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صبح شنبه هفدهم شهریورماه  1397مراسم باشکوه
روز ملی بهورز با حضور مدیران ،مسؤوالن و میهمانانی
از سراسر کشور در جــوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج
علی بن موسی الرضا (ع) برگزار شد .در این مراسم از 161
بهورز 31 ،مربی  37 ،کاردان نمونه کشور ،یک رابط و سه
عضو هیأت تحریریه نمونه فصلنامه بهورز تقدیر شد.
مراسم ،با تــاوت آیاتی از کالم ا ...مجید و احترام به
سرود ملی کشورمان آغاز شد و سپس دکتر محمدرضا
دارابی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن
خیرمقدم به میهمانان گفت« :اجرای برنامه مراقبتهای
اولیه بهداشتی پس از پیروزی انقالب اسالمی یکی از
اقــدامهــای شاخص جمهوری اسالمی ایــران است که
خدمات بهداشتی را به دورترین نقاط کشور رساند و
بهورزان نقش مهمی در این زمینه داشتهاند».
دکتر دارابــی اجرای برنامه پزشک خانواده را از دیگر
برنامه های مهم حوزه سالمت پس از پیروزی انقالب
اسالمی عنوان و بیان کرد« :گرچه نظام ارجاع آنگونه که
باید  ،اجرایی نشد ،اما در بحث پزشک خانواده ،پزشکان
در کنار بهورزان در روستاها حضور یافتند و خدمات
سالمت ارتقا یافت.
وی افــزود« :امــروز به برکت اقــدام های انجام شده 94
درصــد زایمانها در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم
پزشکی مشهد در داخل بیمارستانها انجام میشود.

همچنین خدمات واکسیناسیون ،مراقبتهای بهداشتی
مادر و کودک و بهداشت خانواده و همچنین بهداشت
فردی  ،شاخصهای بهداشتی را افزایش داده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرای برنامه تحول
نظام سالمت را از دیگر برنامه های شاخص اجرا شده در
حوزه سالمت عنوان کرد و ادامه داد« :با اجرای این برنامه
عــاوه بر کاهش هزینه های درمانی ،ایجاد خانههای
بهداشت در مناطق روستایی رشد و شتاب بیشتری پیدا
کرد و خدمات با کیفیت مناسبتری به مردم بویژه در
مناطق روستایی ارایه شد».
وی گفت« :هر چند اینک اجرای طرح تحول نظام سالمت
با مشکالتی روبرو شده اما امیدواریم با حمایتهای مقام
معظم رهبری و دولت بتوانیم بر مشکالت مالی فایق آمده
و خدمات را به شکل مطلوبتری ارایه دهیم».
سپس پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز بهورز توسط
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرائت شد:
« دسترسی شهروندان به خدمات اولیه و اساسی سالمت،
نهتنها از وظایف مهم دولتهاست که یکی از چالشهای
جدی پیش روی آنها نیز محسوب میشود.
نکته مهم اما این که دستیابی به پوشش همگانی سالمت،
ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی هر کشوری دارد.
در کشور ما طی سالهای  ۱۳۶۱تا  ۱۳۶۶طرح نظام
شبکههای بهداشتی درمانی ب ه عنوان یکی از موفقترین
تجربیات جهانی در زمینه دستیابی آحــاد جامعه به
خدمات سالمت اجرا شد.
با آغاز بهکار دولت یازدهم و اجرای طرح تحول سالمت،
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حرکت در این مسیر شتابی فزونتر گرفت و شاهد رشد
چشمگیر خدمات سالمت در سطح کشور بودیم؛ رشدی
که در مناطق محروم چشمگیرتر است.
البته رضایتمندی مــردم از حــوزه سالمت هیچگاه
صددرصد یا حتی نزدیک به آن نخواهد بود ،اما الزم
اســت توجه داشته باشیم که موفقیتها و ناکامیها
نسبی هستند و برای تحلیل درست ،الزم است بدانیم،
کجا بودهایم و اینک کجا هستیم؟
طی  ۴سال گذشته فقط بیش از سه هزار خانه بهداشت
احــداث شــده اســت و امــروز تمام افــراد تحت پوشش
خانههای بهداشت از خــدمــات پزشکان و بــهــورزان
استفاده میکنند.
بنابراین با اطمینان میتوان گفت که در تحقق عدالت
در ح ــوزه ســامــت ،حرکتی رو بــه جلو داشــت ـهایــم و
بهورزان عزیز برای رسیدن به این نقطه ،تالشی جدی و
افتخارآفرین داشتهاند.
امــیــدوارم با اجــرای دورههــای کاردانی و کارشناسی
برای تربیت بهورزان جامعهنگر ،از خدمات این عزیزان
بیشتر بهره ببریم و همزمان ،بر اساس امکانات موجود،
مشکالت ایشان را نیز بتدریج حل کنیم.
با آرزوی موفقیت و بهروزی بهورزان عزیز ،فرارسیدن
روز بهورز را به یکایک این بزرگواران تبریک میگویم».
در ادامــه دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت
وزارت بهداشت درمــان و آمــوزش پزشکی دربــاره
موضوع« حرکت به سوی پوشش جامع همگانی سالمت
با استفاده از ظرفیتهای مراقبتهای اولیه بهداشتی
درمانی» و خدمات بهورزان گفت« :در حوزه سالمت

یکی از مهمترین مباحث ،عدالت در سالمت است و یکی
از تجلیگاه های بسیار زیبای نظام سالمت در توسعه
عدالت ،اجرای برنامه نظام شبکه است».
دکتر رییسی تصریح کرد« :بهورزان و حضور آنها در مناطق
روستایی در راستای ارتقای شاخص های بهداشتی یکی
از افتخارات کشور محسوب می شود و امروز در کل دنیا
نام بهورز شناخته شده است و سازمان بهداشت جهانی
نیز بهورزان را به عنوان یک الگو می شناسند».
وی با اشاره به اینکه در سراسر کشور بیش از  ۱۷هزار و
 ۵۰۰خانه بهداشت و  ۲۶هزار مرکز بهداشتی درمانی
فعال است خاطر نشان کرد« :این امر موجب شده است
که پوشش مناسب و ممتاز بهداشتی در سطح منطقه و
دنیا داشته باشیم».
معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
تاکید کرد« :نمیتوان در کشور ،روستایی با جمعیت یک
هزار نفری پیدا کرد که خانه بهداشت نداشته باشد و این
یعنی گستردگی و پوشش کامل خدمات اولیه بهداشتی و
عدالتی که باید در سراسر کشور وجود داشته باشد».
دکتر رییسی با تاکید بر اینکه عدالت در سالمت بسادگی
به دست نمی آید و امروز می توان گفت که در سطح یک
خدمات بهداشتی عدالت در سالمت محقق شده است
و این امر یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران به شمار میرود ،خاطر نشان کرد« :پس
از  ۴۰سال از قطعنامه آلمااتو که به منظور دسترسی
آحاد مردم به خدمات بهداشتی به تصویب رسید ،اکتبر
( ۲۰۱۸اواخــر مهرماه) قــرار اســت ایــن قطعنامه بار
دیگر مورد بازبینی قرار گیرد و ایران به عنوان یکی از
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کشورهای پیشرو و ممتاز در این برنامه حضور دارد».
وی تصریح کرد« :بر این اساس از ایران خواسته شده
است که مستندات موفق خود را از اجرای برنامه نظام
شبکه تهیه کند تا بتوان آن را در دسترس دیگر کشورها
برای اجرا قرار داد».
مــعــاون بهداشت وزارت بهداشت درمـــان و آمــوزش
پزشکی تصریح کرد« :بهورزان از ۴۰سال پیش در زمینه
مشارکت دادن مردم و اجتماعی شدن سالمت تالش
کردند و با ارتباط موثر با مردم سعی در رشد شاخصهای
بهداشتی دارند».
دکتر رییسی افــزود« :ســازمــان جهانی بهداشت رمز
موفقیت ایــران را در اجــرای ایــن برنامه ،بومی بودن
بهورزان میداندکه عالوه بر بومی بودن بسیار خوشنام
و مورد تایید روستاییان هستند و از باهوش ترین افراد
محسوب میشوند».
دکتر رییسی با اشاره به مراکز آموزش بهورزی که زیر
نظر معاونت بهداشتی عمل میکنند ،ادامــه داد« :بر
این اساس بهورزان دقیق ًا چیزی را آموزش میبینند که
باید در مناطق روستایی عمل کنند که این یکی از علل
موفقیت این برنامه به شمار میرود».
ایشان ،با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۳۲هزار بهورز در
 ۱۷هزار و  ۳۲۵خانه بهداشت کشور فعالیت میکنند،
افزود« :تالش بهورزان در سالهای گذشته موجب شده
است کشورمان در سالهای  2015و  2016به بسیاری
از شاخصهای بهداشتی که سازمان جهانی بهداشت
برای سال  ۲۰۳۰برنامهریزی کرده بود ،دست پیدا کند».
در ادامــه دکتر محمد شریعتی قائم مقام معاون

بهداشت و رییس مرکز مدیریت شبکه درباره نقش
بهورز در نظام سالمت در گذشته ،حال و آینده اظهار
داش ــت« :در افــق  ،۱۴۰۴جمهوری اســامــی ایــران
کشوری با مردمی برخوردار از باالترین سطح سالمت و
دارای عادالنهترین و توسعه یافتهترین نظام سالمت در
منطقه است».
دکتر شریعتی اف ــزود« :در شیوهنامه پذیرش دانشجو
جهت شرکت در دوره کاردانی بهورزی ،بهورزان شاغل
فاقد مدرک کاردانی رشتههای مختلف که در سال های
قبل تربیت شدهاند میتوانند وارد پذیرش دوره کاردانی
شوند که موجب رشد و تعالی علمی و تحصیلی بهورزان
میشود».
وی با تاکید بر اینکه بهورزان نقش مؤثری در ارتقای
شاخصهای بهداشتی از جمله پیشگیری از مرگ مادران
باردار و کودکان داشتهاند ،تصریح کرد ۹۶« :درصد از
مردم از ارایه خدمات بهورزان رضایت دارند».
قــائــم مــقــام مــعــاون بــهــداشــت بــیــان کـــرد« :م ــب ــارزه با
تعیینکننده های اجتماعی تاثیرگذار در سالمت همچون
بیسوادی و فقر باید در کشور ما اتفاق بیفتد.همچنین
باید خود مراقبتی گسترش یابد و پزشک خانواده و تیم
سالمت وظایف خود را بدرستی انجام دهند».
این مراسم با قدردانی از نمونههای کشور و با اهدای لوح و
جوایز ،اجرای موسیقی محلی و پخش کلیپ ادامه یافت.
هیأت تحریریه فصلنامه بهورز ضمن تشکر از مدیران و
مسؤوالن وزارت بهداشت و دست اندرکاران اجرایی
مراسم ،بــرای همه آرزوی تندرستی و تالش و توفیق
روزافزون دارد.

