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گزارش نخستین نشست شورای ملی بهورزی
خاطره بره مقدم عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

نخسـتین جلسـه شـورای ملی بهورزی، مردادماه 1395 در مرکز مدیریت شـبکه وزارت بهداشـت در تهران و پس از سـال ها تالش و 
پیگیری بهورزان، با حمایت مسـؤوالن مرکز مدیریت شـبکه برگزار شـد.

کشـور، معاون پشـتیبانی  مطابق آیین نامه، اعضای شـورای ملی بهورزی متشـکل از 9 بهورز به عنوان نماینده منتخب از 9 قطب 
کارشـناس مسـؤول آموزش بهورزی، مدیر کل منابع انسـانی و مدیر کل تشـکیالت و تحول  گسـترش، چهار  گروه  دانشـگاه، دو مدیر 
کارکنان نیروی انسـانی  اداری وزارت بهداشـت، قائم مقام وقت معاون بهداشـت وزیر و رییس مرکز مدیریت شـبکه وزارت و مدیر و 

مدیریت شـبکه است. 
جلســه بــا ســخنان دکترناهیــد جعفــری مدیــر )وقــت( نیــروی 
گفتــه وی تشــکیل  انســانی مرکــز مدیریــت شــبکه آغــاز شــد. بــه 
هــدف  دو   88 ســال  بهــورزی  نامــه  آییــن  اســاس  بــر  شــورا 

می کــرد:  دنبــال  را  اختصاصــی 
ارتقای عملکرد فنی بهورزان و طرح مشکالت سازمانی 

طرح راهکارهای محلی، دانشگاهی و ملی برای رفع مشکالت
تشـکیل  بهـورزی  شـورای  ملـی  سـطح  در  کنـون  تا افـزود:  وی 
نشـده اسـت و ایـن نخسـتین نشسـت ملـی نماینـدگان بهـورزی 

کشـور اسـت.  گانـه  قطب هـای 9  
مدیریــت  مرکــز  وقــت  رییــس  دکترناصرکالنتــری  ادامــه  در 
شــبکه وزارت ضمــن ابــراز خرســندی از عملــی شــدن تشــکیل 
شــورای ملــی بهــورز و تشــکر از حضــور میهمانــان خاطرنشــان 
کــرد: »ایــن شــورا بایــد بتوانــد بخــش بزرگــی از مســایل ســطح 
کنــد و ایــن، امــری حیاتــی و مهــم  اول ارایــه خدمــت را حــل 
کــه اولیــن ســطح برخــورد مــردم بــا ارایــه خدمــات  اســت؛ چــرا 

گــر بخواهیــم نظــام ســالمت  در روســتا خانــه بهداشــت اســت. ا
کنیــم، خانــه بهداشــت اولیــن ســطح  را از بخــش رســمی شــروع 
و  بقیــه می شــود  بــرای  راه  ادامه دهنــده  ایــن ســطح  و  اســت 
ارایــه  تعیین کننــده  و  بیان کننــده  خدمت گیرنــدگان،  رضایــت 
خدمــت در ایــن مســیر اســت؛ لــذا ویتریــن نظــام ســالمت، بهــورز 
خدمت گیرنــده  و  خدمت کننــده  و  اســت  بهداشــت  خانــه  و 
ــف  ــای مختل ــند«. وی طرح ه ــته باش ــت داش ــد رضای ــر دو بای ه
تحــول، تغییــر ســیمای بیمــاری و تغییــر بســته خدمــت را دالیــل 
گــر در ایــن شــورا  بعــدی اهمیــت ایــن شــورا برشــمرد و افــزود: »ا
تنهــا بــه طــرح موضوعــات رفاهــی و فــردی بهــورز بپردازیــم، از 
ج خواهیــم شــد و بایــد رضایــت خدمت گیرنــده  راهمــان خــار
ــب از  ــه مناس ــا نتیج ــود ت ــنجیده ش ــم س ــا ه ــده ب و خدمت دهن
کنتــرل، نظــارت و پایــش  گرفتــه شــود« ایشــان راهکارهــای  شــورا 
کار  درســت و بهبــود اســتاندارد ارایــه خدمــت را نیــز در دســتور 
کــرد: »بایــد ابــالغ مشــخص دو ســاله از ســوی  کیــد  قــرار داد و تأ
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بــرای اعضــای شــورا صــادر  عالی تریــن مقــام حــوزه بهداشــت 
ــن  ــری در ای ــرای تصمیم گی ــی ب ــتورالعمل های معین ــده و دس ش
ــت:  گف ــورزان  ــه به کاران ــقف  ــاره س ــود«. وی درب ــرح ش ــورا مط ش
»ایــن ســقف بیــن صفــر تــا 170 هــزار تومــان اســت و براســاس فــرم 
کارشــناس برنامــه تعییــن می شــود«. پایــش و ارزشــیابی توســط 
ســپس جــواد نــادری نماینــده بهــورزان قطــب اصفهــان بعضــی 
ذیــل  شــرح  بــه  را  بهــورزی  حــوزه  خواســته های  و  مشــکالت 

کــرد: مطــرح 
کـه از تـوان و  حفـظ شـأن و جایـگاه شـغل بهـورزی بـه طـوری 
اسـتفاده  بهـورزی  بـا  برنامه هـای مرتبـط  بهـورزان در  خالقیـت 
که بـا آزمون و  شـود بـه ویـژه قبـل از اجـرای طرح هـا و قبـل از این 
کارشـان  خطـا مواجـه شـود از تجربـه و دانـش بهـورزان در حیطه 

اسـتفاده شـود.
در صحبت هـای مسـؤوالن سـخن از بهـورز باشـد تـا دیگـران با 

نقـش بهـورز در طـرح تحول سـالمت آشـنا شـوند.
کشـور مبتنی برنامگـذاری خیابانی  انجـام مکاتباتی در سـطح 
کـه منتهـی بـه خانه بهداشـت  بـه اسـم بهـورز، ترجیحـًا خیابانـی 
می شـود یـا نزدیک تریـن خیابان به خانه بهداشـت بـه نام بهورز 

نامگذاری شـود.
کارشناسان  کرامت انسانی بهورز در بازدید مسؤوالن و  حفظ 

دسترسی بهورزان به آیین نامه ها و دستورالعمل ها
دیدار با مقام معظم رهبری در روز بهورز

فراهم کردن شرایط ادامه تحصیل بهورزان
اعمال مدارک دانشگاهی بهورزان در احکام حقوقی

کالس هـای  ارتقـای سـطح سـواد علمـی و عملـی بهـورزان در 
آموزشـی

فراهم شدن مسیر ارتقای شغلی در پست بهورزی
فراهم کـردن امـکان ارتبـاط بهـورزان نماینـده بـا وزارت و سـایر 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی و تأمیـن هزینه هـای آن و تشـکیل 

کوتاهتـر جلسـات ملـی در بـازه زمانـی 
پیشـگیری از مـوازی کاری در سیسـتم ماننـد طـرح سـنجش 
مراقبت هـا  کـه همـان  پـرورش  و  آمـوزش  نوآمـوزان در  سـالمت 

توسـط بهـورز نیـز انجـام می شـود.
کـه  طـوری  بـه  سیسـتم  بـه  طرح هـا  ورود  نشـدن  همزمـان 
وارد  همزمـان  طـرح  چهـار   ،1394 سـال  چهـارم  ماهـه  سـه  در 

شـد. سیسـتم 
محیـط  بهداشـت  خدمـات  زمینـه  در  بازدیـد  کارت  صـدور 

بهـورز توسـط 
که با تفـاوت 50  پرداخـت حـق مسـکن بـه صورت یکسـان چرا 

کشـور پرداخت می شـود. تا 150 هزار تومان در سـطح 
پـس از طـرح مسـایل بهـورزی، مسـؤوالن حاضـر در جلسـه بـه 

بحـث و تبـادل نظـر دربـاره آن هـا پرداختنـد. 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون  صــدر  غالمحســین  دکتــر 
ــد انتظــار داشــت مســایل  ــود: »نبای پزشــکی اصفهــان معتقــد ب
مطرح شــده بــه ســرعت اجرایــی شــود بلکــه ابتــدا بایــد ســاختار 
کــه بعضــًا فرآینــد طوالنی تــری  دســتورهای اجرایــی شــکل بگیــرد 
ایجــاد  مشــکلی  تــا  شــود  دیــده  پرداخت هــا  منابــع  و  دارد 
مناطق محــروم  مرخصــی  حــق  اجرایی نشــدن  وی  نشــود.« 
از  اســتفاده  مشــکالت  دربــاره  و  عنوان کــرد  مشــکل مالی  را 
کــه در حــال حاضــر  گفــت: »بــا توجــه بــه ایــن  موتورســیکلت 

ویترین نظام سالمت بهورز و خانه بهداشت است و خدمت کننده و خدمت گیرنده هر دو 
باید رضایت داشته باشند.
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آســفالت شــده و مشــکالت قدیــم  راه هــای روســتایی  بیشــتر 
وجــود نــدارد بایــد در ایــن زمینــه استانداردســازی انجــام شــود«. 
دکتــر صــدر افــزود: »نظــام پرداخــت جــزو اولویت هــای وزارت 
بهداشــت اســت و بهــورزان دربرنامــه تحــول جایــگاه مشــخصی 
دارنــد و قــدم اول ورود بــه تحــول ســالمت بــه شــمار می رونــد«.

دکتر جندقی معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی ســمنان 
کــه  دربــاره مشــکالت بهــورزان یادآورشــد: »بســیاری از مســایلی 
مطــرح می شــود در ســطح دانشــگاه ها قابــل حــل اســت؛ ماننــد: 
ج روزملــی بهــورز در تقویــم هرســال، نامگــذاری خیابانــی بــه  در
نــام بهــورز یــا دسترســی بــه بخشــنامه ها و برخــی از آن هــا نیــز بــا 
تصمیم گیــری معــاون بهداشــت وزارت و ابــالغ آیین نامــه مرتفــع 
کــه البتــه نیــاز بــه زمــان دارد. بهــورز افتخــار ملــی و  می شــود 
ــد بداننــد جزیــی از تیــم ســالمت  ــد اســت. بهــورزان بای یــک برن
کننــد، امــا  هســتند و نبایــد در شــورای بهــورزی صنفــی فکــر 
بایــد همیشــه در نظــر داشــته باشــیم هــدف مــا رفــع مشــکل 
مردمــان روستاســت. دربــاره ادامــه تحصیــل بهــورزان بایــد آییــن 
ــرده  ک ــخص  ــل را مش ــه تحصی ــرایط ادام ــیم و ش ــه ای بنویس نام
و  کنیــم  اســتفاده  ادامــه تحصیــل  بــرای  بهــورزی  الگــوی  از  و 
بهــورزان را بــر اســاس وظیفــه توانمندکنیــم. متأســفانه وضعیــت 
فعلــی دانشــگاه ها پاســخگوی ایــن امــر نیســت و بایــد جلســه 
اختصاصــی برگــزار شــود و راهکارهــای رســیدن بــه ایــن هــدف 
گفت: » هر  گاهــی از دســتورالعمل ها  بررســی شــود.« وی دربــاره آ
کارمنــدی حــق دارد از دســتورالعمل ها و بخشــنامه های  بهــورز و 
مربــوط بــه پســت خــودش اطــالع داشــته باشــد و معمــواًل در 
ســایت هــر دانشــگاهی قســمتی بــه نــام بخشــنامه ها وجــود دارد 
ــا مطالعــه آن هــا از بخشــنامه ها مطلــع می شــوند  ــه بهــورزان ب ک
کننــد«. وی افــزود:  ــا می تواننــد بــه ســامانه »ســیب« مراجعــه  ی
گذشــته نمی تــوان از بهــورز خواســت تــا 30 ســال  » امــروز ماننــد 
در روســتا بمانــد، آن هــا نیــز مشــکالت خــاص خودشــان را دارند، 

ــود.« ــالح ش ــری و اص ــد بازنگ ــا بای ــذا آیین نامه ه ل
کل منابــع انســانی معاونــت  در ادامــه کاظمــی نماینــده اداره 
بهــورزان و  ادامــه تحصیــل  توســعه مدیریــت و منابــع دربــاره 
کــه می خواهــد ارایــه  گفــت: »کســی  مــدارک غیرمرتبــط آن هــا 
خدمــت دهــد، تعهــد دارد و روی تــوان او حســاب شــده اســت و 
بــا مــدرک غیرمرتبــط ایــن مســأله زیــر ســؤال مــی رود. در مصوبــه 
کــه همــه مــدارک  10 اردیبهشــت1392 هیــأت امنــا تصریــح شــده 
گــر مبتنــی بــر ضوابــط نباشــد دانشــگاه  مرتبــط و غیرمرتبــط ا
کنــد و هــر فــردی بایــد در مســیر شــغلی  نبایــد آن هــا را لحــاظ 
خــودش بــا مــدرک مرتبــط در حــوزه بهداشــت پیــش بــرود تــا 

بــرای ارتقــا و ســنوات وی نیــز مشــکلی پیــش نیایــد.«
توســعه  مرکــز  تشــکیالت  گــروه  رییــس  طالبــی  دکتــر  ســپس 
مدیریــت و تحــول اداری در تأییــد ایــن مطلــب افــزود: »مســیر 
ارتقــای شــغلی بایــد بــه نفــع سیســتم باشــد و بــار مالــی بیجــا 
ــرای فــرد و ســازمان مقــرون بــه صرفــه  ــرای آن ایجــاد نکنــد و ب ب
کــه بهــورز بدنــه اصلــی بهداشــت اســت، مدرک  باشــد. از آنجایــی 

بهــورزی و شــغل آن بایــد بــا هــم ســنخیت داشــته باشــند«.
در ادامــه محمــدزاده معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کیدکــرد: »در مدیریــت منابــع انســانی،  اردبیــل در ایــن بــاره تأ
دیــدگاه »کارمحــوری« و »کارمنــد محــوری« هرکــدام بــه تنهایــی 
مفیــد نیســت و هــر دو را بایــد بــا هــم دیــد. در آیین نامــه بهــورزی 
کــه بهــورز هدفــدار آمــوزش ببینــد،  نیزبایــد پیــش بینــی شــود 

گرفتــه وبتوانــد از مزایــای مدرکــش بهره منــد شــود.« مــدرک 
ســالمت  ارتقــای  و  شــبکه  مدیرتوســعه  عالی مــراد  دکتــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل دربــاره حــل مشــکالت بهــورزان 
کــرد: »کمیته هــای مشــورتی در زیرمجموعــه شــورای  پیشــنهاد 
افــراد صاحبنظــر  از  بــا دعــوت  ملــی بهــورزی تشــکیل شــود و 
تصمیم هــای ســریع تر و بهتــری اتخــاذ شــود. ایشــان از بهــورزان 
خواســت تــا در برنامه هــای تحول ســالمت توانمندی خودشــان 
کننــد و در پرونــده الکترونیــک  را نشــان دهنــد و بهــورزی را احیــا 

کنتــرل فشــارخون، دیابــت و... فعــال باشــند.  ســالمت و 
ســالمت  وارتقــای  شــبکه  مدیرتوســعه  نریمیســا  پریــوش 
که  گفــت: »بایــد روی پیشــنهادی  دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز 
کنیــم تــا بــه نتیجــه  امــکان اجرایی شــدن آن وجــود دارد، بحــث 
عملــی برســیم و دربــاره ادامــه تحصیــل بهورزان باید رشــته هایی 
کــه بهورزان در شــغل خودشــان ارتقــای تحصیل  داشــته باشــیم 
داشــته باشــند و ایــن مســأله هــم موجــب رضایــت شــغلی آن هــا 

شــده و هــم ســبب مانــدگاری بهــورزان در روســتا شــود«.
کارشــناس مســؤول آمــوزش بهورزی دانشــگاه  خدیجــه طاهری 
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گفــت: »مــا می خواهیــم از بهــورزان  کــرد و  گیــالن نیــز بــه اهمیــت توجــه بــه حــاالت روانــی و احساســی بهــورزان اشــاره  علــوم پزشــکی 
خدمــت بگیریــم؛ لــذا روحیــه آن هــا برای مــان مهــم اســت«.

کارشناسان مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و نیشابور نیز در  فریده انصاری پور و فاطمه مهرآبادی 
کردند. تأیید صحبت همکاران از تشکیل این شورا ابراز خرسندی 

کاردانی غیرحضوری برای بهورزان شاغل در حال ابالغ است و ادامه  کرد: »آیین نامه  دکتر جعفری در صحبت تکمیلی خود مطرح 
تحصیل بهورزان حتمًا در همین راستا خواهد بود. درباره احتساب بهورزی به عنوان مشاغل سخت، اقدام شده است و کمیته ای 
که پس از بررسی نتیجه اعالم خواهد شد. درباره احتساب 2 سال دوره بهورزی جزو سنوات خدمت، مدیریت  آن را بررسی می کند 
منابع انسانی معاونت توسعه و دفتر حقوقی وزارت بهداشت در تالش است و آن را بررسی می کند، بیمه مسؤولیت نیز درسطح 
که بخشی از مبلغ آن را بهورز پرداخت می کند، ضمنًا در آیین نامه جدید برای پذیرش بهورز، فرزندان بهورز از امتیاز  دانشگاه است 
که بخشی از آن با امضای مسؤوالن  برخوردار هستند«. دکتر جعفری در پایان افزود:» موضوعات مطرح شده طبقه بندی شده 

کارشناسی دارد و برخی از درخواست ها نیز انجام شده است«. کار  قابل حل است و بخشی از درخواست ها نیاز به بررسی و 
کمک های فکری و اجرایی خواهند بود، فکرکرده و آن ها را  که  کمیته های زیرمجموعه شورا   وی یادآور شد: »باید درباره عناوین 
کمیته ها تأثیر حضور نمایندگان بهورزی بیشتر خواهد بود. چند نفر از بهورزان نماینده باید رابط رسمی  کنیم، در این  ساماندهی 

ما باشند و برای اجرایی شدن دستورالعمل ها باید رونوشت آن ها به نماینده بهورزی قطب، در دانشگاه ها نیز ارسال شود.«
در خاتمه از مسـؤوالن مرکز مدیریت شـبکه تشـکر می کنیم و امیدواریم در سـایه حق و حمایت و دلسـوزی مسـؤوالن شـاهد تسـریع 

کنیم. حل مسـایل بهورزی باشـیم و پیام های سرشـار از انگیزه مثبت و پشـتکار بهورزان را بیش از پیش دریافت 

نمایندگان بهورزان شرکت کننده در نخستین نشست شورای ملی بهورزی

نام قطب و دانشگاه های قطبنام و نام خانوادگیردیف

گلستان، سمنان، مازندران، شاهرود(حسن اصغرپورعلمداری1 شمال )گیالن، 

کرمانشاه، ایالم، همدان(محسن رضا معتمدی2 کشور )کردستان،  غرب 

کهکیلویه و بویراحمد(محمد حاجی پور3 گراش، الر، فسا، جهرم،  فارس ) هرمزگان، بوشهر، شیراز، 

جنوب غرب ) جندی شاپور اهواز، شوشتر، بهبهان، دزفول، آبادان، لرستان(احمد حلیفی4

ک، ساوه، قزوین، قم(ابراهیم محمودی5 مرکزی )دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی، ارا

کاشان، شهرکرد(جواد نادری دره ثوری6 اصفهان )دانشگاه های اصفهان، یزد، 

گناباد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، بیرجند(حامد اسفندیاری مادیان7 شمال شرق )بجنورد،اسفراین،  مشهد، سبزوار، 

شمال غرب )دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، تبریز، ارومیه، اردبیل، مراغه(رضا عابدینی8

کرمان، زاهدان، زابل، ایرانشهر، بم، رفسنجان، جیرفت(محمدعلی فرح بخش9 جنوب شرق )دانشگاه های 

سایر بهورزان شرکت کننده:

نماینده دانشکده علوم پزشکی شوشترحیدر بهداروند10

نماینده بهورزان دانشگاه علوم پزشکی ایرانیوسف آئینی11

کسلمان هاشمی نصیر12 نماینده بهورازن شهرستان ارا
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