های کارآفرین:
1- ارتباط صنعت و جامعه

2- ایجاد          مراکز رشد          و پارک های فناوری
3- آموزش مهارت های شغلی و مد         یریتی

4- تولی��د          د         ان��ش ب��رای اس��تفاد         ه د         ر بخش ه��ای 
اقتصاد         ی
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6- استقبال از اید         ه های جد         ید          و خالق
7- خلق مشاغل جد         ید         

8- توس��عه صنای��ع و فناوری ه��ای جد         ید          مبتنی بر 
پژوهش های د         انشگاهی

9- توسعه روحیه کارآفرینی د         ر این د         انشجویان

اقد         ام�ات مؤثرت�ر د         ر کارآفرین ت�ر ش�د         ن 
د         انشگاه ها

از د         ی��د         گاه اتزکوتی��ز به نق��ل از کالرک برای تبد         یل 
یک د         انش��گاه به د         انشگاه کارآفرین سه مرحله وجود          
د         ارد          ک��ه کیفی��ت ه��ر مرحله معم��واًل و ضرورتًا بر 
اس��اس کیفی��ت مراح��ل قبلی اس��ت و البته ممكن 
اس��ت ترتیب مراحل برحس��ب ویژگی های محیطی 

معكوس گرد         د         .
د         ر مرحله ابتد         ایی مؤسس��ه د         انش��گاهی، د         ید         گاهی 
راهب��رد         ی برای خ��ود          اتخاذ کرد         ه و توانایی تنظیم و 

تعیین اولویت های خود          را کسب می کنند         .

د         ر مرحله د         وم مؤسس��ه د         انش��گاهی نقش فعالی را د         ر 
از  تجاری س��ازی د         ارائی ه��ای فك��ری حاص��ل 
 فعالیت ه��ای اس��اتید          و د         انش��جویان خ��ود          پی��د         ا 

می کنند         .
د         ر مرحله س��وم مؤسس��ه د         انشگاهی نقش پیشرویی 
را د         ر بهب��ود          محی��ط ن��وآوری محلی خ��ود          از طریق 

همكاری با صنعت و د         ولت ایفا می کنند         .
برحس��ب بررس��ی پنج د         انش��گاه برجس��ته اروپایی 
مس��یرهای تغییرات س��ازمانی جهت تبد         یل شد         ن به 
د         انش��گاه کارآفری��ن را این گونه می توان جمع بند         ی 

کرد         :
ایج��اد          هس��ته رهبری قوی: د         انش��گاه کارآفرین  ���
د         ارای مد         یریتی قوی است که با د         اشتن چشم اند         از و 

تنظیم راهبرد         ها آن را اد         اره می کند         .
گس��ترش مرزهای س��اختاری )مانند          ایجاد          د         فتر  ���
انتقال فناوری( و ایجاد          س��ازوکارهایی جهت تعامل 

با محیط خارج از د         انشگاه )صنعت و منطقه(
ایجاد          تنوع د         ر منابع مالی د         انشگاه کارآفرین کاماًل  ���
وابس��ته ب��ه بود         ج��ه د         ولت��ی نیس��ت، بلك��ه د         ارای 

جریان های نوآوری چند         گانه و متوازی است.
ایجاد          پایه د         انش��گاهی قوی، جهت بهترین بود         ن  ���
د         ر بی��ن س��ایر د         انش��گاه ها، د         اش��تن تحقیقات چند          

رشته ای و بین رشته ای ضروری است
ایجاد          فرهنگ کارآفرین یكپارچه د         ر کل مؤسس��ه  ���

د         انشگاهی

مباح�ث مرب�وط ب�ه کارآفرین�ی عمر 
چند         انی ند         ارد         . د         رکشورما با عنایتی که 
اقتص�اد         ی،  برنام�ه س�وم توس�عه ی 
اجتماعی و فرهنگی کش�ور به موضوع 
کارآفرینی د         اش�ته اس�ت، ب�ه تصویب 
ط�رح توس����عه ک���ارآفرینی د         ر 
د         انشگاه های کش�ور منجر شد         ه است. 
اگرچ�ه آم�وزش به تنهایی زمینه س�از 
توس�عه کارآفرینی و ایجاد          کسب وکار 
مؤثر نیس�ت، اما به عنوان جزئی از یک 
سیس�تم توس�عه، بس�یار حائز اهمیت 
است. به د         لیل تحوالت سریع اقتصاد         ی، 
اجتماع�ی و فرهنگی د         ر د         هه های اخیر 
و نیاز کش�ور ب�ه تقویت س�اختارهای 
د         انش مح�ور و بس�تر مناس�ب جه�ت 
تولید          علم احس�اس می ش�ود         . بحث د         ر 
ب�اب کارآفرین�ی و تربی�ت و آم�وزش 
فارغ التحصی�الن که د         ارای صالحیت و 
راه ان�د         ازی  ب�رای  الزم  مهارت ه�ای 
کس�ب وکار مناس�ب، به عن�وان یک�ی 
اثربخش�ی  د         ر  اصل�ی  مؤلفه ه�ای 
د         انش�گاه ها محسوب می شود         . با توجه 
ب�ه نقش و جای�گاه ویژه کارآفرینان د         ر 
رون�د          توس�عه و رش�د          اقتص�اد         ی و نیز 
تحوالت اجتماعی، بس�یاری از د         ولت ها 
د         ر کش����ورهای توس����عه یافته و 
د         رحال توسعه تالش می کنند          با حد         اکثر 
امکانات و بهره برد         اری از د         ستاورد         های 
تحقیقات�ی ش�مار هرچ�ه بیش�تری از 
ویژگی ه�ای  د         ارای  ک�ه  را  جامع�ه 
کارآفرینی هستند          به آموزش د         ر جهت 
کارآفرین�ی و فعالیت های کارآفرینانه 
تش�ویق و هد         ای�ت کنند         . کارآفرینی را 
د         ر کل می ت�وان ایجاد          کس�ب وکارهای 
نوآوران�ه تلق�ی کرد         . فعأل د         ر کش�ور ما 
نظام آموزش د         هند         ه د         انشگاه ها، افراد         ی 
را پ�رورش می د         هد          ک�ه فقط می توانند          
شکاف های شغلی بسیار تعریف شد         ه را 
پ�ر کنن�د          و بنابراین باید          حرکتی عظیم 
د         ر  کارآفرین�ان  تولی�د           راس�تای  د         ر 
د         انشگاه ها به عنوان قطب علمی کشور 
ص�ورت گی�رد          که این ب�ه معنای اتصال 

د         انشگاه با صنعت و فناوری است.

بحث و نتیجه گیری
 شاید          تاکنون تصور بر این بود         ه است 
که رسالت و مأموریت اصلی د         انشگاه 
صرف��ًا انتق��ال ی��ک س��ری مفاهیم 
آکاد         میک اس��ت، یعنی انجام پژوهش 
و انتق��ال د         ان��ش، همچنین با توجه به 
انفكاک گس��ترد         ه بین د         انش��گاه ها و 
مراک��ز صنعتی، هری��ک را به عنوان 
همد         یگ��ر  از  مس��تقل  موسس��اتی 
برش��مرد         ه می ش��د         ، اما د         ر عصر جد         ید          
د         انش��گاه د         یگ��ر فقط مكان��ی برای 
یاد         گیری یک سری مفاهیم آکاد         میک 
و انج��ام پروژه های صنعتی و تجاری 
نمی باش��د          بلك��ه فارغ التحصیالنی را 
تربی��ت می کند          که به عنوان یک مولد          
اصلی برای س��رمایه گذاری و توسعه 
یک جامعه تلقی می شوند          و با استفاد         ه 
از د         انش خویش د         ر کنار پژوهش های 
کارب��رد         ی ب��ا ن��وآوری و خالقیت به 
کارآفرین��ی می پرد         ازند          و کارآفرینان 
به عن��وان نیروی محرک��ه د         ر اقتصاد          

مل��ی و جهانی و عام��ل تولید          ثروت، 
توس��عه فن��اوری و صنعت��ی تلق��ی 
می ش��وند          و ام��روزه د         ر کش��ورهای 
صنعتی و د         رحال توس��عه، متناس��ب با 
اهد         اف اس��تراتژی خود         ، س��ازمان ها و 
تش��كیالتی را جه��ت حمای��ت از 
کارآفرینان به وجود          آورد         ه اند         . با توجه 
به اینكه د         انش��گاه های کش��ورمان به 
لح��اظ رس��الت کارآفرینی د         ر جایگاه 
مناس��بی ق��رار ند         ارند         ، د         ر این راس��تا 
پیش��نهاد         ها و راهكارهای��ی د         ر جهت 
توسعه د         انش��گاه های کارآفرین ارائه 

می گرد         د         .
د         رس��ی  برنامه ه��ای  د         ر  تغیی��ر  ���
د         انشگاهی د         ر جهت کاربرد         ی نمود         ن 

مطالب
ایجاد          رش��ته های متناسب با آمایش  ���
س��رزمین و نیازس��نجی آموزشی د         ر 

سراسر کشور
��� افزایش آگاهی د         انش��جویان نسبت 
به کارآفرینی د         ر د         انش��گاه ها از طریق 

ایجاد          د         وره های آموزش
تأکی��د          ب��ر پرورش ق��وه خالقیت و  ���

مهارت های اد         راکی د         انشجویان

تأکی��د          ب��ر هم��كاری متقاب��ل و  ���
اثربخش د         انشگاه و صنعت

تأکی��د          و حمای��ت د         ر ایج��اد          ی��ک  ���
سیستم مد         یریت کیفیت د         ر د         انشگاه

تأکید          بر استقالل د         انشگاه ���
افزای��ش قد         رت ریس��ک پذیری د         ر  ���

د         انشگاه ها
تهاج��م رقابتی د         ر د         انش��گاه وجود           ���
د         اشته باشد          یعنی پیشنهاد         ات د         انشگاه 
بی��ن  د         ر  رقابت��ی  مزی��ت  د         ارای 

د         انشگاه های د         یگر باشد         .
ارائ��ه خد         م��ات آموزش��ی د         ر مراکز  ���

د         انشگاهی و فنی و تخصصی
معرف��ی الگوهای موف��ق د         ر حوزه  ���

کارآفرینی
روش راه اند         ازی کسب وکار ���

پژوهش د         ر توس��عه های کارآفرینی  ���
و آشنایی با تحقیقات صورت گرفته

اختص��اص س��رمایه بیش��تر ب��ه  ���
د         انش��گاه ها د         ر جهت کارآفرین کرد         ن 

آن ها

ویژگی های د         انشگاه های نسل سوم )کارآفرین(
فرشید          نصراله بیگی، رقیه مراد         ی زرد         ه
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د         رد          مزمن یكی از ش��ایع ترین مش��كالت س��المتی د         ر 
جه��ان م��د         رن ماس��ت و به عنوان اولویت بهد         اش��ت 
عموم��ی ب��ه د         لیل ش��یوع باالی آن د         ر س��طح جهان 
مطرح ش��د         ه اس��ت و ش��یوع آن رو به افزایش اس��ت و 
بیشترین میزان شیوع د         ر زنان و بزرگ ساالن میانسال 
گزارش ش��د         ه است. مطالعات گسترد         ه نشان د         اد         ه است 
که شیوع د         رد          مزمن د         ر کشورهاي مختلف از 20د         رصد          
تا 60د         رصد          متفاوت اس��ت. ش��ایع ترین سن ابتال د         هه 
چهارم و پنجم زند         گي اس��ت. عوامل روان ش��ناختي، 
ازجمل��ه عواملي هس��تند          ک��ه د         ر تبد         یل د         رد          حاد          به د         رد          
مزم��ن و اس��تمرار آن و نی��ز د         ر تبیی��ن ش��د         ت د         رد          و 
مش��كالت مرتبط با آن )افس��رد         گي، ناتواني جسمي، 

اضطراب( نقش هاي مهمي ایفا مي کنند         .
ع��الوه ب��ر ناتواني جس��مي و د         رد         ، افس��رد         گي عارضه 
د         یگري اس��ت که د         رصد          چش��مگیري از مبتالیان به 
د         رد          مزم��ن را رن��ج مي د         ه��د         . افس��رد         گی یكی از علل 
اصلی ناتوانی د         ر سراس��ر جهان اس��ت. همچنین آن 
ی��ک عل��ت مهم ب��رای غیبت از مح��ل کار و کاهش 
بهره وری اس��ت. افس��رد         گی همراه با د         رد          مزمن یک 
ویژگ��ی مه��م د         ار؛ ک��ه همراه اس��ت ب��ا کاهش قابل 
توجهی د         ر سالمت و افزایش قابل توجهی د         ر استفاد         ه 
بیم��ار از مناب��ع مراقبت های بهد         اش��تی. افس��رد         گي 
به عنوان شایع ترین علت شناخته شد         ه ایجاد          د         رد          و رنج 
عاطف��ي د         ر زند         گ��ي و عام��ل اصل��ي د         ر کاه��ش 
قابل مالحظه کیفیت زند         گي مطرح مي ش��ود          ش��واهد          
پژوهش��ی نش��ان می د         هد          که افراد          مبتالبه د         رد          مزمن 
به احتمال زیاد          د         و تا سه برابر بیشتر افسرد         گی را نسبت 
به جمعیت عمومی تجربه می کنند         . افس��رد         گی اساسی 
و د         رد          مزمن مش��كالت بهد         اشتی قابل توجهی هستند          
ک��ه به ط��ور جد         ی کیفیت زند         گ��ی افراد          مبتال را تحت 
تأثیر قرار می د         هند         . این بیماری ها غالبًا باهم هستند          و 
ترکی��ب ناتوان��ی بیم��ار و اختالل ها باع��ث چالش د         ر 
د         رم��ان موف��ق می ش��ود         . عالئم جس��مانی د         رد         ناک 
به احتمال بیش��تری د         ر بیماران افسرد         ه اتفاق می افتند         . 
د         رد          د         ر افس��رد         گی ممكن اس��ت باعث شود          افراد          کمک 
گرفتن از د         یگران را ناد         ید         ه بگیرند          و یا تمایل د         ارند          آن 
را ب��ه تأخی��ر بیاند         ازن��د         . د         رد          مزم��ن می توان��د          باعث 
افس��رد         گی ش��ود          و همچنین افس��رد         گی می تواند          د         رد          
مزم��ن را افزای��ش د         ه��د          و آن ه��ا د         ر یک تقویت منفی 
د         وجانب��ه ق��رار د         ارن��د         . بیماران ب��ا د         رد          مزمن معمواًل، 
افس��رد         گي، آش��فتگي د         ر رواب��ط بین ف��رد         ی به ویژه 
خان��واد         ه، آش��فتگي د         ر خ��واب، خس��تگي، کاه��ش 
کارکرد         هاي جسمي و روان شناختي را تجربه مي کنند         . 

د         ر تبیین ارتباط بین د         رد          و افسرد         گی، وجود          افسرد         گی 
و اضطراب، موجب کاهش آس��تانه د         رد          ش��د         ه و شخص 
نس��بت ب��ه د         رد         های جس��می ناش��ی از بیماری های 
مزمن، حس��اس تر می ش��ود         . مشخص ش��د         ه است که 
اس��ترس منج��ر ب��ه افس��رد         گی و بیماری های مزمن 
می ش��ود          ک��ه د         رنتیج��ه اگر اس��ترس بیش��تر ش��ود          
)به عنوان مثال، مش��كالت مالی به د         لیل عد         م توانایی 
برای کار(، یک س��یكل باطل ایجاد          می ش��ود         ؛ بنابراین 
ممكن است تالش برای رها کرد         ن نقش استرس های 
زند         گ��ی برای افس��رد         گی و عوام��ل روانی اجتماعی د         ر 
بیماری های جس��می مزمن مهم باشد         . علل افسرد         گی 
د         ر بیماران، د         رد          جس��می پیچید         ه و چند          عاملی اس��ت. 
عوام��ل خط��ر عموم��ی مانند          زن بود         ن، د         اش��تن یک 
س��ابقه ش��خصی ی��ا خانواد         گی افس��رد         گی، د         اش��تن 
نش��انه های محرومی��ت اجتماع��ی، فق��د         ان حمایت 
اجتماع��ی و تن��ش روانی می توانن��د          پیش بینی کنند         ه 
افسرد         گی باشند         . همچنین عوامل مربوط به بیماری و 

د         رمان آن نیز، توس��عه افسرد         گی را تحت تأثیر 
ق��رار می د         هد          مانند          باورهای منفی د         ر 

م��ورد          بیماری، وجود          د         رد         ، ناتوانی 
و ع��وارض جانبی ناخوش��ایند          

د         رمان.
ب��ه نظر مي رس��د          عاملي که 
منج��ر ب��ه افس��رد         گي د         ر 
بیم��اران مبت��ال ب��ه ان��واع 
د         رد         ه��اي مزمن مي ش��ود          

تجرب��ه د         رد          نیس��ت، بلك��ه 
نگرش ه��ا، باورها و انتظارات 

بیم��اران د         رب��اره د         رد          ب��ا می��زان 
افس��رد         گي د         ر بی��ن آن ه��ا 

بیش��تر مرتبط اس��ت. تحریف هاي شناختي هم چون 
فاجعه آفریني، احس��اس د         رماند         گي، ارزیابي بیماران از 
د         رد          و می��زان کنت��رل ب��ر آن، تفس��یر آن ه��ا از د         رد          و 
پیامد         هاي آن و به طور کلي نظام ش��ناختي و باورهاي 
مرتب��ط ب��ا د         رد          باوجود          افس��رد         گي آنان ارتب��اط د         ارد         . 
افس��رد         گي با ایجاد          بي احساس��ي، بی انگیزشی و خلق 
پایی��ن عام��ل خطر مهمي د         ر پید         ایش و گس��ترش د         رد          
مزمن اس��ت. رفع افس��رد         گي به عنوان عامل خطر مهم 
به بهبود          پیامد         هاي بالیني منجر مي ش��ود         . متخصصان 
باید          نش��انه هاي افس��رد         گی را هنگام د         رمان د         رد          مزمن 
مد         نظر قرار د         هند         ، زیرا هنگامی که تشخیص افسرد         گي 
د         ر بیم��اران مبتالب��ه د         رد         هاي مزمن ناد         ید         ه انگاش��ته 
ش��ود          احتمال زیاد         ي وجود          د         ارد          که د         رمان د         رد          د         ر این 
بیم��اران نی��ز با شكس��ت مواجه ش��ود         . ش��د         ت د         رد          د         ر 
افس��رد         گی همچنی��ن ی��ک پیش بینی کنن��د         ه قوی از 
نتیجه د         رمان ناقص به د         اروهای ضد         افسرد         گی است.

مد         یری��ت د         رد          مزم��ن یک موضوع عم��د         ه د         ر عملكرد          
بالین��ی اس��ت و د         ر صورت ع��د         م د         رمان، د         رد          مزمن 
می توان��د          ب��ه اختالل د         ر عملكرد          اجتماعی و 
فیزیكی منجر ش��ود          و به د         لیل چند         بعد         ی 
ب��ود         ن عوام��ل د         خی��ل د         ر پد         ید         ای��ي، 
اس��تمرار و تش��د         ید          د         رد         ، د         ر سال های 
اخی��ر عالوه ب��ر د         رمان هاي د         ارویي، 
د         رمان های روان ش��ناختی نیز براي 
کاه��ش مش��كالت ناش��ي از این 
بیم��اري مد         نظ��ر قرارگرفته ان��د         . 
تجهی��ز بیم��اران ب��ه مهارت ها و 
اس��تراتژی های مقابل��ه ای ب��رای 
کم��ک ب��ه کاه��ش ی��ا مد         یریت 
استرس روانی د         ر بیماران د         رد          مزمن 

یک مد         اخله مهم است.

CCHF ی��ک بیم��اری خونریزی د         هن��د         ه تب د         ار حاد          
اس��ت که به وس��یله کنه منتقل می شود          و د         ر آسیا، اروپا 
و  د         ارد           ب��اال  مرگ ومی��ر  د         ارد         .  وج��ود           افریق��ا  و 
همه گیری های د         اخل بیمارستان آن نیز شایع هستند         . 
باوج��ود         ی که بیماری مخصوص حیوانات اس��ت ولی 
م��وارد          تک گی��ر و همه گیری های ناگهانی این بیماری 
د         ر انسان ها نیز اتفاق میافتد         . ویروس CCHF از گروه 
Arboviruses خان��واد         ه Bunyaviridae جن��س 
Nairovirus طبقه بند         ی می شود         . د         ر طبیعت به وسیله 
کنه های س��خت گونه Hyalomma منتقل می شود         ، 
عفونت د         ر انس��ان پس از گزش کنه آلود         ه یا له کرد         ن 
آن روی پوس��ت نیز ایجاد          می ش��ود         . بیماری به وس��یله 
خرگ��وش صحرائ��ی، جوجه تیغی، گوس��فند          و گاو به 
نقاط مختلف توس��عه می یابد         . تعد         اد          زیاد         ی از پرند         گان 
به عفونت مقاوم هس��تند          اما ش��ترمرغ حساس اس�ت. 
وی��روس د         ر حیوان��ات نش��خوارکنند         ه اهلی مثل گاو، 
گوس��فند          و بز ب�ه مد         ت یک هفته پس از آلود         گی باقی 
می مان��د         . بیماری د         ر حیوان��ات اهلی هیچ گونه عالئم 
مش��خصی ند         ارد          و خطر انتقال بیماری د         ر انس��ان د         ر 
ط��ی ذب��ح حیوان آلود         ه و یا یک د         وره کوتاه پس از ذبح 
حی��وان آل��ود         ه وجود          د         ارد          )به د         نبال تماس باپوس��ت یا 

الشه حیوان(.
همچنی��ن تم��اس با خون و بافت بیماران بخصوص د         ر 
مرحله خونریزی یا انجام هرگونه اعمالی که منجر به 
تماس انس��ان با خون، بزاق، اد         رار، مد         فوع و اس��تفراغ 
آن ها گرد         د          باعث انتقال بیماری می شود         . بیمار د         ر طی 
مد         تی که د         ر بیمارس��تان بس��تری است به شد         ت برای 
د         یگران آلود         ه کنند         ه است، عفونت های بیمارستانی بعد          
از آلود         گ��ی ب��ا خ��ون و ی��ا ترش��حات بیماران ش��ایع 

می باشند         .
افراد         ی که بیش��تر د         ر معرض خطر می باشند          عبارت اند          
از: د         ام��د         اران و کش��اورزان، کارگ��ران کش��تارگاه ها، 
د         رمان��ی  و  بهد         اش��تی  کارکن��ان  و  د         امپزش��كان 
)بیمارس��تان ها(. ش��یوع بیماری بیش��تر د         ر فصل گرم 
سال هم زمان با فصل فعالیت مخزن بیماری )کنه ها( 

می باشد         .

عالئم بالینی چهار مرحله د         ارد         :
1. د         وره کمون: بستگی به راه ورود          ویروس د         ارد         . پس 
از گ��زش کن��ه، د         وره کم��ون معمواًل پنج تا ش��ش روز 
است و حد         اکثر به 9 روز می رسد         . د         وره کمون به د         نبال 
تم��اس ب��ا بافت ها یا خون آل��ود         ه معمواًل حد         اکثر زمان 

ثابت شد         ه 13 روز بود         ه است.
2.  قبل از خونریزی: شروع عالئم ناگهانی حد         ود          1 تا 

7 روز ط��ول می کش��د          )متوس��ط 3 روز(. بیم��ار د         چار 
س��رد         رد          ش��د         ید         ، تب، لرز، د         رد          عضالنی )بخصوص د         ر 
پش��ت و پاها( گیجی، د         رد          و س��فتی گرد         ن، د         رد          چش��م، 
ترس از نور )حساس��یت به نور( می گرد         د         . ممكن اس��ت 
حال��ت تهوع، اس��تفراغ بد         ون ارتباط ب��ا غذا خورد         ن و 
گل��ود         رد          و احتق��ان ملتحم��ه د         ر اوایل بیماری بین 3 تا 
16 روز وجود          د         اش��ته باش��د          که گاهی با اس��هال و د         رد          
ش��كم و کاهش اش��تها همراه می شود         . تب معمواًل 12 
روز ط��ول می کش��د         . تورم و قرم��زی صورت، گرد         ن و 
قفس��ه س��ینه، پرخونی خفیف حلق و ضایعات نقطه ای 
د         ر کام ن��رم و س��خت ش��ایع هس��تند         . تغیی��رات قلبی 
عروقی شامل کاهش ضربان قلب و کاهش فشارخون 
مش��اهد         ه می ش��ود         . لكوپنی، ترمبوسیتوپنی و مشاهد         ه 
می گرد         د         . بخصوص ترمبوس��یتوپنی ش��د         ید          نیز د         ر این 

مرحله معمواًل د         ر روز 3 تا 5 بیماری د         ید         ه می شود         .
3.  مرحله خونریزی د         هند         ه: مرحله کوتاهی اس��ت که 
به سرعت ایجاد          می شود          و معمواًل 1 تا 10 روز )به طور 
متوسط 4 روز( طول می کشد         . خونریزی د         ر مخاط ها و 
پتشی د         ر پوست بخصوص د         ر قسمت باالی بد         ن و د         ر 
ط��ول خ��ط زی��ر بغلی و زی��ر پس��تان د         ر خانم ها د         ید         ه 
می ش��ود          و د         ر محل های تزریق و تحت فش��ار )محل 

بستن تورنیكه و غیره( ممكن است ایجاد          شود         .
4. د         وره نقاه��ت: بیم��اران از روز د         ه��م وقتی ضایعات 
پوس��تی کم رن��گ می ش��ود         ، به تد         ریج بهب��ود         ی پید         ا 
می کنند         . اغلب بیماران د         ر هفته های سوم تا ششم بعد          
از ش��روع بیماری وقتی ش��اخص های خونی و آزمایش 

اد         رار طبیعی شد          از بیمارستان مرخص می شوند         .
م��وارد          محتمل بیم��اری CCHF که د         ارای خونریزی 
فع��ال می باش��ند          بای��د          د         ر ش��رایط کام��اًل ایزول��ه د         ر 
بیمارس��تان بستری شوند          و احتیاطات همه جانبه برای 

آن ها رعایت شود          تا از بروز همه گیری های بیمارستانی 
جلوگی��ری ش��ود         . رعای��ت احتیاط��ات همه جانبه د         ر 
برخورد          با خون و محصوالت خونی بیماران محتمل یا 
قطعی د         ر بیمارس��تان و مراکز بهد         اش��تی د         رمانی جهت 
حفاظت کارکنان بهد         اش��تی و د         رمانی ضروری اس��ت. 
کارکنان بهد         اشتی و د         رمانی که با خون و یا بافت های 
آل��ود         ه بد         ن بیم��اران محتمل یا قطعی CCHF تماس 
د         اش��ته اند          بای��د          مرتب حد         اق��ل تا 14 روز پس از تماس 
تح��ت نظ��ر بود         ه و د         رج��ه حرارت ب��د         ن آن ها هرروز 
کنترل شود          و د         ر صورت ظهور عالئم بالینی مطابق با 
تعری��ف م��ورد          محتم��ل بالفاصله د         رمان ب��رای آنان 
شروع ش��د         ه و اقد         ام��ات بع��د         ی به عمل آی��د         . د         ر مورد          
کارکنان بهد         اش��تی، د         رمانی و آزمایش��گاهی چنانچه 
 CCHF حی��ن خون گی��ری از م��وارد          محتمل یا قطعی
س��وزن آلود         ه یا هر وس��یله تیز آلود         ه به پوس��ت آن ها 
نف��وذ ک��رد          بایس��تی ریباویری��ن خوراک��ی به عنوان 
شیمیوپروفیالکس��ی مص��رف ش��ود         . بیماران��ی ک��ه 
خونریزی د         ارند          تا کنترل خونریزی نباید          جابجا ش��وند         . 
بیم��اران بستری ش��د         ه می توانن��د          د         ر ص��ورت ع��د         م 
خونری��زی با نظر پزش��ک معالج پ��س از تكمیل د         وره 
د         رم��ان از بیمارس��تان مرخص ش��وند         . نظ��ر به وجود          
خونری��زی د         ر بیم��اران و خط��ر انتق��ال بیم��اری 
از  بالین��ی  تش��خیص  از  پ��س  حتی االم��كان 

خون گیری های غیرضروری باید          اجتناب شود         .

ماخذ:
راهنمای کش��وری مبارزه با بیماری خونریزی دهنده 

کریمه کنگو
رون��د بروز بیم��اری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 

در ایران)دکتر محمدزینلی(

ارتباط د         رد          مزمن و افسرد         گی
سمیه ایران مد         ار

کارشناس مسئول سالمت روان مرکز بهد         اشت غرب تهران

آذر چشم براه
کارشناس بیماری های واگیر معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران معصومه جان فزا

کارشناس سالمت روان مرکز بهد         اشت غرب تهران

تب خونریزی د         هند         ه ویروسی کریمه کنگو
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رضایت زناش��ویی و رضایت جنس��ی ه��ر یک به نوبه 
خ��ود          از عوام��ل اثرگذار بر اس��تحكام و پاید         اری بنیان 
خانواد         ه اند          که ارتباط تنگاتنگ و متقابل نیز با همد         یگر 
د         ارند         . ازد         واج به عنوان مهم ترین رخد         اد          زند         گی هر فرد          
بعد          از تولد          شناخته ش��د         ه اس��ت)1(. ازد         واج و ارتباطات 
زناشویی، نقطه شكل گیری خانواد         ه اند          و هیچ جامعه ای 
س��الم نیس��ت مگ��ر اینكه خانواد         ه ای س��الم د         اش��ته 
باش��د         )2(. رضایت زناش��ویی یكی از فاکتورهای مهم 
زند         گی مش��ترک اس��ت که بر میزان س��المت روانی 
زوجی��ن نیز تأثیر می گ��ذارد         )3(. طبق تعریف وند         روف 
رضایت زناش��ویی یعنی انطباق رفتارهای زناش��ویی 
زوج ها با یكد         یگر و وجود          تفاهم و همد         لی و عشق بین 
آن ه��ا، به عبارت د         یگ��ر رضایت زناش��ویی وجود          یک 
رابطه د         وستانه منطقی، تفاهم د         رک یكد         یگر و ارضای 

نیازهای ماد         ی زن و مرد          است)4(.
عوامل متعد         د         ی بر رضایت مند         ی زناش��ویی همس��ران 
تأثی��ر د         ارد          ک��ه می ت��وان به می��زان تحصیالت، نوع 

انتخاب همسر، نقش زوجین د         ر انتخاب طرف مقابل، 
نزد         یكی فرهنگی و اقتصاد         ی همس��ران اشاره کرد         )5(. 
از طرفی الزم به ذکر است که رضایت جنسی یكی از 
مهم تری��ن فاکتوره��ای مؤث��ر بر س��المت زن��ان و از 
مهم ترین تعیین کنند         ه های رضایت از زند         گی است)6( 
که به عنوان تجربه ای لذت بخش از رفتارهای جنس��ی 
تعریف ش��د         ه اس��ت)7(. تع��د         اد         ی از محقق��ان ب��ر این 
عقید         ه ان��د          ک��ه ع��د         م رضایت جنس��ی د         ر میان زوج ها 
عام��ل 80 د         رص��د          اختالفات زناش��ویی اس��ت)8, 9(. 
بااین وج��ود          40 د         رص��د          از زوج ه��ا با د         اش��تن رضایت 
زناش��ویی د         ارای اختالالت د         ر روابط جنس��ی یا د         ارای 
رضایت نس��بی د         ر روابط جنسی شان هستند         )10, 11(. 
ب��ه نظر می رس��د          ک��ه د         ر جوامع ایران��ی عد         م رضایت 
جنس��ی س��نگ بن��ای 70 د         رصد          علل ع��د         م رضایت 
زناش��ویی است)12(. فاکتورهایی همچون سن، مد         ت 
ازد         واج، طول مشكالت باروری، طول د         رمان و فراوانی 
د         فع��ات مقارب��ت بر روی هیجان جنس��ی، ارگاس��م و 

رضایت جنس��ی مؤثرند         )13, 14( که با توجه به رابطه 
بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی می توانند          بر هر 

د         و عامل مؤثر باشند         .
 ب��ا توج��ه ب��ه اثرگذار ب��ود         ن د         و فاکت��ور مهم رضایت 
جنس��ی و رضایت زناش��ویی بر اس��تحكام و پاید         اری 
خان��واد         ه، مطالع��ه ای به منظور تعیی��ن میزان رضایت 
زناش��ویی و رضایت جنس��ی و ارتباط آن ها با د         ر نظر 
گرفت��ن برخ��ی از عوام��ل د         موگرافیک با اس��تفاد         ه از 
پرسش نامه رضایت از زند         گی زناشویی استاند         ارد          انریچ 
و پرس��ش نامه اس��تاند         ارد          رضایت جنس��ی الرسون د         ر 
زن��ان مراجعه کنند         ه به مراکز بهد         اش��تی د         رمانی تحت 

پوشش د         انشگاه ایران انجام گرفت.
نتایج به د         ست آمد         ه نشان د         اد          زنان شرکت کنند         ه د         ر این 
مطالعه تقریبًا به طور میانگین 4/5 س��ال از همس��ران 
خ��ود          کوچک ت��ر بود         ن��د          ولی ازنظ��ر تحصیالت، زنان 
نس��بتًا وضعیتی مش��ابه همس��ران خود          د         اشتند         . ازنظر 
شغلی نیز غالب افراد          شرکت کنند         ه د         ر مطالعه، خانه د         ار 

و همسرانشان غالبًا شاغل بود         ند         . د         ر 89 د         رصد          از زنان 
ش��رکت کنند         ه رضایت زناش��ویی زیاد          به د         س��ت آمد          و 
فراوانی موارد          با رضایت زناش��ویی کم، صفر مورد          بود         . 
از طرف��ی د         ر 52/89 د         رص��د          از اف��راد          ش��رکت کنند         ه، 
رضای��ت جنس��ی متوس��ط ب��ه د         س��ت آم��د          و هی��چ 
ش��رکت کنند         ه ای د         ر س��طح چه��ارم یا ع��د         م رضایت 
جنس��ی ق��رار نگرف��ت. اس��تحكام بنیان خان��واد         ه از 
ضروریات��ی اس��ت که د         ر فرهنگ م��ا از تقد         س زیاد         ی 
برخورد         ار اس��ت. د         ر طول زند         گي مش��ترک، متغیرهاي 
گوناگون��ي ب��ر نح��وة ارتباط زوجین ب��ا یكد         یگر تأثیر 
مي گ��ذارد         . ای��ن متغیرها، رضایت یا عد         م رضایت زن و 
ش��وهر را از رواب��ط زناش��ویي به هم��راه د         ارند         . د         ر این 
مطالع��ه ارتباط رضایت زناش��ویی با رضایت جنس��ی 
مورد         بررس��ی قرار گرفت و ارتباط معنی د         ار بین نمرات 
خام این د         و متغیر به د         ست آمد          )جد         ول 1(، بااین حال با 
د         ر نظ��ر گرفت��ن شهرس��تان مح��ل س��كونت زن��ان 
مورد         پژوه��ش، تغیی��رات قابل توجه��ی د         ر ق��د         رت 
همبس��تگی این د         و متغیر )رضایت جنس��ی و زناشویی( 
مش��اهد         ه ش��د          به طوری ک��ه شهرس��تان رباط کریم با 
کمتری��ن حج��م نمون��ه بیش��ترین مق��د         ار ضری��ب 
همبس��تگی را د         اش��ت )ج��د         ول 1( و معن��ی د         ار نیز بود         . 
مقد         ار همبس��تگی د         ر شهرستان های شهریار، مالرد          و 
ش��مال غرب تهران نیز افزایش قابل توجهی د         اش��ت. 
بااین ح��ال صرف نظ��ر از تفاوت متغیرهای زمینه ای د         ر 
موارد          منتس��ب به هر شهرس��تان ش��اید          بتوان وجود          
چنی��ن تفاوت��ی د         ر بی��ن نمرات زن��ان مورد         پژوهش و 
ارتباط رضایت زناش��ویی و رضایت جنس��ی را نوعی 
ت��ورش )انتخاب/اطالع��ات( د         انس��ت و اختالف��ات 
مشاهد         ه شد         ه را نتوان لزومٌا به متغیرهای زمینه ای ربط 
د         اد         . ممك��ن اس��ت زن��ان ش��رکت کنند         ه د         ر مطالع��ه، 
اطالعات د         قیق و بد         ون س��و گرایی را ارائه ند         اد         ه باش��ند         ، 
د         رک د         رس��ت ش��رکت کنند         گان از مفاهی��م رضای��ت 
زناش��ویی و رضایت جنس��ی از یک س��و و رس��ومات 
فرهنگ��ی و عقید         ت��ی غال��ب ب��ر ابراز و بی��ان افكار و 
اطالع��ات مرب��وط به مس��ائل جنس��ی از طرف د         یگر 
می توانن��د          از د         الی��ل آن باش��ند          چراکه مرقاتی خویی و 
هم��كاران)15( نش��ان د         اد         ه اند          که ای��ن مفهوم د         ر بین 
ایرانیان با زبان و مفهوم جنس��ی تعبیر ش��د         ه اس��ت و 
س��خن گفت��ن د         ر ای��ن رابطه د         ر بین عموم پس��ند         ید         ه 
نیس��ت. رحمان��ی و همكاران)16( نیز عد         م مش��اهد         ه 
ارتب��اط معنی د         ار بی��ن برخی از متغیرهای مورد         مطالعه 
خ��ود          و رضای��ت زناش��ویی را بابیان��ی مش��ابه توجیه 
نمود         ن��د         . د         ر ای��ن پژوه��ش ارتباط مثبتی بین س��طح 
تحصی��الت زوجی��ن و رضای��ت زناش��ویی و رضایت 
جنسی مشاهد         ه شد          به این صورت که زنان و همسران 
با تحصیالت باالتر، د         ارای رضایت زناشویی و رضایت 
جنس��ی بیش��تری نس��بت به افراد          با سطح تحصیالت 
پایین ت��ر بود         ن��د          بااین ح��ال افراد          ب��ا تحصیالت د         یپلم 
د         ارای رضای��ت بیش��تری بود         ن��د          ک��ه با نتایج س��ایر 
مطالع��ات نی��ز همخوان��ی د         ارد          به طوری ک��ه زارع و 

هم��كاران)4( نیز نش��ان د         اد         ند          که س��طح تحصیالت 
باالتر با رضایت زناش��ویی باالتری د         ر ارتباط اس��ت و 
احتمااًل تحصیالت باالتر با افزایش آگاهی و اطالعات 
د         رباره مس��ائل جنس��ی همراه اس��ت)17, 18(. برخی 
د         یگ��ر از مطالع��ات نیز اظهار د         اش��ته اند          که تحصیالت 
باالتر بر رضایت زناشویی و جنسی تأثیر ند         ارد         ، چراکه 
تحصیالت باالتر زوج ها با افزایش انتظارات از زند         گی 
نیز همراه اس��ت که د         ر صورت برآورد         ه نش��د         ن می تواند          
رضای��ت جنس��ی و زناش��ویی را تح��ت تأثی��ر ق��رار 

د         هد         )19(.
د         ر مطالع��ه حاض��ر بین متغیر مد         ت زند         گی زناش��ویی و 
رضایت زناش��ویی و رضایت جنس��ی ارتباط معكوس و 
معن��ی د         اری مش��اهد         ه ش��د          )ج��د         ول 1( به طوری که با 
افزای��ش م��د         ت زند         گی زناش��ویی از می��زان رضایت 
زناش��ویی و رضای��ت جنس��ی )زنان با م��د         ت زند         گی 
زناش��ویی کمتر از 10 س��ال رضایت جنس��ی بیشتری 
د         اش��تند         ( کاس��ته ش��د         . رحمانی و همكاران )20( نیز د         ر 
مطالعه خود         ، به نتیجه مش��ابهی د         رزمینه مد         ت زند         گی 
زناش��ویی با رضایت جنس��ی د         س��ت یافتند         . شاسیاه و 
هم��كاران)21( نیز ارتباط معكوس مشاهد         ه ش��د         ه بین 
م��د         ت زند         گی زناش��ویی و رضایت جنس��ی و رضایت 
زناش��ویی را به حضور فرزند         ان، بیش��تر شد         ن تعارضات 
زناش��ویی و مش��كالت اقتصاد         ی ربط د         اد         ند          چراکه د         ر 
ابتد         ای زند         گی مش��ترک هیجانات عاطفی و جنس��ی 
باعث مخفی ماند         ن مش��كالت فوق شد         ه که باگذشت 
زمان نمایان می شوند         . می توان گفت که نتایج مطالعه 
حاضر نیز به نوعی تأیید         ی بر این مطلب اس��ت، چراکه 
رابط��ه ای معك��وس بی��ن افزای��ش تع��د         اد          فرزند         ان و 
رضایت زناش��ویی و رضایت جنس��ی مش��اهد         ه ش��د          و 
رابط��ه معن��ی د         اری بی��ن وضعیت اقتصاد         ی و ش��غل 
و  ش��د           مش��اهد         ه  جنس��ی  رضای��ت  ب��ا  همس��ر 
شرکت کنند         گان با وضعیت اقتصاد         ی متوسط و د         اشتن 
همس��ران ش��اغل، رضایت جنسی بیش��تری د         اشتند         . 
علی��زاد         ه و هم��كاران)22( و Yela C )23( نی��ز د         ر 
مطالعات خود          نش��ان د         اد         ند          که فش��ار اقتصاد         ی یكی از 
عواملی است که می تواند          سبب اختالالت بین زوجین 
ش��ود          و فعالیت ه��ای جنس��ی را تحت تأثی��ر خود          قرار 
می د         ه��د         . د         ر مطالعه حاضر ضریب همبس��تگی فاصله 
س��نی زوجین با رضایت زناش��ویی و رضایت جنس��ی 
معن��ی د         ار نب��ود          اما احتمااًل می تواند          نش��انگر رابطه ای 
منف��ی بی��ن فاصله س��نی زوجی��ن و رضایت از زند         گی 
زناش��ویی باش��د         . د         ر ای��ن رابطه زارع و هم��كاران نیز 
رابط��ه ای معك��وس و معن��ی د         ار را گ��زارش کرد         ن��د          
به طوری ک��ه ب��ا افزایش فاصله س��نی زوجین، کاهش 
رضایت زناش��ویی مورد          انتظار بود         . د         ر مطالعه د         یگری 
نیز نش��ان د         اد         ه ش��د          که اگر فاصله سنی زوجین کمتر از 
د         ه س��ال باش��د          رضایت زناش��ویی و رضایت جنس��ی 
بیش��تر اس��ت)24( از طرفی برخی د         یگر از مطالعات نیز 
بیش��ترین رضایت جنس��ی را د         ر زنانی گزارش کرد         ند          
که 6-5 سال با همسران خود          تفاوت سنی د         اشتند         )25, 

.)26
هرچن��د          ک��ه د         ر مطالعه حاضر رابط��ه معنی د         اری بین 
ش��غل زن��ان و رضای��ت زناش��ویی و رضایت جنس��ی 
مش��اهد         ه نش��د          بااین ح��ال فراوانی م��وارد          با رضایت 
زناشویی و جنسی باال د         ر زنان خانه د         ار )81/07 د         رصد         ( 
بیش��تر ب��ود         ، ام��ا الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه د         ر برخی از 
مطالعات نش��ان د         اد         ه ش��د         ه که زنان ش��اغل رضایت 
جنسی بیشتری از زنان خانه د         ار د         ارند          چراکه به واسطه 
کسب د         رآمد          ازنظر مالی، مستقل، اعتماد         به نفس باالتر 
و د         رنتیجه رضایت بیشتری برخورد         ارند         )17, 26, 27(. 
از طرف��ی برخ��ی د         یگ��ر از مطالعات اظهار د         اش��تند          که 

زنان خانه د         ار از رضایت بیشتری برخورد         ارند         )22(.
د         ر این مطالعه رابطه معنی د         اری بین متغیرهای رضایت 
زناش��ویی و رضایت جنس��ی با روش های پیشگیری از 
بارد         اری مشاهد         ه نشد          بااین حال بیشترین فراوانی مورد          
انتظ��ار د         ر زن��ان ب��ا رضایت زناش��ویی زی��اد          و رضایت 
جنس��ی متوس��ط مربوط به زنانی بود          که از روش های 
طبیع��ی پیش��گیری از ب��ارد         اری اس��تفاد         ه می کرد         ند         . 
ش��اهواری و همكاران)28( نیز د         ر مطالعه خود          نش��ان 
د         اد         ند          که میزان رضایت زناش��ویی برحس��ب نوع روش 
پیش��گیری از بارد         اری متفاوت است و مصرف کنند         گان 
کاند         وم و آیود         ی حد         اکثر رضایت جنس��ی را د         اش��تند          و 
میزان رضایت جنسی زنانی که از روش طبیعی استفاد         ه 
می کرد         ن��د          نس��بت ب��ه اس��تفاد         ه کنند         گان از ق��رص و 
وازکتومی بیش��تر بود         . د         ر مطالعه cooper و همكاران 
)29( اکث��ر اف��راد          ش��رکت کنند         ه افزایش لذت و د         فعات 
نزد         یكی جنس��ی پس از بس��تن لوله ها را گزارش کرد         ند         . 
د         ر این مطالعه همچنین رابطه مس��تقیم و معنی د         اری 
بین رضایت زناشویی و فاصله زمانی بین ازد         واج تا تولد          
اولین فرزند          وجود          د         اش��ت به طوری که تولد          د         یرتر فرزند          
به منزله رضایت زناشویی بیشتر بود         . پور اکبران)30( و 
هم��كاران نی��ز د         ر تحقیق خود          جنی��ن اظهار کرد         ند          که 
زنانی که هنوز تجربه بارد         اری و زایمان را پش��ت س��ر 
نگذاشته اند          از عملكرد          جنسی بهتر و رضایت زناشویی 
باالت��ر برخ��ورد         ار بود         ه ان��د         ، همچنین نم��ره میانگین 
عملكرد          جنس��ی د         ر زنان بد         ون فرزند         ، بیش��تر از زنان 

فرزند          د         ار بود         .

نتیجه گیری:
الزمه د         اشتن توانایی د         ر روابط جنسی خوب د         رهرسنی، 
د         اشتن مهارت هایی است که قابل آموزش و یاد         گیری 
اس��ت. با توجه به ارتباط مثبت بین رضایت جنس��ی و 
رضای��ت از زند         گ��ی زناش��ویی و نی��ز تأثی��ر برخ��ی از 
متغیرهای زمینه ای بر هر د         و مقوله به نظر می رسد          که 
به کارگیری رویكرد         هایی به منظور تقویت مشاوره ها و 
آموزش ه��ای جنس��ی د         ر مراک��ز بهد         اش��تی د         رمانی، 
ضروری به نظر می رسد         . از طریق افزایش مهارت های 
زوجی��ن د         ر ای��ن زمین��ه، می ت��وان میزان س��ازگاری 
زناش��ویی و می��زان رضای��ت از زند         گ��ی و د         رنهای��ت، 

سالمت خانواد         ه ها را افزایش د         اد         .

تاثیر  رضایت جنسی زنان 
د         ر رضایتمند         ی از زند         گی زناشویی
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P.valueآزمون آماریرضایت زناشوییP.valueآزمون آماری*رضایت جنسی و زناشویی
107/160/000شهرستان0/2880/012غرب

r=0/1020/035ازد         واج تا اولین بارد         اری0/5390/000شمال غرب
0/6520/000chi=6/60/086شهریار

P.valueآزمون آماریرضایت جنسی0/7180/000رباط کریم
30/070/003شهرستان0/2420/036بهارستان

11/50/021وضعیت اقتصاد         ی0/2980/035قد         س
11/940/011شغل همسر0/5600/000مالرد         
تحصیالت0/3740/000کل

22/340/001 زنP.valueآزمون آماریرضایت زناشویی
15/970/014 همسرتحصیالت

سن15/370/002 زن
r=-0/2090/000زن18/960/000 همسر

r=-0/1660/000chi=17/560/007مد         ت زند         گی مشترک
 chi=0/0840/994همسرr=-0/1950/000

chi=12/540/051سن
r=-0/1960/000مد         ت زند         گی مشترکr=-0/1150/015 همسر

chi=2/420/489chi=7/220/027
r=-0/1490/002تعد         اد          فرزند         انr=-0/1110/019زن

chi=5/70/127chi=10/010/040
r=-0/2090/000تعد         اد          فرزند         ان

chi=50/082
* آزمو ن های ضریب همبستگی پیرسون و کای اسكوئر استفاد         ه شد         ند         

جد         ول شماره 1: آزمون های آماری انجام شد         ه جهت سنجش ارتباط رضایت زناشویی و رضایت جنسی با متغیرهای زمینه ای

مزایای تماس پوس�ت با پوس�ت ماد         ر و نوزاد         :
1. شروع موفق تغذیه انحصاری با شیر ماد         ر

2. ماد         ر و ش��یرخوار آرام ش��د         ه،  ضربان قلب و تنفس 
شیرخوار ثابت و نوزاد          گرم می ماند         

3. د         م��ای زی��ر بغلی و پوس��تی نوزاد         ان ب��ه د         نبال این 
تماس باالتر رفته، تطابق متابولیكی و ثبات قند          خون 

و اصالح سریع تر اسید         یته خون انجام می شود         
4. پیوند          عاطفی قوی بین ماد         ر و نوزاد          برقرار می شود         

5. گری��ه ن��وزاد          کمتر بود         ه و اضطراب و مصرف انرژی 
کاهش می  یابد.         

حت��ی اگر ماد         ر قصد          ش��یرد         هی ن��د         ارد          به د         لیل مزایای 
فراوان تماس پوستی ماد         ر و  نوزاد          د         ر ساعت اول تولد         ، 
باید          ماد         رو نوزاد          از این تماس اولیه بهره مند          شوند         . ماد         ر 
و ن��وزاد          پ��س از تول��د          نباید          از هم جد         ا ش��وند          بلكه باید          
به ط��ور م��د         اوم همراه هم بود         ه تا نوزاد          بتواند          به محض 
آماد         گ��ی، پس��تان م��اد         ر را بگیرد          مگ��ر اینكه به د         الیل 
پزشكی این امر امكان پذیر نباشد         . تماس پوستی ماد         ر 
و ن��وزاد          بع��د          از زایم��ان د         ر زایمان طبیعی و س��زارین 

امكان پذیر است.   
کارکنان بیمارس��تان قبل از زایمان، حد         اقل چند          د         قیقه 
د         ر م��ورد          اهمی��ت و چگونگ��ی انجام تماس پوس��ت 
باپوس��ت م��اد         ر و ن��وزاد          بالفاصل��ه بعد          از تول��د          با ماد         ر 
گفتگو می کنند         . د         مای اتاق زایمان باید          مناس��ب بود         ه 
)28-25 د         رج��ه س��انتی گراد         (، بد         ون کوران و نور اتاق 
مالی��م ت��ا هیچ نوری مانع تماس مس��تقیم چش��م با 

چش��م ماد         رو نوزاد          نش��ود         . محیط اطراف ماد         ر آرام بود         ه 
و س��روصد         ا و ش��لوغی آرامش ماد         ر را به هم نزند         . ماد         ر 
بای��د          از لباس جلوباز اس��تفاد         ه کند          ت��ا برقراری تماس 
پوس��ت باپوس��ت م��اد         ر و ن��وزاد          و تغذیه با ش��یر ماد         ر 
به راحتی انجام ش��ود         . نباید          پس��تان ماد         ر شسته شود          تا 
ب��وی ترش��حات غد         د          اط��راف نوک پس��تان ماد         ر که 

جلب کنند         ه نوزاد          به طرف پستان است حفظ شود         .
نوزاد          س��الم  بعد          از تولد          روی ش��كم ماد         ر قرارگرفته و 
به آرامی  با حوله گرم، خشک و نرم از سر به طرف تنه 
و اند         ام ها به اس��تثنای د         س��ت ها )سطح د         اخلی ساعد          و از 
مچ به پایین( و بد         ون صد         مه زد         ن به ورنیكس خش��ک 
می شود         . سر نوزاد          را ترجیحًا با کاله می پوشانند         . بعد          از 
خش��ک کرد         ن، حوله خیس از بد         ن نوزاد          جد         ا می ش��ود         . 
ای��ن ن��وزاد         ان برای گرم یا خش��ک کرد         ن نیاز به وارمر 
ند         ارند         . بند          ناف را وقتی نوزاد          روی شكم ماد         ر می باشد          
حد         اقل یک د         قیقه و ترجیحًا تا 3 د         قیقه کالمپ و قطع 
می کنن��د         . ن��وزاد          را همچن��ان ک��ه لخت اس��ت یا د         ر 
موارد         ی که تماس پوستی طوالنی مد         ت انجام می شود          
با د         اشتن پوشک، کمی باالتر روی قفسه سینه ماد         ر و 
بین پستان های ماد         ر قرار د         اد         ه به طوری که چشمان او 
د         ر س��طح نوک پس��تان ماد         ر باش��د         . ماد         رو نوزاد          را باهم 
به وس��یله پتوی گرم، نرم، تمیز و لطیف می پوش��انند          تا 
تماس پوس��تی آن ها اد         امه یافته و گرمای بد         ن ماد         ر و 
ن��وزاد          حفظ ش��ود         . د         ر صورت س��رد          ب��ود         ن محیط و یا 
تمای��ل م��اد         ر،  اگر احس��اس س��رما می کند          می توان از 
وارمر اس��تفاد         ه کرد          به ش��رطی که د         ر فاصله مناسب از 

ماد         ر و نوزاد          و باالی تنه ماد         ر باشد         .
به منظ��ور برقراری تماس چش��می ماد         ر و نوزاد         ، س��ر 
ماد         ر کمی باالتر قرار می گیرد          )نوزاد          د         ر فاصله کانونی 
19 س��انتی متر قاد         ر به مش��اهد         ه صورت ماد         ر است(. د         ر 
ای��ن حالت ماد         ر می توان��د          ناظر حرکات و توانایی های 

نوزاد          باش��د          و به محض مش��اهد         ه عالئم آماد         گي شروع 
تغذیه نوزاد          )حرکات س��ر به طرفین، باز کرد         ن د         هان، 
د         ست به د         هان برد         ن، ملچ وملوچ کرد         ن، خروج بزاق از 
د         هان و...(  او را ش��یر د         هد         . مراقبت هایی مانند          تزریق 
ویتامی��ن k، اث��ر ک��ف پ��ا، واکس��ن، توزین و س��ایر 
اند         ازه گیری ه��ای غی��ر فوری د         یگر باید          به بعد          از انجام 
تماس پوست باپوست و بعد          از  یک ساعت  اول بعد          از 
تولد          موکول ش��ود         . از اس��تحمام نوزاد          به صورت روتین 
خود         د         اری ش��ود         . ماد         ر ونوزاد          د         ر طول 2 س��اعت  اول 
پس از زایمان کنار هم بود         ه و به طور هم زمان و همراه 
باه��م ب��ه بخش پ��س از زایمان منتقل می ش��وند         . د         ر 
زایمان سزارین با بی حسی ناحیه ای نیز بعد          از ساکشن 
د         هان و بینی نوزاد          و قطع بند          ناف، خشک کرد         ن نوزاد          
و پوش��اند         ن پوش��ک، چنانچه ماد         رو نوزاد          از وضعیت 
پای��د         اری برخ��ورد         ار بود         ند          به منظور تس��هیل د         ر انجام 
تماس چش��م با چش��م و پوس��ت باپوست ماد         ر و نوزاد          و 
گرفتن پس��تان، می توان یا نوزاد          را از زیر بغل یا ش��انه 
ماد         ر از س��مت متخصص هوش��بری و یا به طور د         مر بر 
روی قفس��ه س��ینه ماد         ر گذاشت. ماد         ر و نوزاد          نباید          تنها 
باش��ند         . پ��س از اتمام عمل جراح��ی د         رحالی که ماد         ر و 
ن��وزاد          ه��ر د         و بالب��اس گرم پوش��اند         ه ش��د         ه اند          به اتاق 
ریكاوری و سپس بخش پس از زایمان منتقل شوند          و 
ضمن اد         امه تماس پوس��تی، تغذیه باش��یرماد         ر با کمک 

مراقب اد         امه می یابد         .

ش�روع تغذیه باشیرماد         ر طی یک ساعت اول 
تول�د         ، اولی�ن و حیاتی ترین گام برای کاهش 
مرگ ومیر ش�یرخواران و کود         کان اس�ت. اگر 
تغذیه انحصاری با ش�یر ماد         ر از س�اعت اول 
تولد          ش�روع ش�ود          از 22 د         رصد          مرگ نوزاد         ان 

پیشگیری خواهد          شد         .

برقراری تماس 
پوست با پوست 
ماد         ر و نوزاد          و 
شروع تغذیه 
باشیرماد         ر د         ر 
ساعت اول تولد          
کلید          موفقیت 
تغذیه باشیرماد         ر

د         کتر فرانک رحیمی
مد         یر گروه س��المت جمعیت، خانواد         ه و مد         ارس معاونت بهد         اش��ت 

د         انشگاه علوم پزشكی ایران

فریبا فالح زاد         ه 
کارش��ناس برنام��ه ش��یر ماد         ر و مرگ ک��ود         ک معاونت 

بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

راهنم��ای آموزش��ی کارکنان بهداش��تی درمانی ب��رای اجرای 
دستورالعمل برقراری تماس پوست با پوست مادر ونوزاد و شروع 
تغذیه باش��یرمادر در س��اعت اول تولد- دفتر س��المت جمعیت، 
خان��واده و م��دارس/ اداره س��المت ک��ودکان و تروی��ج تغذی��ه 
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جن�اب آق�اي دکتر با س�الم و 
تشکر از اینکه وقت گران بهای 
خودت�ان را در اختی�ار م�ا قرار 
دادی�د. ضمن معرفی خودتون، 
مختصري از زندگي ش�خصي و 
تحصیلي و سوابق کاری تون را 

براي ما شرح بدید.
اصالت��ًا اهل اس��تان فارس هس��تم و 
س��ال 1373 دوره پزشكی عمومی رو 
در دانش��گاه علوم پزش��كی ش��یراز، 
ش��روع ک��ردم و در س��ال 1380 
فارغ التحصی��ل ش��دم و در فاصله ی 
س��ال 82-80 دوره ط��رح و خدم��ت 
مق��دس س��ربازی رو هم زم��ان، در 
نیروی زمینی س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی بعنوان پزشک پادگان انجام 

دادم.
مهرماه س��ال 82 وارد دوره دستیاری 
ط��ب اورژانس )بن��ا به عالیقی که به 
این رش��ته داش��تم( ش��دم البته اون 
رش��ته  ای��ن  هن��وز  ه��م  موق��ع 
فارغ التحصیل نداش��ت و ما به عنوان 
نس��ل س��وم حوزه ط��ب اورژانس در 
دانشگاه علوم پزشكی ایران )به عنوان 

تنها دانش��گاهی که این تخصص رو 
ش��روع کرده بود( پذیرفته ش��دیم. به 
خاط��ر عالقه مندی به این رش��ته، در 
دوران دستیاری، کار آموزشی با مرکز 
اورژان��س ته��ران را آغ��از کردم؛ که 
توانس��تیم با هم��كاری کمیته ارتقای 
کیفیت، به مرور استانداردهاش��ون رو 
ازنظر مس��ائل آموزش��ی و مدیریتی و 
همچنین س��طح دانش تكنسین ها رو 
ب��اال ببری��م. بع��د از فارغ التحصیلی، 
بالفاصل��ه در س��ال 1386 عض��و 
هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشكی 
ای��ران ش��دم؛ و در هم��ان س��ال، 
ساماندهی بخش اورژانس بیمارستان 
ش��هدای هفتم تیر، رو ش��روع کردیم 
که خوشبختانه با حمایت های ریاست 
وق��ت دانش��گاه؛ آقای دکتر حس��نی 
)یادشان به نیكی(؛ این بیمارستان رو 
به عن��وان یكی از مراکز اصلی س��انتر 
تروما در کش��ور ساماندهی کردیم که 
خیلی ش��رایط بیمارس��تان متحول و 

دگرگون شد.
همچنی��ن به عن��وان رئی��س اداره 
اورژانس بیمارس��تانی وزارت متبوع، 

فعالیت داشته ام.
از س��ال 87 بعن��وان ب��ازرس ویژه از 
ط��رف وزیر در امور اورژانس ها با تیم 
بورد تخصصی خود اورژانس شروع به 
کارکردیم که راه اندازی طب اورژانس 
رو در دانش��گاه های مختلف کش��ور 
تس��هیل کرده و چالش ها رو با تعامل 

با دانشگاه ها هموار کنیم.
 اس��تقرار طب اورژانس باعث میش��ه 
ک��ه روند تعیین تكلیف بیمار از فرآیند 
تری��اژ، ارزیاب��ی، تثبی��ت و خ��روج از 
وضعی��ت ح��اد و انجام بررس��ی های 
تخصص��ی؛ و ب��ه نحو احس��ن انجام 
بش��ه. بع��د از انت��زاع دانش��گاه، بنده 
بعن��وان رئیس بیمارس��تان ش��هدای 
هفت��م تی��ر و مدی��ر مرکز ح��وادث و 
فوریت های پزش��كی دانشگاه شروع 
ب��كار ک��ردم. بع��د از 8 ماه و در س��ال 
1393 آم��دم بیمارس��تان حض��رت 
رس��ول و بعن��وان رئیس بیمارس��تان 
مشغول شدم و در دوره ریاست جدید 
دانش��گاه، بعن��وان مع��اون درم��ان 
دانش��گاه علوم پزشكی ایران مستقر 

شدم.

ب�ه نظرتون خالها و مش�کالت 
موج�ود در اورژان�س چیه؟ چه 
برنامه ه�ا و فعالیت هایی در این 
ح�وزه انجام ش�ده و چق�در در 
ای�ام تعطی�الت نظ�ارت وجود 

داره؟
قب��ل از نی��از یک مددج��و به خدمات 
اورژان��س، خودمراقبتي بس��یار حائز 
اهمیت هس��ت؛ یعنی توصیه هایی که 
اف��راد را توانمن��د میكنه تا بخش��ي از 
نیازه��ای اورژانس��ي خ��ود را مرتفع 
کنن��د. تم��اس مددجو ب��ا 115 اولین 
نقط��ه تالق��ي نی��از فرد ب��ا اورژانس 
هس��ت و بزرگ تری��ن معضل تو این 
قضی��ه آین��ه ک��ه مناب��ع و تقاضا در 

ساعات مشخصي توزیع نمیشه.
م��ا ی��ک پیک نیاز به خدمات رو داریم 
و ب��ه تب��ع آن پیک ترافیک رو داریم و 
خب این مورد بس��یار مش��كل ایجاد 
خواه��د کرد و از طرفي افزایش تعداد 

پایگاه )بر اس��اس پوش��ش جمعیتي(، 
مقداري به تعویق افتاد و مقداري هم 
در مناب��ع موردنی��از اع��م از تع��داد 
آمبوالنس و تكنس��ین ها؛ ضعف دیده 
میش��ه و براي بررس��ي و س��اماندهي 
در  موتورالن��س  قضی��ه،  ای��ن 
کالن ش��هرها راه اندازی شد و تجربه 

بسیار خوبي بود.
مش��كل بزرگ��ي ک��ه وج��ود دارد، 
تماس های بی مورد با 115 هست که 
تقریب��ًا تعداد تماس ه��ای مؤثر، 0/1 

تماس های ورودي است.
راه ان��دازی اورژانس ه��ای هوایي در 
کش��ور، با حضور آقاي دکتر کولیوند؛ 

رئیس اورژانس کش��ور و حمایت های 
خ��اص دکتر هاش��مي؛ وزیر محترم 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، 
خیل��ي در اورژانس های جاده ای مثمر 

ثمر بوده است.
مراجع��ات اورژانس خودبه خود به چند 
دلی��ل اع��م از: پی��ر ش��دن جمعیت، 
افزای��ش س��وانح و حوادث، مس��ائل 
اجتماع��ي مانن��د داروهاي مصرفي و 
س��وءمصرف مواد در سطح بین المللی 
افزایش یافته اس��ت. طب��ق آمارهای 
گرفته ش��ده در دانش��گاه، ای��ن تعداد 
ورودی اورژانس هامون از 990,000 
در س��ال 1392 ب��ه 1,420,000 در 
س��ال 1396 افزایش یافته که افزایش 
چش��م گیری داش��تیم و این موضوع 
نشان دهنده افزایش تقاضا به خدمات 
اورژانس اس��ت. نكت��ه ی قابل توجه، 
این اس��ت که بسیاری از این تقاضاها 
با مشاوره های ساده و اطمینان بخش 
به بیمار حل خواهد ش��د. اس��تفاده از 
پرس��تاری ب��ا آگاهی ب��اال و مهارت 
ارتباطی مطلوب در تریاژ بعنوان نقطه 
بحران��ی بیمارس��تان و محل تالقی 
سیس��تم پزش��كی با بیم��ار، موجب 
رضایت من��دی  س��طح  افزای��ش 
در  می ش��ود.  مراجعه کنن��ده 
اورژانس ه��ای دانش��گاه، تقریب��ًا از 
پرس��تار زیر 5 سال سابقه کار استفاده 

می کنیم.
بس��یاری از مش��كالت موج��ود در 
اورژان��س، به دلیل نبود تخت خالی و 

ارجاعات بس��یار زیاد و نداشتن سیسم 
ارجاع مطلوب هس��ت که اورژانس ها 
را به مكانی شلوغ تبدیل کرده است.

بص��ورت خالص��ه اورژانس های ما 
داراي چالش هایی از قبیل:1-نیروي 
انس��اني 2-ارائه خدمات بصورت 24 
ساعته 3-افزایش مراجعات 4-نبودن 

سیستم ارجاع هستیم.
اگ��ر م��ا به دنبال اص��الح خدمات در 
اورژانس باش��یم، 85درصد این امر با 
اص��الح فرآینده��ا امكان پذیر خواهد 
ب��ود و فقط 15درصد به فضا، فیزیک 
و امكان��ات مرب��وط میش��ه و لزوم��ًا 
داشتن یک اورژانس شیک با امكانات 
و تجهی��زات خوب و فضاي مناس��ب 
دلیل��ي بر قابل قبول بودن اورژانس با 

خروجي مطلوب نیست.
 م��ا س��ه ه��دف براي ی��ک اورژانس 
مطل��وب داریم:1-اورژان��س بتواند 
رضایتمن��دي ایج��اد بكند 2-رعایت 
زمان طالی��ي در اورژانس 3-فرآیند 
تثبی��ت و ارزیاب��ي تخصص��ي بیمار 

همراه با یكدیگر انجام شود.
ب��ا اص��الح فرآینده��اي اورژانس در 
عل��وم  دانش��گاه  بیمارس��تان های 
پزشكي ایران توانستیم شاخص های 
ملي را علي رغم افزایش 40درصد بار 

مراجعه، افزایش دهیم.
راه اندازی س��امانه MCMC )سامانه 
هدایت بیماران( در دانش��گاه بس��یار 
موف��ق ب��وده. در ای��ن س��امانه ما به 
اطالع��ات آنالین در مورد تخت های 
بس��تري، تم��ام ارجاع��ات و نی��از به 
ارجاعات دسترس��ي داری��م و درواقع 
این س��امانه یک داش��بورد مدیریتي 

براي کل اورژانس ها می باشد.

نظام ارج�اع بعنوان یک عامل 
مه�م در ارائ�ه خدمات مطلوب 
ش�ناخته میشه، این اتفاق االن 
در دانش�گاه ت�و چ�ه وضعیتي 
هس�ت و چق�در تونس�ته ب�ار 

مراجعه را کاهش بدهد؟
ما در دانش��گاه این سیستم رو داریم و 
طب��ق آم��ار هام��ون 43درص��د از 

85 درصد اصاح 
خدمات در اورژانس، 
با اصاح فرآیندها 
امکان پذیر خواهد 
بود و فقط 15درصد 
به فضا، فيزيك و 
امكانات مربوط 
خواهد شد

 کلینیک های ترک 
اعتیاد به شدت 
نيازمند بازنگري و 
اصاح 
سیاست گذاری در 
سطح كان دارند

سکاندار حوزه درمان دانشگاه از دستاوردهایش می گوید

دکت�ر نادر توکل�ی که صفای 
داری�ش،  م�ردم  و  باط�ن 
خونگرم�ی اهال�ی ف�ارس را 
بیش ازپیش به خاطر می آورد؛ 
س�کان داری  هم اکن���ون، 
حوزه ی درمان دانش�گاه را به 
عه�ده دارد. ف��عالیت ه�ای 
مؤث�ری در حوزه ی س�المت 
کشور داش�ته اند که می توان 
به رئیس اورژانس بیمارستانی 
ب�ازرس  بهداش�ت،  وزارت 
وی��ژه ی وزی����ر در ام�ور 
 ،87 س�ال  در  اورژانس ه�ا 
مشاور اورژانس کشور، رئیس 
انجم�ن ط�ب اورژانس و عضو 
هیئت مدی�ره انجم�ن تروما، 
یک�ی از مدرس�ین who در 
ای�ران در دوره tot مدی�ران 
بیمارستان در مبحث بحران و 
و  ح�وادث  مدی�ر  و  بالی�ا 
فوریت های پزشکی دانشگاه 

را اشاره کرد.
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مراجعی��ن م��ا، خارج از محدوده تحت 
پوشش دانشگاه ایران و حتي خارج از 
استان تهران هستند. مراجعین با ارائه 
یک برگه ارجاع از پزش��ک شهرستان 
به متخصصین بیمارس��تان ها مراجعه 
ک��رده و مج��وز بس��تري را می گیرند 
ولي بدلیل نبود تخت خالي، خودشان 
را در اورژان��س بس��تري می کنند که 
ای��ن امر معضل اساس��ي براي بخش 

اورژانس بوجود می آورد.
بی��ن  ارج��اع،  سیس��تم  رون��د 
بیمارس��تان های دانش��گاه ای��ران، 
به درس��تی انجام می ش��ود و تالش ما 
تخصص��ي  س��طح  ارتق��اء  در 
بیمارستان های شبكه های بهداشت و 
درمان شهرس��تان های تحت پوشش 
جهت خودکفایي این بیمارس��تان ها و 

عدم نیاز به ارجاع می باشد.

دیدگاهتون در خصوص برنامه 
تحول س�المت در حوزه درمان 
و میزان تاثیرگذاري این برنامه 
کش�ور  س�المت  ح�وزه  در 

چیست؟
ط��رح تحول ب��رکات خیل��ي زیادي 
داش��ت ک��ه مهم ترین��ش کاه��ش 
چش��مگیر پرداخ��ت از جی��ب مردم 
هست که این امر خودبه خود منجر به 
افزایش مراجعات خواهد ش��د و وقتي 
ب��ا افزای��ش مراجعات روبرو ش��ویم، 

کیفیت تحت تأثیر قرار می گیرد.

ارتقای وضعیت ازنظر زیرساخت های 
فیزیك��ي و مح��ل بس��تری بیم��ار، 
س��اماندهي تجهیزات پزش��كي )که 
منج��ر به حذف واس��طه ها و دالل ها 
ش��د( و تجهیز ش��دن بیمارستان ها به 
تجهیزات مدرن پزش��كي، ارجاع بیمار 
براي انجام خدمات پاراکلینیک، ترویج 
زایم��ان طبیعي و توس��عه بخش های 
ویژه؛ که در طول س��ال های اخیر هیچ 
موقع به اندازه 4 س��ال گذش��ته، شاهد 
افزای��ش تخت های ویژه به این مقدار 
نبودی��م. افزایش اس��تقرار پزش��كان 
متخصص در بیمارستان های دولتي و 
هم��ه ای��ن موارد این م��وارد از برکات 
طرح تحول بودند که براي همه مردم 

قابل مشاهده هست.
چ��ون نظام پرداخت ما بصورت کارانه 

اس��ت و منج��ر به افزای��ش تقاضاي 
القایي توسط پزشكان می شود که این 
م��ورد خودبه خود، هزینه های درمان را 
باال می برد و علتش هم این اس��ت که 
م��ا براي همچین م��واردي پروتكل و 
دس��تورالعمل تدارک ندیده ایم. بدلیل 
بحران های موجود هزینه ای در کشور 
و هم چنین سیاس��ت های مقام معظم 
رهب��ري در اقتص��اد مقاومتي و بهینه 
مص��رف ک��ردن، االن بیش��تر درگیر 
کمیته هایی هستیم که بتوانیم مصارف 
و مناب��ع رو مدیریت کنیم. در س��ه ماه 
اخی��ر با تش��كیل کمیته ه��ای تحول 
سالمت که بسیار مورد تاکید خود وزیر 
هم هستن، تالش شده که هزینه های 
درمان را کاهش بدهیم. براي نمونه، با 
دس��تورالعمل  اج��راي  و  تدوی��ن 
آنتی بیوتیک، موفق شدیم که بسیاري 
از هزینه های مربوط به این موضوع رو 
در بیمارس��تان ها کاهش بدیم. اولویت 
دیگه ي ما، واگذاري خدمات به بخش 
خصوص��ي ب��ا حف��ظ تعرف��ه دولتي 

می باشد.

از اب�الغ دس�تورالعمل جدید 
بیمارستان های مستقل برامون 

بگید؟
تدوی��ن آیین نام��ه بیمارس��تان های 
مس��تقل با پیش��نهاد خ��ود مجموعه 
دانش��گاه ایران به وزارت بهداشت، به 
عملك��رد  چابك��ي  ع��دم  دلی��ل 

بیمارس��تان ها که در قالب تفاهم نامه، 
آن ها مس��ئول پاسخگویي به دانشگاه 
باش��ند و بتوانیم مس��ئولیت های تیم 
بیمارس��تان رو باال ببریم. درگذش��ته 
نمی توانستیم میزان عملكرد سیستم 
مدیریتي را در پایان سال اندازه گیری 
جدی��د،  دس��تورالعمل  در  کنی��م. 
داراي  بیمارس��تان ها  مدیرعام��ل 
معاونی��ن فن��ي و اجرای��ي اس��ت که 
معاون فني؛ داراي معاون پرس��تاري، 
درم��ان و آموزش و پژوهش اس��ت و 
همچنین مس��ئولیت امور مالي، اداري 
و پش��تیباني ه��م ب��ه عه��ده معاون 
اجرای��ي خواه��د بود. بیمارس��تان ها 
موظفن��د هر ش��ش ماه به دانش��گاه 
گ��زارش بدهن��د و در قب��ال می��زان 
افزای��ش درآم��د، این مق��دار به خود 
تش��ویقي  بعن��وان  بیمارس��تان ها 
اختص��اص داده خواه��د ش��د. ای��ن 
اصالح در نظام سالمت تأثیري روي 
مردم نخواهد گذاش��ت و تغییري هم 
در نظ��ام پرداخت ایجاد نخواهد کرد؛ 
بلكه میزان پاسخگویي بیمارستان ها 
افزای��ش می یاب��د و همچنین اختیار 
بیش��تري به هیئت عام��ل و مدیران 
عامل بیمارس��تان ها تفویض خواهد 

شد.

اس�تفاده از افراد تربیت ش�ده 
حیط�ه مدیریت نظام س�المت 
مانند فارغ التحصیالن مدیریت، 
اقتص�اد س�المت و... بعن�وان 
مدیران بیمارستان، چه کمکی 
ب�ه سیس�تم خواه�د ک�رد و 
اقدامات�ی ک�ه ش�ما در ای�ن 

خصوص انجام داده اید؟
به ش��دت به این قضیه اعتقادداریم که 
رش��ته مدیری��ت خدمات بهداش��تي 
درماني بخصوص افرادي که رویكرد 
اقتصاد سالمت دارند خیلي میتونن به 
نظام سالمت کمک کنند. حتي کسي 
ک��ه حائ��ز ش��رایط باش��د، می تواند 
مدیرعام��ل ه��م بش��ود ول��ي حتمًا 
ذهنی��ت و دی��دگاه بالیني در این افراد 

باید وجود داشته باشد.

برنامه ه�ای نظارت�ی ش�ما در 
خص�وص کاه�ش زیرمی�زی 

پزشکان؟
ما االن در وزارت خانه س��تادي داریم 
ب��ه اس��م 190 که از ش��ش ماه پیش 
مسئولیت این سامانه به ما واگذار شد. 
یعن��ي مدیریت و کل نظارت تعرفه در 
بخش سرپایي و بستري تحت عنوان 
س��تاد تعرفه استان تهران به دانشگاه 

ایران واگذار شد.
 در پیگیري فعال با مراجعه بیماران و 
ی��ا تماس ب��ا 190 و بیان ش��كایات، 
سریعًا رسیدگي خواهد شد و همچنین 
بازدیده��اي تیم کارشناس��ي 15 نفره 
از  ته��ران  ش��هر  س��طح  در 
بیمارس��تان های خصوصي و دولتي و 
کلینیک ه��ای روزان��ه و درنهای��ت 
پرونده ه��ای مربوط ب��ه تخلفات، در 
جلس��اتی که با حضور ریاس��ت س��ه 
دانش��گاه، مع��اون وزی��ر، مدی��رکل 
نظ��ارت وزارت بهداش��ت، مدیرکل 
تعزی��رات اس��تان ته��ران، نماین��ده 
س��ازمان نظ��ام پزش��كي و نماین��ده 
س��ازمان های بیمه گر برگزار می شود، 
بررس��ي و با هر م��ورد تخلف برخورد 

قاطع خواهد شد.

ب�ا توج�ه به تن�وع کاری حوزه 
درم�ان بس�یار، ب�راي ارتق�اء 
اخالق حرف�ه ای همکاران این 
برنامه های�ی  چ�ه  ح�وزه، 

انجام شده است؟
نكته ای که گفتین بس��یار مهم و حائز 
اهمیت است و حفظ حقوق شهروندي 
و منشور حقوق بیمار در بیمارستان ها 
از مس��ائل اصلي و موردتوجه ماست. 
برگزاری کارگاه های اخالق حرفه ای 
از  پرس��تاران  و  پزش��كان  ب��راي 
فعالیت ه��ای م��ا در این راستاس��ت. 
موضوع میز خدمت که اخیراً بصورت 
ج��دي شروع ش��ده که باعث میش��ه 
مراجعه کننده به س��تاد معاونت درمان 
از اتاق��ي ب��ه اتاق دیگ��ر پاس کاری 
نش��ده و ی��ک نفر مس��ئول پیگیري 
فع��ال ه��ر فرد خواهد ب��ود همچنین 

بصورت دوره ای و در یک بازه زماني، 
ه��م با تم��ام مراجعه کنندگان تماس 
گرفته و میزان رضایت آن ها سنجیده 
شده و نتیجه این کار هم به همكاران 

ستادي ارجاع خواهد شد.

توجه به حوزه بهداشت و تعامل 
ب�ا این ح�وزه چه تغیی�ری در 
س�اختار و عملک�رد معاون�ت 

درمان ایجاد خواهد کرد؟
یک زمانی معاونت بهداش��ت و درمان 
یك��ي بودن��د و این امر نش��ان دهنده 
وابس��تگي این دو حوزه به هم هست. 
از زم��ان ورود دکت��ر عب��ادي فرد آذر 
به عنوان معاونت بهداش��ت دانشگاه، 
تعام��الت زیادي بین این دو معاونت 
انجام ش��د؛ که قابل تقدیر است. نقطه 
اساسي ارتباط این دو بخش در ارجاع 
از س��طح یک ب��ه دو می باش��د. ارتقاء 
س��امانه سیب در مراحل بعدي ارجاع 
به سطح دو، تعامل و همكاري بخش 
بهداشت و درمان در برنامه غربالگری 
بس��یار تأثیرگذار اس��ت. ما در موضوع 
م��ادران ب��اردار و مس��ائل مربوط به 
شاخص های این برنامه همكاری های 
زی��ادي با معاونت بهداش��ت داریم و 
خوش��بختانه میتونیم بگیم که یكي از 

پیش��روترین دانش��گاه ها در کش��ور 
هس��تیم که ش��اخص هام��ون خیلي 
بهتر از اس��تاندارد کش��وري است. از 
تعام��الت دیگ��ه ما، مبحث مربوط به 
اعتباربخش��ي بهداش��ت حرف��ه ای، 
محیط و بهداش��ت روان می باش��د و 
همچنی��ن نظارت کمیته تعزیرات که 
معاونت بهداش��ت یكي از ارکان ثابت 

این کمیته می باشد.

وضعی�ت کلینیک ه�ای ترک 
اعتیاد چگونه است؟

اش��تباه ما در سیاس��ت گذاری بود و یه 
زماني به راحتی مجوز صادر می ش��د و 
مق��دار نظارت ه��ا در این زمینه ها کم 
هس��تش. نكته اساس��ي در این حوزه، 
این هس��تش ک��ه به ش��دت نیازمند 
بازنگري و اصالح سیاس��ت گذاری در 
س��طح کالن دارد. مراک��زي ک��ه 
کارش��ون رو به درستی انجام میدن و 
غفلت ندارند باید تش��ویق بش��ن و با 
مراک��ز متخل��ف ه��م بای��د برخورد 
قاطعانه انجام ش��ود تا موارد تخلف را 

اصالح کنند.

در شهرس�تان ها ب�ا کمب�ود 
متخصص روبرو هستیم، برنامه 

شما در این خصوص؟
وزارت بهداش��ت تا امسال سهمیه ای 
از نیروه��اي متخص��ص ضریب k به 
تهران تعلق نمی داد اما با پیگیری های 
انجام شده در سال جاري، براي اولین 
بار ب��ه تهران تعدادي نیرو تخصیص 
خواهد ش��د که خیل��ي کمک خواهد 
ک��رد. عمدتًا در زمین��ه تأمین نیروي 
بیهوش��ي و نورولوژي با کمبود مواجه 
هس��تیم و ان ش��اءاهلل با تعامالتي که 
انج��ام داده ایم، این مورد هم برطرف 

خواهد شد.

برنامه ش�ما در خصوص حرکت 
به س�وی دانش�گاه نسل سوم 

چیست؟
ش��اید مصادیق این موضوع در بخش 
درمان کمتر باش��ه؛ اما بحث پرداخت 

مبتن��ی ب��ر عملك��رد و تعامالت بین 
س��تادي ب��راي مث��ال: تعام��الت با 
دانش��كده مدیریت در خصوص سوق 
دادن پایان نامه های دانش��جویان به 
س��مت کارب��ردي و حل مش��كل در 
بخ��ش درم��ان و همچنی��ن تقویت 
HSR در ح��وزه درم��ان، ازجمل��ه 
مصادیق حرکت به س��مت دانش��گاه 

نسل سوم و کارآفرین می باشد.

به عملکرد خودتون چه نمره ای 
میدین؟

م��ن هیچ وق��ت ب��ه عملك��رد خودم 
نم��ره ای نمی دم بلك��ه بقیه باید این 

کار رو انجام بدهند.
چون ش��عار بنده این هس��تش که باید 
در یک محیط بدون حاش��یه و بدون 
چالش کار بكنیم. تثبیت و آرام س��ازی 
محی��ط اداري و ب��ه حداقل رس��اندن 
مناقش��ات و م��واردي ک��ه منج��ر به 
ایجاد اشكال در حوزه های مدیریتي و 
کارمندان خواهد شد و هم چنین سعي 
کنیم که پرسنل در یک فضای آرام با 
رویكرد حل مش��كل و پاس��خگویي، 

همراه با آرامش کار بكنند.

احس�اس تون رو درباره کلمات 
زیر بگید:

تعهد: اصل اساسي رضایت از خود
خدمت: فلسفه ی وجودي آدم ها

زیرمیزي: اصطالح شوم
محبوبیت: خواسته هر بشر

دانشگاه ایران: غرور همه ما
مسئولیت: ذات وجودي بشر
مجله صحت: تعهد سازماني

در پای�ان چی�زی ک�ه اش�اره به آن، 
بس�یار اهمیت دارد؛ این اس�ت که 
ب�دون اینک�ه هم�کاری از ط�رف 
خان�واده نباش�د، نمیتوان با آرامش 
در محیط کار، ارائه خدمت نمود. جا 
دارد ک�ه از س�عه ص�در، همکاری و 
درک ب�االی همس�رم نی�ز کم�ال 

تشکر و قدردانی را داشته باشم.

افزايش اس��تقرار 
پزشكان متخصص 
در بیمارستان های 
دولتي از بركات طرح 
تحول بودند كه براي 
همه مردم 
قابل مشاهده هست

 شعار بنده اين 
هستش كه بايد در 
يك محیط بدون 
حاشيه و بدون 
چالش كار بكنيم
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ابن سینا هد         ف پزشكي را د         ر د         رجه اول، 
تأمین و حفظ س��المتي افراد          سالم و د         ر 
د         رج��ات بع��د          تش��خیص و د         رم��ان و 
بازگرد         اند         ن س��المتي به جس��م و روان 
اف��راد          بیم��ار، می د         ان��د          و هرچند          عقاید          
د         یگ��ران، مبن��ي بر وجود          س��ه س��طح 
س��المتي، بیم��اري و حالت بینابیني را 
کاماًل مرد         ود          نمی د         اند          و د         ر بس��یاري از 
صفح��ات کتاب قانون، مطالبي د         ر این 
مورد          نگاش��ته اس��ت ولي د         ر همان آغاز 
 کت��اب، عقید         ه ش��خصي خ��ود         ، مبني 
بر اینكه س��المت را سرش��ت و یا حالتي 
می د         اند          که د         ر آن اعمال بد         ن، به د         رستی 
س��رمي زند          و نقطه مقابل آن فقط د         ور 
ش��د         ن از س��المتي است را بیان نمود         ه، 
س��المتي را تلویح��ًا فرایند         ي مطلق و 
بیم��اري را پد         ید         ه ای نس��بي د         انس��ته و 
د         رواقع برخ��الف طبقه بند         ی امروزي، 
به جای س��طح بند         ی طیف سالمت، به 
طبقه بن��د         ی طیف بیم��اري، پرد         اخته و 
مثل این اس��ت که، س��المتي را ثابت و 
بیماري را روي آورد         ي، متغیر د         انسته و 
ازاین رو خود          را بی نیاز از گنجاند         ن واژه 
»ارتقاء س��المت« د         انسته و آنچه را که 
ما ارتقاء س��المت می د         انیم د         ور شد         ن از 
بیماري و نزد         یک ش��د         ن به سالمتی، د         ر 
نظ��ر می گیرد          ک��ه د         ر جاي خود         ، فكر و 
اند         یش��ه ای بس��یار مترقي و راهگش��ا 
می باش��د         . ابن سینا د         ر همان آغاز کتاب 
قان��ون د         ر ط��ب، د         ر ارتب��اط ب��ا تعریف 
پزش��كي که همان بهد         اش��ت و د         رمان 

امروزي است می فرماید         :
تعری��ف ط��ب، س��المتي بیم��اری، از 

د         ید         گاه ابن سینا
طب د         انش��ي اس��ت که به وس��یله آن 
می ت��وان بر کیفیات ت��ن آد         مي آگاهي 
یاف��ت و ه��د         ف آن حفظ تند         رس��تي د         ر 
موق��ع س��المت و بازگرد         ان��د         ن آن به 
هن��گام بیماري اس��ت.  اینكه گفته اند         ، 
ت��ن آد         م��ي را س��ه حال��ت اس��ت و آن 

تند         رس��تي و بیم��اري و حالت��ي ک��ه نه 
تند         رس��تي و نه بیماري اس��ت، گفتاري 
بس ناروا اس��ت، د         رحالی که من فقط از 
د         و حال��ت تند         رس��تي و بیم��اري بحث 
ک��رد         ه ام. اگر صاح��ب آن گفتار، اند         کي 
تأمل کند         ، د         رمی یابد          که ذکر سه حالت، 
الزم نیس��ت و می فهمد          که از گفتارها 
زیان��ي حاص��ل نخواه��د          ش��د         ، چه اگر 
ف��رض ب��ر قبول س��ه حالت باش د          و ما 
فق��ط د         و حال��ت براي بد         ن می د         انیم که 
یكي تند         رستي و د         یگري از د         ست د         اد         ن 
تند         رستي است، از د         ست د         اد         ن تند         رستي 
به همان مفهوم حالت س��وم اس��ت که 
آن را غیر از س��المتي، ش��مرد         ه اند         ، زیرا 
سالمت سرشت و یا حالتي است که د         ر 
آن اعمال بد         ن به د         رس��تی س��رمي زند          و 
نقط��ه مقاب��ل آن فق��ط د         ور ش��د         ن از 

سالمت است و بس.
و مالحظه می گرد         د          که ابن س��ینا هر د         و 
حالت بینابیني و بیماري را د         ور شد         ن از 
س��المتي د         انس��ته به ج��ای اصطالح 
»ارتقاء س��المتی« از واژه »بازگرد         اند         ن 
س��المتي« اس��تفاد         ه نمود         ه است. ولي 
همان طور که اش��اره شد          عقاید          د         یگران 
مبني بر وجود          س��ه س��طح س��المتی، 
بیم��اري و حال��ت بینابیني را نیز کاماًل 
مرد         ود         ، ند         انس��ته شاید          به خاطر سهولت 
فه��م موض��وع و بی��ان اه��د         اف، د         ر 
نوش��ته های خود          به کرات، مورد         اش��اره 
ق��رارد         اد         ه اس��ت. به طوری ک��ه از قول 
جالینوس، می نویس��د         : براي بد         ن انسان 
س��ه حالت وج��ود          د         ارد         ک��ه عبارتند          از: 
تند         رستي، بیماري و حالت واسط، یعني 

حالتي بین تند         رستي و بیماري.
1- تند         رس��تي حالتي را گویند          که بد         ن 
انس��ان از حیث مزاج و ترکیب د         ر چنان 
کیفیتي باشد          که کنش های آن جملگي 

د         رست و صحیح باشند         .
2- بیم��اري حالتي اس��ت که د         ر نقطه 
مقابل و مخالف حالت تند         رستي باشد         .

3- حالت واسط تند         رستي و بیماري آن 
اس��ت که د         ر آن نه تند         رس��تي کامل و نه 
بیم��اري کام��ل براي تن وج��ود          د         ارد         ، 
مانن��د          ت��ن س��الخورد         گان و تازه ش��فا 
یافت��گان و نوزاد         ان، یا اینكه بهبود         ي و 
بیم��اري د         ر یک زم��ان باهم هس��تند         ، 
چنانك��ه اند         امي س��الم و اند         ام د         یگري 
بیم��ار می باش��ند         ، یا اینكه س��المت و 
بیم��اري د         ر ی��ک اند         ام گرد         آمد         ه اند          ولي 
ن��وع س��المت و ن��وع بیم��اري باهم 
متفاوت می باش��ند         ، مثاًل اند         ام، د         رشكل 
و هیئ��ت س��الم و د         ر ان��د         ازه و وض��ع، 
ناس��الم می باشد         . سرانجام ممكن است 
ت��ن ی��ا اند         ام مورد         نظر از حیث ش��كل و 
ان��د         ازه و وضع، د         رس��ت باش��د          و براي 
تأثیرپذیری د         ر یک حالت باش��د          لیكن 
کن��ش د         و حال��ت تند         رس��تي و بیماري 
متع��اد         ل نباش��د         . یا اینكه تأثیربخش��ی 
تند         رستي و بیماري د         ر پي همد         یگر آیند          
و د         ر د         و زم��ان آن را د         ر برگیرن��د         ، مانن��د          
کس��اني که د         ر زمس��تان تند         رست و د          ر 
تابس��تان بیمار می ش��وند         . ش��ایان ذکر 

اس��ت که سازمان کلي جسمي و رواني 
ه��ر ف��رد          د         رعین حال که ب��ا کلیه افراد          
د         یگ��ر اختالف د         اش��ته و مخصوص به 
خود          اوس��ت، د         ر بعض��ي از ویژگی ها یا 
گروه��ي از آن ها با د         یگر افراد          همنوع و 
هم جن��س خ��ود          مش��ابه اس��ت و ل��ذا 
این گونه خصوصیات مش��ابه را د         ر طب 

قد         یم تحت عنوان مزاج نامید         ه اند         .
ازآنجاک��ه ه��د         ف علم طب پژوهش د         ر 
تن آد         مي است که آیا سالم است و یا از 
س��المت برخورد         ار نیس��ت و ازآنجاکه 
ش��ناخت و علِل هر د         و حالت س��المت و 
بیماري براي پزش��ک الزم است، پس 
بایس��ته اس��ت ک��ه عل��ل و موجب��ات 

تند         رستي و بیماري بررسي شود         .
ازآنجاک��ه »اپید         میول��وژي بالین��ي«، 
عب��ارت اس��ت از کارب��رد          اص��ول و 
روش های اپید         میولوژي، د         ر زمینه طب 
بالیني می توان اد         عا نمود          که ابن س��ینا 
د         اراي چنی��ن بینش��ي ب��ود         ه و از چنین 
روش زیربنایی د         ر پزش��كي و بهد         اشت، 

استفاد         ه می کرد         ه است.

بیوتکنولوژی ازجمله واژه های پرسروصد         ای سال های 
اخیر اس�ت. این واژه نخس�تین بار د         ر س�ال 1919 از 
س�وی Karl Ereky به مفهوم کاربرد          علوم زیس�تی و 
اثر مقابل آن د         ر فناوری های س�اخت بش�ر به کاربرد         ه 
ش�د         . به طورکلی هرگونه کنش هوش�مند         انه بش�ر د         ر 
آفرین�ش، بهب�ود          و عرض�ه فرآورد         ه ه�ای گوناگ�ون با 
اس�تفاد         ه از جان�د         اران، به وی�ژه از طریق د         س�ت کاری 
آن ه�ا د         ر س�طح مولکول�ی، د         ر حیط�ه ای�ن مهم ترین، 
پاک تری�ن و اقتصاد         ی تری�ن فن�اوری س�د         ه حاض�ر، 
بیوتکنول�وژی، ق�رار می  گیرد         . فنونی ک�ه از موجود         ات 
زن�د         ه )باکتری ها، مخمره�ا، گیاهان یا حیوانات( برای 
س�اخت ی�ا تغییر محص�والت ب�رای کاربرد         های ویژه 
اس�تفاد         ه می کن�د         . بیوتکنولوژی ب�ه لحاظ ویژگی های 
ذاتی خود          د         انش�ی بین رشته ای است. کاربرد          این گونه 
د         انش ها د         ر موارد         ی اس�ت که ترکیب اید         ه های حاصل 
د         ر ط�ی هم�کاری چند          رش�ته به تبلور قلمرویی با نظام 
جد         ید          می انجامد          و زمینه ها و روش شناسی خاص خود          
را د         ارد          و د         رنهای�ت حاص�ل برهم کن�ش بخش ه�ای 
اس�ت.  مهند         س�ی  و  زیست شناس�ی  گوناگ�ون 
بیوتکنول�وژی د         ر اص�ل هس�ته ای مرک�زی و د         ارای د         و 
ج�زء اس�ت: ی�ک ج�زء آن د         ر پی د         س�تیابی به بهترین 
کاتالی�زور ب�رای ی�ک فراین�د          یا عملکرد          ویژه اس�ت و 
جزء د         یگر س�امانه یا واکنش�گری است که کاتالیزورها 

د         ر آن عمل می کنند         .

کاربرد         های سنتی بیوتکنولوژی شامل اصالح نباتات و 
د         ام، تهیه ی نان، ماس�ت، پنیر و س�رکه بود         ه اس�ت و 
پس ازآن تولید          پاد         زیست ها )آنتی بیوتیک ها(، انسولین 
انس�انی و اینترفرون ها و هم اکنون با پید         ایش فناوری 
DNA نوترکیب، د         س�ت کاری ژن ها و انتقال ژن از یک 
موج�ود          زن�د         ه به د         یگ�ری یا به عبارت د         یگر مهند         س�ی 
ژنتی�ک، ظرفی�ت بهره گی�ری از ای�ن فن�اوری به گونه 
فزایند         ه ای افزایش یافته است. د         ر حال حاضر با توجه 
ب�ه افزای�ش بی روی�ه جمعی�ت و نی�از به تأمی�ن مواد          
غذای�ی ای�ن جمعی�ت رو ب�ه فزایند         ه، زیس�ت فناوری 
کش�اورزی مورد         توج�ه وی�ژه اس�ت و محص�والت 
تراریخت�ه گوناگ�ون پ�ر محصول و مقاوم کش�اورزی 
مانن�د          ذرت، برن�ج، س�ویا، گوجه فرنگی، گند         م تولید          و 
به کارگی�ری تکنیک ه�ای نوی�ن زیس�ت فناوری د         ر 

افزایش تولید          شیر و گوشت د         ام مؤثر واقع شد         ه اند         .
همچنی�ن رویک�رد          جد         ی�د          ب�ه محیط زیس�ت د         ر ق�رن 
حاض�ر و د         ر نظ�ر گرفت�ن آن به عن�وان ی�ک ج�زء از 
س�رمایه ملی کش�ورها و لزوم حفظ آن با به کارگیری 
بیوتکنولوژی از مهم ترین د         غد         غه های بش�ر د         ر س�د         ه 
حاضر است. حذف مؤثر آالیند         ه های محیطی خطرناک 
از محیط زیس�ت با اس�تفاد         ه از میکروارگانیس�م های 
پاالیش�گر آلود         گی و اس�تفاد         ه از فنون نگهد         اری ذخایر 
ژنتیک�ی کش�ور ازجمل�ه کاربرد         ه�ای بیوتکنول�وژی 

د         رزمینه محیط زیست است.

کاربرد         ه�ای بیوتکنول�وژی د         ر صنع�ت ک�ه ب�ه تولی�د          
محص�والت ب�ا ص�رف هزینه و انرژی کمت�ر، ضایعات 
اند         ک می انجامد          و از همه مهم تر، کمترین اثر س�وء بر 
محیط زیس�ت را برجا می گذارد         ، باعث ش�د          که از این 
فن�اوری به عنوان یکی از پاک ترین بخش های صنعت 
یاد          ش�ود         . بیوتکنولوژی همچنین تولید          محصوالتی که 
قباًل از روش های د         یگر امکان تولید          آن وجود          ند         اش�ته 
یا بس�یار س�خت و د         ش�وار بود         ه اس�ت، ممکن ساخته 

است.
کاربرد         های بیوتکنولوژی د         ر حوزه بهد         اشتی با توجه به 
ایمن س�ازی جامعه د         ر مقابل امراض گوناگون واگیر و 
غیر واگیر مد         نظر قرار می گیرد         . توانمند         ی های علمی و 
عملی رشته بیوتکنولوژی پزشکی می تواند          د         ر طراحی 
 DNA          و س�اخت واکس�ن های نوین نس�ل س�وم مانند
واکس�ن ها، برای بیماری های مهمی چون اید         ز، س�ل و 
حت�ی اعتی�اد          مثمر ثمر باش�د         . از مقوالت مهم د         یگر د         ر 
ح�وزه ی بهد         اش�ت توج�ه ب�ه پیش�گیری از ابت�ال ب�ه 
بیماری ه�ای ژنتیک�ی )مانن�د          تاالس�می، هموفیل�ی و 
س�رطان و...( و بیماری های�ی مانن�د          د         یاب�ت و قلب�ی-
عروق�ی از اولویت ه�ای مهم نظام بهد         اش�تی کش�ور 
اس�ت. طرح و توس�عه راهکارهای پیش�گیرانه مد         رن، 
همچ�ون تش�خیص قب�ل از تولد         ، نیازمند          اس�تفاد         ه از 
تکنیک های مد         رن و توانمند          تش�خیصی اس�ت که د         ر 

حیطه علمی و عملی بیوتکنولوژی پزشکی است.

بهد         اش�ت عمومي از د         ید         گاه ابن س�ینا د         ر جهان اسالم

پزشکی نی��اکان

فرشید          نصراله بیگی، رقیه مراد         ی زرد         ه
بیوتکنولوژی چیست کارشناس روابط عمومی معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

و زمینه های کاربرد         ی آن کجاست؟
د         کتر طاهره د         نیوی

سرپرس��ت امور آزمایش��گاه معاونت بهد         اش��ت 
د         انشگاه علوم پزشكی ایران
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مقد         مه:
تق���ری��بًا د         ر همه کش��ورها نظام مراقبت سالمت 
به منظ��ور افزایش کارایی و اثربخش��ی د         س��تخوش 
اصالح��ات و تغیی��رات قرار می گی��رد         ؛ اما علی رغم 
انجام اصالحات مد         اوم، هنوز بس��یاری از نظام های 
بهد         اش��تی و د         رمان��ی جه��ان ب��ه ش��كل ناکارآمد          و 
نامناسب اد         اره می شوند          و هنوز بسیاری از کشورهای 
جه��ان د         ر تصمیم گی��ری بهد         اش��ت و د         رمان خود          با 

مشكالت فراوانی روبرو هستند         .
سطح بند         ی نظام مراقبت سالمت به سه سطح اول، 
د         وم و س��وم بزرگ ترین اصالحاتی اس��ت که اکثر 
کش��ورها به منظ��ور کارایی و اثربخش��ی بیش��تر و 
همچنین ایجاد          عد         الت و امكان د         سترسی آحاد          مرد         م 
به اجرا د         رمی آورند         . د         ر نظام سطح بند         ی شد         ه مراقبت 

س��المت، پزشک خانواد         ه د         ر سطح اول مراقبت های 
بهد         اش��تی د         رمان��ی فعالی��ت د         ارد          ک��ه د         ر چارچوب 
خد         م��ت ب��ه خان��واد         ه د         ر قلم��روی پیش��گیری از 
بیماری ها، تشخیص، د         رمان و بهبود          کیفیت زند         گی 
اقد         ام و چنانچه د         رصد         ی از جمعیت تحت پوشش به 
خد         م��ات تخصصی ت��ر نیاز د         اش��ته باش��ند          از طریق 
سیس��تم ارجاع به س��طح د         و هد         ایت و سرنوشت آنان 

را تا حصول نتیجه پیگیری می کند         .
س��ابقه توج��ه و تأکید          به پزش��ک خان��واد         ه د         ر نظام 
مراقبت س��المت د         نیا به پیش��نهاد          فرانس��یس پی 
باد         ی، پرفسورپزش��كی د         انش��گاه هاروارد          د         ر س��ال 
1923 و توس��عه آن به گزارش کمیته های می لیس 
و وی��الرد          ایاالت متح��د         ه امری��كا د         ر س��ال 1966 
برمی گ��رد         د         . ب��ا توج��ه ب��ه د         س��تاورد         های مثب��ت 

به کارگی��ری و توس��عه برنام��ه پزش��ک خان��واد         ه و 
نیازه��ای جد         ی��د          جمعیت، پزش��كی خانواد         ه از طرف 
WHO، به عن��وان مرک��ز تالش ه��ای جهانی برای 
بهب��ود          کیفی��ت، اثربخش��ی، براب��ری و کاه��ش 

هزینه های سالمت تلقی می گرد         د         .
د         ر ح��ال حاض��ر د         ر بس��یاری از کش��ورها ازجمل��ه 
امریكای ش��مالی و اروپای غربی، پزش��ک خانواد         ه 
محور ارائه خد         مات س��المت و مس��ئول تیم سالمت 
است. د         ر ایران برنامه پزشک خانواد         ه برای اولین بار 
د         ر س��ال 1376 جه��ت پنج میلی��ون نفر مد         د         جویان 
تح��ت حمای��ت کمیته امد         اد          امام خمینی )ره( به اجرا 
د         رآم��د          ک��ه اف��راد          د         ارای پروند         ه س��المت از طریق 
پزش��ک خان��واد         ه خ��ود          به بیمارس��تان ارج��اع د         اد         ه 
می ش��د         ند         ؛ ام��ا اصالحات جامع تر و گس��ترد         ه تر که 

برنام��ه مل��ی پزش��ک خانواد         ه و بیمه روس��تایی نام 
د         ارد         بر اس��اس ماد         ه 91 قانون برنامه چهارم توس��عه و 
ب��ا اه��د         اف تقویت نظ��ام ارجاع د         ر کش��ور، افزایش 
پاس��خگویی د         ر نظام س��المت، افزایش د         سترس��ی 
م��رد         م ب��ه خد         مات س��المت، کاه��ش هزینه های 
غیرض��روری د         ر ب��ازار س��المت و افزایش پوش��ش 
خد         م��ات، از ابت��د         ای س��ال 1384 د         ر کلی��ه مناطق 
روس��تایی و ش��هرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت به 

اجرا د         رآمد         . )نصراهلل پور شروانی،1392(
د         ر س��ال 1384 وزارت بهد         اش��ت، د         رمان و آموزش 
پزشكي، وزارت رفاه و سازمان بیمه خد         مات د         رماني 
اصالحات��ي را تح��ت عن��وان »طرح نظ��ام ارجاع و 
پزش��ک خانواد         ه« د         ر سیستم ارائه خد         مات بهد         اشتي 
کش��ور مس��تقر نمود         ند         . این طرح د         ر این مرحله براي 
تمام روس��تاهاي کش��ور و شهرهاي زیر 20 هزار نفر 
جمعیت اجرا ش��د         . اجراي برنامه پزش��ک خانواد         ه و 
نظام ارجاع از روس��تاها و ش��هرهاي زیر 20 هزار نفر 
جمعی��ت، مهم ترین اص��الح یک د         هه اخیر د         ر نظام 
ارائه خد         مات س��المت کش��ور اس��ت. این برنامه با 
کمي تغییرات به س��ایر نقاط ش��هري د         ر د         و اس��تان 
پیش��روي ف��ارس و مازن��د         ران توس��عه یافت. براي 
گس��ترش برنام��ه ب��ه د         یگ��ر اس��تان های کش��ور 
د         ستاورد         ها و آسیب شناسی چالش هاي مرتبط با این 
طراحي و اجرا بررسي شد         . یافته هاي حاصل از مرور 
متون و مصاحبه ها حاکي از این امر است که برنامه 
پزش��ک خانواد         ه ش��هري با چالش های متعد         د         ي د         ر 
اه��د         اف و حوزه ه��اي تولیت، نح��وه ارائه خد         مات و 
تأمی��ن مناب��ع مالي، انس��اني و اطالعاتي روبرو بود         ه 
اس��ت. هرچن��د          ک��ه اجراي ط��رح د         ر د         و اس��تان با 
د         ستاورد         هایي د         رزمینه افزایش د         سترسي به خد         مات، 
بهب��ود          هماهنگ��ي س��ازمان هاي بیمه گ��ر پای��ه و 
د         انش��گاه ها و ساماند         هي پروند         ه هاي سالمت همراه 
بود         ه است. بهتر است از توسعه برنامه به استان های 
د         یگ��ر پی��ش از بازطراحي آن جلوگیري کرد          تا ارزش 
این کار بزرگ حفظ شد         ه و اطمینان، تعهد          و ضمانت 
کاف��ي ب��راي هم��ه ذینفعان به وج��ود          آید         . ضروري 
اس��ت د         ر م��ورد          اهد         اف کل��ي و اختصاصي برنامه د         ر 
یک د         وره 5 ساله بین ذینفعان توافق شود          و براي هر 
هد         ف اختصاصي برنامه عملیاتي مش��خصي تد         وین 

و به اجرا د         رآید         . )د         ماری و همكاران؛1392(
د         ر اد         ام��ه ب��ه برخی از چالش ه��ای موجود          د         ر برنامه 
پزشک خانواد         ه و نظام ارجاع ازجمله: پایش عملكرد          
پزش��ک خانواد         ه، رضایت گیرند         گان خد         مت، رضایت 
ارائه د         هن��د         گان خد         م��ت، نقش مد         یریتی پزش��كان 
ارج��اع،  نظ��ام  و  سیاس��ت گذاری ها  خان��واد         ه، 
همكاری های بین بخشی و مشارکت مرد         می، توجه 
به نقش ماماها د         ر تیم س��المت، فرهنگ س��ازی و 
اطالع رس��انی عمومی برنامه پزشک خانواد         ه و نظام 

ارجاع اشاره خواهیم کرد         .

پایش عملکرد          پزشک خانواد         ه:
پای��ش و ارزش��یابي از عملك��رد          پزش��كان خانواد         ه 
به منظ��ور شناس��ایي نقاط قوت، طراح��ي و اجراي 
پروژه ه��ای بهبود          و همچنین تعیین ضریب عملكرد          

انجام مي گیرد         . 
د         ر مطالع��ه ای ک��ه د         ر س��ال 1391 د         ر اس��تان های 
ش��مالی ایران )گلس��تان، مازند         ران و گیالن( توسط 
اش��رفیان امیري و همكارانش انجام شد          نتایج نشان 
د         اد          که فرایند         ، ابزار و نتایج پایش عملكرد          پزش��كان 
خانواد         ه د         ر همه شهرس��تان هاي استان هاي شمالي 
ای��ران کام��ل نب��ود         ه و نیازمند          به بازنگ��ري و بهبود          

مي باشد         .

رضایت گیرند         گان خد         مت:
اجراي برنامه پزش��ک خانواد         ه و نظام ارجاع، بخشي 
از فراین��د          اص��الح نظ��ام س��المت د         ر ایران اس��ت. 
اصلی تری��ن مح��ور اجراي برنامه پزش��ک خانواد         ه، 
پایش عملكرد          پزشک خانواد         ه است؛ اما د         رعین حال 
د         ر فرایند          ارزش��یابي پزشک خانواد         ه، سنجش میزان 
رضای��ت گیرن��د         گان خد         مات نی��ز از اهمیت خاصي 

برخورد         ار است. )باوفا و همكاران، 1394(
باوف��ا و همكاران��ش د         ر بررس��ی نتای��ج حاص��ل از 
محاس��به ش��كاف موجود          د         ر ابع��اد          مختلف کیفیت 
خد         مات بهد         اش��تي د         رماني ش��اهرود          نشان د         اد         ند          که 
آنچه د         ر قالب خد         مات و مراقبت به آن ها ارائه ش��د         ه 
اس��ت فرات��ر از آن چی��زي ب��ود         ه ک��ه انتظ��ار آن را 
د         اشته اند          و د         رمجموع شكاف کیفیتي مثبت مشاهد         ه 
ش��د          و این امر نشان د         هند         ه رضایت مراجعه کنند         گان 
از مراقبت ارائه ش��د         ه توس��ط پزش��كان خانواد         ه، د         ر 

مراکز بهد         اشتي شهرستان شاهرود          است.
با توجه به یافته های به د         س��ت آمد         ه به نظر می رس��د          
اساس��ی ترین انتظار مرد         م از تیم پزش��كي و مراقبتي 
د         رماني، برقراري ارتباط مؤثر و انس��اني اس��ت و طبعًا 
د         ر سایه این مهم، الگوي تشخیصي و د         رماني کامل 
ش��د         ه و اثربخش��ي زیاد         ي خواهد          د         اش��ت. این انتظار 
بج��ا و منطق��ي اس��ت که بای��د          د         ر این جهت تالش 
بیش��تري صورت گیرد          تا جامعه د         ید         گاه مناسب تری 

از حرفه پزشكي د         اشته باشد         .
یكي از ارکان توانمند         ي پزشكان، کسب مهارت های 
ارتباط��ي براي اجراي مطلوب وظایف حرفه ای آنان 
می باش��د         . مطالعات متعد         د         ي حاکي از آن اس��ت که 
بس��یاري از پزشكان د         ر جریان ایفاي نقش حرفه ای 
خ��ود          به ط��ور مؤث��ری با بیمارش��ان ارتب��اط بر قرار 
نمی کنند         . چگونگي ارتباط و تعامل پزش��ک با بیمار 
نق��ش مؤثری د         ر رضایتمند         ي بیم��ار، نتایج د         رمان، 
هزینه های پزشكي، کیفیت خد         مات بالیني پزشكان 
و حتي ش��كایت از پزش��كان می تواند          د         اش��ته باشد         . 

)رضایی و همكاران،1391(

رضایت ارائه د         هند         گان خد         مت:
د         ر س��ال 1384 وزارت بهد         اش��ت، د         رم��ان و آم��وزش 
پزش��كي، وزارت رفاه و س��ازمان بیمه خد         مات د         رماني 
اصالحاتي را تحت عنوان »طرح نظام ارجاع و پزشک 
خانواد         ه« د         ر سیستم ارائه خد         مات بهد         اشتي کشور مستقر 
نمود         ند         . این طرح د         ر این مرحله براي تمام روس��تاهاي 
کش��ور و ش��هرهاي زیر 20 هزار نفر جمعیت اجرا ش��د         . 
سیس��تم عقد          و اجراي قرارد         اد         ها )یا احكام( د         ر رابطه با 
ارائه د         هند         گان خد         مات، نقش بارزي د         ر اس��تمرار اجراي 
طرح د         ارد         ؛ و وضعیت ارائه آموزش برنامه پزشک خانواد         ه 
د         ر ارتقاي عملكرد          پزش��كان و ماماهاي ش��اغل د         ر این 
ط��رح نق��ش ب��ه س��زایي د         ارد         ... به نظر می رس��د          ارائه 
مد         اخالت و اجراي آن د         رزمینه بهبود          شرایط عقد          قرارد         اد          
با ارائه د         هند         گان خد         مات و نیز ارتقاي آموزش��ي آنان از 
ضروریات تد         اوم برنامه پزشک خانواد         ه است. )مفتون و 

همكاران( 
می��زان رضای��ت گیرن��د         گان و ارائه د         هند         گان خد         مت از 
برنامه پزشک خانواد         ه روستایي ایران د         ر سطح متوسط 

قرار د         ارد         . )موسی زاد         ه و همكاران، 1394(
عامل میزان حقوق د         ریافتي و تأثیر نمره پایش د         ر میزان 
پرد         اخت��ي ب��ا بیش از 38 د         رص��د          مهم ترین د         لیل خروج 
پزش��كان از برنام��ه ب��ود         ه اس��ت. بر اس��اس نتایج این 
پژوه��ش وزارت بهد         اش��ت د         رمان و آموزش پزش��كي 
می بایست نسبت به ایجاد          تغییرات جد         ي د         ر شیوه نامه ی 
پرد         اخت به پزش��كان تیم س��المت بپرد         ازد         . )موس��ی 

فرخانی و همكاران،1391(

آموزش ارائه د         هند         گان خد         مت:
وضعیت ارائه آموزش برنامه پزش��ک خانواد         ه د         ر ارتقاي 
عملكرد          پزشكان و ماماهاي شاغل د         ر این طرح نقش به 
س��زایي د         ارد         . )مفت��ون و هم��كاران( تعیین اولویت ها و 
روش های مناس��ب آموزش��ي، امكان استفاد         ه بهینه از 
منابع محد         ود          و د         ر د         سترس را فراهم می نماید         . به منظور 
ارتقاي س��طح د         انش و مهارت پزشكان خانواد         ه، ضمن 
بازنگري د         ر برنامه آموزش��ي پزشكان عمومي، طراحي 
برنامه آموزش��ي مبتني بر نیازس��نجي ضروري به نظر 
می رس��د         . بنابراین پیشنهاد          می ش��ود         ، مسئولین حوزه 
سالمت و آموزش مد         اوم د         انشگاه علوم پزشكي کرمان، 
نتایج مطالعه حاضر را د         ر تد         وین برنامه ریزی آموزش��ي 
مد         نظر قرار د         هند          تا منجر به ارتقاي اثربخشي این برنامه 

گرد         د         . )طبسی نژاد          و همكاران، 1393(
رفع مش��كالت برنامه پزش��ک خانواد         ه ب��ر ماند         گاري 
پزشكان د         ر مناطق روستایي و نیز میزان رضایت شغلي 
آن ها تأثیر مثبت د         ارد          و شناسایی هر چه بیشتر مشكالت 
پزشكان خانواد         ه، به مسئولین د         ر جهت اقد         ام مؤثر براي 
رف��ع آن ه��ا و د         رنتیجه افزایش ماند         گاري پزش��كان د         ر 
مناطق روستایي و موفقیت بیشتر برنامه پزشک خانواد         ه 

کمک می کند         . )مرد         انی و سرد         ار، 1393(

چالش های برنامه پزشک خانواد         ه و نظام ارجاع
سید         ه نفیسه طباطبایی اصل

کارشناس مسئول گسترش شبكه بهد         اشت و د         رمان رباط کریم
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نقش مد         یریتی پزشکان خانواد         ه:
پزشک خانواد         ه به عنوان اولین سطح تماس با مرد         م 
و بیمار )بعد          از بهورز( می باشد          که باید          توانمند         ی های 
الزم را جهت ارائه خد         مات د         ر سطح اول د         ارا باشد         . 

د         ر مطالع��ه ای ک��ه بابازاد         ه گش��تی و همكارانش د         ر 
س��ال 1394 د         ر اس��تان گلس��تان انجام د         اد         ند          به این 
تنیج��ه رس��ید         ند          ک��ه از د         ید         گاه مد         یران بهد         اش��تي و 
پزشكان خانواد         ه »مد         یریت عملكرد         « قوی ترین بعد          
و »مد         یریت س��المت منطقه« ضعیف ترین بعد          بود         ه 
و علی رغ��م این ک��ه ابع��اد          آموزش، ارائ��ه خد         مات، 
مد         یریت عملكرد          و ارتباط با بیمار وضعیت مناس��بي 
د         ارد          ولي ابعاد          مش��ارکت جامعه و مد         یریت س��المت 
منطق��ه ضعی��ف ارزیابی ش��د         ه و نیاز ب��ه بهبود          د         ارد         . 
پزش��كان خان��واد         ه موظفن��د          ب��ا اس��تفاد         ه بهینه از 
ظرفیت های اعضاي تیم س��المت که متش��كل از 
صاحبان د         انش و مهارت د         ر حوزه خد         مات بهد         اش��تي 
د         رماني می باش��ند         ، بس��ته ی خد         مات سطح اول را د         ر 
اختی��ار جمعی��ت تعریف ش��د         ه قرار د         هن��د         . رضایت 
اعضاي تیم س��المت از عملكرد          پزش��كان خانواد         ه 
بیش از حد          متوسط بود         . پیشنهاد          می شود          براي حفظ 
و ارتق��اي س��طح عملكرد         ي برنامه های متناس��ب 
مد         اخله ای طراحي و اجرا گرد         د         . )اش��رفیان امیری و 

همكاران،1391(
سیاست گذاری ها و نظام ارجاع:

برنامه پزشک خانواد         ه که یک برنامه اصالحي براي 
د         سترس��ي اقش��ار آس��یب پذیر می باش��د         ، فرآیند         ي 
سیاس��ي اس��ت و آگاهی و شناخت اهد         اف این فرآیند          
سیاس��ت گذاری ب��راي ارائه د         هن��د         گان خد         م��ات از 
ضروریات می باش��د         . طرح پزش��ک خان��واد         ه و بیمه 
روس��تایي. ب��ر به کارگیری نظ��ام ارجاع د         ر این طرح 
تأکید          شد         ه است نتایج حاصل از یافته های عسگری 
و همكاران��ش د         ر ی��زد          حاک��ي از آن بود          که وضعیت 
ابعاد          اثربخشي، پایش، تناسب و تأثیرگذاری مناسب 
و وضعی��ت ابع��اد          کفای��ت و کارایي د         ر حد          متوس��ط 
اس��ت، د         ر بع��د          اثربخش��ي بین نظرات پزش��كان و 
ماماها تفاوت معنی د         ار وجود          د         اش��ت و د         ر مورد          س��ایر 

ابعاد          تفاوت معناد         اري مشاهد         ه نشد         . 
عد         م موفقیت د         ر اجراي د         رس��ت نظام ارجاع یكي از 
مهم ترین مش��كالت طرح پزش��ک خانواد         ه اس��ت. 
مش��كالت نظام ارجاع یا به اجزاي تش��كیل د         هند         ه 
وزارت بهد         اش��ت به عنوان مجري د         ستورالعمل یا به 
س��ازمان بیم��ه همگان��ي س��المت مرتبط اس��ت. 
ازآنجایی که وزارت بهد         اش��ت هم د         ر تنظیم سیاست 
وه��م د         ر اج��راي آن نق��ش اصل��ي را د         ارد         ، بنابراین 
راه ح��ل را ی��ا د         ر تجد         ید          سیاس��ت اتخاذش��د         ه و یا د         ر 
بهب��ود          ظرفیت مد         یریتي و اجرایي آن باید          جس��تجو 

نمود         . )روحانی و محمد         ، 1391(
بر اس��اس نتیجه تحقیق  کاظمیان و  کاویان تلوري 

د         ر س��ال های 1390 و 1391، برنامه پزشک خانواد         ه 
د         ر شهرس��تان گرگان با کارکرد          مناس��ب توانس��ته 
ش��اخص هد         ف د         سترس��ي به مراقبت ها را افزایش 
د         ه��د         ؛ ام��ا تأثیر کارک��رد          برنامه پزش��ک خانواد         ه از 
جه��ت ارتب��اط با س��طح تخصصي د         رم��ان و تد         اوم 
مراقبت ها براي مجموع جمعیت تحت پوش��ش، د         ر 

حد          مورد          انتظار نبود         ه است.
وضعیت ارجاع به سطح د         و، نامطلوب است. پیشنهاد          
می ش��ود         ، جه��ت س��هولت د         سترس��ي ب��ه خد         مات 
تخصصي سطح د         و، آموزش های مربوط و مد         اخالت 
د         رزمینه آش��نایي بیش��تر مرد         م و کارکنان بهد         اشتي و 
د         رماني با اهد         اف برنامه پزش��ک خانواد         ه انجام ش��ود         . 

)نصیری پور و همكاران،1391(
اس��تقرار سیاست پزش��ک خانواد         ه شهري د         ر کشور 
مس��تلزم توج��ه به اصول اس��تقرار این سیاس��ت و 
فراه��م نمود         ن زیرس��اخت های مناس��ب اس��تقرار 
می باش��د         . تولی��ت واح��د          د         ر نظام س��المت، تأمین 
اعتبارات مكفي، مشارکت و تعامل تمامي ذی نفعان 
جه��ت اس��تقرار د         قیق، به موقع، صحی��ح و پرهیز از 
تض��اد          ق��د         رت، تعیی��ن تعرفه ه��ای منطقي و تحت 
پوش��ش ق��رار د         اد         ن همه م��رد         م از مهم ترین عوامل 
قابل توج��ه د         ر جه��ت اس��تقرار ای��ن سیاس��ت ملي 

می باشد         . )د         شمنگیر و همكاران،1390 و 1391(
به نظر می رسد          د         ر زمان تد         وین قوانین طرح پزشک 
خان��واد         ه، فرهن��گ عمومي مرد         م و ش��رایط واقعي 
موج��ود          د         ر مناطق روس��تایي به خوبی د         ر نظر گرفته 
نش��د         ه اس��ت؛ بنابراین الزم است مسئوالن محترم، 
پیش از گس��ترش طرح به جمعیت های ش��هري، د         ر 

جهت رفع مشكالت جاري تالش نمایند         .
توافق عمومي بر این اس��ت که رضایت پزش��كان د         ر 
حال کاهش اس��ت. ازجمله علل نارضایتي، می توان 
ب��ه قوانی��ن اش��اره ک��رد         ، مخصوص��ًا قوانین��ي که 
خود         مختاری پزشكان را محد         ود          می کنند         . )ترابیان و 

همكاران،1393(

همکاری ه�ای بی�ن بخش�ی و مش�ارکت 
مرد         می:

از وظای��ف اصل��ي برنامه پزش��ک خان��واد         ه و نظام 
ارج��اع، جامعیت، تد         اوم، مد         یریت خد         مات س��المت، 
همكاري با س��ایر بخش ها و ارائه بسته های خد         مات 
س��المت به جامعه تحت پوش��ش می باشد         . به منظور 
توانمند         س��ازي برنام��ه و تخصی��ص بهینه منابع و با 
توج��ه ب��ه نق��ش همكاري م��رد         م و س��ازمان ها د         ر 
د         س��تیابي ب��ه موفقی��ت، اعتم��اد         ی و همكارانش، 
مش��ارکت مرد         م و س��ایر بخش ها را د         ر برنامه پزشک 

خانواد         ه مورد          ارزیابي قرارد         اد         ند         .
یافته ها بیان گر عد         م مش��ارکت مرد         م به د         لیل برخي 
کمبود         ها، مش��ارکت اب��زاري براي تأمین امكانات و 
هزینه ه��ای س��المت اس��ت. د         ر بح��ث مش��ارکت 

بخش ه��ا، ب��ه تفاوت وضعیت تعامل بین بخش��ي و 
سطح مشارکت ابزاري د         ر آن می توان اشاره نمود         .

از نق��اط ضع��ف برنام��ه می ت��وان ب��ه ع��د         م وجود          
پیش نیازه��ای برنام��ه و مش��كالت فرایند          اجرایي 
برنام��ه )محد         ود         ی��ت منابع مالي و نیروي انس��اني( 
اشاره کرد         . اعضاي نهاد         هاي محلي با نفوذ و منابعي 
ک��ه د         ر اختی��ار د         ارند          می توانند          د         ر اعتالي برنامه های 
س��المت نق��ش مؤث��ری را ایف��ا نماین��د         . همكاري 
مطلوب نهاد         هاي محلي مس��تلزم آگاهي و ش��ناخت 
آن ها از اهد         اف و ضوابط تعیین ش��د         ه می باش��د         . )کبیر 

و همكاران،1391(
از  یك��ي  بخش��ي  ب��رون  همكاره��اي  جل��ب 
اس��تراتژی های بهد         اش��ت براي همه تا سال 2000 
بود         ه که د         ر قرن بیس��ت و یكم هم مورد          تأکید          قرار 
گرف��ت. اگ��ر اعضاي نهاد         هاي محل��ي از واحد         هاي 
ارائه د         هن��د         ه خد         م��ات س��المت راضی ت��ر باش��ند         ، 
همكاري و مشارکت بیشتري د         ر اعتالي برنامه های 

سالمت می نمایند         .
اعض��اي نهاد         ه��اي محلي از واحد         هاي س��طح اول 
نظام ش��بكه به جزء د         ر 2 مورد          )کامل بود         ن امكانات 
و هزین��ه خد         م��ات( راضي بود         ند         . پیش��نهاد          می گرد         د          
ش��بكه بهد         اش��ت و د         رم��ان شهرس��تان ها ب��ا جلب 
مش��ارکت اعضاي نهاد         ه��اي محلي از ظرفیت های 
موجود          جهت اعتالي س��المت بهره برد         اری نمایند         . 

)اشرافیان امیری و همكاران، 1391(

توجه به نقش ماماها د         ر تیم سالمت:
مامایي از مشاغل مهم و کلید         ي د         ر سیستم بهد         اشت 
و د         رمان کشور است که عهد         ه د         ار حفظ سالمت ماد         ر 
و ک��ود         ک و د         رنهای��ت جامع��ه می باش��د         . بیات��ی و 
همكاران��ش مطالع��ه ای باه��د         ف تبیی��ن تج��ارب 
ماماهاي عضو تیم س��المت د         ر مورد          برنامه پزش��ک 
خان��واد         ه انج��ام د         اد         ند         . بر اس��اس د         ی��د         گاه ماماهاي 
ش��اغل د         ر تی��م س��المت عوامل مد         یریتي ش��امل 
طبقات اصلي س��ازمان د         هی )سیس��تم ارجاع، نقش 
به��ورزان، س��یاري( – برنامه ریزی نیروي انس��اني 
)د         سترسي به پزشكان(– فرایند          ارائه خد         مات )حجم 
کار، مرخصي، فضاي فیزیكي، امنیت شغلي، حقوق 
و مزایا(– ارزش��یابي )بازد         ید          کارشناسان( آشناسازي 
)آم��وزش ناکافي تیم س��المت، ع��د         م توجیه بخش 
خصوص��ي( و مناف��ع بهد         اش��تي د         رمان��ي – منافع 
اقتص��اد         ي ش��امل بهبود          ش��اخص های بهد         اش��ت 
عمومي، بهبود          مراقبت ها، پروند         ه س��المت، پوشش 
بیم��ه روس��تاییان گ��زارش ش��د         . نتای��ج مطالع��ه 
نش��ان د         هند         ه ل��زوم توجه بیش��تر مس��ئولین برنامه 
پزش��ک خان��واد         ه ب��ه زمینه های مختلف ش��غلي و 

رفاهي ماماهاي شاغل د         ر این برنامه می باشد         .

فرهنگ سازی و اطالع رسانی عمومی برنامه 

پزشک خانواد         ه و نظام ارجاع
چالش ه��ای فرهنگ��ی ازجمله موان��ع اجرایی د         یگر 
پزش��ک خانواد         ه اس��ت که د         ر ابعاد          مختلف همچون 
ش��كل گیری رفت��ار و فرهن��گ مس��ئولین و مرد         م د         ر 
تعامل با د         یگران بر مبنای بی عد         التی، فرهنگ سنتی 
مرد         م د         ر مراجعه به پزش��كان، مقاومت مرد         م د         ر برابر 
تغییرات فرهنگی، د         رونی نشد         ن بسیاری از ارزش های 
فرهنگی نزد          مرد         م، نبود          فرهنگ مشارکت و کار تیمی 
تأکید          می ش��ود          )شیانی و همكاران،1395(. با توجه به 
تأثیرگذاری مؤلفه اجتماعي و فرهنگي د         ر کناره گیری 
و ت��رک پزش��كان خانواد         ه قد         م اصل��ي د         ر اجراي این 
طرح ملي، فرهنگ س��ازی مناس��ب د         ر بین د         و طرف 
ارائه د         هند         ه و گیرند         ه خد         مت طبق قوانین جاري کشور 
خواهد          بود         . د         ر این امر برنامه ریزی آموزشي مستمر د         ر 
تمام س��طوح جهت ارتقاي آگاهي، نگرش و فرهنگ 
صحی��ح بهره مند         ی از خد         مات پزش��ک خانواد         ه الزم 
اس��ت ت��ا مجري، خری��د         ار خد         م��ت و ارائه د         هند         گان 
د         رزمین��هٔ اطالع رس��انی بیش��تر و آگاهي بخش��ي 
عمومي به روس��تائیان همكاري نمایند         . لذا مسئولین 
بای��د          د         ر جه��ت ارتقاء آگاهي و ایجاد          بس��تر فرهنگي 
مناس��ب جهت بهبود          کارایي و افزایش انگیزه کاري 
پرس��نل طرح پزشک خانواد         ه تالش بیشتري نمایند         . 

)صد         یقی و همكاران،1391(
نتای��ج مطالع��ه ترابیان و همكارانش د         ر س��ال 1393 
نش��ان د         اد          فرآین��د          ارجاع، که اس��اس طرح پزش��ک 
خانواد         ه اس��ت، به د         رستی اجرانشد         ه و تقاضاي بیماران 
براي ارجاع به متخصص باال اس��ت. مبلغ پایین حق 
ویزی��ت، مح��د         ود          ب��ود         ن تع��د         اد          آزمای��ش و د         ارو، 
ناهماهنگ��ي قوانین وزارت بهد         اش��ت و قوانین بیمه، 
ناهماهنگي د         رون بخشي، مشكالت اجرایي متعد         د          د         ر 
تكمیل و اس��تفاد         ه از پروند         ه س��المت از د         یگر د         الیل 
نارضایت��ي اس��ت. به نظر می رس��د          د         ر زم��ان تد         وین 
قوانین طرح پزشک خانواد         ه، فرهنگ عمومي مرد         م و 
ش��رایط واقعي موجود          د         ر مناطق روستایي به خوبی د         ر 
نظر گرفته نش��د         ه است؛ بنابراین الزم است مسئوالن 
محت��رم، پی��ش از گس��ترش طرح ب��ه جمعیت های 
شهري، د         ر جهت رفع مشكالت جاري تالش نمایند         .

پروند         ه سالمت و ثبت خد         مات ارائه شد         ه
یكي از وظایف اصلي پزشک خانواد         ه تشكیل پروند         ه 
س��المت و ثب��ت کلیه خد         مات ارائه ش��د         ه می باش��د         . 
مطالعه ای که د         ر س��ال 1391 بر روی 189 پزش��ک 
شاغل د         ر برنامه بیمه روستایی د         ر استان های شمالی 
کش��ور انجام ش��د         ه نشان می د         هد          که کمیت و کیفیت 
تش��كیل پروند         ه س��المت و ثبت خد         مات ارائه شد         ه د         ر 
س��طح مورد          انتظار نبود         ه و نیاز به مد         اخالت متناس��ب 

د         ارد         .  )کبیر و همكاران، 1391(
نتیجه گیری:

د         رنهای��ت عواملي متع��د         د          بر کیفیت و پویایي برنامه 
پزش��ک خانواد         ه تاثیرمیگذارند          که به صورت متقابل، 
عل��ت و معلول یكد         یگرن��د         ؛ ازاین رو، هرگونه تالش 
به منظ��ور بهبود          کیفیت و پویاس��ازي این برنامه، به 
اقد         ام ه��ای نظام مند          )سیس��تماتیک( و هماهنگ با 
ش��ناخت عمیق موانع، چالش ها و تس��هیل کنند         ه ها، 

نیازمند          است. )بیاتی و همكاران(
مطالعات انجام ش��د         ه د         ر ایران نش��ان می د         هد          که با 
اج��رای برنام��ه پزش��ک خان��واد         ه بس��یاری از 
ش��اخص های بهد         اش��تی ارتقا یافته، د         سترسی مرد         م 
ب��ه خد         م��ات س��المت بهت��ر ش��د         ه، هزینه ه��ای 
غیرض��روری کاهش یافت��ه و رضای��ت گیرن��د         گان 
خد         مات باالتر رفته اس��ت؛ اما باوجود          موقعیت های 
مذکور، نارسایی هایی د         ر نظام ارجاع، تشكیل پروند         ه 
س��المت و ثب��ت خد         م��ات تش��خیصی و د         رمانی و 
فرهنگ س��ازی د         ر س��طح جامعه وجود          د         ارد          که باید          
ارتق��ا یاب��د         . بعضی از اهد         اف برنامه پزش��ک خانواد         ه 
تحقق یافته و برای رس��ید         ن به بعضی اهد         اف د         یگر 
باید          مد         اخالت متناس��ب د         ر س��طح ملی و منطقه ای 
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مد         یریت یک بازی فکری 
اس�ت. هر چه بهت�ر فکر کنید          نتایجی 

ک�ه ب�ه د         س�ت می آوری�د          بهت�ر خواه�د          بود         .  
مد         یرانی که با نگرش و باورهای مثبت، موضوع ها 

و مس�ائل را می نگرند         ، بهترین راهکارها و انتخاب ها 
را خواهند          د         اش�ت. قانون زند         گی، قانون باورهاس�ت. 
هرک�س ب�ه می�زان باوره�ای مثب�ت، ب�ه موفقیت 

می رس�د         . باوره�ای ی�ک مد         ی�ر، اند         یش�ه ها و 
تصمیم هایش را می سازند          و مسیر حرکتی 

او را مشخص می نمایند         .

خیل�ی  حرک�ت  •جه�ت 
مهم تر از سرعت حرکت است.

ی�ک اس�تراتژی د         رس�ت برای خ�ود          تعریف 
کنید         .

خیلی ها که تند          می روند          د         رواقع جایی نمی روند         .
•آد         م موفق جای مناسب خود          را پید         ا می کند          ولی مد         یر 

موفق برای د         یگران جای مناسب می یابد         .
-جان ماکسول-

•اعتم�اد          زمان�ی به وجود          می آید          که رهبران 
سازمان شفاف عمل کنند         .

د         ر  •مه�ارت 
س�خنوری و بی�ان خ�وب، یکی 

د         یگ�ر از مهارت ه�ای یک مد         یر مؤثر اس�ت. 
ش�ما ب�ا اس�تفاد         ه از این مه�ارت می توانید          به خوبی 

مس�ائل را برای کارکنانتان توضیح و خواس�ته های خود          را 
بیان کنید          و آن ها را با خود          همراه س�ازید         ، همچنین با اس�تفاد         ه 

از ای�ن مه�ارت می توانی�د          ارتباطات قوی و خوبی با مش�تریان و 
مد         یران ارشد          خود          د         اشته باشید         .

•مد         ی�ران موف�ق منتظ�ر نمی مانند          تا روس�ای آن ها یا د         یگران به 
آن ه�ا بگوین�د          چ�ه کاری را انجام د         هند          و یا اینکه چه زمانی آن 

کار را انجام د         هند          بلکه خود         شان د         ست به عمل می زنند         .
•خود         تان د         س�ت بکار ش�وید          و ش�روع کنند         ه باشید          و 

منتظر د         یگران نمانید         .

60 د         رصد          مسائل مد         یران 
ناشی از ارتباطات غلط است.

برنامه ریزی بلند         مد         ت ارتباطی به تصمیمات 
آیند         ه ند         ارد          به تصمیمات کنونی مرتبط است.

مد         یران موفق جهانی می اند         یش�ند          و منطقه ای عمل 
)پیتر د         راکر( می کنند         . 
سخن امام علی د         ر مورد          تقسیم کار د         ر سازمان: به 

هری�ک از خد         متگ�زاران کاری را واگذار کن و او 
را موظ�ف ب�ه انجامان کار کن تا کارش را 

به د         یگری واگذار نکند         .

حمایت کنید         
مهم ترین د         غد         غه ی مد         یران امروز باید          ایجاد          

ی�ک محی�ط کار پش�تیبان و حام�ی باش�د          به طوری که 
کارمن�د          را مفید         ت�ر ک�رد         ه و ب�ه او احس�اس ارزش�مند          ب�ود         ن 

ببخشد         . وقتی راه سخت می شود          مد         یران از کارمند         انشان حمایت 
می کنن�د         . ای�ن معن�ی اش این نیس�ت که همه ی کاره�ای کارمند         ها را 

برایشان انجام د         هید          یا به جایشان تصمیم بگیرید         . بلکه به این معناست 
ک�ه بای�د          آم�وزش، مناب�ع و اختیارات الزم را به آن ها بد         هید          تا کارش�ان را 
خ�وب انج�ام د         هن�د          و بع�د          از س�ر راهش�ان کن�ار بروی�د         . البته همیش�ه 

کنارشان هستید          تا اگر افتاد         ند          د         ر بر خواستن کمکشان کنید         .
کلید          خلق محیط پش�تیبان ایجاد          محیط باز د         ر کل س�ازمان اس�ت. 

د         ر ی�ک محی�ط باز کارمند         ان می توانند          س�ؤال ها و ترد         ید         های 
خ�ود          را اب�راز کنن�د         . وقت�ی محیط واقعاً باز باش�د         ، فرد          

می توان�د          بد         ون ترس از مجازات د         غد         غه های 
خود          را ابراز کند         .

1- بد         تری�ن ن�وع ه�د         ر 
د         اد         ن وقت این است که کارهایی را 

که هرگز نیازی به انجام د         اد         نشان نیست 
ب�ه بهتری�ن نحو ممکن انجام د         هیم. ))برایان 

تریسی(
2- بزرگ تری�ن خط�ر هن�گام ب�ه وجود          آمد         ن 

تغییرات، خود          تغییرات نیس�تند          بلکه عمل 
کرد         ن با منطق د         یروز است

بــرای 
مدیران

انرژی ببخشید         
یکی از خصوصیت های مهم و برجسته ای که 

ی�ک مد         ی�ر خ�وب را به مد         یری عالی مب�د         ل می کند         ، به 
هیجان آورد         ن و برانگیختن د         یگران است. اگر میزان هیجانی 

که د         ر کارمند         ان ایجاد          می کنید         ، بیشتر شبیه کهنه پاره باشد          تا یک 
برق گرفتگ�ی، هم�واره د         ر خل�ق یک س�ازمان عظیم نات�وان می مانید         . 
مد         یران بزرگ بسیار بیشتر ازآنچه مصرف می کنند         ، انرژی می بخشند         .

 بهترین مد         یران فقط ش�تاب د         هند         ه های س�ازمانی هس�تند         . به جای آنکه از 
س�ازمان انرژی بگیرند         ، انرژی را کانالیزه و تش�د         ید          می کنند          و به س�ازمان 
می بخش�ند         . د         ر ه�ر تعام�ل، مد         ی�ران مؤث�ر انرژی طبیع�ی کارمند         ان را 
می گیرن�د         . آن را چن�د          براب�ر می کنن�د          و ب�ه آن ه�ا برمی گرد         انند          و د         ر 

پایان آن تعامل، سطح انرژی کارمند         ان بسیار باالتر از آغاز آن 
اس�ت. مد         یری�ت یعن�ی انتق�ال هیجان�ی که نس�بت به 

س�ازمان خود          و اهد         افش احس�اس می کنید         ، به 
کارمند         انتان.

فرشید          نصراله بیگی
کارشناس روابط عمومی معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران
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اخـبــار معاونت
 رواب��ط عمومی معاونت 
بهد         اش��تی د         انش��گاه ایران: 
د         کتر ناصری پور و هیئت رئیسه ی 
د         انش��گاه، روز د         وش��نبه هفتم اسفند          
حوزه ی معاونت بهد         اش��تی بازد         ید          کرد          و از 

نزد         یک از روند          اجرایی فعالیت های معاونت بهد         اشتی 
مطلع شد         . د         ر این بازد         ید         ، د         کتر عباد         ی فرد          آذر؛ معاون 
بهد         اش��تی د         انش��گاه، گزارش��ی کام��ل از عملك��رد         ، 
فعالیت ه��ا، بهب��ود          اس��تاند         ارد          و نوس��ازی و تجهیز، 
اهد         اف و برنامه های جاری و آتی حوزه ی بهد         اش��ت 

د         انش��گاه ارائه د         اد         . گفتنی اس��ت د         کت��ر ناصری پور، 
ضم��ن اب��راز خرس��ند         ی از ای��ن بازد         ی��د          و تش��كر از 
تالش ه��ای بی وقف��ه ی د         کتر عباد         ی ف��رد          آذر و تیم 
ایشان، د         ر خصوص ارتقای کیفی برنامه های معاونت 

بهد         اشتی د         انشگاه قول مساعد          د         اد         .

 د         کتر ناصری پور؛ رئیس د         انشگاه علوم پزشکی ایران 
 به همراه  هیئت رئیسه ی د         انشگاه

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی معاونت از حوزه ی معاونت بهد         اشتی بازد         ید          کرد         
بهد         اش��تی د         انش��گاه علوم پزش��كی 
ایران: اس��تقرار اولین د         هكد         ه سالمت 
د         و روزه ای��ران و ارائ��ه بی��ش از صد          و 
پنجاه هزار خد         مت بهد         اشتی د         رمانی به 
هفت هزار نفر از بازد         ید         کنند         ه د         ر هفته 
س��المت 1397معاون��ت بهد         اش��تی 
د         انش��گاه عل��وم پزش��كی و خد         مات 
بهد         اش��تی د         رمانی ایران به مناس��بت 
هفته سالمت نسبت به برپایی د         هكد         ه 
س��المت ایران اقد         ام کرد         . این برنامه 
نه��م  و  هش��تم  تاریخ ه��ای  د         ر 
ارد         یبهشت ماه د         ر محل د         انشگاه ایران 
و با استقرار 65 غرفه برگزار شد         . وزیر 
بهد         اش��ت د         رمان و آموزش پزش��كی، 
معاون بهد         اشت وزیر، معاونین وزارت 
متب��وع، رئی��س و معاونین د         انش��گاه؛ 
روس��ای اد         ارات و ائمه جماعت غرب 

اس��تان ته��ران و جم��ع عظیم��ی از 
مس��ئوالن، اساتید          و کارکنان د         انشگاه 
و همچنین شهروند         ان گرامی با حضور 
د         ر د         هكد         ه س��المت از غرفه های این 
د         هك��د         ه بازد         ی��د          نمود         ن��د         . د         ر اولی��ن 
د         هكد         ه سالمت ایران، خد         مات رایگان 
حوزه ی سالمت، شامل: د         ند         انپزشكی، 
تن س��نجی، انجام آزمایشات روتین و 
غربالگری س��رطان های ش��ایع، ارائه 

مش��اوره های روانشناس��ی، تغذی��ه، 
اص��ول فرزند          پ��روری، رواب��ط مؤثر 
زوجین، ازد         واج و بیماری های ش��ایع، 
غربالگری فشارخون، انجام غربالگری 
تكام��ل کود         کان، تعیی��ن نمایه تود         ه 
بد         ن��ی، مكم��ل یاری، س��المت آب و 
مواد          غذایی، طب سنتی به مراجعین و 

بازد         ید         کنند         گان ارائه شد         .
د         ر ای��ن برنام��ه ک��ه باه��د         ف معرفی 

خد         مات و د         ستاورد         های حوزه سالمت 
برگ��زار ش��د         ؛ ضم��ن ارائ��ه خد         مات 
سالمت د         ر خصوص معرفی برنامه ها، 
فعالیت ها و د         ستاورد         های سنوات اخیر 
خصوصٌا د         ر طرح تحول سالمت اقد         ام 
ش��د         . خد         م��ات و برنامه ه��ای متنوع 
د         هكد         ه س��المت ایران که با استقبال 
بی نظیر مراجعین مواجه ش��د          توس��ط 
حوزه های مختلف معاونت بهد         اش��تی 
د         انش��گاه و همچنین شبكه ها و مراکز 
تحت پوشش این معاونت برنامه ریزی 
و اج��را ش��د         . همچنی��ن تع��د         اد         ی از 
سازمان ها، اد         ارات، نهاد         ها و انجمن ها 
و کانون های د         انش��جویی نیز به عنوان 
ش��رکای برون بخش حوزه سالمت، 
نس��بت ب��ه ارائ��ه خد         م��ت و معرفی 
د         س��تاورد         ها و خد         م��ات خ��ود          د         ر این 

برنامه اقد         ام نمود         ند         .

استقبال گسترد         ه از نخستین د         هکد         ه سالمت معاونت بهد         اشتی ایران 
با ارائه بیش از صد          و پنجاه هزار خد         مت بهد         اشتی و د         رمانی

د         کتر فربد          عباد         ی فرد          آذر؛ معاون بهد         اشتی د         انشگاه، 
کاه��ش آالم هموطن��ان غیورمان د         ر غرب کش��ور و 
ارائه ی خد         مات به این عزیزان را یكی از اولویت های 
مهم این معاونت د         انس��ت. ایش��ان با تأکید          بر آماد         گی 
همه جانبه حوزه ی بهد         اش��ت د         انش��گاه، برای ارائه ی 
هرگونه خد         مات بهد         اش��تی که از سوی وزارت متبوع 
و د         انش��گاه علوم پزش��كی کرمانشاه، مورد         نیاز باشد         ، 
قول مس��اعد          د         اد         ند          و این معاونت تاکنون، تیم هایی 
متشكل از پزشكان و کارشناسان سالمت روان را به 

این مناطق اعزام کرد         ه است.
هد         ف از اجرای این برنامه، ایجاد          محل اس��كانی د         ر 
ش��أن افراد          آس��یب د         ید         ه اس��تان کرمانشاه است که با 

توجه به ش��رایط نامس��اعد          جوی د         ر ش��رایط فعلی، 
انجام عملیات سم پاشی و مبارزه با ناقلین د         ر شرایط 
بارند         گ��ی راند         مان مطلوبی نخواهد          د         اش��ت و همین 
موضوع معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه ایران را بر آن 
د         اش��ت تا برای اعزام تیم هایی د         اوطلبانه متش��كل از 
کارشناس��ان بهد         اش��ت محی��ط ب��ه ای��ن مناط��ق 

برنامه ریزی الزم را انجام د         هد         .
گفتنی است، محموله ی تهیه شد         ه حاوی سموم د         فع 
حش��رات و جوند         گان تحویل د         انش��گاه علوم پزشكی 

کرمانشاه شد         ه است.

  ارسال سموم د         فع حشرات و جوند         گان توسط معاونت بهد         اشتی د         انشگاه ایران، به مناطق زلزله زد         ه ی غرب کشور

معاون��ت بهد         اش��تی د         انش��گاه علوم 
پزشكی ایران، مقام اول کشوری ثبت 
و ارائه خد         مات پیشگیری د         ند         انپزشكی 
را از آن خ��ود          ک��رد         . د         کتر فربد          عباد         ی 
فرد          آذر؛ معاون بهد         اش��تی د         انش��گاه: 
مقام اول کشوری ثبت و ارائه خد         مات 
پیش��گیری د         ند         انپزش��كی د         ر سامانه 
اد         اره س��المت د         ه��ان و د         ند         ان وزارت 
متب��وع، حاص��ل ت��الش و عملك��رد          

مطل��وب هم��كاران حوزه های تحت 
پوش��ش معاونت بهد         اش��تی د         انشگاه 
اس��ت. وی افزود         : با اجرای مرحله د         وم 

برنامه تحول س��المت د         هان و د         ند         ان 
د         انش آموزان ابتد         ایی )وارنیش فلوراید          
تراپ��ی( برای 407 ه��زار د         انش آموز، 

اطالعات آن ها د         ر نرم افزار سطح یک 
اد         اره سالمت د         هان و د         ند         ان د         ر سامانه 
وزارت متبوع ثبت ش��د          و خوشبختانه، 
ای��ن معاونت مقام اول کش��وری ثبت 
خد         م��ات د         ر این س��امانه را به د         س��ت 
آورد         ه اس��ت. گفتن��ی اس��ت، خد         مات 
پیش��گیری د         ند         انپزش��كی به صورت 
رایگان، د         ر همه مد         ارس ابتد         ایی تحت 

پوشش انجام شد         ه است.

کسب مقام اول کشوری ثبت و ارائه خد         مات پیشگیری د         ند         انپزشکی
 توسط معاونت بهد         اشتی د         انشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی معاونت بهد         اش��تی د         انشگاه 
عل��وم پزش��كی ای��ران: گرد         همایی و جش��ن بزرگ 
س��المت با حضور کارکنان د         انش��گاه و خانواد         ه های 
ایش��ان، د         انش��جویان و د         انش آموزان و نیز ش��رکای 

برون بخش حوزه بهد         اشت برگزار شد         .
معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه علوم پزشكی و خد         مات 
بهد         اشتی د         رمانی ایران نسبت به برگزاری گرد         همایی 
و جش��ن بزرگ س��المت روز هشتم ارد         یبهشت ماه با 
عن��وان »س��المت برای همه د         ر همه جا« د         ر س��الن 

همایش های بین المللی رازی د         انشگاه اقد         ام نمود         .
این مراس��م با حضور؛ د         کتر رئیس��ی و معاونین وزارت 
متب��وع، د         کت��ر ناصری پ��ور؛ رئیس د         انش��گاه، د         کتر 
عب��اد         ی فرد          آذر؛ معاون بهد         اش��تی، د         کتر موس��وی؛ 

مع��اون اجتماعی، د         کت��ر ملكوتی؛ معاون تحقیقات و 
فناوری و جمع کثیری از اس��اتید          و کارکنان د         انش��گاه، 
ش��رکای برون بخش حوزه بهد         اش��ت، د         انشجویان و 
د         انش آموزان برگزار شد         . د         کتر عباد         ی فرد          آذر، ضمن 
ارائه گزارش��ی از فعالیت ها و خد         مات ارائه ش��د         ه توسط 

معاون��ت بهد         اش��تی د         انش��گاه د         ر س��ال گذش��ته و 
فعالیت های انجام شد         ه د         ر حوزه طرح تحول سالمت 
خاطرنش��ان کرد         : تأمین و حفظ س��المت مرد         م، تأکید          
ب��ر مس��ئله پیش��گیری، ایج��اد          عد         ال��ت د         ر خد         مات 
س��المت، بهبود          ش��یوه زند         گی مرد         م، توانمند         س��ازی 
مرد         م د         ر حوزه س��المت، کنترل بیماری ها و افزایش 
ن��رخ ب��اروری از اه��د         اف کالن معاون��ت بهد         اش��تی 
می باشد          که این مهم نیازمند          همكاری د         رون و برون 
بخش��ی، ایجاد          خالقیت د         ر پژوهش های کاربرد         ی و 

توجه به عوامل اجتماعی حوزه سالمت است. 
همچنین د         ر این مراس��م خد         مات ارائه ش��د         ه توس��ط 
تیم ه��ای اعزام��ی د         انش��گاه ب��ه مناط��ق زلزله زد         ه 

کرمانشاه مورد          قد         رد         انی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهد         اشتی د         انشگاه: 
د         کتر فربد          عباد         ی فرد          آذر؛ معاون بهد         اش��تی د         انش��گاه 
ب��ه همراه مهند         س مهد         ی عرب؛ مد         یر روابط عمومی 
و رئی��س ام��ور اد         اری ای��ن معاون��ت، ش��نبه یكم تیر 
1397 با حضور د         ر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان شهریار، 

با پرسنل این شبكه د         ید         ار و گفتگو کرد         .
د         ر بخش��ی از ای��ن برنامه د         کتر عب��اد         ی فرد          آذر، طی 
نشس��تی صمیمانه با کارشناس��ان واحد         های ستاد         ی 
مرکز بهد         اشت و کارشناسان امور اد         اری و مالی شبكه 
گفتگو کرد          و کارشناس��ان ضمن بیان مش��كالت و 

چالش ه��ای حوزه های فعالیتی خود         ، پیش��نهاد         ات و 
د         رخواست های خود          را بیان کرد         ند         .

د         ر اد         ام��ه و د         ر جلس��ه ی مد         ی��ران که ب��ا حضور د         کتر 
ناصح؛ مد         یر ش��بكه و همچنین سرپرستان واحد         های 

س��تاد         ی تش��كیل ش��د         ، پیش��نهاد         ات، د         رخواست ها، 
مش��كالت و چالش های موجود          مورد         بحث و بررسی 
کارشناسی قرارگرفته و معاون بهد         اشتی د         انشگاه؛ د         ر 
جهت بهبود          و ارتقای فعالیت ها، راهكارها و د         ستورات 
الزم را صاد         ر کرد         . د         ر این برنامه د         کتر عباد         ی فرد          آذر، 
ضمن بیان اهمیت و جایگاه ارائه خد         مات بهد         اش��تی، 
جلب رضایتمند         ی و توجه به نیازها و د         رخواست های 
پرس��نلی را عامل مهمی د         ر ارتقای انگیزه پرس��نل د         ر 
ارائه خد         مات مطلوب و بهینه د         ر حوزه س��المت ذکر 

کرد          و بر این مهم تأکید          د         اشت.

گرد         همایی و جشن بزرگ سالمت معاونت بهد         اشتی د         انشگاه ایران

د         ید         ار صمیمانه ی معاون بهد         اشتی د         انشگاه با پرسنل شبکه بهد         اشت و د         رمان شهرستان شهریار
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مانور برنامه س��المت نوروزی اس��تان تهران، روز شنبه 
26 اس��فند         ماه 1396 ب��ا حضور د         کتر رئیس��ی؛ معاون 
بهد         اش��ت وزیر – د         کتر ناصری پور؛ رئیس د         انش��گاه و 
کلیه ی بازرس��ان برگزار ش��د         . به گزارش روابط عمومی 
معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه؛ د         کتر ناصری پور ضمن 
خیرمقد         م به مهمانان حاضر د         ر این برنامه عنوان د         اشت: 
با توجه به فرارسید         ن سال جد         ید          و د         ر راستای نظارت بر 
خد         مات سالمت، کار د         انشگاه های علوم پزشكی کشور 
مش��كل می ش��ود         . وی بیان کرد         : مانور برنامه سالمت 
نوروزی  استان تهران با همكاری د         انشگاه های  علوم 
پزش��كی ش��هید          بهشتی، تهران و ایران  توسط حد         ود          5 
ه��زار ب��ازرس بهد         اش��ت از تاری��خ 15 اس��فند         ماه 96 
آغازش��د         ه و ت��ا مورخ 15 فرورد         ی��ن 97 اد         امه د         ارد         .   وی 
افزود         : د         ر سال جاری و د         ر قالب برنامه سالمت نوروزی 
1397 د         انش��گاه علوم پزش��كی و خد         مات بهد         اش��تی و 
د         رمانی ایران با مش��ارکت ش��بكه ها و مراکز تابعه و با 
تش��كیل 72 تیم بازرس��ی د         ر س��اعات اد         اری و 19 تیم 
بازرس��ی د         ر ایام تعطیل و س��اعات غیر اد         اری، نسبت به 
بازرسی از  اماکن و مراکز اقد         ام می نمایند         . د         ر این برنامه 
د         کت��ر رئیس��ی؛ معاون بهد         اش��ت وزیر گف��ت: وزارت 
بهد         اش��ت جزو د         س��تگاه هایی است که تعطیلی ند         ارد          و 
حتی د         ر ایام تعطیل فعالیت ها و نظارت ها د         ر این حوزه 

تش��د         ید          پید         ا می کند         . ایش��ان مجهز ش��د         ن بازرسان به 
د         س��تگاه های پرتابل و س��نجش د         ر مح��ل و افزایش 
سرعت د         ر برخورد          با متخلفان از ویژگی های این د         وره 
از فعالیت نیروهای بهد         اشت محیط د         ر ایام نوروز است، 
چراکه د         ر د         وره های قبل یكی از گالیه های بازرس��ان 
د         یر آماد         ه شد         ن جواب آزمایشات بود          و لذا مجهز شد         ن 
به د         س��تگاه های پرتابل و س��نجش گام خوبی است که 
باید          توسعه هم پید         ا کند         . د         کتر لشكری؛ سرپرست اد         اره 
کل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنند         گان تعزیرات 
حكومت��ی نی��ز د         ر خصوص همكاری همه جانبه ی این 
س��ازمان برای ارتقای س��طح سالمت مرد         م و برخورد          با 
متخلف��ان ق��ول همكاری ویژه د         اد         ند         . گفتنی اس��ت د         ر 
پایان این برنامه، از خود         روهای مانور بس��یج س��المت 

نوروزی سان د         ید         ند         .
نتایج برنامه مد         یریت مهند         س��ی بهد         اش��ت محیط  ���
معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه علوم پزش��كی ایران از 

اسفند          1396 تا پانزد         هم فرورد         ین 1397
 انج��ام ���27908 بازرس��ی از اماک��ن و مراک��ز تحت 

نظارت
صد         ور ���2497 اخطاریه  بهد         اشتی

معرفی ���668 مكان متخلف به مراجع قضایی
 پلمپ ���98 باب مرکز متخلف مغایر با بهد         اشتی

رس��ید         گی به ���711 مورد          ش��كایت واصله از س��امانه 
تلفنی 190

کش��ف و معد         وم س��ازی ���9363 کیلوگرم  مواد          غذایی 
فاسد          و غیرقابل مصرف

 برگزاری مانور مد         یریت مهند         سی بهد         اشت محیط استان تهران 
د         ر سالمت نوروزی به میزبانی معاونت بهد         اشتی د         انشگاه علوم پزشکی ایران

د         کت��ر فرب��د          عباد         ی ف��رد          آذر؛ معاون 
بهد         اشتی د         انشگاه علوم پزشكی ایران 
ب��ه همراه د         کتر توکلی؛ معاون د         رمان 
د         انش��گاه، د         ر ای��ام ن��وروزی 1397 از 
واحد         ه��ای بهد         اش��تی و د         رمانی تحت 
پوش��ش د         انش��گاه بازد         ید          ک��رد         ه و د         ر 
خصوص ارتقای س��طح سالمت مرد         م 
و همچنین ارائه خد         مات مطلوب تر به 
مراجعی��ن،  و  ن��وروزی  مس��افران 
راهكارهای ارشاد         ی خود          را بیان کرد         . 
بازد         ید         ه��ا به ش��رح ذیل انجام ش��د         ه 

است.
اول فرورد         ین م��اه 1397: ایس��تگاه 
س��المت نوروزی و بیمارس��تان امام 

س��جاد          )ع( شهرستان شهریار و شبكه 
بهد         اشت و د         رمان مالرد         

د         وم ف���رورد         ی���ن م�����اه 1397: 
بیمارس��تان های فاطمه الزهراء )س( 
شهرس��تان رباط کریم و امام حس��ین 

)ع( شهرس��تان بهارس��تان - ایستگاه 
و  صفاد         ش��ت  ن��وروزی  س��المت 
پایگاه های اورژانس 115 شهرس��تان 

مالرد         
س������وم ف����رورد         ین م��اه 1397: 

بیمارس��تان های خصوصی د         ی و الله 
– بیمارس��تان های د         ولت��ی ش��هید          
مطه��ری، ش��هید          هاش��می ن��ژاد          و 
ک��ود         کان حض��رت علی اصغ��ر )ع( و 
مجتمع آموزش��ی و پژوهشی د         رمانی 

حضرت رسول )ص( تهران
چه��ارم فرورد         ین ماه 1397: ش��بكه 
بهد         اش��ت و د         رمان شهرستان قد         س و 
س��المت  جام��ع  خد         م��ات  مرک��ز 

شبانه روزی نیمه شعبان
شش��م فرورد         ین م��اه 1397: مرک��ز 
خد         مات جامع س��المت تهرانسر واقع 

د         ر غرب تهران

 بازد         ید         های نوروزی معاون بهد         اشتی د         انشگاه علوم پزشکی ایران
 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهد         اشتی د         انشگاه 
عل��وم پزش��كی ای��ران: معاونت ه��ای بهد         اش��تی و 
اجتماعی د         انش��گاه، طرح رایگان خد         مات بهد         اش��ت 
د         ه��ان و د         ن��د         ان را برای ک��ود         کان کار و خانواد         ه های 
نیازمند          تحت پوشش بهزیستی شهرستان بهارستان 
 ب��ا اس��تقرار کلینی��ک س��یار د         ند         انپزش��كی اج��را 

کرد         .
د         کتر فربد          عباد         ی فرد          آذر؛ معاون بهد         اشتی د         انشگاه: 
ای��ن ط��رح برای اولین بار د         ر س��طح د         انش��گاه اجرا 
می ش��ود          ک��ه گ��روه بهد         اش��ت د         هان و د         ن��د         ان این 
معاون��ت با هم��كاری معاونت اجتماعی د         انش��گاه، 
خد         م��ات رای��گان بهد         اش��ت د         هان و د         ند         ان ش��امل: 

آم��وزش – معاین��ه – وارنیش فلوراید         تراپی - ترمیم 
– جرم گی��ری – کش��ید         ن و پالپوتوم��ی، ب��ه 100 
کود         ک تحت پوشش بهزیستی شهرستان بهارستان 
ارائ��ه د         اد         ه و ای��ن ک��ود         کان، جه��ت د         ریافت خد         مات 

د         رمانی پیشگیری بعد         ی ارجاع شد         ند         .  
د         کت��ر موس��وی؛ مع��اون اجتماعی د         انش��گاه از روند          
اج��رای ای��ن طرح بازد         ید          و ضمن ابراز خرس��ند         ی از 
ش��روع این طرح، از تالش های معاونت بهد         اش��تی 

د         انشگاه قد         رد         انی و بر تد         اوم این طرح تأکید          کرد         .
گفتن��ی اس��ت طرح مذک��ور د         ر تاریخ های 30 و 31 
خرد         اد          س��ال جاری انجام ش��د          و هد         ایای بهد         اشتی نیز 

به این کود         کان اهد         ا شد         .

اجرای طرح رایگان بهد         اشت د         هان و د         ند         ان برای کود         کان تحت پوشش بهزیستی شهرستان بهارستان
 توسط معاونت های بهد         اشتی و اجتماعی د         انشگاه 

د         ر آس��تانه عید          س��عید          مبعث، کارشناس��ان سالمت 
روان معاون��ت بهد         اش��تی د         انش��گاه ای��ران، باهد         ف 
د         ر  ک��ه  زلزل��ه زد         ه  بیم��اران  بررس��ی وضعی��ت 
بیمارس��تان های این د         انشگاه بستری بود         ند          از ایشان 

عیاد         ت و بازد         ید          کرد         ند         .
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی معاونت بهد         اش��تی: د         ر 
آس��تانه عید          س��عید          مبعث، کارشناسان سالمت روان 
معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه ایران باهد         ف بررس��ی 

وضعیت بیماران زلزله زد         ه که د         ر بیمارستان های این 
د         انش��گاه بس��تری بود         ند          از ایش��ان عیاد         ت و بازد         ید          
کرد         ند         .  جمش��ید          واش��انی؛ مد         یر گروه سالمت روانی 
اجتماع��ی روان��ی معاون��ت بهد         اش��تی گفت: پس از 
گذشت پنج ماه از وقوع زلزله د         ر مناطق غرب کشور 
کارشناس��ان اعزام��ی معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه 
ای��ران، ب��ا مراجعه حض��وری به منازل م��رد         م عزیز 

سرپل ذهاب، مشاوره های الزم را ارایه می کنند         .

 عیاد         ت کارشناسان سالمت روان معاونت بهد         اشتی د         انشگاه ایران
 از بیماران زلزله زد         ه ی مناطق غرب کشور د         ر آستانه عید          مبعث

معاونت بهد         اشتی د         انشگاه ایران د         ر آستانه عید          بزرگ 
مبع��ث، برای ک��ود         کان متولد          فرورد         ین ماه د         ر مناطق 

زلزله زد         ه ی غرب کشور جشن تولد          برگزار کرد         .
به گزارش روابط عمومی معاونت بهد         اش��تی د         انشگاه 
ای��ران: د         ر آس��تانه عید          ب��زرگ مبعث و با حضور مریم 
خ��د         ا رحم��ی، برای ک��ود         کان متول��د          فرورد         ین ماه د         ر 
مناطق زلزله زد         ه ی غرب کش��ور مراس��م جشن تولد          
برگزار شد         . امین طهماسبی؛ کارشناس سالمت روان 
اعزامی معاونت بهد         اش��تی به مناطق غرب کش��ور، 

هد         ف از برگزاری این مراس��م را افزایش نش��اط و امید          
ب��رای ک��ود         کان محله ی قلعه گبری س��رپل ذهاب و 
خانواد         ه های ایش��ان بیان کرد          و گفت: تالش بر این 
است تا با ایجاد          اوقاتی شاد          و مفرح، امید          به زند         گی و 

روحیه ی خود         باوری را د         ر این مناطق ارتقا د         هیم.
مریم خد         ا رحمی؛ بازیگر سینما و تلویزیون کشور نیز 
از اقد         ام��ات مطل��وب د         اوطلبان��ه و خیرخواهان��ه ی 
کارشناس��ان سالمت روان اعزامی معاونت بهد         اشتی 

د         انشگاه ایران، تقد         یر و تشكر کرد         .

د         ر این برنامه هد         ایایی که باهمت معاونت بهد         اش��تی 
د         انش��گاه و توس��ط خیرین س��المت تهیه شد         ه بود          به 

این کود         کان اعطا شد         .
گفتن��ی اس��ت از زم��ان وقوع زلزل��ه د         ر مناطق غرب 
کش��ور تاکنون، معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه ایران 
به منظور کمک به ارتقای وضعیت بهد         اشتی تیم هایی 
متش��كل از متخصص، پزشک، کارشناسان سالمت 
روان، مبارزه با بیماری ها و بهد         اشت محیط خود          را به 

این مناطق اعزام کرد         ه است.

برگزاری جشن تولد          برای کود         کان زلزله زد         ه ی مناطق غرب کشور 
با حضور مریم خد         ا رحمی بازیگر سینما و تلویزیون د         ر آستانه ی عید          مبعث 
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یكی از اولویت های حوزه معاونت بهد         اشتی د         انشگاه 
د         ر سال 1397، ارتقاء نظام پایش و ارزشیابی خد         مات 

بهد         اشتی می باشد         . 
بر همین اساس د         ر آخرین روزهای سال 96 و باهد         ف 
ارتق��ای کیفیت ارائه خد         م��ت و افزایش رضایتمند         ی 

مراجعه کنند         گان، نظام پایش ارائه خد         مات بااتصال به 
س��امانه پیامكی وزارت بهد         اش��ت د         رم��ان و آموزش 
پزش��كی س��نجش میزان رضایتمند         ی مراجعین به 
مراکز خد         مات جامع س��المت تحت حوزه د         انش��گاه 
علوم پزش��كی و خد         مات بهد         اش��تی د         رمانی ایران را 

آغ��از نم��ود         . د         ر ای��ن نظرس��نجی ک��ه ت��ا پای��ان 
ارد         یبهش��ت ماه 1397 اد         امه د         اش��ت از مجموع 338 
ه��زار نظرس��نجی انجام ش��د         ه، معاونت بهد         اش��تی 
د         انش��گاه موف��ق ب��ه کس��ب رضایتمن��د         ی 39/93 

د         رصد         ی د         ر زمینه کیفیت ارائه خد         مات شد         .

کسب رضایتمند         ی 93/39 د         رصد         ی از خد         مات
د         ر طرح سنجش کیفیت خد         مات د         ر بخش بهد         اشت از طریق سامانه پیامکی 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهد         اشتی د         انشگاه: 
به منظ��ور ارتقای د         ید         گاه اقتص��اد         ی مد         یران حوزه ی 
معاونت بهد         اش��تی، گروه آموزش و ارتقای س��المت 

این معاونت، د         وره ی اقتصاد          سالمت را برگزار کرد         .
د         وره توانمند         س��ازی مد         ی��ران د         ر ح��وزه ی اقتص��اد          
سالمت، با حمایت های د         کتر عباد         ی فرد          آذر؛ معاون 
بهد         اش��تی د         انش��گاه و ب��ا همكاری مرک��ز تحقیقات 
اقتص��اد          س��المت د         انش��گاه عل��وم پزش��كی ایران 
طراحی ش��د         ه اس��ت. مخاطبان ای��ن د         وره، 40 نفر از 
مد         ی��ران و کارشناس��ان معاونت بهد         اش��تی، مد         یران 
ش��بكه ها و رؤس��ای مراکز هستند         . هد         ف از برگزاری 
این د         وره، باال برد         ن د         انش اقتصاد          س��المت و ارتقای 
د         ی��د         گاه اقتص��اد         ی مد         ی��ران و کارشناس��ان معاونت 
بهد         اشتی، د         ر زمینه خد         مات و برنامه های بهد         اشتی د         ر 

سطوح واحد         های تحت پوشش می باشد         .
این د         وره، د         ر 8 جلس��ه )ارد         یبهش��ت تا مرد         اد          1397( و 
باه��د         ف آموزش اثربخش و کارگروهی جهت ارتقای 

مهارت های عملی برگزار می ش��ود         . شرکت کنند         گان 
ب��ه چن��د          گروه کاری تقسیم ش��د         ه و هر گروه، یكی از 
خد         مات اولویت د         ار د         ر حوزه بهد         اش��ت را مورد          ارزیابی 
و تحلیل اقتصاد         ی قرار می د         هند         .  س��رفصل د         روس 
ارائه ش��د         ه ش��امل: کلیات و مفاهیم اقتصاد          بهد         اشت، 
تقاضا برای مراقبت های سالمت، عرضه مراقبت های 
س��المت، رفت��ار ارائه د         هن��د         گان مراقبت س��المت، 
نارس��ایی د         ر بازارهای س��المت، هزینه یابی و تحلیل 

هزینه ها، مد         ل های توزیع و تخصیص منابع د         ر نظام 
س��المت، عد         ال��ت د         ر ارائ��ه مراقبت های س��المت و 
تأمی��ن مال��ی س��المت، ان��واع روش ه��ای ارزیابی 
اقتصاد         ی، ش��یوه سنجش و ارزش گذاری هزینه ها د         ر 
ارزیاب��ی اقتصاد         ی، ش��یوه س��نجش و ارزش گذاری 
پیامد         های س��المت، قواعد          تصمیم گیری د         ر ارزیابی 
اقتصاد         ی، آشنایی با مد         ل های تحلیل تصمیم، تحلیل 

حساسیت و سیستم های پرد         اخت است.

 برگزاری د         وره های اقتصاد          سالمت توسط معاونت بهد         اشتی د         انشگاه علوم پزشکی ایران

ب��ه گزارش روابط عمومی معاونت بهد         اش��تی: د         کتر 
فرب��د          عب��اد         ی فرد          آذر، باهد         ف ارتقای س��طح کیفی 
خد         مات آزمایش��گاه قطب کش��وری اچ آی وی و نیز 
راه اند         ازی آزمایش��گاه سل و کلینیک ژنتیک معاونت 
بهد         اش��تی د         انش��گاه، د         ر آخرین روز خرد         اد          1397 از 
آزمایش��گاه و پروژه د         ر حال بازس��ازی مرکز خد         مات 

جامع سالمت ولیعصر )عج( بازد         ید          کرد         .
د         کتر فربد          عباد         ی فرد          آذر؛ معاون بهد         اشتی د         انشگاه: 
ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت ارائه خد         م��ات مطلوب به مرد         م 
ش��ریف و نی��ز لزوم بهبود          فضاه��ای فیزیكی ارائه ی 
خد         مت، قرار است با تغییر فضای فیزیكی آزمایشگاه 

قط��ب کش��وری اچ آی وی، برنامه ه��ای مد         اخله ای 
مؤثری برای ارتقای سطح کیفی خد         مات پیشگیری 
انجام ش��ود         .  د         ر اد         امه، از پروژه ی د         ر حال بازس��ازی 

مرکز خد         مات جامع سالمت ولیعصر )عج( نیز بازد         ید          
به عمل آمد         . معاون بهد         اشتی د         انشگاه، رهنمود         های 
الزم د         ر خص��وص اد         ام��ه فعالی��ت پروژه بازس��ازی 
ولی عصر، برای جابجایی آزمایش��گاه قطب کشوری 
HIV، راه اند         ازی آزمایش��گاه س��ل و کلینیک ژنتیک 
معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه ابالغ کرد         . گفتنی است 
بازد         ید         ه��ای فوق، با همراه��ی مهند         س عرب؛ مد         یر 
روابط عمومی، د         کتر گل محمد         ی؛ مد         یر پیش��گیری 
و مب��ارزه با بیماری ها، د         کتر د         نیوی؛ سرپرس��ت امور 
آزمایش��گاه های معاونت بهد         اشتی و د         کتر هاله احمد          

نیا؛ رئیس مرکز بهد         اشت غرب تهران انجام شد         .

بررسی مید         انی معاون بهد         اشتی د         انشگاه به منظور ارتقای کیفی خد         مات آزمایشگاه قطب کشوری HIV و 
راه اند         ازی آزمایشگاه سل و کلینیک ژنتیک د         انشگاه 

ب��ه گزارش روابط عمومی معاونت بهد         اش��تی: د         کتر 
محمد         مهد         ی گویا؛ رئیس مرکز مد         یریت بیماری های 
واگی��ر وزارت متب��وع، طی نام��ه ای، از فعالیت های 
انجام ش��د         ه حوزه ی معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه و 
شبكه بهد         اشت و د         رمان شهریار، د         ر زمینه پیشگیری 

از اید         ز تقد         یر و تشكر کرد         .
ش��ایان ذکر اس��ت برنامه مشترک س��ازمان ملل د         ر 
زمین��ه اید         ز مد         ی��ران منطقه ای که با حضور رانگایان 

گرومورت��ی؛ مد         یر ارزش��یابی د         فت��ر منطقه ای برنامه 
مشترک سازمان ملل متحد          د         ر زمینه اید         ز و د         رود         ی؛ 
مد         یر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد          د         ر 
زمینه اید         ز انجام شد         ؛ د         کتر د         رود         ی؛ نتیجه این پایش 
را بس��یار مثب��ت ارزیاب��ی و تصریح ک��رد         : تیم پایش 
کنن��د         ه تح��ت تأثیر عملكرد          مطلوب د         انش��گاه علوم 
پزش��كی ایران د         ر زمینه اجرای برنامه های آموزش��ی 
 /HIV و پیش��گیری، مراقب��ت و د         رم��ان و بیماریابی

ای��د         ز ق��رار گرفتن��د          و از زحم��ات ح��وزه ی معاونت 
بهد         اشتی د         انشگاه، مد         یریت شبكه بهد         اشت و د         رمان 
ش��هریار، سرپرس��ت و کارکن��ان مرک��ز مش��اوره 
بیماری های رفتاری و باشگاه مثبت قد         رد         انی کرد         ند         . 
ب��ه همی��ن منظور، د         کتر گوی��ا؛ رئیس مرکز مد         یریت 
بیماری های واگیر وزارت متبوع با ارس��ال نامه ای از 
تالش ها و فعالیت های انجام ش��د         ه، تقد         یر و تش��كر 

کرد         .

 تقد         یر و تشکر رئیس مرکز مد         یریت بیماری های واگیر
 وزارت بهد         اشت از فعالیت های انجام شد         ه د         ر زمینه پیشگیری از اید         ز معاونت بهد         اشتی د         انشگاه

معاون��ت بهد         اش��تی د         انش��گاه علوم 
پزش��كی ایران اولین نشست کشوری 
اجرایی برنامه س��المت میان ساالن را 
برگ��زار ک��رد         . ه��د         ف از اج��رای این 
نشس��ت، ارائه راهكارهای الزم جهت 
ارتق��ای برنام��ه، پایش، ارزش��یابی و 
ش��اخص های س��المت میان ساالن 

بود         .
اولین نشست کشوری برنامه سالمت 
میانس��الن د         ر تاریخ ه��ای 24 و 25 
ارد         یبهش��ت ماه امسال و با حضور د         کتر 

برکات��ی؛ مد         ی��رکل د         فت��ر س��المت 
جمعی��ت، خان��واد         ه و م��د         ارس وزارت 

بهد         اشت برگزار شد         . 
د         کتر یمانی؛ معاون اجرایی د         فتر، د         کتر 
س��المت  اد         اره  رئی��س  عالم��ه؛ 
اد         اره  کارشناس��ان  و  میان س��االن 
سالمت میان ساالن وزارت متبوع و نیز 
مسئولین و کارشناسان برنامه سالمت 
عل��وم  د         انش��گاه های  میان س��االن 
پزش��كی کش��ور د         ر این برنامه حضور 

د         اشتند         .

ب��ه گ��زارش روابط عمومی معاونت بهد         اش��تی: نظام 
ارجاع الكترونیک خد         مات بهد         اش��تی به س��طح د         و، د         ر 
حوزه ی تحت پوش��ش معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه 

علوم پزشكی ایران آغاز شد         .
د         کتر فربد          عباد         ی فرد          آذر؛ معاون بهد         اش��تی د         انش��گاه 
گفت: از ارد         یبهش��ت 1397 نظ��ام ارجاع الكترونیک 
خد         مات بهد         اش��تی به س��طح د         و د         ر یكی از شبكه های 

بهد         اشت علوم پزشكی ایران کلید          خورد         ه است.
معاون بهد         اش��تی د         انش��گاه د         ر گفتگو با خبرنگار حوزه 
بهد         اش��ت و د         رم��ان گ��روه علمی پزش��كی باش��گاه 
خبرنگاران جوان، بیان کرد         : مجموعاً 7 شبكه و مرکز 
بهد         اش��ت، باد         ه ها خانه بهد         اشت زیر نظر این د         انشگاه 

فعالی��ت  می کنن��د          ک��ه به طورکلی شهرس��تان های 
رباط کریم، شهریار، قد         س، مالرد         ، بهارستان، غرب و 
ش��مال غرب تهران را پوش��ش می د         هند         . وی با اشاره 
ب��ه بهره من��د         ی 5 میلی��ون و 200 هزار نفر از خد         مات 
ش��بكه های بهد         اشت علوم پزش��كی ایران اد         امه د         اد         : 
خد         مات س��المت ماد         ران، نوزاد         ان و کود         کان، مش��اور 
تغذیه ، س��المت روان، بهد         اش��ت حرفه ای، بهد         اشت 
محیط، مراقبت های سالمند         ی و میان سالی، سالمت 
جوان��ان، نوجوان��ان و م��د         ارس د         ر س��طوح ی��ک، 
اساس��ی ترین خد         مات حوزه پیش��گیری ش��بكه ها و 
مراکز بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران را شامل 
می ش��ود         . د         کت��ر عباد         ی فرد          آذر اف��زود         : اجرای نظام 

ارجاع الكترونیک یكی از اساس��ی ترین نیازها د         ر هر 
اس��تانی اس��ت؛ بنابرای��ن همه اقد         ام��ات الزم برای 
پیاد         ه س��ازی این سیس��تم د         ر س��طح د         و د         ر د         انش��گاه 
انجام ش��د         ه اس��ت تا به واس��طه آن بیماران نیازمند          به 
خد         م��ات تخصصی ت��ر با پیگی��ری و هماهنگی های 
تم��ام و کم��ال ش��بكه ها و مراک��ز بهد         اش��ت ب��ه 
بیمارستان ها و مراکز د         رمانی تخصصی تر ارجاع د         اد         ه 
ش��وند         . برنامه ای که از ارد         یبهش��ت امسال، به شكلی 
عملی اس��تارت خورد          و هم اکنون ش��بكه بهد         اش��ت 
ش��هریار اولین محل ارائه خد         مات س��طح د         و اس��ت و 
به زود         ی د         ر س��ایر ش��بكه های بهد         اشتی این د         انشگاه 

نیز اجرا خواهد          شد         .

برگزاری اولین نشست کشوری اجرایی برنامه سالمت میان ساالن، توسط معاونت بهد         اشتی د         انشگاه علوم 
پزشکی ایران و با حضور مد         یرکل د         فتر سالمت جمعیت، خانواد         ه و مد         ارس وزارت بهد         اشت 

نظام ارجاع الکترونیک خد         مات بهد         اشتی به سطح 2 د         ر د         انشگاه علوم پزشکی ایران کلید          خورد          
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 25-22 تاری��خ  د         ر  د         وم  مرحل��ه  د         ر 
واکسیناس��یون   1397 ارد         یبهش��ت 
تكمیلی فل��ج اطفال، همكاران محترم 
د         ر مراک��ز بهد         اش��ت تابعه، ب��ا توجه به 
جمعیت غیر ایرانی ثبت ش��د         ه د         ر سامانه 
س��یب ب��ا ت��الش بیش��تر موف��ق ب��ه 
ایمن س��ازی ک��ود         کان د         ر خانواره��ای 
بیش��تری ش��د         ند          این گروه از مهاجرین 
به ص��ورت پراکن��د         ه د         ر س��طح مناطق 

تحت پوشش مستقر هستند         .
 د         ر ای��ن مرحل��ه تمامی ک��ود         کان زیر 5 
ایمن س��ازی  ازنظ��ر س��ابقه  س��ال، 
مورد         بررسی قرار گرفتند          و هیچ مورد         ی 

که س��ابقه ایمن س��ازی ند         اش��ته باشد          
مشاهد         ه نشد         .

از هد         ف های��ی د         یگ��ر ای��ن عملی��ات 
جستجو برای کشف موارد          فلج شل حاد          
د         ر 24 ماه گذش��ته اس��ت؛ که د         ر طی 2 
س��ال گذش��ته، هی��چ مورد          فلج ش��ل 
ناگهان��ی گ��زارش نش��د         ه د         ر این گروه 

خانوارها کشف نگرد         ید         .
ای��ن عملی��ات با کم��ک 143 تیم )یک 
نف��ر ثبت کنن��د         ه اطالع��ات و یک نفر 
واکس��یناتور( با د         ر د         ست د         اشتن واکسن 
کارب��ر مجهز به ترمومت��ر، آیس بگ و 
واکس��ن OPV، فرم ه��ای مربوط��ه و 

تراکت ه��ای اطالع رس��انی، د         ر تمامی 
مراکز بهد         اشت و شبكه های بهد         اشت و 
د         رم��ان تابع��ه )ش��مال غ��رب، غرب، 
ش��هریار، رباط کریم، بهارس��تان، شهر 

ق��د         س و م��الرد         ( انج��ام ش��د         ؛ و جمعا 
14985 نف��ر ک��ود         ک زیر 5 س��ال غیر 
ایرانی و 5836 نفر کود         ک زیر 5 س��ال 

ایرانی واکسینه شد         ند         .

حفظ برنامه های ریشه کنی فلج اطفال د         ر کشورمان از 
حساس��یت ویژه ای برخورد         ار است. با توجه به وضعیت 
د         ش��وار کش��ور ازلحاظ هم جواری با د         و کش��ور پولیو 
اند         می��ک د         ر م��رز ش��رق و ع��د         م اطمینان ب��ه کیفیت 
مراقبت و پوش��ش های واکسیناس��یون د         ر کشورهاي 
همس��ایه غربي و ش��مالي، الزم اس��ت براي اطمینان 
یافت��ن از ع��د         م ورود          و چرخش ویروس وحش��ي پولیو 
به وی��ژه د         ر مناط��ق د         ور از د         س��ترس یا د         اراي پوش��ش 
ناکاف��ي واکسیناس��یون و ب��راي حفظ د         س��تاورد         هاي 
حاصله، عملیات س��االنه ایمن س��ازی تكمیلي انجام 
گرد         د          د         ر این برنامه د         و نوبت ایمن س��ازی خانه به خانه 
با واکس��ن خوراکي فلج اطفال به فاصله 4-6 هفته د         ر 
نق��اط پرخطر انجام ش��د          که ط��ي آن به همه کود         کان 
گ��روه ه��د         ف صف��ر تا 59 ماهه بد         ون توجه به س��ابقه 
ایمن س��ازی قبلي آن ها، مجد         د         اً واکس��ن خوراکي فلج 

خوراند         ه شد         .
زمان اجراي به شرح زیر می باشد         

نوبت اول: 20-18 فرورد         ین ���1397
مناطق��ي ک��ه د         ر ای��ن طرح باید          تحت پوش��ش این  ���

برنامه قرار گیرند          عبارتند          از:
تمامي مهاجرین خارجي که د         ر ارد         وگاه هاو یا خارج  ���

از ارد         وگاه ها اقامت د         ارند         

تمامي خانوارهاي س��اکن د         ر کلنی ها و محل تجمع  ���
عمد         ه مهاجرین خارجي

تمامي نقاط )شهرس��تان، ش��هرک، کلنی ها و ...( که  ���
پوشش OPV3 کمتر از 97د         رصد          د         ارند         

تمامي مناطق تحت پوشش تیم هاي سیار ���
تمام��ي ک��ود         کان زیر ���5 س��الي که احتم��اال همراه 

ماد         ران خود          د         ر زند         ان ها اقامت د         ارند         .

د         ر ای��ن عملی��ات د         و کود         ک غیر ایرانی که تاکنون هیچ 
واکسنی د         ریافت نكرد         ه بود         ند          توسط همكاران محترم 
بهارستان )48 تا 59 ماه( و شمال غرب )زیر یک ماه( 

کشف و ایمن سازی شد         ند         

د         رصد          واکسیناسیون گروه هد         فد         رصد          خانواربازد         ید          شد         هجمعیت واکسینه شد         ه د         ر این عملیاتخانوار بازد         ید          شد         هکل خانوارهای هد         فجمعیت هد         فشهرستان
1,6912,2042,2341,764101104بهارستان

2,5533,2013,8812,603121102تهران شمال غرب
1,2701,3801,8941,640137129تهران غرب
1,6731,6112,1632,144134128رباط کریم
467455472503104108شهر قد         س

3,8003,3203,7174,076112107شهریار
3,8133,8893,8963,859100101مالرد         
15,26716,06018,25716,589114109جمع

برخوردار است. با توجه به وضعيت  يا ژهيفلج اطفال در كشورمان از حساسيت و يكن شهير يها حفظ برنامه
با دو كشور پوليو اندميك در مرز شرق و عدم اطمينان به كيفيت مراقبت و  يجوار دشوار كشور ازلحاظ هم

يافتن از عدم ورود و  طمينانواكسيناسيون در كشورهاي همسايه غربي و شمالي، الزم است براي ا يها پوشش
در مناطق دور از دسترس يا داراي پوشش ناكافي واكسيناسيون و براي  ژهيو چرخش ويروس وحشي پوليو به

 يساز منيتكميلي انجام گردد در اين برنامه دو نوبت ا يساز منيفظ دستاوردهاي حاصله، عمليات ساالنه اح
هفته در نقاط پرخطر انجام شد كه طي آن به همه  6-4خانه به خانه با واكسن خوراكي فلج اطفال به فاصله 

ها، مجدداً واكسن خوراكي فلج  آنقبلي  يساز منيماهه بدون توجه به سابقه ا 59كودكان گروه هدف صفر تا 
 .خورانده شد

 باشد ياجراي به شرح زير م زمان

 1397 نيفرورد 18-20اول:  نوبت

 مناطقي كه در اين طرح بايد تحت پوشش اين برنامه قرار گيرند عبارتند از:

 ها اقامت دارند تمامي مهاجرين خارجي كه در اردوگاه هاو يا خارج از اردوگاه .1
 ها و محل تجمع عمده مهاجرين خارجي اي ساكن در كلنيتمامي خانواره .2
 دارند %97كمتر از  OPV3پوشش  كه ...)ها و  شهرستان، شهرك، كلني(تمامي نقاط  .3
 هاي سيار تمامي مناطق تحت پوشش تيم .4
 ها اقامت دارند سالي كه احتماال همراه مادران خود در زندان 5تمامي كودكان زير  .5

 
 ٤٨نکرده بودند توسط همکاران محترم بهارستان ( افتيدر یواکسن چيکه تاکنون ه یرانيا ريدو کودک غ اتيعمل نيدر ا 

 شدند یساز منيماه) کشف و ا کي ريماه) و شمال غرب (ز ٥٩تا 
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نمودار مقايسه اي درصد پوشش خانوار بازديدشده و ايمنسازي تكميلي فلج اطفال نوبت اول در جمعيت ايراني 
  1397سال 

 به تفكيك مراكز تحت پوشش 1397تكميلي فلج اطفال نوبت اول  سازي ايمن اي مقايسهجدول 

 

واكسيناسيون تكميلي فلج اطفال، همكاران محترم در مراكز بهداشت تابعه، با  1397 بهشتيارد 25-22 خيدر تار در مرحله دوم
اين  شدند سازي كودكان در خانوارهاي بيشتري شده در سامانه سيب با تالش بيشتر موفق به ايمن توجه به جمعيت غير ايراني ثبت

 صورت پراكنده در سطح مناطق تحت پوشش مستقر هستند. گروه از مهاجرين به

سازي  سازي موردبررسي قرار گرفتند و هيچ موردي كه سابقه ايمن سال، ازنظر سابقه ايمن 5اين مرحله تمامي كودكان زير  در 
 نداشته باشد مشاهده نشد.

سال گذشته، هيچ  2در طي  كه ماه گذشته است؛ 24هايي ديگر اين عمليات جستجو براي كشف موارد فلج شل حاد در  از هدف
 در اين گروه خانوارها كشف نگرديد. ناگهاني گزارش نشدهمورد فلج شل 
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نمودار مقايسه اي جمعيت غير ايراني واكسينه شده در نوبت اول و دوم سال 
1397  

  1جمعيت واکسينه شده در اين عمليات نوبت   2جمعيت واکسينه شده در اين عمليات نوبت 

 شهرستان
جمعيت 

 هدف

كل 
خانوارهاي 

 هدف

خانوار 
بازديد 

 شده

جمعيت 
واكسينه شده 
 در اين عمليات

درصد 
خانواربازديد 

 شده

 درصد
واكسيناسيون 

 گروه هدف

 104 101 1,764 2,234 2,204 1,691 بهارستان
 102 121 2,603 3,881 3,201 2,553 تهران شمال غرب

 129 137 1,640 1,894 1,380 1,270 تهران غرب
 128 134 2,144 2,163 1,611 1,673 رباط كريم
 108 104 503 472 455 467 شهر قدس

 107 112 4,076 3,717 3,320 3,800 شهريار
 101 100 3,859 3,896 3,889 3,813 مالرد
 109 114 16,589 18,257 16,060 15,267 جمع

جد         ول مقایسه ای ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال نوبت اول 1397 به تفکیک مراکز تحت پوشش
د         ر راس��تاي اج��راي برنام��ه کش��وري پیش��گیري از 
بیماری های ژنتیک و غد         د          و متابولیک بد         و تولد          و اجراي 
برنام��ه غربالگ��ري نوزاد         ان، کلیه نوزاد         ان بد         و تولد          د         ر بین 
روزه��اي 5- 3 تول��د         ، تحت پوش��ش برنامه غربالگري 
ن��وزاد         ان با انجام آزمایش��ات اند         ازه گی��ری میزان فنیل 
آالنی��ن براي بررس��ي بیم��اري PKU )فنیل کتنوري( و 
میزان نقص آنزیم G6PD جهت بررسي بیماري کمبود          
آنزیم مذکور و اند         ازه گیری میزان TSH جهت بررس��ي 
بیماري هیپوتیروئید         ی قرار می گیرند         . د         ر روزهاي کاري 

عاد         ی تعد         اد          190 مرکز غربالگري د         ر سطح مناطق تحت 
پوش��ش د         انش��گاه علوم پزش��كی ایران، وظیفه انجام 
خون گیری از پاش��نه پا و ارس��ال آزمایشات به آزمایشگاه 
مرک��زي معاون��ت بهد         اش��تي و پیگیري م��وارد          مثبت و 
مش��كوک و پیگیري تا تش��خیص نهایي بیماري را بر 
عه��د         ه د         ارن��د         . د         ر ایام تعطیالت رس��می نوروز د         ر س��ال 
1397؛ تع��د         اد          7 مرک��ز غربالگري نوزاد         ان د         ر 7 ش��بكه و 
مرکز بهد         اش��ت تحت پوش��ش د         انش��گاه علوم پزشكي 
ایران فعال بود         ه است. د         ر این مراکز 21 نیروي کارشناس 

حضور فعال د         اشته و وظیفه انجام غربالگري و پیگیري 
موارد          مشكوک د         ر آزمایشات اولیه و پیگیري تا تشخیص 
نهایي و ش��روع د         رمان را د         ر روزهای تعطیل نوروزی بر 
عهد         ه د         اش��تند         . آزمایش��گاه رفرانس مرک��زي معاونت 
بهد         اش��تي د         انش��گاه که وظیفه انجام آزمایش��ات اولیه 
نمونه های ارسالي از مراکز غربالگري نوزاد         ان را بر عهد         ه 
د         ارد          تمام��ي روزه��اي تعطیل از تاریخ 29 /1396/12 تا 
1397/1/16 با وظیفه انجام آزمایشات و ارسال نتایج به 

ستاد          کشیک مراکز بهد         اشت را بر عهد         ه د         اشتند         .

جد         ول اطالعات آماری و جمع بند         ی نهایی غربالگری نوزاد         ان د         ر مراکز غربالگری کشیک نوروزی د         ر مراکز و شبكه های بهد         اشت تحت پوشش د         انشگاه علوم پزشكی شهید          
بهشتی به شرح جد         ول ذیل:

**الزم به ذکر است د         ر روزهای غیر تعطیل نوروز، خد         مات د         ر کلیه مراکز غربالگری همانند          روزهای عاد         ی ارائه شد         ه است.
 تهیه کنند         ه گزارش: بهاره لسانی گویا-کارشناس برنامه غربالگری

گزارش اجرای کشیک نوروزی برنامه غربالگری نوزاد         ان د         ر ایام تعطیالت نوروز 1397
)29 اسفند          96 لغایت 4 فرورد         ین 97 و 9 فرورد         ین لغایت 13 فرورد         ین 97(

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر معاونت بهد         اشتی د         انشگاه علوم پزشکی ایران

جد         ول اطالعات شبكه ها و مراکز بهد         اشت تحت پوشش د         انشگاه علوم پزشكی ایران
تعد         اد          روزهاي کاري فعال د         ر برنامهتعد         اد          نیروي کارشناس فعال د         ر برنامهتعد         اد          مراکز غربالگري نوزاد         ان فعال د         ر برنامهمراکز بهد         اشت و شبكه های بهد         اشت

9 روز7721

جد         ول اطالعات عملكرد         ی غربالگری نوزاد         ان د         ر شبكه ها و مراکز بهد         اشت تحت پوشش د         انشگاه علوم پزشكی ایران

تعد         اد          روزهای 
فعال کاری

تعد         اد          غربالگري 
نوزاد         ان

موارد          PKU معرفي به بیمارستانموارد          بیمار شناسایی شد         هموارد          مشكوک شناسایی شد         ه

TSHPKUG6PDTSHPKUG6PD
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واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در سال 1397
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یازد         هم ش��عبان س��الروز میالد          حضرت علی اکبر )ع( 
مصاد         ف با هش��تم ارد         یبهش��ت روز جوان نام گذاری و 
روز 8 لغای��ت 14 ارد         یبهش��ت به عن��وان هفت��ه جوان 

تعیین شد         ه است.

اهد         اف برگزاری روز و هفته سالمت جوانان:
1- حس��اس س��ازی اجتماعی و معطوف کرد         ن توجه 
جوان��ان به امر س��المت خ��ود          و حیطه هایی که باید          به 

آن توجه کنند         
اب��الغ  خص��وص  د         ر  اجتماع��ی  آگاه س��ازی   -2
سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری

3- آگاهی رس��انی ب��ه خانواد         ه ه��ا د         ر مورد          حیطه های 
اولوی��ت د         ار س��المت جوانان و چگونگی د         رخواس��ت 

د         ریافت خد         مات د         ر این حیطه ها
4- ارائ��ه خد         مات مرتب��ط د         ر مراکز زیرمجموعه وزارت 

بهد         اش��ت، ش��هرد         اری، وزارت علوم و هالل احمر و ...
انجام مشاوره و اطالع رسانی توسط کارشناسان مرتبط

5- آش��نایی واحد         های ارائه خد         مات د         ر س��ازمان های 
ذی ربط، د         ر خصوص لزوم پرد         اختن به سالمت جوانان 
و ضرورت برنامه ریزی به منظور تأمین منابع و ساختار 
س��ازی جهت ارائه این گونه خد         مات د         ر آیند         ه برای این 

گروه سنی
د         ر راس��تای اهد         اف فوق برنامه های این هفته به ش��رح 
ذیل د         ر حوزه معاونت بهد         اشتی د         انشگاه علوم پزشكی 

ایران برگزار شد         :
تشكیل کمیته برگزاری مراسم ���

مصاحبه با رسانه ���
راه ان��د         ازی غرفه های مش��اوره د         ر خصوص س��بک  ���
زند         گی س��الم و ارزیابی س��المت جوانان 18-29 سال 

به طور رایگان، طبق بسته خد         مت سالمت جوانان

برگ��زاری س��مینارها، همایش ه��ا و مس��ابقات و  ���
نشس��ت های اطالع رسانی با حضور جوانان با تاکید          بر 
ترویج س��بک زند         گی سالم، اطالع رسانی د         ر خصوص 
ازد         واج س��الم، پیش��گیری از رفتارهای مخاطره آمیز، 
پیش��گیری از س��وانح و حواد         ث، تغذیه س��الم، فعالیت 
فیزیك��ی مناس��ب و موضوعات روزش��مار هفته ملی 
جوان، از طریق ش��هرد         اری، د         انش��گاه ها، حوزه علمیه، 

ارتش، اد         ارات و ...
ایج��اد          فضاه��ای اطالع رس��انی د         ر اماکن عمومی  ���
مرتبط با جوانان مانند          پارک ها، فرهنگس��راها، مراکز 

تفریحی، باشگاه های ورزشی و ...
برپای��ی غرف��ه جوانان د         ر د         هكد         ه س��المت معاونت  ���
بهد         اش��تی د         ر پرد         یس همت که مش��اوره، توزیع مكمل 
ویتامین د         ، جذب سفیران سالمت و انجام معاینات د         ر 

این غرفه انجام شد         .

روز ملی جوان با شعار شاد          زیستن را تجربه کنیم

بی ش��ک »هفتۀ س��المت« فرصت مغتنمی است تا با 
بیان اهمیت و جایگاه بس��یار مهم امر س��المت و سهم 
آن د         ر تحق��ق توس��عۀ پای��د         ار، ب��ر مش��ارکت مرد         م و 
همراهی مجموعه نهاد         های حاکمیتی و اجرایی تأکید          
ش��ود         . د         ر همین راس��تا و با توجه به شعار هفته سالمت 
امس��ال که از طرف س��ازمان جهانی بهد         اشت سالمت 
براي همه »نام گذاری شد         ه است و ازآنجایی که تغذیه 

یكی از اساس��ی ترین ارکان س��المت است لذا« تغذیه 
سالم براي همه د         ر قالب شعار کلی سالمت براي همه 
از سوی د         فتر بهبود          تغذیه وزارت متبوع د         ر نظر گرفته 
ش��د          تا با حس��اس س��ازي جامعه د         ر خصوص تغذیه 
س��الم، کنت��رل وزن، کاهش ش��یوع چاق��ی از طریق 
معرف��ی مراقبت ه��ای تغذی��ه ای ارائه ش��د         ه توس��ط 
کارشناس��ان تغذیه د         ر مراکز خد         مات جامع س��المت 

قد         م��ی د         ر جه��ت تأمین و حفظ س��المت عموم مرد         م 
برد         اش��ته ش��ود         . به همی��ن منظور گ��روه بهبود          تغذیه 
معاونت بهد         اش��تی د         انشگاه با برپایی غرفه های متعد         د          
و ارائه خد         مات تن س��نجی، مش��اوره تغذیه و آموزش د         ر 
اد         ارات و مناطق مختلف تحت پوشش د         انشگاه توسط 
کارشناس��ان تغذی��ه، اقد         ام به حس��اس س��ازی مرد         م 

نسبت به این امر مهم نمود         .

برپایی ���38 غرفه د         ر وزارت بهد         اش��ت، د         رمان و آموزش پزش��كی، د         هكد         ه س��المت، 
اد         ارات و مكان ه��ای پرت��رد         د          د         ر مناط��ق تح��ت پوش��ش د         انش��گاه و ارائه خد         مات 

تن سنجی و مشاوره تغذیه به 1805 نفر

 برگزاری ���674 جلس��ه آموزش��ی د         ر خصوص مباحث تغذیه ای توس��ط کارشناسان 
تغذیه جهت 19621 نفر از مراجعین به مراکز جامع خد         مات س��المت و پایگاه های 
س��المت، پرس��نل بهد         اشتی، سفیران سالمت، د         انش آموزان و اولیاء ایشان، پرسنل 

اد         رارت و کارخانه ها، فرهنگسراها، سراهای محله، حسینه ها، مساجد          و ...

 برگزاری 49 مراسم صبحانه سالم د         ر مد         ارس و مهد         های کود         ک با حضور ���1431 
نفر

 برگزاری ���32 جش��نواره غذای س��الم د         ر مراکز خد         مات جامع س��المت، مد         ارس و 
مهد         های کود         ک با حضور 1122 نفر

س��االنه د         ر آمری��كا 1/2 میلیون نف��ر د         چار حمله قلبی 
می ش��وند          ک��ه ش��مار زیاد         ی از این حم��الت منجر به 
فوت بیماران می شود         . بیشتر این حمالت قلبی، ناشی 
از بیم��اری عروق خون رس��ان قلب )عروق کرونری( 
هس��تند         . حمالت قلبی ش��ایع ترین د         لیل مرگ مرد         ان 
وزن��ان د         ر آمری��كا هس��تند         ؛ اما 70 د         رصد          این حمالت، 
بد         ون هش��د         ار قبلی رخ می د         هند          و عالئم تا زمانی که 
ش��خص بر زمین بیافتد         ، نفس��ش تنگ ش��ود          و از د         رد          و 
احساس فشار د         ر سینه ناالن شود         ؛ چند         ان خود          را بروز 
نمی د         هن��د         . پزش��كانی هم که به می��د         ان مبارزه با این 
انس��د         اد         های عروقی می روند         ، موفقیت چند         انی کس��ب 
نمی کنند         . بنابراین د         ر آیند         ه هم اگر مسیر تشخیصی و 
د         رمانی فعلی را طی کنیم، تحول چند         انی را د         ر کاهش 
مرگ ومیر ناش��ی از حمالت قلبی ش��اهد          نخواهیم بود         ؛ 
مگ��ر اینك��ه بتوانی��م قبل از اینكه عالئ��م بیماری رخ 
بد         ه��د          و حمله ای صورت بگیرد         ، جایگاه محتمل تنگی 

و انسد         اد         ها را پیش بینی کنیم!

آیا می شود          چنین کاری را انجام د         اد         ؟
اینجاس��ت ک��ه تكنول��وژی ب��ه کم��ک م��ا می آید         ، 
همان گونه که فضانورد         ان از الگوریتم های کامپیوتری 
برای مد         ل سازی پیچید         گی های گیتی استفاد         ه می کنند          
و به همان صورت که الگوریتم های س��ایت نتفلیكس 
می توانند          بفهمند          که شما به کد         ام فیلم ها عالقه د         ارید         ، 
می ت��وان از کامپیوت��ر برای ممكن کرد         ن کاری که د         ر 
حال حاضر غیرممكن به نظر می رس��د         ، اس��تفاد         ه کرد         . 
ب��رای ممك��ن ک��رد         ن ای��ن مه��م، اف��راد          زی��اد         ی 
د         ست به د         ست هم د         اد         ه اند         : د         انشمند         ان علوم کامپیوتر و 
پزش��كان د         انش��گاه هاروارد         ، پزش��كان و متخصصان 
تصویربرد         اری بیمارس��تان زنان بوس��تون و آزمایشگاه 

از  گروه��ی   ،Brigham برای��گام  تصویرب��رد         اری 
د         انش��مند         ان عل��وم کامپیوت��ر و فیزیكد         انان ایتالیایی و 
سازند         گان تراشه های کامپیوتری NVIDIA، با استفاد         ه 
از کامپیوت��ری ب��ا پرد         ازند         ه های گرافیك��ی به مطالعه 
د         ینامی��ک مایع��ات ک��ه د         ر اینجا خون جاری د         ر عروق 
کرون��ر اس��ت، پرد         اخته ان��د         . فناوری آن ها موس��وم به 
 multiscale بررس��ی همود         ینامیک چند         مقیاس��ی یا
hemodynamics است. با کمک این فناوری نه تنها 
می توان با د         قت متوجه ش��د          که خون چگونه د         ر عروق 
کرون��ر ی��ک بیمار به گ��رد         ش د         رمی آید         ، بلكه می توان 
جایگاه هایی را که محتمل است د         ر آیند         ه د         چار انسد         اد          
ش��وند         ، پیش بین��ی کرد         ؛ به عبارت د         یگ��ر با کمک این 
فن��اوری می ت��وان حم��الت قلبی را قب��ل از رخ د         اد         ن 
آن ه��ا پیش بین��ی ک��رد         . اطالعاتی که بای��د          به خورد          
برنامه ه��ای ای��ن فناوری د         اد         ه باش��ند          ت��ا با انجام یک 

سی تی اسكن ساد         ه به د         ست  آیند         .
جهت د         رک بیشتر موضوع، اول باید          بد         انید          که چگونه 
ی��ک حمل��ه قلبی رخ می د         هد         ؛ حمل��ه قلبی زمانی رخ 
می د         هد          که لخته )پالکی( د         رروی سطح د         اخلی عروق 
کرونری ایجاد          ش��ود          و مس��یر جریان خون را س��د          کند         . 
این پالک ها د         ر مناطقی ایجاد          می ش��وند          که فش��ار یا 
استرس جریان خون د         ر مسیر عروق کمتر است. برای 
فه��م بیش��تر رود         خان��ه گل آلود         ی را مجس��م کنید          که 
رسوبات بیشتر د         رجاهایی که سرعت جریان آب کمتر 

می شود         ، نشست می کنند         .
با فناوری  که تا حال حاضر د         اش��تیم، تعیین جاهایی از 
ع��روق کرون��ر که میزان اس��ترس جریان خون کمتر 
اس��ت، ممكن نبود         . باید          د         ر نظر د         اش��ت که آناتومی و 
ش��كل ع��روق کرون��ر هر ش��خص با ش��خص د         یگر 
متفاوت است، بنابراین نمی توان یک حكم کلی د         اد          و 

مثاًل گفت د         ر همه اشخاص، احتمال انسد         اد          د         ر ابتد         ای 
ش��ریان نزولی قد         امی چپ قلب بیش��تر است. پس باید          
د         ر ه��ر ف��رد         ، به طور خاص، نوع جریان خون د         ر عروق 
کرون��ر تحلی��ل ش��ود         . وقتی از ف��رد         ی، آنژیوگرافی به 
عمل می آید         ، تنگی هایی که د         ر همان هنگام د         ر عروق 
کرونری اش وجود          د         ارد         ، مش��خص می شود         ؛ اما باید          د         ر 
نظر د         اشت که پزشكان این کار را فقط برای بیمارانی 
انج��ام می د         هن��د          ک��ه احتمال تنگی و مش��كل عروق 
کرون��ری د         ر آن ه��ا باالس��ت. ازآنجاک��ه آنژیوگرافی 
اقد         امی تهاجمی و گران اس��ت، انجامش، د         ر ش��خصی 
ک��ه احتم��ال کمی برای مش��كل عروق کرونری د         ر او 
وجود          د         ارد         ، غیرضروری است و مقرون به صرفه نیست. 
اگر می شد          به کمک سی تی اسكن اطالعات الزم را از 
د         رخ��ت ع��روق کرون��ری گرفت و س��پس با تحلیل و 
مد         ل س��ازی جری��ان خون، مكان هایی را که مس��تعد          
تنگی و انس��د         اد          هس��تند         ، شناس��ایی کنیم؛ می توان به 
هد         ف اصلی رس��ید         ، اما مد         ل س��ازی جریان د         ر مس��یر 

پیچید         ه عروق کرونری کار واقعًا د         شواری است.
برآورد          می ش��ود          که پزش��كان بتوانند          د         ر طی پنج تا د         ه 
سال د         یگر، با انجام یک سی تی و د         ر طی چند          ساعت، 
به ص��ورت روتین، بیمارانی را که مایل باش��ند          ازلحاظ 
ع��روق کرون��ری و محل های محتمل تنگی د         ر آیند         ه، 

مورد         بررسی قرار بد         هند         .
ممكن اس��ت د         ر د         هه آیند         ه ش��مایی که هیچ عالمت 
قلبی ند         ارید         ، به پزش��كتان مراجعه کنید          و پزش��كتان به 
ش��ما بگوید         :با توجه به س��بک زند         گی ش��ما و تحلیل 
د         ینامیک جریان خون د         ر عروق کرونری تان، ش��ما تا 
پن��ج س��ال آیند         ه د         ر ش��ریان س��یرکوفلكس، پالکی 
تشكیل خواهید          د         اد          و از آن به بعد          به صورت فزایند         ه ای 

احتمال سكته قلبی د         ر شما می رود         !

چگونه مد         ل سازی کامپیوتری به پزشکان 
امکان پیش بینی حمالت قلبی را قبل از وقوع آن ها خواهد          د         اد         ؟

مهند         س علی اکبر کرد         ،  مهند         س لیال د         ولتی
کارشناس IT  معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران
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با راه اند         ازی پروند         ه الكترونیک س��المت و نظام ارجاع پزش��ک مرکز خد         مات جامع س��المت از تمام سوابق 
خانواد         گي، بیماري ها و مش��كالت این بیمار اطالع پید         ا مي کند         ، بنابراین هرگاه بیمار به پزش��ک مراجعه 
کند         ، پزش��ک د         قیقًا مي د         اند          که مش��كالت قبلي این بیمار چه بود         ه و د         ر حال حاضر چه اقد         ام پزش��كي باید          
براي وي صورت گیرد          و اگر احتیاج به اقد         امات پزشكي، تخصصي و یا آزمایشگاهي وجود          د         اشته باشد          به 
پزش��ک مربوطه ارجاع مي د         هد          و این امر س��بب جلوگیري از هد         ر رفتن هزینه ها ش��د         ه و د         یگر نیازي نیس��ت 
که بیمار د         ر یک روز براي یک بیماری س��رپایي و جزئی به چند          متخصص مراجعه کند         . پس از ارجاع فرد          
ب��ه س��طوح تخصص��ي، مس��ئولیت پیگیری اقد         امات انجام ش��د         ه را نیز به عهد         ه  د         ارن��د         . بزرگ ترین مزیت 
سیس��تم ارجاع افزایش کیفیت اثربخش��ی خد         مات به افراد          جامعه و مراقبت بهینه ایش��ان اس��ت و به تبع د         ر 
جلوگیری از د         رمان بیش  ازاند         ازه نیز مؤثر اس��ت. د         ر مقابل د         ر نظام ارجاع همیش��ه باید          مراقب د         رمان کمتر 
از ح��د          نی��از نی��ز بود         . کند          ش��د         ن و طوالنی تر ش��د         ن فرآیند         های د         رمانی نیز از د         یگر مش��كالت 

می تواند          باشد         .
خد         مت ه��ا و مراقبت هاي س��المت د         ر س��ه س��طح د         ر اختی��ار جمعیت گذارد         ه 

مي شود         :
س��طح یک ارائه خد         مت واحد         ي د         ر نظام س��المت اس��ت که به طور 
معم��ول د         رجای��ی نزد         یک به محل زند         گي مرد         م )جمعیت تحت 
پوش��ش( ق��رار د         ارد          و د         ر آن نخس��تین تم��اس ف��رد          با نظام 
س��المت از طریق پزش��ک مرکز خد         مات جامع سالمت یا 
تیم س��المت اتفاق می افتد         . خد         مات ارتقاي س��المت، 
پیش��گیري و د         رمان ه��اي اولیه، ثب��ت اطالعات د         ر 
پرون��د         ه الكترونیک س��المت و ارج��اع و پیگیري 
بیم��ار عم��د         ه ي خد         مات این س��طح را تش��كیل 
مي د         هد          که د         ر چارچوب خد         مات واحد          پزش��كي، 
تجوی��ز د         ارو و د         رخواس��ت انج��ام خد         م��ات 
پاراکلینی��ک ش��كل مي گیرد         . س��طح د         و ارائه 
خد         م��ت واحد         ي د         ر نظام س��المت که خد         مات 
د         رم��ان تخصص��ي س��رپایي یا بس��تري را د         ر 
اختیار ارجاع شد         گان از سطح یک قرار مي د         هد          
و س��پس پزش��ک ارجاع کنند         ه را از نتیجه کار 
خوی��ش مطلع مي س��ازد         . خد         م��ات تخصصي 
س��رپایي، خد         مات بس��تري، تجویز د         ارو و د         یگر 
محصوالت پزش��كي و د         رخواس��ت انجام خد         مات 

پاراکلینیک از فعالیت هاي این سطح است.
س��طح سه ارائه خد         مت شامل خد         مات فوق تخصصي 
و توان بخش��ی س��رپایي یا بستري د         اراي اولویت، تأمین 
د         ارو و د         یگر اقالم پزش��كي و خد         مات پاراکلینیک مي باش��د         . 
بازخورد          خد         مات این س��طح د         ر اختیار س��طح ارجاع کنند         ه قرار 
مي گیرد         . ش��ایان ذکر اس��ت فوریت ها از این قاعد         ه مستثني هستند          
و د         ریاف��ت مس��تقیم خد         م��ت اف��راد          د         چار فوریت د         ر حال��ت اضطرار به 
واحد         هاي اورژانس یا بیمارستانی د         ر این نظام پیش بینی شد         ه است. مجموعه 
فرآیند         هایي که مس��یر حرکت و ارتباط فرد          را د         ر س��طوح س��ه گانه خد         مات این نظام 
تعیی��ن می کن��د          ارج��اع نام د         ارد         . اطالعات فرد          ارجاع ش��د         ه د         رنهای��ت د         ر پروند         ه الكترونیک 
س��المت ش��خص از طریق ارس��ال بازخورد          از س��طوح باال ثبت مي شود         . بازخورد          گزارش کاملي از وضعیت 
فرد          ارجاع ش��د         ه و اقد         امات انجام ش��د         ه براي وي اس��ت که نتیجه مصاحبه و معاینه فیزیكي، روند          تش��خیص 
و د         رم��ان را د         ر برمی گی��رد         . د         ر ح��ال حاض��ر نظ��ام ارج��اع الكترونیک با بهره گی��ری از پروند         ه الكترونیک 
س��المت )س��امانه س��یب( و سیستم HIS د         ر بیمارستان امام سجاد          )ع( شهرستان شهریار به صورت پایلوت 
به اجرا د         ر آمد         ه اس��ت. امید          اس��ت با رفع مش��كالت فعلی، نظام ارجاع الكترونیک د         ر تمام بیمارس��تان ها 
تس��ری یابد         . انتظار مي رود          پزش��ک متخصص پس از پذیرفتن فرد          ارجاع ش��د         ه از س��وي پزش��ک مرکز 
خد         مات جامع س��المت بازخورد          ارائه د         هد         . با این عمل نه تنها پزش��ک مرکز خد         مات جامع س��المت د         ر 
جریان وضعیت فرد          ارجاع ش��د         ه قرار می گیرد          بلكه پزش��ک متخصص، ارجاع کنند         ه ی بیمار را از کارها و 

تصمیم هاي خویش و آنچه باید          د         ر آیند         ه توسط پزشک عمومی صورت گیرد          آگاه مي کند         .

س��المت د         ه��ان و د         ن��د         ان، بخش مهمي از س��المت 
عمومي است که د         ر کیفیت زند         گي افراد          جامعه به ویژه 
ک��ود         کان، نق��ش چش��مگیري د         ارد          و عد         م توجه به آن 
هزین��ه و مش��كالت عد         ی��د         ه ای را د         ر آین��د         ه به د         نبال 
خواهد          د         اش��ت. د         ر کش��ور ما، به د         لیل عد         م د         سترس��ی 
مناس��ب اف��راد         ، ب��ه د         ریاف��ت خد         مات د         ند         انپزش��كي 
ازیک ط��رف و از س��وی د         یگ��ر هزینه ه��ای ب��االی 
د         ند         انپزش��كي و عد         م پوش��ش مناسب بیمه ای، میزان 
پوس��ید         گي د         ند         ان ها د         ر این س��نین باال رفته اس��ت. لذا 
توجه بیش��تر والد         ین به امر پیش��گیري از پوس��ید         گي 
د         ند         ان��ي کود         کان، می تواند          بس��یار مؤثر باش��د         . به این 
منظ��ور ط��رح تح��ول س��المت د         ه��ان و د         ن��د         ان 
د         انش آم��وزان، باه��د         ف پیش��گیري و کاه��ش میزان 
پوس��ید         گي د         ن��د         ان د         ان��ش آموزان، به اج��را د         رآمد          که 
به صورت گسترد         ه د         ر سطح مد         ارس ابتد         ایی کل کشور 

این برنامه اد         امه یافت.

ای��ن برنامه ش��امل مراح��ل آموزش، معاین��ه، تعیین 
نیازه��اي د         رمان��ي، تكمی��ل شناس��نامه الكترونیک 
س��المت د         ه��ان و د         ن��د         ان و ارائه خد         مات پیش��گیري 

)استفاد         ه از وارنیش فلوراید         ( می باشد         .
پوس��ید         گي د         ند         اني با اس��تفاد         ه از میزان پایین و مستمر 
فلورای��د          قابل پیش��گیری هس��تند         . فلورای��د          یک ماد         ه 
طبیعی است که به صورت ترکیبی د         ر خاک، آب وهوا و 

همچنین غذاهای مختلف یافت می شود         .
ب��ر طب��ق مجموعه ای از مطالعات جهانی، اس��تفاد         ه از 
فلوراید          به صورت موضعی می تواند          به طور متوسط 26 
د         رصد          باعث کاهش پوس��ید         گی ش��ود          که این میزان د         ر 
اس��تفاد         ه از وارنی��ش فلورای��د          می تواند          ب��ه 46 د         رصد          
برس��د         . وارنیش فلوراید          مایعي غلیظ، چسبند         ه و حاوي 
فلوراید          اس��ت که اس��تفاد         ه از آن برای کود         کان؛ عالوه 
بر ایمن بود         ن و انجام آسان آن، بد         ون د         رد          و ناراحتي و 
بد         ون نیاز به بی حسی می باشد          و به راحتی توسط برس 

ه��اي ی��ک بار مصرف ب��ر روي د         ند         ان ه��ای کود         ک 
مالید         ه می ش��ود          و یک تجربه د         ند         انپزش��كي خوش��ایند          
براي کود         ک محسوب می شود         . وارنیش هاي فلوراید         ، 
غالب��ًا باع��ث تغیی��ر رن��گ موقتي د         ن��د         ان )زرد         رنگ( 
می گرد         د          که باگذش��ت زمان و پس از جذب فلوراید         ، با 
پاک ش��د         ن وارنیش از س��طح د         ند         ان این تغییر رنگ از 
بین می رود         . همان طور که می د         انید         ، س��المت د         هان و 
د         ن��د         ان نق��ش مهمی د         ر س��المت عموم��ی و کیفیت 
زند         گ��ی انس��ان د         ارد         . د         ر این میان پوس��ید         گي د         ند         ان، 
به عنوان ش��ایع ترین بیماری عفونی د         ر جوامع بش��ری 
اس��ت. مطالع��ات بس��یاری نش��ان می د         هن��د          ک��ه 
میكروب های ایجاد         کنند         ه بیماری های د         هان و د         ند         ان، 
د         ر ب��روز بس��یاری از بیمار ه��ای خطرن��اک، مانن��د          
بیماری ه��ای قلبی-عروق��ی و گوارش��ی نقش مؤثر 
د         اشته و حتی باعث زایمان زود         رس د         ر ماد         ران بارد         ار و 
تولد          نوزاد         ان نارس می گرد         د          و عالوه بر این، مشكالت 
د         هان و د         ند         ان د         ر بس��یاری از موارد          نیز به د         لیل ایجاد          
زش��تی لبخن��د          و نم��ای نازیبای ص��ورت، باعث وقوع 
اخت��الالت اجتماع��ی می گ��رد         د         . آخری��ن مطالع��ه 
انجام ش��د         ه پیرامون وضعیت س��المت د         هان و د         ند         ان 
مرد         م ایران نشان می د         هد          که به طور متوسط د         ر د         هان 
هر کود         ک 6 ساله ایرانی د         ر بد         و ورود          به مد         رسه، حد         ود          
چند          د         ند         ان ش��یری پوسید         ه مشاهد         ه می شود         . ازآنجاکه 
میكروب های پوسید         گی زا، قابلیت انتقال از یک د         ند         ان 
ب��ه د         ن��د         ان د         یگ��ر را د         ارند         ؛ لذا باوج��ود          این همه د         ند         ان 
وق��وع  می ت��وان  ک��ود         کان،  د         ه��ان  د         ر  پوس��ید         ه 
پوسید         گی های شد         ید         تری را د         ر د         ند         ان های د         ائمی آنان 
پیش بین��ی نمود         . خوش��بختانه تاکنون مطالعات معتبر 
بین المللی بس��یار زیاد         ی به چاپ رس��ید         ه که نش��ان 
می د         هن��د         ؛ می ت��وان ب��ا اقد         امات��ی س��اد         ه، از بروز این 
بیم��اری ش��ایع و مخ��رب د         ر بی��ش از 90د         رصد          موارد          
جلوگی��ری ک��رد         . د         ر این راس��تا و د         ر تد         اوم روند          اجرای 
طرح تحول س��المت د         ر کش��ور، باهد         ف پیشگیري از 
پوس��ید         گي د         ند         ان های د         ان��ش آموزان ایرانی و ارتقای 
س��المت د         ه��ان و د         ند         ان آن��ان، اقد         ام به اجرای یكی از 
فراگیرتری��ن، برنامه های پیش��گیرانه د         ر کل کش��ور 
نمود         ه؛ که بر اس��اس آن د         رصد         د          اس��ت تا تمامی د         انش 
آموزان د         وره ابتد         ایی کش��ور را به مد         ت ش��ش س��ال 
تحت پوش��ش خد         مات ارتقایی سالمت د         هان و د         ند         ان 
قرار د         هد         . به منظور تقویت نسج د         ند         ان کود         کان ایرانی 
و ب��ر اس��اس آخری��ن و معتبرتری��ن، اطالعات علمی 
منتشرش��د         ه د         ر د         نیا که زد         ن وارنیش فلوراید          به س��طح 
د         ند         ان کود         کان، د         ر د         و نوبت طی یک س��ال را یكی از 
مؤثرتری��ن روش ه��ا د         ر جلوگیری از وقوع پوس��ید         گی 

د         ند         ان د         ر کود         کان معرفی می کنند         .

راه انــد         ازی پـــروند         ه 
الکترونیک سـامت و 
نظـام ارجـاع پزشـک

د         کتر علیرضا طهرانی یزد         ی
مد         یر گره گس��ترش ش��بكه و ارتقای س��المت 

معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

 طرح تحول سالمت د         هان و د         ند         ان د         انش آموزان

وارنیش فلوراید          تراپی
د         کتر فتانه رهنما

مد         یر گروه سالمت د         هان و د         ند         ان معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

پروانه حسینی
کارشناس سالمت د         هان و د         ند         ان معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران
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مقد         مه
از مهم ترین اص�ول اس���الم، ))والی�ت(( اس��ت. والیت به معنای پذیرفتن 
رهب��ری پیش��وای اله���ی و نیز اعتقاد          ب��ه این که امامان معصوم پس از پیامبر 
اس��الم )ص( از س��وی خد         اوند          بر م�رد         م والی�ت د         ارن�د         . ن�ظ�ام س�ی�اس���ی 
اس��الم و ش��یوه حكومتی د         ین بر پایه والیت اس��ت و مالک م�س���لم�ان�ی 
پ�س از اط�اع�ت از رس���ول خ�د         ا )ص( والیت پذیری اس��ت. بش��ر برای 
پیم��ود         ن راه س���ع�اد         ت چ��اره ای ج���ز ت�ب�ع�ی���ت و پ�ی���روی از فرامین 
راهنمای��ان اله��ی ن��د         ارد          بد         ین جهت هرگاه م�س��لمانان حول محور والیت 
جمع ش��د         ه و تابع بی و چون و چرای والیت بود         ه اند          پیروزی و س���عاد         ت د         نیا 
و آخرت را کس��ب نمود         ه اند         . ت�ج�لی ف�ی�ض اله�ی د         ر خ�لق�ت و ه�د         ای�ت 
ب�ش���ری�ت و ن�ی�ز م�ن�ش���اء ع�روج و ت�ك�ام�ل انسان ها ))والیت(( است. 
س��اختمان رفی��ع نظام هس��تی و د         ین حیات بخش اس��الم ب��ر این ب�ن�ی�ان 
م�رص�وص بنا نهاد         ه ش��د         ه اس��ت؛ و والیتمد         اری تنها راه س��عاد         ت و نجات 
انسان ها از ض�اللت و گ�م�راه�ی اس�ت. والی�ت زالل ک�وث�ر ج�وش�ان�ی 
اس�ت ک�ه از ع�الم غیب و نشئه ملكوت سرچشمه گرفته و تا سرزمین های 

استقرار نهاد          حكومت د         ینی جاری است.

والیت د         ر اصطالح
برای اصطالح »والیت« تعریف های گوناگونی ارائه ش��د         ه اس��ت. هر یک از 
این تعاریف، به جنبه ای از شؤون »ولی« توجه د         ارد         . به عنوان نمونه، مرحوم 
نائین��ی د         ر تعری��ف »والیت« بیان می کند          که والیت نوعی ریاس��ت بر مرد         م 
د         ر ام��ور د         ین��ی و د         نیای��ی، زند         گی و آخرت ایش��ان اس��ت. مرحوم بحر العلوم 
والیت را حفظ مرد         م و رعایت مصلحت آنان د         ر امور د         نیا و آخرت و ضرورت 
جلوگیری از فس��اد          یا افس��اد          آن چیزی می د         اند          که به مصلحت مرد         م باش��د         . 
میرزا فتاح ش��هید         ی معتقد          اس��ت: والیت این اس��ت که انسان والی و حاکم بر 
س��رزمینی گ��رد         د         . د         رواقع والیت، مباش��رت انس��ان بر امر د         یگ��ران و اقد         ام 
نمود         ن او بر کاری اس��ت، به این د         لیل که او قاد         ر بود         ه و تس��لّط بر امور د         ارد         . 
برخ��ی د         یگ��ر، والیت را نوع��ی رهبری ربانی، خالی از وحی تلقی می کند          که 
خد         اون��د          متع��ال ب��رای اد         اره امور بند         گان��ش و بر عهد         ه گرفتن مصالح آنان، بر 
اس��اس قانون الهی تا رس��ید         ن به عد         الت به برخی از بند         گان خویش واگذار 
نمود         ه اس��ت. عد         ه ای نیز د         ر تعریف والیت، به آثار و لوازم آن اش��اره د         اش��ته و 
والی��ت را ب��ه نف��وذ عم��ل یا کس��ی که مح��ل رجوع رعیت اس��ت، تعریف 
نمود         ه اند         . از سوی د         یگر، برخی نیز والیت را سلطنت بر فرد          یا اجتماع تصور 
نمود         ه و والیِت زعامت را به معنی رهبری اجتماعی  �  سیاس��ی و د         ینی برای 
رفع نیاز اجتماع و د         ین معرفی نمود         ه اند         . به نظر می رسد         ، آنچه را که می توان 
به عن��وان تعری��ف اصطالح��ی »والی��ت« بیان کرد         ، این اس��ت که والیت، 
عبارت اس��ت از: رهبری و اد         اره امور د         ینی و د         نیوی مرد         م بر اس��اس قوانین 
الهی برای د         س��ت یابی به عد         الت و رس��ید         ن به س��عاد         ت د         نیا و آخرت که الزمه 

آن فرمان د         اد         ن و فرمان پذیری می باشد         .

چگونگی حضور والیت د         ر وجود          انسان و جامعه:
ش��ئون اصلی انس��ان را می توان س��ه چیز د         انس��ت: 1. ش��ناخت 2. عواطف و 
میل ه��ا 3. کنش ه��ا ک��ه حاص��ل جمع و برآیند          د         و م��ورد          قبلی یعنی بینش و 
گرایش اس��ت. هرگاه ماد         ه »ولی« د         ر مورد          د         و انس��ان بكار رود          به آن معنی 
اس��ت که آن ها تا بد         ان حد          به یكد         یگر نزد         یک ش��د         ه اند          که د         ر امور س��ه گانه 
فوق یكی گش��ته اند          یعنی ش��ناخت ها و معرفت های ایش��ان شبیه هم است، 
عواطف و احساس��ات آن ها به هم آمیخته ش��د         ه و یكد         یگر را د         وس��ت د         ارند          و 
د         رنهایت رفتارش��ان نیز مش��ابه هم اس��ت مفهوم حقیقی والیت بیانگر چنین 
رابطه تنگاتنگ و هماهنگی اس��ت؛ بنابراین کس��ی والیت د         ارد          که ولی را 
بشناس��د         ؛ و فراتر از آن بافكر و عمل ولی آش��نا باش��د          و با او همفكر ش��ود          و 

عمل��ش را ب��ا عم��ل ول��ی هم جه��ت و هماهنگ کند          و د         نب��ال او راه بیفتد          و 
خود         ش را ازنظر فكری و عملی پیوسته با ولی بخواند         .

ضرورت و اهمیت والیت
فلس��فه نبوت تعلیم و تربیت انسان هاس��ت؛ اما این تعلیم و تربیت نه تک تک 
صورت می گیرد          و نه با بنای یک مكتب علمی و فلس��فی. بلكه پیامبر کاری 
استوارتر و ریشه د         ارتر ارائه می کند          و آن ساختن یک کارخانه انسان سازی به 
نام جامعه اس��المی اس��ت. جامعه اس��المی یعنی آن جامعه و تمد         نی که د         ر 
رأس آن جامعه خد         ا حكومت می کند         ؛ قوانین جامعه قوانین الهی است. عزل 
و نصب ها برحسب فرمان اوست. تشكیالت را د         ین خد         ا به وجود          می آورد          د         ر 
این جامعه هر که بیاید          به س��وی انس��انیت س��وق د         اد         ه می شود          اگر هم انسان 
کامل نشود          مجبور است به رفتار انسان ها حرکت کند         . برای این کار به یک 
جمع به هم پیوس��ته متحد          نیاز اس��ت که از اعماق قلب به آن مؤمن بود         ه و با 
گام های��ی اس��توار د         ر پ��ی تحق��ق آن باش��ند         . ب��رای این که این ه��ا د         ر د         یگر 
جریان ها هضم نش��وند          و بتوانند          رس��الت خود         ش��ان را انجام د         هند          باید          هر چه 
بیش��تر باه��م متح��د          باش��ند          و از د         یگران بگس��لند          جامعه اگ��ر بخواهد          همه 
نیروهای��ش د         ر یک جه��ت ب��ه کار افت��د          و هیچ ی��ک از نیروهایش هرز نرود          و 
تمام نیروهایش به صورت یک قد         رت د         رآید          به یک قد         رت متمرکز نیاز د         ارد         ؛ 
که البته شرایطی را هم باید          د         اشته باشد         . باید          آگاه و بصیر باشد          و از هیچ چیز 

د         رراه خد         ا نهراسد         .
و این همه تأکید          بر روی والیت برای تحقق چنین هد         فی اس��ت. چراکه تنها 
د         ر س��ایه چنی��ن حكومت��ی می توان ب��ا تمام امكان��ات و انرژی ها و نیروها و 
قد         رت ها و اس��تعد         اد         ها کاماًل د         ر اختیار خد         ا بود          و مس��لمان زیس��تن معنایی جز 
این ند         ارد          که انس��ان با تمام وجود         ش، مالش، جانش و اند         یش��ه اش همه د         ر 
اختی��ار خ��د         ا باش��د         . ام��ا آن هن��گام که والی��ت طاغوت د         ر جامع��ه ای و بر 
انس��ان هایی حكم فرمایی می کند          همه انرژی ها و اس��تعد         اد         ها د         رراه فس��اد          و 
انحطاط بش��ر به کار گرفته می ش��ود         . البته د         ر چنین ش��رایطی افراد         ی محد         ود          
د         ر گوش��ه و کن��ار می توانن��د          ب��ا پذی��رش والیت و هماهنگی ب��ا امام امت از 
این همه انحطاط مصون بمانند          اما بهره کامل انس��ان ها از استعد         اد         هایش��ان 
تنها د         ر جامعه ای با والیت الهی امكان پذیر می شود         ؛ و شاید          این د         لیلی باشد          

بر این همه اصرار و تبلیغ و سخن گفتن از انتظار د         ر اد         یان مختلف

والیتمد         اری نیازمند          د         و عامل مهم
باید          توجه د         اشت که والیت الهی و والیت پیامبر اسالمˆ و ائمه اطهار د         ارای 
مراتب مختلفی اس��ت و برای رس��ید         ن به باالترین مراتب این والیت به د         و 

چیز نیاز است: 1. معرفت و شناخت و 2. اراد         ه قوی و التزام عملی
به عبارت د         یگر انس��ان برای د         رآمد         ن د         ر زمره حزب اهلل و اهل والیت نیازمند          
د         و توفی��ق از ناحی��ه خد         اس��ت یك��ی د         ر کس��ب معرفت و ش��ناخت و د         یگری 
توفیق عمل به معرفت کسب ش��د         ه. یكی از امتحان های د         ش��وار الهی نیز د         ر 
مق��ام عم��ل آنگاه ظاهر می ش��ود          که منافع و لذت ه��ای زند         گی د         نیوی یک 
ش��خص با اعتقاد         اتش همخوانی و همس��ویی ند         اش��ته باش��د         . د         ر چنین جایی 
زمین��ه ب��رای امتح��ان از صد         اق��ت اد         ع��ا فراهم میاید          که آی��ا منفعت و لذت 

خویش را مقد         م می د         ارد          و یا بد         ان چه به آن ایمان آورد         ه ملتزم می شود         .
البت��ه تأثی��ر رعای��ت ک��رد         ن و والیتپذیری از امام ام��ت جز پیروزی و غلبه بر 
ش��رک و کفر نیس��ت که »َمْن َیَتَولَّ اهلَل َوَرُس��ولَُه َوالَِّذیَن آَمُنوا َفإِنَّ ِحْزَب اهللِ 

ُهُم الْغالُِبوَن«
والی��ت س��ه بع��د          د         ارد         : حف��ظ پیوند         های د         اخلی و قطع پیوند          و وابس��تگی به 
قطب های متضاد          خارجی و حفظ ارتباط د         ائمی و عمیق با قلب پیكر اسالمی 
و قلب امت اس��المی یعنی امام و رهبر که د         و مورد          قبلی نیز بد         ون اس��تمرار و 

تحقق سومی امكان پذیر نیست.

ام�ام عل�ی )ع(: زم�ی��ن خ�ال�ی از ح�ج�ت ب�پ�ا 
خ�واس��ت�ه ب��رای خ�د         ا نمی مان�د         ... ت�ا آن�ک�ه 

د         الیل و بینات خد         ا باطل نشود         .

والیت 
و پویایی جامعه

لیال عسگری
کارشناس سالمت ماد         ران شبكه بهد         اشت و د         رمان بهارستان
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یكی از آسیب های جد         ی د         ر حوزه مد         یریتی، گرفتار شد         ن 
مد         یران تصمیم گیر د         ر گیرود         ار مس��ائل جاری و اجرایی 
اس��ت که به ش��كل روال مند         ی با ش��رکت د         ر جلسات و 
پاسخگویی به مراسالت، چند         ان فرصت تفكر و اند         یشه 
نمی یابن��د          و د         ر خوش بینانه تری��ن حالت، اگر هم فرصت 
ای��ن کار را بیابن��د          د         ر تصمیم گی��ری تكیه بر تفكر منفرد          
چن��د         ان تضمین��ی برای موفقیت ن��د         ارد         ؛ بنابراین الزمه 
عبور از این چالش، ایجاد          س��اختاری اس��ت که بتوان از 
طریق آن فكر را غنی و بارور ساخت؛ و مد         یران می توانند          
ب��ا بهره گیری از چنین س��ازه های ب��ه اد         اره عمومی امور 
بپرد         ازن��د          ب��ه صورتی که د         ر تصمیم گی��ری خود          با بهر ه 
گی��ری از تفك��ر جمع��ی، ضمن شناس��ایی فرصت ها، 
تهد         ید         ها و نقاط قوت و ضعف، خطاپذیری عملكرد          خود          
را به حد         اقل کاهش د         هند         . امروزه اتاق فكر بخش اصلی 
د         ر س��ازمان ها اس��ت و نمی ت��وان به عن��وان یک بخش 

مكمل و یا فرعی د         رباره آن بحث کرد         .

اهد         اف اتاق فکر
1. ترویج و اشاعه فرهنگ کار گروهی

2. اعتال و ارتقای سطح بهره وری سازمان
3. ارتقای کیفی، علمی و تخصصی عملكرد          س��طوح 

کاری گروه های کارشناسی
4. ایجاد          هم افزایی

5. تغییر الگو و رفتار سازمانی ازنظر نگرش فرد         ی به سازمانی

 ویژگی ه�ای مس�ائلی که به تی�م یا کارگروه 
واگذار می شود         

1. تاکید          مد         یر ارشد         
2.  ط��رح و بررس��ی موضوعات��ی که ح��ل آن خارج از 

شرح وظایف گروه ها باشد         
3.  مس��ائلی که صرفا قابل واگذاری به یک مد         یریت /

گروه خاص نمی باشد         .
4.  پیچید         گی مسئله

5.  مس��ئله نیازمند          ارتباط و همكاری حوزه های کاری 
مختلف باشد         .

6.  اهمیت و حساس��یت باالی مس��ئله که به بررس��ی و 
تجزیه وتحلی��ل فراگی��ر و عمیق کارشناس��ی نیازمند          

است.

اتاق فکر معاونت بهد         اشتی
اتاق فكر معاونت بهد         اش��ت به ریاس��ت معاون محترم 
بهد         اش��تی از ابت��د         ای س��ال 97 د         ر راس��تای اه��د         اف 
د         انش��گاه هزاره سوم رس��ما فعال شد         ه است و انتخاب 
اعضاي ش��وراي اتاق فكر بر اس��اس معیارهایی مانند          
د         اش��تن تخصص و ویژگی فنی خاص، س��ابقه و تجربه 
حض��ور د         ر ات��اق فكر، عمل گرای��ی و ... با هماهنگی با 
معاون محترم اجرایی و تایید          معاون محترم بهد         اش��تی 
انجام ش��د         . اساس��نامه اتاق فكر نیز تد         وین و به تایید          

اعضا شورا رسید         .

نحوه اجرا:
 د         ر ش��ورای اتاق فكر پیش��نهاد         ات و اید         ه ها بررس��ی و 
پ��س از تصوی��ب چهارچوب کلی آن ریخته می ش��ود         . 
س��پس یک نفر از اعضاي ش��وراي اتاق فكر مس��ئول 
اجراي آن ش��د         ه و د         ر بازه زمانی تعیین ش��د         ه موظف به 

ارائه گزارش است.

پروژه های اتاق فکر معاونت بهد         اشتی:
1. پ��روژه راه ان��د         ازی آزمایش��گاه تهرانس��ر با هد         ایت 
مس��تقیم جناب آقای د         کتر عباد         ی فرد          آذر با همكاری  

خانم د         کتر د         نیوی و پرسنل محترم آزمایشگاه
 2. فرهنگ س��ازی د         ر ارتب��اط ب��ا مفاهی��م اقتص��اد          
بهد         اش��ت؛ مس��ئول پروژه جناب آقای د         کتر بحر العلوم 
ب��ا هم��كاری خان��م د         کتر گش��تایی و گ��روه محترم 

آموزش
3. د         و پ��روژه د         رآمد         زای��ی د         ر گروه بهد         اش��ت حرفه ای؛ 
مس��ئولین پ��روژه خانم د         کت��ر احمد          نیا و خانم مهند         س 

نجاریان
4. پروژه نش��ر و تولید          کتب بهد         اش��تی؛ مس��ئول پروژه 
د         کت��ر نجف��ی مقد         م ب��ا همكاری خانم لس��انی و کلیه 

گروه های معاونت بهد         اشتی
5. راه اند         ازی صفحه ای د         ر پرتال مش��ترک جهت ثبت 
 اید         ه ه��ا؛ مس�����ئول پ�����روژه جن��اب آق��ای د         کتر 

طهرانی

اعضا اتاق فکر

 جناب آقای د         کتر عباد         ی فرد          آذر: 
رئی��س ات��اق فكر، معاون محترم بهد         اش��تی 
د         انش��گاه علوم پزشكی ایران، Phd  مد         یریت 

بهد         اشت و د         رمان

جناب آقای مهند         س عرب:
عضو ش��ورای اتاق فكر، ریئس امور اد         اری و 
مدی��ر رواب��ط عموم��ی معاونت بهد         اش��تی،  
کارشناس ارشد          فناوری اطالعات و ارتباطات

جناب آقای د         کتر بحرالعلوم:
 مس��ئول س��تاد          ات��اق فكر، مع��اون اجرایی 

MD-MPH معاونت بهد         اشتی

سرکار خانم د         کتر احمد          نیا:
 عض��و ش��ورای ات��اق فك��ر، رئی��س مرکز 

MD-MPH بهد         اشت غرب

سرکار خانم د         کتر نجفی مقد         م:
 مس��ئول ش��ورای ات��اق فكر، رئی��س گروه 
متخص��ص  واگی��ر،  غی��ر  بیماری ه��ای 

MPH ، بیماری های د         اخلی

سرکار خانم د         کتر امامی:
عض��و ش��ورای اتاق فكر، مع��اون فنی مرکز 
بهد         اش��ت ش��مال غرب، متخصص پزشكی 

اجتماعی 

جناب آقای د         کتر گل محمد         ی:
 عضو ش��ورای اتاق فكر، مد         یر پیش��گیری و 
مب��ارزه ب��ا بیماری های معاونت بهد         اش��تی، 

MD-MPH

سرکار خانم لسانی:
 عضو د         بیرخانه ش��ورای اتاق فكر، کارشناس 
گ��روه بیماری ه��ای غیر واگیر، کارش��ناس 

ارشد          اپید         میو لوژی

جناب آقای د         کتر طهرانی: 
 عضو ش��ورای اتاق فكر، مد         یر ش��بكه و ارتقا 

MD-pHD ،سالمت معاونت بهد         اشتی

راه اندازی اتاق فکر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
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ویژه نامه 
برگزاری گرد  همایی و جشن بزرگ سالمت و 
نخس�تین د  هکد  ه سالمت معاونت بهد  اشت 

 ارد  یبهشت 97د  انشگاه علوم پزشکی ایران

معاون وزیر
ش��عار پیش��گیری مقد  م بر د  رمان که از س��ال ها 
قبل وجود   د  اش��ته اس��ت و همچنان تازه اس��ت، 
نباید   به فراموش��ی س��پرد  ه ش��ود   و امید  اس��ت با 
همكاری تمامی همكارانمان د  ر حوزه بهد  اش��ت 
سراس��ر کشور، شعار پوش��ش همگانی سالمت 
ب��رای هم��ه، د  ر همه جا را محق��ق کنیم. همان 
موفقیت��ی ک��ه د  ر ح��وزه بیماری ه��ای واگی��ر 
د  اشته ایم را باید   د  ر حوزه بیماری های غیر واگیر 
نی��ز کس��ب کنی��م ک��ه ای��ن موض��وع نیازمند   

فرهنگ سازی است.

رئیس د  انشگاه
د  انش��گاه علوم پزش��كی ایران باوقوف کامل به 
اهمیت نقش حوزه سالمت د  ر بالند  گی و توسعه 
کش��ور، به عنوان بخشی از نظام سالمت کشور، 
هم��ه ت��الش خود   را جهت حمایت و پش��تیبانی 
همه جانبه از این حوزه به کار بس��ته و ان ش��اءاهلل 
ب��ا برنامه هایی که تد  وین کرد  ه ایم، هد  فمند  تر از 

پیش، گام خواهیم برد  اشت.

معاون بهد  اشت
»هفت��ه ی س��المت« فرصت مغتنمی اس��ت تا 
بابیان اهمیت و جایگاه بس��یار مهم س��المت و 
س��هم آن د  ر تحّقق توسعه ی پاید  ار، بر مشارکت 
مرد  م و همراهی مجموعه ی نهاد  های حاکمیتی 
و اجرایی تأکید   ش��ود  . س��المت مهم ترین نعمت 
الهی و مؤلفه ای چند  بعد  ی است؛ که مشارکت و 
هم��كاری بی��ن ارگان��ی، بهتری��ن و مؤثرترین 
راهكار، جهت ارتقای س��المت شهروند  ان و نیل 
ب��ه ای��ن گوهر ناب اس��ت. ش��ایان ذکر اس��ت 
سرمایه گذاری د  ر حوزه ی سالمت و پرد  اختن به 
موضوع پیشگیری و آموزش مرد  م د  ر این حوزه، 
اثرات فزایند  ه و مثبتی د  ر اقتصاد   و نیز بازگش��ت 

سرمایه ها د  ارد  .
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معاونت بهد  اش��تی د  انش��گاه علوم پزشكی و خد  مات 
بهد  اش��تی د  رمان��ی ای��ران، نس��بت ب��ه برگ��زاری 
گرد  همای��ی و جش��ن بزرگ س��المت روز هش��تم 
ارد  یبهش��ت ماه د  ر س��الن همایش ه��ای بین المللی 

رازی د  انشگاه اقد  ام کرد  .
جش��ن ب��زرگ س��المت، باهد  ف اطالع رس��انی د  ر 
خصوص ش��عار هفته س��المت سال 1397 با عنوان 
»س��المت ب��رای هم��ه« و ب��ا موضوع »پوش��ش 
همگان��ی س��المت؛ برای هم��ه، د  ر همه جا« برگزار 

شد  .
ای��ن مراس��م ب��ا حضور د  کت��ر ناصری پ��ور؛ رئیس 
د  انش��گاه علوم پزش��كی ایران، د  کتر عباد  ی فرد   آذر؛ 
معاون بهد  اش��تی د  انش��گاه، د  کتر موس��وی؛ معاون 
اجتماعی، د  کتر ملكوتی؛ معاون تحقیقات و فناوری 

جماع��ات  ائم��ه  و  اد  ارات  رؤس��ای  د  انش��گاه، 
شهرستان های غرب استان تهران و همچنین جمع 
کثیری از اس��اتید   و کارکنان د  انشگاه، شرکای برون 
بخش حوزه بهد  اش��ت، د  انش��جویان و د  انش آموزان 

برگزار شد  .
د  کت��ر ناصری پور، ریاس��ت محترم د  انش��گاه علوم 
پزش��كی ایران، د  کتر عباد  ی فرد   آذر معاون محترم 
بهد  اشتی این د  انشگاه و د  کتر یاراحمد  ی، مد  یر واحد   
ایمن��ی، بهد  اش��ت و محیط زیس��ت وزارت صنعت، 

معد  ن و تجارت، سخنرانان این مراسم بود  ند  .
د  کت��ر ناص��ری پ��ور؛ رئیس محترم د  انش��گاه علوم 
پزش��كی و خد  مات بهد  اش��تی د  رمانی ایران ضمن 
بیان اینكه با اجرای طرح تحول سالمت د  ر حوزه ی 
بهد  اشت، عد  الت محوری و د  سترسی راحت به ارائه 

خد  م��ات بهد  اش��ت و پیش��گیری ت��ا ح��د   مطلوبی 
تأمین ش��د  ه اس��ت تصریح کرد  ند   که مس��یر تحول 
نظ��ام ارائ��ه خد  م��ات س��المت د  ر هر کش��وری از 
س��نگ فرش هایی می گذرد   که د  ر بخش بهد  اش��ت 

چید  ه شد  ه است. 
هر چه این مسیر هموارتر و بی نقص تر باشد  ، تحول 
س��ریع تر و کم هزینه ت��ر رخ خواه��د   د  اد  . از همین رو 
برنامه تحول نظام س��المت د  ر بخش بهد  اش��ت باید   
مورد  حمایت قرار گیرد  . تجارب موجود   د  ر د  نیا حاکی 
از آن اس��ت که هرچه به بخش بهد  اش��ت عمیق تر 
پرد  اخت��ه ش��ود   و هرچ��ه بیش��تر د  ر ای��ن بخ��ش 
س��رمایه گذاری شود  ، ش��هروند  ان آن کشور سالم تر 
بود  ه و هزینه ها و پیچید  گی های بخش د  رمان کمتر 

خواهد   شد  .
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د  کتر عباد  ی فرد   آذر معاون بهد  اش��تی د  انش��گاه ضمن ارائه گزارش��ی از 
فعالیت ها و خد  مات ارائه ش��د  ه توس��ط معاونت بهد  اش��تی د  انشگاه د  ر سال 
گذشته و فعالیت های انجام شد  ه د  ر حوزه طرح تحول سالمت خاطرنشان 
ک��رد  : تأمی��ن و حفظ س��المت مرد  م، تأکید   بر مس��ئله پیش��گیری، ایجاد   
عد  الت د  ر خد  مات سالمت، بهبود   شیوه زند  گی مرد  م، توانمند  سازی مرد  م 
د  ر حوزه سالمت، کنترل بیماری ها و افزایش نرخ باروری از اهد  اف کالن 
معاونت بهد  اش��تی می باش��د   که این مهم نیازمند   همكاری د  رون و برون 
بخش��ی، ایج��اد   خالقی��ت د  ر پژوهش ه��ای کاربرد  ی و توج��ه به عوامل 
اجتماعی حوزه س��المت اس��ت. همچنین د  ر این مراسم خد  مات ارائه شد  ه 
توس��ط تیم ه��ای اعزامی د  انش��گاه ب��ه مناطق زلزله زد  ه کرمانش��اه مورد   

قد  رد  انی قرار گرفت.
از س��ایر برنامه ه��ای آن نی��ز می توان به اجرای گروه د  س��تان گویا، گروه 
س��رود   د  س��تان بینای بهارس��تان، ش��عرخوانی جناب آقای مصطفی صابر 
خراس��انی، تقد  یر از ایثارگران زلزله کرمانش��اه، س��خنرانی حجت االسالم 

شهاب مراد  ی و اجرای سرود   توسط گروه نسیم قد  ر اشاره کرد  .
کلی��ه مد  عوی��ن گرد  همایی س��المت پ��س از اختتام مراس��م با حضور د  ر 
نخس��تین د  هكد  ه س��المت ایران از خد  مات و برنامه های متنوع و بی نظیر 

این د  هكد  ه استفاد  ه کرد  ند  .
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مرکز بهداشت شمال غرب تهران

1. غرفه نمادین مرکز خدمات جامع س��المت در این 
و  داروه��ا  پزش��كی،  اداری،  تجهی��زات  غرف��ه 
دس��تورالعمل های موجود در یک مرکز خدمات جامع 
س��المت به نمایش گذاش��ته ش��د و ضمن اس��تقرار 
نیروی انس��انی به تفكیک رش��ته های مختلف، یک 
کارش��ناس نس��بت ب��ه ارائه توضیح��ات الزم اقدام 
می نمود، گفتنی است که غرفه مذکور مورد استقبال 
قرارگرفت��ه و معاونی��ن بهداش��ت و اجتماعی وزارت 
متب��وع از برگ��زاری این غرفه بس��یار اعالم رضایت و 
تقدیر و تشكر کردند. همچنین کمپین مردمی تقدیر 
از متولی��ان نظ��ام س��المت برگزار و اقش��ار مختلف 

مردمی و مسئولین در این کمپین شرکت نمودند.
2. غرفه دستاوردهای مرکز

3. غرفه بازی کودک )خدمات ارائه شده در این غرفه: 
قصه خوانی با موضوعات مختلف بهداشتی، بازی های 
افزایش تمرکز، خمیربازی، رنگ آمیزی بهداشت، مار 

و پله با موضوع تغذیه سالم و ...(
4. غرفه ورزش بزرگ ساالن )دارت، میزپینگ پونگ، 

دوچرخه ثابت و ...(
5. غرف��ه مش��اوره فرزن��د پ��روری و س��بک زندگی 

اسالمی
6. غرفه آموزش پیشگیری از بالیا و حوادث )استقرار 
دو کارشناس آتش نشانی و دو کارشناس هالل احمر 

و ارائه آموزش های الزم(
در ای�ن غرف�ه 1320 نف�ر خدم�ت گرفتن�د و 

درمجموع 1800 خدمت به مراجعین ارائه شد.

شبکه بهداشت و درمان بهارستان

فعالیت های ش��بكه بهداش��ت و درمان بهارستان در 
دهكده سالمت ایران:

��� ارائ��ه مفاهیم آموزش��ی س��المت توس��ط مردان 

نقره ای
��� ارائه خدمات اسپیرومتری

��� تعیین گروه خونی
��� ترویج سبک زندگی سالمت محور

��� ارائه گل در راستای ارتقای سالمت روان
��� ارائه سیب سالمت بلورین

��� سنجش قند خون غیر ناشتا
��� ارائه پمفلت و بروش��ور و کتاب های آموزش��ی حوزه 

سالمت
3200 نفر مراجعه کننده و 16000 خدمت ارائه شد.

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

غرفه گسترش و سالمت خانواده ارائه عملكرد شبكه، 
فعالیت ه��ای عمران��ی و تجهیزاتی س��ال گذش��ته و 
فعالیت ه��ای س��ایر واحدها و نمایش صنایع دس��تی 
داوطلب��ان س��المت شهرس��تان غرفه ج��وان، ارائه 
آم��وزش در خصوص مباحث س��المت و بهداش��ت 
روان، توزیع بسته های خود مراقبتی و نحوه تهیه آن 
از طریق پست – و توزیع بسته های مختلف جوان و 
بهداش��ت روان. غرفه بهداش��ت محی��ط و حرفه ای 
معرفی تجهیزات مورداس��تفاده جهت تعیین سالمت 
آب، مواد غذایی و ... )دس��تگاه س��نجش PH سنجش 
خمیر-دستگاه رطوبت سنج-شوری سنج-سنجش 
بار میكروبی سطوح-کلرسنج دیجیتال برای سنجش 
کلر استخر-دس��تگاه نورسنج- دستگاه کدورت سنج 
آب و آب اس��تخر و...( بهداش��ت حرف��ه ای معرف��ی 
فعالیت ه��ای مرب��وط ب��ه کارگ��ران و کارخانجات و 
نمای��ش دس��تگاه ادیومتری. غرف��ه ورزش همگانی 
مش��اوره ورزشی به بازدیدکنندگان با حضور دکترای 
بیومكانیست و اجرای حرکات اصالحی در خصوص 
کمردرد، زانودرد، کتف و شانه و حضور دکتر کیانی از 
مربی��ان و عضو هیئت رئیس��ه کیوکش��ین کاراته در 
شهرس��تان و عض��و انجم��ن دیابت و ارائه مش��اوره 
ورزش��ی و ح��رکات اصالح��ی ب��ه بازدیدکنندگان و 
معرف��ی بیم��ار دیابتی ک��ه ورزش حرفه ای نیز انجام 

می دهند.
حضور دو اسپانسر شهرستان دم نوش گیاهی نیوشا و 
ش��رکت خمیر آریا گامی در جهت تبلیغ محصوالت 

ایرانی در نمایشگاه بود.
تع�داد بازدیدکنن�دگان 871 نفر با ارائه ی بیش از 

چهار هزار خدمت

شبکه بهداشت و درمان شهریار

شبكه بهداشت و درمان شهرستان شهریار با استقرار 
دو غرفه در دهكده س��المت ایران نس��بت به معرفی 
برنامه ه��ا، دس��تاوردها و فعالیت ه��ای این ش��بكه و 
همچنین اقدامات انجام شده در راستای برنامه تحول 
س��المت اقدام نمود و همچنین با حضور کارشناسان 
تغذیه، بهداش��ت محیط، بهداشت حرفه ای؛ خدمات 
مشاوره و آموزشی به مراجعه کنندگان این برنامه ارائه 
ش��د و در این برنامه رس��انه های آموزشی و بسته های 
اطالع رسانی در موضوعات سالمت به مراجعین ارائه 

گردید.
در این برنامه به منظور ترویج س��بزی کاری خانگی و 
افرای��ش مص��رف گروه س��بزی ها در برنامه غذایی و 
همچنین ارتقاء سالمت شهروندان، کارشناس تغذیه 
ش��بكه بهداش��ت و درم��ان نس��بت ب��ه آم��وزش 
س��بزی کاری در منزل و همچنین ارائه نش��اء و بذر 
س��بزیجات و برخ��ی میوه ه��ا مانن��د ت��وت ب��ه 
ش��رکت کنندگان اق��دام نم��ود که ای��ن برنامه مورد 

استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
درمجموع در این برنامه تعداد 3500 نفر بازدید و 

تعداد 17500 خدمت به مراجعین ارائه شد.

شبکه بهداشت و درمان مالرد

بهداشت محیط )200 نفر بازدیدکننده(:
دستگاه شوری سنج )به صورت عینی در محل تست 
شد(-دس��تگاه ph متر )تش��خیص جوش شیرین در 

نان(
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ش��رکت کننده از معاونت ه��ا و مراک��ز و ش��بكه های 
دانشگاه و اهدا جوایز به نفرات برتر و شرکت کنندگان 

در جشنواره
تع�داد بازدیدکنن�دگان: 5000 نفر تعداد خدمات 

ارائه شده: 15000

غرفه مش�اوره شیردهی و تست تشخیصی 
تکاملی بیلی

در ای��ن غرف��ه اب��زار کمک ش��یردهی ازجمله پمپ 
ش��یردوش برقی، دستی، ظروف نگهداری شیرمادرو 
... ب��ه بازدیدکنن��دگان معرفی ش��د. ضمناً کلیه کتب 
رفرنس برنامه شیر مادر، سی دی های آموزشی برنامه 
و پوس��ترهای مرتب��ط در مع��رض دی��د عم��وم قرار 

گرفت.
ابزار غربالگری مشكالت احتمالی تكامل )ASQ( و 
تست تشخیصی بیلی به بازدیدکنندگان معرفی شد. 
نقش بازی با کودک با ارائه پوس��تر توصیه های برای 
مراقب��ت از تكام��ل ک��ودک و فراه��م نمودن فضای 
بازی و نقاش��ی برای کودکان به والدین آموزش داده 

شد.
جه��ت افزای��ش آگاه��ی عموم��ی منابع آموزش��ی 
برنامه ه��ای ش��یر م��ادر و تكام��ل ک��ودکان ب��ه 
بازدیدکنندگان ارائه شد. در این غرفه چهار کارشناس 
)کارشناس��ان س��المت کودکان معاونت بهداش��ت، 
کارش��ناس تس��ت بیلی و کارش��ناس کودکان مرکز 

بهداشت غرب( حضور داشتند.

غرفه کالس آمادگی زایمان

ای��ن غرف��ه باه��دف معرفی کالس ه��ای آمادگی 
زایمان، با تش��ک، توپ، حلقه، کتاب به همراه یک 

حلقه س��ی دی، تلویزیون تجهیز ش��د و 3 پوس��تر 
زایمان طبیعی تهیه ش��ده توس��ط معاونت و شبكه ها 
در ب��رد آن نص��ب ش��د. رس��انه های آموزش��ی 
مورداستفاده قرار گرفت. در این دو روز اقدامات زیر 

انجام شد:
معرفی کالس��های آمادگی زایمان و مش��اوره ���55 

نفر از مراجعین
مش��اوره ���3 نفر در خصوص غربالگری ناهنجاری 

جنینی
پخ��ش فیل��م آموزش��ی تمرین های ورزش��ی در  ���

دوران بارداری برای مراجعین
معرفی کتاب کالس آمادگی زایمان و ارائه آن ���

توزیع پمفلت های برنامه سالمت مادران سزارین  ���
– مراقبت ه��ای دوران پیش ب��ارداری – بارداری-

پس از زایمان
تعداد بازدیدکننده از غرفه: 61 نفر

غرفه بازی و سرگرمی )نوجوانان(

ب��ا توج��ه به آخرین آمار طرح مطالعاتی کاس��پین 5 
ش��یوع اضاف��ه وزن و چاقی در بی��ن دانش آموزان و 
نوجوان��ان در ح��وزه تحت پوش��ش دانش��گاه ایران 
28درصد می باشد که علت آن نیز عالوه بر استفاده 
از الگوی نامناسب تغذیه ای، استفاده از فست فود ها 
و کم تحرکی نوجوانان می باش��د. لذا هدف ما در این 
غرف��ه رواج بازی ه��ای س��نتی، ارائ��ه الگوی تغذیه 
مناس��ب و بهداش��تی و نقاشی با موضوعات سالمت 
تغذی��ه، بهداش��ت بلوغ، بهداش��ت ف��ردی و...بود. 
فعالیت های صورت گرفته در این غرفه به شرح زیر 

است:
ترویج بازی های سنتی مانند لی لی ���

��� نقاش��ی کودکان با موضوع مرتبط با س��المت و 
نصب آن در غرفه

 تعداد ���800 نفر بازدیدکننده از غرفه
بی��ن  در  دخت��ران  بل��وغ  کتابچ��ه  توزی��ع   ���

بازدیدکنندگان

غرفه جوانان

این غرفه که به همت کارشناس جوانان واحد سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس و با کمک کارشناسان مرکز 
بهداشت غرب و شمال غرب اداره شد خدمات مشاوره 
جوانان و ترغیب ازدواج، توزیع ویتامین دی و آموزش 
اهمیت مصرف ویتامین دی، توزیع رس��انه آموزش��ي 
ازجمل��ه پمفلتهاي جلوگی��ري از خطرات حمل ونقل، 
مراقبت ه��ای پ��س از تصادف، عب��ور ایمن از خیابان، 
عل��ل ح��وادث ترافیك��ي، کت��اب مثب��ت 18، کتاب 
دانستنی های جوانان، کتاب سفیران سالمت، کتابچه 
ازدواج وس��ي دي صوت��ي ازدواج، س��ي دي مطال��ب 
آموزشي ازدواج سالم توزیع شد. از این غرفه در این دو 
روز 800 نفر از تمامي گروه های سني مدعوین همایش 
سالمت، بازدید نمودند. الزم به ذکر است در ساعاتي از 
این دو روز، کمپین سفیران سالمت دانشجویي برگزار 
ش��د و غرفه توسط س��فیران سالمت دانشجویي اداره 

شد.

غرفه مشاوره تغذیه

معرفی برنامه های گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت  ���
بهداش��تی دانش��گاه ایران و آشنایی بازدیدکنندگان با 
جای��گاه کارشناس��ان تغذیه در مراک��ز خدمات جامع 

سالمت
 ارائه مش��اوره تغذیه به ���200 نفر از ارجاع ش��دگان از 

سوی غرفه های مراقبین سالمت و پزشک
��� آموزش در خصوص اهمیت مصرف مكمل ویتامین 

دی و تحویل مكمل ویتامین دی به 1900 نفر
ارائه آموزش و پاسخ دهی به سؤاالت بازدیدکنندگان  ���

در خصوص مباحث تغذیه ای
��� برگزاری کالس آموزش��ی با مبحث آش��نایی با هرم 

کیت تش��خیص آفالتوکس��ین در ش��یر )س��نجش 
به ص��ورت عین��ی در محل(-دس��تگاه س��نجش بار 
آلودگی سطوح )سنجش به صورت عینی در محل(-
صدا سنجش-دستگاه سنجش سالمت روغن-کیت 

تشخیصید در نمک
 واح��د نظ��ارت بر مواد غذایی، آرایش��ی و بهداش��تی 

)200 نفر بازدیدکننده(:
آموزش آش��نایی با ساختار برچسب اصالت و سالمت 

کاال
آموزش آش��نایی با نش��انگر رنگی تغذیه بر روی لیبل 
محص��والت غذایی و چگونگی بهره گیری از مفاهیم 

آن
 بهداشت خانواده )1500 نفر بازدیدکننده(:

 ارائ��ه رس��انه های برنام��ه ملی ترویج و توس��عه خود 
مراقبتی

معرفی کانال سفیران سالمت مالرد و توزیع بروشور 
اطالع رس��انی و توزی��ع 1500 خ��ودکار ب��ا عناوین 
ش��عارهای بهداش��ت و هفته ی س��المت در راستای 

پوشش همگانی سالمت
 غرفه دهان و دندان )210 نفر بازدیدکننده(:

از غرف��ه ی ده��ان و دندان به صورت تقریبی 210 نفر 
بازدید ش��د که آموزش های بهداش��تی و همچنین در 

مورد فواید وارنیش تراپی توضیح داده شد.
تع�داد کل بازدیدکنن�دگان 2110 نف�ر ب�ا ارائه ی 

بیش از ده هزار خدمت

شبکه بهداشت و درمان قدس

برپای��ی غرفه میراث فرهنگی شهرس��تان قدس و  ���
نمای��ش ان��واع گلیم، ظروف برنجی و س��فالی و تابلو 
ف��رش دس��ت بافت و تابلوه��ای تصاوی��ر قدیمی از 

شهرستان قدس
��� توزیع انواع پک حاوی معرفی استان تهران، نقشه 
راهنمای گردش��گری اس��تان تهران، دفترچه معرفی 
شهرس��تان، دفترچه معرفی جاذبه های گردشگری و 

دفترچه با شعار هفته سالمت
��� ارائ��ه گ��زارش عملكرد و مصور از مناس��بت های 

مختلف شبكه قدس

��� ارائ��ه گ��زارش مصور از ارائه خدمات بهداش��تی و 
درمانی در مراکز تابعه و غرفه ها به عموم مردم

آم��وزش گروه��ی و چهره به چه��ره به مراجعین و  ���
پاسخ به سؤاالت آن ها

��� توزی��ع ان��واع پمفلت های آموزش��ی نظیر چاقی و 
اضاف��ه وزن، نوجوان��ان و جوانان، میان س��االن، خود 
مراقبتی، خطرات مصرف س��یگار، مراقبت های پیش 
از بارداری، مسواک و کتابچه های دهان و دندان و...

��� تشویق و تبلیغ تغذیه سالم
��� توزیع آجیل و مغزهای سنتی و مغذی

��� پخت نان محلی در تنور توس��ط یكی از پرس��نل 
ش��بكه ق��دس و توزی��ع ن��ان ت��ازه و داغ بی��ن 

بازدیدکنندگان
��� توزیع شربت در بین بازدیدکنندگان

��� توزی��ع صبحان��ه ش��امل کیک و ش��یر و پک های 
کامل مدیریتی از طرف ش��رکت دامداران )اسپانس��ر 

شبكه بهداشت و درمان شهر قدس(
تع�داد مراجعی�ن 3500 نف�ر و تع�داد کل خدمات 

21000

مرکز بهداشت غرب تهران

نمایش فعالیت های مرکز در طرح تحول س��المت  ���
به صورت فیلم و نمایش مستمر جهت بازدیدکنندگان 

از غرفه
��� برگ��زاری مس��ابقه با عن��وان اهمیت فعالیت های 
بدن��ی و ورزش و اه��دای جای��زه ب��ه هف��ت نف��ر از 

منتخبین
��� جهت آش��نایی بازدیدکنندگان با غذاهای سالم که 
شامل بشقاب من )معرفی گروه های غذایی و نسبت 
آن ه��ا در ی��ک وعده غذایی(، بش��قاب رنگین کمان 
س��بزیجات )تشویق به اس��تفاده از تمامی رنگ های 
موجود در سبزیجات(، بشقاب صبحانه )جهت تشویق 

بازدیدکنندگان به مصرف صبحانه و اهمیت آن(
��� می��ز قل��ب س��الم ک��ه معرفی کننده م��واد غذایی 
حفاظ��ت کننده قلب می باش��د ازجمله گ��ردو، مویز، 

شكالت تلخ و...
آموزش تغذیه سالم توسط کارشناس تغذیه ���

��� اطالع رس��انی و بازدید از مواد فاسدش��دنی و فاقد 
برچسب فارسی ویترین بهداشت محیط

��� خدماتی که در این غرفه ارائه داده ش��د توزیع س��ی 
دی و کتاب خود مراقبتی و پمفلت های آموزش��ی به 

تعداد 2500 عدد به بازدیدکنندگان انجام شد.
��� پذیرای��ی از بازدیدکنن��دگان ب��ا ان��واع میوه های 

خشک
تع�داد اف�راد بازدیدکنن�ده از غرفه حدود 920 نفر 

بود.

مدیریت سالمت خانواده، جمعیت، تغذیه و 
مدارس

معرف��ی برنامه ه��ا و عملك��رد پنج گ��روه تخصصی 
مدیریت س��المت جمعیت، خانواده، مدارس و تغذیه 

به صورت پوستر و استند
1. رسانه های آموزشی کتاب و کتابچه و پمفلت و ...:
کت��اب زندگ��ی س��الم در دوره س��المندی: 40 جلد /

کت��اب پیام نیک بخت��ی: 10 جلد/کتابچه پیامد های 
تک فرزن��دی: 15 جلد/کتابچ��ه ش��یوه زندگ��ی و 
ناباروری: 30 جلد/کتابچه تخمدان پلی کیس��تیک و 
ناب��اروری: 20 جلد/کتابچ��ه آندومتری��وز: 15 جل��د/
کتابچه سن و ناباروری: 20 جلد/کتابچه پیشگیری از 
س��وانح و حوادث در کودکان: 100 جلد/س��ری 9 تایی 
کارت ه��ای توصیه های��ی برای تكام��ل کودک: 20 
سری/س��ری 5 تایی کتاب های ن��وزادان )مراقبت و 
نگه��داری ن��وزاد ن��ارس  و ...(: 5 س��ری/کارت 
توصیه های��ی ب��رای مراقب��ت از تكام��ل کودک: 20 
س��ری/کتاب راهنم��ای مادران برای تغذیه با ش��یر 
م��ادر: 30 جلد/پمفلت های برنامه س��المت مادران: 
400 نسخه )پیش بارداری، بارداری و زایمان سزارین 

و فشارخون(/کتابچه بلوغ دختران: 15 نسخه
2. ارائ��ه برنامه ه��ای  آم��وزش گروه��ی: آموزش��ی 
خودآزمایی پس��تان )ویژه بانوان(- زندگی س��الم در 

دوره سالمندی و مشاوره فرزند آوری
3. برگ��زاری جش��نواره غذای س��الم: ب��ا حضور 15 
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 انج��ام ���94 م��ورد ادیومت��ری جه��ت ارباب رجوع 
همراه با تكمیل پرونده معاینات شغلی

 معاین��ه ���34 نف��ر از مراجعی��ن توس��ط پزش��ک 
متخصص طب کار حاضر در غرفه

��� آموزش ارگونومی و نحوه صحیح نشس��تن و کار 
با لب تاپ به 103 نفر

 توزیع پمفلت ارگونومی به تعداد ���64 عدد
��� توزی��ع دفترچ��ه نح��وه صحیح اس��پیرومتری به 

پزشكان 24 عدد
��� معرفی خدمات واحد آزمایشگاه بهداشت حرفه ای 

معاونت بهداشت
��� معرفی دس��تگاه های نمونه برداری و اندازه گیری 

عوامل زیان آور محیط کار به ارباب رجوع
��� توزی��ع ماس��ک حفاظت��ی گردوغب��ار و گوش��ی 
حفاظتی به کارشناس��ان بهداشت حرفه ای بازرس و 

صنعت به تعداد 100 عدد
��� نصب استند روز جهانی بهداشت حرفه ای

��� نصب استند دستگاه های مستقر در واحد بهداشت 
حرف��ه ای به همراه خدم��ات قابل ارائه جهت معرفی 

خدمات آنالیز آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

مدیریت سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

دعوت و حضور ���50 نفر از کارشناس��ان س��المت 
روان ش��اغل در مراک��ز به منظ��ور بزرگداش��ت روز 

روان شناس در جشن روز سالمت
 حضور ���10 کارش��ناس ارش��د روان شناسی بالینی و 
ارائ��ه خدم��ات و آموزش ه��ای روان ش��ناختی ب��ه 
دانش��جویان، پرس��نل و سایر افراد مراجعه کننده بود 
ک��ه ای��ن بخ��ش ب��ا اس��تقبال خوب��ی از س��وی 
بازدیدکنندگان و دانشجویان مواجه گردید. )خدمات 

ثبت شده 85 مشاوره(
��� تكثیرپمفلت در خصوص سالمت روان در محیط 
کار )ب��ا 7 موض��وع مرتبط( به تعداد 7000 نس��خه و 
پمفل��ت )5 ن��وع( در خصوص پیش��گیری از مصرف 

دخانیات الكل و مواد
��� تهی��ه، توزیع و نصب پوس��تر ب��ا عناوین مرتبط با 

سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

��� طراحی، چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی و گزارش 
عملكرد تصویری و آماری

��� معرف��ی عملك��رد ح��وزه از طری��ق تریبون رادیو 
دهكده سالمت

��� تقدیر و تش��كر از همكاران داوطلب حضور یافته 
در حادثه زلزله کرمانشاه و ارائه تندیس تقدیر توسط 
ریاس��ت محترم دانشگاه و معاونت محترم بهداشتی 
دانش��گاه به نماینده گروه اعزامی جناب آقای امین 

طهماسبی
��� حض��ور مع��اون مدی��رکل دفتر س��المت روانی 

اجتماعی و اعتیاد در غرفه
��� ارائه مش��اوره نوجوان س��الم توس��ط کارش��ناس 

ارشد روان شناسی به تعداد 15 نفر
ارائه مش��اوره پیش��گیری از اعتیاد توس��ط پزشک  ���

دوره دیده به تعداد 7 نفر
��� برگ��زاری مس��ابقه برداش��ت آزاد در خص��وص 
اس��تعمال دخانیات کودکان و اهداء جایزه به س��ه نفر 

از شرکت کنندگان
��� برپای��ی می��ز نمای��ش محص��والت تولی��دی 

کارگاه های بهبودیافتگان از اعتیاد
��� ارائه پک تبلیغاتی و آموزش��ی توس��ط موسس��ه 

پیام آوران همیاری )چترا(
��� نمای��ش کلیپ و تیزرهای آموزش��ی در خصوص 

موضوعات سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد
��� بزرگداش��ت روز روان ش��ناس با توزیع شیرینی در 

بین بازدیدکنندگان نمایشگاه
مؤسسات مشارکت کننده:

دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر س��ازمان ملل/مرکز 
گذری کاهش آس��یب ولیعصر/مرکز گذری کاهش 
آس��یب شمشیری/مؤسس��ه پی��ام آوران همی��اری 

)چترا(

گروه بهداشت دهان و دندان

اس��تقرار 8 نی��روی دندانپزش��ک و ���1 نی��روی 
دندانپزشک رزرو

 استقرار ���8 نیروی دستیار کنار دست دندانپزشک
 اس��تقرار ���7 نیروی کارش��ناس بهداش��ت دهان و 

دندان جهت آموزش عملی بهداش��ت دهان و دندان 
به بازدیدکنندگان

 استقرار ���2 نیروی تكنسین تجهیزات دندانپزشكی 
جهت راه اندازی کلینیک سیار دندانپزشكی )خودرو( 

و یونیت های دندانپزشكی )مقیم(
 اس��تقرار 7 دس��تگاه یونیت دندانپزشكی )���5 یونیت 
جه��ت ارائه خدمات پیش��گیری دندانپزش��كی و 2 

یونیت جهت ارائه خدمات درمانی و پیشگیری(
 اس��تقرار ���1 دس��تگاه خ��ودرو کلینی��ک س��یار 

دندانپزشكی
 ���75 مورد ارائه خدمت ترمیم دندانی

 ���30 م��ورد ارائ��ه خدم��ت جرم گی��ری و بروس��اژ 
دندانی

 ���80 مورد ارائه خدمت فیشورسیالنت
 ���200 م��ورد ارائ��ه خدمت وارنی��ش فلوراید تراپی 

کودکان
 ���300 مورد ارائه خدمت معاینه بهداش��ت دهان و 

دندان
 توزیع بالغ بر ���2000 مورد پكیج بهداش��ت دهان و 
دن��دان )پمفل��ت آموزش��ی / مس��واک/نخ دندان/ 

خمیردندان و فولدر(
 توزیع بالغ بر ���300 عدد مس��واک انگش��تی جهت 

کودکان زیر 3 سال
 توزیع بالغ بر 100 عدد ���CD آموزشی دانستنی های 

بهداشت دهان و دندان به مراجعین
 آم��وزش مداوم عملی بهداش��ت ده��ان و دندان به 
مراجعین توسط 7 نفر از کارشناسان بهداشت دهان 
و دن��دان در مج��اورت میزه��ای آم��وزش عمل��ی 
بهداش��ت دهان و دندان با اس��تفاده از موالژ دندان و 
مس��واک بزرگ و ماکت مس��واک و خمیردندان و نخ 

دندان

گروه آموزش و ارتقاء سالمت

فعالیت های انجام ش��ده واحد آموزش س��المت در 
اولین دهكده سالمت معاونت بهداشتی به شرح زیر 

می باشد:
��� برگ��زاری دو کالس آموزش��ی در زمین��ه تغذی��ه 

غذای��ی جدی��د و اهمیت ریزمغذی ه��ا با تأکید بر لزوم 
مصرف مكمل ویتامین دی

 توزی��ع ���1500 بس��ته ح��اوی مغز دانه ه��ا به همراه 
بروش��ور آموزش��ی در خصوص اهمی��ت مصرف مغز 
دانه ها به عنوان میان وعده هایی س��الم برای کودکان 

الغر و کم اشتها
برگزاری جش��نواره غذای س��الم با حضور پرس��نل  ���
ش��اغل در زیر واحدهای تابعه دانش��گاه علوم پزشكی 
ایران باهدف ترویج مصرف غذاهای س��الم و س��نتی و 
اه��داء جوای��ز به برگزی��دگان و ش��رکت کنندگان در 

جشنواره

غرفه ارائه مراقبت توسط پزشکان

)استقرار 3 نفر پزشک(
تعداد مراجعین: 125 نفر شامل: 101 نفر میان سال، 19 

نفر جوان، 5 نفر سالمند

غرفه ارائه مراقبت توسط مراقبین سالمت

)استقرار ���4 مراقب سالمت(
تع��داد مراجعی��ن جهت دریافت خدمات و مش��اوره:  ���

119 نفر
شامل: 5 نفر کودک، 5 نفر نوجوان، 27 نفر جوان،���72 

نفر میان سال، 9 نفر سالمند و 1 نفر مادر باردار
توزیع پرل ویتامین دی: ���250 عدد

توزی��ع مكمل های برنامه س��المت کودکان: قطره  ���
مولتی ویتامین

توزیع مسواک انگشتی ���
��� ارائه پوس��تر های خشونت در سالمندان، خودآزمایی 

پستان، ترویج تغذیه با شیر مادر و تن سنجی کودکان
آموزش خودآزمایی پس��تان و غربالگری س��رطان  ���

پستان
توزیع رسانه های آموزشی مرتبط با کلیه برنامه ها ���

غرفه مشاوره باروری سالم

)استقرار 2 نفر: کارشناس مرد و زن(
تعداد مراجعین: 73 نفر

1. خدمات ارائه شده:
مشاوره حین ازدواج: 60 نفر

 مشاوره سالمت جنسی: 40 نفر
 مشاوره سالمت خانواده و تحكیم خانواده: 42 نفر

 مشاوره فرزند آوری: 41 نفر
2. نص��ب بنر های: سیاس��ت های جمعیتی، باروری 

سالم و فرزند آوری
و  آوری  فرزن��د  ازدواج،  پوس��تر های  نص��ب   .3

استریلیزاسیون
4. توزی��ع کتاب ه��ای سیاس��ت های جمعیت��ی و 

ازدواج:
پیامد های تک فرزندی: 50 جلد

سن و ناباروری: 50 جلد
آندومتریوز: 50 جلد

شیوه زندگی و ناباروری: 50 جلد
تخمدان پلی کیستیک و ناباروری: 50 جلد
سی دی آموزش زوجین جوان: 100 نسخه

دی وی دی ساقدوش: 50 نسخه
کتاب پیام نیكبختی: 50 جلد

مبانی روابط عاطفی و اجتماعی: 50 جلد
راهنمای ازدواج شاد و پایدار: 50 جلد

مدیریت سالمت محیط و کار

بهداشت محیط
1. نمای��ش توانمندی و دس��ت آوردهای بهداش��ت 
محیط )س��المت محیط( در قالب پمفلت، پوس��ت، 
بنر، نمایش فیلم کوتاه و اسالید و توضیحات چهره 

به چهره
2. آم��وزش چه��ره به چهره به مراجعین و مخاطبین 
خاص و مستندسازی اقدامات )تهیه عكس و فیلم(

3. نمای��ش برخ��ی از تجهی��زات پرتاب��ل بازرس��ی 
)مورداستفاده بازرسان مراکز و شبكه ها(

4. نمای��ش تجهی��زات ارزیاب��ی س��ریع اختصاصی 
بهداشت محیط

5. آم��وزش و انج��ام آزمون ه��ای آنالین آب، غذا و 
پرتوه��ا به کمک تجهی��زات پرتابل برای گروه های 
ه��دف خاص و همكاران و دانش��جویان بهداش��ت 

محیط
6. برگزاری مس��ابقه بهداش��ت محیط و ارائه جوایز 

نقدی
7. تهی��ه طوم��ار با ش��عار »حفظ بهداش��ت محیط، 
وظیف��ه ای همگانی« که به امضای 134 نفر ازجمله 
ریاس��ت محت��رم دانش��گاه و هم��كاران وزارت��ی و 

دانشگاهی رسید.
8. نمای��ش قابلیت ه��ا و خدمات بخش خصوصی در 

قالب غرفه مجزا به شرح:
الف 13 دفتر خدمات سالمت

ب کنت��رل و مب��ارزه با حش��رات و جانوران موزی در 
اماکن عمومی و خانگی

9. نمای��ش دس��تاوردها و توانمن��دی واحده��ای 
بهداش��ت محیط در غرفه های مراکز و ش��بكه های 

تابعه.
تع��داد بازدیدکنندگان 2000 نف��ر، تعداد گیرندگان 
خدمت 1100 نفر و تعداد خدمات ارائه ش��ده 3000 

خدمت می باشد.

بهداشت حرفه ای

آش��نایی مراجعین با بهداش��ت حرفه ای و عوامل  ���
زیان آور محیط کار و جایگاه بهداش��ت حرفه ای در 

معاونت بهداشت
��� آش��نایی مراجعین با بیماری های ناش��ی از کار و 

جایگاه طب کار در معاونت بهداشت
 انجام ���114 مورد اس��پیرومتری جهت ارباب رجوع 

همراه با تكمیل پرونده معاینات شغلی
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خصوص نظام مراقبت س��ندرمیک بود که با ابزارهای 
اس��تیكر گزارش گیری، تعاریف بیماری ها بر اس��اس 
دس��تورالعمل های کش��وری و فرم های نظام مراقبت 
بیماری ها این اطالع رسانی صورت می گرفت. در این 
غرفه کتاب های دستورالعمل های کشوری )سرخک، 
سیاه سرفه، آنفلوانزا، فلج شل حاد، C.C.H.F و ...( را به 
نمای��ش گذاش��تیم و با ارائه بروش��ورهای آموزش��ی 
)سرخک، وبا، آنفلوانزای پرندگان، سرخجه مادرزادی( 
اطالع رس��انی صورت گرفت. در این غرفه استندهای 
مقاالت بیماری های تب دار بثوری اطالعات 6 س��ال 
مناط��ق تح��ت پوش��ش دانش��گاه، ت��ب مال��ت، 
واکسیناس��یون تكمیل��ی فلج اطفال س��ال 1397 به 

نمایش گذاشته شد.
تیزره��ای آموزش��ی بیماری های قابل پیش��گیری با 
واکس��ن نیز از صفحه نمایش برای عموم مردم پخش 

نمودیم.
تعداد بازدیدکنندگان از این غرفه: 325 نفر

مراقبت و کنترل اچ آی وی
غرفه مشاوره و تست

اطالع رسانی و آموزش در خصوص مبانی پیشگیری و 
کنترل اچ آی وی

انجام مش��اوره انفرادی و تس��ت های در گروه های در 
معرض قرارگرفته

ارائه خدمت کاهش آسیب به متقاضیان.
تعداد بازدید از غرفه مشاوره و تست: بیش از 300 نفر

 تعداد مشاوره انجام شده: 124 نفر
 تعداد تست انجام شده: 81 تست

)ی��ک م��ورد reactive اچ آی وی، به کلینیک والفجر 
ارجاع شد(

غرفه باشگاه سالمت نوجوانان
معرفی خدمات باشگاه سالمت و مشاوره نوجوانان به 
مراجعی��ن و گروه ه��ای هدف بر اس��اس س��ن افراد یا 

والدین
ارجاع متقاضیان دریافت خدمت به باشگاه نوجوانان

  تع��داد بازدی��د از غرفه باش��گاه س��المت و مش��اوره 
نوجوانان: بیش از 300 نفر

 تعداد مشاوره انجام شده: 46 نفر

 تعداد موارد ارجاع شده: 6 مورد

غرفه باشگاه یاران مثبت

معرفی خدمات باشگاه مثبت و خدمات انجام شده در  ���
این واحدها

��� جل��ب حمای��ت از بازدیدکنن��دگان در قالب فروش 
صنایع دستی بیماران

��� مش��اوره ب��ا مراجعین در راس��تای کاه��ش انگ و 
استیگما به بیماران مبتالبه اچ آی وی

��� تع��داد بازدی��د از غرفه باش��گاه یاران مثبت: بیش از 
300 نفر

 تعداد مشاوره انجام شده: ���62 نفر
 مبل��غ فروش صنایع دس��تی اعض��ای مثبت: ���4500 

هزار ریال

نمایشگاه آثار هنرمندان درزمینه اچ آی وی

نمای��ش 100 هن��ر برگزیده هنرمندان گرافیس��ت در 
قالب تابلو در محوطه خارجی نمایشگاه

 نمایش تصویری مفاهیم آموزش پیشگیری و کنترل 
اچ آی وی و کاه��ش ان��گ و اس��تیگما و انتقال اچ آی 

وی از مادر به نوزاد
محوریت تصاویر تابلوها بر اس��اس س��ه صفر اچ آی 
وی بوده اس��ت. به صفر رس��اندن موارد جدید اچ آی 
وی - به صفر رساندن مرگ ناشی از اچ آی وی - به 
صفر رس��اندن انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد - به 
صفر رس��اندن انگ و اس��تیگما به بیماران اچ آی وی 

مثبت.
 تع�داد بازدید از نمایش�گاه: عم�ده بازدیدکنندگان 
نمایش�گاه )بی�ش از هف�ت ه�زار نف�ر( ب�ا توجه به 

قرارگیری تابلوها در محوطه بیرونی.

مدیریت شبکه و ارتقای سالمت

گروه مدیریت شبكه با نمایش دستاوردهای معاونت 
بهداش��تی در ح��وزه اح��داث پروژه ه��ای عمرانی، 
عملیات بهبود استاندارد شرایط فیزیكی و تجهیزاتی 
واحدهای بهداشتی، تكمیل پوشش جمعیت خدمت 
گیرن��ده و ارائه اطالعات س��امانه س��یب به صورت 
برخ��ط و در لحظ��ه، تعاملی پویا ب��ا بازدیدکنندگان 
محترم غرفه خود داش��ت و در طی این دو روز پاس��خ 
گ��وی س��ؤاالت، پذیرن��ده انتقادات و پیش��نهادات 
مخاطبین خود در خصوص عملكرد س��امانه سیب و 
ارائه دهنده آموزش های تخصصی به سایر کاربرانی 
بود که در این ایام به غرفه گس��ترش ش��بكه مراجعه 

نمودند.

گروه کاهش خطر در بالیا و حوادث

غرف��ه گ��روه کاه��ش خطر در بالیا توس��ط س��تاد 
معاونت بهداش��تی، ش��بكه ها و مراکز تحت پوشش 
ایج��اد گردی��د و خدماتی از قبی��ل تیم های ارزیابی 
س��ریع، تیم ه��ای عملیات��ی و راه ه��ای کاه��ش 
آس��یب پذیری ب��ه همراه تجهی��زات کامل از طریق 
آم��وزش همگانی به بازدیدکنندگان ارائه گردید. در 
ای��ن غرف��ه بیان نامه همكاری در خصوص آموزش، 
آمادگی و توانمندس��ازی کارکنان و جامعه به منظور 
کاه��ش آس��یب پذیری در بالی��ا و حوادث توس��ط 
بازدیدکنندگان ازجمله: ریاس��ت محترم دانش��گاه و 
معاون محترم بهداش��تی امضا گردید. در این غرفه 
بالغ ب��ر 1500 خدم��ت ب��ه جمعیت��ی 700 نفره ارائه 

گردید.

سالم و خود مراقبتی
��� توزی��ع ان��واع کت��اب و پمفلت های آموزش��ی به 

مراجعین و بازدیدکنندگان
��� توزیع سی دی های آموزشی خود مراقبتی

��� نمای��ش ویدیوی��ی عملك��رد ش��بكه ها و مراکز 
بهداش��ت تحت پوش��ش دانش��گاه علوم پزش��كی 

ایران
��� ارائه مشاوره در زمینه جذب سفیران سالمت

��� معرفی پویش خطرس��نجی س��كته های قلبی و 
مغزی و راهنمایی جهت استفاده از نرم افزار موبایل

��� مصاحب��ه مدی��ر محت��رم گروه آموزش س��المت 
س��رکار خانم دکتر گش��تایی با رادیو دهكده سالمت 
در زمینه برنامه های گروه آموزش و ارتقای سالمت 

و برنامه های خود مراقبتی

مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
غرفه غربالگری سرطان

در این غرفه، غربالگری س��ه س��رطان کولورکتال و 
پس��تان و س��رویكس برای 251 نفر از بازدیدکننده 
به ص��ورت پرسش��نامه و تعیین ریس��ک خطر طبق 

سامانه سیب انجام شد.
از این میان 87 نفر برای س��رطان پس��تان، 67 نفر 
س��رطان س��رویكس، 97 نفر کولورکتال غربالگری 
ش��دند. از این غرفه بالغ بر 300 نفر بازدید بعمل آمد 
ک��ه در اب��ن می��ان جن��اب آقای دکت��ر ناصری پور، 
ریاس��ت محترم دانش��گاه، مس��ئولین محترم دفتر 
مدیری��ت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداش��ت، 

اساتید محترم دانشگاه بودند.
در از بی��ن اف��رادی که غربالگری س��رطان پس��تان 
ش��دند، 22 نفر پزش��ک جراح که از بیمارستان رسول 
اکرم معرفی ش��ده بود مورد مش��اوره و بررس��ی قرار 

گرفتند.
 بازدید از غرفه غربالگری سرطان: 300 نفر

 تعداد غربالگری س��رطان انجام ش��ده: 251 نفر )87 
سرطان پستان-67 نفر سرطان سرویكس-97 نفر 

کلو رکتال(
 تعداد مشاوره توسط فلوشیب جراحی: 22 نفر

غرفه غربالگری نوزادان و ژنتیک اجتماعی

اطالع رسانی در خصوص اجرای برنامه غربالگری  ���
نوزادان )در س��ه بیماری کم کاری تیروئید بدو تولد، 
فنی��ل کت��ون اوری و کمبود آنزیم G6PD( و ش��روع 
اج��رای برنام��ه غربالگ��ری متابولی��ک ن��وزادان 
)غربالگری 20 بیماری متابولیک( به صورت پایلوت

انجام غربالگری ژنتیک با اس��تفاده از پرسش��نامه  ���
خط��ر س��نجی بیماری ه��ای ژنتیک ب��رای افراد در 
س��نین ازدواج و زوج های جوان توس��ط کارش��ناس 

مراقب ژنتیک
انجام مش��اوره ژنتیک جهت افراد در معرض خطر  ���
شناسایی ش��ده با حضور پزش��ک دوره دیده مش��اور 
ژنتیک در س��امانه مش��اوره ژنتیک و تعیین ریس��ک 

خطر
ارائه دستاوردهای به دست آمده در حوزه برنامه های  ���
غربالگری نوزادان، پیشگیری از بروز تاالسمی ماژور 
و کنت��رل بیم��اری فنی��ل کت��ون اوری به ص��ورت 

تصویری
 بازدی��د از غرف��ه غربالگ��ری ن��وزادان و ژنتی��ک 

اجتماعی: 220 نفر
 تعداد غربالگری ژنتیک انجام ش��ده: 81 نفر )از این 

تعداد 6 نفر در معرض خطر شناسایی شده اند(
 تع��داد مش��اوره تخصص��ی ژنتیک: 8 نف��ر )دو نفراز 

مراجعین درخواست مشاوره تخصصی داشتند(

غرفه خطرسنجی و مراقبت های ادغام یافته 
دیابت و اختالالت چربی خون

انج��ام خطرس��نجی بیماری ه��ای قلب��ی عروق��ی 
به صورت پرسش��نامه و تعیین ریس��ک خطر بر طبق 

سامانه سیب
انجام تست قند خون

ارائه دس��تاوردهای به دست آمده در حوزه برنامه های 
خطرس��نجی و مراقبت ه��ای ادغ��ام یافت��ه دیابت و 

اختالالت چربی خون به صورت تصویری
 بازدید از غرفه خطرسنجی: 450 نفر

 تعداد خطرس��نجی انجام ش��ده: 120 نفر )از این تعداد 
9 نف��ر دارای ریس��ک خط��ر 10-20 و 3 نف��ر دارای 
ریسک خطر 30 به باال بودند و بقیه ریسک خطر زیر 

10 داشتند(
 تعداد قند خون بررسی شده: 280 نفر
 تعداد فشارخون گرفته شده: 300 نفر

غرفه بیماری هپاتیت

در غرف��ه بیم��اری هپاتی��ت هدف اطالع رس��انی در 
خص��وص بیماری های هپاتیت ب��ود که با ابزارهای 
اس��تیكر گزارش گیری، تعاریف بیماری ها بر اس��اس 
دس��تورالعمل های کشوری و فرم های نظام مراقبت 
بیماری ها این اطالع رس��انی ص��ورت می گرفت. در 
این غرفه استندهای مقاله بیماری هپاتیت C حاوی 
اطالعات 6 سال مناطق تحت پوشش دانشگاه و دو 
اس��تند حاوی 24 تراکت آموزش��ی هپاتیت به روش 
SHEP به نمایش گذاش��ته ش��د و تعداد 6 س��ؤال از 
ای��ن دو اس��تند ب��رای مس��ابقه مط��رح گردی��د که 

خوشبختانه موردتوجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
تیزرهای آموزش��ی بیماری هپاتیت های منتقله از  ���
راه خ��ون نی��ز از صفحه نمای��ش ب��رای عموم مردم 

پخش شد.
تعداد بازدیدکنندگان از این غرفه: ���325 نفر

تعداد افراد ش��رکت کننده در مس��ابقه: ���230 نفر )به 
س��ه نفر از ش��رکت کنندگان به قیدقرعه کارت هدیه 

تقدیم شد(
 

غرفه نظام مراقبت بیماری ها

در غرفه نظام مراقبت بیماری ها هدف اطالع رسانی در 
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د         ر نگاه اول پوش��ش همگانی س��المت، د         سترس��ی 
هم��ه اقش��ار مرد         م ب��ه خد         مات س��المت را د         ر ذهن 
تد         اع��ی می کن��د         ؛ یعنی اینكه هم��ه مرد         م به خد         مات 
س��المتی د         سترس��ی د         اش��ته باش��ند          و بتوانند          از آن 
اس��تفاد         ه کنند         ؛ گزاره فوق کاماًل د         رس��ت اس��ت و د         ر  
واقع پوش��ش همگانی س��المت به معنی د         سترس��ی 
همه مرد         م به خد         مات س��المت می باش��د         ؛ اما این تمام 
ماجرا نیس��ت و پوش��ش همگانی د         ارای ابعاد          و نكات 

د         یگری است. 
پوشش همگانی سالمت عبارت است از د         سترسی به 
مد         اخالت اصلی س��المت ش��امل ارتقا، پیش��گیری، 
د         رمان و توان بخش��ی د         ر س��طحی از هزینه که افراد          
توان پرد         اخت آن را د         اشته باشند          و د         رواقع اصطالحی 
است که سازمان جهانی بهد         اشت، به منظور توصیف 

راهبرد          پیش��نهاد         ی خود          د         ر جهت س��المت برای همه 
به کاربرد         ه اس��ت. پوش��ش همگانی سالمت، اساس 
تضمین امنیت س��المتی جامعه و بر پایه ی اساسنامه 
س��ازمان جهانی بهد         اشت استوار است که سالمتی را 
یک حق اساسی و انسانی د         انسته و متعهد          به تضمین 
 باالتری��ن س��طح س��المت ب��رای هم��ه ش��د         ه 

است. 
س��ازمان جهانی بهد         اشت د         ر سیاست "سالمت برای 
همه" بر بهره مند         ی همه مرد         م از خد         مات سالمت د         ر 
باالترین سطح ممكن تأکید          کرد         ه است. هم چنین د         ر 
گزارش این س��ازمان د         ر س��ال 2008، اصل پوش��ش 
همگان��ی س��المت و د         س��تیابی ب��ه ش��اخص های 
قرارگرفت��ه  تأکی��د           م��ورد           س��المتی   اجتماع��ی 

است.

اجزای پوشش همگانی سالمت:
پوش��ش همگانی س��المت، س��ه جنبه ی؛ هزینه ها، 
خد         مات و افراد          تحت پوش��ش را د         ر برمی گیرد          و از آن 
به عنوان مكعب پوش��ش همگانی یاد          می ش��ود         . د         ر این 
راستا، نظام های سالمت باید          تالش خود          را به پوشش 
بیش��تر هزینه ها و مخارج س��المت و خد         مات ارائه شد         ه 
توسط نظام سالمت معطوف کنند          و د         رعین حال تالش 
کنند          افراد          کمتری د         چار مخارج کمرش��كن س��المت 
ش��وند         ؛ به عبارت د         یگر هد         ف نهایی پوش��ش همگانی 
سالمت تضمین بهره مند         ی همگان از خد         مات سالمت 
)ض��روری و اساس��ی(، ب��د         ون تحمیل ریس��ک مالی 
د         رنتیجه پرد         اخت مخارج سالمت است؛ به عبارت د         یگر، 
زیر چتر پوش��ش همگانی س��المت، مخارج س��المت 

افراد          نباید          بیش از آستانه ی توانایی مالی آنان باشد         .

پوشش  همگانی سالمت

توجه به این نكته بس��یار مهم اس��ت که پوش��ش  ���
همگانی س��المت ب��ه معنای پوش��ش رایگان تمام 
مد         اخالت بهد         اش��تی ممكن بد         ون توجه به هزینه ی 
آن نیس��ت؛ هیچ کشوری نمی تواند          تمامی خد         مات را 

به صورت رایگان ارائه کند         .

ت�الش برای د         س�تیابی به پوش�ش همگانی 
سالمت د         ر کشورهای مختلف و ایران

 د         ر حال حاضر بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته 
ازجمل��ه آلم��ان، کاناد         ا و انگلس��تان، به س��طح قابل 
قبولی از پوش��ش همگانی س��المت د         ست یافته اند          و 
کش��ورهای د         رحال توس��عه از قبی��ل چی��ن، برزیل، 
مكزی��ک و... نی��ز برای برطرف ک��رد         ن چالش های 
پی��ش روی توس��عه ی پوش��ش همگانی س��المت 

اقد         امات مؤثری انجام د         اد         ه اند         . 
تایلند          د         ر زمره نخس��تین کش��ورهای با د         رآمد          کم و 
متوس��ط اس��ت که از سال 2002 میالد         ی به پوشش 
همگانی س��المت د         ست یافته است و کشورهایی هم 
چ��ون غن��ا، ویتنام، آفریقای جنوب��ی و... از تجربه ی 
تایلند          د         ر ارتباط با اصالح نظام س��المت و د         سترس��ی 

به پوشش همگانی سالمت استفاد         ه کرد         ه اند         .
علیرغ��م تم��ام تالش ه��ای صورت گرفت��ه د         ر حال 
حاض��ر هن��وز هم نیمی از مرد         م جهان قاد         ر به د         ریافت 
خد         مات ضروری سالمت نیستند         ،100 میلیون نفر به 
د         لیل پرد         اخت هزینه های س��المتی د         چار فقر مطلق 
می ش��وند          و 12د         رصد          د         رصد          از جمعیت جهان حد         اقل 
10د         رصد          از بود         جه خود          را صرف هزینه سالمتی خود          
و ی��ا اعض��ای خانواد         ه می کنن��د         ؛ فلذا د         ر گزارش های 

اخیر س��ازمان جهانی بهد         اشت، د         ست یابی به پوشش 
همگانی س��المت تا س��ال 2030 میالد         ی برای تمام 
کش��ورها، د         ر د         و زمینه »پوش��ش خد         مات سالمت« و 
»حفاظ��ت مال��ی« هد         ف گذاری ش��د         ه که هر د         و این 
هد         ف ه��ا بای��د          تا س��ال 2030 میالد         ی ب��رای 100 

د         رصد          جمعیت کشورها اتفاق افتاد         ه باشد         .
د         ر کش��ور ما نیز د         ر جهت پوش��ش همگانی س��المت 
تالش های متعد         د         ی انجام ش��د         ه است و د         ست یابی به 
ق��رار  س��المت  نظ��ام  اه��د         اف  زم��ره  د         ر   آن 

د         ارد         .
 مطرح شد         ن مباحث مربوط به حفاظت مالی بیماران، 

ارائه ی خد         مات سالمت د         ر همه ی مناطق و موارد         ی 
از ای��ن قبی��ل د         ر برنامه های توس��عه چهارم و پنجم؛ 
ابالغ سیاس��ت های کلی س��المت توسط مقام معظم 
رهبری )مد         ظله العالی( و...  ش��واهد          مستند         ی هستند          
که بر توجه ایران به پوشش همگانی سالمت د         اللت 
می کنن��د          و د         ر س��ال 93 ب��ا آغ��از ط��رح تحول نظام 
س��المت، گامی مهم و بلند          د         ر راس��تای د         س��تیابی به 
ابعاد          پوش��ش فراگیر س��المت د         اش��ت و به امید          خد         ا 
می ت��وان ب��ا تالش و بر پایه ی تجربیات کش��ورهای 
مختلف اقد         امات بس��یار مؤثری د         ر مس��یر پوش��ش 

همگانی سالمت برد         اشت.

شکل 1: اجزای پوشش همگانی سالمت

د         کتر جواد          گلشنی اصل
رئیس مرکز بهد         اشت شمال غرب تهران

ویژه نامه برگزاری گرد  همایی و جشـن بزرگ سـامت و نخسـتین د  هکد  ه 
سـامت معاونت بهد  اشـت د  انشـگاه علوم پزشـکی ایران- ارد  یبهشت 97
ویژه نامه برگزاری گرد  همایی و جشـن بزرگ سـامت و نخسـتین د  هکد  ه 
سـامت معاونت بهد  اشـت د  انشـگاه علوم پزشـکی ایران- ارد  یبهشت 97

آزمایشگاه جامع سالمت

در غرفه ی آزمایش��گاه مرجع س��المت خدمات زیر 
به ص��ورت رای��گان به بازدیدکنن��دگان و همكاران 

دانشگاه ارائه شد.
 مصاحبه و آموزش به ���350 مراجعه کننده در مورد 

CBC,HBsAb,BS چرایی انجام آزمایش های
 نمونه گی��ری خ��ون از ���257 مراجعه کنن��ده برای 

CBC آزمایش
 نمونه گی��ری خ��ون از ���247 مراجعه کنن��ده برای 

HBsAb آزمایش
 نمونه گیری خون ���50 مراجعه کننده برای آزمایش 

)BS( قند خون
 تفسیر نتایج آزمایش ���CBC توسط پزشک مستقر 
در غرف��ه و ارائ��ه ی توصیه ه��ای الزم ب��رای موارد 

کم خونی های مشاهده شده

مطالع�ه هم گروه�ی س�المت کارکن�ان 
دانشگاه

خدم��ات ارائه ش��ده در غرفه مطالع��ات هم گروهی 
س��المت کارکن��ان در نخس��تین دهكده س��المت 

ایران:
���164 موردسنجش فشارخون

 ���35 مورداندازه گی��ری ق��د و وزن و تعیی��ن نمای��ه 
توده بدنی و مشاوره تغذیه

 ���96 مورداندازه گیری قدرت عضالنی دست
 ���25 مورد آزمایش خون

 ���12 مورد مشاوره روانشناسی
 ���100 م��ورد نوبت ده��ی ب��ا اولویت با ش��رکت در 

مطالعه کوهورت کارکنان

معاونت درمان دانشگاه

جذب ���400 نفر داوطلب اهدای عضو
 توزیع ���1500 جلد کتاب طب سنتی

��� آم��وزش آش��نایی ب��ا فوریت ه��ای پزش��كی در 
سكته های قلبی و مغزی به 400 نفر از مراجعین

 ارائه مشاوره های مامایی به ���350 نفر از مراجعین
��� آم��وزش اقدامات حیات��ی پایه و کمک های اولیه 

)BLS( به 390 نفر از مراجعین
 اندازه گیری فش��ارخون، قد و وزن برای ���500 نفر 

از مراجعین

غرفه کانون التیام

خدمات ارائه شده در غرفه التیام:
��� معرفی فعالیت های خیریه

 عضوگیری جهت همكاری با بخش های مختلف التیام���
��� توزیع قلک های التیام میان بازدیدکنندگان  

��� عضویت در کانون و دریافت کارت اهدای عضو

کلینی�ک مداخ�الت رفت�اری و س�المت 
معنوی

ارائ��ه مش��اوره های معن��وی حوزه ی ک��ودکان،  ���
نوجوانان و بزرگ ساالن

نقش معنویت در تأمین سالمت ���
ارائ��ه اقدام��ات درمان گرایانه با دی��دگاه دینی به  ���

مراجعین
توزیع پمفلت و کتب تخصصی این حوزه ���

رادیو دهکده سالمت

انج��ام مصاحبه های تخصصی و مدیریتی با مدیران 
ش��بكه ها و روس��ای مراکز )دکتر دانوش دمیریان؛ 
مدی��ر ش��بكه بهداش��ت و درمان بهارس��تان، دکتر 
غالمرضا عس��گری؛ مدیر ش��بكه بهداشت و درمان 
م��الرد، دکت��ر ج��واد گلش��نی اصل؛ رئی��س مرکز 
بهداش��ت ش��مال غ��رب ته��ران(، دکت��ر علیرضا 
بحرالعلوم؛ معاون اجرایی معاونت بهداشت، مهندس 
مه��دی ع��رب؛ مدی��ر روابط عموم��ی و رئیس امور 
اداری معاونت بهداشت و مدیر اجرایی گردهمایی و 
نخستین دهكده سالمت ایران، دکتر سیده معصومه 
گش��تایی؛ مدی��ر گ��روه آموزش و ارتقای س��المت 
معاونت بهداشت و مسئولین )سیده نفیسه طباطبایی 
اصل؛ مس��ئول گس��ترش ش��بكه بهداشت و درمان 

رباط کریم(
انج��ام مصاحبه ه��ای کارشناس��ی و آموزش��ی ب��ا 
کارشناس��ان حوزه ه��ای روان، اعتی��اد، بیماری ها، 
بهداش��ت حرفه ای، تغذیه و غربالگری و روش های 
تش��خیصی جدید س��رطان پس��تان؛ ش��امل: سمیه 
ایران مدار؛ مس��ئول س��المت روان مرکز بهداش��ت 
غ��رب تهران- فرحناز امیرلو؛ کارش��ناس س��المت 
روان معاونت بهداش��ت، مریم دش��تبانی؛ مس��ئول 
واحد پیش��گیری و مبارزه با بیماری های بهارس��تان، 
اق��دس هونجان��ی؛ مس��ئول بهداش��ت حرف��ه ای 
بهارس��تان، مهش��ید لویزه؛ کارش��ناس تغذیه مرکز 
بهداش��ت غ��رب ته��ران، دکت��ر نفیس��ی؛ عض��و 
هیئت علمی دانش��گاه ایران، مهندس مهدی عرب 
در مصاحب��ه ب��ا رادیو دهكده؛ ضمن تش��كر از کلیه 
عزیزان��ی ک��ه بزرگواران��ه، م��ا را در برگ��زاری این 
رزمایش فاخر یاری کردند، از ادامه این فعالیت ها در 
قالب های دیگر خبر داد و وی خاطرنشان کرد: حوزه 
فعالیت و عملكرد معاونت بهداش��ت دانشگاه، بسیار 
وس��یع ب��وده و تم��ام لحظات زندگی افراد را ش��امل 
می ش��ود و این موضوع، اهمیت و ضرورت پرداختن 
و توج��ه بیش��تر به ح��وزه بهداش��ت را بیش ازپیش 

یادآور می شود.
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ریس��ک برگ خرید         های اختالالت اسكلتی- عضالنی 
هس��تند         . کارهای��ی مانن��د          مونتاژ قطعه ه��ا، وارد         کرد         ن 
اطالعات به وس��یله صفحه کلید         ، بس��ته بند         ی و قالیبافی 
د         ارای چرخه ی کاری کوتاه و بسیار تكراری هستند          و به 

پیشرفت این اختالالت کمک می کنند         .
نتای��ج حاصل از مطالعات، نش��ان می د         ه��د          که فراوانی 
عالئم اختالالت اسكلتی- عضالنی د         ر کارکنان اد         اری 
د         ر نواحی گرد         ن، کمر، ش��انه ها نس��بت به د         یگر نواحی 
باالتر می باش��د         ؛ که می تواند          ناش��ی از ارتفاع نامناس��ب 
میزهای کار وعد         م وجود          فضای کافی برای پاها زیر میز، 
نامناسب بود         ن محل قرارگیری تلفن و د         یگر لوازم اد         اری 
بر روی میز، عد         م تنظیم پذیری شیب سطح نشیمن گاه و 
پشتی صند         لی، زیاد          بود         ن عمق صند         لی، نامناسب بود         ن 
ارتفاع مانیتور، نامناسب بود         ن فاصله مانیتور از فرد         ، قرار 
ند         اشتن مانیتور د         ر روبروی فرد          عد         م وجود          گیره اوراق د         ر 
ایس��تگاه های کاری و نامناس��ب بود         ن موقعیت مانیتور 
نسبت به پنجره ها از فاکتورهایی هستند          که می بایست 

د         ر اصالح ایستگاه کار افراد          مورد         توجه قرار گیرد         .
مهم ترین ریسک فاکتورهایی که د         ربسیاری از مشاغل 
د         ر ایج��اد          ناراحتی های اس��كلتی-عضالنی نقش د         ارند          
عبارت ان��د          از: فعالی��ت تك��راری، اعمال نی��روی زیاد         ، 
پوس��چرکاری نامناس��ب، فشارهای تماس��ی، ارتعاش، 
خس��تگی فیزیك��ی. د         ر کاربران کامپیوت��ر نیز عالوه بر 
برخی از فاکتورهای ذکرشد         ه، فاکتورهای د         یگری مانند          
س��ن، جنس، چاقی، فعالیت فیزیكی و س��یگار کشید         ن 
به عن��وان فاکتورهای مرتبط با طراحی ایس��تگاه کاری 
مانند          مد         ت اس��تفاد         ه از کامپیوتر، د         فعات اس��تراحت افراد         ، 
روش کار ب��ا کیب��ورد         ، وضعیت مانیت��ور کامپیوتر، نوع و 
استفاد         ه از د         ستگاه های متصل به کامپیوتر وفاکتورهای 
روانی-اجتماع��ی نیز د         ر ایجاد          ناراحتی های اس��كلتی-

عضالن��ی نق��ش د         ارند         . مواجهه ش��غلی با این ریس��ک 
فاکتورها د         ر محیط های شغلی می تواند          باعث ناراحتی ها 
بیماری های متنوعی مانند          تنوسنوئیت، کمرد         رد         ، سند         رم 
تونل کارپال گرد         د         ؛ که گرد         ن، شانه ها، کمر واند         ام فوقانی 

را د         رگیر می سازد         .
اس��تفاد         ه از کیبورد          کامپیوتر یكی از عوامل اس��ت که د         ر 
محیط های کاری رابطه مستقیمی با اختالل و آسیب د         ر 
ناحیه مچ د         ست د         ارد         ، بطوری که نشان د         اد         ه شد         ه است که 
د         لیل اصلی ایجاد          سند         رم تونل کارپال نوع طراحی شغل 
وپوس��چری اس��ت که فرد          حین کار د         ارد          کار مس��تمر با 
صفح��ه کلی��د          و همچنین تمایل به تایپ کرد         ن همراه با 
اعمال نیرو و حفظ موقعیت نامناس��ب و اس��تاتیک بد         ن 
ب��رای م��د         ت طوالنی د         ر این د         س��ته از کاربران می تواند          
ایجاد          اختالالت اس��كلتی عضالن��ی تجمعی )ترومای 

تجمعی( نماید         .
همان طور که مواجهه با ریس��ک فاکتورهای ذکرش��د         ه 
می تواند          باعث ایجاد          ناراحتی های اس��كلتی – عضالنی 
د         ر بد         ن گرد         د         ، د         ر مقابل آن راهكارهایی نیز برای کاهش 
مواجهه افراد          با این ریسک فاکتورها و د         رنتیجه کاهش 
ای��ن ناراحتی ها وجود          د         ارد         . مهم ترین رویكرد         ها ش��امل 

کنترل های مهند         سی و کنترل های مد         یریتی می باشند         . 
کنترل های مهند         س��ی اولین رویك��رد          مد         اخله ای برای 
کاهش ریس��ک فاکتوره��ای ایجاد         کنند         ه ناراحتی های 
اس��كلتی-عضالنی ب��ود         ه ک��ه ازجمل��ه روش های آن 
می توان به طراحی شغل، طرح بند         ی محل کار و طراحی 
ابزارهای مناسب برای کار اشاره نمود         . استفاد         ه از صند         لی 
و میز کار مناسب د         ر کاهش ابتال به اختالالت اسكلتی 
و عضالنی مؤثر اس��ت و اگر صند         لی نامناس��ب باشد          این 
اخت��الالت تش��د         ید          می ش��ود         . زمانی که می��ان قد         رت و 
انعطاف پذی��ری عضالت قس��مت های مختلف ازجمله 
راس��ت کنند         ه های لگن، خم کنند         ه های ران،  عضالت 
پش��تی و عضالت شكمی تناس��بی وجود          ند         اشته باشد         ، 

ممكن است افراد          با تشد         ید          گود         ی کمر مواجه شوند         .
اس��تفاد         ه از صند         ل��ی و می��ز کار مناس��ب ک��ه ارتف��اع 
اس��تاند         ارد         ی د         اشته باش��د         ، د         ر کاهش ابتال به اختالالت 
اس��كلتی و عضالنی مؤثر اس��ت و د         ر این راس��تا پش��تی 
صند         لی باید          به گونه ای انتخاب و تنظیم شود          که از قوس 

طبیعی کمری محافظت کند         .
د         ر افراد          چپ د         ست اختالالت مشاهد         ه شد         ه د         ر اند         ام های 
فوقان��ی گرد         ن، ش��انه ها و مچ د         س��ت نس��بت ب��ه افراد          
راست د         س��ت تقریباً تا د         و برابر بیش��تر از حد          مورد          انتظار 
بود         ه است که به نظر می رسد          به د         لیل عد         م طراحی میز و 
صند         لی ها و صفحه کلید          کامپیوتر و س��ایر اد         وات اد         اری 
برای چپ د         س��ت ها و اعمال نیروی بیش��تر برای انجام 
کارهای��ی ک��ه س��ایر افراد          با اعمال نی��روی کمتر انجام 
می د         هند          باعث ش��د         ه که این اختالالت د         ر این د         س��ته از 
کارکن��ان بیش��تر از ح��د          م��ورد          انتظار مش��اهد         ه گرد         د         . 
همچنی��ن کنت��رل عوامل فیزیكی زی��ان آور محیط کار 
ازجمله: کاهش سروصد         ا، اصالح روشنایی نامناسب که 
هن��گام کار ب��ا صفحه نمایش ایج��اد          خیرگی می کند          و 
کنت��رل اس��ترس های حرارت��ی و س��رمایی و رطوبت 
محیط های کاری د         ر حد          مجاز توصیه شد         ه از راهكارهای 
پیش��نهاد         ی جهت اصالح ایستگاه های کاری کارکنان 

اد         اری می باشد         .
کنترل ه��ای مد         یریت��ی د         ومین خط د         فاعی برای کاهش 
مواجهه با ریسک فاکتورهای ایجاد         کنند         ه ناراحتی های 
اس��كلتی-عضالنی می باش��د          که ازجمله روش های آن 
می توان به آموزش ش��اغلین، چرخش ش��غل، مد         یریت 

زمان مواجهه اشاره نمود         .
افزای��ش آگاه��ی کارکنان د         رباره ریس��ک فاکتورهای 
ارگونومی��ک کار اد         اری و نح��وه صحی��ح چید         نم��ان 
تجهیزات می تواند          باعث تنظیم ایس��تگاه کاری توس��ط 
خ��ود          فرد          ش��د         ه د         رنتیجه ش��رایط بهبود          یاب��د         . البته این 
موضوع را نیز باید          د         ر نظر د         اش��ت که برای د         س��تیابی به 
ای��ن هد         ف مش��ارکت پرس��نل وتعه��د          مد         یریت امری 
 chang ض��روری می باش��د         . د         ر مطالع��ه آیند         ه نگ��ری
وهمكاران د         ر س��ال 2012 بر روی کاربران رایانه انجام 
د         اد         ند          رابطه معنی د         اری بین بروز نش��انه های اختالالت 
اس��كلتی-عضالنی و س��اعات استفاد         ه از رایانه د         ر طول 
روز گ��زارش ش��د         . با توجه به یافته ه��ای آنان با افزایش 

استفاد         ه از رایانه بیش از 3 ساعت، نشانه های اختالالت 
اسكلتی- عضالنی، 50د         رصد          افزایش می یابد         .

د         ر مطالع��ه تیرگ��ر وهم��كاران ک��ه روی گروه��ی از 
د         انش��جویان علوم پزش��كی انجام پذیرف��ت نیز چنین 

نتیجه ای گزارش شد         ه است:
برنام��ه ورزش��ی و تقوی��ت عضالت ب��رای اد         اراتی که 
ارباب رجوع د         اش��ته و یا مش��غله کاری زیاد         ی د         ارند          بهتر 
اس��ت د         ر س��اعاتی که خارج از زمان اد         اری تنظیم گرد         د          و 
نباید          به نصب یک نرم افزار بر روی سیس��تم کاربر اکتفا 
نمود          و انتظار د         ر بهبود          وضعیت ایش��ان را د         اش��ت؛ زیرا 
مشاهد         ه ش��د         ه اس��ت که کاربر رایانه، زمانی که نرم افزار 
اجراشد         ه و حرکات نرمشی را به ایشان نشان می د         هد          به 
د         لی��ل مش��غله زیاد          برنامه را بس��ته وبع��د          از مد         تی آن را 

غیرفعال می نماید         .
 نتیجه گیری: با توجه به اهمیت این اختالالت د         ر حفظ 
و ارتقا ء س��المت کارکنان ونیز د         ر میزان بهره وری آنان 
رعایت اصول ارگونومیک د         ر طراحی ایس��تگاه های کار 
اد         اری و اج��رای برنامه ه��ای ارگونوم��ی د         ر محیط کار و 
ارائ��ه آموزش های عملی کارکنان د         ر این زمینه، اصالح 
پوس��چرهای نامناس��ب و تهیه تجهیزات ارگونومیک با 
مشاوره کارشناسان بهد         اشت حرفه ای سازمان می تواند          
بس��یار کارآم��د          ب��ود         ه و نق��ش موث��ری د         ر کاهش این 

بیماری ها د         اشته باشد         .

د         کتر تیمور الهیاری بررسی اختالالت اسكلتی- عضالنی د         ر بین 
کارکن��ان اد         اری، هفتمین همایش ایمنی وبهد         اش��ت کار ایران، 
د         انشگاه علوم پزشكی قزوین وانجمن علمی بهد         اشت کار ایران
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        فهرست منابع:

مقد         مه:
د         ر ط��ول د         و د         ه��ه گذش��ته، اس��تفاد         ه از رایان��ه به ط��ور 
چشمگیری د         ر محل کار افزایش یافته و به عنوان بخش 
ض��روری و اجتناب ناپذی��ر تم��ام محیط ه��ای اد         اری، 

محسوب می شود         .
گرچ��ه د         ر س��ال های گذش��ته ب��ا ورود          این فن��اوری د         ر 
محیط ه��ای کار، س��رعت انجام کاره��ا افزایش یافته و 
به طب��ع آن ب��ا افزایش اس��تفاد         ه از رایانه ها د         ر محل کار، 
هم زمان با افزایش شیوع اختالالت اسكلتی- عضالنی 

مرتبط با کار د         ر کارکنان اد         اری بود         ه است.
 پایش کارکنان اد         اری ازنظر س��المتی کمتر مورد         توجه 
محققان و د         س��ت اند         رکاران عرصه س��المت قرار د         اشته  
است د         رحالی که ماهیت کار و محیط های کاری، بشد         ت 
س��المتی آن ها را د         ر معرض خطر قرار می د         هد         . ش��رایط 
غی��ر ارگونومی��ک و غیراس��تاند         ارد          و از همه مهم تر عد         م 
آگاهی و عد         م د         ریافت آموزش های الزم آن ها را متحمل 

انواع اختالالت اسكلتی- عضالنی مزمن می نماید         .
محیط های کاری غیراستاند         ارد          و فاقد          اصول ارگونومیک 
باعث تحمیل آسیب ها و اختالالت اسكلتی -عضالنی 
ب��ر کارکنان، بخص��وص کارکنان محیط ه��ای اد         اری 
می گ��رد         د          ک��ه نهایتاً منج��ر به غیب��ت از کار و افزایش 
روزهای ازد         س��ت رفته و همچنین پرد         اخت غرامت های 
س��نگین از س��وی کارفرمای��ان عالوه ب��ر هزینه های 
مس��تقیم و غیرمستقیمی اس��ت که متحمل می گرد         ند         . 
ماهی��ت کارهای اد         اری و ق��رار گرفتن طوالنی مد         ت د         ر 
پش��ت میز و صند         لی هایی که بد         ون توجه به اطالعات 
آنتروپومتری جمعیت هد         ف طراحی ش��د         ه اند          و همچنین 
ع��د         م اطالع��ات کافی و د         ریاف��ت آموزش های مرتبط 
کارکنان د         ر خصوص مسائل ارگونومی و رعایت اصولی 
که د         ر پیش��گیری از ابتال به عوارض اس��كلتی عضالنی 
مؤثر می باش��ند          منجر به ش��یوع این د         سته از عوارض د         ر 
بی��ن کارکنان می گرد         د         ، به ویژه با حرکت سیس��تم های 

اد         اری به سوی الكترونیک سازی کارها، بخش عمد         ه ای 
از وظای��ف کارکن��ان با کامپیوتر انجام می گرد         د          که خود          
مس��تلزم رعایت پاره ای د         یگر از مالحظات ارگونومیكی 

است.
اختالالت اسكلتی- عضالنی شامل طیف گسترد         ه ای از 
ش��رایط نامناس��ب مؤثر بر عضالت، تاند         ون ها، رباط ها، 
مفاصل، اعصاب محیطی و حمایت از عروق خونی است 
که مناطق مختلف بد         ن ازجمله کمر، گرد         ن، شانه، اند         ام 
تحتانی، س��اعد          و د         س��ت ها را د         رگیر می کند         . عالئم این 
اختالالت عبارت اس��ت از مجموعه ای از ناراحتی، د         رد         ، 
مورمورش��د         ن، س��وزش، حساس شد         ن نسبت به لمس، 
التهاب، محد         ود          شد         ن د         امنه حرکت، از د         ست رفتن قد         رت 

و توانایی و اختالالت حسی د         ر بخشی از بد         ن.
اختالالت اس��كلتی-عضالنی بر بخش هایی از بد         ن اثر 
می گذارند          که د         رگیر انجام کار هس��تند         . باالتنه، به ویژه 
س��تون فقرات و د         ست ها حس��اس ترین اند         ام ها د         ر برابر 

بررسی ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی –عضالنی
د         ر کاربللران رایانلله و مد         اخللالت ارگونومیکی

مهند         س اقد         س هونجانی
کارشناس مسئول بهد         اشت حرفه ای شبكه بهد         اشت ود         رمان بهارستان
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 جن�اب آق�اي د         کتر با س�الم و 
تشکر از اینکه وقت خود         تون را 
د         ر اختی�ار مجل�ه صح�ت قرار 
د         اد         ی�د         . ضمن معرفی خود         تون، 
مختصري از زند         گي ش�خصي و 
تحصیل�ي خود         ت�ان را براي ما 

شرح بد         ید         ؟
د         ان��وش د         میری��ان متول��د          29 مرد         اد          
1354 تهران و اصالتًا آذری هس��تم. 
مه��ر 1372 ب��ه عن��وان د         انش��جوی 
پزش��كی وارد          د         انشگاه علوم پزشكی 
ایران ش��د         ه و د         هم ارد         یبهشت 1380 
هم فارغ التحصیل ش��د         م. 16 تیر ماه 
1384 ازد         واج ک��رد         م و د         و فرزند          د         ارم. 
د         خت��رم متول��د          1385 و پس��رم متولد          

1389 است.

بهترین و ماند         گارترین تقد         یری 
ک�ه تاکن�ون از ش�ما ش�د         ه رو 

برامون بگید         ؟
م��ن یه جور د         یگه میخ��وام تعبیرش 
کن��م. بح��ث ماد         ی خیلی ب��رام مهم 

نیس��ت. د         ر ط��ول د         وره ی کاری��م، 
بهتری��ن تقد         ی��ری که از من ش��د         ؛ د         ر 
هنگام افتتاح بیمارس��تان امام حسین 
)ع( شهرس��تان بود         ه که همیش��ه د         ر 
قلبم ماند         گار خواهد          ماند         . که با تالش 
مس��اعد         ت  و  همكاران��م  هم��ه ی 
مسئولین شهرستان، وقتی بیمارستان 
افتتاح شد          و د         ید         م که گره ای از زند         گی 
مرد         م شهرس��تان برد         اشته شد         ه، خیلی 
خوش��حال ش��د         م. تاکن��ون، ای��ن 
ماند         گارتری��ن تقد         ی��ر د         وره ی کاریم 

هست.

تأثیرگذارترین فرد          زند         گی شما 
کیست؟

تقریب��ًا تم��ام اف��راد         ، د         و د         وره زند         گی 
د         ارن��د         . یك��ی قبل از ازد         واج و یكی بعد          
از ازد         واج. د         و نفر مؤثر د         ر زند         گی ام که 
نق��ش اصل��ی رو د         ارند         . قبل از ازد         واج، 
ماد         رم و بعد          از ازد         واج هم همسرم، که 
نق��ش بس��یار مؤث��ری د         ر تصمی��م 

گیریهای مهم زند         گی ام د         ارند         .

د         وس�ت د         ارید          محبوب باشید          و 
محبوبیت رو د         ر چه مید         انید         ؟

محبوبیت رو د         وست د         ارم، اما بستگی 
د         اره ک��ه محبوبی��ت رو د         ر چی ببینیم. 
اگ��ر محبوبیتها د         ائمی باش��ند         ، برای 
خ��ود          آد         م ه��م مان��د         گار و ارزش��مند          
خواه��د          ب��ود          و اون چی��زی که باعث 
محب��وب ش��د         ن هر فرد         ی هس��ت، 
عملكرد         ش اس��ت. چ��ون هر آد         می با 
توج��ه به اعتق��اد         ات و تفكر و روش و 
من��ش زند         گی اش، قطع��ًا مخالفان و 
د         ش��منانی خواهد          د         اش��ت. من تالش 
کرد         م که با عملكرد         م، محبوب بشم.

عالی�ق و فعالیت ه�ای جانبی 
شما چیه؟

باالتری��ن و بیش��ترین و بهتری��ن 
عالقه ام به خانواد         ه ام هس��ت. تحقیقًا 
هیچ زمانی از زند         گیم رو با د         وس��تانم 
نمیگذرونم. تقریبًا تمام اوقات فراغتم 
رو ب��ا بچه ه��ا و همس��رم هس��تم. د         ر 
لحظ��ه تصمیم می گیرم که چگونه با 
خانواد         ه ام خوش باش��م. مس��افرت و 
ش��نا رو هم د         وس��ت د         ارم و با پس��رم 

استخر میریم.

ارزیاب�ی آقای د         کتر د         میریان از 
عملکرد         ش�ون د         ر سال گذشته 

چگونه است؟
س��ال 1396 اولین س��ال کامل کاری 
م��ن د         ر شهرس��تان بهارس��تان بود         . 
ت��الش ش��بانه روزی و برنامه ریزی 
د         قی��ق انج��ام د         اد         ی��م ت��ا بتوانیم به 
اهد         افی که از قبل پیش بینی شد         ه بود          
ارتق��ای س��طح  از نظ��ر  برس��یم. 
ش��اخص های بهد         اشتی د         رمانی رشد          
چش��مگیری د         اش��تیم. خوشبختانه با 
همت همكاران خد         وم و تالش��گرم د         ر 
ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان بهارستان، 

خیل��ی از اه��د         اف محق��ق ش��د         ند         . به 
اذعان تمامی مس��ئولین شهرس��تان، 
ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان بهارستان، 
اد         ارات  برتری��ن  و  بهتری��ن  ج��زء 
شهرستان هس��ت. احد         اث واحد         های 
بهد         اش��تی د         رمان��ی )که مجوز احد         اث 
11 واحد          و همچنین س��اختمان شبكه 
د         ر س��ال 1395 اخ��ذ ش��د         ه ب��ود         ( که 
الحمد         اهلل توانستیم د         ر سال گذشته، 8 
مرکز خد         مات جامع س��المت و پایگاه 
س��المت رو افتتاح کنی��م. همچنین 
تأمین اعتبار برای احد         اث س��اختمان 
س��تاد          ش��بكه )ک��ه از اصلی تری��ن و 
مهم ترین مش��كالت هم��كاران من 
هس��ت( انجام شد         ه و عملیات احد         اث 
ب��ا اعتباری بالغ بر 6 میلیارد          تومان د         ر 
ح��ال اجراس��ت. ک��ه د         ر ای��ن بی��ن 
مس��اعد         ت و کم��ک ش��ایان عزیزان 
معاونت بهد         اش��تی و معاونت توس��عه 

بسیار قابل تقد         یر است.
بازسازی و بهسازی تمام ساختمانهای 
ملك��ی و نوس��ازی تجهیزات از جمله 
کارهای د         یگر هس��ت. همچنین برای 
تأمین عد         الت د         ر د         سترسی به خد         مات 
ب��رای م��رد         م، د         و کلینی��ک وی��ژه د         ر 
ش��هرهای گلس��تان و نس��یم ش��هر 

احد         اث می شود         .
پس از نه ماه از افتتاح بیمارس��تان د         ر 
فرورد         ی��ن 1396 و د         ر ی��ک اقد         ام بی 
س��ابقه، تنها بیمارس��تان شهرستان 
مجهز به د         ستگاه سی تی اسكن شد         .

 با همكاری خوب شهرد         اری گلستان 
و نی��از شهرس��تان، زمینی بابت پد          د         و 
هل��ی کوپت��ر، د         ر جن��ب بیمارس��تان 
اختص��اص د         اد         ه ش��د          که ب��ا توجه به 
اینكه شهرس��تان بهارس��تان بین سه 
ش��اهراه مه��م )اتوبان ته��ران – قم، 
ج��اد         ه تهران - س��اوه و ج��اد         ه قد         یم( 
واقع ش��د         ه، بس��یار مه��م و ضروری 
است. الزم به ذکر است که بالغ بر د         ه 
هزار مترمرب��ع زمین بابت فعالیتهای 
عمرانی بهد         اش��تی د         رمانی د         ر س��ال 
1396، د         و هكت��ار بابت احد         اث د         ومین 
بیمارستان د         ر نسیم شهر و نیز احد         اث 
و افتتاح د         و س��اختمان اورژانس 115 

د         ر بهارس��تان به این شبكه اختصاص 
د         اد         ه ش��د         ه اس��ت. فعالیت بسیار خوب 
د         یگری که د         ر حوزه ی بهد         اشت انجام 
ش��د         ه؛ غربالگری کلیه پرسنل اد         ارات 
س��طح شهرس��تان و د         ر قال��ب طرح 
اد         غام بیماریهای غیرواگیر هست. که 

با استقبال مطلوبی هم مواجه شد         .

چه نمره ای به خود         تون از لحاظ 
کاری می د         ید         ؟

ب��ه هم��كاران جهاد         گر و تالش��گر و 
خ��د         وم خود         م از بیس��ت، امتیاز هجد         ه 
می��د         م. چ��ون اعتقاد          د         ارم می توانند          به 
حد          عالی برس��ند         . ولی به خود         م 14 تا 
15 می��د         م؛ برای اینك��ه اعتقاد          د         ارم و 
احساس می کنم توانایی هایی که خد         ا 
به من عطا فرمود         ه، بیشتر از اینست و 
بای��د          بیش��تر تالش کن��م و کار تولید          

کنم.

مد         یر ش�بکه بهد         اشت و د         رمان 
بهارس�تان ب�رای امس�ال، چه 

برنامه و اولویتهایی د         ارد         ؟
فعالیت های ش��بكه 50 د         رصد          قائم به 
ذات اس��ت و 50 د         رص��د          حمای��ت 
معاون��ت  و  )د         انش��گاه  باالد         س��تی 

بهد         اش��تی و فرمان��د         اری و..(. ی��ک 
ش��بكه زمانی موفق میش��ه که تمام 
حمایتها رو جمع کند          و خد         اروش��كر ما 
د         ر س��ال گذش��ته، همه ی حمایتها رو 
خوب د         اش��تیم و اگر د         ر س��ال 1397 
همین حمایتها باشد         ، تالش د         اریم د         و 
براب��ر وضعیت فعلی کار کنیم. همین 
اآلن پتانس��یل افتتاح 6 مرکز خد         مات 
جامع س��المت و پایگاه سالمت د         یگر 
وج��ود          د         ارد         ، البت��ه ب��ا هم��كاری و 
مساعد         ت های مطلوب و حمایت های 

جانبی.
مهم تری��ن اولویت کاری من، ش��عار 
امس��ال هفته ی س��المت )پوش��ش 
همگان��ی س��المت؛ ب��رای همه و د         ر 
هم��ه ج��ا( که با هوش��مند         ی خاصی 
انتخاب شد         ه و راهبرد          ما تا پایان سال 
خواه��د          ب��ود         . چون تمام تالش��های 
انجام ش��د         ه شامل: احد         اث و تجهیز و 
غربالگ��ری و تعامل با س��ازمانها و ... 
هم��ه و هم��ه ب��رای ایج��اد          و خل��ق 
سالمت د         ر تمامی ابعاد          و برای همه ی 
اف��راد          و د         ر تمام��ی لحظ��ات زند         گی 
ش��ون هس��ت. مهم تری��ن برنام��ه و 
اولویت من، تحت پوش��ش قرار د         اد         ن 
تم��ام جمعیت شهرس��تان برای بهره 
مند         ی از خد         مات س��المتی و پوش��ش 
صد          د         ر صد         ی س��امانه س��یب اس��ت. 
کاری بسیار سخت ولی شد         نی است.

د         و طرح پایلوت د         ر ش��بكه انجام شد         ه 
اس��ت: 1. راه ان��د         ازی مرک��ز ژنتیک 
اجتماع��ی د         ر بهارس��تان و هد         ف این 
مرکز هم پیش��گیری از بروز و کاهش 
معلولیت ه��ای ناش��ی از بیماری های 
ژنتیك��ی ش��ایع و مه��م د         ر کود         کان و 
بزرگساالن است که از 97/01/18 د         ر 
مرکز گلس��تان د         ر حال اجرا اس��ت و 
امید         وارم که اثرات مثبتی د         اش��ته باشد          
و بتوانی��م بیماری ه��ای ژنتیك��ی را 
کنت��رل کنیم که این امر، خلق ثروت 

د         ر حوزه سالمت است.
 2. اج��رای ط��رح وضعی��ت ایمن��ی 
هپاتی��ت A از تاری��خ 96/12/15 ت��ا 
97/02/10 د         ر د         و بخ��ش روس��تایی 
همد         انک و شهری نسیم شهر از توابع 

شهرس��تان بهارستان که د         ر این طرح 
اف��راد          زیاد         ی از مرد         ان و زنان د         ر گروه 
س��نی 65-50 س��ال شرکت کرد         ند          و 
نمون��ه گی��ری خ��ون از آن ها جهت 
آزمایش هپاتیت A انجام شد         ه است.

اقد         امات و برنامه های شما برای 
تحق�ق منوی�ات مق�ام معظم 
اقتص�اد           تحق�ق  و  رهب�ری 
مقاومت�ی؛ اق�د         ام و عم�ل و 
همچنی�ن ش�عار امس�ال ک�ه 
حمایت از کاالی ایرانی اس�ت، 

چیست؟
از زم��ان مد         یریت من د         ر این ش��بكه، 
مهم تری��ن فعالیت ما صرفه جویی د         ر 
امور است. هیج خرید          خارج از سیستم 
تعریف ش��د         ه )برگزاری کمیته خرید          و 
حضور ش��خص بن��د         ه و همه اعضاء( 
انجام نمی ش��ود         . خرید         های سلیقه ای 
انجام نمیش��ه. میزان خرید         ها تعد         یل 
میش��ه بطوریكه د         ر جلس��ه بررس��ی 
مجم��ع مالی، هزین��ه چاپ و تبلیغات 
س��ال 96 نس��بت به س��ال 95 نصف 
شد         ه بود         . و د         ر عوض توانستیم اضافه 
کار مطلوب��ی پرد         اخ��ت کنیم که خب 
س��بب ایجاد          انگی��زه د         ر کارکنان هم 
میش��ه. نس��بت به همه ی اجناسی که 
توزیع میش��ه د         ر س��طح مراکز نظارت 
مس��تقیم مع��اون بهد         اش��تی و واحد          
گس��ترش ش��بكه انجام میشه. هیچ 
جنس خارجی که مش��ابه ایرانی د         ارد          

به هیچ عنوان خرید          نخواهد          شد         .

خلق ثروت راهبرد          و سیاس�ت 
د         انش�گاه ب�رای رس�ید         ن ب�ه 
د         انش�گاه نسل سوم است لطفًا 
د         ر این خصوص برنامه هاتون رو 
بگید         ؟ و اینکه عالوه بر پرد         اخت 
اضاف�ه کار، چ�ه کارهایی برای 
افزایش انگیزه ی همکاران تون 

د         ارید         ؟
تالش ما خلق ثروت هست و کاهش 
هزینه. اکثر خد         مات حوزه ی بهد         اشت 
رایگان هست و بابتش یارانه د         ریافت 
میكینم و انتظاری نباید          د         اش��ته باشیم 

 تقریبًا تمام افراد  ، د  و 
د  وره زند  گی د  ارند  . 
یکی قبل از ازد  واج و 
یکی بعد   از ازد  واج. 
د  و نفر مؤثر د  ر 
زند  گی ام که نقش 
اصلی رو د  ارند  . قبل 
از ازد  واج، ماد  رم و 
بعد   از ازد  واج هم 
همسرم، که نقش 
بسیار مؤثری د  ر 
تصمیم گیریهای مهم 
زند  گی ام د  ارند  . 

 به همکاران جهاد  گر و تاشگر و 
خد  وم خود  م از بیست، امتیاز 
هجد  ه مید  م. چون اعتقاد   د  ارم 
می توانند   به حد   عالی برسند  . 
ولی به خود  م 14 تا 15 مید  م؛ 
برای اینکه اعتقاد   د  ارم و 
احساس میکنم توانایی هایی 
که خد  ا به من عطا فرمود  ه، 
بیشتر از اینست و باید   بیشتر 
تاش کنم و کار تولید   کنم. 

 ترنم سالمتی  در  ایستگاه  بهارستان
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ک��ه ثروتی خلق ش��ود         . انج��ام کلیه 
مراقبته��ای بهد         اش��تی خود         ش خلق 
ثروت اس��ت اصلی ترین ثروتی که ما 
خل��ق می کنیم این اس��ت ک��ه اجازه 
ند         هیم کس��ی به بیماری مبتال بش��ه. 
اینكه یک نفر د         ر منطقه تحت پوشش 
من به تاالس��می بتا )ماژور( و یا فلج 
اطف��ال مبت��ال نش��ود          و ی��ا یک خانم 
بارد         ار بچه ی مبتال به س��ند         رم د         ارون 
ب��ه د         نیا نیاورد         . اما ب��رای تولید          ثروت 
م��اد         ی و د         رآمد         زای��ی ه��م کارهایی 
انج��ام ش��د         ه. برای اج��اره فضاهای 
بالاس��تفاد         ه از د         انشگاه مجوز گرفتیم 
که برای ش��بكه، محل د         رآمد         ی باشد         . 
نظارت مستقیم بر عملكرد          پذیرشهای 
مراک��ز و همچنی��ن نصب د         وربین د         ر 
محل اس��تقرار پرس��نل پذیرش برای 
کنت��رل د         ریافته��ا و پرد         اختها. اتصال 
تمامی سیس��تمهای مال��ی مراکز به 

مالی شبكه و نظارت مستقیم.
برگ��زاری مراس��م د         ر مناس��بتهای 
مختل��ف و تقد         ی��ر از اف��راد         ی ک��ه 
فعالیته��ای ش��اخص انجام می د         هند         . 
برگزاری جش��ن جمعی به مناس��بت 
نیمه ش��عبان و د         عوت از کلیه پرسنل. 
ه��ر انتق��اد          و ای��د         ه ای از ه��ر کد         ام از 
پرس��نل ب��ا روی ب��از می پذیریم. د         ر 
جلس��ات، کارشناسان صاحب نظر هم 
حض��ور د         ارن��د         . برگ��زاری ارد         وهای 
فرهنگی و ورزش��ی هم مورد          استقبال 

کارکنان قرار گرفته است.

ارزیاب�ی ت�ون از برنام�ه تحول 
س�المت د         ر حوزه ی بهد         اشت، 
چالش ه�ا و پیش�نهاد         ات برای 
رو  برنام�ه  بهت�ر  اج�رای 

بفرمایید         ؟
برنامه تحول س��المت از سال 1394 
تا به امروز تحول س��المت، پیشرفت 
قابل توجه ای د         اش��ته. د         ر سال 1394 
مث��ل ی��ه نوزاد          تازه به د         نیا آمد         ه بود         ه و 
االن د         اره سن نوجوانی رو طی میكنه 
که به نظر من هنوز بالغ نش��د         ه. یكی 
از نق��اط مثبت تحول نظام س��المت، 
پرد         اخت��ن ب��ه تمامی ابع��اد          حوزه ی 

س��المت هس��ت. اف��راد          د         ر هر توان 
مال��ی می توانند          از خد         مات بهد         اش��تی 
د         رمانی بهره مند          ش��وند          از نقاط بسیار 
مثب��ت ای��ن برنامه اس��ت. پرد         اخت 
کارانه به پرسنل بهد         اشت هم یكی از 
برکات این برنامه هس��ت. طرح اد         غام 
تراپ��ی ه��م  فلورای��د           و وارنی��ش 
برنامه های خوبی اس��ت. ولی به نظر 
م��ن د         ر اف��ق د         رازمد         ت، تا به امروز د         ه 
د         رصد          مس��یر رو پیمود         ه و مرد         م لیاقت 
د         ریافت خد         مات مطلوب تری رو د         ارند         . 
د         ر مورد          چالش های برنامه، متأس��فانه 
ب��رآورد          تعد         اد          نیروی انس��انی و تعد         اد          
مراقب س��المت متناس��ب با جمعیت 
شهرس��تان د         رس��ت نبود         ه و همچنین 
د         ریافتی های پرس��نل خیلی مناس��ب 
نبود         . که خوش��بختانه االن بهتر شد         ه 

است.

 پتانسیل های شهرستان برای 
ارتقای س�المت م�رد         م بگید          و 
اگر پتانسیلهای بیشتری وجود          

د         ارد          چیست؟
د         ر پیش��برد          اهد         اف حوزه ی س��المت 
تعام��ل بین بخش��ی بس��یار خوب و 
همراهی و همد         لی خوب فرماند         اری و 
نماین��د         ه مجلس و اد         ارات بهارس��تان 
که بس��یار کمک کار ما هس��تند          و اما 
بهترین پتانس��یل د         ر هر منطقه، خود          
مرد         م هس��تند          و ما به اجبار نمی توانیم 
مرد         م رو س��الم نگه د         اریم. با اقد         امات 
تنبیهی و تشویقی، توانستیم بهد         اشت 
رو ب��ه مرد         م معرف��ی کنیم. به عنوان 
مثال نظارتهای د         قیق بهد         اشت محیط 
بر واحد         های صنفی و آب آشامید         نی و 
مراک��ز و اماک��ن تهی��ه و توزیع مواد          
غذای��ی انج��ام میش��ه که ج��ا د         اره از 
جن��اب آقای د         کتر عب��اد         ی آذر، بابت 
تس��هیل ارتباط ما با د         اد         ستانی، تشكر 

کنم.
 اقد         امات تشویقی، سهیم کرد         ن مرد         م 
د         ر خد         م��ات س��المت محور هس��ت. 
تالش می کنیم اولین مجمع سالمت 
شهرس��تان را تا پایان خ��رد         اد          برگزار 
کنی��م. خیلی از همكاریها و تعامالت 

بی��ن بخش��ی م��ا، د         وس��تانه و بد         ون 
مكاتب��ه و با تلفن انجام می ش��ود          که 
این امر د         ر کاهش هزینه های ش��بكه 
مؤثر بود         ه اس��ت. خیلی از انش��عابات 
)آب – برق – گاز – تلفن( واحد         هایی 
ک��ه احد         اث کرد         یم رو با تخفیف 50 تا 
60 د         رص��د         ی و با پرد         اخت اقس��اطی 
انج��ام د         اد         ی��م ک��ه خ��وب ب��ا همین 
ارتباطات حس��نه، کمک ش��ایانی به 
خل��ق ث��روت و کاه��ش هزینه ه��ا 

د         اشتیم.

 د         ر راس�تای اجتماع�ی ش�د         ن 
سالمت عالوه بر تشکیل مجمع 
سالمت، چه برنامه های د         یگری 

د         ارید         ؟
 بند         ه فكر می کنم که تشكیل معاونت 
اجتماعی د         ر وزارت بهد         اشت و د         رمان، 
د         ر راس��تای د         غد         غه ه��ای مقام معظم 
رهبری )مد         ظله العالی( بود         ه اس��ت. ما 
د         ر نظ��ر د         اری��م ک��ه از طری��ق حوزه 
س��المت روان، روی مبحث اعتیاد          و 
کاه��ش میزان طالق که اولویت های 
هس��ت،  بهارس��تان  شهرس��تان 
مد         اخالت��ی انج��ام د         هی��م. یك��ی از 
پتانسیل های ما، ارتباط خیلی خوب با 
از  اس��ت ک��ه  س��پاه سید         الش��هد         ا 
برنامه ه��ای اجرای��ی د         ر ای��ن حوزه، 

بسیار خوب حمایت می کنند         . تشكیل 
کالس ه��ای ازد         واج )احكام و اخالق، 
سالمت جنس��ی، حقوق( و همچنین 
همكاری با ائمه جمعه ی شهرستان و 
مط��رح کرد         ن مقوله های بهد         اش��تی 
مرتب��ط ب��ا نمازگ��زاران از این قبیل 

است.

ب�رای مهم ترین بحث س�المت 
شهرس�تان بهارستان )طالق و 
اعتیاد         ( چه فعالیت هایی انجام 

شد         ه؟
فكر می کنم که مهم ترین اولویت ما، 
روی  مد         اخل��ه ای  بحث ه��ای 
مهارت های��ی اس��ت ک��ه میتونیم به 
مرد         م آموزش بد         یم؛ مانند          مهارت های 
زند         گ��ی، همس��رد         اری و حفاظ��ت و 
مراقب��ت از د         انش آ موزان. بحث طالق 
و اعتیاد         ، سرفصل مشكالت اجتماعی 
ماست. ایجاد          سفیران سالمت جوانان 
د         ر د         انش��گاه ها و انج��ام برنامه ه��ای 
غربالگ��ری و معاین��ات ب��رای آن ها، 
د         اد         ن ویتامین ها و مكمل های غذایی 
ب��رای جوان��ان، ارائ��ه برنامه ه��ای 
آموزش��ی و مشاوره های روان شناسی 
و تغذی��ه ب��ه آن ها. جذب 200 س��فیر 
س��المت د         انش��جویی برای برگزاری 
د         وره ه��ای خود         مراقبت��ی. برگ��زاری 
کارگاه ه��ای مختلف با عناوین ازد         واج 
س��الم، تحكیم بنیان خانواد         ه و سوانح 
و ح��واد         ث ترافیك��ی ب��رای جوان��ان 
شهرستان بهارستان، کارهایی خوبی 

بود         ه که انجام شد         ه.

برنامه های�ی ک�ه می ت�وان د         ر 
جهت پیشگیری از بیماری اید         ز 

انجام د         اد         ، چیست؟
مهم تری��ن کار د         ر ای��ن راس��تا، ارتقاء 
س��طح آگاهی مرد         م اس��ت. اکثر افراد          
نمی د         انن��د          که د         اش��تن ی��ک ارتباط 
جنس��ی محافظ��ت نش��د         ه، می تواند          
منج��ر به این بیماری ش��ود         . چند         ین 
فاکت��ور ابت��ال ب��ه ای��د         ز را د         ر اجتماع 
تش��د         ید          خواه��د          کرد         : 1. مش��كالت 
اقتصاد         ی 2. پایین بود         ن س��طح سواد          

س��المت مرد         م 3. ناتوانی د         ر آموزش 
د         قی��ق و کام��ل د         ر موقعیت ه��ای 
مختلف د         ر خصوص مورد          س��وم باید          
بگوی��م ک��ه م��ا نمی توانی��م د         ر پرد         ه 
حج��ب و حی��ا، ب��ه راحت��ی د         ر مورد          
مس��ائل بهد         اش��تی مرتبط ب��ا اید         ز با 
مرد         م سخن بگوییم. باید          آموزش های 
الزم را از م��د         ارس ش��روع کرد         ؛ برای 
نوجوانان��ی که د         ر س��ن بلوغ جنس��ی 
هستند         . همچنین امید          است با تبلیغات 
گس��ترد         ه برای جامعه تحت پوشش و 
با هماهنگی مس��ئولین شهرس��تان، 
سطح سواد          سالمتی را از د         بیرستان ها 
تا د         انش��گاه و نیز عموم مرد         م افزایش 

د         هیم.

نقاط ضعف ش�بکه بهد         اش�ت و 
د         رمان بهارستان، از د         ید          شما؟

ند         اش��تن نیروی انس��انی منسجم د         ر 
ح��وزه س��تاد         ی. این ش��بكه د         ر زمان 
انتزاع از شبكه رباط کریم با نیروهای 
نوپا ش��كل گرفت؛ که اکثراً پرسنل ما 
مشكالتی از قبیل د         وری مسیر و طی 
مسافت زیاد          روزانه جهت د         سترسی به 
محل کارش��ان د         ارند         . کمبود          نیروهای 
رس��می و استخد         امی و وجود          نیرهای 
ک��ه غالب��ًا خری��د          خد         مت��ی و طرحی 
هس��تند         ، آس��یب بزرگی به سیس��تم 
خواه��د          زد         . از مس��ئولین باالد         س��تی 
می خواه��م که ب��ه فكرترمیم بد         نه ی 
نیروی س��تاد         ی ش��بكه بهارس��تان 

باشند         . 
چون عملكرد          قوی یک شبكه وابسته 
ب��ه نی��روی باتجربه، کاربل��د          و قوی 
س��تاد         ی آن شبكه است. یكی د         یگر از 
چ��ارت  ند         اش��تن  م��ا،  مش��كالت 

تشكیالت شبكه است. 
یكی از عوامل انگیزشی برای افزایش 
به��روه وری، تعری��ف رد         یف ش��غلی 
متناس��ب ب��ا کاری که ه��ر فرد          انجام 
می د         هد         ، که متأس��فانه ما از این اهرم 
نمی توانی��م اس��تفاد         ه کنیم. همچنین 
کمب��ود          فض��ای فیزیك��ی مناس��ب 
س��اختمان ستاد          از مش��كالتی است 
که��ان ش��اءاهلل د         ر آین��د         ه ای نزد         یک 

مرتفع خواهد          شد         .
انتقاد         ات ش�ما به حوزه معاونت 

بهد         اشتی چیست؟
واحد         های مختلف معاونت بهد         اش��تی 
باید          تالش کنند          که نظرات واحد         ی را 
ب��ه مراک��ز تابعه منتقل کنند         ؛ که البته 
امكان د         ارد          که این مش��كل، مش��كل 
د         س��تورالعملی باش��د          و ارتباط��ی ب��ا 
اش��خاص ند         اشته باشد         . گاهی، برخی 
از ابالغیه ها، حوزه های تحت پوشش 
را گم��راه می کند         . م��ا انتظارمان این 
اس��ت ک��ه واحد         های ح��وزه معاونت 
بهد         اش��تی بیشتر همگرا شوند          که این 
موضوع د         ر چند          ماه گذش��ته و با تغییر 
د         ر مد         یری��ت این معاونت، پیش��رفت 

بسیار چشمگیری د         اشته است.

آگ�ه ی�ه روزی وزیر بهد         اش�ت 
ش�د         ید         ، مهم ترین برنامه هایی 

شما چه خواهد          بود         ؟
مهم تری��ن برنام��ه پیش��نهاد         ی من؛ 
ایج��اد          عد         الت د         ر د         سترس��ی مرد         م به 
خد         مات بهد         اشتی و د         رمانی است. باید          

ت��الش کنیم ب��ا پیش بین��ی بود         جه 
کاف��ی، خد         مات رایگان بهد         اش��تی و 
د         رمان��ی به بخش بهد         اش��ت و د         رمان 
تزری��ق کنیم که د         ر حال حاضر هم به 
بهتری��ن نحو د         ر حال اجرا می باش��د         . 
تالش می کنیم که وضعیت معیش��تی 
پرسنل حوزه بهد         اشتی د         گرگون شود         ؛ 
ک��ه این موض��وع، عام��ل مهمی د         ر 
ایج��اد          افزایش انگیزه اس��ت. د         ر حال 
حاضر ش��اهد          هس��تیم ک��ه اختالف 
زی��اد         ی می��ان وضعی��ت معیش��تی 
متخصصین حوزه بهد         اش��ت و د         رمان 
ب��ا بقیه پرس��نل وجود          د         ارد         . س��رمایه 
گذاری روی جوانان و نوجوانان جهت 
جلوگیری از آس��یب های اجتماعی که 
ممك��ن اس��ت کش��ور ب��ا آن روبه رو 
ش��ود         ، یكی از برنامه های من خواهد          

بود         .

احساس�تون را د         رب�اره ی ای�ن 
کلمات بگید         .

د         انش�گاه عل�وم پزش�کی ای�ران: 
خاستگاه و ِعرق من

ارب�اب رج�وع: ول��ی نعم��ت حوزه 
بهد         اشت

مسئولیت: متراد         ف تعهد         ، بار سنگینی 
ک��ه ه��ر ف��رد         ی توانای��ی د         اش��تن و 

پذیرفتنش را ند         ارد         
کارآفرینی: نیاز اساسی جامعه

موفقی�ت: الزمه اش د         اش��تن انگیزه 
اس��ت. کس��انی ک��ه انگی��زه د         ارن، 

موفقند         .
مجل�ه صح�ت: توانمن��د         ی ویژه ی 

معاونت بهد         اشتی

حرف آخر:
ب��ه هی��چ چی��ز د         یگه ای بجز ش��بكه 
بهد         اش��ت و د         رمان بهارستان د         ر حوزه 
کاری��م فكر نمی کنم و تا زمانی که به 
ص��الح باش��د          د         ر این ح��وزه خد         مت 
می کنم و تمام تالشم را انجام خواهم 
د         اد         . احس��اس می کنم با تالش و کار 
بیش��تر د         ر این ش��بكه، نظ��ر خد         اوند          
متعال هم بیشتر جلب می شود          و بند         ه 

هم آرامش می گیرم.

 انجام کلیه 
مراقبتهای بهد  اشتی 
خود  ش خلق ثروت 
است اصلی ترین 
ثروتی که ما خلق 
میکنیم این است که 
اجازه ند  هیم کسی 
به بیماری مبتا بشه

 مهمترین برنامه 
پیشنهاد ی من؛ 
ایجاد  عد الت د ر 
د سترسی مرد م به 
خد مات بهد اشتی و 
د رمانی است. باید  
تاش کنیم با پیش 
بینی بود جه کافی، 
خد مات رایگان 
بهد اشتی و د رمانی 
به بخش بهد اشت و 
د رمان تزریق کنیم که 
د ر حال حاضر هم به 
بهترین نحو د ر حال 
اجرا می باشد .
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د         سته بند         ی بر اساس نظام های اقتصاد         ي:
س�ازمان مل�ل متحد          کش�ورهاي مختل�ف جهان را 
ازلحاظ سیاس�ي و اقتصاد         ي به س�ه د         س�ته تقسیم 

کرد         ه است:
1- کش�ورهاي پیش�رفته با نظام سرمایه د         اری: که 
ح�د         ود          19د         رص�د          جمعی�ت جه�ان را د         ربرمی گیرد          
مانن�د          آمری�کا، کان�اد         ا، کش�ورهاي اروپ�اي غربي، 

ژاپن، استرالیا و زالند         نو.
2- گروه کش�ورهاي سوسیالیس�تي: د         ر این گروه 
اتحاد          جماهیر ش�وروي س�ابق، کشورهاي اروپاي 
ش�رقي، چی�ن، ک�ره ش�مالي، ویتن�ام و کوب�ا جاي 
می گیرند          که 33د         رصد          د         رصد          جمعیت جهان د         ر این 

گروه قرار د         ارند         .
3- گروه کش�ورهاي د         رحال توس�عه: این کش�ورها 
د         ر س�ه ق�اره آس�یا، آفریق�ا و آمری�کای التی�ن 
پراکند         ه ان�د          و 48د         رص�د          از جمعی�ت جه�ان د         ر این 

گروه قرار د         ارند         .
تقسیم بند         ی بر اساس مشارکت مالی: تقسیم بند         ی 
د         یگ�ر ک�ه واقع بینانه ت�ر می باش�د         ، توس�ط مجل�ه 

توسعه بهد         اشت  )WHF( صورت گرفته:

نظام ه�ای بهد         اش�تي و د         رمان�ي کش�ورهاي 
مختلف، متأثر از ش�رایط سیاس�ي، اقتصاد         ي و 
فرهنگي آنهاس�ت، بطوري که کش�ورهایي با 
نظ�ام سیاس�ي- اقتص�اد         ي مش�ابه، عموماً از 
نظام ه�ای د         رمان�ي مش�ابهي ه�م برخورد         ار 
هس�تند         . د         ر کش�ورهایي ک�ه فرهن�گ کار و 
کوش�ش رواج د         ارد         ، عموماً نظام بهد         اش�ت و 
د         رمان نیز موفق تر اس�ت، هرچند          که سیس�تم 
اجرایي نظام از نوع قد         یمي یا اقتباس�ي باش�د         . 
بعن�وان مث�ال، گرچه نظام بهد         اش�تي د         رماني 
کش�ور ژاپن از نظام آلمان الگو برد         اري ش�د         ه 
اس�ت لیکن، مش�خصاً کشور ژاپن به ویژه د         ر 

بخش بهد         اشت موفق تر بود         ه است.
اگرچه نوع نظام بهد         اشت و د         رمان هیچ گاه د         ر 
د         و کش�ور کاماًل یکسان نیست، ولي به هرحال 
تش�ابه گروه�ي از عوام�ل و متغیره�ا باع�ث 
می ش�ود          ک�ه بت�وان نظام ه�ای مذک�ور را 

د         سته بند         ی کرد         .
از معمول تری�ن روش  تقس�یم بند         ی نظ�ام، 

د         س�ته بند         ی ب�ر اس�اس نظ�ام سیاس�ي و 
د         س�ته بند         ی  می باش�د         .  کش�ور  اقتص�اد         ي 
نظام ه�ای بهد         اش�تي و د         رمان�ي ب�ر اس�اس 
منطق�ه جغرافیای�ي و می�زان توس�عه یافتگی 
ش�اخص های بهد         اشتي نیز امکان پذیر است. 
منطق�ه  د         ر ی�ک  ک�ه  کش�ورهایي  معم�والً 
جغرافیای�ي ق�رار د         ارند         ، از نظام مش�ابهي نیز 
برخ�ورد         ار هس�تند         . از ط�رف د         یگ�ر می ت�وان 
کش�ورهایي را ک�ه ازلح�اظ ش�اخص های 
بهد         اش�تي د         ر رد         ه ه�ای مختل�ف ق�رار د         ارن�د         ، 
تقس�یم بند         ی ک�رد          و فرض�اً د         ر س�ه گ�روه 
پیشرفته، متوسط و ضعیف قرارد         اد         . نوع د         یگر 
تقس�یم بند         ی می توان�د          ب�ر اس�اس نظ�ام 
پرد         اخت�ي و نح�وه تأمین مالي هر نظام باش�د         . 
این نوع تقسیم بند         ی که امروزه رواج بیشتري 
د         ارد         ، عالوه بر مشخص کرد         ن ارتباطات مالي 
س�ازمان های  ن�وع  د         رگی�ر،  س�ازمان های 
و همچنی�ن  موج�ود           د         رمان�ي  و  بهد         اش�تي 

استراتژی های کل نظام را مشخص می کند         .

 Public assistance( 1- سیس�تم تع�اون همگان�ی
system(: د         ر ای�ن ن�وع سیس�تم هی�چ س�ازمان یا 
نه�اد         ي ویژگ�ي خ�اص ی�ا برگزی�د         ه ای د         ر نظ�ام 
بهد         اش�ت و د         رم�ان ن�د         ارد         . هم�ه عناصر کش�ور به 
نحوي د         ر ارائه خد         مات بهد         اش�تي و د         رماني د         خالت 
د         ارن�د          و د         ر کش�ورهاي مذک�ور ان�واع متنوع�ي از 
س�ازمان های ارائه د         هند         ه خد         م�ات و پرد         اخت کنند         ه 
از طری�ق  د         رآم�د          سیس�تم عموم�اً  د         ارد         .  وج�ود          
مالیات های عمومي کسب می گرد         د         . مؤسسات بیمه 
مختلف اعم از د         ولتي و خصوصي نیز د         ر این کشورها 
فعالی�ت د         ارن�د          ک�ه د         رآمد          خود          را ا ز طریق مالیات و یا 
ح�ق بیم�ه کس�ب می کنن�د         . اکثری�ت کش�ورهاي 
آس�یایي، آفریقای�ي و آمریکاي التی�ن د         ر این گروه 

قرار د         ارند         .
 Public health( عموم�ي  بیمه ه�ای  نظ�ام   -2
system(: عنصر اصلي این کش�ورها بیمه می باشد         . 
د         ر حقیقت زیربنای نظام بهد         اشتي و د         رماني را بیمه 
تش�کیل می د         هد          که بس�ته به نوع پوش�ش بیمه د         ر 
کش�ورهاي مختلف، متفاوت اس�ت. اکثر کشورهاي 
اروپایي و آمریکاي شمالي د         ر این د         سته قرار د         ارند         .
 National health( 3- نظام بهد         اش�ت و د         رمان ملي
system(: د         ر ای�ن گ�روه هم�ه هزینه ه�ا از طری�ق 
مالیات ه�ا تأمی�ن می ش�ود          و تم�ام جمعی�ت تحت 
پوش�ش خد         م�ات رای�گان ق�رار می گیرن�د         . تم�ام 
کش�ورهاي سوسیالیس�تي د         ر این گروه قرار د         ارند         . 

د         و کش�ور س�وئد          و انگلس�تان بس�یار به این نظام 
نزد         یک می باشند         .

تقسیم بند         ی بر اساس نظام پرد         اخت و تأمین 
مالي:

از ویژگی های این نوع تقسیم بند         ی، مبتني بود         ن آن 
بر نظریه سیستم هاس�ت. هرکد         ام از هفت مد         ل زیر 
که نام برد         ه می ش�وند          به عنوان یک subsystem یا 
زیرمجموعه ای از نظام بهد         اش�ت و د         رماني کش�ور 

عمل می کنند         .
 :)Out of pocket( 1- م�د         ل پرد         اخ�ت مس�تقیم
س�اد         ه ترین مد         ل که د         ر بخش خصوصي بیش�ترین 
کارب�رد          را د         ارد         . بیم�ار از جی�ب خ�ود          هزینه د         رمان را 
به صورت سیس�تم کارانه پرد         اخت می کند         . این مد         ل 
بستگي کامل به قد         رت پرد         اخت د         ارد          و د         رصورتی که 
د         رآم�د          اف�راد          زیر س�طح معیني باش�د          ی�ا د         ر هنگام 
وق�وع بحران ه�ای بهد         اش�تي، اج�راي ای�ن مد         ل با 
مش�کالت زی�اد         ي همراه خواهد          ب�ود         . د         ر حال حاضر 
ای�ن م�د         ل تنه�ا ی�ک نق�ش حمایت�ي د         ر نظام های 
بهد         اش�تي و د         رمان�ي جه�ان ایفا می کند         . بیش�ترین 
کارب�رد          ای�ن م�د         ل د         ر خری�د          د         ارو ی�ا د         ر پرد         اخ�ت 

فرانشیز د         ر مراکز د         رماني است.
 2-م��د         ل ب��ازپ��رد         اخ���ت بیم�����ه اختیاري 
 :)Voluntary reimbursement insurance model( 
د         ر این مد         ل هزینه های بیمه ش�د         گان که به میل خود          
با پرد         اخت حق بیمه، بیمه ش�د         ه اند         ، مس�تقیماً به خود          
آن ها، توسط شرکت های بیمه ای پرد         اخت می شود         . 
از طرف د         یگر توس�ط سیس�تم کارانه، بیماران حق 
الزحمة پزش�کان و مؤسس�ات د         رمان�ي را پرد         اخت 
می کنن�د         . د         ر حقیق�ت د         ر ای�ن م�د         ل ارتب�اط بی�ن 
مؤسس�ات بیم�ه ای و ارائه د         هن�د         گان خد         مات وجود          

ند         ارد         .
 Public( بازپرد         اخ�ت بخ�ش عموم�ي 3- م�د         ل 
reimbursement model(: د         ر این مد         ل، تأمین مالي 
بیمه های عمومي بر اساس مالیات بیمه ای می باشد          
که مقد         ار آن کامالً بستگی به د         رآمد          افراد          د         ارد         . حتی 
این مالیات می تواند          توس�ط یارانه های د         ولت براي 

قشر کم د         رآمد          جامعه، کامالً حذف گرد         د         .
 Voluntary( 4- م�د         ل ق�رارد         اد         ي بیم�ه اختی�اري
insurance contracted model(: ای�ن ن�وع م�د         ل، 
ابتد         ا د         ر اروپا مطرح شد          و اساس آن بر عقد          قرارد         اد          
بی�ن مؤسس�ات بیم�ه ای و ارائه د         هن�د         گان خد         مات، 
اس�توار بود         . وجود          این چنین قرارد         اد         ی باعث می شد          
ک�ه بخش�ی از خد         مات یا تم�ام آن به طور رایگان به 

بیمار عرضه گرد         د         .
 Public insurance( 5- م�د         ل ق�رارد         اد         ي عموم�ي
contracted model(: مالی�ات ب�ر د         رآم�د          به صورت 
اجب�اري وج�ود          د         ارد          و س�ازمان های عمومي، اعم از 
د         ول�ت ی�ا بیم�ه، پرد         اخت خود          را به ص�ورت کارانه یا 
س�رانه، انج�ام می د         هند         . د         ر ای�ن مد         ل هم چون یک 

ن�وع حال�ت اجبار ب�ر پرد         اخت از طرف م�رد         م وجود          
د         ارد         ، پوش�ش بیمه ه�ا و خد         م�ات معم�والً همگاني 

است.
 Voluntary( 6- م�د         ل انحص�اري بیم�ه اختی�اري
insurance model(: د         ر این مد         ل، مؤسسات بیمه ای 
د         ر رقاب�ت آزاد          هس�تند          و از مح�ل ح�ق بیمه د         ریافتي 
آن ه�ا بود         ج�ه و حق�وق ثاب�ت ب�ه مراکز د         رم�ان و یا 
پزش�کان پرد         اخت می ش�ود         . تفاوت عمد         ه این مد         ل، 
با س�ایر مد         ل های اختیاري د         ر تملک مراکز د         رماني، 
د         ر س�طح اول و د         وم توس�ط مؤسس�ات بیم�ه ای 
می باشد         . استخد         ام، مد         یریت، ارزیابي و برنامه ریزی 
عمد         تاً نیز توس�ط مؤسس�ات پرد         اخت کنند         ه صورت 
می گیرد         . ازآنجایی که د         ر این مد         ل مؤسسات بیمه ای 
فرصت بیش�تري جهت اد         اره و کنترل س�ازمان های 
خ�ود          می یابن�د         ، کارآیي، چه ازلحاظ کمي و چه کیفي، 
افزای�ش می یاب�د         . از ط�رف د         یگر انحص�اري بود         ن 
م�د         ل باع�ث می ش�ود          ت�ا پ�ول و بیمار باه�م ارتباط 
ند         اش�ته باش�ند          و د         ر حقیقت پذیرش بیمار به معني 

د         ریافت پول نیست.
 General( 7- م�د         ل انحص�اري بخ�ش عموم�ي
integrated model(: پرد         اخت کنند         ه عموماً د         ولت یا 
صند         وق ه�ای بیم�ه هس�تند         . تأمین مالي بر اس�اس 
مالی�ات ب�ر د         رآمد          ص�ورت می گیرد          و نوع پرد         اخت به 
ارائه د         هن�د         گان خد         م�ت نیز به صورت بود         جه و حقوق 
ثابت است. مالکیت مراکز بهد         اشتي و د         رماني از آِن 
پرد         اخت کنند         گان است )د         ولت محلي، د         ولت مرکزي 
و بیمه های عمومي(. د         ر حقیقت ارائه خد         مت، ارائه و 
تأمی�ن مالي، برنامه ریزی ارزیابي و مد         یریت همگي 
بر عهد         ه د         ولت می باش�د          و امکان پوش�ش همگاني 
خد         م�ات، د         ر ای�ن مد         ل به راحت�ی وجود          د         ارد         . د         ر حال 
حاضر کشورهاي ترکیه، استرالیا، د         انمارک، فنالند         ، 
یونان، ایس�لند         ، ایتالیا، نروژ، پرتقال و س�وئد          از این 
مد         ل اس�تفاد         ه می کنند         . بس�یاري از کشورها، چند         ین 
م�د         ل از 7 م�د         ل مذک�ور را د         ر د         رون سیس�تم خ�ود          
منظور کرد         ه اند         . د         ر این کش�ورها همراه با مد         ل های 
عمومي قرارد         اد         ي که عموماً براي خد         مات س�رپایي 
مناس�ب اس�ت، از مد         ل های انحصاري نیز که به نظر 
می رس�د          مناس�ب بیمارس�تان ها می باشد         ، استفاد         ه 

می شود         .

ایران
نظ�ام بهد         اش�تي و د         رمان�ي کش�ور ای�ران همانن�د          
بس�یاري از کش�ورهاي د         رحال توسعه از نوع تعاون 
همگان�ي می باش�د         . ای�ن نظام د         ر طي س�الیان اخیر 
تحوالت بسیاري را به خود          د         ید         ه است، ولي همواره 
وس�عت کش�ور،  پراکند         گي جمعیت و وجود          ش�رایط 
اقلیمي متفاوت از عوامل مؤثر د         ر نابرابري د         سترسي 
اف�راد          مختل�ف ب�ه خد         مات بهد         اش�تي و د         رماني بود         ه 
است. از همین رو ایجاد          شبکه گسترد         ه بهد         اشتي و 

د         رماني همواره به طور خاص مد         نظر بود         ه است.

نظام هاي عرضه خد         مات بهد         اشتي و د         رماين
رضا هد         ایت

کارشناس گسترش معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران
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سیاست های کلي بخش بهد         اشت و د         رمان د         ر 
کشور ایران:

رعایت اولویت بهد         اش�ت و پیش�گیري نسبت به  ���
د         رمان

توس�عه ش�بکه های بهد         اش�تي و د         رماني کشور و  ���
تقویت نظام ارجاع

پوشش د         رماني اقشار جامعه با اعمال  نظام بیمه  ���
خد         مات د         رماني

حمایت و گسترش انتقال تکنولوژي و تجهیزات  ���
پیشرفته پزشکي باهد         ف ارتقا کیفیت خد         مات.

فراهم آورد         ن زمینه های خصوصی سازی ���
توس�عه مراک�ز د         رمان�ي، تخصصي س�رپایي، با  ���
برنام�ه اقام�ت کوتاه م�د         ت بیم�ار به منظور کاهش 

هزینه های سنگین مربوطه
بازآموزي جامعه پزشکي ���

بازنگري و اصالح نظام اد         اري کشور ���
نظ�ام بهد         اش�تي و د         رمان�ي، د         ر قالب یک ش�بکه  ���

منسجم فعالیت می کند          که سه سطح به شرح زیر، 
شبکه مذکور را تشکیل می د         هند         :

س�طح اول: ش�امل واحد         هایي اس�ت که اولین و  ���

وس�یع ترین تم�اس جامع�ه با نظ�ام ارائه خد         مات 
بهد         اش�تي د         ر آن ب�ه وق�وع می پیون�د         د         . واحد         ه�اي 
مورد         نظر عبارتند         از: خانه های بهد         اشت، پایگاه های 
س�المت و مراکز جامع خد         مات س�المت روستایي و 
ش�هري. افراد         ي که د         ر خانه های بهد         اش�ت مشغول 
فعالیت هس�تند         ، عمد         تاً  ش�امل بهورز زن و مرد         ، د         ر 
پایگاه ه�ا مراقبی�ن س�المت و د         ر مراک�ز س�المت 
پزش�ک عموم�ي، د         ند         ان پزش�ک، کارشناس�ان و 
کارد         ان های بهد         اش�تي و کارشناسان علوم تغذیه و 

روانشناسی می باشند         .
سطح د         وم: این سطح شامل واحد         هایي است که  ���

قاد         رن�د          خد         م�ات بهد         اش�تي و د         رمان�ي را د         ر س�طح 
تخصصی تری ارائه د         هند         ه این واحد         ها شامل مراکز 
بهد         اش�ت و بیمارس�تان شهرس�تان می باشند         . د         ر 

مراک�ز بهد         اش�ت پزش�کان عموم�ي ب�ا آموزش و 
تجارب بهد         اش�تي و با مجموعه ای از کارشناس�ان 
خد         م�ات بهد         اش�تي، امکان�ات تش�خیصی مث�ل 
آزمایش�گاه و راد         یول�وژي، د         ند         انپزش�کي و مامایي 
خد         مت می کنند         . بیمارس�تان مرک�ز ارجاع بیماران، 
براي د         ریافت خد         مات بستري و سرپایي تخصصي 
اس�ت. د         ر کش�ور ایران، مجموعه واحد         هاي س�طح 
اول و د         وم را، د         ر مح�د         ود         ه جغرافیای�ي شهرس�تان، 

شبکه بهد         اشتي و د         رماني آن استان می نامند         .
س�طح س�وم: این س�طح خد         مات تخصصی تر و  ���

ف�وق تخصصي آموزش�ي را د         ربرم�ي گیرد          و مکمل 
س�طح د         وم اس�ت. بیمارس�تان تخصص�ي و ف�وق 
تخصصي د         ر مرکز بهد         اش�ت اس�تان، د         ر این سطح 
ق�رار د         ارن�د         . د         ر ای�ن س�طح غالباً خد         م�ات آموزش 
پزش�کي و پیراپزش�کي نیز ارائه می ش�ود         . حرکت 
بیماران بین سطوح مذکور، د         ر قالب سیستم ارجاع 

صورت مي گیرد         .

نتایج بررس��ی های اپید         میولوییک نشان می د         هد          که 
چه��ار بیماری غیر واگیر مهم ش��امل: بیماری های 
قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری های مزمن تنفسی 
و د         یابت، ساالنه مسئول 28 میلیون مرگ د         ر جهان 
هس��تند         . بیماری های فوق بیش��ترین سهم را د         ر بار 
بیماری های غیر واگیر د         ر کش��ورهای با د         رآمد          کم و 
متوسط د         ارند         . بر اساس پیش بینی سازمان بهد         اشت 
جهانی )WHO(، د         ر طول 10 س��ال آیند         ه، بیشترین 
افزای��ش د         ر م��رگ ناش��ی از بیم��اری قلبی عروقی 
)CVD(، س��رطان، بیماری های تنفسی و د         یابت، د         ر 
کش��ورهای د         رحال توس��عه رخ خواه��د          د         اد         . چه��ار 

بیم��اری فوق، به ویژه بیم��اری قلبی عروقی، همراه 
چهار عامل خطر رفتاری ش��امل: کم تحرکی، تغذیه 
ناس��الم، مص��رف الكل و د         خانی��ات، مهم ترین علل 
مرگ ومیر ناش��ی از بیماری های غیر واگیر هس��تند         . 
به همین د         لیل س��ازمان جهانی بهد         اشت کنترل این 
بیماری ها و عوامل خطر زمینه ساز آن ها را به عنوان 
ه��د         ف اصل��ی ب��رای کاهش 25د         رص��د          مرگ ومیر 
ناشی از بیماری های غیر واگیر تا سال 2025 تعیین 
ک��رد         ه اس��ت. ای��ن بیماری ه��ا د         ارای عوامل خطر 
رفتاری مش��ترک هس��تند         : مصرف د         خانیات و الكل، 
کم تحرک��ی و رژی��م غذایی ناس��الم از عوامل خطر 

رفت��اری بیماری ه��ای غیر واگیر مهم هس��تند         . این 
عوامل باعث افزایش فش��ارخون )بیماری فشارخون 
ب��اال(، افزایش قند          خون )د         یابت(، افزایش یا اختالل 
چربی ه��ای خ��ون و چاقی می ش��وند         . د         ر حال حاضر 
معاونت بهد         اش��تی د         انش��گاه علوم پزشكی ایران د         ر 
تمامی مراکز خد         مات جامع س��المت و پایگاه ها، د         ر 
قال��ب برنامه خطرس��نجی به بررس��ی بیماری های 
د         یابت، فشارخون باال و اختالل چربی می پرد         ازد          و با 
برنامه پیش��گیری؛ تشخیص زود         هنگام و غربالگری 
س��رطان ها د         ر مورد          سه سرطان کولورکتال و پستان 

و سرویكس خد         مات ارائه می د         هد         .

با بیامری های شایع غیر واگیر آشنا شویم

برنامه پیشگیری؛ تشخیص زود         هنگام و غربالگری
س��االنه هزاران مورد          ابتال به س��رطان د         ر ایران و میلیون ها مورد          د         ر جهان رخ 
می د         هد          که د         ر صورت تشخیص به موقع و زود         هنگام، تومور د         ر مراحل اولیه و 
مح��د         ود          ب��ود         ه، د         رنتیجه د         رمان آن آس��ان تر و ام��كان کنترل و بهبود          کامل آن 
بسیار زیاد          است. میزان بروز سرطان د         ر مرد         ان و زنان ایرانی به ترتیب 134 و 
128 نفر به ازای هر صد          هزار نفر جمعیت اس��ت، د         رحالی که متوس��ط جهانی 
بروز س��رطان د         ر مرد         ان و زنان به ترتیب 205 و 165 نفر اس��ت؛ بنابراین بروز 
س��رطان د         ر ایران کمتر از متوس��ط جهانی اس��ت. سرطان های با بیشترین بروز 
د         ر مرد         ان ایرانی عبارتند          از: پوس��ت، معد         ه، مثانه و رود         ه بزرگ و س��رطان های 
با بیشترین بروز د         ر زنان ایرانی عبارتند          از: پستان، پوست، رود         ه بزرگ و معد         ه 
اس��ت. د         ر حال حاضر برنامه غربالگری و تش��خیص زود         هنگام س��رطان رود         ه 
بزرگ )کولورکتال( برای تمامی افراد          سنین 50 تا 69 سال، برنامه غربالگری 
و تش��خیص س��رطان پس��تان ب��رای تمام��ی زن��ان 30 تا 69 س��ال و برنامه 
غربالگری و تش��خیص س��رطان د         هانه رحم )س��رویكس( برای کلیه زنان د         ر 
رد         ه س��نی 30 تا 59 س��ال د         ر کلیه مراکز و پایگاه های س��المت جامعه د         ر حال 

انجام می باشد         .

برنامه خطرسنجی )مراقبت اد         غام یافته د         یابت و فشارخون باال و 
اختالالت چربی ها(

ارزیابی و مد         یریت میزان خطر د         ه س��اله س��كته های قلبی و مغزی که باهد         ف 
پیشگیری از ابتال به سكته های قلبی و مغزی کشند         ه یا غیر کشند         ه طراحی شد         ه 
است، از طریق مراقبت اد         غام یافته د         یابت و فشارخون باال، اختالل چربی های 
خ��ون و چاق��ی و خطرس��نجی د         ر اولی��ن س��طح ارائه خد         مت )به��ورز/ مراقب 
سالمت( انجام می شود         . د         ر ارزیابی میزان خطر سكته های قلبی و مغزی، گروه 
هد         ف شامل افراد          با سن 30 سال و باالتر هستند          که د         ارای یكی از عوامل خطر 
ذیل باش��ند         : ابتال به د         یابت و فش��ارخون باال، د         ور کمر مس��اوی یا بیش��تر از 90 
سانتی متر، سن بیش از 40 سال، مصرف د         خانیات، مصرف الكل، سابقه بیماری 
د         یاب��ت ی��ا کلی��وی د         ر اف��راد          د         رجه یک خانواد         ه و یا س��ابقه حواد         ث قلبی عروقی 
زود         رس د         ر خان��واد         ه. بع��د          از ارزیاب��ی افراد          د         ر 4 گروه خطر کمتر از 10د         رصد         - 10 
ت��ا 20د         رص��د          )متوس��ط( - 20 ت��ا 30د         رصد          )زیاد         ( و بیش��تر )خیل��ی زیاد         ( قرار 
می گیرند         . اگر فرد         ی د         ر گروه با احتمال خطر کمتر از 10 د         رصد          باش��د         ؛ به معنی 
این اس��ت که طی 10 س��ال آیند         ه کمتر از د         ه د         رصد          احتمال د         ارد         ، د         چار س��كته 
قلبی یا مغزی شود         . افراد          با خطر 20د         رصد          و باالتر جهت ارزیابی های تكمیلی و 

اقد         امات د         رمانی به پزشک ارجاع می شوند         .

د         کتر طیبه نجفی مقد         م
کارشناس مسئول گروه بیماری های غیر واگیر معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

 1- سازمان مدیرت بیمارستان )جلد اول(، دکتر ابراهیم صدقیانی. 
 2- طرح بازنگری در ساختار سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی(، دکتر ابراهیم صدقیانی. 
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 شهرستان شهریار با مساحت 320 کیلومتر مربع و جمعیتی حد         ود          هفتصد          
و پنجاه هزار نفر  د         ر غرب اس�تان تهران واقع ش�د         ه اس�ت. این شهرس�تان 
د         ارای یک بخش مرکزی ، 7 ش�هر و 6 د         هس�تان می باش�د         . شبکه بهد         اشت 
و د         رمان ش�هریار با 18 مرکز خد         مات جامع س�المت ، 41 پایگاه س�المت و 

22 خانه بهد         اشت د         ر شهرستان فعالیت می نمایند         .

اخبار شبکه ها و مراکز

شهرستان شهریار

بازد         ی�د          مد         یران منطقه ای برنامه مش�ترک 
س�ازمان ملل از مرکز مش�اوره بیماری های 
رفتاری و باش�گاه مثبت ش�بکه بهد         اشت و 

د         رمان شهریار

مد         ی��ران منطقه ای برنامه مش��ترک س��ازمان ملل 
د         رزمین��ه اید         ز روز چهارش��نبه مورخ 1397/1/22 از 
باش��گاه مثبت و مرکز مش��اوره بیماری های رفتاری 
ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان شهرستان شهریار بازد         ید          

کرد         ند         .
ای��ن بازد         ی��د          با حض��ور رانگای��ان گرومورتی؛ مد         یر 
ارزش��یابی د         فتر منطقه ای برنامه مش��ترک سازمان 
مل��ل متح��د          د         ر زمین��ه ای��د         ز و آق��ای د         رود         ی؛ مد         یر 
کش��وری برنامه مش��ترک س��ازمان ملل متحد          د         ر 
زمین��ه ای��د         ز انجام ش��د         .  د         ر این برنامه گزارش��ی د         ر 
خصوص اقد         امات و فعالیت های انجام شد         ه د         ر زمینه 
پیش��گیری، مراقبت، د         رم��ان و همچنین بیماریابی 
اید         ز توسط مد         یر شبكه بهد         اشت و د         رمان و سرپرست 
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ارائه گرد         ید          و تیم 
ارزیابی کنند         ه با حضور د         ر واحد         های این مرکز، نحوه 

ارائه خد         مات را مورد          بازد         ید          و بررسی قرارد         اد         ند         .
د         کتر د         رود         ی نتیجه این پایش را بسیار مثبت ارزیابی 
نم��ود         ه و تصری��ح کرد         : تی��م پایش کنند         ه تحت تأثیر 
عملك��رد          مطل��وب این مرکز د         ر اج��رای برنامه های 
آموزش��ی و پیش��گیری، مراقبت و د         رمان و بیماریابی 
HIV/ اید         ز قرار گرفتند          و از زحمات مد         یریت ش��بكه 
بهد         اش��ت و د         رمان ش��هریار، سرپرس��ت و کارکنان 
مرکز مش��اوره بیماری های رفتاری و باش��گاه مثبت 

قد         رد         انی کرد         ند         .

بزرگد         اشت هفته سالمت د         ر شبکه بهد         اشت 
و د         رمان شهریار

ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان شهریار جهت بزرگد         اشت 
هفته س��المت س��ال 1397 با ش��عار "سالمت برای 
هم��ه، د         ر همه ج��ا" و با اهد         اف ارتقاء ش��اخص های 
سالمت جامعه نسبت به اجرای برنامه هایی به شرح 

زیر اقد         ام نمود         :
فعالیت های آموزشی انجام شد         ه توسط این شبكه د         ر 
طول هفته س��المت ش��امل اجرای 4 همایش علمی 
ب��ا حض��ور 250 نف��ر، برگزاری 25 کارگاه و جلس��ه 
آموزش��ی ب��ا حض��ور 750 نف��ر، اج��رای 69 برنامه 
آموزش��ی عموم��ی با حضور 1035 نف��ر و برگزاری 
109 جلس��ه وی��ژه د         ان��ش آموزان و اولی��ا با حضور 
2135 نفر و همچنین انجام 4563 مورد          مش��اوره و 
آموزش چهره به چهره می باشد          که د         رمجموع تعد         اد          

8733 نفر د         ر این هفته آموزش د         اد         ه شد         ه است.
فعالیت ه��ای اجرائ��ی این ش��بكه د         ر طول این هفته 
ش��امل اس��تقرار د         و ایس��تگاه س��نجش س��المت و 
اطالع رس��انی، برگزاری 23 جش��نواره غذای سالم و 
ایس��تگاه صبحانه س��الم د         ر شبكه و مراکز تابعه آن، 
انج��ام 6 م��ورد          بازد         ی��د          از آسایش��گاه س��المند         ان و 
معلولی��ن ذهن��ی، انج��ام 6 رژه ن��اوگان حمل ونقل 
شهری ازجمله تاکسی ها و اتوبوس ها د         ر شهرستان، 
ارس��ال 200 بس��ته آموزش��ی د         ر قالب لوح فشرد         ه به 
کلی��ه اد         ارات شهرس��تان و مد         ارس تحت پوش��ش، 
پخش پیام های بهد         اش��تی از طریق تابلو د         یجیتال، 
نص��ب 252 ب��رگ تراک��ت د         رمعاب��ر عموم��ی و 
تاکس��ی ها، ارس��ال 800 پی��ام کوت��اه ب��ه کارکنان 
بهد         اش��ت و د         رمان، رابطین اد         ارات، رابطین خانوارها 

و س��ایر گروه ه��ای ه��د         ف، برگزاری 74 مس��ابقات 
علمی و نقاش��ی د         ر مد         ارس و ورزش��ی، برگزاری 54 
جش��نواره های غذائی و صبحانه س��الم د         ر مد         ارس 
ومه��د          ک��ود         ک، برگزاری 24 مراس��م پی��اد         ه روی و 
کارن��اوال ب��ا حضور کارکنان و رابطین بهد         اش��تی و 
د         انش آموزان، برگزاری 2 نمایش��گاه خطر س��نجی، 
پخش فیلم و تیزر د         ر طی هفته س��المت د         ر س��طح 
مراک��ز بهد         اش��تی د         رمان��ی و همچنین د         ر راس��تای 
اطالع رس��انی عمومی ش��عار هفته سالمت عالوه بر 
استفاد         ه از جایگاه رفیع ائمه محترم جمعه شهرستان، 
س��خنرانی د         ر خطبه های پیش از نماز جمعه ش��هریار 
توس��ط مد         یر ش��بكه و د         ر نماز جمعه اند         یش��ه توسط 

معاونت بهد         اشتی انجام شد         ه است.
همچنین د         ر راس��تای اطالع رس��انی شعار سال هفته 
س��المت 97 با طراحی رس��انه های آموزشی متنوع 
تع��د         اد          16655 توزی��ع و به اش��كال مختلف ش��امل 
نصب 4 بیلبورد         ، 30 بنر و استند         ، توزیع و نصب 300 
برگ پوستر و 1000 جلد          پمفلت د         ر سطح شهرستان 

اطالع رسانی شد         ه است.

برگ�زاری برنامه س�المت نوروزی ش�بکه 
بهد         اشت و د         رمان شهرستان شهریار

د         ر راس��تای اجرای برنامه بس��یج س��المت نوروزی 
س��ال 97-96 کارشناس��ان بهد         اش��ت محیط شبكه 
بهد         اش��ت و د         رم��ان شهرس��تان ش��هریار از تاری��خ 
96/12/15 لغای��ت 97/01/15 د         ر ط��ی ی��ک ماه د         ر 
قال��ب 311 اکی��پ بازرس��ی از 4623 مرک��ز تهیه، 
عرض��ه و ف��روش م��واد          غذای��ی بازد         ید          نم��ود         ه و د         ر 

راس��تای کنترل س��المت مواد          غذایی 716 کیلوگرم 
ماد         ه غذایی فاس��د          و تاریخ گذش��ته کش��ف و معد         وم 
گرد         ی��د          و 88 واح��د          صنفی متخلف به مراجع قضایی 
معرف��ی و 23 واح��د          صنف��ی متخلف پ��س از صد         ور 
اخط��ار پلم��ب گرد         ید         ن��د         . ع��الوه بر بازرس��ی های 
اختصاصی بهد         اشت محیط، تعد         اد          14 اکیپ بازرسی 
مش��ترک نیز با حضور کارشناسان بهد         اشت محیط و 
بازرس��ان ش��بكه د         امپزشكی و اد         اره صنعت، معد         ن و 
تجارت نیز انجام ش��د          و صنوف مرتبط مورد          بازد         ید          
قرار گرفتند          و ضمن کنترل س��المت مواد          غذایی و 
همچنی��ن قیم��ت محص��والت م��ورد          عرض��ه، با 

متخلفین برخورد          قانونی صورت گرفت.

اج�رای طرح واکسیناس�یون تکمیلی فلج 
اطفال د         ر شهرستان شهریار

مرحل��ه د         وم عملی��ات واکسیناس��یون تكمیلی فلج 
اطف��ال از روز ش��نبه م��ورخ 97/2/22 د         ر تم��ام 
واحد         های بهد         اش��تی )مراکز خد         مات جامع سالمت، 
پایگاه بهد         اشتی و خانه بهد         اشت( و 8 تیم سیاری د         ر 
شهرس��تان شهریار آغاز و د         ر روز سه شنبه 97/2/25 
به اتمام رس��ید         . مرحله اول این طرح طی س��ه روز از 
18 ت��ا 21 فرورد         ی��ن ب��ه اجرا د         رآم��د          و د         ر این برنامه 
ح��د         ود          3300 ک��ود         ک غیر ایران��ی و ایرانی د         و قطره 

واکسن فلج اطفال خوراکی د         ریافت کرد         ند         .
د         ر مناطقی که عملیات واکسیناس��یون تكمیلی فلج 
اطف��ال ب��ه ش��كل خان��ه به خان��ه انجام می ش��ود         ، 
اطالع رسانی قبلی توسط مراکز بهد         اشتی انجام شد         ه 
ب��ود          و تیم ه��ای بهد         اش��تی هم��راه با ارائ��ه کارت 
شناس��ایی معتبر نس��بت به اجرای برنامه و د         اد         ن د         و 

قطره واکسن فلج اطفال اقد         ام کرد         ند         .
فل��ج اطف��ال با ن��ام علم��ی Poliomyelitis، نوعی 
بیماری حاد          ویروس��ی اس��ت که د         ستگاه گوارش و د         ر 
بعض��ی مواق��ع د         س��تگاه عصبی مرک��زی را د         رگیر 
می کن��د         ؛ و موج��ب فلج اند         ام ها می ش��ود         . از س��ال 
1379 تاکن��ون د         ر کش��ور هی��چ م��ورد          فل��ج اطفال 
گزارش نشد         ه است و این برنامه به منظور ریشه کنی 

فلج اطفال انجام می شود         .

بازد         ی�د          معاون اجرایی معاونت بهد         اش�تی 
د         انش�گاه از ش�بکه بهد         اش�ت و د         رم�ان 

شهریار

مع��اون اجرای��ی و مد         ی��ران گروه ه��ای تخصصی 
معاون��ت بهد         اش��تی د         انش��گاه روز سه ش��نبه مورخ 
97/2/18 ب��ا حض��ور د         ر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان 
شهریار فرآیند         های اجرایی این شبكه را مورد         بررسی 

و پایش قرارد         اد         ند         .
این برنامه د         ر پی پایش انجام ش��د         ه د         ر اس��فند          96 و 
به منظ��ور بررس��ی نق��اط قاب��ل اص��الح و بهب��ود          

فرآیند         های جاری برگزار شد         . 
د         ر این برنامه که با خیرمقد         م آقای د         کتر ناصح مد         یر 
ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان ش��هریار آغاز ش��د         ، آقای 
د         کت��ر بحرالعل��وم معاون اجرایی معاونت بهد         اش��تی 
د         انش��گاه، ضمن معرفی ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان 
شهریار به عنوان یكی از شبكه های پیشرو د         ر اجرای 
برنامه های د         انشگاه، از مد         یریت و پرسنل این شبكه 
تش��كر و قد         رد         انی نمود         . پس از آن هریک از مد         یران 
گروه های تخصصی معاونت بهد         اش��تی نس��بت به 
ارائ��ه گ��زارش پای��ش و بررس��ی فعالیت های واحد          
مرب��وط اق��د         ام نمود         ه و راهكارهای الزم د         ر خصوص 
رفع موانع و مش��كالت توس��ط آقای د         کتر بحرالعلوم 
و مد         ی��ران گروه ه��ای تخصصی ارائه ش��د         . د         ر پایان 
مقرر ش��د          کلیه واحد         ها نس��بت به رفع نواقص و نقاط 
قاب��ل اص��الح  اق��د         ام نمایند          و یک م��اه آیند         ه برنامه 

پایش واحد         ها مجد         د         ا انجام شود         .

بزرگد         اشت روز د         اوطلبان سالمت د         ر شبکه 
بهد         اشت و د         رمان شهرستان شهریار

به منظور ارج نهاد         ن به خد         مات د         اوطلبان س��المت و 
قد         رد         انی از زحمات و فعالیت های آنان، روز پنج شنبه 
پنجم بهمن ماه مراس��می با حضور بیش از  100 نفر 
از د         اوطلبان س��المت شهرستان، مسئولین و پرسنل  

شبكه بهد         اشت و د         رمان  برگزار شد         .
د         ر ای��ن مراس��م آق��ای مهن��د         س بنائی��ان، معاون 
بهد         اشتی شبكه ، ضمن خیرمقد         م و خوش آمد          گویی 
ب��ه ش��رکت کنند         گان ب��ر اهمیت مش��ارکت مرد         م 
به عنوان یكی از ش��اخص های توس��عه کشور تأکید          
نم��ود         ه و فعالیت ه��ای د         اوطلبان را به عنوان  یكی از 
عوامل موثر د         ر ارتقا سالمت جامعه و نهاد         ینه کرد         ن 
برنامه های سالمت جامعه معرفی نمود         ه و  از تالش 
ارزش��مند          و تأثیرگ��ذار د         اوطلبان س��المت قد         رد         انی 
نمود         ن��د         . همچنی��ن د         ر ای��ن گرد         همای��ی، رابطی��ن 
س��المت د         ر خصوص اقد         امات حیاتی و کمک های 
اولیه  )انجام اقد         امات  اولیه و اساس��ی د         ر زمان وقوع 
موارد          اورژانس��ی( توس��ط کارش��ناس فوریت های 

پزشكی شبكه آموزش د         ید         ند         .
د         ر پای��ان ب��ه 60 نف��ر از رابطی��ن  و مربیان��ی ک��ه 
فعالیت های شاخص و موثر تری د         ر طی سال انجام 

د         اد         ه بود         ند         ، هد         ایایی به رسم یاد         بود          اهد         ا گرد         ید         .

بازد         ی�د          ن�وروزی رئی�س د         انش�گاه عل�وم 
پزش�کی و خد         مات بهد         اشتی د         رمانی ایران 

از شهرستان شهریار

رئیس د         انش��گاه علوم پزش��كی و خد         مات بهد         اشتی 
د         رمانی ایران از بیمارس��تان امام س��جاد          )ع(، ش��بكه 
بهد         اش��ت و د         رمان، پایگاه اورژانس 115باغس��تان و 

کمپ نوروزی شهرستان شهریار بازد         ید          نمود         .
د         کتر ناصری پور، رئیس د         انش��گاه روز یكش��نبه 12 
فرورد         ی��ن به همراه جمعی از مد         یران معاونت د         رمان 
د         انش��گاه و مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان  از نحوه 
ارائه خد         مت د         ر مراکز د         رمانی و بهد         اشتی شهرستان 

شهریار بازد         ید          نمود         ند         .
د         ر این برنامه، آقای د         کتر ناصری پور ضمن تبریک 
س��ال نو به پزش��كان و پرسنل این مراکز، از تالش و 
زحمات این پرسنل د         ر زمینه ارائه خد         مات مطلوب و 
بهینه به ش��هروند         ان و مس��افران نوروزی قد         رد         انی 

نمود         ند         .
ایش��ان د         ر این بازد         ید         ها ضمن نظارت بر نحوه ارائه 
خد         م��ات د         رمان��ی، حض��ور متخصص��ان مقی��م د         ر 
بیمارس��تان و می��زان رضایتمن��د         ی بیم��اران و 
مراجعه کنن��د         گان، د         ر جه��ت ارتقاء خد         مات توصیه و 

راهنمایی های الزم را ارائه نمود         ند         .

د         کتر هاد         ی ناصح
مد         یر شبکه بهد         اشت و د         رمان شهریار
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مرکز بهد         اشت شمال غرب تهران جمعیتی بالغ بر 1813137 نفر و مناطق 
2، 5 و 6 را تح�ت پوش�ش د         ارد         .  ای�ن مرک�ز ب�ا 89 مرک�ز خد         م�ات جام�ع 
س�المت، پایگاه س�المت و خانه بهد         اش�ت، خد         مات حوزه ی س�المت را به 
م�رد         م ارائ�ه م�ی د         ه�د         .  د         ر حال حاضر، تعد         اد          19180 امکنه، 3949 کارگاه و 
کارخانه، 957 مد         رسه و 203524 د         انش آموز تحت پوشش مرکز هستند         . 

شمال غرب تهران

کسب رتبه اول مرکز بهد         اشت شمال غرب 
د         ر مانور آماد         گی د         ر برابر بالیا و حواد         ث

مرکز بهد         اش��ت ش��مال غرب، د         ر مان��ور آماد         گی د         ر 
براب��ر بالیا و حواد         ث که توس��ط معاونت بهد         اش��تی 
د         انش��گاه و د         ر بیس��ت و ششم بهمن ماه 1396 برگزار 
ش��د         ، رتب��ه اول را کس��ب نمود         . د         ر مان��ور 26 بهمن 
1396 که با س��ناریوی پایه زلزله و پیش��گیری از این 
حاد         ثه طبیعی طراحی شد         ه بود         ؛ مرکز بهد         اشت شمال 
غرب، با انجام کار تیمی منسجم و بر اساس ارزیابی 
کمیته کاهش خطر بالیای معاونت بهد         اشتی، موفق 

به کسب رتبه برتر شد         .

حضور رئیس مرکز بهد         اشت شمال غرب د         ر 
بازد         ید         های بهد         اشت محیطی

د         ر راس��تای افزایش نظارت بر عملكرد          کارشناس��ان 
بهد         اشت محیط، د         کتر گلشنی؛ رئیس مرکز بهد         اشت 
ش��مال غ��رب تهران، د         ر تع��د         اد         ی از این بازد         ید         های 
نظارت��ی حض��ور یافته و ضمن ع��رض خد         ا قوت به 

هم��كاران، به بررس��ی مید         انی وضعیت بهد         اش��تی 
امكنه تحت پوشش پرد         اختند         . ازجمله این بازد         ید         ها، 
می ت��وان به بازد         ید          از رس��توران های منطقه فرحزاد          
اش��اره کرد         ؛ که رؤس��ای د         اد         سرای ناحیه 19، سازمان 
تعزیرات، اتاق اصناف و ... نیز حضور د         اشتند         . گفتنی 
اس��ت ک��ه د         ر ای��ن بازد         ید         ه��ا، اصحاب رس��انه نیز 
حضورد         اش��ته و گزارش ه��ای خبری از صد         اوس��یما 

پخش شد         .

کس�ب رتب�ه اول ثبت خد         مات د         ر س�امانه 
سیب توسط مرکز بهد         اشت شمال غرب

د         ر راس��تای اج��رای برنام��ه تحول نظام س��المت و 
الكترونیك��ی ش��د         ن پروند         ه های خانوار؛ بر اس��اس 
ارزیاب��ی صورت گرفته توس��ط معاونت بهد         اش��تی 
د         انش��گاه، مرکز بهد         اش��ت ش��مال غرب، موفق به 
کس��ب رتبه اول ثبت خد         مات د         ر س��امانه یكپارچه 

سیب د         ر حوزه د         انشگاه علوم پزشكی ایران شد         .

تد         وین کتابچه رویکرد          و منشور کاربرد         ی

کتابچه رویكرد          و منش��ور کاربرد         ی مرکز بهد         اش��ت 
ش��مال غرب د         ر سال 1397 )برگرفته از سیاست های 
معاونت بهد         اشتی و چشم اند         از د         انشگاه علوم پزشكی 
ایران( و باهد         ف اس��تمرار روند          مد         یریت مش��ارکتی و 
اب��الغ انتظ��ارات و توصیه های الزم تد         وین و د         ر میان 
همكاران توزیع شد         . همچنین د         ر این کتابچه، تكالیف 
کارکنان نس��بت به صیانت اد         اری و حقوق شهروند         ی 

اولویت های کاری نیز مرور گرد         ید         ه است.

بازد         ید          معاون آموزش�ی د         انش�گاه از مراکز 
خد         مات جامع سالمت مرکز بهد         اشت شمال 

غرب تهران

د         کتر کوهپایه زاد         ه و اعضای کمیته سیاس��ت گذاری 
پیاد         ه س��ازی آموزش��ی بالین��ی، از د         و مرک��ز خد         مات 

جامع سالمت سعاد         ت آباد          و فاضل بازد         ید          کرد         ند         .
مع��اون آموزش��ی د         انش��گاه، ضم��ن تش��كر از 
همكاری های تنگاتنگ مرکز بهد         اشت شمال غرب 
با معاونت آموزش��ی د         انش��گاه، خاطرنشان کرد         : این 
د         و مرکز از مراکز منتخب و د         ارای پتانس��یل آموزش 
ب��رای پیاد         ه س��ازی آم��وزش بالین��ی سرپرس��تان 
د         انش��جویان می باش��ند         . گفتنی اس��ت د         ر تعد         اد         ی از 
مراکز خد         مات جامع س��المت مرکز بهد         اش��ت شمال 
غ��رب، آموزش های علمی و کارورزی د         انش��جویان 
رش��ته های مختلف پزش��كی، پزش��كی اجتماعی، 
بهد         اش��ت عموم��ی، مامای��ی، پرس��تاری و... ارائ��ه 

می شود         .

انجام بازد         ید         های مد         یریتی از مراکز خد         مات 
جامع سالمت

د         ر راس��تای پایش عملكرد          و تكریم منابع انس��انی، 
کمیته پایش مد         یریتی مراکز خد         مات جامع س��المت 
و پایگاه ه��ا د         ر مرک��ز بهد         اش��ت ش��مال غ��رب 
تشكیل ش��د         ه اس��ت. د         ر این بازد         ید         ه��ای مد         یریتی، 
د         کتر گلش��نی و س��ایر مسئوالن ستاد         ی د         ر روزهای 
پنج ش��نبه ب��ا حضور د         ریك��ی از مراکز جامع خد         مات 
س��المت، ضم��ن عرض خد         ا قوت ب��ه همكاران؛ از 
نزد         ی��ک، فرآیند         های ارائ��ه خد         مت د         ر این واحد         ها را 
مورد         بررس��ی فن��ی و کارشناس��ی ق��رار د         اد         ه و 
راهكارهای ارتقای کمی و کیفی عملكرد          را متناسب 

با شرایط و ویژگی هر مرکز ارائه می نمایند         .

رشد          چشمگیر شاخص های بهد         اشتی
ب��ا تالش ه��ای جمع��ی و به همت کلی��ه همكاران 
س��تاد         ی و محیطی و با افزود         ن بهره وری پرس��نلی، 
اغلب ش��اخص های بهد         اشتی مرکز بهد         اشت شمال 
غرب د         ر س��ال 1396 و د         ر مقایس��ه با سال قبل، رشد          
چش��مگیری د         اش��ته است؛ که از آن جمله می توان به 
ش��اخص هایی همچون مراقبت های ماد         ران بارد         ار، 
مراقبت ه��ای نوی��ن میان س��االن و س��المند         ان، 
شناسایی و تشخیص بیماران مبتالبه سل و... اشاره 

کرد         .

فعالیت ه�ای بهد         اش�ت محی�ط د         ر برنام�ه 
سالمت نوروزی

 واحد          بهد         اش��ت محیط مرکز بهد         اش��ت شمال غرب، 
با اس��تفاد         ه از کلیه پتانس��یل های موجود         ، از 15 اسفند          

ت��ا 15 فرورد         ی��ن نس��بت به اجرای طرح مهند         س��ی 
بهد         اش��ت محی��ط س��المت نوروزی اق��د         ام کرد          که 
ازجمل��ه ای��ن اقد         امات می توان به موارد          ذیل اش��اره 
نمود         : بازد         ید          از 7627 امكنه و س��امانه آب رس��انی و 
ص��د         ور 1084 اخط��ار نواقص بحرانی و غیر بحرانی، 
معرف��ی 154 م��ورد          ب��ه مراجع قضای��ی و پلمپ 21 
واحد          صنفی، انجام 2780 مورد         سنجش با تجهیزات 
پرتاب��ل و نمونه ب��رد         اری از م��واد          غذایی، کش��ف و 
معد         وم س��ازی 1843 کیلوگ��رم ماد         ه غذایی فاس��د         ، 
انج��ام 1462 م��ورد          نمونه ب��رد         اری میكروب��ی و 
کلرس��نجی آب آش��امید         نی؛ همچنین د         ر بازه زمانی 
اجرای این طرح، ضمن انجام 62 بازرس��ی مش��ترک 
با س��ایر س��ازمان ها و د         س��تگاه های د         رگیر، 2 برنامه 
تلویزیون��ی ضب��ط و نی��ز ب��ه 391 م��ورد          گزارش و 

شكایت مرد         می رسید         گی شد         .

ارائ�ه بی�ش از ص�د          و د         ه هزار خد         مت د         ر ایام 
نوروزی

د         ر ای��ام ن��وروز س��ال ج��اری و با د         ایر ب��ود         ن 5 مرکز 
خد         مات جامع س��المت د         ر ایام تعطیالت نوروزی و 
63 مرک��ز و پای��گاه د         ر روزهای بین التعطیلین، بیش 
از 110249 خد         م��ت ب��ه 14289 نف��ر ارائ��ه گرد         ید         . 
همچنی��ن د         ر ای��ن ای��ام برای 2500 نف��ر نیز پروند         ه 

الكترونیک سالمت تشكیل شد         .

برپایی ایس�تگاه س�المت د         ر د         انشگاه های 
ایران، امیرکبیر و عالمه طباطبایی

هم زمان با هفته جوان و د         ر راستای ارتقای سالمت 
جوان��ان و ب��ه همت مرکز بهد         اش��ت ش��مال غرب، 

ایس��تگاه های س��المت د         ر د         انش��گاه های ای��ران، 
امیرکبی��ر و عالم��ه طباطبایی د         ای��ر گرد         ید          و ضمن 
ارائ��ه آموزش ه��ای گروه��ی و چه��ره ب��ه چهره با 
موضوع��ات مختلف بهد         اش��تی؛ خد         مات پزش��كی، 
مشاوره تغذیه ای، روانشناسی، مكمل یاری ویتامین 
د          و ... به د         انش��جویان و اس��اتید          این د         انش��گاه ها ارائه 

شد         .

برگزاری نمایشگاه خطرسنجی بیماری های 
قلبی و عروقی د         ر ایستگاه مترو

نمایش��گاه خطر سنجی بیماری های قلبی و عروقی، 
د         ر ایس��تگاه مت��روی ارم س��بز برگ��زار ش��د         . د         ر این 
نمایش��گاه ضمن نمایش تابلوهای آموزش��ی طرح 
خطرس��نجی بیماری ه��ای قلب��ی و عروق��ی، د         ر 
خص��وص معرف��ی برنامه تحول س��المت د         ر حوزه 
بهد         اش��ت، خد         مات��ی ک��ه د         ر مراک��ز و پایگاه ه��ای 

سالمت ارائه می شود         ، آموزش های الزم د         اد         ه شد         .

اجرای طرح کش�وری ایمن سازی تکمیلی 
فلج اطفال

ط��رح کش��وری ایمن س��ازی تكمیلی فل��ج اطفال، 
باهد         ف ریش��ه کنی این بیماری و با مراجعه خانه به 
خان��ه 19 تی��م د         ر مناط��ق پرخطر مرکز بهد         اش��ت 
غ��رب؛ د         ر د         و مرحل��ه از تاریخ 97/1/19 تا 97/1/21 
و 97/2/22 ت��ا 97/2/26 اج��را ش��د         . د         ر جریان این 
ط��رح تع��د         اد          1308 خانوار مهاجر غیر ایرانی و 2822 
خانوار ایرانی بازد         ید          شد         ه و د         رمجموع 2689 کود         ک 

واکسینه شد         ند         .

د         کتر جواد          گلشنی اصل
رئیس مرکز بهد         اشت شمال غرب تهران
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شهرس�تان بهارس�تان با مس�احت 67 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 570 
هزار نفر د         ارای 2 بخش، ،سه شهر و 6 روستا می باشد         .

شبکه بهد         اشت و د         رمان بهارستان با 15 مرکز خد         مات جامع سالمت ، 27 
پایگاه سالمت و 2 خانه بهد         اشت د         ر شهرستان فعالیت می نمایند         .

شهرستان بهارستان

بازد         ی�د          و د         ید         ار ن�وروزی جناب آقای د         کتر 
ناصری پور رئیس د         انش�گاه علوم پزش�کی 

ایران از شبکه بهد         اشت بهارستان

د         ر د         وازد         همی��ن روز از فرورد         ی��ن 1397 جناب آقای 
د         کت��ر ناصری پور؛ رئیس د         انش��گاه علوم پزش��كی 
ایران به همراه جناب آقای د         کتر طبائیان و س��رکار 
خان��م حس��ینی ابتد         ا ب��ا حضور د         ر بیمارس��تان امام 
حس��ین )ع( شهرس��تان بهارس��تان، ضمن د         ید         ار با 
پرس��نل بیمارس��تان از نزد         یک د         ر جریان روند          د         رمان 
بیماران بس��تری د         ر بخش ه��ای ICU و CCU قرار 
گرفتند         . ایش��ان ضمن تش��كر از تالش همكاران آن 
بیمارس��تان، نسبت به ارائه خد         مات مطلوب و حضور 
تمام وق��ت متخصصی��ن به ص��ورت مقیم��ی د         ر 

بیمارستان تأکید          کرد         ند         .
رئی��س د         انش��گاه از بخش زایمان و سی تی اس��كن 
بیمارستان و پایگاه اورژانس مستقر د         ر حصارک نیز 

بازد         ید          کرد         ند         .

اس�تقرار اتوبوس س�المت توس�ط شبکه 
بهد         اش�ت و د         رم�ان بهارس�تان با همکاری 

شهرد         اری نسیم شهر

به گزارش روابط عمومی ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان 
بهارستان: باهمت و تالش مسئولین شبكه بهد         اشت 
و د         رمان بهارس��تان و همكاری ش��هرد         اری نس��یم 
ش��هر، به منظور خد         مت رسانی به همشهریان محترم 
نس��یم ش��هر، اتوبوس سیار سالمت با حضور مراقب 
س��المت، کارشناس��ان تغذیه، کارشناسان سالمت 
روان مس��تقر ش��د         . د         ر برنامه خد         ماتی مانند          مراقبت 
میان س��االن و سالمند         ان، ارائه ی مشاوره های تغذیه 
و روان، اند         ازه گی��ری فش��ارخون و آزمای��ش قن��د          و 

چربی به صورت رایگان انجام شد         .

س�خنرانی مد         یر ش�بکه بهد         اشت و د         رمان 
بهارس�تان پی�ش از خطبه ه�ای عب�اد         ی 
سیاس�ی نماز جمعه31 فرورد         ین 1397 د         ر 

خصوص هفته سالمت

جناب آقای د         کتر د         میریان؛ مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و 
د         رمان بهارستان، پیش از خطبه های عباد         ی سیاسی 
نم��از جمع��ه 31 فرورد         ین 1397 گ��زارش کاملی از 
د         س��تاورد         های شبكه بهد         اشت و د         رمان بهارستان د         ر 
طرح تحول نظام سالمت ارائه کرد         . ایشان همچنین 
د         ر خصوص هفته س��المت با ش��عار س��المت برای 
همه و اقد         اماتی که د         ر راس��تای اجرای طرح تحول 

نظام س��المت د         ر کل کش��ور اتفاق افتاد         ه است برای 
نمازگ��زاران مطالب��ی را ارائه کرد         . افزایش پوش��ش 
بیم��ه ای خد         م��ات تش��خیصی و د         رمان��ی - ح��ذف 
پرد         اخ��ت غیررس��می د         ر ب��ازار س��المت - افزایش 
ضریب بهره وری بیمارس��تان های کش��ور - کاهش 
س��هم م��رد         م از هزین��ه بس��تری از 37 د         رص��د          به 3 
د         رصد          برای روستاییان و 6 د         رصد          برای شهرنشینان 
ازجمله موارد         ی بود          که ایش��ان د         رباره ی آن صحبت 
کرد         ن��د         . د         کت��ر د         میریان گفت: طرح تحول س��المت 
یك��ی از ای��ن طرح هایی ب��ود          که مورد          تأیید          و تمجید          
مقام معظم رهبری قرار گرفت. د         ر این شهرس��تان، 
طرح تحول ابتد         ا با افتتاح بیمارستان امام حسین )ع( 
آغ��از گرد         ی��د         . حد         ود          10 س��ال از کلن��گ زنی پروژه 
بیمارس��تان می گذش��ت که د         ر سال گذشته به همت 

مسئولین د         انشگاه و شهرستان افتتاح شد         .
وی د         ر خص��وص اقد         ام��ات ص��ورت گرفته توس��ط 
ش��بكه بهد         اش��ت و د         رم��ان نیز اد         ام��ه د         اد         : به برکت 
ط��رح تح��ول، 8 مرک��ز و پایگاه د         ر س��ال گذش��ته 
به منظور عد         الت د         ر د         سترسی عموم مرد         م به خد         مات 
بهد         اشتی، افتتاح شد         . د         ر این طرح خد         مات بهد         اشتی، 
مانن��د          واکسیناس��یون، غربالگ��ری تیروئید          نوزاد         ان 
به صورت 100 د         رصد          رایگان د         ر اختیار همش��هریان 
عزی��ز قرار می گی��رد         . همچنین همه افراد          باالی 30 
س��ال می توانند          با د         ر د         س��ت د         اش��تن کارت ملی از 
خد         م��ات غربالگری س��رطان به منظور شناس��ایی و 
پیش��گیری و تس��ت قند          و چربی به صورت رایگان 
بهره گیرند         . گفتنی اس��ت تیم س��المت با استقرار د         ر 
مصل��ی نم��از جمعه شهرس��تان، خد         م��ات حوزه ی 

سالمت را به مرد         م ارائه کرد         ند         .

مصاحبه تلفنی د         کتر د         انوش د         میریان مد         یر 
شبکه بهد         اشت و د         رمان بهارستان با کانال 

راد         یویی "راد         یو تهران"

روابط عمومی ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان بهارستان: 
د         کتر د         انوش د         میریان؛ مد         یر شبكه بهد         اشت و د         رمان 
شهرس��تان بهارس��تان، به صورت تلفن��ی د         ر برنامه 
زند         ه "اینجا تهران است" که از کانال راد         یویی راد         یو 

تهران پخش شد         ، شرکت کرد         .
د         ر این گفتگوی زند         ه تلفنی، مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و 
د         رمان به س��ؤاالت و پرس��ش های مج��ری برنامه 
پاس��خ د         اد         . همچنی��ن برنامه ه��ای اجراش��د         ه د         ر 
شهرس��تان بهارس��تان د         ر برنامه تحول س��المت را 

تشریح کرد         ند         . 
 عالقه من��د         ان می توانند          مكالم��ه کامل تلفنی د         کتر 

د         میریان، را د         ر لینک ذیل د         نبال کنند         .
http://webapp.iranseda.ir

برگزاری اولین کارگروه شهرستانی سالمت 
و امنیت غذا د         ر سال 97

 اولین جلس��ه کارگروه شهرس��تانی سالمت و امنیت 
غذا د         ر سال 97 به ریاست مهند         س موسوی؛ معاون 
سیاس��ی انتظامی فرماند         اری بهارس��تان و با حضور 
د         کت��ر د         میری��ان؛ مد         ی��ر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان 
بهارس��تان و د         کت��ر س��لیمانی ج��وان؛ رئیس مرکز 
بهد         اش��ت و مع��اون بهد         اش��تی و رؤس��ای اد         ارات 
شهرستان، د         ر تاریخ 26 فرورد         ین ماه د         ر محل سالن 
پیامبر اعظم )ص( فرماند         اری تش��كیل شد         . مهند         س 
موس��وی ضمن تأکید          بر ش��عار سال، هماهنگی بین 
بخش��ی اد         ارات جهت نیل به اهد         اف س��المت و نیز 
رضایتمن��د         ی م��رد         م از خد         مات اد         ارات بس��یار مهم و 
ضروری د         انس��ت. د         ر اد         امه د         کت��ر د         میریان، گزارش 
عملكرد          س��ال 96 ش��بكه بهد         اش��ت را ارائه کرد          و بر 
آماد         گی این ش��بكه جهت غربالگری رایگان پرسنل 
اد         ارات اش��اره ک��رد         . ایش��ان با اش��اره ب��ه وضعیت 
رستوران ها و اماکن مرتبط با مواد          غذایی و همچنین 
پلم��پ 7 رس��توران متخل��ف د         ر هفت��ه گذش��ته، از 
مقام��ات قضایی شهرس��تان د         رخواس��ت همكاری 
بیش��تری کرد         ن��د         . د         ر پایان جلس��ه د         کتر س��لیمانی 
جوان، بابیان اهد         اف هفته س��المت، همكاری س��ایر 
اد         ارات د         ر برگ��زاری ه��ر چه بهت��ر هفته س��المت را 
خواس��تار شد         . د         کتر سلیمانی جوان د         ر پایان گزارشی 
از سیر بیماری التور د         ر سال های گذشته و انتظارات 
از س��ایر اد         ارات د         ر جه��ت پیش��گیری و کنت��رل این 

بیماری را ارائه د         اد         .

برگزاری جش�ن س�المت با شعار "سالمت 
ب�رای هم�ه" د         ر مد         رس�ه د         ختران�ه بعث�ت 

شهرستان بهارستان

د         ر اولی��ن روز از هفت��ه س��المت، ب��ا حض��ور د         کتر 
د         میریان؛ مد         یر ش��بكه بهد         اشت و د         رمان بهارستان و 
آق��ای بنار؛ ریاس��ت اد         اره آموزش وپرورش ناحیه د         و 
این شهرس��تان، جشن س��المت د         ر مد         رسه د         خترانه 

بعثت برگزار شد         . 
د         ر این مراس��م د         کتر د         میریان، ضمن اش��اره به نقش 
س��المتی د         ر زند         گی افراد          و توجه به تغذیه مناس��ب و 
فعالی��ت بد         ن��ی د         ر ایجاد          س��المت د         ر د         انش آموزان، 
مطالبی را د         ر خصوص زند         گی سالم بیان کرد         . سپس 
زنگ س��المت به د         س��ت د         کتر د         میری��ان به صورت 

نماد         ین نواخته شد         .
گفتنی اس��ت د         ر این مراس��م، جشنواره غذای سالم، 
تهی��ه آبمیوه ه��ا و می��ان وعد         ه س��الم، بد         ون نمک و 
بد         ون روغن و مس��ابقه د         انستنی های سالمت برگزار 

و به برند         گان به رسم یاد         بود          هد         ایایی اهد         ا شد         .

د         کتر د         انوش د         میریان
مد         یر شبکه بهد         اشت و د         رمان  بهارستان
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شهرس�تان رباط کریم با وس�عتي بالغ بر 275 کیلومتر مربع د         ر جنوب غربي تهران واقع ش�د         ه اس�ت. 
جمعیت این شهرس�تان طبق آخرین سرش�ماری، 291 هزار نفر می باش�د         . این شهرس�تان د         اراي یک 
بخش مرکزي،3 د         هس�تان، 3 ش�هر و 19 آباد         ي مي باش�د         . این ش�بکه د         ارای 35 واحد          بهد         اش�تي شامل 5 
مرکز خد         مات جامع س�المت روس�تایي، 4 مرکز خد         مات جامع س�المت ش�هري،16 پایگاه س�المت و 11 

خانه بهد         اشت تحت پوشش این مرکز بهد         اشت مي باشد         . 

شهرستان رباط كريم

ارائ�ه خد         م�ات س�المت به نمازگ�زاران د         ر 
مصلی شهر رباط کریم

هم زم��ان ب��ا آخرین روز از هفته س��المت، ش��بكه 
بهد         اش��ت و د         رمان رباط کری��م اقد         ام به برپایی چاد         ر 
س��المت د         ر مح��ل مصلی ش��هر رباط کری��م کرد         . 
گفتنی است نمازگزاران نماز جمعه ازنظر فشارخون 
و... غربالگری ش��د         ند          و خد         مات س��المت به صورت 

رایگان به ایشان ارائه شد         .

استقرار اتوبوس سالمت د         ر مید         ان استقالل 
ش�هر جد         ید          پرند          با همکاری ش�هرد         اری و 

ارائه خد         مات رایگان

شبكه بهد         اشت و د         رمان رباط کریم با همكاری شهر 
جد         ید          پرند         ، اتوبوس س��المت را د         ر این ش��هر مستقر 
ک��رد         . زه��را پرنظر، مس��ئول روابط عمومی ش��بكه 
بهد         اش��ت و د         رمان رباط کریم: ش��بكه بهد         اش��ت و 
د         رم��ان رباط کری��م ب��ا همكاری ش��هر جد         ید          پرند         ، 

اتوبوس سالمت را د         ر این شهر مستقر کرد         . استقرار 
اتوب��وس س��المت د         ر اولی��ن روز از هفته س��المت 
امس��ال و با همكاری ش��هرد         اری و شورای اسالمی 
ش��هر پرند         ، د         ر مید         ان اس��تقالل این ش��هر انجام شد         . 
ارائ��ه خد         مات رایگان ش��امل: انج��ام مراقبت های 
پی��ش از ب��ارد         اری، ب��ارد         اری، میان س��الی، کود         ک، 
جوان��ان، س��المند         ان، مش��اوره تغذی��ه، مش��اوره  و 
آزمایش اید         ز،  کنترل فش��ارخون، قند          و چربی خون؛ 
از فعالیت ه��ای انجام ش��د         ه د         ر ای��ن اتوبوس اس��ت. 
گفتنی اس��ت، اتوبوس س��المت ش��هر پرند          تا ششم 
ارد         یبهش��ت 1397 د         ر مید         ان استقالل مستقر خواهد          
بود          و خد         مات رایگان را به شهروند         ان ارائه می د         هد          و 
همش��هریان با همراه د         اش��تن کد          ملی، می توانند          از 

خد         مات رایگان ارائه شد         ه، بهره مند          شوند         .

خبره�ای خوش مد         یر ش�بکه بهد         اش�ت و 
د         رمان رباط کریم د         ر د         ید         ار با اصحاب رسانه

ابراهی��م اس��كند         ری د         ر د         ی��د         ار با اصحاب رس��انه، از 
س��اخت بیمارستان 160 تختخوابی و سومین پایگاه 
اورژان��س جاد         ه ای پرن��د          و همچنین افتتاح کلینیک 
ویژه ی رباط کریم به مس��احت 1900 مترمربع خبر 
د         اد         . ب��ه گ��زارش روابط عمومی معاونت بهد         اش��تی: 
ابراهی��م اس��كند         ری د         ر د         ی��د         ار با اصحاب رس��انه، از 
س��اخت بیمارس��تان 160 تختخوابی پرند          و سومین 
پای��گاه اورژان��س ج��اد         ه ای پرند          و افتت��اح کلینیک 

ویژه ی رباط کریم به مس��احت 1900 مترمربع خبر 
د         اد         . مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان رباط کریم، د         ر 
د         ید         ار نوروزی با اصحاب رس��انه د         ر بیس��ت و س��وم 
فرورد         ین امسال، ضمن اشاره به د         ستاورد         های طرح 
تحول نظام س��المت د         ر شهرستان رباط کریم گفت:  
د         س��تاورد         ها و برکات بزرگ طرح تحول س��المت د         ر 

شهرستان رباط کریم به وضوح قابل مشاهد         ه است.
  د         کت��ر اس��كند         ری د         ر خص��وص برنامه های آتی این 
ش��بكه گف��ت: ما د         ر پ��ی افزایش س��رانه فضاهای 
س��المت هس��تیم و به همین منظور س��اخت پایگاه 
س��وم اورژانس جاد         ه ای به زود         ی د         ر پرند          آغاز خواهد          
ش��د          ک��ه د         ر ای��ن زمینه، ش��رکت عم��ران پرند          نیز 

همكاری الزم را انجام د         اد         ه است.
وی د         ر اد         امه افزود         : س��اخت بیمارس��تان 160 تخت 
خوابی د         ر شهر پرند          که د         ر مرحله مطالعه و جانمایی 
ق��رار د         ارد         ، راه ان��د         ازی کلینیک وی��ژه فاز پنج پرند          از 

برنامه های د         ر د         ست اقد         ام این شبكه است.
د         کت��ر اس��كند         ری از افتتاح مرکز ف��از 1 با تجهیزات 

قابل قبول د         ر هفته سالمت خبر د         اد         .
مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان رباط کریم تصریح 
کرد         : کلینیک ویژه د         یگری هم د         ر شهر رباط کریم به 
وسعت 1900 متر به زود         ی افتتاح می شود         . همچنین 
س��ه پایگاه س��المت ش��هر رباط که توس��ط بخش 
خصوص��ی اد         اره می ش��ود          را د         ر ت��الش هس��تیم که 

مد         یریت آن ها را به شبكه بهد         اشت برگرد         انیم.
همچنی��ن اختص��اص زمین��ی جه��ت اس��تفاد         ه از 
هلیكوپتر د         ر شهرس��تان و س��اخت مجتمع آموزش 
عالی سالمت که می تواند          نیاز منطقه را به نیروهای 

بهد         اشتی تامین کند         .
د         کتر اس��كند         ری گفت: تالش ش��بانه روزی پرسنل 
خد         وم ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان رباط کریم، اعتالی 
س��المت مرد         م اس��ت و برای د         ستیابی به این مهم از 

تمامی پتانسیل ها استفاد         ه خواهیم کرد         .
د         ر پایان این د         ید         ار مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان 
رباط کریم به سؤاالت مطرح شد         ه از سوی خبرنگاران 
پاس��خ د         اد          و با تقد         یم کتاب س��بک زند         گی س��الم و 

هد         ایایی از زحمات اصحاب رسانه تقد         یر کرد         .

حضور ش�بکه بهد         اشت و د         رمان شهرستان 
رباط کریم د         ر اولین جش�نواره بومی، محلی 
روس�تایی آد         ران و ب�ا حض�ور د         کتر رضوی؛ 
معاون توس�عه روس�تایی و مناطق محروم 

ریاست جمهوری

ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان شهرس��تان رباط کریم د         ر 
پنجمین روز از هفته س��المت د         ر جش��نواره بومی، 

محلی روستایی آد         ران شرکت کرد         .
اولی��ن جش��نواره بوم��ی، محلی روس��تایی؛ باهد         ف 
ایجاد          نشاط و شاد         ی، همچنین ترویج سبک زند         گی 
سالم و معرفی محصوالت و د         ستاورد         های روستایی 
شهرستان رباط کریم، باهمت بهورزان خانه بهد         اشت 
د         ه حسن و د         هیاری، د         ر هفته سالمت با حضور د         کتر 
رضوی معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم 
ریاس��ت جمه��وری، حجت االس��الم و المس��لمین 
حاج آقا نوروزی نمایند         ه مرد         م شهرس��تان رباط کریم 
و بهارس��تان د         ر مجلس، مهند         س س��اد         اتی؛ فرماند         ار 
شهرس��تان رباط کری��م، مس��ئولین و کارشناس��ان 
ستاد         ی شبكه بهد         اشت و د         رمان، بخشد         ار و د         هیاران 
و ش��وراهای شهرس��تان برگزار شد         .  د         ر این جشنواره 
مراقبین س��المت خانه بهد         اش��ت د         ه حس��ن و مرکز 
س��المت جامعه روس��تایی آد         ران، خد         مات س��المت 

رایگان را به بازد         ید         کنند         گان ارائه د         اد         ند         .
از برنامه اجراشد         ه د         ر این جشنواره می توان به موارد          

ذیل اشاره نمود         :
پیاد         ه روی خانواد         گی از روستای آد         ران تا د         ه حسن ���

جش��نواره غ��ذای محل��ی و ب��ازی ه��ای بومی و  ���
محلی

و  محص��والت  از  غرفه های��ی  و  نمایش��گاه  ���
د         ستاورد         های محلی همه روستاهای شهرستان

بازد         ید          از تپه باس��تانی روس��تای د         ه حس��ن و اقد         ام  ���
جهت ثبت میراث فرهنگی و گرد         شگری

گفتنی اس��ت، به کلیه کس��انی که د         ر جش��نواره غذا 
ش��رکت کرد         ند         ؛ جوایزی به رس��م یاد         بود          اهد         ا شد          و به 
نفرات برتر معرفی ش��د         ه نیز، از س��وی کارشناس��ان 
تغذیه شبكه بهد         اشت و د         رمان شهرستان رباط کریم 

جوایزی ویژه اهد         ا گرد         ید         .

برپایی 6 غرفه د         ر نخستین د         هکد         ه سالمت 
معاونت بهد         اش�تی د         انش�گاه توسط شبکه 

بهد         اشت و د         رمان رباط کریم

شهرس��تان رباط کری��م با 6 غرف��ه د         ر اولین د         هكد         ه 
س��المت حضور د         اشت. د         ر غرفه گسترش و سالمت 
خان��واد         ه، عملك��رد          ش��بكه - فعالیت ه��ای عمرانی 
تجهیزاتی س��ال گذشته و فعالیت های سایر واحد         ها 
به تصویر کش��ید         ه ش��د          و مجلد          عملكرد          چهارس��اله 
ش��بكه بهد         اش��ت د         ر د         ولت تد         بیر و امید          جهت استفاد         ه 
بازد         ید         کنند         گان رونمایی ش��د         . همچنین نمایش��گاه 
صنایع د         ستی د         اوطلبان سالمت شهرستان که بازوان 
پرس��نل بهد         اش��تی هستند         ، نیز د         ایر بود         ؛ و با توجه به 
ش��عار هفت��ه س��المت و ابت��كار یك��ی از د         اوطلبان 
س��المت، ماک��ت، مرک��ز خد         مات جامع س��المت 
رونمایی ش��د         .  د         ر غرفه جوان، آموزش س��المت و 
بهد         اشت روان، بسته های خود          مراقبتی و نحوه تهیه 
آن از طری��ق پس��ت – و توزی��ع بس��ته های مختلف 

جوان و بهد         اشت روان به مرد         م ارائه شد         .
د         ر غرف��ه بهد         اش��ت محی��ط و حرفه ای، ب��ا معرفی 
د         س��تگاه های مورد          د         ر تأمین س��المت آب، وس��ایل 
مورد         اس��تفاد         ه د         ر بازرس��ی ها نیز به نمایش گذاش��ته 
 PH ش��د         . این وس��ایل ش��امل: د         س��تگاه س��نجش
سنجش خمیر- د         ستگاه رطوبت سنج - شوری سنج 
- سنجش بار میكروبی سطوح -کلر سنج د         یجیتال 
برای س��نجش کلر اس��تخر- د         س��تگاه نورس��نج - 

د         ستگاه کد         ورت سنج آب و آب استخر و... است.
 د         ر قس��مت بهد         اش��ت حرف��ه ای، فعالیت های��ی 
انجام ش��د         ه د         ر حوزه ی س��المت شاغلین ارائه شد         ؛ و 
نح��وه ی کار با د         س��تگاه اد         یومت��ری نیز آموزش د         اد         ه 

شد         .  از این غرفه ها 871 نفر بازد         ید          کرد         ند         .
غرفه ورزش همگانی با حضور د         کترای بیومكانیک: 
د         ر این غرفه اقد         ام به مش��اوره ورزش��ی به 100 نفر از 
بازد         ید         کنند         گان و س��پس اج��رای حرکات اصالحی 
برای کمرد         رد         ، زانو د         رد         ، کتف و ش��انه و نیز پاس��خ به 
س��ؤاالت بازد         ید         کنند         گان شد         . د         کتر کیانی؛ از مربیان 
و عضو هیئت رئیس��ه کیوکش��ین کاراته شهرستان و 
عضو انجمن د         یابت، ضمن ارائه مش��اوره ورزش��ی و 
ح��رکات اصالح��ی به بازد         ید         کنن��د         گان، معرف یک 
بیمار د         یابتی که ورزش حرفه ای نیز انجام می د         هند         ، 

بود         ند         .

غربالگ�ری و بیماریاب�ی  ای�د         ز د         ر مرک�ز 
توان بخش�ی و د         رمانی بیماران مزمن روانی 

پرتو

د         ر چهارمین روز از هفته س��المت، زنان آس��یب پذیر 
مرک��ز توان بخش��ی و د         رمانی بیم��اران مزمن روانی 
پرتو؛ ازنظر بیماری اید         ز غربالگری ش��د         ند         . به همت 
ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان رباط کریم و با همكاری 
بهزیستی شهرس��تان، تیمی متشكل از کارشناسان 
بهد         اش��ت و مراقبی��ن س��المت به منظ��ور آموزش، 
ایمن س��ازی و بیماریاب��ی؛ ب��ه مرکز توان بخش��ی و 
د         رمانی بیماران مزمن روانی پرتو واقع د         ر نصیرشهر 
اعزام ش��د         ند         . گفتنی اس��ت، د         ر این برنامه، عالوه بر 
 B آموزش، زنان آس��یب پذیر علی��ه بیماری هپاتیت
ایمن س��ازی ش��د         ند          و از کلیه افراد          تحت پوشش این 
مرکز، رپید          تست جهت بیماریابی اید         ز به عمل آمد         .

اجرای مانور سالمت نوروزی د         ر شهرستان 
رباط کریم

مانور طرح س��المت نوروزی س��ال 97- 96 د         ر تاریخ 
96/12/15 با حضور مس��ئولین ش��بكه بهد         اش��ت 
ود         رمان رباط کریم د         ر محل ستاد          شبكه برگزار شد         .

د         ر ای��ن مراس��م آقای مهند         س غف��وری انتظارات و 
اه��د         اف برنام��ه 30 روزه ط��رح س��المت نوروزی را 
عنوان کرد         . س��پس تیم های بازرس��ی با لباس های 
متحد         الش��كل )یونیفرم های بازرس��ی( و تجهیزات 
بازرسی به سطح منطقه اعزام شد         ه و از مراکز تهیه و 
توزیع و فروش مواد          غذایی و اماکن عمومی حساس 
بازد         ی��د          کرد         ن��د         . گفتن��ی اس��ت این ط��رح از تاریخ 
96/12/15 لغای��ت 97/1/15 و د         ر ای��ام تعطیل و غیر 
تعطی��ل و د         ر س��اعات اد         اری و غی��ر اد         اری، با حضور 
کارشناس��ان بهد         اش��ت محی��ط اج��را می ش��ود          و 
ش��هروند         ان می توانند          با تماس با ش��ماره تلفن های 
56420599 واحد          بهد         اشت محیط و همچنین تلفن 
هم��راه 09376615952 و س��امانه 190 )س��امانه 
ش��كایات مرد         می وزارت بهد         اش��ت( شكایات خود          را 

مطرح نمایند         .

د         کتر ابراهیم اسکند         ری
مد         یر شبکه بهد         اشت و د         رمان  رباط کریم
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 شهرس�تان م�الرد          د         ارای مس�احت 960 کیلومت�ر مرب�ع و جمعیت�ی بالغ بر 
400 هزار نفر اس�ت. این شهرس�تان د         ر غرب اس�تان تهران واقع ش�د         ه 
است. شبکه بهد         اشت و د         رمان مالرد          د         ارای 9 مرکز  خد         مات جامع سالمت، 
13 پایگاه س�المت د         ر مناطق ش�هری و روس�تایی و 22 خانه بهد         اش�ت می 

باشد         .

 شهرستان مارد         

ویزی�ت رای�گان د         ر د         رمانگاه تک تخصصی 
ش�هید          سرد         ار تهرانی مقد         م به همت کانون 
بس�یج جامع�ه پزش�کی د         انش�گاه علوم 
پزشکی ایران و همکاری شبکه بهد         اشت و 

د         رمان مالرد         

کانون بس��یج جامعه پزشكی د         انشگاه علوم پزشكی 
ایران با همكاری شبكه بهد         اشت و د         رمان شهرستان 
مالرد         ، د         ر روزهای 17 و 18 بهمن ماه، برنامه ویزیت 
رای��گان ب��رای بیماران د         ر د         رمان��گاه تک تخصصی 

شهید          سرد         ار تهرانی مقد         م را برگزار کرد         .
ای��ن برنام��ه ک��ه د         ر ایام اهلل د         هه فج��ر و د         ر د         رمانگاه 
تک تخصصی شهید          سرد         ار تهرانی مقد         م )به صورت 
موق��ت د         ر مرک��ز بهد         اش��تی د         رمانی ش��بانه روزی 
حضرت ابوالفضل )ع(( د         ر منطقه سرآسیاب برپاشد         ه 
ب��ود         ، بیم��اران ای��ن منطقه، د         ر روزهای سه ش��نبه و 
چهارش��نبه  17 و 18  بهمن ماه توس��ط متخصصین 

ویزیت رایگان شد         ند         .
گفتنی است د         ر این اقد         ام خیرخواهانه، پرسنل شبكه 
بهد         اش��ت و د         رم��ان مالرد          به ویژه واحد         های بس��یج 
جامعه پزش��كی، نظارت بر د         رمان، گس��ترش شبكه، 

اورژانس 15، س��المت جوانان، نوجوانان و مد         ارس، 
پیش��گیری و مب��ارزه با بیماری ه��ا، آموزش و ارتقاء 
سالمت )که اقد         ام به توزیع رسانه و آموزش د         رزمینه 
خود          مراقبتی کرد         ( و پرس��نل مرکز بهد         اشتی د         رمانی 
حضرت ابوالفضل )ع( سرآسیاب جهت خد         مت رسانی 
به مرد         م حضوری چش��مگیر د         اش��ته و متخصصین 
رش��ته های مختلف )قلب، ارتوپد         ی، زنان، چش��م( و 
پزش��ک عمومی از مراکز ش��هید          اکبرآباد         ی، ش��فا 
یحیایی��ان و مجتم��ع حض��رت رس��ول اکرم )ص( 
حض��ور د         اش��تند         ؛ و عالوه بر ویزی��ت رایگان، تجویز 

د         اروی رایگان نیز انجام شد         .
فرماند         ار، امام جمعه و مد         یر ش��بكه بهد         اشت و د         رمان 
شهرس��تان مالرد          از محل برگزاری این طرح بازد         ید          
ک��رد         ه و از پرس��نل و متخصصی��ن تقد         ی��ر و تش��كر 
کرد         ند         . مرد         م نیز از این طرح بس��یار اس��تقبال کرد         ه و 

خواستار بیشتر شد         ن چنین طرح هایی شد         ند         .

آغاز طرح بس�یج س�المت نوروزی 96-97 
هم زمان با کل کشور

طرح بس��یج س��المت نوروزی با تش��د         ید          نظارت و 
بازرس��ی بهد         اش��ت محیط از کلیه مراکز تهیه، طبخ و 
عرض��ه و ف��روش م��واد          غذایی و اماک��ن عمومی و 
ش��بكه های آب رسانی شهری، روستایی و بین راهی 
توس��ط کارشناس��ان و بازرس��ان بهد         اشت محیط د         ر 
سراس��ر کش��ور از تاریخ 15 اس��فند         ماه س��ال جاری 
لغایت 15 فرورد         ین ماه س��ال آتی اجرا ش��د         . گفتنی 
اس��ت س��امانه ش��كایات مرد         م��ی بهد         اش��ت 190 
به صورت ش��بانه روزی پاسخگویی هم وطنان عزیز 

است.

برگ�زاری یازد         همی�ن کارگ�روه س�المت و 
امنیت غذایی شهرس�تان م�الرد          با حضور 

معاونین بهد         اشتی و اجتماعی د         انشگاه

یازد         همین نشست کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
شهرس��تان مالرد         ، نوزد         هم اس��فند         ،1396 با حضور 
د         کت��ر عب��اد         ی ف��رد          آذر؛ مع��اون بهد         اش��تی و د         کتر 
موس��وی؛ معاون اجتماعی د         انش��گاه علوم پزشكی و 
خد         م��ات بهد         اش��تی د         رمان��ی ایران و س��ایر اعضای 
کارگ��روه به ریاس��ت ش��اهقلیان؛ معاون سیاس��ی 
انتظام��ی فرمان��د         ار و د         بیری د         کتر عس��گری؛ مد         یر 

شبكه بهد         اشت و د         رمان مالرد          تشكیل شد         .
د         ر این نشس��ت د         کتر عس��گری به بررسی مصوبات 

سال 96 پرد         اخت.
س��پس د         کتر عباد         ی فرد          آذر، ضمن تش��كر از کلیه 
ارگان ه��ای مد         اخل��ه کنند         ه د         ر د         س��تیابی به اهد         اف 
کارگ��روه س��المت و امنی��ت غذای��ی، ب��ه ل��زوم 
خد         مت رس��انی هرچه بیش��تر به مرد         م این شهرستان 
تأکید          کرد         . همچنین د         ر خصوص پروژه اس��تحصال 
ب��رق از زبال��ه د         ر س��ایت زباله اخترآب��اد          و تحقیقات 
انجام گرفته د         ر خصوص ش��یوع آنفلوانزای مرغی د         ر 

منطقه، رهنمود         هایی را ارائه کرد         .
د         ر اد         ام��ه د         کتر موس��وی، د         ر خصوص آس��یب های 
اجتماع��ی تحمیل ش��د         ه به وزارت بهد         اش��ت، لزوم 
همكاری و همراهی همه ارگان ها د         ر راس��تای رفع 
ای��ن آس��یب ها، ل��زوم ب��كار گیری س��ازمان های 
مرد         م نهاد          و نیز همراهی د         انش��گاه علوم پزش��كی و 

خد         مات بهد         اش��تی د         رمانی ای��ران و امكان د         عوت از 
سایر د         انش��گاه های کشور به عنوان بازوهای فكری 
مجموع��ه کارگ��روه س��المت و امنی��ت غذای��ی 
شهرس��تان جهت د         س��تیابی هرچه بهتر و بیش��تر به 
اه��د         اف تأکی��د          کرد         . د         ر انتهای جلس��ه ب��ه نیابت از 
ای��ران،  پزش��كی  عل��وم  د         انش��گاه   ریاس��ت 
از آقایان:محمود         ی؛ ریاس��ت د         اد         گستری شهرستان 
- جبله؛ د         اد         ستان شهرستان - رنجبر؛ ریاست د         اد         گاه 
صفاد         شت؛ اسد         الهی؛ قاضی د         اد         گاه مالرد          و فرد         وسی؛ 
رئیس اد         اره تعزیرات حكومتی شهرس��تان، با تقد         یم 

لوح، تقد         یر و تشكر شد         .

برگزاری همایش مشترک شبکه بهد         اشت و 
د         رمان با اد         اره آموزش وپرورش شهرس�تان 
مالرد          به مناسبت هفته سالمت و جوان و با 
حض�ور رئی�س اد         اره مراقب�ت د         ر براب�ر 
کل  اد         اره  اجتماع�ی  آس�یب های 
آموزش وپرورش شهرس�تان های اس�تان 

تهران

هم زمان با ش��روع هفته س��المت، همایش مشترک 
ب��ه هم��ت ش��بكه بهد         اش��ت و د         رم��ان و اد         اره 
آموزش وپ��رورش شهرس��تان م��الرد          د         ر م��ورخ 
97/02/10 د         ر سالن شهید          طحانی با شعار سالمتی 
ب��رای هم��ه، د         ر همه ج��ا ب��ا حض��ور مد         ی��ر اد         اره 
آموزش وپرورش و مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان 
م��الرد          ب��ه همراه جمعی از پرس��نل، فرماند         ه نیروی 

انتظامی و سایر مسئولین اد         ارات برگزار شد         .
د         ر ابت��د         ا رضای��ی ف��ر؛ مد         ی��ر اد         اره آموزش وپرورش 
شهرس��تان، د         ر خصوص هفته س��المت سخنانی را 
بی��ان ک��رد         . س��پس د         کتر عس��گری؛ مد         یر ش��بكه 

بهد         اش��ت و د         رم��ان م��الرد         ، د         ر خص��وص اهمی��ت 
پوش��ش همگانی سالمت برای حاضرین سخنرانی 
کرد          و از همه حضار خواس��ت تا مس��ائل مربوط به 
بهد         اش��ت و س��المت را کاماًل جد         ی گرفته و رعایت 

کنند         .
د         ر اد         ام��ه د         کت��ر کرامتی؛ رئیس اد         اره مراقبت د         ر برابر 
آس��یب های اجتماع��ی اد         اره کل آموزش وپ��رورش 
شهرس��تان های اس��تان تهران نیز بیان د         اش��ت که 
د         ان��ش آموزان به عنوان یكی از اقش��ار آس��یب پذیر 
جامعه همواره د         ر معرض آس��یب های اجتماعی قرار 
د         ارن��د         ؛ حال آنك��ه نق��ش د         ان��ش آم��وزان به عنوان 
آیند         ه س��ازان فرد         ای کش��ور بر کسی پوشید         ه نیست و 
همه بر این باورند          که هر نوع آس��یبی به این قش��ر، 
باعث تزلزل د         ر بنیان های جامعه خواهد          ش��د         . بر این 
اس��اس مقابل��ه و کنت��رل این آس��یب ها ب��ه یكی از 
د         س��ت اند         رکاران  روی  ف��را  چالش ه��ای 
آموزش وپرورش تبد         یل ش��د         ه اس��ت. د         کتر س��یف؛ 
ریاست اد         اره سالمت و تند         رستی نیز د         ر این همایش 
مطالبی را د         ر خصوص تأمین سالمت د         انش آموزان 
بیان کرد         . اجرای س��رود          توس��ط س��فیران س��المت 
د         انش آم��وزی و اه��د         ای لوح تقد         یر به فعاالن عرصه 

سالمت، از برنامه های این همایش بود         .

برگ�زاری د         ومی�ن همایش تروی�ج زایمان 
طبیعی، فرزند          آوری و شیر ماد         ر

د         ومی��ن همای��ش ترویج زایمان طبیعی، فرزند          آوری 

و ش��یر ماد         ر د         ر تاریخ 97/2/23 با حضور 200 نفر از 
م��اد         ران بارد         ار و مس��ئولین محترم فرماند         اری، اد         اره 
آموزش وپرورش، ش��هرد         اری صفاد         ش��ت، سازمان 
جمعیت هالل احمر و همكاران ش��بكه بهد         اش��ت و 
د         رم��ان رباط کریم و د         ر س��الن فرهنگس��رای بعثت 
ش��هر صفاد         ش��ت برگزار ش��د         . د         ر این همایش د         کتر 
عس��گری؛ مد         یر ش��بكه و د         کتر عبد         اللهی پور؛ معاون 

بهد         اشتی شبكه سخنرانی کرد         ند         .
حجت االسالم والمسلمین قربانی د         ر خصوص فرزند          
آوری، د         کت��ر احم��د         ی )متخصص زنان و زایمان( د         ر 
خص��وص زایم��ان طبیعی و ایمن و د         کتر مد         د         یان د         ر 
خص��وص تروی��ج تغذیه با ش��یر م��اد         ر مطالبی را به 

اطالع حاضرین رساند         ند         .
د         ر انته��ای برنامه به پاس قد         رد         انی از زحمات مربیان 
کالس ه��ای آماد         گی زایمان و مربی کالس ازد         واج، 
هد         یه ای به این عزیزان اهد         ا ش��د          و نیز به مناس��بت 
بزرگد         اشت روز ماما، لوح تبریک و یک شاخه گل به 
کلیه ماماهای ش��اغل د         ر ش��بكه تقد         یم شد         . هم چین 
بی��ن م��اد         ران بارد         ار حاض��ر د         ر برنامه قرعه کش��ی 
انجام ش��د         ه و به س��ه نفر از آن ها جوایزی به رس��م 

یاد         بود          اهد         ا شد         .

انتخاب مامای نمونه د         انش�گاهی از ش�بکه 
بهد         اشت و د         رمان شهرستان مالرد         

انتخ��اب ی��ک نف��ر از ماماهای ش��اغل د         ر ش��بكه 
بهد         اشت و د         رمان شهرستان مالرد         ، به عنوان مامای 
نمونه د         انش��گاهی د         ر س��ال 1397 از سوی د         انشگاه 
علوم پزش��كی و خد         مات بهد         اش��تی د         رمانی ایران، به 

مناسبت روز جهانی ماما )15 ارد         یبهشت ماه(
 د         انشگاه علوم پزشكی و خد         مات بهد         اشتی و د         رمانی 
ای��ران، ب��ا توجه به انجام ارزش��یابی پرس��نل مامای 
ش��اغل د         ر این د         انش��گاه و ش��بكه ها و مراکز تحت 
پوشش، خانم آزاد         ه افشار را مامای نمونه د         انشگاهی 
د         ر س��ال 97 معرفی کرد          و به این همكار گران قد         ر، 
لوحی به رسم یاد         بود          از سوی ریاست محترم د         انشگاه 

اهد         ا شد         .

د         کتر غالمرضا عسگری
مد         یر شبکه بهد         اشت و د         رمان  مالرد         
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شهرس�تان ق�د         س ب�ا مس�احت 114کیلومتر مربع و جمعیت�ی بالغ بر 320 
هزار نفر می باشد         .

ش�بکه بهد         اش�ت و د         رمان قد         س د         اراي 7 مرکز خد         مات جامع س�المت،11  
پایگاه سالمت و 2 خانه بهد         اشت می باشد         . 

شهرستان قد         س

بازد         ی�د          اس�تاند         ار و هیئت هم�راه از پروژه 
احد         اث بیمارس�تان 160 تختخوابی ش�بکه 

بهد         اشت و د         رمان شهرستان قد         س

مهن��د         س مقیمی؛ اس��تاند         ار ته��ران و هیئت همراه، 
حجت االسالم والمس��لمین حاج آق��ا میراحم��د         ی؛ 
امام جمعه شهرستان، مهند         س ناصر بخت؛ فرماند         ار 
شهرس��تان، محم��ود         ی؛ نماین��د         ه محت��رم مجلس 
ش��ورای اس��المی، د         کتر میر ش��ریفی؛ مد         یر ش��بكه 
بهد         اش��ت و د         رمان شهرس��تان قد         س، رئیس و اعضا 
ش��ورای اس��المی شهر و شهرستان و جمعی از رؤسا 
و مد         یران اد         ارات و نهاد         های تابعه صبح روز د         وش��نبه 
21 اس��فند          1396 از پروژه احد         اث بیمارس��تان 160 

تختخوابی شهرستان قد         س بازد         ید          کرد         ند         .
د         ر ای��ن بازد         ی��د          مد         ی��ر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رم��ان 
شهرس��تان قد         س گزارش��ی از میزان پیشرفت پروژه 
مذک��ور ارائ��ه د         اد         ه و بی��ان کرد         : ف��از اول احد         اث د         ر 
بهمن م��اه س��ال جاری ب��ه پایان رس��ید         ه و د         ر حال 
حاضر پیمانكار قبلی د         ر حال برچید         ن کارگاه اس��ت. 
مناقص��ه انتخ��اب پیمانكار فاز د         وم انجام و ش��رکت 
منتخ��ب هم زمان با تجهی��ز کارگاه برای اجرای فاز 
د         وم عالوه بر شارپ نقشه ها نسبت به کرسی چینی 
اق��د         ام می نماید         . ش��ایان ذکر اس��ت ف��از د         وم پروژه 
احد         اث این بیمارستان بااعتباری بالغ بر 310 میلیارد          

ریال د         ر د         ست اجرا است.
همچنین د         ر اد         امه سفر استاند         ار تهران به شهرستان 
قد         س، جلس��ه شورای برنامه ریزی استان مشترک با 
کمیت��ه برنامه ری��زی این شهرس��تان نی��ز با حضور 
تمامی رؤس��ا و مد         یران اد         ارات د         ر س��الن اجتماعات 

فرماند         اری شهرستان قد         س برگزار شد         .

اقد         امات بهد         اش�ت محیط شهرستان قد         س 
د         ر طرح سالمت نوروزی )نوروز 97(

 

به منظور حفظ و ارتقاء سالمت شهروند         ان و مسافران 
نوروزی، واحد          بهد         اش��ت محیط ش��بكه بهد         اش��ت و 
د         رمان شهرستان قد         س از ابتد         ای اسفند         ماه لغایت 15 
فرورد         ین ماه به مد         ت 30 روز از س��اعت 8 صبح لغایت 
20 ش��ب t د         ر س��اعات اد         اری و غیر اد         اری و روزهای 
تعطی��ل ب��ا بهره گیری از کلیه امكان��ات و تجهیزات 
پرتابل س��نجش و نمونه برد         اری از آب، مواد          غذایی و 
س��طوح نس��بت به نظارت و کنترل های بهد         اش��تی و 
جوابگویی به شكایت های بهد         اشتی د         ر کل شهرستان 
اق��د         ام نمود         ه اس��ت. از مهم ترین فعالیت های صورت 
پذیرفت��ه د         ر اج��رای ط��رح س��المت ن��وروزی این 
شهرس��تان می توان به موارد          زیر اش��اره نمود         : بازد         ید          از 
1870 مراک��ز تهی��ه، عرض��ه و فروش م��واد          غذایي 
حساس، بازد         ید          از 1127 امكنه عمومي حساس، 106 
م��ورد          بازرس��ی از اماکن مس��یر راه��ی، بازد         ید          از 35 
س��امانه آب رس��انی، 87 م��ورد          نمونه ب��رد         اری از مواد          
غذای��ی س��نتی و صنعتی، 179 م��ورد          نمونه برد         اری 
میكروب��ی آب آش��امید         نی، 20 م��ورد          نمونه ب��رد         اری 
میكروبی آب اس��تخر، 1185 مورد         س��نجش کلر آزاد          
باقیمان��د         ه آب آش��امید         نی، 908/2166 کیلوگ��رم 
معد         وم س��ازی مواد          غذایی غیربهد         اش��تی و فاسد         ، 20 
مورد          رس��ید         گی به ش��كایات مرد         می و س��امانه 190، 
120 مورد          بازرس��ی مش��ترک با اد         ارات و د         ستگاه های 
مرتبط، توقیف بیش از 15 تن شكالت تاریخ مصرف 
گذش��ته، تهیه و نصب بیش از 8 تخته بنر بهد         اش��تی، 
توزیع بیش از 5000 پمفلت و... د         کتر س��ید          حس��ین 
میرشریفی؛ مد         یر شبكه بهد         اشت و د         رمان شهرستان 
ق��د         س ضم��ن تقد         ی��ر از پرس��نل پرت��الش و خد         وم 

بهد         اش��ت محی��ط t نتایج حاص��ل از این طرح را مثمر 
ثم��ر و مؤثر د         انس��ته و بیان ک��رد         : د         ر اجرای این طرح 
جه��ت تعد         اد          111 متخلف بهد         اش��تی پروند         ه قضایی 
تش��كیل گرد         ید         ه و به ش��هروند         ان اطمینان خاطر د         اد          با 
توجه به ش��عار امس��ال س��ازمان بهد         اش��ت جهانی با 
مضمون نظارت های بهد         اش��تی د         ر سال جد         ید          باقوت 

بیشتر اد         امه خواهد          د         اشت.

جلس�ه هم اند         یش�ی حوزه س�المت شبکه 
بهد         اشت و د         رمان شهرستان قد         س با حضور 

مشاور فرماند         ار

جلس��ه هم اند         یش��ی حوزه س��المت روز شنبه مورخ 
97/2/1 هم زمان با آغاز هفته ملی س��المت د         ر د         فتر 
مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان شهرستان قد         س و با 
حض��ور جن��اب آق��ای د         کتر فاطمی نظ��ر؛ نمایند         ه و 
مش��اور محترم فرماند         ار شهرستان د         ر حوزه سالمت، 
س��رکار خانم د         کتر ریاضی و هیئت همراه برگزار ش��د         . 
د         کتر س��ید          حس��ین میر ش��ریفی د         ر این جلس��ه د         ر 
خصوص تبیین وضعیت فعلی حوزه س��المت، نقاط 
قوت و نیازهای اساسی این حوزه د         ر سطح شهرستان 
و ... مطالب��ی را بی��ان نمود         ند         . مد         یر ش��بكه به همراه 
مش��اور محترم فرماند         ار و س��ایر مد         عوین محترم از 
پروژه احد         اث بیمارس��تان 160 تختخوابی شهرستان 
ق��د         س بازد         ی��د          نمود         ه و ضمن د         ر جریان قرار گرفتن از 
رون��د          اجرای��ی و چگونگی احد         اث پروژه بیمارس��تان 
مذکور از میزان پیشرفت فیزیكی آن مطلع گرد         ید         ند         . 
همچنی��ن از محل اورژانس 115 شهرس��تان قد         س 
بازد         ی��د          ش��د          و د         ر ای��ن بازد         ید          مش��كالت و نیازهای 

اورژانس شهرستان نیز مطرح گرد         ید         .

برگزاری کمیته س�المت اد         اری  و صیانت از 
حقوق مرد         م د         ر ش�بکه بهد         اش�ت و د         رمان 

شهرستان قد         س
 

کمیته س��المت اد         اری  و صیانت از حقوق مرد         م روز 
یكش��نبه شش��م اس��فند          1369 حضور مد         یر ش��بكه 
بهد         اشت و د         رمان شهرستان قد         س و معاونین و سایر 
اعضای د         ر د         فتر مد         یریت برگزار شد         . د         کتر میرشریفی 
هد         ف از برگزاری این جلسه را  اجرای برنامه ششم و 
هفتم نقش��ه راه اصالح نظام اد         اری و مقررات مربوط 
ب��ه ارتق��اء فرهنگ س��ازمانی، تكری��م ارباب رجوع، 
س��اماند         هی رسید         گی به ش��كایات، سالمت اد         اری و 
مبارزه با فساد          اد         اری بیان کرد         . ایشان ضمن تأکید          بر 
اهمی��ت موض��وع س��المت اد         اری و صیانت از حقوق 
مرد         م ازلحاظ گس��تره حوزه فعالیت آن، انجام بهینه 
فعالیت ه��ا، تحق��ق اهد         اف عالی س��ازمانی، افزایش 
رضایتمن��د         ی م��رد         م و نی��ز فراه��م ک��رد         ن بس��تر 
پاسخگویی مناسب به مطالبات مراجعین، ارباب رجوع  
و تبیین راهكارهای عملیاتی را خواس��تار ش��د         .   د         ر 
اد         امه مقرر شد          با تهیه و تد         وین یک برنامه زمان بند         ی 
مناس��ب و منس��جم د         ر جهت تش��كیل جلس��ات و 
پیگی��ری مصوب��ات اق��د         ام و تهیه مس��تند         ات الزم و 
به موق��ع جه��ت ارزیاب��ی عملك��رد          د         ر ای��ن حوزه از 

اولویت های واحد         های تابعه شبكه قرار گیرد         .

اج�رای عملیات ایمن س�ازی تکمیلی فلج 
اطف�ال د         ر س�ال 97 د         ر شهرس�تان ق�د         س

طرح کش��وري ایمن س��ازی تكمیلي فلج اطفال د         ر 
مناطق غیرگرمس��یری کش��ور به صورت سالیانه د         ر 
فص��ل به��ار ط��ي د         و مرحله و باهد         ف د         س��تیابی به 

ریش��ه کنی قطعی فل��ج اطفال اج��را می گرد         د         . فلج 
اطف��ال از آن د         س��ته بیماری های��ی می باش��د          که از 
طریق نوعی ویروس با نام پولیو ایجاد          می شود         . این 
وی��روس با اختالل د         ر د         س��تگاه گوارش و د         س��تگاه 

عصبی مرکزی باعث بیماری می گرد         د         .
ب��ا عنای��ت ب��ه برنامه ریزی های انجام ش��د         ه جهت 
ریشه کنی بیماری فلج اطفال، این طرح از حساسیت 
باالی��ی برخ��ورد         ار ب��ود         ه و د         ر مرحل��ه اول از تاری��خ 
97/1/18 لغایت 97/1/21 و د         ر مرحله د         وم از تاریخ 
97/2/22 لغای��ت 97/2/25 د         ر شهرس��تان ق��د         س 
انج��ام ش��د         . د         ر ای��ن عملیات، 460 ک��ود         ک افاغنه 
متولد          سال 1391 به بعد          د         ر روستاهای زرنان، هفت 
جوی، ش��هرک د         انش و مناطق ش��هری توسط 7 تیم 

عملیاتي واکسینه شد         ند         .

کش�ف و توقی�ف 15 تن ش�کالت خارجی 
تاریخ مصرف گذشته د         ر شهرستان قد         س

د         ر پی بازد         ید          مش��ترک کارشناس��ان بهد         اشت محیط 
شهرستان قد         س با نمایند         گان د         اد         ستانی، فرماند         اری، 
اماک��ن و نی��روی انتظام��ی، از یک واحد          س��رد         خانه 
شهرس��تان؛ محموله ای به وزن تقریبی بیش از 15 
ت��ن ان��واع ش��كالت های بس��ته بند         ی وارد         ات��ی 
تاریخ مصرف گذش��ته از کش��ور ترکیه کشف و ضبط 

گرد         ید         .
د         کتر میرش��ریفی؛ مد         یر ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان 
شهرستان قد         س ضمن اعالم این خبر اظهار د         اشت: 
ب��ا توج��ه به تاریخ مصرف گذش��ته ب��ود         ن این مواد          
غذای��ی و محرز بود         ن عد         م قابلیت مصرف انس��انی، 
بالفاصله کارشناس��ان بهد         اش��ت محیط این شبكه، 
نس��بت ب��ه انج��ام نمونه ب��رد         اری و توقیف محموله 
اق��د         ام نم��ود         ه و پرون��د         ه متخلفین جهت بررس��ی و 
پیگریهای قانونی به مراجع قضایی ارسال شد         . مد         یر 
ش��بكه بهد         اش��ت و د         رمان شهرس��تان بابیان اینكه 
کنترل و نظارت های بهد         اش��تی د         ر ایام پایانی س��ال 
تش��د         ید          می ش��ود         ؛ به م��رد         م اطمینان خاط��ر د         اد         : با 
متخلفین��ی که بخواهند          س��المت ش��هروند         ان را به 
مخاطره بیند         ازند          بد         ون اغماض برخورد          خواهد          شد         .

بازد         ید          س�رزد         ه معاون شبکه و تیم همراه از 
مرکز ش�بانه روزی و س�ایر واحد         های تابعه 

شبکه بهد         اشت و د         رمان شهرستان قد         س

خانم احمد         خانی ها؛ معاون ش��بكه و تیمی متشكل از 
کارشناس��ان گسترش و سرپرست امور اد         اری شبكه 
بهد         اش��ت و د         رمان شهرس��تان قد         س شش��م و هفتم 
فرورد         ی��ن امس��ال، به ص��ورت س��رزد         ه از مرک��ز 
ش��بانه روزی نیمه ش��عبان و سایر مراکز و پایگاه ها و 
همچنی��ن آزمایش��گاه شهرس��تان بازد         ی��د          کرد         ند         . 
بازد         ید         کنن��د         گان ضم��ن تبریک س��ال ن��و و آرزوی 
س��المتی و بهورزی برای کلیه همكاران، نقاط قابل 
اص��الح را پیگی��ری و ب��ر ارائ��ه خد         م��ات فع��ال به 
مراجعه کنند         گان و تكریم ارباب رجوع تأکید          کرد         ند         .

برگزاری جلس�ه کارگروه س�المت و امنیت 
غذایی د         ر شهرستان قد         س

 اولین جلس��ه کارگروه س��المت و امنیت غذایی سال 
97 شهرس��تان ق��د         س د         ر تاری��خ 97/1/29 د         ر محل 
سالن جلسات فرماند         اری شهرستان و به ریاست آقای 

اینانلو معاون سیاسی فرماند         ار برگزار شد         .
 د         ر ابت��د         ای جلس��ه آق��ای اینانلو ضم��ن تبریک اعیاد          
شعبانیه و روز ارتش جمهوری اسالمی به بیان اهد         اف 
جلسه پرد         اخته و انجام اطالع رسانی و آموزش عمومی 
را یك��ی از موثرتری��ن راهكاره��ا د         ر رفع مش��كالت 
بهد         اشتی برشمرد         ند         .  د         ر اد         امه آقای د         کتر میر شریفی 
مد         یر محترم شبكه بهد         اشت ضمن اطالع رسانی شعار 
هفته سالمت با مضمون سالمت همگانی برای همه 
و د         ر همه جا به پوشش باالی این شعار و تحت الشعاع 
قرار د         اد         ن تمامی جنبه های س��المت اش��اره نمود         ه و 
هم��كاری اد         ارات را جه��ت برگزاری هر چه بهتر هفته 
س��المت خواستار شد         ند          س��پس موضوعات مختلف 
ازجمله د         فع غیربهد         اشتی فاضالب د         ر مناطق سنگی، 
اقد         امات الزم جهت پیشگیری از بیماری التور، مبحث 
مرب��وط ب��ه تعیین تكلی��ف مح��ل تانكرهای حمل 
فاضالب و مشكالت مربوط به د         انشگاه آزاد          اسالمی 
مطرح ش��د         ه و مق��رر گرد         ی��د          از س��وی اد         ارات ذیربط 

اقد         امات و پیگیری های الزم به عمل آید         .

 د         کتر سید          حسین میرشریفی
مد         یر شبکه بهد         اشت و د         رمان  قد         س

معاون�ت بهداشت دانشگاه عل�وم پزشک�ی ایران 74

تابستان1397،شماره2
Health magazine75



 مرکز بهد         اش�ت غرب تهران جمعیتی بالغ بر 957483 نفر را تحت پوش�ش د         ارد         . مناطق ش�هرد         اري 
تحت پوش�ش مرکز بهد         اش�ت غرب مناطق ،9 ،21،18و 22می باش�د          که د         ر منطقه ای به وس�عت144 
کیلومتر مربع که 20 د         رصد          وسعت شهر تهران تحت پوشش این مرکز می باشد         . ضمنا مرکز بهد         اشت 
غ�رب ته�ران 18 مرک�ز خد         م�ات جام�ع س�المت و 53 پایگاه س�المت ضمیمه و غی�ر ضمیمه و یک خانه 

بهد         اشت د         ر مناطق مذکور تحت پوشش خود          د         ارد         .

غرب تهران

برگزاری د         وره های آموزشی ضابطین قضایی 
خاص اس�تان تهران توس�ط مرکز بهد         اشت 
غ�رب و ب�ا حض�ور بازپ�رس ش�عبه ی�ک 
د         اد         س�رای ناحیه 19 )ویژه جرائم پزش�کی و 

بهد         اشتی و د         ارویی(

د         وره های آموزش��ی ضابطین قضایی خاص د         ر حوزه 
بهد         اش��ت د         ر س��الن نور مرکز بهد         اشت غرب تهران با 
حض��ور کارشناس��ان بهد         اش��ت محی��ط مراک��ز و 
ش��بكه های شهرس��تان تهران )غرب، شمال غرب، 

جنوب، شمیرانات، شرق و شمال( برگزار شد         .
این د         وره آموزش��ی د         وروزه )بیست ود         و و بیست ششم 
ارد         یبهش��ت ماه( ب��ا حض��ور 140 نفر از کارشناس��ان 

بهد         اشت محیط استان برگزار شد         .
 د         ر این برنامه آموزش��ی مهند         س کریمی؛ کارش��ناس 
مس��ئول بهد         اش��ت محیط غرب و شمال غرب، هد         ف 
از تش��كیل جلس��ه را ارتقا س��طح آگاهی بازرس��ین 
بهد         اش��ت محیط به عن��وان ضابطین خاص د         ر حوزه 
ش��رح وظای��ف کاری و رس��الت ذات��ی، اعالم کرد          و 
همچنین ضمن ارائه گزارش��ی از موانع و مش��كالت 
موجود          د         ر جریان رسید         گی به تخلفات بهد         اشتی، اهم 
مشكالت این حوزه را شامل: بازد         ارند         ه نبود         ن جرائم، 
عد         م بازخورد          آراء، طوالنی شد         ن روند          رسید         گی، عد         م 
وجود          وحد         ت رویه د         ر بین ش��عبات مختلف د         اد         س��را و 
تصمیم گیری ه��ای مختل��ف د         ر خص��وص تخلفات 
مش��ابه و همچنین مش��كالت مربوط به ممانعت از 
پلم��ب و ف��ک پلم��ب غیرمج��از و ع��د         م همراهی 

مأمورین نیروی انتظامی اعالم کرد         .
د         ر این کارگاه د         وروزه مباحث آموزشی مربوطه توسط 
آقای اکبری؛ بازپرس ش��عبه یک د         اد         سرای ناحیه 19 

)ویژه جرائم پزشكی و بهد         اشتی و د         ارویی( ارائه شد          و 
ایش��ان نس��بت ب��ه تعریف د         ای��ره اختی��ار و تكالیف 
بازرس��ین بهد         اش��ت محیط اقد         ام نمود         ه و همچنین 
مباحث��ی از آیین د         اد         رس��ی کیف��ری را تبیین کرد         . د         ر 
پایان ضمن پاسخگویی به سؤاالت شرکت کنند         گان 
ای��ن د         وره آموزش��ی، تهی��ه و تنظیم صحیح گزارش 
تخلفات بهد         اش��تی و جمع آوری اد         له و مستند         س��ازی، 
جهت رسید         گی بهتر و سریع تر به پروند         ه های ارسالی 

به د         اد         سرای مذکور، مورد          تأکید          قرار گرفت.

برگزاری کارگاه آموزش�ی با موضوع جایگاه 
فضای مجازی د         ر زند         گی جوانان و پیشگیری 
از رفتارهای پرخطر د         ر مرکز بهد         اشت غرب 

تهران
 

ب��ه مناس��بت هفته مل��ی جوان و به منظ��ور آموزش 
اولویت ه��ای س��المت جوانان و هم چنین پیش��برد          
اهد         اف س��المت اجتماعی، کارگاه آموزش��ی جایگاه 
فضای مجازی د         ر زند         گی جوانان؛ د         هم ارد         یبهشت ماه 
د         ر مرکز بهد         اشت غرب تهران برگزار شد         . این برنامه 
با رویكرد          آموزش تكنیک های ش��اد          زیستن، معرفی 
آس��یب های اجتماع��ی نوپد         ی��د          و معرف��ی راه های 
پیش��گیری از بروز آس��یب های اجتماعی د         ر فضای 
مج��ازی و باه��د         ف ب��اال ب��رد         ن س��واد          رس��انه ای 

برنامه ریزی و اجرا شد         .
همچنی��ن د         ر ای��ن برنام��ه به منظ��ور پیش��گیری از 
رفتاره��ای مخاطره آمیز ب��ه مباحثی ازجمله: اهمیت 
پیش��گیری د         ر بیماری ه��ای رفتاری و خود          مراقبتی، 
ش��ناخت بیماری ه��ای آمیزش��ی، روش های انتقال 

بیماری و...اش��اره ش��د         .  این کارگاه با حضور جوانان و 
د         انش��جویان تحت پوشش مرکز بهد         اشت غرب و د         ر 
س��الن اجتماعات این مرکز برگزار ش��د          و با توجه به 
نظرات د         انشجویان و نیازسنجی آموزشی انجام شد         ه، 
مقرر ش��د          جلس��ات آموزش��ی با مباحث مرتبط جهت 

جوانان و د         انشجویان برنامه ریزی و اجرا شود         .

استقرار غرفه مرکز بهد         اشت غرب د         ر اولین 
د         هکد         ه سالمت معاونت بهد         اشتی د         انشگاه 

علوم پزشکی ایران

مرکز بهد         اشت غرب نسبت به برپایی غرفه د         ر اولین 
د         هكد         ه س��المت د         انش��گاه علوم پزشكی ایران که به 
همت معاونت بهد         اش��تی د         انشگاه و به مناسبت هفته 
برگزار ش��د         ، اقد         ام کرد         .  غرفه مرکز بهد         اش��ت مورد          
بازد         ید          د         کتر رئیسی؛ معاون بهد         اشتی وزارت متبوع و 
د         کتر عباد         ی فرد          آذر؛ معاون بهد         اش��تی د         انش��گاه قرار 
گرفت و پكیج تهیه ش��د         ه د         ر تهیه ش��د         ه د         ر خصوص 
د         س��تاورد         های طرح تحول س��المت تقد         یم ایش��ان 
گرد         ید         . مرکز بهد         اش��ت غرب د         ر این غرفه نس��بت به 
ارائ��ه خد         ماتی ش��امل: نمایش د         س��تاورد         های طرح 
تح��ول س��المت، برگزاری مس��ابقه و اه��د         اء جوایز 
ورزش��ی، آش��نایی بازد         ید         کنند         گان با غذاهای سالم: 
بش��قاب من )معرفی گروه های غذایی و نسبت آن ها 
د         ر یک وعد         ه غذایی(، بشقاب رنگین کمان سبزیجات 
و بش��قاب صبحانه س��الم )جهت تش��ویق به مصرف 
صبحانه و اهمیت آن(، ایجاد          میز قلب سالم )معرفی 
کنند         ه مواد          غذایی حفاظت کنند         ه قلب(، ارائه مشاوره 
تغذیه س��الم توس��ط کارش��ناس تغذیه و همچنین 

توزی��ع حد         ود          2500 عد         د          کتاب خود          مراقبتی، پمفلت 
آموزشی و سی د         ی اقد         ام نمود         .

د         ر طی د         و روز برپایی غرفه س��المت مرکز بهد         اش��ت 
غ��رب تع��د         اد          920 مراجعه کنن��د         ه از این غرفه بازد         ید          

کرد         ه و تعد         اد          د         و هزار خد         مت ارائه شد         .

برگ�زاری نشس�ت هم اند         یش�ی د         وجانب�ه 
ریاس�ت مرک�ز بهد         اش�ت غ�رب ته�ران با 

مسئولین شهرد         اری منطقه 22
ای��ن نشس��ت به منظور اج��رای برنامه نیازس��نجی 
س��المت جامع��ه تحت پوش��ش و انج��ام مد         اخالت 
مبتنی بر شواهد          د         ر 30 ارد         یبهشت 1397 و با حضور 
د         کت��ر هال��ه احم��د          نیا؛ رئیس مرکز بهد         اش��ت غرب 
تهران و رؤس��ای اد         اره س��المت شهرد         اری منطقه 22 

تهران و شورایاری منطقه صد         را برگزار شد         .
رئی��س مرکز بهد         اش��ت غ��رب ته��ران، به ضرورت 
بهره من��د         ی س��اکنین منطق��ه 22 از خد         مات تحول 
س��المت و نی��ز فاصل��ه آماری س��اکنین منطقه 22 
ثبت شد         ه د         ر سامانه سیب با حد          مورد          انتظار اشاره کرد         ه 
و خواستار هم افزایی پتانسیل های شهرد         اری و مرکز 
بهد         اش��ت د         رزمین��ه اطالع رس��انی خد         م��ات مراکز 
خد         مات جامع سالمت و پایگاه های سالمت منطقه، 
به مرد         م ش��د         . بهره مند         ی از پتانس��یل های موجود          د         ر 
منطقه 22 د         ر راس��تای ارتقای س��طح سالمت مرد         م و 
نی��ز برنامه ری��زی جه��ت افزایش آمار ثبت ش��د         ه د         ر 
س��امانه س��یب و همچنین مش��ارکت بیشتر مرد         م د         ر 
تأمین س��المت خود         ش��ان، موارد         ی بود          که توس��ط 
مهند         س عظیمی؛ رئیس اد         اره س��المت ش��هرد         اری 
منطقه 22 و آقای توماری؛ رئیس ش��ورایاری محله 

صد         را بیان شد         .

برگزاری جلس�ه توجیه�ی برنامه مد         یریت 
مهند         سی بهد         اشت محیط د         ر برنامه سالمت 

نوروزی 96-97
مرکز بهد         اشت غرب تهران نسبت به برگزاری جلسه 
توجیهی برنامه مد         یریت مهند         سی بهد         اشت محیط د         ر 
برنامه سالمت نوروزی 97-96 د         ر تاریخ 97/12/13 
اق��د         ام نم��ود         . این برنام��ه با حضور مس��ئولین د         فاتر 
خد         مات س��المت بهد         اش��ت محیط  مرکز بهد         اش��ت 
غرب و بیش از 31 نفر از بازرس��ین بهد         اش��ت محیط 
مراکز خد         مات جامع سالمت و همچنین کارشناسان 
بهد         اش��ت محیط س��تاد          برگزار ش��د         . د         ر این جلس��ه 
اهد         اف و رئوس فعالیت های مورد          انتظار شامل: ثبت 
و گزارش د         هی به موقع د         ر طول د         وره 30 روزه اجرای 
برنام��ه )96/12/15 لغای��ت 97/01/12( مورد          تأکید          
قرار گرفت. همچنین د         ر این جلسه با توجه به حضور 

مسئولین د         فاتر خد         مات سالمت مناطق 9 و 18 و 22  
و تعد         اد         ی از ممیزین، ضمن ارائه توضیحات تكمیلی، 
راهكاره��ای افزایش تعام��ل و همكاری و همچنین 
استفاد         ه از ظرفیت د         فاتر برای افزایش پوشش امكنه 
هد         ف برنامه سالمت نوروزی، مورد         بحث و تباد         ل نظر 
قرار گرفت. گفتنی اس��ت د         ر طول اجرای این برنامه، 
کارشناس��ان بهد         اش��ت محیط مرکز بهد         اشت غرب 
ته��ران ب��ا بهره گیری از حد         اکثر توان کارشناس��ی و 
امكان��ات و تجهی��زات مربوطه، به ص��ورت روزانه د         ر 
س��اعات اد         اری و غی��ر اد         اری، نس��بت ب��ه کنت��رل 
بهد         اش��تی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد          
غذایی حس��اس، س��امانه های آب رسانی و ...  اقد         ام و 
ضم��ن ارائ��ه آموزش های الزم به متصد         یان و عوامل 
ذیرب��ط، ب��ا متخلفین از مقررات بهد         اش��تی، برخورد          

قانونی انجام خواهد          شد         .              

بازد         ی�د          معاونی�ن بهد         اش�تی و آموزش�ی 
د         انش�گاه از مراک�ز خد         مات جامع س�المت 
تهرانس�ر و والفج�ر مرک�ز بهد         اش�ت غرب 

تهران
 

د         ر بازد         ید          معاونین بهد         اش��تی و آموزش��ی د         انش��گاه از 
مراکز خد         مات جامع سالمت تهرانسر و والفجر، د         کتر 
فرب��د          عب��اد         ی ف��رد          آذر و د         کت��ر کوهپای��ه زاد         ه، د         ر 
خص��وص پیاد         ه س��ازی آم��وزش بالین��ی س��رپایی 

د         انشجویان گروه پزشكی بحث و تباد         ل نظر کرد         ند         .
د         ر ای��ن بازد         ی��د          ک��ه ب��ا حض��ور اعض��ای کمیت��ه 
سیاس��ت گذاری پیاد         ه س��ازی آموزش بالینی سرپایی 
د         انش��جویان گروه پزش��كی، د         ر نوزد         هم ارد         یبهشت 
س��ال جاری انجام ش��د         ؛ وضعیت موجود          مراکز فوق 
ارزیابی ش��د          و معاون بهد         اشتی د         انشگاه، د         ر خصوص 
اجرای مصوبات کمیته سیاس��ت گذاری فرورد         ین ماه 
امس��ال و به منظور اس��تفاد         ه از تمامی پتانس��یل ها و 
ظرفیت ها برای ارتقای س��طح آموزشی، راهكارهای 
مفی��د         ی را ارائ��ه د         اد         ند         .  بازد         ید          معاونین بهد         اش��تی و 
آموزش��ی د         انش��گاه و اعضاء کمیته سیاس��ت گذاری 
پیاد         ه سازی آموزش بالینی سرپایی د         انشجویان گروه 
پزش��كی از مراک��ز خد         م��ات جام��ع س��المت مرکز 

بهد         اشت غرب

رواب�ط عموم�ی مرک�ز بهد         اش�ت غ�رب  ���
تهران:

 معاونین بهد         اش��تی و آموزش��ی د         انش��گاه به همراه 
اعضاء کمیته سیاس��ت گذاری پیاد         ه س��ازی آموزش 
بالینی س��رپایی د         انش��جویان گروه پزشكی د         ر تاریخ 
97/2/19 مراکز خد         مات جامع س��المت تهرانس��ر و 
والفج��ر را م��ورد          بازد         ید          قرارد         اد         ند         . این برنامه با حضور 
و همراهی د         کتر عباد         ی فرد          آذر؛ معاون بهد         اش��تی و 
د         کتر کوهپایه زاد         ه؛ معاون آموزشی د         انشگاه و اعضاء 
کمیته مذکور و د         کتر احمد          نیا؛ رئیس مرکز بهد         اشت 
غرب تهران برگزار ش��د         . د         ر این بازد         ید          ضمن ارزیابی 
و پایش وضعیت موجود          مراکز مذکور، اجرایی ش��د         ن 
مصوب��ات جلس��ه کمیت��ه سیاس��ت گذاری )مورخه 

97/1/27( مورد         بررسی قرار گرفت.

برگزاری کارگاه خود          مراقبتی و پیش�گیری 
از ح�واد         ث حمل ونق�ل د         ر د         انش�گاه عل�وم 

انتظامی امین

کارگاه خود          مراقبتی و پیشگیری از حواد         ث حمل ونقل 
د         ر جوانان د         ر تاریخ شانزد         هم ارد         یبهشت ماه 1397 د         ر 
د         انش��گاه علوم انتظامی امین توس��ط مرکز بهد         اشت 
غ��رب برگ��زار ش��د         . به مناس��بت هفته مل��ی جوان و 
به منظور آموزش اولویت های سالمت جوانان، جلسه 
آموزش��ی خ��ود          مراقبت��ی و پیش��گیری از ح��واد         ث 
حمل ونقل، با رویكرد          اهمیت خود          مراقبتی د         ر جوانان 
د         ر د         انش��گاه علوم انتظامی امین برگزار ش��د         . د         ر این 
برنامه مباحث »رعایت ایمنی د         ر س��فر« و »آماد         گی 
قبل از شروع سفر« و... آموزش د         اد         ه شد         . هم چنین د         ر 
این برنامه، به منظور ارتقاء س��طح س��المت جوانان؛ 
مباحثی مانند          معرفی رفتارهای مخاطره آمیز، شناخت 
بیماری های آمیزشی و راه های انتقال این بیماری ها، 
اهمی��ت تغذی��ه س��الم ارائ��ه گرد         ی��د          و هم چنی��ن 
آموزش ه��ای الزم د         ر خص��وص مبحث خود          مراقبتی 
برای مراجعین تبیین شد         . گفتنی است، د         ر این کارگاه 
آموزش��ی ضمن معرفی برنامه س��فیران د         انشجویی و 
اش��اره ب��ه اهمی��ت اجرای��ی ش��د         ن ای��ن برنام��ه، 
د         س��تورالعمل های ای��ن برنامه بیان ش��د         ه و فراخوان 
جذب د         اوطلبان نیز انجام شد          و به منظور ارتقاء آگاهی 
و ش��ناخت ش��رکت کنند         گان، کتاب سفیر د         انشجویی 

بین حاضرین توزیع گرد         ید         .

د         کتر هاله احمد         نیا
رئیس مرکز بهد         اشت غرب تهران
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تغیی�رات فرهنگ�ی د         ر عص�ر 
تکنول�وژی د         ر زوای�ای مختلف 
اس�ت.  مش�هود           زند         گیم�ان 
مقاوم�ت زوج ه�ای جوان برای 
د         س�ته  از آن  بچ�ه د         ار ش�د         ن 
تغییراتی است که امروزه بسیار 
با آن مواجهیم. د         ر پاسخ به این 
سؤال که چرا بچه د         ار نمی شوید          
پاس�خ های متفاوت�ی د         ریاف�ت 
می کنی�د         . ش�اید          از اصلی ترین 
د         الیل بچه د         ار نش�د         ن زوج های 
ج�وان می ت�وان به مش�کالت 
اقتصاد         ی، اختالفات خانواد         گی، 
ترس از د         س�ت د         اد         ن ش�غل و یا 
ع�د         م مس�ئولیت پذیری زن�ان 
اش�اره نمود         . به هرح�ال د         ر این 
مطالع�ه س�عی ش�د         ه ت�ا ب�ا 
گ�رد         آوری ش�واهد          علم�ی ب�ا 
رویک�رد         ی ب�ر آی�ات ق�رآن و 
روای�ات اس�المی مزیّت ه�ای 
تصوی�ر  ب�ه  را  آوری  فرزن�د          

بکشانیم.

مزای��ای  مطالع��ه  ای��ن  د         ر 
فرزن��د         آوری ب��ا جس��تجو د         ر 
ش��واهد          و گزارش��ات علمی از 
مق��االت و پ���ای��گاه های 
الكترونیك��ی همچنین آیات 
قرآنی مرتبط گرد          آمد         ه است.

فرزنـد          آوری و 
سـامت والد         ین

سالمت جسمی:
 Brigham Young د         ر مطالع��ه ای که د         ر د         انش��گاه
واقع د         ر ایاالت متحد         ه آمریكا انجام ش��د          د         ریافتند          که 
پ��د         ر ی��ا ماد         ر ش��د         ن ب��ه کاهش فش��ارخون کمک 
می کند         . د         ر این مطالعه که فش��ارخون 24 س��اعته ی 
200 زوج متأهل را بررسی نمود         ند         . یافته ها حاکی از 
پائین بود         ن فشارخون زوج هایی که فرزند          د         اشتند          د         ر 
مقایس��ه ب��ا زوج ه��ای ب��د         ون فرزند          ب��ود         . البته این 
پژوهش متذکر ش��د         ه بود          که از این نتایج نمی توان 
این گونه استنتاج نمود          که فرزند          بیشتر منجر به بهتر 
ش��د         ن فش��ارخون می گرد         د         . همچنین د         ر این مطالعه 
تنها به پد         ر یا ماد         ر بود         ن تمرکز شد         ه بود          بد         ون توجه 

به تعد         اد          فرزند         ان و یا وضعیت شغلی.
تحقیق��ات جد         ی��د          نیز نش��ان می د         هد          ک��ه پد         ر و ماد         ر 

شد         ن، آن ها را از خطر ابتال به سرطان و بیماری های 
قلب��ی محافظت می کند         . همچنی��ن، این تحقیقات 
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه بارد         اری زن��ان د         ر عملكرد          
حافظ��ه آن ه��ا اثر می گذارد          و موجب می ش��ود          مغز 

آن ها عملكرد          بهتری د         اشته باشد         .
سالمت ذهنی:

بر اس��اس پژوهش��ی که د         ر موسس��ه سالمت ذهن 
Taiwan انجام ش��د          اد         عا می شود          که فرزند         ان سبب 
حفظ س��المتی ذهنی و عقلی والد         ینشان می گرد         ند         . 
د         ر ای��ن تحقی��ق پرس��ش نامه ای د         ر می��ان 1084 
شهروند          توزیع شد          و نتایج آنالیز د         اد         ه ها نشان می د         اد          
که سالمت ذهنی شهروند         ان بد         ون فرزند          6/4 نمره 
کمت��ر از ش��هروند         ان بچ��ه د         ار بود         . این نتایج نش��ان 
م��ی د         اد          ک��ه اف��راد         ی که فرزند          د         ارند          خوش��حال تر و 

ازنظ��ر احساس��ات رضایتمند         ت��ر از افراد          بد         ون فرزند          
هستند         .

همچنی��ن مقایس��ه ای ک��ه میان 50 م��اد         ر و 50 زن 
متأهل��ی ک��ه متعمد         ان��ه فرزند         ی ند         اش��تند          صورت 
پذیرف��ت. د         ر ای��ن مطالعه هر د         و گروه والد         ین خود          را 
افراد         ی متعهد         ، د         وست د         اشتنی، سخت کوش و صبور 
توصیف نمود         ند          ولی د         ر بررسی های شخصیتی از هر 
د         و گروه از زنان )بچه د         ار و بد         ون فرزند         ( نش��ان د         اد         ه 
ش��د          ک��ه برخی صف��ات منفی مانن��د          خود         خواهی و 
غیرعاد         ی بود         ن د         ر زنان بد         ون فرزند          کاماًل مش��هود          

است.
قرآن  کریم یكی از خواس��ته های بند         گان خاصش را 
د         ر آیه 74 از س��وره فرقان این گونه مطرح می نماید         : 
یَّاتِنا  »َو الَّذی��َن َیُقولُ��وَن َربَّنا َهْب لَن��ا ِمْن أَْزواِجنا َو ُذرِّ

ب��ا توج��ه ب��ه اینك��ه مطالع��ات علم��ی، زوج ها را به فرزند         آوری تش��ویق می نماید          و فواید          جس��می و روحی 
متعد         د         ی برای والد         ین برشمرد         ه اند          لذا توصیه و تأکید          د         ین اسالم بر فرزند         آوری منطقی به نظر می رسد         .

ولی باید          به این نكته توجه د         اش��ت که فراهم نمود         ن بس��تری مناس��ب برای رش��د          و پرورش فرزند         ان این 
مرزوبوم برای حفظ س��رمایه ی انس��انی کش��ورمان بس��یار ضروری اس��ت. فراهم آورد         ن رفاه اجتماعی و 
برط��رف نم��ود         ن مش��كالت ازد         واج و اش��تغال جوانانم��ان منج��ر به کاهش مهاجرت های بی رویه ش��د         ه و 
به عنوان عاملی اساس��ی به منظور افزایش نرخ رش��د          جمعیت خواهد          بود         . لذا برای رفع بحران کاهش رش��د          
جمعیت، عالوه بر سیاس��ت های تش��ویقی مبنی بر فرزند         آوری به راه کارهای مؤثر به منظور کاهش خروج 

جوانان آماد         ه به ورود          به عرصه اجتماع نیز، باید          اند         یشید         .

َة أَْعُیٍن َو اْجَعلْنا لِلُْمتَّقیَن إِمامًا«؛ »و آنان کس��انی  ُقرَّ
هستند          که می  گویند         : پرورد         گارا! برای ما از همسران 
و فرزند         انم��ان روش��نی د         ی��د         گان عطا ک��ن و ما را بر 
پرهی��زکاران پیش��وا گ��رد         ان«؛ ک��ه البت��ه عالمه 
طباطبای��ی ب��ه نقل از راغب اصفهانی د         ر تفس��یر آیه 
مذکور می  نویس��د         : »به کس��ی که مایه شاد         ی آد         می 

است، نور چشم و قرة عین گفته می  شود         «.
احساس امنیت

ویلی��ام گالس��ر، بنیان گذار واقعی��ت د         رماني معتقد          
اس��ت انس��ان براي برخورد         اري از بهد         اشت رواني 5 
نیاز مهم د         ارد          که یكي از آن ها، نیاز به امنیت است و 
یك��ي از عوام��ل مهمي که این نی��از را ارضا می کند          
چیزي نیس��ت جز نیاز به بقا و جاود         انگي د         ر انس��ان. 
همه ما از احساس جاود         انگي لذت می بریم زیرا به ما 
احس��اس امنیت می د         هد         . یكي از عواملي که به ویژه 
د         ر س��نین ب��اال باع��ث می ش��ود          انس��ان احس��اس 
جاود         انگي د         اش��ته باش��د          وجود          فرزند          است. والد         ین، 
فرزند         انش��ان را عام��ل بقاي خ��ود          می د         انند          و همین 
احس��اس باعث می ش��ود          این د         وران را بهتر و ش��اد         تر 
بگذرانن��د         . د         ر ای��ن راس��تا د         ر ق��رآن کری��م از فرزند          
به عن��وان ی��ک نعمت الهی یاد         ش��د         ه چنان که د         ر آیه 
72 س��وره نحل د         ر این رابطه فرمود         ه اس��ت: »َواهللُهّ 
َجَع��َل لَُك��م مِّ��ْن أَنُفِس��ُكْم أَْزَواًجا َوَجَع��َل لَُكم مِّْن 
یَِّباِت أََفبِالَْباِطِل  َن الطَّ أَْزَواِجُكم بَنِیَن َوَحَفد         ًَة َوَرَزَقُكم مِّ
ُیْؤِمُنوَن َوبِنِْعَمِت اهللِّ ُهْم َیْكُفُروَن؛ خد         ا برای ش��ما از 
خود         تان همس��رانی قرار د         اد          و از همس��رانتان برای 
ش��ما پس��ران و نواد         گانی نهاد          و از چیزهای پاکیزه به 
ش��ما روزی بخش��ید          آی��ا ]بازه��م[ به باط��ل ایمان 

می  آورند          و به نعمت خد         ا کفر می  ورزند         «.
استحکام خانواد         ه:

ب��ارد         اری و تول��د          فرزند          د         ر ماه های اول برای والد         ین 
همراه با استرس و خستگی است به نحوی که برخی 
همس��ران اذعان د         ارند          ک��ه هیچ زمانی را نمی توانند          
ب��ه یكد         یگ��ر اختص��اص د         هند          و همی��ن امر موجب 

کم رنگ ش��د         ن روابطش��ان می گرد         د         . باید          متذکر شد          
ک��ه ای��ن اخت��الل د         ر روابط همس��ران کوتاه مد         ت و 
گذرا اس��ت. د         ر مطالعه ای که د         ر یک بازه زمانی 15 
س��اله به انجام رس��ید          مشاهد         ه شد          با توجه به پیشینه 
روابط زن و شوهر، فرزند         ان تأثیرهای متفاوتی را بر 
اس��تحكام خانواد         ه بر جای می گذارند         . زوج هایی که 
پیش از تولد          کود         ک، روابط نزد         یک و صمیمانه ای با 
یكد         یگر د         ارند         ، معمواًل پد         ر و ماد         ر ش��د         ن را تجربه ای 
خوش��ایند          می یابند          و با مش��كالت و محد         ود         یت های 
بچ��ه د         اری آس��ان تر روب��رو می ش��وند         . د         ر مقاب��ل 
زوج های��ی ک��ه از ازد         واجش��ان احس��اس ش��اد         ی 
نمی کنند         ، پس از آمد         ن کود         ک، ناخشنود         ی بیشتری 

را نشان می د         هند         .
از د         ی��د         گاه اس��الم ای��ن مطلب ک��ه فرزند          د         ر مراحل 
مختلف تكوین تا رش��د          خود         ، مش��كالتی را بر والد         ین 
تحمیل می کند         ، مس��لّم اس��ت و ازجمله د         ر س��وره  
احق��اف آیه 15 به د         ش��واری های جس��می و روحی 
م��اد         ران د         ر د         وران حم��ل و هن��گام وض��ع حم��ل 

اشاره شد         ه است.
ُه ُکْرهًا َو  ْیَنا اْلِنْس��اَن بِوالِد         َْیِه إِْحس��انًا َحَملَْتُه ُأمُهّ َو َوصَّ
َوَضَعْتُه ُکْرهًا َو َحْمُلُه َو ِفصالُُه ثاَلُثوَن َشْهراً َحّتی إِذا 
َُّه َو بَلََغ أَْربَِعیَن َس��َنًۀ ق��اَل َربِّ أَْوِزْعنِی أَْن  بَلَ��َغ أَُش��د         
أَْش��ُكَر نِْعَمَتَک الَّتِی أَنَْعْمَت َعلَیَّ َو َعلی والِد         َیَّ َو أَْن 
یَّتِی إِنِّی ُتْبُت  أَْعَمَل صالِحًا تَْرضاُه َو أَْصلِْح لِی ِفی ُذرِّ

إِلَْیَک َو إِنِّی ِمَن الُْمْسلِِمیَن 
م��ا ب��ه انس��ان توصی��ه کرد         یم که به پ��د         ر و ماد         رش 
نیكی کند         ، ماد         رش او را با ناراحتی حمل می کند          و با 
ناراحتی بر زمین می گذارد          و د         وران حمل و از ش��یر 
بازگرفتن��ش س��ی ماه اس��ت تا زمانی ک��ه به کمال 
قد         رت و رش��د          برس��د          و به چهل س��الگی بالغ گرد         د          
می گوید         : »پرورد         گارا! مرا توفیق د         ه تا شكر نعمتی را 
ک��ه ب��ه م��ن و پد         ر و م��اد         رم د         اد         ی به ج��ا آورم و کار 
شایس��ته ای انجام د         هم که از آن خش��نود          باش��ی و 
فرزند         ان مرا صالح گرد         ان، من به سوی تو بازمی گرد         م 

و توبه می کنم و من از مسلمانانم«.
باوجود         این د         ر بس��یاری موارد          د         ین مبین اس��الم بر 
ارزش ه��ا و منافع د         نیوی فرزند         ان برای والد         ین مانند          
اینكه فرزند         ان موجب انس پد         ر و ماد         ر و خارج شد         ن 
آن ه��ا از تنهایی ان��د          و فرزن��د         ان یار و یاور پد         ر و ماد         ر و 
یاد         گاره��ای آن��ان پس از مرگ ایش��ان خواهند          بود          
تأکید          فراوان د         ارد         . بد         یهی اس��ت که نگرش معطوف 
ب��ه آخ��رت و جمع گرایانه اس��الم ب��ه مقوله فرزند         ، 
جای��ی ب��رای بروز ارزش های فرد         گرایانه افراطی که 
مشكالتی مانند          تضاد          عشق و تربیت فرزند          از د         رون 
آن ه��ا برمی آید         ، باقی نمی گذارد         . اس��الم کوش��ید         ه 
است از راه الزام یا تشویق فرزند         ان به فرمان برد         اری 
از والد         ی��ن و نیك��ی ک��رد         ن ب��ه آن��ان، پاد         اش های 
ملم��وس بیش��تری را ب��رای والد         ی��ن فراه��م کند          و 
به این ترتی��ب انگیزه ه��ای تولید          و تربیت فرزند          را د         ر 
آن��ان تقوی��ت نمای��د          ک��ه این ام��ر نیز خ��ود         ، تأثیر 
انكارناپذی��ری ب��ر تحكیم رواب��ط خانواد         گی برجای 

می گذارد         .
د         راین باره می توان به آیه 151 از س��وره انعام اش��اره 

نمود         :
َم َربُهُّكْم َعلَْیُكْم أاَّل ُتْش��ِرُکوا بِِه  ُق��ْل تَعالَ��ْوا أَْتُل ما َحرَّ
َش��ْیئًا َو بِالْوالِد         َْی��ِن إِْحس��انًا َو التَْقُتُل��وا أَْوالد         َُکْم ِمْن 
إِْم��الق نَْح��ُن نَْرُزُقُكْم َو إِّیاُهْم َو التَْقَربُوا الَْفواِحَش ما 
َم اهللُهّ  َظَه��َر ِمْنه��ا َو م��ا بََطَن َو التَْقُتُلوا النَّْفَس الَّتی َحرَّ

إاِّل بِالَْحقِّ ذلُِكْم َوّصاُکْم بِِه لََعلَُّكْم تَْعِقُلوَن 
بگو: »بیایید          آنچه را پرورد         گارتان بر شما حرام کرد         ه 
اس��ت برایتان بخوانم: این که چیزی را ش��ریک خد         ا 
قرار ند         هید         ! و به پد         ر و ماد         ر نیكی کنید         ! و فرزند         انتان 
را از )ترس( فقر، نكش��ید         ! ما ش��ما و آن ها را روزی 
می د         هیم; و نزد         یک کارهای زشت نروید         ، چه آشكار 
باش��د          چ��ه پنهان; و انس��انی را ک��ه خد         اوند          محترم 
ش��مرد         ه، ب��ه قتل نرس��انید         ! مگر به ح��ق )و از روی 
استحقاق(. این چیزی است که خد         اوند          شمارا به آن 

سفارش کرد         ه، شاید          د         رک کنید         «.
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برنامه ژنتیک اجتماعی ایران
ب��ر اس��اس مطالب پیش گف��ت، برنامه ژنتیک اجتماعی ایران 
به صورت اد         غام یافته، د         ر بستر خد         مات سالمت کشور طراحی 

و به اجرا گذاشته شد         ه است.

ژنتیک اجتماعی چیست؟
 برنام��ه ی عرض��ه ی خد         م��ات ژنتی��ک س��المت، به صورت 
نظام مند          و د         ر قالب ارجاعات س��ازمان یافته؛ د         ر س��ه سطح ارائه 
خد         م��ت د         ر نظام س��المت، ب��رای عموم جامعه و گروه های د         ر 
معرض خطر با رعایت عد         الت اس��ت. خد         مات ژنتیک س��المت 
مجموع��ه خد         مات��ي اس��ت که از طری��ق به کارگیری د         انش و 
فن آوری ژنتیک د         ر کنترل و پیش��گیري بیماري ها کاربس��ت 

مي یابند         .
ژنتیک اجتماعي، روش مد         یریت مشترک و مقرون به صرفه  ���

مجموعه بیماري هاي مهم ژنتیک د         ر جامعه است.
د         ر روش ژنتی��ک اجتماع��ي، برنامه ه��ا زود          ب��ازد         ه طراحي  ���
مي ش��وند          و خود         گرد         ان��ي اقتصاد         ي با برنامه ریزي مش��ارکت 
عاد         الن��ه م��رد         م، بخ��ش خصوصي و د         ولت، مح��ور اقتصاد         ي 

برنامه را تشكیل مي د         هد         .
این روش همچنین ابزار به کارگیری تمام نیروهای پراکند         ه  ���
مرتب��ط؛ اع��م از خصوصی و د         ولتی د         ر د         اخل کش��ور و متمرکز 
کرد         ن ایش��ان بر مش��كالت نظام سالمت است و خود          موجب 
رفع مش��كالت پرسنلی، تجهیزاتی و د         رمجموع کسری منابع 

د         ر این نظام می شود         .

برنامه ی کنرتل و پیشگیری بیامریهای ارثی-ژنتیکی
 د         ر نظام سالمت ایران )برنامه ی ژنتیک اجتامعی(

بیماری های ارثی ژنتیکی کود          کان
ام��روزه کنترل بیماری های عفونی و بیماری هایی که 
با واکس��ن پیشگیری می ش��وند         ؛ باعث کاهش میزان 
مرگ ومی��ر ش��یرخواران )IMR ( ش��د         ه اس��ت. چنین 
ش��رایطی س��هم بیماری ه��ای ژنتی��ک را د         ر مرگ و 
معلولی��ت ش��یرخواران افزایش می د         ه��د         . چنانچه این 
ش��اخص به کمتر از 10 د         ر هزار برس��د         ، 30د         رصد          موارد          

مرگ شیرخواران به این علت خواهد          بود         .
د         ر ح�ال حاض�ر ب�روز س�الیانه ی ناهنجاری ه�ا و 
اخت�الالت ارث�ی فامیل�ی د         ر ای�ران 3 ت�ا 5د         رص�د          
تولد         های زند         ه است. بر این اساس 50 تا 70 هزار 

نوزاد          بیمار، سالیانه د         ر کشور متولد          می شوند         . 
ع��الوه ب��ر کاه��ش مرگ ومیر ن��وزاد         ان، ب��ه د         الیل 
گفته ش��د         ه ی پی��ش گفت، عوام��ل ذیل نیز د         ر افزایش 
ب��روز م��وارد          ژنتی��ک )و نق��ص زمان تول��د         ( د         ر ایران 

د         خالت د         ارند         :
 بع��د          خان��وار د         ر ای��ران )و کش��ورهای خاورمیان��ه( از 
کش��ورهای غربی بیش��تر اس��ت و موارد          بیش��تر تولد         ، 
م��وارد          بیش��تری از ب��روز بیماری های ژنتیک )و نقص 
زم��ان تول��د         ( را ب��ه د         نبال خواهد          د         اش��ت. این موضوع 
به ویژه با توجه به اینكه توسعه جمعیت سالم ضرورت 
س��اختاری جمعی��ت ایران اس��ت از اهمی��ت ویژه ای 
برخورد         ار است. سن ازد         واج د         ر ایران مطابق با افزایش 
می��زان صنعتی ش��د         ن، به س��نین باالت��ر انتقال یافته 
اس��ت. بد         ین ترتیب احتمال باروری د         ر س��نین باالی 
35 سال افزایش یافته است. این عالوه بر آن است که 
د         رهرصورت، د         ر فرهنگ ایران، حتی زمانی که ازد         واج 
با الگوهای غیر صنعتی )الگوی روستایی( رخ می د         هد         ؛ 
فرزند          د         ار ش��د         ن د         ر س��نین باال اد         امه می یابد         . همچنین 
س��ن باالی پد         ران، الگوی بروز بیماری های ژنتیک را 

تغییر می د         هد          و به نفع افزایش جهش ژن خواهد          بود         .
 اند         میک بود         ن بیماری ماالریا طی س��ال های گذش��ته 
د         ر ای��ران )ب��ه د         لی��ل تأثیر آن از طری��ق روند          انتخاب 
طبیع��ی 5( ک��ه بر روی ب��روز برخی بیماری های ارثی 
خون��ی مانند          تاالس��می و عوامل خط��ری مثل کمبود          
آنزیم 4G6PD(( اثرگذار اس��ت، فرصت افزایش این 
بیماری ه��ای ارث��ی را به وج��ود          آورد         ه و د         رنتیجه طی 
د         ه ها سال موجب وفور ژن این بیماری ها گشته است. 
بد         ین ترتیب این پد         ید         ه باعث بروز این بیماری ها شد         ه 
و آن ها را به ش��ایع ترین بیماری های ژنتیكی کش��ور 

تبد         یل کرد         ه است.
بای��د          بد         انی��م؛ پیام��د          بیماري ه��اي ارث��ی ژنتیكی د         ر 
ک��ود         کان )د         ر ص��ورت ع��د         م برنامه ری��زي ب��رای 
مد         اخله های پیش��گیرانه(، عمد         تًا وخیم بود         ه و منجر به 

معلولیت و مرگ زود         هنگام می شود         .

ب��ه همی��ن د         لیل د         ر حال حاضر نظام س��المت، صد         ها 
براب��ِر هزینه ی د         رمان برنامه ریزی ش��د         ه مؤثر همراه با 
پیش��گیري را، ص��رف د         رم��ان غی��ر مؤث��ر و عالمتی 
معلولیت ه��ای ناش��ی از این بیماری ه��ا می نماید         . این 
رویه؛ علي رغم هزینه بسیار، تأثیر مورد          انتظار را ند         ارد         .

 د         ر کش�ورهایي ک�ه برنام�ه متناس�ب وج�ود          ند         ارد         ، 
هزینه هاي د         رمان بیماري هاي ارثی ژنتیکی، بخش 
قابل توجه سرانه سالمت را از بین می برد          و سهمی 

د         ر بهبود          شاخص ها نیز ند         ارد         .
این د         ر حالی اس��ت که امروزه ابزارهای شناس��ایی این 

بیماری ها با روش های ژنتیک، ارزان و س��ریع ش��د         ه و 
به همین د         لیل امكان د         رمان زود         هنگام و قبل از ایجاد          
معلولیت د         ر برخی و امكان پیشگیری از بروز بیماری، 
تقریب��ًا د         ر تمام��ی بیماری ه��ای ژنتیك��ی که د         ر زمان 

کود         کی بروز می یابند         ، فراهم شد         ه است.

شکل شماره یک- د         رصد          ازد         واج های فامیلی د         ر نقاط مختلف د         نیا

بیماری های ارثی ژنتیکی بزرگ ساالن
نقش تعیین کنند         ه های ژنتیک، د         ر کنترل بیماری های 
غی��ر واگی��ر که ت��ا د         و د         هۀ پیش چند         ان روش��ن نبود         ، 
ه��رروز روش��ن تر می گ��رد         د         . ام��روزه د         ر بس��یاری از 
بیماری های غیر واگیر شایع؛ نظیر بیماری های عروق 
کرونر و سرطان های شایع ایران؛ نظیر سرطان پستان 
و س��رطان های گوارش��ی به وی��ژه رود         ه ب��زرگ و 
بیماری ه��ای روانی ش��ایع؛ نظیر افس��رد         گی، ژنتیک 
می توان��د          د         ر برنام��ه کنت��رل و پیش��گیری نقش مؤثر 
د         اشته باشد         ؛ به عبارت د         یگر خد         مات پیشگیرانه ژنتیک 
د         ر خص��وص بیماری ه��ای غی��ر واگیر، س��ازوکاری 
عملیات��ی  و قاب��ل طراحی و اج��را د         ر قالب برنامه های 
پیش��گیری و کنت��رل بیماری ه��ا د         ر س��طح جمعیت و 
گروه های هد         ف ویژه به نحوی هزینه اثربخش د         ارد         .

به ص��ورت خالص��ه رویك��رد          ژنتی��ک د         ر مد         یری��ت 
بیماری ها، از س��ه طریق اثربخش��ی مد         اخالت معمول 

مربوط به این بیماری ها را افزایش می د         هد         :
1. شناس�ایی اف�راد          د         ر مع�رض خطر قب�ل از ایجاد          
تغییرات بیماری زا: با توجه به تمرکز بسیاری از افراد          
مبتال د         ر خانواد         ه و خویش��اوند         ان فرد          مبتال، مد         اخالت 
ژنتیک می تواند          با کمترین هزینه، بیش��ترین افراد          د         ر 
مع��رض خط��ر د         ر جامعه را شناس��ایی ک��رد         ه و ارتقاء 
س��طح پیش��گیری از ثانویه به اولیه را د         ر این خانواد         ه ها 

موجب شود         .
2. افزای�ش اثربخش�ی مد         اخ�الت اص�الح س�بک 
زند         گی: شروع مد         اخالت د         ر سنین پایین تر، برای افراد          
د         ر مع��رض خط��ر خان��واد         ه انجام می ش��ود          و به د         لیل 
آموزش پذیری بیش��تر د         ر س��نین پایی��ن، ایجاد          تغییر 

رفتار د         ر کود         کان نس��بت به بزرگ س��االن و د         رنتیجه 
اصالح سبک زند         گی د         ر ایشان محتمل تر است...

3. افزایش انگیزش افراد          برای مش�ارکت: به د         لیل 
تش��خیص م��وارد          د         ر معرض خط��ر د         ر خانواد         ه، رعایت 
س��بک زند         گی جمعی و خانواد         گی می ش��ود          و پذیرش 
اف��راد          بهتر و مس��تمر می گ��رد         د         . د         رک صحیح از خطر 
فامیل��ی ابت��ال ب��ه بیماری، می��زان تمای��ل و کیفیت 
مشارکت افراد          د         ر مد         اخالت پیشگیرانه را د         ر خصوص 
خ��ود          اف��راد          و به ویژه فرزند         ان د         ر معرض خطر ایش��ان 

بهبود          می بخشد         .1
به ع�الوه د         ر بیماری ه�ای غی�ر واگیر ش�ایع، به طور 
روزافزون د         رمان های پیش�گیرانه مس�تقیم ش�امل 
کموپروفیالکس�ی و د         رمان جراحی پیش�گیرانه نیز 

به وجود          آمد         ه است.

جد       ول شماره1: تخمین میزان بیماری های ارثی– فامیلی بزرگ ساالن د       ر کشور
نوعپیامدسالمتبروزساالنهمواردارثی/فامیلیبروزساالنهبیماری

6000600سرطانکولون

مرگزودرس
کاهشکیفیتزندگی

8000800سرطانپستان

*)PCAD(3700010000بیماریهایزودرسعروقکرونر

premature coronary artery disease*

س�اختار مش�ترک و کرید         ورهای مشاع 
ارائه خد         مات ژنتیک

ه��ر ی��ک از برنامه ه��ای پیش��گیری و کنت��رل 
بیماری ه��ای ارث��ی فامیل��ی و ناهنجاری ه��ای 
م��اد         رزاد         ی که د         ر قال��ب رویكرد          ژنتیک اجتماعي 
طراح��ي و اج��را ش��ود         ، فرایند         هاي اصل��ی زیر را 

شامل می شوند         . )شكل شماره 2(:

1. آم��وزش ژنتی��ک )عموم، گروه های د         ر معرض 
خطر، کارکنان نظام سالمت(

2. شناس��ایي گروه ه��ای د         ر مع��رض خطر )انواع 
غربالگري(

3. مشاوره ژنتیک )قبل و بعد          از تشخیص ژنتیک(
4. تشخیص ژنتیک

5. مراقبت ژنتیک

شکل شماره د         و - ساختار ارائه خد         مات ژنتیک د         ر نظام سالمت

بهاره لسانی گویا
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همواره  بالیا  خطر  کاهش  و  مدیریت  مسئله 
موضوعي چالش برانگی��ز د     ر نظام سالمت کشور 
بود     ه اس��ت. علي رغم د     ستاورد     ها و اقدامات ارزشمند 
د     ر بالیایي همچون زلزله بم، طوفان گونو و غیره و 
تالش هاي گسترد     ه د     ر ایجاد      زیرساخت ها با عنایت 
به اسناد      راهبرد     ي همچون قطع نام��ه هیوگو که د     ر 
خطر  کاهش  و  بالیا  کارآمدتر  مدیریت  راستاي 
مخاطرات د     ر سط��ح بین الملل��ی تنظیم شده است و 
همچنین اسناد      باالد     ستي کشور همچون اساسنامه 
غیرعامل،  پدافند  و  بحران  مدیریت  سازمان هاي 
برنامه پنجم توسعه اجتماع��ی، فرهنگي، اقتصاد     ي 
وسند          چشم اند         از ایران 1404، بایستی نظام سالمت 
جمهوري اسالمي ایران د     اراي توسعهترین سامانه 
سالمت د     ر بالیا و فوریت ه��ا و پایین ترین سطح 
خطر د     ر برابر مخاطرات طبیعي و انسان ساخت د     ر 

منطقه باشد         .
 km2 کش��ور ای��ران د         ارای مساحت��ی بال��غ ب��ر 
1/648/000 است که 60 د         رصد          آن را کوه ها و بقیه 
را بیاب��ان و زمین ه��ای خش��ک تشكیل می د         هد         . د         ر 
مرکز کشور فالت بزرگی است که بین د         و رشته کوه 
الب��رز د         ر شم��ال و زاگ��رس د         ر غرب ق��رار می گیرد         . 
آب وه��وای کشور عمد         تًا خشک و نیمه خشک است 
و به جز نواحی ساحلی شمالی، آب و هوایی اقلیمی و 
ق��اره ای است. خصوصیات جغرافیایی، توپوگرافیک 
و اقلیم��ی و شرای��ط ژئوپولیتی��ک و اید         ئولوژی��ک 
جمه��وری اسالمی، کشور را د         رمعرض انواع بالیای 
ناش��ی از مخاط��رات طبیع��ی و انسان ساخ��ت قرار 
می د         ه��د         . از نقط��ه نظ��ر مخاطرات طبیع��ی، بنا بر 
گ��زارش جهان��ی کاهش خطر بالیا، ایران د         ر کالس 
)سط��ح(8 از 10 ق��رار د         ارد         . از میان مخاطرات طبیعی 
زلزل��ه، سی��ل، خشک سالی، رانش زمین و طوفان ها 
د         ر ص��د         ر مخاطرات��ی هستند          که کشور با آن ها د         ست 
ب��ه گریبان است. مرگ ناش��ی از مخاطرات طبیعی 
به ط��ور متوس��ط ساالنه حد         ود          سه ت��ا چهار هزار نفر 

تخمین زد         ه می شود         .
از منظر مخاطرات انسان ساخت، تجربه های سقوط 
هواپیما، انفجار یا از مسیر خارج شد         ن قطار، حواد         ث 
صنعت��ی، آلود         گ��ی هوا و فناوری هست��ه ای نیازمند          

توجه جد         ی هستند         .
ب��ا عنای��ت به مطالب پیش گف��ت، وزارت بهد         اشت، 
د         رم��ان و آم��وزش پزشك��ی، گروه ه��ای مد         یریت 
کاه��ش خط��ر بالی��ا و ح��واد         ث را د         ر معاونت های 

بهد         اشت��ی د         انشگاه های عل��وم پزشكی با مأموریت 
آماد         گی و پاسخ به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت 
و کاه��ش خط��رات ناشی از آن ها د         ر جامعه و منابع و 
تسهی��الت بهد         اشت��ی ب��ا اهد         اف ارتق��ای آماد         گی و 
کاهش آسیب پذیری منابع و تسهیالت بهد         اشتی د         ر 
براب��ر بالی��ا و ارتقای آماد         گی و کاهش آسیب پذیری 
خانواره��ای ایران��ی د         ر براب��ر بالیا و ب��ا راهبرد         های 
اصل��ی رویك��رد          پی��ش فع��ال )proactive( نظام 
سالم��ت ب��ه کاه��ش خط��ر بالی��ا، رویك��رد          تمام 
مخاط��رات )ALL- HAZARD( و تمام جنبه های 
سالمت )WHOLE-HEALTH(، رویكرد          توجه به 
مخاط��رات گسترد         ه )EXTENSIVE( ضمن تاکید          
ب��ر مخاط��رات شد         ی��د          )INTENSIVE( و ارتق��ای 
ظرفیت نیروی انسانی بهد         اشتی با اجرای برنامه های 
توسع��ه  و  عملیات��ی  تمرین ه��ای  و  آموزش��ی 
همكاری های د         رون بخشی و بین بخشی ایجاد          تا با 
هماهنگ��ی مرک��ز مد         یریت ح��واد         ث و فوریت های 
پزشك��ی د         ر قالب فرآیند         ه��ای کارگروه سالمت د         ر 
ح��واد         ث غیرمترقبه و کمیته ه��ای تخصصی آن که 
شام��ل بهد         اش��ت، د         رم��ان، پشتیبان��ی، پژوهش و 
آم��وزش اقد         ام��ات الزم د         ر خص��وص پیشگی��ری و 
کاه��ش آسی��ب به منابع و تسهیالت د         ر هنگام وقوع 
بالی��ا و ح��واد         ث را ب��ا برنامه ه��ای اد         غ��ام مد         یریت 
کاه��ش خط��ر بالی��ا د         ر نظام شبك��ه، نظام مراقبت 
وق��وع و خس��ارت بالی��ا، ارزیاب��ی خط��ر بالی��ا د         ر 
تسهیالت بهد         اشتی، برنامه ملی پاسخ نظام سالمت 
د         ر بالی��ا و فوریت ه��ا، بازتوان��ی د         ر بالی��ا و حواد         ث، 
ایمن سازی تسهیالت بهد         اشتی، هماهنگی عملیات 
و تقوی��ت سامان��ه پشتیبانی پاس��خ به بالیا و توسعه 

زیرساخت های ژئو انفورماتیک به عمل آورد         .
ب��ا توج��ه به این که کاهش خطر بالیا، یكی از ارکان 
توسع��ه پای��د         ار جامع��ه است و ساالن��ه حد         ود          250 
مخاط��ره طبیع��ی، ی��ک و نیم میلی��ون نفر را تحت 
تأثی��ر خ��ود          ق��رار می د         ه��د          و افراد          فقی��ر، معلوالن، 
سالمن��د         ان، زنان ب��ارد         ار و کود         کان آسیب پذیرترین 
گروه ها د         ر برابر بالیا می باشند          و توسعه شهرنشینی 
باع��ث ش��د         ه تا بسیاری از ساکنین روستاها د         ر حاشیه 
شهره��ای ب��زرگ ساک��ن شون��د          ک��ه از مقاومت و 
آماد         گی الزم برای بالیا برخورد         ار نیستند          و از طرفی 
د         ر توسع��ه شهرهای کش��ور مبانی مد         یریت کاهش 
خط��ر بالی��ا به د         رستی رعای��ت نگرد         ی��د         ه و میزان 
آماد         گ��ی خانواره��ای ایران��ی د         ر براب��ر بالیا به طور 

متوس��ط 9/5د       رص��د       می باش��د          و با توج��ه به ضعف 
جد         ی د         ر کارکرد         های پشتیبانی، ارتباطات و مد         یریت 
اطالعات و ضعف د         ر کارکرد          هماهنگی به خصوص 
ب��رون سازمان��ی و عد         م بهره من��د         ی از فناوری های 
م��د         رن ژئوانفورماتی��ک د         لیل��ی است ک��ه بایستی 
مد         یری��ت و کاه��ش خط��ر بالیا د         ر ح��وزه بهد         اشت 

تقویت و توسعه یابد         .
برای��ن اس��اس گروه مد         یریت و کاهش خطر د         ر بالیا 
و ح��واد         ث د         ر س��ال 1393 د         ر معاون��ت بهد         اشت��ی 
د         انشگ��اه عل��وم پزشك��ی ایران ایجاد          ت��ا بر اساس 
مأموریت ه��ای ذک��ر ش��د         ه نسب��ت ب��ه کاهش اثر 
مخاط��رات ب��ه منابع و تسهی��الت تحت پوشش د         ر 
چه��ار فاز چرخه مد         یریت خطر بالیا )کاهش آسیب، 
آماد         گی، پاسخ و بازیابی( اقد         ام نماید          و موفق گرد         ید          
د         ر س��ال 1395 ب��ا همك��اری مرک��ز ح��واد         ث و 
فوریت ه��ای پزشك��ی )EOC( د         انشگ��اه رتبه اول 

کشوری را کسب نمود         ه است.
د         ر ای��ن راست��ا گروه مد         یریت کاهش خطر د         ر بالیا و 
ح��واد         ث معاونت بهد         اشتی اقد         ام به برگزاری بیش از 
10 د         وره آموزش��ی ب��رای مد         یران و کارشناسان ستاد          
معاون��ت بهد         اشت��ی و شبكه ها و مراکز تحت پوشش 
)مراک��ز بهد         اش��ت غرب، شم��ال غرب و شبكه های 
شهری��ار، رباط کری��م، بهارست��ان، م��الرد          و قد         س( 
نم��ود         ه اس��ت. همچنین به منظ��ور افزایش آماد         گی 
خانواره��ای تح��ت پوشش تا پایان سال 96 بیش از 
400/000 )24/42د       رص��د       ( خان��وار تحت پوشش را 
آم��وزش و می��زان آماد         گ��ی د         ر منطق��ه د         انشگاه به 
21/2د       رص��د       رسان��د         ه است که نسبت ب��ه میانگین 
کش��وری )ح��د         ود          10د       رص��د      ( بسی��ار موفقیت آمیز 
می باش��د         . همچنی��ن د         ر سال 1396 با جذب بیش از 
د         ه میلی��ارد          ری��ال از مناب��ع د         انشگاه تیم های ارزیابی 
و  ارزیاب��ی سری��ع  تی��م  ی��ازد         ه  )د         ارای  سری��ع 
بیست وهش��ت تی��م عملیاتی( و تجهیزات پشتیبانی 
خری��د         اری ک��رد         ه اس��ت و ب��ا انج��ام تمرین ه��ای 
د         ورمی��زی و گست��رد         ه نسب��ت به افزای��ش آماد         گی 
تیم های ارزیابی سریع و عملیاتی و ارشد         های چارت 

سامانه فرماند         هی حاد         ثه اقد         ام نمود         ه است.
این گروه د         ر سال 1397 د         ر نظر د         ارد          ضمن افزایش 
آم��وزش عموم��ی و تكمی��ل تجهی��زات نسبت به 
برگ��زاری د         وره ه��ای آموزش��ی تخصص��ی ب��رای 
کارشناس��ان گ��روه کاهش خط��ر د         ر بالیا و حواد         ث 

اقد         ام نماید         .

برنامه ی ژنتیک اجتماعی د         ر د         انش�گاه علوم 
پزشکی ایران

د         و استرات��ژی اصل��ی د         ر برنام��ه ی ژنتی��ک اجتماعی 
د         نب��ال می ش��ود          ک��ه د         انشگاه علوم پزشك��ی ایران د         ر 
تع��د         اد         ی از ای��ن برنامه ه��ا به عنوان د         انشگ��اه پیشرو 
شروع به فعالیت و بسترسازی نمود         ه است که د         ر ذیل 

اشاره ای اجمالی به آن خواهد          شد         :
استراتژی اول؛ غربالگری ژنتیک د         ر زمان ازد         واج  ���

و پیش از بارد         اری:
هد         ف د         ر این اس�تراتژی )مانند          برنامه ی پیش�گیری 
از بروز بتا تاالسمی ماژور(، پیشگیری از تولد          نوزاد          

بیمار د         ر خانواد         ه است.
روش کار: زوج ب��ه هنگ��ام مراجع��ه به مراکز مشاوره 
هنگام ازد         واج جهت د         ریافت گواهی سالمت ازد         واج به 
تی��م مش��اوره ی ژنتی��ک ارجاع می ش��ود         . کارشناس 
مراق��ب سالم��ت ژنتیک زوج را ازنظ��ر بیماری های 
ژنتی��ک قاب��ل ارزیاب��ی، با یک پرسشنام��ه ارزیابی و 
زوج ه��ای پرخط��ر، توس��ط پزشک مش��اور ژنتیک، 

مش��اوره خواهن��د          شد          و ریسک خطر محاسبه شد         ه و بر 
اساس آن راهنمایی خواهند          شد         . این زوج تا تشخیص 
نهای��ی و د         ر ص��ورت تأیید          تشخیص ت��ا اتمام د         وره ی 
باروری شان، توسط تیم مراقب سالمت و تیم مشاوره 
ژنتیک پیگیری فعال می شوند          و به آنان کمک خواهد          
ش��د          ت��ا از تول��د          کود         ک بیمار د         ر خان��واد         ه جلوگیری به 

عمل آید         .
اس�تراتژی د         وم؛ ارائ�ه خد         م�ات ژنتی�ک د         ر قالب  ���

بسته های خد         مات گروه های سنی:
ه��د         ف د         ر ای��ن استراتژی عالوه ب��ر پیشگیری از تولد         ، 
شناسای��ی زود         هنگ��ام و د         رم��ان و کنترل مؤثر بیماران 
متولد         ش��د         ه اس��ت که نمونه ی موف��ق آن پیشگیری و 

کنترل بیماری فنیل کتون اوری می باشد         .
روش کار: ب��ا توج��ه به هر بیماری و راه های شناسایی 
و کنت��رل آن، پروتك��ل جد         اگانه ای وجود          د         ارد          که روش 

کار د         ر د         و برنامه به شرح زیر است.
برنامه ی غربالگری متابولیک ارثی نوزاد         ان: د         ر این 
روش نوزاد         ان د         ر 3 تا 5 روزگی تولد          ازنظر 20 بیماری 

متابولی��ک، از طری��ق نمونه گی��ری از پاشنه پا بررسی 
می شون��د         . سپس بیماران شناسایی شد         ه، تحت کنترل 
و د         رم��ان قرارگرفت��ه و خان��واد         ه ی آن��ان نی��ز پس از 
مش��اوره ژنتی��ک، برای د         اشتن فرزن��د         ان سالم بعد         ی 

راهنمایی می شوند         . 
الزم ب�ه ذک�ر اس�ت ک�ه د         ر ح�ال حاض�ر برنام�ه 
غربالگ�ری ن�وزاد         ان باه�د         ف شناس�ایی و کنترل 3 
بیماری د         ر کش�ور د         ر حال اجرا اس�ت که د         ر برنامه 
ژنتی�ک اجتماع�ی ای�ن تع�د         اد          ب�ه 20 بیم�اری 
افزایش یافت�ه و قابل گس�ترش ب�ه بی�ش از 28 

بیماری نیز می باشد         .
برنام�ه ی غربالگ�ری س�ند         رم د         اون: د         ر ای��ن روش 
م��اد         ران ب��ارد         ار د         ر سه ماه��ه اول ب��ارد         اری ب��ا کمک 
سونوگراف��ی و آزمایش ه��ای بیوشیم��ی اولیه، ازنظر 
خط��ر ابت��ال به سند         رم د         اون، جنی��ن خود          مورد          ارزیابی 
قرارگرفته و ماد         ران پرخطر تا تشخیص نهایی و سقط 
جنی��ن مبت��ال و سپس پیشگیری از تولد          نوزاد          مبتال د         ر 

بارد         اری های بعد         ی همراهی خواهد          شد         . 

شکل شماره سه- نحوه ارائه خد         مات ژنتیک اجتماعی د         ر بستر ساختار جد         ید          نظام سالمت

د         کتر مسعود          بابا
مد         یر گروه کاهش خطر د         ر بالیا و حواد         ث معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

مدیریت کاهش خطر بالیا و حوادث
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حجاب بیانگر وقار و افتخار یک زن و سند          اطاعت از 
فرمان�د         ه هس�تي اس�ت، حجاب بوي خ�وش عفاف و 
پاک د         امنی است، زن این موجود          ظریف، مظهر جمال 
خلق�ت اس�ت و آنچه اس�الم د         ر م�ورد          زن می خواهد         ، 
شخصیت و گران بها بود         ن است و گران بهایي زن از 
منظ�ر اس�الم ب�ه این اس�ت که عف�اف و پاک د         امنی و 
حف�ظ حج�اب را س�رلوحه کار خود          ق�رار د         هد          تا بنیان 
خان�واد         ه مس�تحکم ش�ود         . ای�ن امر از جنب�ه رواني به 
بهد         اش�ت روان�ي اجتم�اع و از جنبه خانواد         گي س�بب 
تحکی�م رواب�ط اف�راد          خانواد         ه و برق�راری صمیمیت 
می گرد         د         . بی ترد         ید          همه اذعان د         ارند          که حجاب د         افعه 
آس�یب های اجتماعي و بسترس�از رشد         ، ترقي و عزت 
بانوان د         ر اجتماع اس�ت. کارشناس�ان مسائل مذهبي 
ه�م اعتقاد         د         ارن�د          حجاب را باید          یک فرهنگ موروثي، 
مل�ي، د         ین�ي و مذهبي د         انس�ت. د         ر اد         بی�ات د         ینی ما از 
تش�کیل خان�واد         ه با عن�وان د         وست د         اش�تنی ترین و 
گرامی تری�ن بنیان ه�ا و زمینه س�از حفظ ش�خصیت 
د         ین�ی، یاد          می ش�ود          و مقد         مه س�ازی ب�رای ازد         واج، از 
وظایف اولیای خانواد         ه و اجتماع، شمرد         ه می شود         . حیا 
و عف�اف ه�م ب�رای زنان الزم اس�ت و هم بر مرد         ان تا 
گام از حری�م اخ�الق بی�رون ننهن�د         ، ام�ا ب�ه د         لی�ل 
جاذبه ه�ای خ�اص و توانمند         ی های که خد         اوند          د         ر زن 
قرار د         اد         ه عنصر حیا و عفاف ضرورت بیش�تری یافته 
اس�ت. امنیت و آرامش خاطر از آثار حجاب اس�المی 
اس�ت. انس�ان د         ر پن�اه محاف�ظ، احس�اس آرام�ش 
بیشتری د         ارد         . پوشش اسالمی نیز نگهبان زن است. 
اگ�ر زن�ان طب�ق فرمای�ش خد         اوند          متعال ب�ه ارزش 
وجود         ي خود          که به صد         ف تشبیه شد         ه د         قت فرمایند          و 
اگ�ر م�رد         ان، غیرت و پاک د         امنی خود          و خانواد         ه ی خود          
را حف�ظ کنن�د         ؛ ب�ه مفه�وم واقع�ي حج�اب و عفاف و 
آزاد         ي ب�ه معن�اي حقیقی، مق�ام و ارزش وجود         ي آنان 

د         ست می یابیم.

ثمرات و نتایج عفت ورزی
1. استحکام خانواد         ه

2. آرامش روانی
3. س�المت اجتم�اع: عف�ت ورزی زن�ان و م�رد         ان 
زمینه س�از س�المت، پیش�رفت و تعال�ی آن جامع�ه 

خواهد          شد         .
4. حفظ طراوت و زیبایی: با توجه به آرامش روانی که 
زن�ان ب�ا رعای�ت عف�ت و حجاب به د         س�ت می آورند          

طراوت و زیبایی آنان پاید         ارتر خواهد          بود         .
5. تمرکز حواس: با رعایت عفاف و حجاب از انحراف 
فکر و ذهن کاسته می گرد         د          و آن ها متوجه ارزش های 

واقعی و کمال جویی می شود         .
6. بهد         اش�ت و س�المت جس�می: عفت ورزی زمینه 

فساد          و انحراف را از بین می برد         .
7. پاکی حب ذات و نس�ل انس�انی: د         ر فرهنگ غنی 
اسالم »اصحاب پاک و ارحام مطهر« عاملی اساسی 

برای مسیر هد         ایت انسان و اجتماع معرفی گرد         ید         ه.

راهکارهای اجرایی عفاف
1. تقویت ایمان

2. د         اد         ن آگاهی های فرهنگی و اجتماعی د         ر خصوص 
عوارض بی عفتی و بی حجابی د         ر جامعه

3. بهب�ود          بخش�ید         ن وض�ع معیش�تی م�رد         م و رفع 
مشکالت اقتصاد         ی

4. معرفی الگوی مناسب برای جوانان
5. تسهیل د         ر امر ازد         واج و ارائه آگاهی های الزم د         ر 

این خصوص
6. اتخاذ سیاس�ت هایی به منظور ایجاد          محیط های 

امن برای بانوان

حجاب د         ر اد         یان الهي
حج�اب، پی�ش از اس�الم نی�ز به حس�ب مقتضیات 
زمان، د         ر جوامع گوناگون وجود          د         اش�ته اس�ت; زیرا 
پد         ید         ه فطري ش�خصیت طلبي هر انس�ان باشرافت 
را د         ر ه�ر زم�ان و م�کان ب�ه س�مت د         س�ت یابی ب�ه 
ارزش هاي متعالي مي کش�اند          و بد         ون شک، حجاب 
یک�ي از ارزش ها به حس�اب مي آی�د         ؛ چراکه رعایت 
آن ش�خصیت انس�ان را تضمین مي کند         . ازاین رو، 
اسالم رعایت حجاب را مورد          تأکید          قرار د         اد         ه است؛ 
و ازاین رو، سخن کساني که مذهب را موجد          حجاب 
مي د         انن�د         ، صح�ت ن�د         ارد         ، ولي بای�د          پذیرفت که د         ر 
تکمیل آن بسیار مؤثر است. طرح مسئله "حجاب" 
از س�وي اس�الم صرف�اً د         ر جهت حمای�ت از حقوق 

واقعي زن است و ارزش بخشید         ن به اوست.
اس�الم با توجه به تفاوت هاي فیزیکي و بیولوژیکي 
بی�ن زن و م�رد          و ب�ا توجه به ظرفیت هاي مخصوص 
ه�ر ی�ک رواب�ط عاد         النه اي بین آن ه�ا برقرار نمود         ه 
اس�ت. ق�رآن کری�م مي فرمای�د         : )َو لَُه�نَّ ِمثُل الذي 
علیه�نَّ بالمع�روِف( )بق�ره: 228(؛ یعن�ي زن و مرد          

نسبت به یکد         یگر حقوق متقابل د         ارند         .

نگاهي به تاریخ حجاب
همان گونه که گفته شد         ، اسالم مبتکر حجاب نبود         ه، 
بلک�ه حج�اب به ص�ورت امري رای�ج د         ر میان قبایل 
گوناگون پیش از اس�الم نیز وجود          د         اش�ته اس�ت. د         ر 
د         اس�تان حضرت آد         م و حوا )علیهما الس�الم( آمد         ه 
اس�ت: زماني که آن د         و از ش�جره ممنوعه خورد         ند         ، 
پوشش خود          را از د         ست د         اد         ند          و به سرعت خود          را با 
برگ د         رختان بهش�تي پوش�اند         ند         . از این د         اس�تان، 
به خوبی مش�هود          اس�ت که گرایش فطري بش�ر به 
پاکي و عفت موجب ش�د          با جلوه انس�ان د         ر عرصه 
د         نی�ا، حج�اب وج�ود          د         اش�ته باش�د         . وی�ل د         ورانت، 
د         انشمند          صاحب نام، مي گوید         : "چون انسان تنها به 
ای�ن خش�نود          نب�ود          ک�ه باپوس�ت حیوان�ات خود          را 
بپوش�اند         ، با پش�م گوس�فند          و الیاف گیاهان لباس 
براي خود          تهیه کرد          و همین لباس س�اد         ه اس�ت که 
جامه هند         ي، شنل یوناني، لنگ مصري قد         یم و سایر 
اقس�ام گوناگ�ون و ج�ّذاب لب�اس انس�ان را د         ر 

عهد         هاي مختلف تش�کیل د         اد         ه اس�ت. د         ر این هنگام 
اس�ت که بافند         گي از مهم ترین هنرهاي مخصوص 

زن گرد         ید         ه است".

نظر اجمالي به وضعیت حجاب زنان د         ر اد         یان 
د         یگر

الف. حجاب د         ر زمان زرتشت
وی�ل د         وران�ت از پوش�ش زن�ان د         ر زم�ان زرتش�ت 
چنین مي نویس�د         : "د         ر زمان زرتش�ت پیغمبر، زنان � 
همان گون�ه که عاد         ت پیش�ینیان ب�ود         ، منزلتي عالي 
د         اش�تند          و باکم�ال آزاد         ي و ب�ا روي گش�اد         ه د         ر میان 
م�رد         م آمد         وش�د          مي کرد         ن�د          و صاحب مل�ک و زمی�ن 
مي ش�د         ند          و د         ر آن تصرفات مالکانه د         اش�تند         . پس از 
د         اری�وش، مق�ام زن، بخص�وص د         ر می�ان طبق�ه 
ثروتمند         ، تنّزل پید         ا کرد         . زنان طبقات باالي اجتماع 
جرئت آن را ند         اشتند          که جز د         ر تخت روان روپوش 
د         ار از خان�ه بی�رون بیاین�د          و هرگز به آنان اجازه د         اد         ه 
نمی ش�د          که آش�کارا با مرد         ان رفت وآمد          کنند         . زنان 
ش�وهرد         ار ح�ق ند         اش�تند          هیچ م�رد         ي را ولو پد         ر و یا 
براد         رش�ان باش�د         ، ببینند         . د         ر نقش هایی که از ایران 
باس�تان برجای ماند         ه اس�ت، هیچ صورت زني د         ید         ه 
نمی ش�ود          و نامي از ایش�ان به نظر نمی رس�د         ". یکي 
د         یگر از نویسند         گان مي نویسد         : "حجاب چهره زنان 
ج�زو س�نت هاي ملي بود         ه اس�ت و د         ر ای�ران قبل از 
اس�الم، که امتیاز طبقاتي پایه تش�کیل جامعه بود         ، 
زنان محتشم ایراني براي حفظ حرمت و حشمت، با 
پرد         ه نازکي صورتشان را مي پوشاند         ند         . این رسم و 
عاد         ت به تد         ریج، رنگ مذهبي به خود          گرفت تا جایي 
ک�ه کس�ي را ی�اراي گفتگ�و د         رباره آن نمان�د         " او د         ر 
اد         ام�ه مي گوی�د         : "د         ر کی�ش آریایي، زن�ان محترم، 
محجوب بود         ند         . همچنین محجوب بود         ن )پوش�ش 
صورت( به زنان اش�راف اختصاص د         اش�ته اس�ت". 
روس�ري بانوان زرتش�تي پارچه اي رنگین و با نقش 
و ن�گار و ب�ه ط�ول حد         ود          س�ه مت�ر و نیم و عرض یک 
مت�ر ب�ود          ک�ه مانن�د          بان�وان بختی�اري روي کالهک 

مي گذاشتند          و با د         ستمال روي آن را مي بستند         .
ب. حجاب ازنظر یهود         

حج�اب د         ر بی�ن زن�ان یهود          به ش�کل ی�ک فرهنگ 
جد         انش�د         ني از زند         گي آن ها د         رآمد         ه بود         ، به نحوی که 
برخ�ي مرتبط�ان با یهود         یان را نی�ز متأثر از حجاب 
آن ها مي د         انس�تند         . بعضي از نویس�ند         گان مي گویند         : 
"د         ر ملل�ي ک�ه از فکر یهود          پیروي مي کرد         ند         ، حجاب 
به مراتب شد         ید         تر ازآنچه اسالم مي خواست، وجود          
د         اش�ت. د         ر بین این ملت ها، صورت و د         س�ت ها هم 
پوشید         ه مي شد         ند         ". ویل د         ورانت مي گوید         : "د         ر طول 
قرون وس�طی، یهود         یان همچنان نسوان خویش را 
ب�ا البس�ه فاخ�ر مي آراس�تند         . لک�ن به آن ه�ا اجازه 
نمی د         اد         ن�د          ک�ه با س�ر عریان به میان م�رد         م بروند         . 
نپوش�اند         ن م�وي س�ر خالف�ي ب�ود          ک�ه مرتکب را 
مس�توجب طالق مي س�اخت. ازجمله تعالیم شرعي 

یک�ي آن ب�ود          ک�ه مرد          یهود         ي نباید          د         ر حضور زني که 
موي س�رش هوید         اس�ت، د         ست به د         عا به د         رگاه خد         ا 

برد         ارد         ".
د         ر کت�اب حکم�ة الحج�اب براي تأیید          اینکه منش�أ 
حج�اب زن�ان یه�ود          وج�وب حج�اب د         ر ش�ریعت 
حض�رت موس�ي )علی�ه الس�الم( ب�ود         ه اس�ت، به 
د         اس�تان حضرت موس�ي و د         ختران شعیب )علیهما 
الس�الم(، که د         ر آن، حضرت موس�ي )علیه الس�الم( 
ب�ه آن�ان ام�ر کرد          تا پش�ت س�ر او حرک�ت کنند          و از 
پش�ت س�ر، او را ب�ه منزل پد         رش�ان هد         ای�ت کنند         ، 
همچنین به برخورد          حضرت ابراهیم )علیه الس�الم( 
د         ر م�ورد          زوج�ه خ�ود          و د         ر صند         وق قرار د         اد         ن او براي 
آنکه از د         ید          نامحرمان پنهان بماند         ، استش�هاد          ش�د         ه 

است.
ج. حجاب ازنظر مسیحیت

از منابع تاریخي به خوبی به د         ست مي آید          که رعایت 
حجاب د         ر میان مس�یحیان امري رایج و ش�ایع بود         ه 
است. جرجي زید         ان، د         انشمند          مسیحي، مي گوید         : " 
اگر مقصود          از حجاب پوش�انید         ن تن و بد         ن اس�ت، 
این وضع قبل از اسالم و حتي پیش از ظهور مسیح 
معمول بود         ه اس�ت و د         یانت مس�یح هم تغییر د         ر آن 

ند         اد         ه است".
د         ر د         و مرجع بزرگ مس�یحیت، آمد         ه اس�ت: "زن باید          
کاماًل د         ر حجاب و پوش�ید         ه باش�د         ، االّ اینکه د         ر خانه 
خود          باش�د         ؛ زیرا فقط لباس�ي که او را مي پوش�اند         ، 
مي تواند          از خیره ش�د         ن چش�م ها به س�وی او مانع 
گ�رد         د         . زن نبای�د          صورت خ�ود          را عریان ارائه د         هد          تا 
د         یگ�ران را ب�ا ن�گاه کرد         ن ب�ه صورتش واد         ار به گناه 
کن�د         . ب�راي زن مؤم�ن عیس�وي د         ر نظ�ر خد         اون�د         ، 
پس�ند         ید         ه نیس�ت که به زیور آراس�ته گرد         د          و حتي 
زیبای�ي طبیع�ي آن بای�د          با اختفا و فراموش�ي آن، از 
بی�ن ب�رد         ه ش�ود         ؛ زی�را ب�راي بینن�د         گان خطرناک 

است". 
نویس�ند         ه د         یگ�ري مي گوی�د         : "تصویرهای�ي ک�ه از 
پوش�اک مس�یحیان و مرد         م اروپا انتشاریافته است، 
به وض�وح نش�ان مي د         ه�د          ک�ه حج�اب د         ر بین زنان 
کاماًل رعایت مي شد         ه است. د         ر کتاب پوشاک اقوام 
مختل�ف، برخ�ي از تصاویر مربوط به زنان مس�یحي 
آورد         ه ش�د         ه که همگي د         اراي لباس�ي بلند          و پوششي 

سبز مي باشند         ".
وی�ل د         وران�ت د         ر مورد          س�یره عملي زنان مس�یحي 
مي نویس�د         : خوانین اصیل، پیراهن کتاني طویلي به 
س�ر مي کرد         ن�د          و ب�ر روي آن جام�ه د         رازي ک�ه 

حاشیه اي از خز د         اشت و تا روي پا می آمد         .
ازای�ن رو، حجاب یک پد         ید         ه ارزش�مند         ي اس�ت که 
ضرورت آن حتي د         ر بین اقوام و جوامع مختلف قبل 
از اس�الم احس�اس گرد         ی�د         ه بود         . بد         ین س�ان، اوالً 
حجاب مورد          تأیید          د         ین مقد         س اس�الم اس�ت. ثانیاً، 
حج�اب نه تنه�ا محد         ود         ی�ت زن نیس�ت، بلکه حفظ 

عفت و شخصیت زن د         رگرو رعایت آن است.

نقش حجاب و عفاف د         ر امنیت و استحکام خانواد         ه 
از د         یللد         گاه حللرت فاطملله )سللالم الله علیهللا(

مهناز جوانشیری
کارشناس بیماری ها، شبكه بهد         اشت و د         رمان مالرد         
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طب�ق تعری�ف س�ازمان بهد         اش�ت جهانی، طب س�نتی 
مجموعه ای اس�ت از د         انس�ته ها، مهارت ها و اعمالی که 
بر پایه نظریه ها، باورها و تجربه های بومی فرهنگ های 
مختلف اس�ت، خواه که قابل ش�رح باش�د          یا نباشد          که د         ر 
بهد         اش�ت، پیش�گیری، تش�خیص، بهب�ود          و م�د         اوای 
بیماری ه�ای جس�می و ذهن�ی مورد         اس�تفاد         ه ق�رار 
می گیرن�د         . د         ر برخ�ی م�وارد          از طب س�نتی با عنوان طب 
مکمل یا جایگزین یاد          می ش�ود         . منظور از طب مکمل یا 
جایگزی�ن، کلی�ه روش های د         رمانی اس�ت که د         ر حیطه 
ط�ب نوی�ن ق�رار نمی گی�رد         . به عبارتی د         یگ�ر هر روش 
د         رمانی غیر از روش های رایج مذکور که گاهی مبتنی بر 
تجربه، س�نت و البته ش�واهد          و یافته های علمی است را 
ط�ب مکم�ل یا جایگزین به ش�مار می آوریم. طب رایج 
همان روش های د         رمانی اس�ت که ش�ما می توانید          آن را 
د         ر هر بیمارس�تان یا مرکز د         رمانی بیابید         ، مانند          جراحی، 

د         اروهای شیمیایی، فیزیوتراپی و... .
ط�ب مکم�ل و جایگزی�ن )CAM( همانطوریکه توس�ط 
مرکز ملی طب مکمل و جایگزین NCCAM تعریف شد         ه 
اس�ت، گروه�ی از ان�واع مختل�ف ط�ب و سیس�تم های 
مراقبتی س�المتی و تجربیات و فرآورد         ه هایی می باش�د          
ک�ه د         ر ح�ال حاض�ر به عن�وان بخش�ی از طب مرس�وم 
تعریف نش�د         ه اس�ت. ط�ب مکم�ل به هم�راه طب رایج 
اس�تفاد         ه می ش�ود          و ط�ب جایگزین به ج�ای طب رایج 
مورد         اس�تفاد         ه قرار می گیرد         . طب سوزنی، طب فشاری، 
طب س�وجوک، شیاتس�و، هومیوتراپی، کایروپراکتیک، 
آی�ورود         ا، ماس�اژ د         رمان�ی، گیاه د         رمانی، س�نگ د         رمانی، 
آب د         رمان�ی، حجام�ت، زال�و د         رمانی، باد         ک�ش د         رمانی و 
قصد         ، تغذیه، رفلکس�ولوژی، یوگا، تای چی و... اش�اره 
کرد         . طب س�نتی د         ر اغلب کش�ورهایی که د         ارای س�ابقه 
تمد         ن کهن هستند         ، وجود          د         ارد          که ازجمله مشهورترین 
آن ه�ا می ت�وان به ط�ب چینی، کره ای، هن�د         ی، ایرانی، 
مص�ری و یونان�ی اش�اره کرد         . طب س�نتی ایرانی، طب 
چینی و آیورود         ا از ش�اخه های بس�یار مهم طب مکمل و 

جایگزین هستند         .
 ش�اخه های مختل�ف ط�ب س�نتی و مکم�ل د         ارای 

ویژگی های مشترکی است.
 معم�والً د         رم�ان ی�ک بیم�اری واح�د         ، بین د         و ش�خص 
متف�اوت اس�ت و د         رم�ان به خصوصیات و ش�رایط های 

بیمار د         یگر نیز بستگی د         ارد         .
د         رمانگران طب س�نتی و مکمل توجه ویژه به ش�رایط و 
محی�ط زند         گی بیمار د         ارند          و همواره توصیه های فراوانی 

برای اصالح سبک و شیوه زند         گی می کنند         .
 توصیه ه�ای غذای�ی، توج�ه به ح�االت روحی-روانی و 
تاکید          بر پیش�گیری از س�ایر ویژگی های د         رمان با طب 

مکمل و سنتی است.
باید          توجه د         اشت استفاد         ه خود         سرانه از روش های طب 
مکم�ل و زی�اد         ه روی د         ر آن ه�ا نیز مانند          ه�ر چیز د         یگری 
عوارض�ی ب�ه هم�راه د         ارد         ، پ�س ب�رای اس�تفاد         ه از 
روش ه�ای ط�ب مکم�ل و جایگزی�ن نی�ز بای�د          ب�ه 
 متخصصی�ن مراجع�ه و ب�ا پزش�ک معال�ج مش�ورت 

کرد         .

طب سوزنی:
این مکتب که جزئی از طب س�نتی چین اس�ت به د         رمان 
بیماری های مختلف پرد         اخته و با تعیین تعد         اد         ی نقطه بر 
روی بد         ن می باشد         ، آن ها معتقد         ند          که با تحریک آن نقاط 
می ت�وان د         ر کار ب�د         ن ت�وازن برقرار ک�رد         ه و اختالالت را 
اص�الح ک�رد         . آن ه�ا س�وزن های خود          را ت�ا عمق 4-25 
میلی مت�ر د         ر ب�د         ن فرد          فرومی کنند          ی�ا از روش های د         یگر 
تحریکی مثل فش�ار یا اش�عه یا الکتریس�یته اس�تفاد         ه 
می کنند         . متخصصین طب س�وزنی عقید         ه د         ارند          که بد         ن 
انس�ان د         ارای ی�ک ش�بکه با کانال های متع�د         د          انرژی یا 
jingluo  می باش�د          ک�ه ان�رژی یا نیروی حی�ات د         رون آن 
گرد         ش می کند         . سازمان بهد         اشت جهانی و مؤسسه ملی 
سالمت آمریکا نام بیش از سی بیماری را د         ر زمره موارد          
حیطه د         رمان توسط طب سوزنی اعالم کرد         ه اند         ، به علت 
کاربرد         ه�ای مختل�ف د         رمانی، ع�وارض جانبی کم، هزینه 
پایین و تأثیر س�ریع، این روش همچنان مرس�وم ماند         ه 
اس�ت و د         ر ح�ال حاض�ر، هم به عن�وان یک روش د         رمانی 
اولی�ه و ه�م د         ر کنار س�ایر روش ه�ای د         رمانی د         ر ایران و 
جهان مورد         اس�تفاد         ه قرار می گیرد         . تاریخچه اس�تفاد         ه از 
ط�ب س�وزنی د         ر کش�ور چی�ن ب�ه د         وران نوس�نگی 
بازمی گرد         د          که د         ر آن زمان از س�نگ هایی نوک تیز به نام 
"بیانش�ی" اس�تفاد         ه می ش�د         . س�وزن های س�نگی طب 
س�وزنی مرب�وط ب�ه پن�ج ه�زار س�ال پی�ش توس�ط 
باستان شناس�ان د         ر کش�ور چین کش�ف ش�د         ه اس�ت. 
نخس�تین کت�اب چین�ی ک�ه د         ر آن د         ر مورد          طب س�وزنی 
بحث شد         ه اس�ت کتاب "طب د         اخلی کالس�یک امپراتور 
زرد         " می باش�د          ک�ه د         ر ح�د         ود          2300 س�ال پیش نوش�ته 
شد         ه اس�ت. د         ر ای�ن کت�اب از ان�واع س�وزن های فلزی، 
گذرگاه ه�ای ان�رژی د         ر ب�د         ن و نقاط خاص بر روی آن ها، 
ان�واع روش ه�ای فروک�رد         ن س�وزن د         ر ب�د         ن و ان�واع 
بیماری هایی که می توان با استفاد         ه از طب سوزنی آن ها 
را د         رمان نمود          بحث نمود         ه اس�ت. البته به اس�تناد          متون 
پزش�کی غربی رگه هایی از طب س�وزنی د         ر کشور ایران 
یافت شد         ه است، چنانچه که ابن سینا د         ر د         رمان برخی از 
بیماری ه�ا از نق�اط ط�ب س�وزنی بهره می ب�رد         ه. مثاًل د         ر 
د         رم�ان س�یاتیک ابن س�ینا از نق�اط طب س�وزنی گوش 
استفاد         ه می کرد         . به باور طب سوزنی ریشه هر بیماری را 
می توان د         ر اختالل به وجود          آمد         ه د         ر الگوی انرژی حیاتی 
الکترومغناطیس�ی ب�د         ن جس�تجو ک�رد          و بنابرای�ن ه�ر 
بیم�اری را می ت�وان با اصالح ای�ن الگو د         رمان نمود         . این 
بد         ی�ن معن�ی اس�ت ک�ه اگ�ر ب�د         ن م�ا د         ر هماهنگ�ی ب�ا 
انرژی های د         رونی خود          باشد          به طور طبیعی سالم خواهیم 
بود         . د         ر چنین ش�رایطی یاخته ها و د         س�تگاه ایمنی بد         ن د         ر 
حد         اکث�ر توانای�ی و ظرفیت برای مقاومت د         ر برابر عوامل 
بیماری زا می باش�د         . هر بیماری نخس�ت خود          را به صورت 
یک اختالل د         ر تعاد         ل انرژی حیاتی، د         ر مسیرهای انرژی 
زیستی و همین طور اند         ام های حیاتی بد         ن نشان می د         هد         . 
چنانچه بیماری د         ر این مرحله اولیه د         رمان نش�ود          تبد         یل 
ب�ه ی�ک بیم�اری عالم�ت د         ار ی�ا اختالل عملک�رد          مزمن 
می شود         . تئوری یین و یانگ پایه ای ترین مفهوم د         ر طب 
سوزنی می باشد         . د         ر این طب باور براین است که جهان 

هس�تی از تعامل و ترکیب این د         ونیروی متضاد          به حیات 
خود          اد         امه می د         هد         . هر اند         ام بد         ن نیز د         ر د         رون خود          د         ارای 
بعد          یین و یانگ می باش�د         . مجموعه یین و یانگ بد         ن د         ر 
حالت بهینه و سالمت د         ر تعاد         ل است اما بیماری هنگامی 
عارض می ش�ود          که تعاد         ل میان یین و یانگ بیش از حد          
نوسان های معمول د         ر شبانه روز برهم بخورد         . د         ر صورت 
افزای�ش یان�گ و کاهش یین بیماری با طبیعت گرم و د         ر 
ص�ورت افزای�ش یی�ن و کاهش یانگ، بیماری با طبیعت 
س�رد          ظاهر می ش�ود         . د         رمان بیماری د         ر طب چینی، شامل 
جایگزین نمود         ن یین یا یانگ کاهش یافته یا آرام نمود         ن 
یان�گ ی�ا یی�ن اضاف�ی اس�ت. به ای�ن ترتیب پزش�ک 
می توان�د          ب�ه ش�عور ذاتی بد         ن بیمار کم�ک کند          تا تعاد         ل 
ازد         س�ت رفته خود          را د         وباره به د         س�ت آورد         . به این منظور، 
پزشک از طریق معاینه زبان و نبض و توجه به شرح حال 
بیم�ار ت�الش می کند          ریش�ه اصلی بیم�اری و نیز طبیعت 
بیم�اری را تش�خیص د         ه�د          ت�ا بتوان�د          ب�ا به کارگی�ری 
روش ه�ای مختل�ف نظی�ر ط�ب س�وزنی، گیاه د         رمانی، 
اص�الح ش�یوه زند         گ�ی رژی�م غذای�ی، فعالی�ت بد         نی، با 
بهره گیری از فناوری های امروزی به بهبود          بیماری کمک 
کند         . هنگامی که تعاد         ل انرژی های د         رونی و نیروهای یین 

و یانگ د         ر بد         ن مستقر  شود         ، تعاد         ل به بد         ن بازمی گرد         د         .
د         ر د         رمان با طب سوزنی بیمار به عنوان یک کلیت ترکیب 
یافته از ابعاد          س�ه گانه جس�م، ذهن و روح از طریق توجه 
به ریش�ه های اصلی بیماری و نه صرف س�رکوب عالئم 
مربوط به بیماری اس�ت. د         ر این ش�یوه د         رمانی پزش�ک با 
وارد          نمود         ن سوزن های استریل ظریف و یک بارمصرف از 
جنس استیل د         ر سطح بد         ن )بسته به موضع از زیرپوست 
تا بافت چربی و حد         اکثر تا عضله(، با به حرکت د         رآورد         ن 
جریان الکترومغناطیسی )Qi( مورد         نیاز برای کار صحیح 
س�لول ها و بافت های بد         ن، از یکس�و انباش�تگی و انسد         اد          
چرب�ی را برط�رف می کند          و از س�وی د         یگ�ر کمبود          انرژی 
حیات�ی را د         ر اند         ام ه�ا و مس�یرهای مرب�وط ب�ه آن ه�ا د         ر 
سراسر بد         ن، د         رمان می کند         . سوزن های مورد         استفاد         ه د         ر 
ای�ن ط�ب بس�یار ظریف اس�ت و به همین د         لی�ل معموالً 
باعث احساس د         رد          نمی شود         . البته گاهی د         ر منطقه ای از 
سطح بد         ن که انباشتگی چربی وجود          د         اشته باشد          ممکن 
اس�ت احس�اس د         رد          مالیم یا سوزش د         ر محل وارد         کرد         ن 
س�وزن احس�اس ش�ود          که ظرف چند          ثانیه به احس�اس 
خوش�ایند         ی از گرم�ا، جری�ان، آرام�ش و رهای�ی تبد         یل 
ش�ود         . طب س�وزنی برای تأثیرگذاری بر تولید         ، فرآیند         ، 
ذخیره سازی، توزیع و عملکرد          انرژی حیاتی د         ر ارگانیسم 
انسانی است. طب سوزنی کمک می کند          تا تعاد         ل چربی 
د         ر ب�د         ن ب�ه وضعی�ت مطلوب بازگرد         د          و از راه اس�تقرار د         ر 
وضعی�ت پای�د         ار چنی�ن تعاد         ل�ی، ف�رد          می توان�د          تجربه 
هماهنگی با کل هس�تی که همان تعریف اصلی س�المت 

می باشد          را تجربه کند         .

طب مکمل 
یا جایگزین

یاشار احمد         ی فرد         
کارشناس روابط عمومی معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

"• تاریخچه طب سوزنی
"• تئوری طب سنتی چین
"• اثر بخشی طب سوزنی

"• خطرات طب سوزنی
"• طب سوزنی در ایران

• کتاب مقدماتی طب سنتی

      منبع:

معاون�ت بهداشت دانشگاه عل�وم پزشک�ی ایران 86

تابستان1397،شماره2
Health magazine87



ی��ک است��اد          مد         یریت زم��ان که د         ر ح��ال صحبت، برای 
ع��د         ه ای از د         انشجوی��ان رشت��ه بازرگانی بود         ؛ برای تفهیم 
موض��وع، مثالی بك��ار برد          که د         انشجویان هیچ وقت آن را 
فرام��وش نخواهن��د          کرد         . او همان طور ک��ه روبروی این 
گروه از د         انشجویان ممتاز نشسته بود         ، گفت: بسیار خوب، 

د         یگر وقت امتحان است!
سپ��س ی��ک ک��وزه سنگی د         هان گشاد          را از زیر میز بیرون 
آورد          و آن را روی می��ز گذاش��ت. پ��س ازآن ح��د         ود          د         وازد         ه 
ع��د         د          قلوه سن��گ ک��ه هرکد         ام به ان��د         ازه یک مشت بود          را 
یک به ی��ک و ب��ا د         قت د         رون ک��وزه چید         . وقتی که کوزه پر 
شد          و د         یگر هیچ سنگی د         ر آنجا نمی گرفت از د         انشجویان 
پرسی��د         : آی��ا کوزه پر است؟ همه باهم گفتند         : بله. او گفت: 

واقعًا؟
سپس یک سطل شن از زیر میزش بیرون آورد         . مقد         اری 
از شن ها را روی سنگ های د         اخل کوزه ریخت و کوزه را 
تك��ان د         اد          ت��ا د         انه های شن، خود          را د         ر فضاهای خالی بین 
سنگ ه��ا جای د         هن��د         . بار د         یگر پرسید         : آیا کوزه پر است؟ 
ای��ن ب��ار کالس از او جلوتر بود         ، یكی از د         انشجویان پاسخ 
د         اد         : احتم��ااًل ن��ه. او گفت: خوب است و سپس یک سطل 
ماس��ه از زی��ر می��ز بی��رون آورد          و ماسه ه��ا را د         اخل کوزه 
ریخ��ت، ماسه ه��ا د         ر فضاه��ای خال��ی بی��ن سنگ ها و 
د         انه ه��ای ش��ن جای گرفتند         . او یک بار د         یگر همان سؤال 
را تك��رار ک��رد         : آیا این کوزه پ��ر است؟ همه کالس فریاد          
زد         ن��د          ن��ه. او ب��ار د         یگر گفت: خوب است. د         ر این موقع یک 
پ��ارچ آب از زی��ر می��ز بیرون آورد          و شروع به ریختن آب د         ر 

د         اخل کوزه کرد          تا وقتی که کوزه لب به لب پر شد         .
سپ��س رو ب��ه کالس ک��رد          و پرسید          چه کس��ی می تواند          

بگوید         : نكته این مثال د         ر چه بود         ؟
یك��ی از د         انشجوی��ان مشتاق، د         ستش را بلند          کرد          و گفت: 
ای��ن مث��ال می خواه��د          به م��ا بگوید          که برنام��ه زمانی ما 
هرق��د         ر ه��م ک��ه پر و فشرد         ه باشد         ، اگر واقعًا سخت تالش 
کنی��م، همیش��ه می توانی��م کاره��ای بیشت��ری د         ر آن 
بگنجانی��م. است��اد          پاسخ د         اد         : نه! نكته این نیست؛ حقیقتی 
که این مثال به ما می آموزد         ، این است که اگر سنگ های 
ب��زرگ را اول نگذاری��د         ، هیچ وق��ت فرص��ت پرد         اختن به 
آن ه��ا را نخواهی��د          یافت. سنگ ه��ای بزرگ زند         گی شما 
ک��د         ام ها هستن��د         ؟ فرزند         انتان، محبوبت��ان، تحصیلتان، 
رؤیاهایت��ان، انگیزه ه��ای ب��اارزش، آموختن به د         یگران، 
انج��ام کارهای��ی که به آن عش��ق می ورزید         ، زمانی برای 

خود         تان، سالمتی تان و ... .
ب��ه ی��اد          د         اشت��ه باشید          ک��ه ابتد         ا این سنگ ه��ای بزرگ را 
بگذاری��د         ، د         ر غی��ر ای��ن صورت هیچ گاه ب��ه آن ها د         ست 
نخواهید          یافت. اگر با کارهای کوچک )شن و ماسه( خود          
را خست��ه کنی��د         ؛ زند         گ��ی خود          را با کاره��ای کوچكی که 
اهمیت زیاد         ی ند         ارند         ، پر می کنید          و هیچ گاه وقت کافی و 
مفی��د          ب��رای کارهای بزرگ و مه��م )سنگ های بزرگ( 
نخواهی��د          د         اش��ت. پس امشب یا فرد         ا صبح، هنگامی که به 
ای��ن د         استان کوتاه فك��ر می کنید         ، این سؤال را از خود         تان 
بپرسید         : سنگ های بزرگ زند         گی من کد         م اند         ؟ آنگاه، اول 

آن ها را د         ر کوزه خود          بگذارید         .

زمللان      مد         یریت 
نرگس وهاجی

کارشناس بهد         اش��ت حرفه ای 
مرکز بهد         اشت غرب تهران

س��وگ ی��ک قسمت طبیعی از تجرب��ه انسان و یک 
واکن��ش شایع ب��ه از د         ست د         اد         ن چیزهای مهم است 
همچنی��ن واکنش فقد         ان می تواند          د         ر مقابل تغییرات 
قابل توج��ه زند         گ��ی به وجود          آید         . د         ر مواقعی از زند         گی، 
هرکسی د         چار فقد         ان خواهد          شد          هرچند          ممكن است 
ه��ر ک��س به شی��وه متف��اوت آن را د         رک کند         . بعد          از 
د         س��ت د         اد         ن یك��ی از عزی��زان ی��ا ی��ک تغییر عمد         ه 
زند         گ��ی، طبیع��ی اس��ت که واکنش ه��ای هیجانی، 
جسم��ی، روان شناختی و معن��وی شد         ید         ی را تجربه 
کنیم. سوگواری قسمتی مهم از روند          التیام است؛ اما 
بهب��ود         ی مستل��زم زمان و انرژی اس��ت. د         ر حقیقت 
وقتی شخصی بعد          از مرگ عزیزی، سوگوار نمی شود         ، 
متخصص��ان سالم��ت روان نگ��ران می شوند          چون 
سوگ��واری راهی طبیعی ب��رای روبرو شد         ن با فقد         ان 
اس��ت. وقت��ی س��وگ بیش ازحد          ط��ول می کشد          هم 
متخصص��ان سالمت روان نگران می شوند         . شناخت 
تأثیرات سوگ بر یک شخص می تواند          به ما د         ر کنار 
آم��د         ن ب��ا فقد         ان و شروع روند          بهب��ود         ی کمک کند         . 
معم��واًل اف��راد          طبق مراحل��ی واکنش های فقد         ان به 

شرح زیر را پشت سر می گذارند         .
مرحله شوک و باور نكرد         ن: عالئم این مرحله ممكن 
است از چند          ساعت تا چند          روز و چند          هفته اد         امه پید         ا 
کن��د         . د         ر ای��ن زم��ان فرد          ممكن اس��ت احساس کند          
هیجان هایش خاموش شد         ه اند         . شخص ممكن است 
احس��اس بی ق��راری یا ضعف د         اشته باشد         ، گریه کند         ، 
د         رگیر فعالیت های بی هد         ف شود          یا با افكار و تصاویر 
شخ��ص ازد         س��ت د         اد         ه شد         ه مشغول ش��ود         . احساس 
خش��م و خ��ود          سرزنش گ��ری احساس های شایع د         ر 

این د         وران هستند         .
مواجه��ه ب��ا فقد         ان: د         ر این مرحله واقعیت های فقد         ان 
ش��روع ب��ه نمایان شد         ن می کنن��د         . د         ر این قسمت از 
رون��د          سوگ، احساسات مربوط به فقد         ان اغلب شد         ید          
و د         رد         ن��اک هستن��د         . د         ر ای��ن زمان شخص با فقد         ان و 
کن��ار آمد         ن ب��ا تغییرات ناشی از فقد         ان د         ر زند         گی اش 
روب��ه رو می ش��ود         . اف��راد          روش ه��ای مختلفی برای 
روب��ه رو ش��د         ن ب��ا فق��د         ان د         ارند         ، بااین ح��ال همگی 
هیجان ه��ای شد         ی��د          را تجربه می کنند         . بعضی عالئم 

ای��ن مرحل��ه که ممكن است هفته ه��ا تا ماه ها طول 
بكشن��د          عبارت اند          از: کناره گیری از اجتماع، بی قرار و 
مضط��رب ش��د         ن، از د         س��ت د         اد         ن اشته��ا، عالئ��م 
افسرد         گ��ی، رؤیاهای��ی د         ر ارتب��اط ب��ا متوفی )گاهی 
توه��م د         ی��د         ن مرحوم یا شنید         ن صد         ای آن( و احساس 
گن��اه د         ر م��ورد          فقد         ان. د         ر مراح��ل شوک و مواجهه با 

فقد         ان ما شاهد          عالئم طبیعی سوگ حاد          هستیم.
پذی��رش فق��د         ان: معمواًل افراد          فق��د         ان را به آرامی د         ر 
ط��ول ماه ه��ا می پذیرند         ؛ این پذی��رش شامل سازگار 

شد         ن با زند         گی روزمره بد         ون مرحوم است.
راهكارهای کنار آمد         ن با فقد         ان: عوامل زیر می تواند          
د         ر سازگ��ار ش��د         ن ب��ا فقد         ان مؤثر باش��د          از طرفی به 
اف��راد         ی که شخ��ص عزی��زی را ازد         ست د         اد         ه اند          نیز 

می توانید          توصیه کنید         .
نسب��ت ب��ه طی ک��رد         ن روند          سوگ صب��ور باشید         .  ���
خود         ت��ان را ب��ا انتظارات تحت فشار قرار ند         هید         . این را 
بپذیری��د          ک��ه شما به تجربه رنجتان، هیجان هایتان و 
روش وی��ژه خود         ت��ان برای بهبود          یافتن و همه این ها 
د         ر زم��ان مناس��ب خود         ، نیاز د         اری��د         . هیجان هایتان را 
قض��اوت نكنی��د          ی��ا خود         ت��ان را با د         یگ��ران مقایسه 

نكنید         .
احساس ه��ای خ��ود          را بپذیرید          حتی آن هایی را که  ���
د         وس��ت ند         اری��د          و گریه کنی��د         ، شما به هرد         وی این ها 

برای بهبود          نیاز د         ارید         .
از د         یگ��ران حمای��ت عاطفی د         ریاف��ت کنید         ؛ د         رباره  ���
فقد         ان��ی که د         ید         ه ای��د         ، خاطره های فرد          ازد         ست رفته و 
تجربه های��ی ک��ه د         ر زند         گ��ی و بع��د          از ف��وت ایشان 
د         اشته ای��د          ب��ا د         یگران صحبت کنی��د         . فكر نكنید          شما 
حام��ی خان��واد         ه و د         وست��ان هستید          و ازای��ن رو نباید          
ناراحت��ی خ��ود          را بروز د         هی��د         . نیازهایتان را با د         یگران 
د         ر می��ان بگذاری��د         . کسان��ی ک��ه ف��رد         ی عزی��ز را 

ازد         ست د         اد         ه اند          پید         ا کنید          و با آن ها صحبت کنید         .
ب��ه فعالیت های مذهبی و معن��وی بپرد         ازید         . انجام  ���
مراسم ه��ای مذهب��ی د         ر کنار آمد         ن ب��ا فقد         ان بسیار 

تأثیرگذار است.
تالش کنید          به سبک زند         گی معمول خود          بازگرد         ید         ؛  ���
د         ر زمان طی کرد         ن روند          سوگ به خصوص سال اول 

سوگواری، تصمیم به ایجاد          تغییرات عمد         ه د         ر زند         گی 
نگیری��د          )برای مث��ال، مهاجرت، تغیی��ر شغل، تغییر 

مهم د         ر روابط اجتماعی(.
خود         تان را برای هر کاری که کرد         ه اید          یا باید          انجام  ���
می د         اد         ه ای��د          و نكرد         ه ای��د          و ه��ر چیزی ک��ه گفته اید         ، 
ببخشی��د         ؛ د         لس��وزی و بخشید         ن برای خود          و د         یگران 

بخش مهمی از فرایند          بهبود         ی است.
خود         ت��ان را ب��رای تعطی��الت، جش��ن تولد         ه��ا و  ���
سالگرد         ها آماد         ه کنید          زیرا احساس های شد         ید          ممكن 
اس��ت د         وب��اره بازگرد         ن��د         . ازاین رو ب��رای این مواقع 
برنامه ریزی د         اشته باشید          که می خواهید          چگونه وقت 
خ��ود          را ص��رف کنید         ، می توانید          مراسم سنتی فرهنگ 
خ��ود          را اج��را کنی��د         ، ب��ه مراس��م مذهب��ی و معنوی 

بپرد         ازید          و با افراد          حاضر صحبت کنید         .
هنگامی ک��ه احس��اس کرد         ید          آماد         گ��ی آن راد         ارید           ���
د         س��ت به فعالیت های خالقانه ای بزنید          که یاد          ایشان 
را ب��رای شم��ا زند         ه نگ��ه د         ارد         ، مانند          نوشتن یک نامه 
برای شخصی که ازد         ست د         اد         ه اید         ، می توانید          آرزوهایی 
ک��ه ب��رای ایشان د         اشتید          ی��ا حرف هایی که به ایشان 
نزد         ه ای��د          بنویسید         ، د         رست کرد         ن آلبوم یا مجموعه ای 
از عكس ه��ا، خاط��رات و حرف های د         لتان به ایشان و 

یا کاشتن د         رخت و گل می تواند          اید         ه خوبی باشد         .
س��وگ ح��اد          اکثر ما باالخره به سوگ یكپارچه تبد         یل 
می ش��ود          ک��ه د         ر آن، قطعیت مرگ فرد          ازد         ست رفته و 
پیامد         های��ش پذیرفته می شود          و فرد          سوگوار با فقد         ان 
سازگ��ار می شود         . سپس خاطرات جد         ید          تلخ و شیرین 
اما عمد         تًا مثبت د         رباره متوفی -که بر کارکرد          شخص 
حاک��م نشون��د          و د         ر آن اخالل نكنند         -د         ر حافظه جای 
می گیرن��د         . د         ر این مرحل��ه تجارب توهمی گهگاه د         ر 
م��ورد          ف��رد          فوت شد         ه ممكن است رخ د         هد          و سوگ د         ر 
مناسبت ه��ا و ی��ا مواقع یاد         آوری کنند         ه فقد         ان، تشد         ید          
یاب��د          ولی ف��رد          د         وباره به عالقه من��د         ی، هد         فمند         ی، 
ت��وان ک��ار کرد         ن و رضای��ت بازخواهد          گشت ولی د         ر 
س��وگ عارض��ه د         ار نشانه های سوگ، شد         ید          و مستمر 
اس��ت. د         ر ص��ورت وج��ود          عالئم س��وگ عارضه د         ار 
مش��ورت ب��ا یک متخصص د         ر ح��وزه سالمت روان 

ضروری است.

سوگ و کنار آمد         ن
 با فقد         ان یک عزیز

 امین طهماسبی
کارشناس ارشد          سالمت روان مرکز بهد         اشت غرب تهران
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با س�الم و تش�کر از اینکه وقت 
گران بهای خود         تان را د         ر اختیار 
م�ا قرارد         اد         ی�د         . ضم�ن معرفی 
خود         ت�ون، مختصري از زند         گي 
شخصي و تحصیلي خود         تان را 

براي ما شرح بد         ید         .
س��الم. من یوسف مراد         ی؛ د         انشجوی 
تخصص��ی  د         کت��رای  اول  س��ال 
اپید         میول��وژی د         ر د         انشگ��اه عل��وم 
د         وران  هست��م.  ای��ران  پزشك��ی 
د         ر  رو  خ��ود         م  ارش��د           کارشناس��ی 
سال ه��ای 1392 ت��ا 1394 د         ر ای��ن 

د         انشگاه سپری کرد         م.

از رش�ته اپید         میول�وژی و آمار 
زیس�تی برایم�ان بگویید         ، چه 
ش�د          که این رش�ته رو انتخاب 

کرد         ین؟
ای��ن رشته از رشته های بسیار خوب و 
مقب��ول د         ر گرایش ه��ای بهد         اشت و 
پزشكیه. ارائه مشاوره د         ر تصمیم گیری 
اجرای��ی و مد         یری��ت بیمارستان��ی، 
و  بهد         اشت��ی  د         اد         ه ه��ای  مد         یری��ت 

سالمت��ی و تحلیل آن ها، همكاری د         ر 
طراح��ی منشور اجرایی و فعالیت های 
کنت��رل کیفیت د         اد         ه ه��ای بهد         اشتی، 
آموزش به سطوح مختلف کارشناسان 
بخش سالم��ت و ...از نقش هایی که 
یک اپید         میولوژیست میتونه د         ر جامعه 

ایفا کنه.
 من از د         وران کارشناسی به این رشته 
عالقمن��د          ش��د         م. انج��ام کاره��ای 
تحقیقات��ی د         ر زمینه ه��ای بالین��ی و 
بهد         اشت��ی ب��رام جذاب ب��ود         . با تمام 
سختی ه��ای که د         ر خون��د         ن د         روس 
مرتب��ط د         اشت��م؛ ولی عالق��م به این 
رشت��ه باعث امید         واریم می شد         . عالقه 
م��ن بیشت��ر به د         لی��ل سختی د         روس 
اپید         میول��وژی؛ جذابی��ت موضوعات؛ 
ب��ازار ک��ار؛ د         رگی��ری ب��ا مشكالت 
مشك��الت  شناسای��ی  بهد         اشت��ی؛ 
بهد         اشت��ی و کم��ک به حل آن ها؛ و ... 
ب��ود         . م��ن د         وره کارشناس��ی ارش��د          
اپید         میول��وژی رو د         ر د         انشگ��اه عل��وم 
پزشكی ایران با اساتید          خوب و د         لسوز 
ای��ن رشت��ه د         ر د         انشگاه ط��ی کرد         م. 

خیل��ی د         وره خ��وب و پ��ر از یاد         گیری 
اطالع��ات و مطال��ب د         اشت��م. پس از 
طی این د         وره تمام تالشم این بود          که 
بتون��م د         وره د         کترای تخصصی رو هم 
د         ر همی��ن د         انشگ��اه ب��ا ای��ن اساتید          
بزرگ��وار به پایان برسونم. باالخره د         ر 
س��ال 96 تونست��م د         ر د         وره د         کت��رای 
تخصصی این رشته د         ر د         انشگاه ایران 
پذیرفت��ه ش��م ک��ه این خیل��ی برام 

خوشحال کنند         ه بود         .

اصلی تری�ن وظیفه ی خود         تون 
د         انش�جو چ�ی  به عن�وان  رو 

مید         ونید         ؟
حقیقتش م��ن به عنوان یک د         انشجو 
وظیفه خود         م رو د         ر د         رجه اول سعی د         ر 
یاد         گی��ری بهت��ر مطالب د         ر د         انشگاه و 
کارب��رد         ی کرد         ن ای��ن یاد         گیری برای 
حل مشكالت بهد         اشتی جامعه خود         م 
و توسع��ه مل��ی مید         ون��م. د         ر کنار این 
م��وارد          خود         سازی و تقویت شخصیت 
معن��وی ب��رام از اهمی��ت باالی��ی 

برخورد         اره.

روش برنامه ری�زی و مطالعه د         ر 
د         وران د         انش�جویی بای�د          با چه 

اهد         افی انجام پذیرد         ؟
د         ر م��ورد          برنامه ری��زی و مطالع��ه د         ر 
د         وران د         انشجویی باید          گفت که انجام 
کارهای عملی )Practice( به همراه 
یاد         گی��ری مفه��وم اصل��ی مطال��ب 
باالی��ی  اهمی��ت  از   )Concept(
برخ��ورد         ار اس��ت. د         ر کل د         انشجو باید          
ب��ه فك��ر د         رگیر کرد         ن ذه��ن خود          د         ر 
مفاهی��م علمی و ب��ه کار برد         ن آن د         ر 
عم��ل باش��ن که این مورد          خود          نیاز به 

برنامه ریزی د         قیق و گسترد         ه د         اره.

عوام�ل مؤث�ر ب�ر انگی�زش 
پیشرفت تحصیلی د         انشجویان 

چیست؟
به نظر من مهم ترین اقد         ام د         ر افزایش 
تحصیل��ی  پیشرف��ت  انگی��زش 
د         انشجوه��ا؛ افزایش سط��ح کیفیت 
روش ه��ای یاد         گی��ری و ارتقا شرایط 
از  د         انشگاه هاس��ت.  د         ر  یاد         گی��ری 
روش ه��ای که باع��ث رسید         ن به این 
اق��د         ام میشه رو می تونم به رابطه بین 
است��اد          و د         انشج��و اش��اره کنم که اگر 
رواب��ط د         وستان��ه و صمیمی تری بین 
است��اد          و د         انشج��و برق��رار باشه باعث 
افزای��ش انگی��زه د         انشج��و جه��ت 
پیشرف��ت تحصیل��ی د         ر اون زمین��ه 

میشه.

ب�ه نظر ش�ما نخب�گان علمی 
چگون�ه می توانن�د          د         ر رش�د          و 
پیشرفت کشور سهیم باشند         ؟ 
مش�کالت پیش رو ب�رای ورود          
این قش�ر ارزش�مند          جامعه، به 
حوزه اجرایی کشور چه موارد         ی 

هستند         ؟
به نظرم باید          بیشتر به این افراد          توجه 

بش��ه. هرک��د         ام از افراد          نخبه می تونن 
توی رشته خود         شون برای کشور مفید          
باش��ن. ای��ن اف��راد          د         ارای اید         ه ه��ا و 
راهكاره��ای مفی��د          و خوبی برای حل 
مشكالت هستن که با حمایت مناسب 
از ای��ن افراد          میشه ب��ه پیشرفت های 
خوب��ی د         ر سازمان های اجرایی رسید         . 
د         ر حال حاضر حمایت های مناسبی از 
ای��ن قشر باارزش نمیش��ه. البته بنیاد          
مل��ی نخبگان یک سری مزایا د         ر نظر 
گرفته، که به نظرم باید          بیشتر حمایت 

بشه.

آی�ا بس�تر الزم ب�رای پژوهش 
د         انش�جویان مهیا می باش�د          و 
پژوهش�ی  وضعی�ت  اینک�ه 
د         انش�گاه را چط�ور ارزیاب�ی 

می کنید         ؟
حقیقتش پژوهش یكی از اصول مهم 
د         ر جه��ت ح��ل مشكالت بهد         اشتی و 
د         رمان��ی جامعه به شم��ار میاد         ؛ که د         ر 
د         انشگاه ها نیاز به توجه بیشتری د         اره. 
د         ر د         انشگ��اه م��ا ب��ه نظر م��ن از این 
مورد         حمای��ت میشه؛ البته باید          د         ر نظر 
گرف��ت که برای محقق شد         ن این امر 
نی��از ب��ه بود         جه و سای��ر حمایت های 
د         یگ��ه هست. د         رکل د         ر حال حاضر د         ر 
د         انشگ��اه علوم پزشك��ی ایران انجام 
پژوه��ش ب��رای د         انشجوی��ان هیچ 
ممنوعیت��ی ن��د         اره و قابل انجام است 
ول��ی ب��ه نظ��ر م��ن بای��د          بیشت��ر از 
د         انشجوه��ا بخص��وص د         انشجویان 
د         کت��را حمای��ت بش��ه. از طرف��ی د         ر 
د         انشگ��اه ما ارتباط با صنعتمون برای 
انج��ام کارهای تحقیقاتی و کاربرد         ی 
ب��رای حل معضالت بهد         اشتی جامعه 
بای��د          بیشت��ر د         ر نظ��ر گرفت��ه بشه و 
تقوی��ت بشه. با ای��ن اقد         ام د         انشجوها 
نی��ز م��ی تونن بیشت��ر د         رگیر مسائل 

پژوهشی بشن.

آی�ا خاط�ره خاص�ی از زم�ان 
د         انشجویی خود         د         ارید         ؟

د         وران  د         ر  م��ن  خاط��ره  بهتری��ن 
د         انشجویی به د         وران کارشناسی ارشد          

برمیگی��رد         ه. م��ن اون موق��ع خیل��ی 
اشتیاق د         اشتم د         ر زمینه تحقیقات وارد          
بش��م و خ��ود         م رو د         رگیر ای��ن کارها 
بكن��م. بعد          تصمیم گرفتم که به یكی 
از اساتی��د          د         انشگ��اه مراجعه کنم. وارد          
ات��اق استاد          که شد         م، ایشون اسمم رو 
پرسی��د         ن و بعد          گفتن که چه کارهایی 
میتون��ی انجام بد         ی؟... منم که کاًل از 

پاس��خ استاد          گیج ب��ود         م نمی د         ونستم 
چی بگم. خود         شون راهنمایی کرد         ن و 
م��ن کار رو شروع ک��رد         م. شروع این 
ک��ار خیل��ی برام مفید          بود         . طرز رفتار و 
حمایت ه��ای است��اد          برای من خاطره 
خوب��ی ش��د         ه که فكر نكن��م هرگز از 

خاطرم بره.

زمین�ه  د         ر  ش�ما  اید         ه ه�ای 
کش�ور  علم�ی  پیش�رفت 

چیست؟
د         ر ح��ال حاض��ر باید          ب��ه سمت انجام 
تحقیقات��ی علم��ی حرکت کنیم که با 
نتیج��ه اون بتونی��م از معض��الت و 
مشك��الت بهد         اشتی جامعه کم کنیم. 
نتای��ج تحقیقات علمی باید          د         ر جامعه 
کاربرد          د         اشته باشه و برای گروه هد         ف 
ک��ه هم��ان مرد         م با شرای��ط مختلف 

هستن مفید          باشه.

از د         ی�د          ش�ما، یک د         انش�جوی 
نخب�ه چ�ه ویژگی های�ی باید          

د         اشته باشد         ؟
د         انشجوی نخبه باید          عالوه بر استعد         اد          
شخصی، روحیه پرسشگری نقاد         انه و 

ه��ر حرف غیرمنطق��ی را نپذیرفتن و 
تالش و جد         یت د         اشته باشه.

چه توصیه ای به د         انشجویان د         ارید         ؟
توصی��ه من ب��ه د         انشجوه��ا آینه که 
هرگ��ز از تالش د         س��ت نكشن؛ حتی 
آگ��ه بعضی اوقات که ناامید         ی میاد          به 
سراغش��ون با تمام ت��وان و با حد         اکثر 

انرژی به راهشون اد         امه بد         ن.

چه شکافی د         ر کیفیت خد         مات 
آموزشی بین چیزی که هست و 
چی�زی ک�ه باید          باش�د         ، وجود          

د         ارد         ؟
حقیقت��ش د         ر پاس��خ سؤاالت باال هم 
اش��اره ک��رد         م؛ ما نبای��د          فقط مالک 
ارزیاب��ی د         انشجو رو د         ریافت نمره قرار 
بد         ی��م. بای��د          به ارتق��ا کیفیت آموزش 
د         انشجو تأکید          بیشتری کنیم. د         انشجو 
باید          بیشتر د         ر کارهای عملی مشارکت 
کن��ه، ت��ا بُعد          عمل��ی )Practice( به 
همراه یاد         گیری مفهوم اصلی مطالب 
)Concept( رو د         ر خ��ود         ش تقوی��ت 
کن��ه. شكاف اصلی به نظر من همین 
د         ر  ابع��اد           ای��ن  تقوی��ت  ع��د         م 

د         انشجوهاست.

رعایت اخالق د         ر پژوهش رو د         ر 
بخص�وص  و  کش�ور  س�طح 
ارزیاب�ی  چط�ور  د         انش�گاه 

می کنید         ؟
رعای��ت اصول اخ��الق علمی ضامن 
سالم��ت، پویایی و بالند         گی مطالعات 
د         ر حوزه های مختلف هست و ارمغان 
آن برای جامعه اعتماد         یه که نسبت به 
یافته ه��ای علم��ی به وج��ود          میاد         . د         ر 
مورد          اخ��الق د         ر پژوهش؛ بخصوص 
پژوهش های د         انشجویی، باید          د         قت و 
تمرکز بیشتری کرد         . د         ر حال حاضر د         ر 
بی��ن د         انشجوه��ا شایع است که تعد         اد          
مقاالت��ف مهم تری��ن ه��د         ف ب��رای 
پیشرفت��ه؛ ول��ی باید          بگم ک��ه تعد         اد          
مق��االت اصاًل م��الک نیست. همین 
تع��د         اد          مقاالت و چ��اپ مقاالت زیاد         ، 
خ��ود          باع��ث ایجاد          و ب��ه وجود          آمد         ن 
مشكالت اخالقی د         ر پژوهش میشه.

 مهم ترین اقد ام د ر 
افزایش انگیزش 
پیشرفت تحصیلی 
د انشجوها؛ افزایش 
سطح کیفیت 
روش های یاد گیری و 
ارتقا شرایط یاد گیری 
د ر د انشگاه هاست

کاف��ه ست�اره   ای�ران
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د         انش�گاه د         ر س�ال های اخیر بر 
اخ�الق و رفتار و تعهد          حرفه ای 
تمرکز زیاد         ی کرد         ه است. اخالق 
حرف�ه ای د         ر د         انش�جویان چه 
مفهومی د         ارد          و چقد         ر نمود          پید         ا 

می کند         ؟
علی رغ��م ج��وان بود         ن عل��م اخالق 
پزشك��ی به عنوان رشت��ه د         انشگاهی؛ 
مفاهی��م اخالقی د         ر کنار علم پزشكی 
مط��رح ب��ود         ه و قد         متی به بلند         ای تاریخ 
بق��راط؛  سوگند         نام��ه  د         اره.  ط��ب 
مناجات نام��ه و آیی��ن اخالقی عقیلی 
شی��رازی ازجمله متون قد         یمی هستن 
ک��ه د         ر آن ها ب��ه اصولی چون رجحان 
حق��وق بیمار به پزشک و رعایت اصل 
رازد         اری تأکی��د          ش��د         ه. اخالق پزشكی 
شاخ��ه ای از اخالق حرفه ای محسوب 
میش��ه ک��ه سعی میكن��ه اخالقیات را 
ح��وزه  د         ر  کارب��رد         ی  به ص��ورت 
تصمیم گیری ه��ای اخالق��ی د         ر طب 
وارد          کنه. یكی از مباحث مطرح و مهم 
د         ر اخ��الق پزشك��ی، اخالق حرفه ای 
اس��ت. اخالق حرفه ای مجموعه ای از 
اص��ول و استاند         ارد         های سلوک بشری 
هست که رفتار افراد          و گروه ها را تعیین 
و ی��ک فرآین��د          تفك��ر عقالنی هست. 
اخ��الق حرفه ای، به معنای اخالق د         ر 
زند         گ��ی ف��رد         ی و شغل��ی و سازمانیه. 
اخ��الق د         ر این سه زمینه، د         ائم باهم د         ر 
ارتب��اط هست��ن. محیط های بالینی د         ر 
د         انشگاه ه��ای عل��وم پزشكی؛ نقش 
مهم��ی د         ر جهت تربی��ت د         انشجوها و 
توسع��ه ی جامعه ایفا می کنند         . رعایت 
اخ��الق حرف��ه ای اساتی��د         ، ب��ه خاطر 
تأثیرگ��ذاری شگرف ب��ر د         انشجوها از 
اهمی��ت باالی��ی برخ��ورد         اره. اخالق 
حرف��ه ای از موضوع��ات مه��م روز و 
اهمی��ت باالی��ی د         ر ح��وزه پژوه��ش 
بخص��وص پژوهش های د         انشجویی؛ 
آم��وزش و سای��ر ابع��اد          د         اره. تا بحال 
د         انشگاه کارگاه های مختلف و متنوعی 
د         ر ای��ن زمینه برگزار کرد         ه که به نظرم 
نیاز به حمایت بیشتری د         اره. د         انشجوها 
باید          بیشتر به اخالق بالینی و پژوهش 

پایبند          باشن.

اهمیت عوامل اجتماعی مؤثر بر 
س�المت ب�ر س�المت م�رد         م 

چیست؟
عوام��ل اجتماع��ی مؤث��ر ب��ر جامعه 
مطاب��ق تحقیق��ات انجام شد         ه سهم و 
نق��ش زی��اد         ی د         ر ایج��اد          و پیشرفت 
بیماری ه��ا د         ارن��د         . د         ر ح��ال حاض��ر 
مطالع��ات بیشت��ری د         ر این زمینه د         ر 
د         نی��ا و حتی ای��ران انجام میشه که به 
بررس��ی ارتب��اط این عوام��ل با بروز 
بیماری ها بخصوص بیماری های غیر 
واگی��ر می پرد         ازند         . نتایج برخی از این 
مطالع��ات نش��ان د         اد         ه ک��ه اکث��ر بار 
بیماری ه��ا و نابرابری های بهد         اشت و 
سالم��ت ناش��ی از عوام��ل اجتماعی 
اس��ت. د         رآمد         ؛ شغل؛ مح��ل زند         گی؛ 
اجتماع��ی؛  اقتص��اد         ی  وضعی��ت 
تحصی��الت؛ سرمایه اجتماعی افراد          و 
... ازجمل��ه عوام��ل مهم هستن که با 
بررس��ی و تحقی��ق بیشت��ر د         ر ای��ن 
زمینه ه��ا می ت��وان ب��ه یافته های با 
ارزش��ی د         ر م��ورد          پیشگی��ری و حتی 
د         رم��ان بیماری ها د         ست یافت. شرایط 
و وضعی��ت اقتص��اد         ی و اجتماعی د         ر 
ط��ول زند         گ��ی بر سالم��ت روان فرد          
تأثیرگ��ذاره. اف��راد         ی ک��ه ب��ه مد         ت 
طوالنی د         ر مع��رض محد         ود         یت های 
اقتص��اد         ی و اجتماع��ی و تبع��ات آن 
خان��واد         ه،  ک��م  سرمای��ه  ازجمل��ه 

تحصی��الت پایین، شغ��ل نامطمئن، 
زند         گ��ی د         ر خانه های نامناسب و غیره 
ق��رار میگیرن؛ بیشتر د         ر معرض ابتال 
ب��ه بیماری ه��ای روان��ی خصوص��ًا 
افسرد         گی قرار د         ارن. یكی از مهم ترین 
پد         ید         ه ه��ای نامطل��وب اقتص��اد         ی و 
اجتماع��ی مشكل بیكاری هست؛ که 
شواه��د          نش��ان د         اد         ه که اف��راد          بیكار و 
خانواد         ه هایشان به طور قابل توجهی د         ر 
و  زود         رس  م��رگ  مع��رض خط��ر 
بیماری ه��ا هستن. اضطراب ناشی از 

ناامن��ی شغلی به ص��ورت بالقوه یكی 
تعیین کنند         ه ه��ای سالمت محسوب 
میش��ه و سایر عوامل��ی که ممكنه د         ر 
ای��ن م��ورد          و زمینه ب��ر روی بیماری 
افراد          و حتی زند         گیشون اثرگذار باشه. 
پ��س ب��ه نظر می��اد          بررس��ی عوامل 
اجتماع��ی مؤثر بر سالمت و اثر آن بر 
زند         گ��ی از اهمیت باالی��ی برخورد         ار 
باش��ه. د         ر ح��ال حاض��ر د         ر تمام��ی 
د         انشگ��اه مرک��ز تحقیق��ات عوامل 
اجتماع��ی مؤثر بر سالمت وجود          د         اره 
ک��ه ای��ن خ��ود         ش ی��ه نقط��ه قوت 
محس��وب میشه ول��ی باید          پیگیری و 
نظ��ارت بیشت��ری روی ای��ن مراکز 

صورت بگیره.

اقد         امات مؤثر بر پیش�گیری از 
س�وءمصرف م�واد          د         ر می�ان 
جوانان بخصوص د         انش�جویان 

چه می د         انید         ؟
ازجمل��ه موضوع های نگران کنند         ه د         ر 
ح��ال حاض��ر، توسع��ه آسیب ه��ای 
اجتماع��ی به وی��ژه م��واد          مخ��د         ر و 
روان گ��رد         ان است که مراکز آموزشی 
مث��ل د         انشگ��اه رو د         رگیر کرد         ه و حتی 
ب��ه یكی از چالش های مهم مسئولین 
بهد         اشت��ی هم تبد         یل شد         ه. به نظر من 
از عوام��ل مؤث��ر د         ر ای��ن موض��وع 
می ت��وان ب��ه ضع��ف اقتص��اد         ی و 
و  گرایش ه��ا  ضع��ف  اجتماع��ی؛ 
بینش ه��ای د         ینی؛ د         وری از خانواد         ه و 
وج��ود          محیط است��رس زا اشاره کرد         . 
د         انشگاه ه��ای کاره��ا و اقد         اماتی که 
می تون��ن د         ر جهت کاهش این چالش 
انجام بد         ن رو هم میتونیم د         ر اقد         اماتی 
به مانن��د          آگاه سازی به ص��ورت آرام، 
مستم��ر و عمی��ق راجع ب��ه عوارض، 
پیامد         ه��ا و تبع��ات سوءمص��رف مواد          
مخ��د         ر؛ تقویت فرهن��گ سالمت از 
طری��ق تقویت فعالیت های جایگزین 
به وی��ژه برنامه ه��ای ورزشی، هنری؛ 
د         ر  مش��اوره ای  اقد         ام��ات  توسع��ه 
د         انشگ��اه؛ ایج��اد          اتاق ه��ای فك��ر با 
همك��اری خود          د         انشجوها و ...خالصه 

کنیم.

د         ر زمینه هوش معنوی تحقیق 
و مطالعه د         اش�تین، لطف کنید          
د         ر این موضوع رو معرفی کنید          
و ارتباطش رو با س�المت فرد         ی 

و اجتماعی توضیح بد         ین
طب��ق مطالعاتی که انجام شد         ه عالوه 
ب��ر د         و ه��وش کل��ی )IQ( و ه��وش 
هیجان��ی )EQ( جنبه های د         یگری از 
کام��اًل  ک��ه  د         اره؛  وج��ود           ه��وش 
منحصربه فرد          و انسانیه. د         ر واقع گفته 
میش��ه ک��ه IQ و EQ پاسخگ��وی 
همه چی��ز نیست��ن؛ بلكه م��ا به عامل 
سوم��ی نیاز د         اریم که هوش معنوی یا 
به اختص��ار SQ نامی��د         ه میشه. هوش 
معن��وی شام��ل ویژگی های��ی؛ مثل: 
صد         اق��ت، بخشش و رویكرد         ی روشن 
بینان��ه و خال��ی از تعصب د         ر مواجهه با 
مشك��الت و حواد         ث زند         گی میشه که 
ب��ه نظ��ر من هرچقد         ر این ابعاد          تقویت 
بش��ه، فرد          بهتر با مشكالت کنار میاد         . 
پ��س د         ر نهای��ت از آرام��ش ب��اال و 
استرس کمت��ری برخورد         اره؛ که این 
به خود         ی خ��ود          باعث افزایش سالمت 
و افزای��ش ارتباطات اجتماعی د         ر فرد          
میش��ه. هوش معنوی افراد          را د         ریافتن 
راه ح��ل برای مسائ��ل زند         گی توانمند          
میكن��ه و اف��راد         ی ک��ه هوش معنوی 
باالت��ری د         ارن حت��ی رابطه بهتری با 
د         یگ��ران )د         انشجوی��ان و همكاران( 
برقرارمیكنن؛ که این امر سبب بهبود          

کیفیت آموزش د         ر آنها میشه.

چه فعالیت هایی رو می توان د         ر 
جهت افزایش انگیزه و نش�اط 
اجتماع�ی د         انش�جویان انجام 

د         اد         ؟
حقیقت��ش د         ر ح��ال حاضر تنها چیزی 
ک��ه باع��ث افزایش ش��ور و نشاط د         ر 
د         انشجوها میشه؛ آیند         ه کاری خوب و 
تضمی��ن ش��د         ه است. ع��الوه بر اون 
خد         م��ات رفاهی بسی��ار مناسب برای 
د         انشج��و. حمای��ت از اید         ه های آن ها 

می تونه مفید          باشه.

مهم تری�ن نقط�ه ضعف و قوت 

د         انشگاه و معاونت بهد         اشتی را 
د         ر چه می د         انید         ؟

ب��ه نظر م��ن مهم تری��ن نقطه قوت 
د         انشگ��اه آماد         گ��ی و حرکت به سمت 
ایج��اد          د         انشگاه های نسل سوم است. 
د         انشگ��اه مد         رن از ب��د         و پید         ایش، سه 
نسل مختلف را تجربه کرد         ه که شامل 
د         انشگاه ه��ای مد         رن نسل اول، عمومًا 
آموزش��ي و مبتن��ي ب��ر فعالیت های 
تعلیم��ي و د         انشگاه ه��ای نسل د         وم، 
ب��ر  مبتن��ي  و  پژوهش��ي  عموم��ًا 
ب��ود         .  تحقیقات��ي  فعالیت ه��ای 
د         انشگاه ه��ای نس��ل س��وم، عمومًا 
کارآفرین و مبتني بر کارآفریني و حل 
مسائ��ل جامع��ه با رویك��رد          علمي و 
نظام یافته د         ر تعامل با محیط پیراموني 
هستن��د         . د         ر د         انشگاه نسل سوم، محور 
و مأموری��ت کانوني نظام د         انشگاهي، 
کارآفرین��ي است. یكی از ویژگی های 
س��وم  نس��ل  د         انشگ��اه  کلی��د         ي 
)کارآفری��ن(، توسع��ه مهارت ه��ای 
شغل��ي، حرف��ه ای و شایستگی ه��ا و 
توانمند         س��ازي د         انشجویان و استاد         ان 

همس��و ب��ا فرآیند          توسع��ه ملي و حل 
مسائ��ل جامع��ه ب��ه روش علم��ي 

هستش.

ارزیابی ش�ما از نظ�ام مراقبت 
بیماری ها د         ر کشور چیست؟

نظام مراقب��ت بیماری ها بسیار د         امنه 
وسی��ع و مهمی د         ر نظ��ام بهد         اشتی و 
د         رمان��ی کش��ور د         اره. با استفاد         ه از این 
نظ��ام ما تونستیم به ارزیابی وضعیت؛ 
شناسای��ی مشكالت؛ بررسی و تعیین 
اولویت ه��ا؛ ارزشیاب��ی و ایجاد          زمینه 
ب��رای انجام پژوهش بپرد         ازیم که این 
م��وارد          ب��ه حل مشك��الت بهد         اشتی 

جامعه بسیار کمک کرد         ه است.

آگ�ه رئی�س د         انش�گاه بود         ین 
اولی�ن تغیی�ری ک�ه ایج�اد          

میکرد         ین چیه؟
مهم تری��ن اق��د         ام به نظ��رم حمایت 
و  د         انشگ��اه  اساتی��د           از  بیشت��ر 
د         انشجوهاس��ت که این اقد         ام منجر به 
پیشرف��ت بیشت��ر د         انشگ��اه از لحاظ 

د         رمانی؛ آموزشی و پژوهشی میشه

احس�اس خود         تون رو د         رباره ی 
این کلمات بگید         :

ای�ران: مه��د          اساتید          و د         انشجویانی با 
عل��م فراوان و ب��ا اند         یشه های ناب د         ر 

کل د         نیا بود         ه و خواهد          بود         .
د         انش�گاه علوم پزش�کی ای�ران: از 

بهترین د         انشگاه های ایران است.
د         انش�جو: وظیف��ه سنگینی د         ر مسیر 

یاد         گیری و انتقال د         انش د         ارد         .
ف�رار مغزه�ا: با حمایت بیشتر و ایجاد          
محی��ط آرام و ب��ا امكان��ات ب��رای 
د         انشجوه��ا میش��ه از ف��رار مغزها د         ر 

ایران جلوگیری کرد         .
تالش: تالش کلید          اصلی موفقیت

نوآوری: تغییر د         ر روش خلق و عرضه 
اید         ه ه��ا، باه��د         ف پاسخگوی��ی ب��ه 
نیازه��ای جامع��ه و برط��رف کرد         ن 

مشكالت.
مجل�ه ی صح�ت: از مجل��ه صحت 
ب��رای انتقال مطال��ب و اطالعات د         ر 
د         انشگ��اه و برق��راری ارتب��اط ب��ا 

د         انشجوها بسیار ممنونم.
ب�ا تش�کر از ش�ما و آرزوی 

موفقیت شما

رعایت اصول اخاق 
علمی ضامن 
سامت، پویایی و 
بالند گی مطالعات د ر 
حوزه های مختلف 
هست و ارمغان آن 
برای جامعه اعتماد یه 
که نسبت به 
یافته های علمی به 
وجود  میاد

یکی از ویژگی های 
کليد ي د انشگاه نسل 
سوم )کارآفرين(، 
توسعه مهارت های 
شغلي، حرفه ای و 
شایستگی ها و 
توانمند سازي 
د انشجويان و 
استاد ان همسو با 
فرآيند  توسعه ملي و 
حل مسائل جامعه به 
روش علمي هستش
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د         اشت و باعث می شود          به جای خستگی از 
ک��ار، از آن ل��ذت ببری��د         . سالمت روانی 
ناش��ی از رضای��ت شغلی، ویژگی مهمی 
است که نباید          ناد         ید         ه گرفته شود         ؛ بنابراین 
اگر از کارتان لذت نمی برید          د         رصد         د          تغییر 

یا سازگار شد         ن با آن باشید         .
آنچه کسب می کنید          مهم است

منظ��ور د         ریافت مالی نیست، هرچند          این 
نكته هم بسیار مهم است. آنچه از انجام 
ک��اری د         ر روان شم��ا اثر می گذارد          بسیار 
مه��م است. برای مثال احساس می کنید          
شغ��ل شم��ا باع��ث کمک ب��ه د         یگران 
می ش��ود         ؟ تأثیری روی میزان علم آن ها 
د         ارد         ؟ تغییری د         ر رفتار و گفتار آن ها ایجاد          
می کن��د         ؟ به سالم��ت جسم آن ها کمک 
می کن��د         ؟ به سالم��ت روانش��ان کمک 
می کن��د         ؟ باعث تفریحش��ان می شود         ؟ 
بنابراین حسی که د         ریافت می کنید         بسیار 

مهم است به این احساس د         قت کنید         .
د         ریافتی تان مهم است

بخ��ش مهمی از رضایت شغلی به بحث 
می��زان د         ریافتی بازمی گرد         د         . به این معنی 
که شما د         ر قبال ساعت ها و میزان کاری 
که انجام می د         هید          باید          مبلغ منصفانه ای 
د         ریافت کنید         . این رقم عالوه بر حقوق و 
مزایای��ی اس��ت که برای شما باید          د         ر نظر 
گرفت��ه شود         . د         ر غیر این صورت احساس 
می کنی��د          ب��ه شم��ا ظلم ش��د         ه و از شما 
بیگ��اری می کشند         . اگ��ر د         چار این حس 
هستید         ، ابتد         ا جای جد         ید         ی را برای تأمین 
د         رآمد          مالی پید         اکرد         ه و بعد          شغلتان را تغییر 

د         هید         .
 رفتار کارفرما چطور است؟

این ک��ه کاماًل مشخ��ص است! یک نفر 
رئیس است و شما مرئوس! اما اینكه این 
جایگ��اه چقد         ر باعث اعمال قد         رت، ظلم، 
تحك��م توهی��ن ی��ا بالعك��س کمک و 
همراهی ب��ا کارمند          می شود         ، بسیار مهم 
اس��ت. اگر احس��اس می کنید          کارفرما به 
شما به چشم ابزار نگاه می کند         ، حتماً برای 
تغیی��ر این وضعیت و نگ��رش مد         یر خود          
ت��الش کنی��د          د         ر غیر این صورت د         رصد         د          

تغییر محیط کار خود          باشید         .
 همکارها را ارزیابی کنید         

هم اتاقی یا همكارهای د         یگر شما چقد         ر با 
شم��ا همراه هستن��د         ؟ چقد         ر د         وست د         ارند          
کار شمارا بد         زد         ند         ؟ یا بالعكس از مصاحبت 
آن ه��ا لذت می بری��د         ؟ یا با شما هم قد         م و 

ه��م راه هستن��د          و مثل ی��ک تیم تالش 
می کنن��د          ک��ار بهتر پیش ب��رود         ؟ این که 
ارتب��اط شم��ا با همكاره��ا به چه شكلی 
اس��ت، نكته بسیار مهم د         یگری است که 
بای��د          ب��ه آن توجه کنی��د         . قد         م اول و مهم، 
ثب��ات ق��د         م و ب��ه ق��ول مع��روف حفظ 
جایگاهت��ان است. ق��د         م بعد         ی، صحبت 
ک��رد         ن ب��ا همكار مورد         نظر ب��رای تغییر 
رون��د         ی است ک��ه د         ر پیش گرفته است. 
راهك��ار بع��د         ی، صحبت با مد         یر است د         ر 
صورت عد         م تغییر وضعیت موجود          به تغییر 
محی��ط کارتان فكر کنید         . د         رواقع حضور 
ف��رد          یا اف��راد         ی که به قول معروف چوب 
الی چرختان می گذارند         ، چیزی جز خرد          
ش��د         ن اعصاب را ب��ه د         نبال ند         اشته و باید          
هرچ��ه زود         ت��ر شرایط را به شكل مناسب 

تغییر د         هید         .
 احساس ارزشمند          بود         ن مهم است

چق��د         ر احساس ارزشمند          بود         ن می کنید         ؟ 
ح��س می کنید          ک��اری را انجام می د         هید         ، 
پول��ی د         ریافت می کنید          تا زند         گی کنید          یا 
این که اعتقاد          د         ارید          شما مهره مهمی اول 
برای خود         تان، بعد          د         ر محل کار و د         رنهایت 
د         ر ک��ل جامع��ه هستی��د         ؟ اگ��ر احساس 
می کنی��د          فرد          ارزشمند         ی نیستید          و کاری 
ک��ه انج��ام می د         هید          با حض��ور یا بد         ون 
حض��ور شما انجام می شود         ، حتماً بررسی 
مج��د         د         ی روی جایگاه شغلی تان د         اشته 
باشید         . اول این که ممكن است تفكر شما 
اشتب��اه باش��د         . د         وم اینك��ه ممكن است 
فكرتان د         رست باشد          و نیاز به تغییر شرایط 

باشد         .
 قابل اعتماد          هستید         ؟

م��روری روی رفتارتان د         اشته باشید         . شما 
چق��د         ر فرد          قابل اعتماد         ی برای کارفرما و 
همكارانت��ان هستید         ؟ اگ��ر مسئله ای د         ر 
مح��ل ک��ار وج��ود          د         ارد         ، همان ج��ا باقی 
می مان��د          ی��ا آن را ب��ه د         یگ��ران منتق��ل 
می کنی��د         ؟ چق��د         ر برای رف��ع مشكل یا 
مشكالت تالش می کنید         ؟ خود         تان جزو 
چ��رخ د         ند         ه ه��ای فعال هستی��د          یا باید          به 
حال شما هم فكری کرد          و تغییرتان د         اد         ؟ 
اگ��ر به نظر خود         تان ف��رد          قابل اعتماد         ی 
نیستی��د          یا برای بهبود          اوضاع کار تالشی 
نك��رد         ه و چ��وب الی چرخ مسیر حرکت 
می گذارید         ، عالقه ای به کارتان ند         ارید          و به 
د         لیل��ی از ک��ار و محیط خست��ه شد         ه اید         ؛ 

بنابراین برای تغییر شرایط اقد         ام کنید         .

 چقد         ر پیشرفت د         اشته اید         ؟
ف��رض کنی��د          ح��د         ود          10 س��ال است به 
انج��ام ک��اری اشتغال د         ارید         . طی این 10 
سال، از نقطه ای که آغاز کرد         ه اید          به کجا 
رسید         ه ای��د         ؟ آیا تغییری د         ر جایگاه شغلی، 
می��زان د         ریافت��ی و ... شم��ا اتفاق افتاد         ه 
است؟ میزان تغییرات شغلی شما متناسب 
با تالش و زحمتتان برای پیشرفت بود         ه 
ی��ا ن��ه؟ اگر ای��ن پیشرف��ت متناسب با 
تالشت��ان ب��ود         ه که ج��ای تبریک د         ارد          و 
شم��ا حتم��اً از کارتان راضی هستید         . اگر 
این طور نیست، مروری به میزان تالش 
فرد         ی و نتیجه آن از طرف کارفرما د         اشته 
باشی��د         . اگ��ر این آهنگ متناسب نیست، 

سازتان را جای د         یگری کوک کنید         .
 خود         تان را با خود         تان مقایسه کنید         

ب��رای اینك��ه بتوانید          ارزیاب��ی د         رستی از 
وضعی��ت شغلی ت��ان از هر نظ��ر د         اشته 
باشی��د         ، وضعیتت��ان را با افراد         ی که ازنظر 
تحصی��الت، شغ��ل، ساعت ک��اری و ... 
شبی��ه به شما هستن��د         ، بسنجید         . سپس 

برای هر اقد         امی تصمیم بگیرید         .
 تعاد         ل فراموش نشود         

چق��د         ر ب��ه کارت��ان چسبید         ه ای��د         ؟ این 
چسبی��د         ن از ترس کار فرماست یا اینكه 
واقعاً د         وست د         ارید          مثل تفریح، کارتان را 
انجام د         هید         ؟ به کارتان چسبید         ه اید         ، چون 
برنامه و تفریح د         یگری ند         ارید         ؟ به کارتان 
چسبید         ه ای��د          چون ازنظر روانی کار کرد         ن 
ب��ه شما کمک می کن��د          به مسائلی فكر 

نكنی��د         ؟ فرام��وش نكنید          فك��ر کرد         ن، 
برنامه ری��زی کرد         ن و تالش برای بهبود          
شرای��ط کاری، حد          و ان��د         ازه ای د         ارد         . اگر 
بی��ش از ان��د         ازه به کارت��ان می چسبید         ، 
مسلم��اً جای��ی خسته ش��د         ه و اصطالحًا 
می برید         ! بنابراین بین کار و تفریح تعاد         ل 

برقرار کنید         .
 تصمیم بگیرید         

بد         ون د         خالت یا نظر د         یگران، حد         اقل یک 
روز کام��ل شرایط کاری ت��ان را بررسی 
کنی��د         . اگر احساس کرد         ید          کار آن قد         ر که 
باید          راضی تان نمی کند         ، حتماً سر فرصت 

برای تغییر شغلتان تصمیم بگیرید         .
 مشکل را حل کنید         

اگ��ر ب��ا کارفرم��ا، همكاره��ا و پرسنل 
خد         ماتی محل کارتان مشكل د         ارید         ، آن را 
حل کنید         . د         ر غیر این صورت نمی توانید          
به کارتان اد         امه د         هید         . حل کرد         ن مشكل 
اولین و بهترین قد         م برای باقی ماند         ن د         ر 
مح��ل ک��ار و اد         امه آن ب��ا رضایت کامل 

است.
 زند         گی تان را مرور کنید         

گاهی د         ر محل کار مشكلی وجود          ند         ارد         ، 
ام��ا است��رس بیرون از محل ک��ار، مانند          
مشكالت خانواد         گی، فرد         ی د         وستانه و... 
خود         شان را به شما تحمیل کرد         ه و تحمل 
شم��ارا کاهش می د         هن��د         ؛ بنابراین شاید          
گاه��ی با ح��ل کرد         ن مشك��ل بیرونی، 
مشكل محل کار نیز خود         به خود          برطرف 

شود         .

د         ر بسی��اری از کشوره��ای پیشرفت��ه و 
صنعت��ی د         نیا این باور وجود          د         ارد          که برای 
افزایش بهره وری و سود          بیشتر راهی جز 
توج��ه به سالمت جسم��ی، روانی و رفاه 
نی��روی کار وج��ود          ند         ارد         . اهمیت د         اد         ن به 
انسان به عنوان مهم ترین منبع تولید          و کار 
د         ر جامعه، متخصصین حوزه سالمت را بر 
آن د         اشته تا به ابعاد          سالمت روان د         ر کنار 

سالمت جسم نیز بپرد         ازند         .
ب��ا توج��ه به شی��وع ب��االی اختالالت 
روان پزشك��ی د         ر د         نی��ا و همچنین تأثیر 
مشكالت اقتصاد         ی و اجتماعی د         ر ایجاد          
و افزایش استرس های روانی و اجتماعی 
د         ر جامعه و تأثیر این مشكالت بر ساختار 
اقتص��اد         ی- اجتماعی، افزایش هزینه ها، 
کاهش به��ره وری تولی��د          و آسیب های 
روان��ی مزم��ن د         ر محیط ه��ای ک��اری، 
روان  سالم��ت  جهان��ی  فد         راسی��ون 
)WFMH( د         ر بیس��ت و پنجمی��ن سال 
نام گ��ذاری روز جهانی سالمت روان که 
مص��اد         ف ب��ا هجد         ه��م مهرم��اه 1396 
می باشد          شعار روز جهانی سالمت روان را 
ب��ه »سالم��ت روان د         ر محی��ط ک��ار« 
نام گذاری نمود         ه است. هد         ف از این شعار 
رسی��د         ن به یک تواف��ق جهانی د         رزمینه 

اهمیت بخشید         ن و ارتقاء سالمت روان و 
بهزیست��ی د         ر محیط ه��ای کاری است. 
ازاین رو پرد         اختن به این موضوع می تواند          
د         ر پیشگیری از آسیب های روانی، کاهش 
ع��وارض اقتص��اد         ی و اجتماعی ناشی از 
افزای��ش  روان شناخت��ی،  مشك��الت 
توانمن��د         ی نیروهای کار و رشد          بهره وری 

د         ر جامعه مؤثر باشد         .
د         ر ی��ک نگ��اه کلی اهمی��ت روز جهانی 
»سالم��ت روان د         ر محی��ط کار« زمانی 
مشخ��ص می شود          که تع��اد         ل بین کار و 
زند         گ��ی خانواد         گ��ی ب��رای بسی��اری از 

کارکنان د         ر اولویت قرار گیرد         .
برخ��ی آماره��ا و اطالع��ات منتشرشد         ه 
توسط سازمان های بین المللی حكایت از 

آن د         ارند          که:
کارکن��ان از محیط های کاری حمایت  ���
می کنن��د          ک��ه محیط کار برای سالمت و 

بهزیستی آنان تالش کند         .
آماره��ای جهانی نش��ان می د         هند          که  ���
10د    رص��د     از کارکن��ان صرف��اً ب��ه د         لیل 
افسرد         گ��ی از محی��ط ک��ار مرخص��ی 

می گیرند         .
افراد          به علت ابتال به بیماری افسرد         گی  ���

ساالنه 36 روز مرخصی می گیرند         .

د         ر حالیكه افسرد         گی بیماری است قابل  ���
پیشگی��ری و د         رم��ان، اما ب��ه د         لیل عد         م 
د         سترس��ی به خد         مات سالمت روان، باور 
ند         اشت��ن بیماری، د         رمان ه��ای ناقص و 
اشتب��اه 50د    رص��د     افراد          افس��رد         ه د         رمان 

نمی شوند         .
د    رصد     از  د         ر ه��ر د         وره از افسرد         گ��ی ���94
عالیم شناختی افسرد         گی را عد         م تمرکز، 
ناتوان��ی د         ر تصمیم گی��ری و به یاد         آورد         ن 
مسائ��ل تشكیل می د         هد          و این امر منجر 
ب��ه ایج��اد          اخت��الل عملك��رد          و کاهش 

بهره وری د         ر محیط کار می شود         .
د    رصد    مد         یران به د         نبال سیاست ها و  ���43
روش های��ی هستن��د          ک��ه د         ر برخ��ورد          با 
بیماران مبتالبه مشكالت روان شناختی و 
ارتق��اء سالم��ت روان کارکنان د         ر محیط 
کار، از آن ها استفاد         ه نمایند         . سالمت روان 
را ام��روزه ب��ه معنی احس��اس رضایت و 
بهبود          روان تنی و انطباق کافی اجتماعی با 
موازی��ن مورد         قب��ول ه��ر جامعه تعریف 
کرد         ه اند         . یک محیط کاری سالم می تواند          
ارتباط نزد         یكی با بهد         اشت روانی کارکنان 
د         اشته باشد         . وقتی مد         یریت عملكرد          خوبی 
د         اشت��ه باش��د          و کارکن��ان مورد         تكریم و 
احترام قرار بگیرند          و به آن ها بهاد         اد         ه شود         ، 

احتم��ال کمتری وجود          د         ارد          چنین محیط 
ک��اری د         رد         سرس��از باشد          ی��ا باعث بروز 
مشكل ه��ای روان��ی شود         . ب��ه عبارتی، 
عملكرد          ضعیف مد         یریتی می تواند          عامل 
نارضایت��ی شغلی قلم��د         اد          شود         ، به عنوان 
نمون��ه اگ��ر کارکنان تص��ور کنند          با آنان 
منصفان��ه و محترمانه رفت��ار نمی شود         ، 
به احتمال زیاد         ، به مشكل های روانی د         چار 
می شون��د         . عموم مرد         م بیشتر وقت مفید          
خ��ود          را د         ر محیط های کار می گذرانند          به 
همی��ن د         لیل شرای��ط محیط کار اهمیت 
بسی��اری د         ر تأمی��ن سالمت جسمانی و 
روان��ی آن ه��ا د         ارد          و به اختص��ار برخی از 
عوام��ل که تأثیر زیاد         ی د         ر ایجاد          استرس 
ناش��ی از کارد         ارن��د          د         ر ذی��ل ذکر گرد         ید         ه 
اس��ت: شرایط کاری، تراکم کاری، ابهام 
نقش، تعارض شغلی، مسئولیت، روابط با 
ماف��وق، روابط ب��ا زیرد         ست��ان، روابط با 

همكاران، عد         م امنیت شغلی.

سالمت روان د         ر محیط کار یعنی:
مقاومت د         ر مقابل پید         ایش پریشانی های 
روان��ی و اخت��الالت رفتاری د         ر کارکنان 
سازم��ان و سالم سازی فضای روانی کار 
به نحوی ک��ه کارکنان کمتر به اختالالت 
روان��ی و مشك��الت روان شناخت��ی و 
آسیب ه��ای روانی اجتماعی مبتال شوند         ، 
احس��اس رضایت کنن��د          و عالقه مند          به 
اد         ام��ه کار د         ر آن سازمان باشند         . نسبت به 
خ��ود         ، رؤس��ا، همك��اران و جایگ��اه خود          
احس��اس مثبت��ی د         اشته باشن��د          و همه 
کارکن��ان سازم��ان قاد         ر ب��ه ایجاد          روابط 
مطلوب با محیط کار و عوامل موجود          د         ر 

آن باشند         .

چند          توصیه جهت بهبود          سالمت 
روان د         ر محیط کار

با عشق کارتان را انجام د         هید         
اولین نكته برای موفقیت د         ر کار این است 
که شما به کارتان عالقه مند          باشید         . اگر از 
ک��اری ک��ه انجام می د         هید          ل��ذت ببرید         ، 
احساس آرامش د         اشته و به صلح د         رونی با 
خود         ت��ان می رسید         . این صلح، هماهنگی 
د         ر جسم و روان را برایتان به د         نبال خواهد          

نیروی کار سامل، جامعه سامل
فرحناز امیر لو

کارشناس ارشد          سالمت روان معاونت بهد         اشت د         انشگاه علوم پزشكی ایران

برگرفته از بسته اموزشی سالمت روان در محیط کار
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آتش و خشم

کتابی نوشته مایكل ولف روزنامه نگار و ستون نویس 
اه��ل ایاالت متحد         ه آمریك��ا می باشد          که د         ر 5 ژانویه 
2018 منتشر شد          و موضوعی انتقاد         ی و افشاگرایانه 
د         رب��اره ریاست جمه��وری د         ونالد          ترامپ و سیاست د         ر 
ایاالت متحد         ه آمریكا د         ارد         . این کتاب برای نخستین 
ب��ار توس��ط علی سالمی به فارس��ی ترجمه و د         ر 12 
بهم��ن 1396 از س��وی انتشارات مهر اند         یش منتشر 
شد          و د         ر همان روز به چاپ د         وم رسید         . ترجمه د         یگری 
از کتاب آتش و خشم توسط یاسین قاسمی منتشر و 

توسط انتشارات تیسا روانه بازار کتاب شد         .
حاشیه های مربوط به کتاب

پ��س از انتش��ار این کت��اب، ترامپ از طریق وکیلش 
چارلز هار د         ر علیه مایكل وولف و ناشر کتاب هنری 
هول��ت )Henry Holt( شكای��ت کرد          و آن ها را متهم 
ب��ه تهمت افترا ک��رد         . د         ر 8 ژانویه، الیزابت مک نامارا 
)Elizabeth McNamara(، وکیل انتشارات، پاسخ 
ای��ن شكای��ت را د         اد          و گف��ت هیچ عذرخواهی د         ر کار 
نخواه��د          بود          و توضی��ح د         اد          که شكایت هارد         ر حاوی 
هیچ اشتباهی خاصی د         ر کتاب نیست. جان سارِجنت 
)John Sargent( مد         ی��ر انتش��ارات د         ر نام��ه ب��ه 
همك��اران انتشارات نوشت: »به عنوان شهروند         ، باید          
تقاضا کنیم که رئیس جمهور ترامپ نخستین متمم 
قانون اساسی ما )آزاد         ی مطبوعات و آزاد         ی اند         یشه( را 

بفهمد          و به آن پایبند          باشد         .«

بهداشت روانی خانواده

کت��اب حاض��ر با نگ��اه در سالمت جسم و روان در 
ابع��اد ف��ردی و اجتماعی در 9 فصل تحت عناوینی 
همچ��ون ازدواج، نشاط و سرزندگی، بخشش، زیر 
منظومه ه��ای خان��واده، ارتباط مؤث��ر، صله رحم، 
معنوی��ت، تربی��ت دینی و... به رشته تحریر در آمده 
اس��ت ت��ا عملك��رد خان��واده¬ی دارای بهداشت 
روان��ی را به خوب��ی نمایان سازد و اینكه نشان دهد 
سالمت در بعد اجتماعی نیز همانند شكل انفرادی 
قابلی��ت ب��روز دارد. کت��اب مذک��ور از عناوی��ن و 
موضوع��ات درس��ی رشت��ه مطالعات خان��واده در 
مقط��ع کارشناسی می باشد ولی درعین حال قدرت 
کارب��رد در مقاط��ع باالت��ر و سای��ر رشته ه��ای 
دانشگاه��ی )روانشناسی، مش��اوره، علوم تربیتی 
و...( را نی��ز داراس��ت چ��ون تالش شد تا دیدگاهی 
تقریب��ًا یكپارچ��ه نسب��ت به بهداش��ت و سالمت 

خانواده ارائه دهد.

جام جهانی د         ر جواد         یه

کت��اب ج��ام جهانی د         ر جواد         یه د         استان چند          نوجوان 
پایین شه��ری ک��ه به د         نبال یک جای مناسب برای 
فوتبال ه��ای تابستانشان می گشتن��د          که ازقضا با 

پس��ر سفی��ر کان��اد         ا د         ر ای��ران آشن��ا می شون��د          و 
مسابق��ه ای را د         ر زمی��ن خاک��ی محله شان ترتیب 
می د         هن��د          ک��ه این موضوع همین جا تمام نمی شود          
تیم ه��ای د         یگ��ری هم از کشوره��ای د         یگر از راه 
می رسن��د          مث��ل اسپانیا، ایتالیا، ژاپ��ن و...چند          تا از 
بچه ه��ای کارگ��ر افغانی هم به ای��ن جمع اضافه 
می شون��د          و ج��ام جهان��ی کوچك��ی د         ر جواد         یه پا 
می گی��رد         ! کت��اب جام جهان��ی د         ر جواد         یه به خاطر 
قوه شخصیت پرد         ازی ب��االی نویسند         ه اش )د         اوود          
امیری��ان( توصی��ف عالی از فضای فوتبالی د         استان 

د         ارد         .

د         نیای قشنگ نو

کت��اب د         نی��ای قشنگ ن��و نمایان ترین اثر آلد         وس 
هاکسل��ی اس��ت. ای��ن کتاب یک رم��ان علمی – 
تخیل��ی محسوب می شود          که آلد         وس هاکسلی د         ر 
آن د         نی��ا را د         ر 600 س��ال آین��د         ه ب��ه تصویر کشید         ه 
است. کتاب د         نیای قشنگ نو د         ر مورد          ناکجاآباد         ی 
اس��ت ک��ه پیشرفت تكنول��وژی و علم، بخصوص 
عل��م ژنتی��ک به ح��د         ی رسید         ه است ک��ه امكان 
ساخت��ن انسان ه��ا د         ر مقیاس وسی��ع و به صورت 
کارخان��ه انسان س��ازی پد         ی��د          آمد         ه اس��ت. نظام 
سیاس��ی حاکم برجهان – د         ولت جهانی – باهد         ف 
ایجاد          یک جامعه طبقاتی فرآیند          تولد          انسان ها که 
د         ر کارخانه ه��ای تخم گی��ری و شرطی س��ازی د         ر 
سراسر د         نیا انجام می شود          را د         ست کاری می کند          و 
د         رنتیج��ه چند          گروه از انسان ها به عنوان محصول 
از ای��ن کارخانه ه��ا خارج می شون��د         ؛ آلفاها، بتاها، 
گاماها و اپسیلون ها. این رد         ه بند         ی  نزولی برحسب 
ه��وش و کارآی��ی ذهنی و اجتماع��ی انسان های 
تولید         ش��د         ه تنظیم ش��د         ه اس��ت و ه��ر رد         ه ی��ک 
تقسیم بن��د         ی د         اخل��ی مثب��ت و منف��ی نی��ز د         ارد         . 
بنابرای��ن رد         ه بن��د         ی، آلفا مثبت ه��ا ازنظر هوش و 
ویژگی ه��ای اجتماع��ی از همه برت��ر و واالترند          و 

تقریبًا شبیه به انسان های معمولی هستند         .

هفته جهانی ترویج تغذیه 
باشیرماد         ر )10 تا 16 مرد         اد         (

همه ساله در سراسر جهان، مراسم بزرگداشت 
هفت�ه جهاني ش�یرمادر )7-1 آگوس�ت( برگزار 
می ش�ود. ه�دف از برگزاری ای�ن هفته، افزایش 
آگاهی ه�ای عموم�ي در م�ورد اهمی�ت تغذی�ه با 
ش�یرمادر، فراه�م ک�ردن اطالع�ات و حمایت از 

تغذیه با شیر مادر است.
اول آگوس�ت به عنوان روز جهانی ش�یر مادر، به 
خاط�ر تصوی�ب اعالمی�ه اینوچنت�ي در ای�ن روز 
انتخاب ش�د؛ که بعداً به هفته جهانی تبدیل ش�د. 
اعالمیه اینوچنتي در س�ال 1990 توس�ط سران 
32 کش�ور و 10 آژان�س بین الملل�ی براي حفظ، 
حمای�ت و تروی�ج تغذیه با ش�یرمادر به تصویب 
رس�یده اس�ت. بر اس�اس این اعالمیه به عنوان 
بهتری�ن ش�روع براي تغذیه و س�المت مطلوب 
م�ادر و ک�ودک، تمامي زنان باید قادر به تغذیه ی 
انحصاري کودکانشان با شیر مادر باشند. تمامی 
ش�یرخواران بای�د از تول�د ت�ا 6 ماهگ�ي به طور 

انحصاري با ش�یرمادر و س�پس به تغذیه با ش�یر 
مادر همراه با غذاهای کمکي تا پایان دوس�الگی 

ادامه دهند.
هرس�ال ب�راي روز جهان�ي ش�یر م�ادر توس�ط 
 WABA )World Alliance for Breastfeeding
Action( ش�عاري اع�الم می ش�ود. ای�ن اتح�اد 
جهانی برای ترویج شیردهی، شبکه ای ارتباطی 
بی�ن اف�رادی اس�ت ک�ه به ط�ور جهان�ی ب�رای 
گس�ترش ش�یردهی و فرهنگ ش�یر دادن اقدام 
می کنن�د. ش�یر مادر، کاماًل ب�رای تأمین نیازهای 
تغذی�ه ای و ایمونولوژیک�ی کودک طراحی ش�ده 
اس�ت. تغذی�ه با ش�یر مادر ی�ک روش طبیعی و 
مطلوب تغذیه کودکان، ارتقادهنده پیوند عاطفی 
بین مادر و کودک بدون توجه به موقعیت اس�ت. 
گر چه نرخ ش�روع تغذیه با ش�یر مادر در جهان، 
نس�بتاً باال اس�ت؛  فقط 45 درصدآنان تغذیه با 
ش�یر م�ادر را ت�ا 24 ماهگ�ی ادام�ه می دهن�د. 

افزای�ش تغذی�ه مطلوب با ش�یر مادر می تواند از 
م�رگ بی�ش از 823 هزار ک�ودک و 20 هزار مادر 

در هرسال پیشگیری نماید.
موانع بسیاری برای ایجاد محیطی جهت حمایت 
از ش�یردهی زنان وجود دارد. این موانع ش�امل: 
کمبوده�ا در خدم�ات بهداش�تی، سیس�تم های 
و  کار  محی�ط  خان�واده،  جامع�ه،  حمایت�ی 
سیاس�ت های اشتغال هس�تند. بعالوه بازاریابی 
تهاجمی جانشین شونده های شیر مادر، وضعیت 

را بدتر می کند.
برای رس�یدن به هدف تعیین شده مجمع جهانی 
بهداش�ت )WHA( مبن�ی ب�ر حداق�ل 50درصد 
تغذی�ه انحص�اری با ش�یر مادر تا س�ال 2025، 
اقدام�ات هماهن�گ مورد نیاز اس�ت. درحالی که 
پیش�رفت های قابل توجه�ی ص�ورت گرفته، اما 
کاره�ای زی�ادی ب�رای پ�ر ک�ردن ش�کاف بین 

سیاست ها و اجرا باید انجام شود.

پاتوق مطالعه کتاب
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هفت�ه جهان�ی ترویج تغذیه با ش�یرمادر 
2018 بر موارد زیر تمرکز دارد:

1- پیشگیری از تمام انواع سوءتغذیه
 س�وءتغذیه ب�ه معن�ی کم  وزن�ی و نیز اضافه  وزن 
اس�ت؛ که با بیماری های غیرمس�ری ارتباط دارد. 
این دو فرم سوءتغذیه، پیامدهای عمده ای برای 

سالمت در کوتاه مدت و بلند مدت دارند.
 بر اساس بررسی های انجام شده؛ تغذیه با شیر 
م�ادر، خط�ر ابت�ال به  اضاف�ه وزن و چاقی را حدود 
10 درصد در مقایس�ه با تغذیه با ش�یرمصنوعی 

کاهش می دهد.
  2- تأمی�ن امنی�ت غذای�ی حت�ی در زم�ان 

بحران
 امنی�ت غذای�ی به معنای دسترس�ی به غذا برای 
تمام مردم در تمام اوقات اس�ت. این بس�تگی به 
دسترس�ی ب�ه م�واد غذایی، ت�وان مال�ی و انواع 
بحران ها )گرسنگی، بالیای طبیعی، درگیری ها و 

تخریب محیط زیست( دارد.
تغذی�ه مطل�وب ب�ا ش�یر م�ادر ب�رای س�المتی 
مادام العم�ر، رف�اه، تندرس�تی زن�ان و ک�ودکان 
حیات�ی اس�ت. برای�ن اس�اس س�ازمان جهانی 
بهداشت و یونیسف موارد زیر را توصیه می کنند:
 شروع زودهنگام تغذیه با شیر مادر ظرف یک 

ساعت اول تولد
 تغذیه انحصاری با ش�یر مادر برای 6 ماه اول 

زندگی
 ادامه تغذیه با شیر مادر تا 2 سالگی یا بیشتر، 
هم�راه ب�ا ش�روع غذاهای کمکی مغ�ذی کافی و 

سالم از پایان شش ماهگی به بعد
 3 - شکستن چرخه فقر

فق�ر نتیج�ه عوامل متعددی از جمله: گرس�نگی و 
س�وءتغذیه است. گرسنگی، خانواده های فقیر را 
ب�ه ی�ک مارپیچ نزول�ی هدایت می کن�د و مانع از 

خروج آنان از چرخه فقر می شود.
میلیون ه�ا نفر با گرس�نگی و س�وءتغذیه زندگی 
می کنن�د؛ زیرا به س�ادگی نمی توانند غذای کافی 
بخرن�د ی�ا غ�ذای مغذی تهیه کنند و یا نمی توانند 
به منابع کشاورزی که برای پرورش غذای کافی 

و خوب نیاز دارند، دسترسی داشته باشند.
هزینه ه�ای کوتاه م�دت و بلندمدت عدم تغذیه با 
ش�یر مادر، کل جامعه را به ش�یوه های زیر تحت 
تأثیر قرار می دهد: کودکانی که با شیر مادر تغذیه 
نمی ش�وند؛ ضری�ب هوش�ی کمت�ری داش�ته و 
ش�انس آن ه�ا برای دس�تیابی به آم�وزش خوب 
کمت�ر اس�ت. می�زان ک�م تغذیه با ش�یر م�ادر به 
افزای�ش بیم�اری و در نتیج�ه نی�از بیش�تر ب�ه 
افزای�ش  و  درمان�ی  بهداش�تی  مراقبت ه�ای 

هزینه های درمان ارتباط دارد. تغذیه با شیر مادر 
ب�ه پیش�گیری از ان�واع س�وءتغذیه کمک کرده و 
امنیت غذایی ش�یرخواران و کودکان خردس�ال را 
تأمی�ن می کن�د در نتیجه به م�ردم و ملت ها برای 
خ�روج از چرخ�ه گرس�نگی و فق�ر کمک می کند؛ 
بنابرای�ن زیربن�ا و اس�اس زندگی اس�ت. حفظ، 
ترویج و حمایت از تغذیه با شیرمادر امری حیاتی 
ب�رای ی�ک جهان پایدارتر اس�ت. مدت هاس�ت 
مشخص ش�ده، س�وءتغذیه به صورت کم وزنی و 
کوتاهی قد در کش�ورهای کم درآمد ش�ایع است. 
ع�الوه بر این مش�کل، اضاف�ه وزن و بیماری های 
غی�ر واگی�ر مرتب�ط ب�ا آن نی�ز در واق�ع عام�ل 
بزرگ ت�ری ب�رای ب�ار بیم�اری، در کش�ورهای 
کم درآم�د در مقایس�ه با کش�ورهای ب�ا درآمد باال 
است. کمبود تغذیه با شیر مادر می تواند با هر دو 
ش�کل کم وزن�ی و اضافه وزن در ک�ودکان مرتبط 
باشد. این دو شکل سوءتغذیه، پیامدهای مهمی 

در کوتاه مدت و بلندمدت بر سالمتی دارند.
 )wasting( سوءتغذیه کودک، به خصوص الغری 
اغل�ب نتیج�ه تغذی�ه مصنوع�ی در موقعیت ها و 
جوامع کم درآمد است. سازمان ملل امنیت غذایی 
را این گونه تعریف می کند: زمانی که تمام مردم، 
در تم�ام اوق�ات، دسترس�ی فیزیکی، اجتماعی و 
اقتص�ادی ب�ه غ�ذای کافی، س�الم و مغذی برای 
رف�ع نیازه�ای تغذی�ه ای خود جه�ت یک زندگی 
سالم و مولد دارند. 1000 روز اول زندگی حیاتی 
اس�ت؛ زیرا این زمانی اس�ت که اس�اس تکامل 
انس�ان در حال ش�کل گیری اس�ت. تغذیه با شیر 
م�ادر امنی�ت غذای�ی را برای ش�یرخواران از آغاز 
زندگ�ی فراه�م می کن�د و ب�ه امنی�ت غذایی کل 
خان�واده نی�ز کم�ک می کن�د. سیاس�ت هایی که 
تغذی�ه مطل�وب ش�یرخواران و ک�ودکان را حفظ، 
ترویج و حمایت می کند باید ش�امل تأمین امنیت 
غذای�ی ب�رای تمام زنان باردار و ش�یرده باش�د. 
تغذی�ه ب�ا ش�یر مادر ی�ک  راه حل جهان�ی، برای 
فراهم نمودن فرصت های برابر و ش�روع عادالنه 
زندگی برای تمام افراد اس�ت. این ش�یوه تغذیه، 
میلیون ها کودک را قادر می س�ازد که زنده بمانند، 
رش�د کنند و در مس�یر س�المت بهتر و آینده ای 
موفق تر قرار گیرند. شیر مادر برای شیرخواران و 
ک�ودکان نوپ�ا، مغذی تری�ن غ�ذا و از لحاظ مواد 
ایمونولوژیک بس�یار قوی اس�ت. غذایی است که 
می توان�د موج�ب تکام�ل مغز ش�ود و هی�چ ماده 
غذایی دیگری این ویژگی را ندارد. تغذیه با شیر 
 )IQ( م�ادر تکام�ل ش�ناختی و ضری�ب هوش�ی
ک�ودکان را تقوی�ت می کن�د و در نتیج�ه به ط�ور 
قابل توجه�ی ام�کان تحصی�الت، مش�ارکت در 

نی�روی کار و کس�ب درآم�د را در ط�ول عمر ارتقا 
می ده�د. بی توجه�ی و از دس�ت دادن این مرحله 
بحران�ی از رش�د مغ�ز، در ط�ول دوران کودک�ی 
می تواند منجر به زیان های قابل توجه ش�ناختی و 
اقتص�ادی ش�ود. تغذی�ه با ش�یر مادر س�المت و 
تندرس�تی زنان و کودکان را بهبود می بخش�د و 

پایه و اساس توسعه و آینده کشور است.

ش�عار هفته جهانی تغذیه با ش�یر مادر در 
س�ال 2018 عبارت اس�ت از: تغذیه با شیر 

مادر؛ زیربنای زندگی سالم
تغذی�ه مطل�وب ب�ا ش�یر مادر ب�ا اث�رات مثبت و 
مان�دگار، در ط�ول دوران زندگی مادر و کودک، به 
جلوگیری از تمام انواع سوءتغذیه کمک می کند. 
حف�ظ، حمای�ت و ترویج تغذیه با ش�یر مادر برای 
س�المتی س�یاره ما و س�اکنین آن حیاتی اس�ت. 
تغذیه با ش�یر مادر، بیش از آنکه زیربنای تکامل 
س�الم کودک باش�د، پایه و اس�اس توسعه کشور 
اس�ت. این یک تس�هیل کننده )اکوالی�زر( عالی 

است که به شکستن چرخه فقر کمک می کند.
ب�رای تروی�ج تغذی�ه ب�ا ش�یر مادر الزم اس�ت 
تالش ه�ای تیم�ی انج�ام ش�ود. ب�ا هم�کاری 
ذی نفعان و دست اندرکاران مختلف از بخش های 
مراقبت های بهداشتی، جامعه، محل کار و ازجمله 
مقام�ات محلی، می توانیم زنجیره گرم حمایت از 
م�ادران ش�یرده ایجاد کنیم. پیام های مس�تمر و 
سیس�تم ارجاع مناس�ب در سراس�ر این زنجیره 
گ�رم، ای�ن اطمینان را ایجاد خواهد کرد که مادر و 
ک�ودک از مزای�ای حمای�ت پوی�ا و کمک ه�ای 

تخصصی برخوردار می شوند.

1000 روز طالی�ی، فرصت�ی بی بازگش�ت، 
پنجره ای رو به آینده ای روشن

1000 روز طالی�ی، ش�امل 9 م�اه زندگ�ی داخل 
رحم�ی )270 روز( و 2 س�ال اول زندگ�ی ک�ودک 
)730 روز( اس�ت ک�ه بعن�وان ایام�ی حس�اس و 
طالیی در زندگی هر فرد شناخته شده و نقش بی 
نظی�ری در آین�ده ف�رد، اجتم�اع و کش�ور دارد. 
اتفاقات�ی ک�ه در هر ثانی�ه از این 1000 روز برای 
جنی�ن و ک�ودک رخ می ده�د اثری حیاتی دارد. در 
ای�ن 1000 روز، تخم�ک لق�اح یافت�ه تبدی�ل به 
انس�انی می ش�ود ک�ه بی�ش از 70 درص�د رش�د 
مغ�زی،40 درص�د رش�د قدی و 25 درصد رش�د 
وزنی خود را نس�بت به یک انس�ان بالغ بدس�ت 
آورده اس�ت. فرصت های این 1000 روز در هیچ 
مرحل�ه دیگ�ری از زندگ�ی تکرار نخواهند ش�د. 
حاکمیت، جامعه و خانواده در هیچ مرحله دیگری 

دکتر علیرضا رییسی؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
تغذیه با شیر مادر زیربنای سالمت مطلوب برای شیرخواران، کودکان خردسال و بالغین است. همچنین یک عامل حیاتي و مهم در 
سالمت و بقا شیرخواران و کودکان خردسال محسوب می شود. شیر مادر یک ماده زنده یا ترکیب بیولوژیكی بسیار پیچیده است که 
فعالی��ت حفاظت��ی و تنظیم کنن��ده ایمن��ی دارد. ش��روع زودهنگام تغذیه با شیر مادر ظرف ساع��ت اول تولد، می تواند جان یک میلیون 
ن��وزاد را در سرتاس��ر جه��ان نج��ات داده و تغذی��ه انحص��اری ب��ا شی��ر مادر در 6 ماه اول عم��ر، اثر حفاظتی در براب��ر بیماری ها بویژه 
عفونت ه��ای گوارش��ی و تنفس��ی دارد. متاسفان��ه ام��روزه سوءتغذی��ه هنوز هم از علل مرگ ومیر کودک��ان در سراسر جهان محسوب 
می ش��ود. ب��رای شیرخ��واران و کودک��ان زی��ر 2 س��ال، عواقب سوءتغذی��ه، اغلب غیرقابل برگشت بوده و اثرات س��وء آن در آینده آنان 
مشه��ود می ش��ود. یك��ی از اث��رات تغذی��ه ب��ا شیر م��ادر، کاهش ابتال و مرگ ومیر شیرخواران در مقایسه با شیرخوارانی است که به طور مصنوعی تغذیه می شوند و تأثیر 
آن در جوام��ع فقی��ر و مرف��ه ب��ه ی��ک ان��دازه است. بر اساس گزارشات یونیسف کاهش مرگ ومیر کودکان جهان تا ح��دود زیادی بخاطر مداخالت اساسي بهداشتي، 
مث��ل تغذی��ه زودرس و انحص��اري ب��ا شی��ر م��ادر بوده است. برنامه تروی��ج تغذیه با شیر مادر از سیاست ها و اولویت های بهداشتی کشور است. خوشبختانه ما همگام با 
نهض��ت جهان��ی تروی��ج تغذی��ه ب��ا شی��ر م��ادر و ب��ا الهام از تعالیم قران کریم، از سال 1370 بطور مدون این برنامه را باهدف تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول و 
ت��داوم شیرده��ي ت��ا 2 س��ال در کش��ور آغ��از کردی��م و طي سه دهه گذشته، تالش های قابل تقدیری برای ترویج تغذیه با شی��ر مادر و حمایت از مادران در کشورمان 
انجام ش��ده و دستاورده��ای چشمگی��ری در کاه��ش بیماری ه��ا و مرگ ومی��ر کودکان داشته اس��ت. در سطح سیستم بهداشتی؛ راه ان��دازی بیمارستان های دوستدار 
ک��ودک، آم��وزش م��ادران ب��اردار و شی��رده، آم��وزش علمی و عملی کارکنان بهداشتی درمانی و پزشكان اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، تدوین منابع آموزشی 

و... انجام شده است.

دکتر مسعود ناصری پور؛ ریاست دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
تغذی��ه مطل��وب ب��ا شی��ر م��ادر ب��رای سالمتی، رفاه و تندرستی زنان و کودکان حیاتی است. ش��روع زودهنگام تغذیه با شیر مادر ظرف 
ی��ک ساع��ت اول تول��د، تغذی��ه انحص��اری ب��ا شی��ر مادر در 6 م��اه اول زندگی و ادامه تغذیه با شیر مادر ت��ا 2 سالگی یا بیشتر، همراه با 
شروع تغذیه تكمیلی از پایان 6 ماهگی به بعد توسط سازمان جهانی بهداشت و یونیسف توصیه شده است. تغذیه مطلوب شیرخواران 
و کودک��ان خردس��ال ب��رای بق��ای رش��د و تكامل آن��ان بدیهی بوده و به عنوان یک موضوع مهم بهداشت��ی مطرح است. آمارها نشان 
می دهد تغذیه مطلوب با شیر مادر می تواند از مرگ بیش از 823 هزار کودک و 20 هزار مادر در هرسال در جهان پیشگیری نماید و 
ن��وزاد را در براب��ر بیماری ه��ای اسهال��ی، پنومون��ی و سپسیس ن��وزادی حفاظت کند. بر اساس نتایج بررسی DHS در کشور ایران سال 
1389، شاخ��ص تغذی��ه انحص��اری ب��ا شی��ر م��ادر در کودکان زیر 6 ماه کشور و استان تهران به ترتیب، 53.1 درصد و 49,9 درصد می باشد. بااینكه فعالیت های زیادی 
در جه��ت ارتق��اء ای��ن شاخص ه��ا ص��ورت گرفت��ه ام��ا الزم است ب��ا ارائه راهكارهای مداخله ای مؤثر در این راستا تالش نم��وده و از تغذیه با شیر مادر به عنوان بخش 

مهمی از تغذیه مناسب، امنیت غذایی و کاهش فقر دفاع کنیم.

دکتر حامد برکاتی؛ مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
دوره زمان��ی ه��زار روز اول عم��ر از ش��روع ب��ارداری م��ادر تا دومین سالگرد تولد کودک، بعن��وان دوره شكل گیری تكامل انسان؛ فرصت 
بی نظیری برای آینده سالم تر و شكوفایی کودکان است. فرصت های این هزار روز در هیچ مرحله دیگری از زندگی تكرار نخواهند شد. 
تغذی��ه مناس��ب در ای��ن دوره، تأثی��ر عمیق��ی ب��ر توانایی کودک برای رشد، یادگیری و غلبه بر فق��ر دارد. در کشور ما گسترش شبكه های 
بهداشتی درمانی کشور و دسترسي قشر عظیمي از مردم به مراقبت های بهداشتی اولیه در سال های متمادی، موجب ارتقا شاخص های 
بهداشت��ی و کاه��ش چشمگی��ر مرگ ومی��ر کودک��ان زیر 5 سال ب��ه 15,1 در هزار تولد زنده و زیر یک سال به 13,1 در هزار تولد زنده شده 
اس��ت.  تروی��ج تغذی��ه ب��ا شی��ر مادر ازجمله اقدامات انجام شده مؤثری است که تأثیر بسزایی بر رشد و تكامل و کاهش مرگ ومیر کودکان 
دارد؛ بطوری که شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول زندگی، اولین و حیاتی ترین گام برای کاهش مرگ ومیر شیرخواران و کودکان معرفی شده است. تماس فوری 
مادر و نوزاد پس از زایمان، بسیار حساس و مهم است؛ که موجب ایجاد پیوند عاطفي قوي بین مادر و نوزاد شده و نقش مهمی در شروع موفق و بهنگام شیردهی دارد. 

قابل توجه است که حمایت و مراقبت های بهداشتی مادر و نوزاد در روزها و هفته های اول، حمایت خانواده و همسر، تداوم شیردهی را تضمین می کند.

دکتر فربد عبادی فرد آذر؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
به منظ��ور بهره من��د نم��ودن م��ادران، کودک��ان و جامعه از مزایاي بی نظیر شیر م��ادر و در اجراي فرامین الهي مبنی بر ترویج این مائده 
آسمان��ي و ب��ر اس��اس اسن��اد و تعه��دات بین الملل��ی سالمت شیرخواران و م��ادران، برنامه ترویج تغذیه باشیرم��ادر، بعنوان بخشي از 
برنامه های جامع تغذیه و سالمت مادر و کودک و از اجزاء کلیدي اولویت ها و مراقبت های بهداشتي کشور محسوب می شود. تغذیه 
با شیر مادر زیربنای بقا و سالمت کودک است به دلیل آنكه تغذیه ای ضروری، بی نظیر و بدون جایگزین برای رشد و تكامل کودک 
فراه��م می کن��د. شیرده��ی م��ادر بهتری��ن روش�ی است که می تواند نیازهاي عاطفی ک��ودک را تأمین نماید و موجب ایجاد دلبستگی 
ایم��ن در ک��ودک ش��ود. تم��اس چشم��ی و پوستی ک���ه در حین شیردهی با کودک برقرار می شود، می توان��د به رشد عواطف سالم در 
کودک منجر شود. در آغوش گرفتن ک�ودک و ص�حبت کردن با او در هنگام شیردهی، به رشد بیشتر قواي شناختی کودک کمک می کند. در هنگام شیردهی، به 

دلیل ارضاي روانی که براي مادر ایجاد می شود، اضطراب و افسردگی در مادر کاهش می یابد.
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زایم�ان در بیمارس�تان می تواند بر جوانب عملی 
ش�یردهی مث�ل چگونگ�ی پس�تان گرفت�ن و 

روش های شیردهی متمرکز شود.
  5. مادر از مداخله زایمانی مناس�ب برخوردار 

باشد.
در ای�ن زم�ان از انج�ام مداخ�الت بی م�ورد باید 
پرهی�ز ش�ود. تم�اس پوس�تی مادر و ن�وزاد باید 
بالفاصله پس از تولد انجام و تغذیه با ش�یر مادر 
طی س�اعت اول بعد از زایمان ش�روع ش�ود، مگر 
اینک�ه وضعی�ت پزش�کی م�ادر یا نوزاد ش�رایط 
دیگری ایجاب کند. تغذیه اولیه با شیر مادر نباید 
قط�ع نگ�ردد و م�ادر و ش�یرخوار ت�ا حداق�ل یک 

ساعت در کنار یکدیگر باشند.

از مزایای برقراری تماس پوس�ت باپوست 
م�ادر و ن�وزاد بالفاصل�ه بع�د از زایم�ان 

می توان به:
تثبی�ت درجه حرارت ن�وزاد، آرامش مادر و نوزاد، 
تس�ریع و تس�هیل پیون�د عاطف�ی م�ادر و نوزاد، 
ش�روع تغذیه از پس�تان و برقراري جریان ش�یر، 
تنظیم تنفس و ضربان قلب نوزاد، افزایش قدرت 
دفاع�ی ب�دن ن�وزاد و گریه کمتر ن�وزاد که باعث 

استرس و صرف انرژی کمتر اشاره کرد.
ب�ه ای�ن منظ�ور در زایم�ان طبیع�ي کارکن�ان 
بیمارس�تان دوس�تدار کودک، ن�وزاد را بالفاصله 
پ�س از تول�د، لخت روي س�ینه م�ادر و در تماس 
پوس�ت باپوس�ت ب�ا مادر قرارمی دهن�د. نوزاد را 
خش�ک کرده و مادر و نوزاد را باهم می پوش�انند و 
ای�ن تم�اس را حداق�ل ت�ا پای�ان اولی�ن تغذیه 
ش�یرخوار ادامه می دهند و از هر دو )مادر و نوزاد( 
مراقبت می کنند. معموالً طي یک ساعت اول پس 
از زایمان اولین شیردهی انجام می شود؛ تا اولین 
تغذی�ه نوزاد، با آغوز باش�د. در مادران س�زارین 
ش�ده ک�ه هش�یار هس�تند، نی�ز همی�ن اقدامات 
صورت می گیرد؛ اما اگر مادر با بیهوش�ي عمومي 
س�زارین ش�ده باش�د، بالفاصله بعد از به هوش 
آمدن مادر این تماس برقرار می شود و شیردهی 

را می تواند شروع کند.
به منظ�ور تقوی�ت تمای�ل م�ادر برای ش�یردهی، 
کنت�رل درد، بای�د به نحوي متعادل انجام گیرد؛ تا 
صرف�اً موج�ب کاه�ش درد م�ادر ش�ود. مصرف 
خواب آورها و داروهای بیهوش�ی در حین زایمان؛ 
انتخاب نوع داروي خواب آور و فواصل دوزها باید 
باه�دف کاهش اثرات زی�ان آور آن ها، بر توانایي 
شیر خوردن نوزاد صورت پذیرد. با انجام زایمان 
طبیع�ی، برق�راری تماس پوس�تی م�ادر و نوزاد و 
ش�روع تغذیه با ش�یر مادر در س�اعت اول تولد در 

زایم�ان طبیع�ی، به مراتب راحت تر خواهد ش�د. 
ش�رایط  در  مگ�ر  س�زارین  انج�ام  از  بای�د 

اجتناب ناپذیر پرهیز گردد.
برای حمایت مادران در مراحل بارداری و زایمان، 
تغذی�ه موف�ق ن�وزاد و نیزکودکان زیر 2 س�ال، با 
ش�یر م�ادر ک�ه در بخش ه�ای کودکان بس�تری 
می شوند، اجرای صحیح ده اقدام بیمارستان های 
دوس�تدار کودک، به عن�وان معیارهای بین المللی 
توصیه ش�ده اس�ت. راه اندازی بیمارس�تان های 
دوس�تدار ک�ودک ی�ک نهضت جهانی اس�ت که 
توس�ط یونیسف و سازمان جهانی بهداشت آغاز 

شده است. 
ه�دف آن اعط�اء بهتری�ن ش�روع به هر ن�وزاد از 
طری�ق برق�راری و ارائه مراقبت های بهداش�تی 
مناس�ب ب�رای حمای�ت از تغذی�ه ب�ا ش�یر مادر، 
به عن�وان ی�ک رفت�ار معم�ول در جوامع مختلف و 
اجرای 10 اقدام برای تغذیه موفق با شیر مادر و 
خاتمه دادن به توزیع رایگان یا ارزان قیمت شیر 

مصنوعی در بیمارستان ها می باشد.

ده اق�دام ب�راي تغذیه موفق با ش�یر مادر 
دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در 

بیمارستان های دوستدار کودک:
 1- سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر 
در مع�رض دی�د کلی�ه کارکن�ان نص�ب و به آن ها 
ابالغ ش�ده باش�د و براي اطمینان از ارتقاء کیفیت 
خدمات، به طور مستمر توسط کمیته بیمارستاني 

ترویج تغذیه با شیر مادر پایش شود.
2- کلی�ه کارکن�ان به منظ�ور کس�ب مهارت های 
الزم براي اجراي این سیاس�ت آموزش های قبل 

از خدمت و مکرر حین خدمت ببینند.
 3- مادران باردار را در زمینه مزایاي تغذیه با 
ش�یر م�ادر، چگونگ�ي ش�یردهي و ت�داوم آن، 
ع�وارض تغذی�ه مصنوع�ي، بط�ري و گول زن�ک 

آموزش دهند.
 4- ب�ه م�ادران کمک کنند، تا تماس پوس�ت 
باپوس�ت را از لحظ�ه تول�د و تغذیه نوزاد با ش�یر 
مادر را در س�اعت اول تولد ش�روع کنند و در کلیه 
بخش ها برنامه تجویز دارو و انجام آزمایش�ات و 
اعمال جراحي به گونه ای طراحي گردد که اختالل 

در تغذیه از پستان مادر ایجاد نکند.
 5- ب�ه م�ادران روش تغذی�ه ب�ا ش�یر مادر و 
چگونگ�ی حف�ظ و تداوم ش�یردهي را )در صورت 
بیماري مادر یا ش�یرخوار، اش�تغال مادر( آموزش 
دهن�د و ب�رای ح�ل مش�کالت ش�یردهي کمک و 

حمایت کنند.
 6- به ش�یرخواران س�الم در 6 ماه اول عمر 

به جز ش�یر مادر و قطره ویتامین، هیچ گونه غذا یا 
مایع�ات دیگ�ر )آب، آب قن�د...( ندهن�د. )مگر در 

صورت ضرورت پزشکي(
 7- برنام�ه هم اتاق�ی م�ادر و ش�یرخوار را در 
طول ش�بانه روز اجرا کنند و در بخش های اطفال 
تسهیالت الزم براي اقامت شبانه روزی مادران و 

نیازهای فیزیکي و عاطفی آنان را تأمین نمایند.
 8- م�ادران را ب�ه تغذی�ه برحس�ب می�ل و 
تقاضای ش�یرخوار با ش�یر مادر تش�ویق، کمک و 

حمایت کنند.
پس�تانک  و  ش�یر  شیش�ه  از  مطلق�اً   -9  

)گول زنک( استفاده نکنند.
 10- تش�کیل گروه ه�ای حمای�ت از م�ادران 
ش�یرده را پیگی�ري نماین�د و اطالعات�ي در مورد 
گروه ه�ای حام�ي و مراکز مش�اوره ش�یردهي در 

اختیار والدین قرار دهند

اهمیت و اصول تغذیه با شیر مادر:
همان طور که کودکان در زمینه رشد و تکامل باهم 
تفاوت های زیادي دارند، در زمینه روش تغذیه با 
شیر مادر همه یکسان نیستند. لذا در بحث تغذیه 
با ش�یر مادر باید تفاوت های فردي را هم در نظر 

گرفت.

رعای�ت اص�ول زیر در ارتباط ب�ا تغذیه با 
شیر مادر ضروري است:

 1. برقراري تماس پوس�ت با پوس�ت مادر و 
نوزاد بالفاصله پس از تولد

 2.  ش�روع تغذی�ه ن�وزاد ب�ا آغ�وز به مح�ض 
مش�اهده عالئ�م آمادگ�ی نوزاد طي س�اعت اول 
تول�د، کم�ک به ش�یرخوار ب�رای گرفتن صحیح 
پس�تان و ادامه تغذیه ش�یرخوار فقط با شیر مادر 
ب�دون ه�ر ن�وع ماده غذایی دیگ�ر )مصرف قطره 

ویتامین ها مجاز است(
 3. دفع�ات تغذی�ه با ش�یر م�ادر به طور مکرر 
برحس�ب تقاضای ش�یرخوار در شب و روز، مدت 

تغذیه در هر وعده نامحدود
 4.  در کن�ار ه�م ب�ودن م�ادر و نوزاد در ش�ب و 

روز
 5.  پرهی�ز از دادن گول زن�ک )پس�تانک( و 

بطری به شیرخوار
 6. ش�روع غذاهای کمکی از پایان 6 ماهگی 
به بعد، با افزایش تدریجی مقدار و تنوع غذاهای 
نیمه جامد و جامد و همراه با ادامه تغذیه شیرخوار 

با شیر مادر
 7. ت�داوم تغذی�ه ب�ا ش�یر مادر در س�ال دوم 

همراه با استفاده از غذاهاي سفره خانواده

از زندگی اینقدر فرصت نخواهند داش�ت تا برای 
آینده سرمایه گذاری کنند.

در این 1000 روز سالمت، رشد و تکامل، تغذیه، 
آم�وزش، ایمن�ی و مراقبت برای کودک و خانواده 

وی نقش حیاتی و کلیدی دارند.
همه والدین می خواهند کودکانش�ان به س�المتی 
رش�د کنند و از فرصت رس�یدن به پتانس�یل کامل 
خ�ود بهره من�د ش�وند. ای�ن فرصت بین ش�روع 
ب�ارداری م�ادر و دومی�ن س�الگرد تول�د فرزند او 

بیش از هر زمان دیگر فراهم است.
تغذی�ه انحص�اری با ش�یر م�ادر، زیربن�ای بقا و 
س�المت ک�ودک اس�ت؛ ب�ه دلیل آنک�ه تغذیه ای 
ضروری، بی نظیر و بدون جایگزین برای رش�د و 

تکامل کودک فراهم می کند.
تغذی�ه انحص�اری با ش�یر م�ادر به عن�وان اولین 
ایمن سازی کودکان، حفاظت در برابر عفونت های 
تنفسی، اسهال و سایر بیماری های تهدیدکننده 
زندگ�ی را فراه�م می کن�د و همچنی�ن دارای اثر 
حفاظت�ی در براب�ر چاقی و برخ�ی از بیماری های 
غی�ر واگی�ر در مراحل بعدی زندگی اس�ت. ش�یر 
مادر تا انتهای یک س�الگی غذای اصلی کودک و 
پ�س ازآن ت�ا 2 س�الگی و حت�ی بع�دازآن نق�ش 
تغذی�ه مکم�ل و کمک�ی را ب�رای ش�یرخوار دارد. 
م�واد مغ�ذی موجود در ش�یر مادر ب�رای کودک با 
هی�چ غ�ذای دیگری قابل جبران نیس�ت. تغذیه 
مناسب در این دوره 1000 روزه، تأثیر عمیقی بر 
توانایی کودک برای رشد، یادگیری و غلبه بر فقر 
دارد ک�ه می تواند س�المت، ثبات، رفاه و موفقیت 
جامع�ه را در طوالنی م�دت تأمی�ن نماید. امروزه 
س�وءتغذیه هنوز هم از علل مرگ ومیر کودکان در 
ب�رای  می ش�ود.  محس�وب  جه�ان  سراس�ر 

ش�یرخواران و ک�ودکان زی�ر 2 س�ال عواق�ب 
س�وءتغذیه به وی�ژه س�وءتغذیه ش�دید، اغل�ب 
غیرقابل برگش�ت بوده و اثرات س�وء آن در آینده 
آنان مشهود می شود. سوءتغذیه می تواند زندگی 
ک�ودکان زی�ر 2 س�ال را تهدی�د نمای�د، موج�ب 
تضعیف سیس�تم ایمنی بدن کودک ش�ده و او را 
مس�تعد مرگ ناش�ی از ابتال به بیماری های شایع 
مانند ذات الریه، اس�هال و ماالریا نماید. با تمرکز 
بر ارتقا تغذیه مادران و کودکان در پنجره 1000 
روز اول زندگ�ی می ت�وان مطمئ�ن ب�ود که کودک 
می کن�د.  زندگ�ی  س�ازنده تر  و  س�الم تر 
س�رمایه گذاری در تغذیه بهتر در طی 1000 روز 
می توان�د ب�ه خانواده ه�ا، جوام�ع و کش�ورها در 
شکس�تن چرخ�ه فق�ر کمک کند. متأس�فانه یک 
کودک از هر چهارکودک درسراسرجهان به علت 
سوءتغذیه، زندگی را در شرایط بسیار نامساعدی 
آغ�از می کن�د. اما م�ا می توانیم این را تغییر دهیم. 
هم�راه ب�ا یکدیگرمی توانیم ش�روع عادالنه را به 
هم�ه ک�ودکان اعط�ا کنیم. همه کودکان س�زاوار 

شروع خوب زندگی هستند.
راه حل ه�ای ایج�اد تغییر برای ارتقا تغذیه در طی 
1000 روز ک�ه ب�ه آس�انی در دس�ترس، عملی و 

مقرون به صرفه هستند عبارتند از:
 1. اطمین�ان از اینک�ه م�ادران و ک�ودکان 
ویتامین ها و مواد معدنی ضروری موردنیازشان را 

دریافت می کنند.
 2. تروی�ج ش�یوه های مطل�وب تغذیه ازجمله 
تغذی�ه ب�ا ش�یر مادر و غذاهای مناس�ب و س�الم 

برای شیرخواران
 3. درمان کودکان دچار سوءتغذیه با غذاهای 

ویژه، درمانی

ش�رایط و مراقبت های الزم براي موفقیت 
تغذیه با شیر مادر

مطل�وب  تغذی�ه  توصیه ه�ای  اج�راي  ب�راي 
ش�یرخواران، مراقبت های خاصي الزم اس�ت تا 
شرایط مناسب برای دسترسي تمام شیرخواران 
ب�ه ای�ن روش تغذی�ه اطمین�ان حاص�ل ش�ود 

ازجمله:
 1. نطف�ه حاصل�ه، از پ�دری با تغذیه و ش�یوه 

زندگی سالم تشکیل شده باشد.
تغذیه مناس�ب پدر باعث تقویت سیس�تم ایمني 

او و بارورتر شدن اسپرم می گردد.
 2. مادر با آمادگی وارد دوره بارداری شود:

تغذی�ه م�ادر در دوران قب�ل از لق�اح براي ارتقاي 
س�المت جنین، نوزاد و تغذیه با ش�یر مادر بس�یار 
حیات�ي اس�ت. کمب�ود بعض�ی ریزمغذی ه�ا در 
هفته ه�ای اول ب�ارداری، م�واد غذای�ی تراتوژن 
)ال�کل و داروه�ای غیرمج�از( مص�رف بعض�ی 
موادمض�ر مانن�د دخانیات، کافئی�ن و مواد مخدر 

برای سالمتی جنین و نوزاد مضر می باشد.
تغذیه و فعالیت بدنی مناس�ب قبل از بارداری به 
تضمین اضافه وزن مناس�ب طی بارداری، کاهش 
احتم�ال خطرات�ی نظی�ر دیاب�ت حاملگ�ی و پره 

اکالمسی کمک خواهد کرد.
 3. م�ادر از تغذی�ه مناس�ب دوران ب�ارداری 

برخوردار باشد:
س�وءتغذیه م�ادر در دوران ب�ارداری، خط�ر تولد 
ن�وزاد ک�م وزن را افزای�ش می ده�د. این گون�ه 
بیش�تر در مع�رض خط�ر عفون�ت،  ن�وزادان 
ناتوانی ه�ای یادگی�ری، نقص تکام�ل فیزیکی و 

مرگ طی یک سال اول زندگی قرار می گیرند.
 4. م�ادر دان�ش کاف�ی درباره مزایای تغذیه با 

شیر مادر داشته باشد:
آم�وزش خان�م ب�اردار و همس�رش درب�اره تولد 
کودک و تغذیه باش�یرمادر یک بخش ضروری از 
مراقبت های دوران بارداری اس�ت. آموزش سایر 
اعضای خانواده که می توانند تغذیه با شیر مادر را 
حمای�ت کنن�د؛ باید در مراکز بهداش�تي درماني، 
مطب پزش�ک یا کلینیک انجام ش�ود. برای این 
منظور باید آموزش ش�یردهی در بارداری، بعد از 
زایم�ان و قب�ل از ترخی�ص م�ادر و ن�وزاد انج�ام 

شود.
ضروری اس�ت زنان باردار، با آگاهي کافي که در 
دوره قبل از زایمان کسب کرده اند؛ جهت زایمان 

در بیمارستان حاضرشوند.
ثابت ش�ده اس�ت، آموزش مادر قبل از زایمان در 
شروع موفق و نیز افزایش مدت شیردهی بسیار 
مؤث�ر اس�ت. در ای�ن ص�ورت آموزش های بعد از 
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به ط�ور مؤث�ری تغذی�ه می ش�ود و ش�یر کاف�ي 
دریاف�ت می کن�د، از روز 4 ت�ا 5 پ�س از تول�د، 
ش�روع ب�ه افزای�ش وزن به می�زان تقریباً 15 تا 
30 گ�رم در روز می نمای�د. چنانچ�ه نوزادی که با 
ش�یر م�ادر تغذیه می ش�ود؛ وزن�ش در 2 هفتگي 
کمتر از وزن زمان تولدش باشد، نیازمند ارزیابي 
دقی�ق و مداخل�ه اس�ت. به�ر حال ح�دود حداقل 
)600 گ�رم( ی�ا بیش�تر افزای�ش وزن در م�اه 
وزن  اس�ت  ممک�ن  گاه�ي  اس�ت.  مطل�وب 
ش�یرخواري، ب�دون بیم�اري در ط�ول یک هفته، 
خیل�ي کم اضافه ش�ود؛ ام�ا در هفته های بعد این 
کمب�ود را جب�ران نمای�د. ای�ن تفاوت ه�ا در وزن 
گیري هفتگي، کاماًل طبیعي اس�ت اما وزن گیري 
ماهانه ثابت است. سریع ترین وزن گیري در سه 
م�اه اول عم�ر وج�ود دارد و پ�س ازآن آهس�ته تر 
می ش�ود. راه های دیگر تش�خیص کفایت ش�یر 
م�ادر، ت�ا زماني که ش�یرخوار به طور انحصاري با 
ش�یر م�ادر تغذیه می ش�ود؛ عبارتن�د از: تعداد 6 
کهن�ه مرط�وب یا بیش�تر در 24 س�اعت با ادرار 
کمرن�گ از روز چه�ارم تول�د به بعد، اجابت مزاج 
8-3 بار در 24 ساعت )بعد از یک ماهگی ممکن 
اس�ت این دفعات کاهش یابد و حتی هرچند روز 
یک ب�ار، ی�ک اجاب�ت مزاج نرم و حجیم داش�ته 
باش�د بدون اینکه بیمار باش�د( و هش�یار بودن، 

قدرت عضالنی مناسب و پوست شاداب.
 گریه شیرخوار:

برخي مادران به دلیل این که شیرخوار زیاد گریه 
می کند دادن غذا و مایعات غیرضروری را شروع 
می کنن�د. ای�ن مادران تصور می کنند، شیرش�ان 
ناکاف�ي و کودکش�ان گرس�نه اس�ت. در اغل�ب 
م�وارد، نه تنه�ا دادن غ�ذا و مایعات اضافي گریه 
شیرخوار را کم نمي کند، بلکه گاهي اوقات باعث 
بی ق�راری بیش�تر او نی�ز می ش�ود. کج خلق�ی و 
بی قراری یا کولیک ش�یرخوار، همیش�ه به علت 

گرسنگي و کافي نبودن شیر مادر نیست.
دالی�ل زی�ادي ب�راي گری�ه وج�ود دارد ک�ه باید 
بررس�ي ش�وند؛ ازجمله: گرما، کثیف�ي، تنهایي، 
دود سیگار، لباس نامناسب، نور، بیماري و غیره. 
ش�یرخوار با گریه کردن براي رفع مش�کل خود 
ک�ه ممک�ن اس�ت، در درون او یا محیط اطرافش 
باش�د؛ کم�ک می طلب�د ک�ه باید بررس�ي و رفع 

شود.
 امتناع از پستان گرفتن:

یکي از علل قطع ش�یردهي، امتناع ش�یرخوار از 
گرفت�ن پس�تان اس�ت ک�ه اگرچ�ه اکث�ر اوقات 
برط�رف می ش�ود؛ ول�ي ممک�ن اس�ت باع�ث 
پریش�اني مادر ش�ود. بسته به سن شیرخوار علل 

امتن�اع از گرفت�ن پس�تان و درنتیج�ه روش های 
تشویق او به گرفتن پستان متفاوت است:

1. اگ�ر ن�وزاد از روز اول تولد، پس�تان مادر را 
نگی�رد؛ بای�د ازنظ�ر تم�ام مش�کالت پزش�کي 

بیماری ها معاینه شود.
2. در روزه�اي دوم ت�ا چه�ارم تولد، احتقان 
پس�تان م�ادر، بازت�اب ق�وي جهش ش�یر )رگ 
کردن ش�دید پس�تان( یا تأخیر یا مهار آن را باید 

در نظر گرفت.
3. امتن�اع بی�ن هفته ه�ای اول تا چهارم تولد، 
ممکن است به دلیل سردرگمي درگرفتن پستان 
به خاطر اس�تفاده از بطری و پس�تانک، زخم نوک 
پس�تان ناش�ي از وضعیت نادرس�ت ش�یردهي، 
احتقان پستان مادر، برفک دهان، عفونت گوش 
نوزاد، حساسیت به مواد غذایي یا دارویي خورده 

شده توسط مادر و تغییر مزه شیر باشد.
4. ش�یرخوار در س�ن یک تا 3 ماهگي، ممکن 
اس�ت به علت دل دردهای قولنجی )کولیکي( در 
موق�ع ش�یر خ�وردن، از گرفت�ن پس�تان امتناع 

نماید.
5. از 3 ماهگي به بعد، امتناع ممکن اس�ت به 
دلیل کاهش تمایل به شیر خوردن، در اثر مصرف 
زودت�ر از موع�د غذاه�ای کمکی، آب میوه یا آب و 
همچنین در شیرخواران بزرگ تر به علت مصرف 
بی�ش از معم�ول غذا، یا آش�فتگي و بازیگوش�ي 
ش�یرخوار و توجه بیش�تر او به محیط اطراف و یا 

دندان درآوردن باشد.

اقدامات�ي ک�ه در موارد امتن�اع از گرفتن 
پستان کمک کننده است:

1. ک�ودک تم�ام م�دت در کنار مادر باش�د نه 
مراقب دیگري. او باید تمام مدت و نه فقط موقع 
ش�یردهي با ش�یرخوار تماس پوس�ت به پوست 

داشته باشد.
2. مادر با شیرخوارش بخوابد.

3. هر زمان کودک تمایل به مکیدن داش�ت، 
مادر به او ش�یر بدهد: وقتي ش�یرخوار خواب آلود 
اس�ت ی�ا بع�د از تغذی�ه با فنجان؛ ی�ا وقتي مادر 
رفلک�س جه�ش ش�یر را احس�اس ک�رد؛ یعني 

وقتی که پستانش رگ کرد.
مادر به شیرخوار کمک کند تا پستان   .4
را بگیرد، کمي از شیرش را داخل دهان شیرخوار 
بدوش�د. وضعیت بغل کردن ش�یرخوار را اصالح 
کن�د ت�ا او بهت�ر بتواند پس�تان را دردهان بگیرد 
)وضعیت های مختلف را امتحان کند(. مادر نباید 
به پش�ت سر ش�یرخوار فشار بیاورد یا پستانش 

را تکان دهد.
 5. ش�یرخوار را ب�ا فنج�ان تغذی�ه کن�د: در 
ص�ورت امکان ش�یر دوش�یده ش�ده خ�ودش را 

بدهد.
 6. به هیچ وجه نباید از بطري، س�ر شیش�ه و 

گول زنک استفاده نماید.
  7.س�ایر اف�راد خان�واده در کاره�اي خان�ه و 
هم چنی�ن مراقب�ت از ک�ودکان بزرگ ت�ر کم�ک 

کنند.

وضعی�ت صحی�ح بغ�ل کردن و پس�تان 
گرفتن شیرخوار برای تغذیه با شیر مادر:

همه مادران به طور طبیعي و غریزي، عالقه مند به 
تغذی�ه فرزن�دان خ�ود با ش�یر مادر هس�تند؛ اما 
شیردهي و تغذیه شیرخوار با شیر مادر فرآیندي 
اس�ت ک�ه نیاز ب�ه آموختن و کس�ب مهارت های 
الزم دارد. یک�ي از ن�کات مه�م و ض�روري ک�ه 
م�ادران نی�از دارند بیاموزن�د، وضعیت صحیح در 
آغوش گرفتن و به پس�تان گذاش�تن ش�یرخوار 
اس�ت. زیرا وضعیت نادرس�ت ش�یردهي موجب 
بس�یاري از مش�کالت پستاني و شیردهي ازجمله 
زخم، درد و ش�قاق نوک پس�تان، احتقان، دریافت 
کم ش�یر توس�ط ش�یرخوار و امتناع او از گرفتن 
پستان... و درنتیجه شروع بی مورد تغذیه با شیر 
کمکی توس�ط مادر، بجاي رفع مشکل شیردهي، 
باالخره محرومیت شیرخوار از شیر مادر می شود. 
پ�س بای�د به نحوه در آغوش گرفتن ش�یرخوار و 
پستان گرفتن و مکیدن او به ویژه دریکی دو هفته 
اول ش�یردهي، توجه خاصي داش�ته باش�ید. اگر 
نحوه در آغوش گرفتن شیرخوار و پستان گرفتن 
او مطلوب باش�د: مانع زخم ش�دن نوک پستان ها 
می شود و مکیدن صحیح کودک نیز تولید شیر را 
بیش�تر می کن�د. مادران�ي که به طور م�داوم دچار 
زخم نوک پستان یا ماستیت می شوند یا شیرخوار 
به کندی وزن اضافه می کند ممکن اس�ت به دلیل 
نح�وه نادرس�ت در آغ�وش گرفتن و ش�یر دادن 

باشد.

ن�کات کلی�دی وضعیت صحیح در آغوش 
گرفتن شیرخوار:

 ب�دن ش�یرخوار روب�روي م�ادر و در تم�اس 
نزدیک با بدن او اس�ت. س�ر، گردن، گوش و تنه 
ش�یرخوار در امتداد یک خط مس�تقیم قرارگرفته، 

صورت�ش روب�روي پس�تان م�ادر و چان�ه اش به 
پستان چسبیده است.

 ده�ان کام�اًل باز و لب تحتاني او به طرف خارج 
برگش�ته و قس�مت کمي از هاله پس�تان در باالی 
لب فوقاني او مشاهده می شود و شاید در زیر لب 
تحتان�ي نش�انه ای از هاله پس�تان دیده نش�ود. 
مکیدن ه�ا کن�د ولي عمیق ب�وده و صداي بلعیدن 

شیر به خوبی شنیده می شود.
 ش�یرخوار پ�س از احس�اس رضای�ت و س�یر 
ش�دن، خودش پستان را رها می کند. مادر هنگام 

شیر دادن احساس درد و ناراحتي نمی کند.
 پس�تان م�ادر با س�وراخ های بیني ش�یرخوار 

فاصله دارد و راه تنفس او را نمی بندد.

وضعیت صحیح پس�تان ب�ه دهان گرفتن 
شیرخوار:

اگ�ر ن�وزاد س�المی ک�ه به موق�ع متولدش�ده، در 
آغ�وش م�ادر ق�رار گی�رد؛ توانای�ي جس�تجوي 
پس�تان، مکیدن و بلعیدن ش�یر )قورت دادن( را 
دارد. ولي باید به او بیاموزید، که چگونه پستان را 
در ده�ان بگی�رد. ش�یرخوار بای�د ع�الوه بر نوک 
پس�تان، قسمت بیشتر هاله قهوه ای اطراف نوک 
پس�تان، که مخازن ش�یري در زیر آن قرار دارند؛ 
را در ده�ان بگی�رد. در ای�ن صورت نوک بلندي در 
ب�ا  مي توان�د  او  و  می ش�ود  ایج�اد  دهان�ش 
آرواره هایش بر مخازن ش�یر فش�ار وارد نماید و 
شیر را دردهان خود دوشیده و ببلعد. مسئله مهم 
در درس�ت ب�ه ده�ان گرفت�ن پس�تان، قابلی�ت 
کشش�ي بافت آن اس�ت و شکل نوک پستان اعم 
از ص�اف، کوت�اه، بلند یا فرورفته نقش چنداني در 
وضیعت شیر خوردن ندارد؛ به شرط آنکه قسمت 
بیش�تري از هال�ه در ده�ان ش�یرخوار قرارگرفته 

باشد.

 چن�د توصی�ه کارب�ردی به م�ادران برای 
شیردهی موفق:

1. م�ادر آرام�ش داش�ته چ�ون اضط�راب و 
نگران�ي مان�ع رگ کردن پس�تان و جریان یافتن 

شیر می شود.
2. گرس�نه نمان�د و غذاه�اي ت�ازه و طبیع�ي 

مصرف کند.
3. مص�رف غذاه�اي مغذي ب�ه مقدار کم و در 
دفع�ات بیش�تر، بهتر از 2 ت�ا 3 وعده غذا با حجم 

زیاد است، رژیم الغری نگیرد.
4. در ح�د رف�ع تش�نگي خ�ود آب و س�ایر 

مایعات بنوشد.
5. فعالیت جسمي مناسب داشته باشد.

قرص ه�ای  و  دخانی�ات  اس�تعمال  از   .6
پیشگیري از بارداري ترکیبي پرهیز کند.

7. نس�بت ب�ه توانای�ي خود براي ش�یردهي 
اعتماد به نفس و اطمینان خاطر داشته باشد.

8. فوراً و با کوچک ترین مش�کلي، خودسرانه 
تصمی�م ب�ه تغذی�ه ش�یرخوار با ش�یر مصنوعی 
نگیرد و براي مشاوره به مراکز بهداشتي درماني 

مراجعه کند.

برخی مشکالت شایع شیردهی:
یکي از شایع ترین علل قطع شیردهي این است 
ک�ه م�ادر فکر می کند، ش�یر کافي ن�دارد. تقریباً 
تم�ام م�ادران می توانن�د ب�راي یک ی�ا حتي دو 
ک�ودک ش�یر تولی�د کنند. حتي وقت�ي مادر تصور 
مي کند، شیر کافي ندارد؛ تمام نیازهاي کودکش 
برآورده می ش�ود. البته گاهي اوقات کودک ش�یر 
کافي نمی خورد؛ اما معموالً به این دلیل است که 
مکی�دن کاف�ي یا مؤثري ن�دارد و در موارد نادري 
هم، به دلیل تولید ناکافي شیر توسط مادر است. 
ل�ذا ای�ن نکته حائز اهمیت اس�ت که فکر نکنیم، 
مادر چقدر ش�یر می تواند تولید کند؛ بلکه به فکر 
این باش�یم که ش�یرخوار چقدر ش�یر از پس�تان 

مادر برداشت می کند.
 راه های تشخیص کفایت شیر مادر:

بهتری�ن راه براي تش�خیص کفایت ش�یر مادر، 
افزایش وزن ش�یرخوار و ترس�یم منحني رشد او 
است. پزشک و کارکنان مرکز بهداشتی درمانی، 
بای�د در ه�ر ب�ار مراجع�ه منحني رش�د کودک را 
روي کارت رش�د او رس�م کرده و به مادر توضیح 
ده�د. معم�والً ن�وزادان در 4-2 روز اول پ�س از 
تولد وزن از دس�ت می دهند. کاهش وزن بیش�تر 
از 7 درص�د وزن تول�د، بیش ازان�دازه بوده و باید 
تولید شیر و انتقال آن به شیرخوار ارزیابي شود.  
ش�یرخواری ک�ه وزن زی�ادی از دس�ت ن�داده و 
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برخي مشکالت پستاني
 زخم و شقاق نوک پستان:

از مش�کالت احتمال�ي دیگ�ر که ممکن اس�ت به 
دنب�ال وضعی�ت نادرس�ت گرفتن پس�تان پیش 
آید؛ زخم و ش�قاق نوک پس�تان اس�ت. شست و 
ش�وي مکرر پس�تان با الکل و صابون یا اس�تفاده 
از محلول ه�ا ی�ا کرم های�ی ک�ه ن�وک پس�تان را 
تحری�ک می کنن�د و کش�یدن پس�تان از ده�ان 
ش�یرخوار بدون قطع مکش ش�یرخوار و یا برفک 
از س�ایر علل محس�وب می ش�وند. براي بهبود 

زخم و شقاق ابتدا باید علت را برطرف کرد.
 احتقان پستان مادر:

یک�ي از مش�کالت احتمال�ي که ممکن اس�ت به 
دنب�ال وضعی�ت نادرس�ت گرفتن پس�تان پیش 
آید، احتقان پس�تان مادر اس�ت. البته در مواردي 
ک�ه ش�روع تغذیه با ش�یر مادر بع�د از زایمان به 
تأخیر افتد، پستان به طور مکرر تخلیه نشود و یا 
زماني که شیردهي بر اساس نیاز کودک نباشد و 
ی�ا ط�ول م�دت تغذیه ش�یرخوار محدود باش�د، 
ممک�ن اس�ت احتقان اتفاق بیافت�د. بهترین راه 
پیش�گیري از بروز احتقان ش�روع تغذیه نوزاد از 
پستان بالفاصله پس از تولد و تغذیه مکرر او در 

وضعیت صحیح گرفتن پستان است.

دوشیدن شیر مادر:
در موارد زیادي دوش�یدن ش�یر مادر مفید و الزم 
اس�ت؛ تا مادر قادر باش�د ش�یردهي را شروع و یا 
آن را ادامه دهد و ش�یرخوارش با ش�یر دوش�یده 
ش�ده تغذیه ش�ود. دوش�یدن ش�یر در موارد زیر 

مفید است:
 1. وقتي مادر می خواهد از منزل خارج شود و 

یا سرکار برود.
 2. تغذی�ه ن�وزاد کم وزن�ی ک�ه نمی توان�د از 

پستان مادر شیر بخورد.
 3. تغذی�ه ن�وزاد بیماري ک�ه نمی تواند خوب 

بمکد.
 4. ذخیره و نگهداري ش�یر در هنگام بیماري 
مادر یا ش�یرخوار، پیش�گیري از نش�ت ش�یر از 

پستان، وقتي مادر دور از شیرخوار است.
 5. کمک به شیرخوار که پستان پر را بگیرد.

 6. کم�ک ب�ه وضعیت س�المت پس�تان؛ مثل 
احتقان، تسهیل مرحله انتقال به سایر روش های 

تغذیه و یا شیر دوشیده شده مادر
دوش�یدن ش�یر با دست یا پمپ شیردوش انجام 
می ش�ود. هنگام اس�تفاده از پمپ دس�تي، مادر 
بای�د روش صحی�ح اس�تفاده از آن را فراگی�رد. 
چراک�ه کارب�رد غل�ط پم�پ دس�تي می توان�د 

مشکالتي را فراهم کند. به هیچ وجه از شیردوش 
دس�تي ک�ه ت�ه آن بادکنک الس�تیکی دارد )بوق 
دوچرخه ای( استفاده نشود؛ چون نوک پستان را 
صدم�ه می زن�د، تمیز کردن آن مش�کل اس�ت و 
نمي توان ش�یر دوش�یده ش�ده توسط آن را براي 
تغذیه شیرخوار به کار برد. بهترین و راحت ترین 
طریق دوش�یدن با دس�ت است که مادر می تواند 
ب�دون نیاز به وس�یله خاص�ي در هر جا و هر زمان 
ک�ه نی�از دارد به انجام آن بپردازد. بعالوه احتمال 
انتقال عفونت هم کمتر اس�ت و روش مالیم تری 
اس�ت به ویژه اگر نوک پستان آسیب دیده باشد. 
مادر باید خود، ش�یرش را بدوش�د. چون اگر فرد 
دیگري بخواهد این کار را انجام دهد پس�تان ها 
به راحتی آس�یب می بینند. ش�یر دوش�یده ش�ده، 
بای�د ب�ا قاش�ق ی�ا فنجان یا روش ه�ای دیگر به 
طف�ل داده ش�ود و نبای�د از بطري اس�تفاده کرد. 
اس�تفاده از بطری باعث س�ردرگمی شیرخوار در 
گرفتن پس�تان خواهد ش�د. گاهی شیرخوار نوک 
پس�تان را ب�ا ح�رص و ولع، درده�ان می گیرد اما 
قادر به چس�بیدن به آن و تخلیه ش�یر نیس�ت و 
نمی داند چکار کند یا نوک پستان را با زبانش به 
بیرون فش�ار می دهد و یا مکیدن درس�ت ندارد 
)مث�ل مکی�دن سرشیش�ه( لذا س�بب زخم نوک 
پس�تان می ش�ود و با هر مکیدن، ش�یر کمتری به 

دست می آورد.

تغذی�ه با ش�یر م�ادر: اقدام�ی حیاتی در 
بحران

حمای�ت از تغذی�ه ب�ا ش�یر م�ادر، از مهم تری�ن 
مداخ�الت حف�ظ حیات اس�ت و اث�ر حفاظتی آن 
برای خردسال ترین شیرخواران در باالترین حد 
است. در شرایط بحران و امدادرسانی، تغذیه با 
ش�یر مادر یک س�پر حفاظتی برای ش�یرخواران 
اس�ت. آمادگ�ی در براب�ر بح�ران، ام�ری حیاتی 
اس�ت. حمایت از تغذیه با ش�یر مادر در موقعیت 
ع�ادی و غی�ر بحران�ی، توانایی م�ادران را برای 

مقابله در شرایط بحران تقویت می کند.

حمای�ت از تغذیه اکثریت ش�یرخواران با 
شیر مادر در بحران

 1. زنان�ی ک�ه قبل از بحران، فرزندش�ان را با 
ش�یر خود تغذیه کرده اند، در ش�رایط بحران هم 
در ص�ورت برخ�ورداری از حمایت، قادر به تداوم 

شیردهی خواهند بود.
 2.زن�ان ش�یرده را تغذی�ه کنی�د. آب و غذا در 

اختیار آنان بگذارید.
 3.  ب�رای برق�راری مجدد ش�یردهی از زنانی 

ک�ه ش�یردهی خ�ود را در ط�ول بح�ران متوق�ف 
کرده ان�د، ه�ر چ�ه س�ریع تر و به مح�ض امکان 

حمایت کنید.
 4.مادران�ی را ک�ه پ�س از بح�ران زایم�ان 
می کنند، برای شروع تغذیه انحصاری نوزادشان 

با شیر مادر تشویق و حمایت کنید.

حمایت از مادران شیرده
م�ادران اس�تحقاق دارن�د: اطالعات اساس�ي و 
صحیح را به موقع دریافت کنند، مورد تش�ویق و 
دلگرم�ي ق�رار گیرند، مراقبت های بهداش�تي و 
کمک های عملي به آن ها ارائه شود، دسترسي به 
مشاوره براي پیشگیري و حل به موقع مشکالت 
ب�ه  همدل�ي  ب�ا  و  باش�ند  داش�ته  ش�یردهي 

صحبت هایشان گوش دهند. 
م�ادران ب�راي موفقی�ت در ام�ر ش�یردهي، ب�ه 
حمای�ت همه جانبه از س�وي خانواده، دوس�تان، 
کارکن�ان بهداش�تي درمان�ي، دول�ت و قوانین و 
حمایت در محیط کار، جامعه و سیستم بهداشتي 
نیاز دارند؛ تا بتوانند بر چالش های موجود ش�امل 
اطالع�ات نادرس�ت و تبلیغ�ات تغذیه مصنوعي 
ش�یرخواران، تردیدها درباره توانایي ش�یردهي 
خ�ود، ایج�اد توازن بین ش�یردهي و اش�تغال در 
خ�ارج از منزل، ش�رایط اضطراري و بحران ها... 
غلب�ه کنن�د. حمایتي که مادر نیاز دارد می تواند از 
ی�ک حمای�ت رس�مي مثل مراقب�ت در یک مرکز 
بهداش�تي درمان�ي ت�ا حمایت�ي مثل ی�ک لبخند 
اطمینان بخ�ش از س�وي م�ادر دیگ�ري باش�د. 
حمایت ه�ای الزم از مناب�ع مختل�ف حرف�ه ای و 

مردمي باید تأمین شود.

گرد         آوری شد         ه از:
راهنم�ای م�ادران برای تغذیه باش�یرمادر- 

پاسخ به سؤاالت رایج مادران
بسته های اطالعاتی تغذیه باشیرمادر- اداره 

سالمت کودکان
راهنم�ای بوکلت چارت کودک س�الم- اداره 

سالمت کودکان
تهی�ه و تنظی�م: فریبا فالح زاده؛ کارش�ناس 
برنامه ش�یر مادر معاونت بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی ایران
نظ�ر خان�م سوس�ن س�عدوندیان؛  زی�ر 
کارش�ناس مس�ئول برنامه تروی�ج تغذیه با 
ش�یرمادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی

گزارش فعالیت های برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر 
در حلللوزه دانشلللللگاه عللللللوم پللزشللکی ایللران
دانش�گاه علوم پزش�کی ایران دارای جمعیتی بالغ بر 5039540 نفرمی باش�د که از این تعداد 153258 نفر را کودکان 
زیر 2 س�ال تش�کیل می دهند. در حوزه معاونت بهداش�ت 5 ش�بکه بهداش�تی درمانی؛ ش�بکه بهداشت و درمان شهریار، 
بهارس�تان، رباط کریم، قدس و مالرد و 2 مرکز بهداش�ت؛ مرکز بهداش�ت غرب و ش�مال غرب با 375 واحد ارائه دهنده 
خدم�ت متش�کل از مراک�ز خدم�ات جام�ع س�المت، پایگاه س�المت و خانه بهداش�ت فعالیت می کنن�د. در حوزه معاونت 
درم�ان 57 بیمارس�تان دولت�ی و خصوص�ی ب�ه ارائ�ه خدمت در خصوص برنامه ترویج تغذیه باش�یرمادر پرداخته که اهم 

اقدامات انجام شده در خصوص ارتقاء برنامه شامل موارد زیر است:
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  برگ�زاری کارگاه ه�ای دانش�گاهی مراقب�ت 
آغوشی جهت پرسنل

  اج�رای برنام�ه در ببمارس�تان ه�ای دارای 
NICU بخش

 
4. نظ�ارت مس�تمر ب�ر س�انتر آم�وزش 
کش�وری تغذیه باشیرمادر در بیمارستان 
ش�هید اکبرآبادی جهت دستیابی عنوان 
بیمارس��تان ن��مونه دوست�دارکودک 

کشوری با حدود 11 هزار تولد در سال

5. تهی�ه و توزی�ع کت�ب و بس�ته های 
آموزشی

  مش�ارکت ب�ا اداره ک�ودکان وزارت متب�وع 
جهت تهیه بس�ته آموزش�ی نس�لی سالم با شیر 
مادر به عنوان بس�ته آموزشی استاندارد آموزشی 

در کل کشور

  ویرایش پوس�تر راهنمای تغذیه باش�یرمادر 
زی�ر نظر اداره س�المت ک�ودکان و توزیع و نصب 
در بیمارس�تان ها و ش�بکه ها و مراک�ز تح�ت 

پوشش

  نظارت بر تهیه کتاب و سی دی مراقبت های 
نوزادان توس�ط بیمارستان های عرفان و عرفان 
تغذی�ه  کارب�ردی  مطال�ب  دارای  نیای�ش 

باشیرمادر
  توزیع کتاب های راهنمای آموزش�ی تغذیه با 
ش�یر مادر و تازه های تغذیه باش�یرمادر در کلیه 
مراک�ز و ش�بکه های بهداش�تی جهت اس�تفاده 

آموزشی پزشکان
  طراحی و توزیع تراکت اثرات سیگار و قلیان 
ب�ر ش�یردهی ب���ا مض��م�ون زی�ر و نص�ب در 
چایخانه های سنتی سطح شهرستان رباط کریم

6. نظارت بر عدم نقض کدهای بین المللی 
جانش�ین ش�ونده های شیر مادر در سطح 
دانشگاه علوم پزشکی ایران و رسانه های 
مل�ی و گزارش ب�ه مقامات ذیصالح جهت 

پیگیری

7.راه اندازی اتاق های مش�اوره شیردهی 
در 5 شبکه و مرکز بهداشتی درمانی

  اتاق مش�اوره ش�یر مادر مرکز خدمات جامع 
سالمت سعادتمندی )شهرستان رباط کریم(

   اتاق مش�اوره ش�یردهی مرکز خدمات جامع 
س�المت قلع�ه می�ر )ش�بکه بهداش�ت و درمان 

بهارستان(

   ات�اق مش�اوره ش�یردهی در مرک�ز خدم�ات 
جامع سالمت )شمال غرب(

  ات�اق مش�اوره ش�یردهی در مرک�ز خدم�ات 
جام�ع س�المت مرک�ز س�هراب عل�ی بخش�ی 

)شهریار(

  ات�اق مش�اوره ش�یردهی در مرک�ز خدم�ات 
جامع سالمت والفجر )مرکز غرب(

 8. افتتاح اتاق های شیردهی مادران

  ات�اق ش�یردهی در 5 مرک�ز تح�ت پوش�ش 
غ�رب ته�ران )تهرانس�ر- والفج�ر- المپیک- 

شهرک آزادی و شهرک هواپیمایی(

1.اج��رای ده اق��دام بی�مارس�تان های 
دوستدار کودک

تع�داد 40 بیمارس�تان از 57 بیمارس�تان ب�ا 
احتس�اب بیمارس�تان های تک تخصصی دارای 
بخش اطفال، دارای لوح بیمارس�تان دوس�تدار 
کودک می باش�ند که از این تعداد 8 بیمارس�تان 
بهمن، فیروزگر، پیامبران، رسول )ص(، عرفان، 
ص�ارم، فاطم�ه الزه�را )س(، ابن س�ینا از زمان 
انت�زاع دانش�گاه علوم پزش�کی ای�ران موفق به 

دریافت لوح دوستدار کودک شدند.
  نظارت بر نحوه اجرای ده اقدام بیمارس�تان 
دوس�تدار کودک بر اس�اس چک لیس�ت ارزیابی 

بیمارستان های دوستدار کودک

  نظ�ارت ب�ر کیفیت اج�رای کمیته های ترویج 
تغذیه باشیرمادر بیمارستان ها

  نظ�ارت ب�ر نح�وه انج�ام پای�ش داخل�ی 
بیمارس�تان در خص�وص نح�وه اج�رای برنام�ه 
ترویج تغذیه باش�یرمادر و انجام مداخالت الزم 

جهت رفع مشکالت مطرح
  تش�کیل جلس�ات کارشناس�ی مش�ترک 
معاونت ه�ای بهداش�ت و درم�ان ب�ا حض�ور 
کارشناس�ان ش�یر مادر بیمارس�تان ها، مراکز و 

شبکه های بهداشت و درمان
  نظ�ارت ب�ر نحوه برگزاری کارگاه های ش�یر 
م�ادر بیمارس�تان ها و ال�زام تش�کیل کارگاه در 
بیمارس�تان ها با حضور اعضای هس�ته آموزشی 
بیمارس�تان )متخص�ص زنان/اطفال یا نوزادان/ 
بیهوش�ی/ تغذی�ه و...( ای�ن امر س�بب همکاری 

بهت�ر متخصصی�ن مرتبط با اجرای برنامه ش�ده 
اس�ت. قابل ذکر اس�ت منابع آموزش�ی یکس�ان 
جهت آموزش در اختیار بیمارستان ها قرارگرفته 
اس�ت. )تقوی�ت گام 2 بیمارس�تان دوس�تدار 

کودک(
  آم�وزش عمل�ی مباح�ث مرتب�ط ب�ا تغذی�ه 
باشیرمادر در بیمارستان های تابعه با استفاده از 

ابزارهای آموزشی مرتبط
  نظ�ارت ب�ر مناب�ع آموزش�ی توزیع ش�ده در 
بیمارس���تان ه���ای ت��حت پوشش ازجمله 

کتابچه های آموزشی و پمفلت های توزیع شده
  راه ان�دازی اتاق ه�ای مش�اوره ش�یردهی در 
برخ�ی بیمارس�تان های تابع�ه در جه�ت تقویت 
گام 10 بیمارس�تان دوس�تدار ک�ودک. ب�رای 
حمای�ت از م�ادران ش�یرده و رف�ع مش�کالت 
ش�یردهی در کلی�ه پمفل�ت ه�ای آموزش�ی ب�ر 
مراجع�ه 3 ت�ا 5 روزگ�ی والدی�ن برای تش�کیل 
پرون�ده ن�وزادی در مراک�ز و واحده�ای تح�ت 
پوش�ش ب�رای انج�ام مراقب�ت ن�وزادی تاکید 

می شود.
  راه ان�دازی ات�اق آموزش�ی تروی�ج تغذی�ه با 
ش�یر م�ادر در دوران ب�ارداری )تقوی�ت گام 3 
بیمارس�تان های دوس�تدار کودک( در این راستا 
آموزش مادر باردار در دوران ش�یردهی الزاماً بر 
اس�اس مباح�ث مط�رح در چک لیس�ت انج�ام 

می شود.

  نظ�ارت ب�ر نح�وه آدمی�ت ن�وزادان و تکمیل 
تجهی�زات اندازه گی�ری ق�د و وزن ن�وزادان در 
بیمارستان های تحت پوشش. قابل ذکر است در 
حال حاضر کلیه بیمارس�تان های تابعه تجهیز به 
ترازوی اس�تاندارد برای نوزادان ش�ده اس�ت و 
تنها چند بیمارس�تان فاقد قد س�نج اس�تاندارد 
می باش�د ک�ه پیگی�ری جه�ت جایگزین ش�دن 

تجهیزات استاندارد در حال انجام می باشد
  نظ�ارت ب�ر نموداره�ای رش�دکارت ه�ای 
مراقبت�ی ک�ودکان در بیمارس�تان های تابع�ه و 
آم�وزش کلیه پرس�نل در خص�وص اندازه گیری 
دقیق وزن، قد و دور سر و نحوه تفسیر نمودارها 

با تاکید بر عالئم کفایت شیر مادر

2. اج�رای دس�تورالعمل تم�اس پوس�ت 
باپوست مادر و نوزاد در ساعت اول تولد و 
کلی�ه  در  باش�یرمادر  تغذی�ه  ش�روع 
بیمارس�تان های دارای بل�وک زایمان در 
جه�ت تقوی�ت گام 4 بیمارس�تان های 

دوستدار کودک

  اجرای دس�تورالعمل تماس پوس�ت باپوست 
م�ادر و ن�وزاد در بیمارس�تان ش�هدای یافت آباد 
به عن�وان پایل�وت اج�رای در ش�روع برنام�ه ب�ا 
آموزش کلیه پرس�نل مرتبط توس�ط اعضای تیم 

آموزشی دانشگاه
   برگزاری 11 کارگاه جهت آموزش هسته های 
آموزش�ی برنامه تماس پوس�ت باپوس�ت مادر و 
نوزاد در ساعت اول تولد با همکاری تیم آموزش 

دانشگاهی برنامه
  نظارت بر نحوه اجرای کارگاه تماس پوست 
باپوس�ت مادر و نوزاد در بیمارس�تان های تابعه با 
حض�ور کلی�ه اعضای هس�ته آموزش�ی برنامه در 

بیمارستان.
  برگ�زاری همایش تماس پوس�ت باپوس�ت 
مادر و نوزاد در س�اعت اول تولد در بیمارس�تان 
ش�هدای یافت آب�اد )در ای�ن برنام�ه مت�رون/ 
س�وپروایزرهای آموزش�ی و کارشناس�ان ش�یر 
م�ادر بیمارس�تان ها و ش�بکه و مراک�ز( ش�رکت 

داشتند
  انج�ام ارزیاب�ی کلیه بیمارس�تان های دارای 
بل�وک زایم�ان ب�ر اس�اس چک لیس�ت مرتبط و 
انج�ام مداخ�الت الزم جهت رفع نواقص موجود 

برای ارتقا برنامه
 

 )kmc(3. اجرای برنامه مراقبت آغوش�ی
در بیمارستان ها
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  اتاق شیردهی در مرکز خدمات جامع سالمت 
روس�تایی اصیل آباد )ش�بکه بهداش�ت و درمان 

شهریار(

  ات�اق ش�یردهی در مط�ب دکت�ر علیرض�ا 
خوشنامی متخصص اطفال شهرستان شهریار

  اتاق شیردهی در بیمارستان پیامبران
  اتاق شیردهی مادران در بیمارستان حضرت 

علی اصغر )ع(

9. برگزاری کارگاه های آموزشی
  کارگاه س�ه روزه تغذی�ه باش�یرمادر وی�ژه

هسته های آموزشی شبکه ها و مراکز

کارگاه ع��ملی ت���غذیه ب���اش�یرمادر در 
بیمارستان های تحت پوشش

  آموزش برنامه ترویج تغذیه با ش�یر مادر به 
مربیان داوطلبان سالمت

  کنفرانس علمی شیر مادر و شیرخوار پرخطر 
جهت متخصصین اطفال/ نوزادان/ زنان

ای�ن کنفران�س علمی در مهر س�ال 93 بصورت 
مش�ترک با اداره کودکان وزارت بهداشت جهت 
گ�روه ه�دف برنام�ه تروی�ج تغذیه باش�یرمادر 
متخصصین اطفال/ نوزادان/ زنان )500 نفر( در 

شهر تهران برگزار شد.
در این برنامه کلیه منابع آموزش�ی برنامه ترویج 

تغذیه باشیرمادر با سی دی مرتبط توزیع شد.
  برگزاری کارگاه های عملی تغذیه باشیرمادر 
ب�ا حض�ور جن�اب آق�ای دکت�ر راوری جه�ت 
متخصصی�ن اطف�ال، پزش�کان و مام�ای بخش 

دولتی و خصوصی در شهرستان رباط کریم

 10. برگزاری مناسبت هفته جهانی ترویج 
تغذی�ه باش�یرمادر در ش�بکه ها/ مراکز و 

بیمارستان های تابعه
  تش�کیل کمپین مادران ش�یرده به مناس�بت 
هفت�ه جهان�ی تغذی�ه باش�یرمادر در ش�بکه ها/ 

مراکز و بیمارستان های تابعه
  برگ�زاری مراس�م بزرگداش�ت در کلی�ه 

بیمارستان های تابعه و شبکه ها و مراکز
  اهدا هدیه به مادران موفق در شیردهی

  آموزش مراجعین س�رای محالت، مس�اجد، 
پارک و ...

  برگزاری جش�نواره غذای س�الم به مناس�بت 
گرامیداش�ت هفته جهانی تغذیه با ش�یر مادر در 

بیمارستان میالد

11. پایش و نظارت
1. نظ�ارت ب�ر نحوه تش�کیل کمیته ه�ای ترویج 
تغذیه باش�یرمادر در کلیه ش�بکه ها و مراکز تحت 

پوشش
2. نظ�ارت ب�ر مراکز صدور کوپن ش�یر مصنوعی 
جه�ت توزی�ع کوپن بر اس�اس دس�تورالعمل و 
تاکی�د بر آم�وزش مادران جهت رفع مش�کالت 

شیردهی
3. نظارت جهت تهیه ابزارهای آموزش�ی تغذیه 
باش�یرمادرجهت اس�تفاده در کارگاه های تغذیه 

باشیرمادر مراکز و واحدهای تحت پوشش
4.بازدی�د واح�د نظارت ب�ر دارو از داروخانه های 
بخ�ش خصوص�ی در خصوص ع�دم نصب تبلیغ 
تروی�ج مصرف ش�یر مصنوع�ی و در معرض دید 

نبودن قوطی های شیر مصنوعی
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بازدید ریاست محرتم دانشگاه
 از حوزه های تحت پوشش 

معاونت بهداشت

سکاندار حوزه درمان دانشگاه 
از دستاوردهایش می گوید

هفته جهانللی ترویج تغذیه 
باشللیرماد         ر )10 تللا 16 مرد         اد         (

صفحات 97 الی 104ویژه نامه

برگزاری گرد  هامیی و جشن بزرگ 
سللالمت و نخسللتین د  هکللد  ه 
سللالمت معاونللت بهد  اشللت 
د  انشللگاه علوم پزشللکی ایران
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 مقدمه ای بر اقتصاد سالمت
 دانشگاه نسل سوم
 راه اندازی پرونده الکترونیک 
 سالمت و نظام ارجاع پزشک
 اتاق فکر معاونت

 پوشش 
 همگانی سالمت

 نیروی کار سالم، 
جامعه سالم



شهید محمد         علی  فیاض بخش
ش�هید دکتر فیاض بخش در س�ال 1316 در محله 
ب�ازار آهنگره�ای ته�ران و در خانواده ای مذهبی به 
دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی را در مدرس�ه خس�روی 
هف�ت ت�ن ب�ازار و دوره متوس�طه را در دبیرس�تان 
م�روی ب�ه پایان رس�اند؛ که در تم�ام طول تحصیل 
ش�اگرد ممت�از بود. در همان زم�ان دروس قدیمی، 
جام�ع المقدم�ات و ادبی�ات عرب�ی را ن�زد یک�ی از 
طالب تهران فرا گرفت که این آموزش تا اواس�ط 

دوران دانشگاه ادامه یافت.
تعلیمات اسالمی و مکتبی، از ایشان فردی مؤمن و 
مس�لمان س�اخت، ک�ه در تم�ام ط�ول زندگی خود 
هیچ گاه از اشاعه فرهنگ اسالمی غافل نبود و حتی 
بیماران قدیمی ایشان که از ناحیه تفرش و رودبار، 
که ش�هید خدمت س�ربازیش را در آنجا گذراند و یا 
س�قز و س�بزوار و روس�تاهای کردس�تان، هنوز به 
مطب او مراجعه می کردند. پس از اخذ تخصص در 
رش�ته جراحی، به مدت 4 س�ال در بیمارس�تان به 
ط�ور رای�گان ب�ه جراحی و طبابت بیم�اران نیازمند 
مش�غول بودند. در س�ال 1345 با همکاری بعضی 

دوستان، کلینیک سلمان فارسی دایر نمودند.

دکتر فیاض بخش قبل از جمعه سیاه و 17 شهریور 
آم�وزش کمک ه�ای اولیه پزش�کی را برای کمک به 
مجروحی�ن و معلولی�ن انقالب در کلینیک و در منزل 
ب�ه ط�ور پنهانی ش�روع کرد، که ای�ن برنامه بعداً در 
حس�ینیه محالتی ها مرکزی�ت پیدا کرد. مجروحین 
ح�وادث جمع�ه خونین ش�اهدان خوبی هس�تند بر 
تالش شهید فیاض بخش که حتی با قیچی خیاطی 
و کمترین وسیله به جراحی و درمان تیرخوردگان و 
مجروحی�ن می پرداخ�ت و س�ر از پ�ا نش�ناخته در 
خدمت پیروزی انقالب بود. حدود آبان سال 1358 
ب�ا کم�ک امدادگران دوره دیده کمیته، آسایش�گاه 
معلولی�ن انق�الب را تأس�یس کردن�د و در هن�گام 
عزیم�ت ام�ام از پاری�س، ج�زء پزش�کان معتم�د 
مدرسه علوی بودند. تا سال 1358 کار دولتی را به 
صورت اس�تخدامی نپذیرفت، ولی در این س�ال با 
س�وابقی ک�ه در ام�ور معلولی�ن انقالب داش�تند به 
عن�وان مدی�ر کل توانبخش�ی در وزارت به�داری 
مش�غول به کار ش�دند. بعد از آش�نایی با پراکندگی 
س�ازمان های رفاهی � توانبخش�ی کش�ور و عدم 
هماهنگ�ی و کارآی�ی برنامه ی آنها، الیحه س�ازمان 

بهزیس�تی کش�ور را به شورای انقالب پیشنهاد و با 
پیگی�ری ش�بانه روزی باالخ�ره با الط�اف الهی این 
س�ازمان را ب�ه وج�ود آوردن�د. او خ�ود را نماین�ده 

معلولین و محرومین می دانست.
آخرین برنامه های دکتر فیاض بخش که با شهادت 
مظلومانه اش به دست مزدوران امپریالیسم ناتمام 
مان�د، اج�رای کامل ط�رح کمک به روستانش�ینان 
ب�االی 60 س�ال )برنام�ه پیش�نهادی دکتر رجایی، 
نخس�ت وزیر وقت(، ایجاد مراکز دس�ت و پا سازی 
در 10 اس�تان کش�ور، هرچ�ه مردمی ت�ر ک�ردن 
س�ازمان و مهم ت�ر از هم�ه ک�ه بزرگتری�ن افتخار 
دوران خدم�ت ش�هید ب�ه ش�مار می رف�ت، اجرای 
فت�وای حض�رت امام خمین�ی مبنی بر اجازه مصرف 
وجوهات ش�رعیه در س�ازمان بهزیستی کشور زیر 
نظر حضرت آیت اهلل مهدوی کنی، نماینده حضرت 
ام�ام در س�ازمان، به منظ�ور ارائه خدمات بازتوانی 
معلولی�ن، تجدی�د تربی�ت منحرفی�ن اجتماع�ی و 
سرپرس�تی از ایت�ام و خانواده ه�ای نیازمند به طور 
گسترده در سراسر کشور و به خصوص در روستاها 

بود.
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