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گردهمایی کشوری رابطان فصلنامه بهورز در نیشابور
خاطره بره مقدم عضوهیأت تحریریه

کارشناسـان مسـؤول  کشـوری  گردهمایـی و نشسـت   ایـن بـار 
پزشـکی در شـهرتاریخی  علـوم  دانشـگاه های  بهـورزی  آمـوزش 
نیشـابور و در روزهـای 27 تـا 29 بهمـن مـاه 1394 برگـزار شـد، 
کشـور،  گردهمایـی، رابطـان فصلنامـه بهـورز از سراسـر  در ایـن 
علـوم  دانشـکده  مسـؤوالن  وزارت،  کارشناسـان  و  مسـؤوالن 

حضوریافتنـد. بهـورز  فصلنامـه  و  نیشـابور  پزشـکی 
کارگاه دکترعظیمی نـژاد رییـس دانشـکده علوم پزشـکی  در آغـاز 
شـهر  معرفـی  دربـاره  مدعویـن  بـه  خیرمقـدم  ضمـن  نیشـابور 
گردهمایـی در ایـن شـهر  نیشـابور مطالبـی را مطـرح و از تشـکیل 

کـرد. ابـراز خوشـحالی 
دکترتقـوی معـاون بهداشـت دانشـکده علـوم پزشـکی نیشـابور 
ایـن  در  بهداشـت  حـوزه  در  تحـول  دسـتاوردهای  بیـان  در 
گفـت: » دو انقـالب در حـوزه بهداشـت وجـود داشـته  دانشـگاه 

بزرگمردانـی  کـه  بـود  شـبکه  نظـام  ایجـاد  اول:  انقـالب  اسـت؛ 
بـا بررسـی  بـزرگان  چـون دکترشـادپور و دکترپیلـه رودی و بقیـه 

کردنـد. ایجـاد  را  آن  کارشناسـی 
کـه بـاز وظیفـه   انقـالب دوم: بحـث طـرح تحـول سـالمت اسـت 
بـه  بایـد  کـه  اسـت  بهـورزی  بزرگـواران  به عهـده  اصلـی  نقـش  و 
بهداشـتی  معاونـت  معرفـی  در  تقـوی  دکتـر  داد.  اهمیـت  آن 
نیشـابور افزود: »40 مرکزخدمات جامع سـالمت، تحت پوشـش 
دانشـکده علـوم پزشـکی نیشابوراسـت و 189 خانـه بهداشـت و 
14 پایـگاه سـالمت غیرضمیمـه و 165 هـزار و 256 نفـر جمعیـت 
روسـتایی دارد. جمعیـت شـهرهای زیـر 20 هزارنفـر،  31 هـزار و 
528 نفـر و جمعیـت شـهر نیشـابور 263 هـزار و 253 نفـر اسـت. 
کل جمعیـت تحـت پوشـش دانشـکده علـوم پزشـکی نیشـابور 
دومیـن  مشـهد  از  بعـد  نیشـابور  اسـت.  نفـر  هـزار   903 حـدود 

گـــــزارش
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کید  شـهربزرگ خراسـان رضـوی اسـت. دکتر تقـوی در ادامـه با تأ
 « گفـت:  و  برشـمرد  را  آن هـا  سـالمت،  تحـول  طـرح  اهـداف  بـر 
افزایـش  سـالمت،  شـاخص های  ارتقـای  شـامل  اهـداف  ایـن 
بهبـود  سـالمت،  در  عدالـت  خدمـت،  گیرنـدگان  رضایتمنـدی 
کنترل قیمت خدمات سـالمت، اصالح رفتارگیرندگان   کیفیت و 
که جزو  و ارایه دهنـدگان خدمـات و اصـالح نظام پرداخت اسـت 
اهـم برنامه هـا بوده اسـت. طـرح تحـول سـالمت بـا 15 برنامـه و 
10 پـروژه پشـتیبان در حـال اجـرا و پیگیـری اسـت. وی افـزود: 
»جمعیـت تحت پوشـش برنامـه تحـول سـالمت در مراحـل اول 
جمعیـت همـه روسـتاها و شـهرهای زیـر 20 هزارنفـر و حاشـیه 
شـهرها هسـتند، ما شـهر با جمعیت بین 20 تا 50 هزارنفر نداریم 
و مرحله دیگر پوشـش جمعیت خود شـهر نیشـابور اسـت. همه 
 261 کنـون  ا و  اسـت  پسـت   315 بهـورزی  مصـوب  پسـت های 
کسـری بـا همـت بهـورزان جبـران  کـه ایـن  پسـت موجـود اسـت 

می شـود.«
گردهمایـی بـه صحبـت   وی بـا امیـد بـه بهره منـدی همـکاران از 

خـود خاتمـه داد.
انسـانی  نیـروی  و  مدیربرنامه هـا  دکترناهیدجعفـری  سـپس 
مرکزمدیریت شـبکه ضمن تشـکر از حضور مسـؤوالن و مدعوین 
شـبکه  "مدیریـت  گفـت:  برنامـه  اجرایـی  دسـت اندرکاران  و 
را  متفاوتـی  کارهـای  انسـانی  نیـروی  توانمندسـازی  بخـش  در 
انجـام می دهـد مثـل تربیـت بهـورز، بازآمـوزی بهـورزان و آمـوزش 
کـز آموزش بهورزی. نقش رابط آموزشـی  مراقبـان سـالمت در مرا
کـه رابـط بیـن معاونـت  »کارشناسـان مسـؤول آمـوزش بهـورزی« 
بهداشـت و معاونت توسـعه در بحث آموزش و بازآموزی نیروی 
سـازوکاری  بایـد  لـذا  اسـت؛  مهـم  بسـیار  نیـز  هسـتند،  انسـانی 
که قرار اسـت  کنون  کنیم. ا فراهـم شـود تـا ایـن جایـگاه را تقویت 
ارتقای وظیفه و نقش آموزشـی را داشـته باشـیم به طورطبیعی 
کار مـا قـرار می گیـرد و بایـد  ارتقـای عملکـرد آموزشـی در دسـتور 
به شـکل منسـجم به ارتقای عملکرد آموزشـی در دانشـگاه های 
علوم پزشـکی بپردازیم و درسـه حیطه مشـخص، ارتقای مربی، 
کنیـم تـا اطمینـان پیـدا  کیفیـت آمـوزش و فرآیندهـا را طراحـی 
کرده اسـت. ارتقای مربیان به  کیفیت آموزش ها ارتقا پیدا  کنیم 
که بتوانیم مکانیسـم  شـکل رسـمی در حـال انجـام اسـت. امیـد 
کزآموزش بهورزی و  مناسبی برای ارزشیابی آموزشی مربیان مرا
کـه برگزار می شـود و طرح درس و طـرح دوره ای  نیـز آزمون هایـی 
کـه بـرای برگـزاری آموزش هـا طراحـی می کنیـم، داشـته باشـیم. 
ارتقـای  هـدف  بـا  بهـورزی  آمـوزش  کـز  مرا سـنجش  ارتقـای  در 
را  ضعف مـان  نقـاط  کـه  امیـد  می رویـم.  پیـش  آمـوزش  فرآینـد 

کنیـم.  کـرده و بدرسـتی نیزجهـت رفـع آن تـالش  بدرسـتی پیدا
ایـن  در  داد:  ادامـه  جلسـه  کار  فرآینـد  بیـان  در  دکترجعفـری 
و  کـز  مرا اعتباربخشـی  موضـوع  دو  بـه  عمـده  به طـور  جلسـه 
ارزیابـی آزمون هـا پرداختـه خواهـد شـد. یک قسـمت از موضوع 
گردهمایـی قبلـی در بـم مطـرح و چک لیسـتی  اعتباربخشـی در 
کز  کـز را  از  ارزیابی مرا که اعتباربخشـی مرا تهیـه و قـرار برایـن شـد 
کردیـم، شـروع  کـه تهیـه  آمـوزش بهـورزی بـا چک لیسـت هایی 
بتوانیـم در  کـه  امیـد  و  انجـام دهیـم  بـه شـکل قطبـی  و  کنیـم 
را  را مطـرح و نقـاط ضعـف  نتایـج اعتباربخشـی ها  آتـی  جلسـه 
کـرده و اصالحـات مـورد نیـاز را انجـام دهیـم. موضـوع  اسـتخراج 
کـه دنبالـش خواهیـم بـود؛ بحـث ارزیابی آزمون اسـت و  دیگـری 
کـه ایـن ارزیابـی بـا  کارشناسـان اسـتفاده می کنیـم  از راهنمایـی 

اطمینـان انجـام شـود.«
بهداشـت  معـاون  وقـت  مقـام  قائـم  دکترکالنتـری  ادامـه  در 
از  قدردانـی  و  تشـکر  ضمـن  شـبکه  مرکزمدیریـت  رییـس  و 
گردهمایـی از آقـای دکترخدایـی مدیـر  دسـت اندرکاران اجرایـی 
فصلنامـه  راه انـدازی  جهـت  بـه  نیـز  بهـورز  فصلنامـه  مسـؤول 
کرده  بهورز  و اسـتمرار و اسـتقامت 27سـاله در نشـر آن قدردانی 
متأسـفانه  می شـود،  انجـام  کـه  کارهایـی  از  »خیلـی  افـزود:  و 
چنـد صباحـی اسـت و از بیـن مـی رود؛ امـا پایـداری و پایمـردی 
مسـتمر  آمـوزش  ابـزار  بهتریـن  همکاران شـان  و  دکترخدایـی 
کارشناسـان و پزشـکان روسـتایی  کاردان هـا و  بهـورزان و حتـی 
کـه بـه نوعـی در سـاختار نظام سـالمت  کسـانی  و شـهری و همـه 
فراهـم  را  هسـتند،  مطـرح  خدمـت  ارایه دهنـده  به عنـوان  مـا 
درنظـام  کـه  توفیق هایـی  همـه  در  به یقیـن  کـه  کرده اسـت 
گفـت:  درادامـه  دکترکالنتـری  اثرگذاراسـت.  کسب شـده  شـبکه 
کشـور بـه واسـطه طـرح  »گروه هـای مدیریـت شـبکه در سـطح 
گسـتراندن  کـه  هسـتند  تـالش  در  سـخت  سـالمت  تحـول 
بهره منـدی  و  سـنی  گروه هـای  همـه  بـرای  سـالمت  خدمـات 
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هزینه هـای  برابـر  در  مـردم  حفاظـت  و  خدمـات  ایـن  از  مـردم 
سـالمت و اجـرای خـوب و آمـوزش برنامـه خودمراقبتـی از جمله 
فعالیت هاسـت. وی افزود: »برای تسـهیل یک مسـأله دو شـرط 
الزم اسـت؛ اول این کـه اختیارگیرنـده توانایـی اجـرای مسـأله را 
داشـته باشـد و شـرط دوم نظـارت اختیاردهنـده اسـت، لـذا مـا 
کـه برخـی مسـایل را در سـطح دانشـگاه ها  بـه بلوغـی رسـیده ایم 
کالنتـری در بیـان توانمندی های بهـورزان  کنیـم. دکتـر  تفویـض 
کنـون شـاخص های سـالمت مـا به حدی رسیده اسـت  گفـت: »ا
کـه خـود را بـا میانگیـن اروپـا مقایسـه می کنیـم و آنقـدر سـالیق 
دیگـر  کـه  کرده اسـت  پیدا بهبـود  سـالمت  زیرسـاخت های  و 
کسـتان و مصر و هند مقایسـه  کشـورهایی چون پا خودمان را با 
نمی کنیـم. منتهـی هنـوز درشناسـایی بهنـگام مشـکل داریـم. 
حلقـه سـوم خدمـت، شناسـایی بموقـع و زودهنـگام اسـت. بـا 
کشـور و جایگزینـی پزشـک  کـز خدمـات جامـع سـالمت در  مرا
بـه تعـداد باالتـر ازحـد فعلـی مـا در مسـیر ارتقـا حرکـت می کنیـم 
داریـم.  ارجـاع  سیسـتم  و  خانـواده  پزشـک  وجـود  بـه  اصـرار  و 
برآمـوزش  شـود.  کنتـرل  خانـواده  پزشـک  توسـط  بایـد  ارجـاع 
کیـد بسـیارداریم و عـالوه بر بهورزان، مراقبان سـالمت نیز باید  تأ
کزآمـوزش بهـورزی توسـط مربیـان آمـوزش بهـورزی آموزش  ازمرا
کارشناسـان فنـی  کـرد از  ببینـد و هرجـا مرکزآمـوزش، اعـالم نیـاز 
گرفتـه شـود. ایشـان در زمینـه محتـوای آمـوزش توصیـه  کمـک 
کید بیشـتری  که به ارتقای سـالمت و تشـخیص بموقع تأ کردند 

شـود. 
سـپس دکترخدایـی مدیـر مسـؤول فصلنامه بهورز در سـخنانی 
کنـون بحـث همـه  گذشـته بحـث بهـورزی بـوده ا گـر در  گفـت: » ا
کـه  کارکنـان نظـام سـالمت اسـت. یکـی از آرزوهـای مـن ایـن بـود 
روزی آمـوزش بهـورزی مـا متولـی آمـوزش و توانمندسـازی همـه 
که خوشـبختانه بـا تمهیـدات مرکزمدیریت  نظـام سـالمت شـود 
شـبکه ایـن اتفـاق در حـال انجـام اسـت.« وی بـر تقویـت نیـروی 
کـه بازنشسـته می شـوند  کـرد و افـزود: »کسـانی  کیـد  انسـانی تأ
جایگزیـن  آن هـا  تـا  کننـد  آمـاده  دیگـر  دوسـتان  بـرای  را  بسـتر 
برنامـه  در  نقصـی  و  خـالء  تـا  گیرنـد  به دسـت  را  کارهـا  و  شـده 
کـه مـا نیـروی انسـانی را توانمنـد نکنیم،  ایجـاد نشـود. تـا زمانـی 
بـه سـرمایه  بایـد  را  انسـانی  نیـروی  انتظـار خدمـت بیجاسـت. 
کار را انجام  کـرد. سـرمایه انسـانی با عشـق و عالقمنـدی  تبدیـل 
کـه سـرمایه اجتماعی بـرای  می دهـد. همـه تـالش مـا ایـن اسـت 
گر بتوانیم؛ اعتماد مردم  کنیم. در ارایه خدمت ا دانشگاه تولید 
کمـک خواهندکرد  کنیـم، در آن صـورت آن هـا نیـز بـه ما  را جلـب 

کیفیـت خدمات مـان را افزایـش دهیـم. تـا 
فاطمـه فضلـی مسـؤول دفترفصلنامـه بهـورز در بـاره  درادامـه 

بـرای  اولیـه  گفت:»کارهـای  سـالمت  مراقـب  فصلنامـه  تولیـد 
کردیم و امیدواریم بتوانیم  دریافت مجوز مجله جدید را شـروع 
انجـام  نیـز  را  سـالمت  مراقبـان  بـرای  نیازسـنجی  آتـی  سـال  در 
دهیـم. در حـال حاضـر عناویـن پیشـنهادی بـرای پیش شـماره 
اول فصلنامـه مراقبـان سـالمت را از سـوی دانشـگاه های علـوم 

کرده ایـم و دردسـت اقـدام اسـت.« پزشـکی دریافـت 
و  عناویــن  فهرســت  دربــاره  تصمیم گیــری  و  بحث عمومــی 
موضوعات فصلنامه های بهورز شماره 94 و 95 با در نظرگرفتن 
کارگروه هــای تخصصی  اولویت هــای نیازســنجی انجام شــده، در 
ــا روز ســوم به طــول انجامیــد  ــا حضــور فعــال شــرکت کنندگان ت ب
تهیــه  جهــت  دانشــگاه ها  بــه  شــده  تعییــن  ســرفصل های  و 
گذارشــد. همچنین بازنگــری آیین  مطالــب آموزشــی موردنیــاز وا
نامــه بهــورزی و چــک لیســت های پایــش درکارگروه هــا بررســی و 
گردهمایــی  نماینــدگان قطب هــا مشــخص شــدند و ســرانجام 
کارخــود  کســب تجــارب و دســتاوردهای بســیار ارزشــمند بــه  بــا 

ــان داد.  پای

در پایـان جـا دارد از حمایت هـای رییـس دانشـکده، معـاون 
کارکنـان دانشـکده علوم پزشـکی  بهداشـت و تـالش فـراوان 
کارشناس مسـؤول  مهرآبـادی  سـرکارخانم  به ویـژه  نیشـابور 
کـه در برگزاری این  آمـوزش بهـورزی و همکاران ارجمندشـان 
گردهمایـی زحمـات فراوانـی را متقبـل شـدند و نهایت تالش 
کارگرفتنـد، قدردانـی  کارگاه بـه  خـود را بـرای بهتـر برگزارشـدن 

کنیم. وسپاسـگزاری 

به امید سالمتی و بهروزی همه تالشگران حوزه سالمت
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