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گزارش مراسم روز ملی بهورز
خاطره بره مقدم، عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

گرامیداشت فعالیت های ارزنده سربازان خط اول  کشور است؛ به پاس  که مقارن با افتتاح نخستین خانه بهداشت در  12 شهریور 
ارایه خدمات سالمت به نام روز بهورز نامگذاری شده است، فرصتی برای تقدیر از زحمات این قشر پرتالش است. امسال نیز این 
روز و تالش های خستگی ناپذیر بهورزان در مشهد مقدس گرامی داشته شد و جشنی با حضور جمع کثیری از مسؤوالن، مقام عالی 
کاردان ها، مربیان  کارشناسان مسؤول آموزش بهورزی،  وزارت، معاون بهداشت و مدیران ارشد وزارت و مسؤوالن ارشد استانی و 

کشور برگزار شد. و بهورزان برتر 

نوین  مراقبت های  »شبکه  مراسم  این  با  همزمان  همچنین 
جامع  خدمات  »مرکز  و  رونمایی  شهرها  کالن  در  سالمت« 

سالمت« نیز افتتاح شد. 
دانشـگاه  رییـس  مقـام  قائـم  شمسـیان  دکتـر  مراسـم  آغـاز  در 
علـوم پزشـکی مشـهد ضمـن خیرمقـدم و تبریـک روز »بهـورز« 
که بین ما  گفـت: »آنچـه امـروز داریـم نتیجه تـالش افرادی اسـت 
نیسـتند از جمله مرحوم دکتر پیله رودی و دکتر شـادپور و سـایر 
کردنـد«. وی افـزود: »یکـی از  کـه در ایـن عرصـه تـالش  دلسـوزان 
اهـداف انقـالب فقرزدایـی بـود و در همیـن راسـتا بعـد از انقـالب 
کـرد. دلیـل موفقیت  خانه هـای بهداشـت تحـول عظیمـی پیـدا 
از  داشـتند  خاصـی  ویژگی هـای  کـه  بودنـد  بهـورزان  امـر  ایـن 
جملـه بومـی بـودن، از دل مـردم برخاسـتن و توانایـی ارتبـاط بـا 
کنند.  کـه باعـث شـد نقش مهمـی در ارتقای سـالمت ایفا  مـردم 
ارتقـای شـاخص ها و تغییـر سـبک زندگـی بـه علـت نقشـی اسـت 

گـــــزارش

کرده اند. بدون  کـه 31هـزار بهـورز در 18 هزار خانه بهداشـت ایفـا 
کاهـش مـرگ و میـر مـادران و نـوزادان، افزایـش امیـد بـه  شـک 
دسـتاوردهای  از  بخشـی  گیـر  وا بیماری هـای  کنتـرل  و  زندگـی 

بهـورزان در بهبـود سـالمت اسـت«.
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دانشگاه  بهداشت  معاون  مقام  قائم  فرهمند  دکتر  سپس 
گمنام  سربازان  به  خیرمقدم  ضمن  مشهد  پزشکی  علوم 
جبهه سالمت ادامه داد: » بهورزان در خط مقدم این جبهه 
شده تر  شناخته  آسمان ها  در  و  می کنند  خدمت  روستاها  در 
از  شناخته شده تر  روستاها  در  که  همچنان  زمین،  تا  هستند 
ج نهادن به زحمات بهورزان از  شهرها هستند«. وی ضمن ار
آنان خواست تا به سالمت خودشان هم بیندیشند و در بیان 

کرد:  دالیل آن به غزل حافظ اشاره 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
گزند مباد وجود نازکت آزرده 

سالمت همه آفاق در سالمت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

نباشــید  بهره منــد  ســالمت  از  شــما  گــر  »ا افــزود:  »فرهمنــد« 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوند«. وی ب ــروم می ش ــما مح ــت ش ــران از خدم دیگ
کــه: »مــردم را بــا غیــر از زبــان خودتــان  حدیثــی از امــام صــادق)ع( 
گفــت: »مــا بایــد از خودمــان آغــاز  کنیــد«  بــه خوبی هــا دعــوت 
کنیــم و اهــل عمــل باشــیم تــا آموزش هــا اثرگــذار باشــند. بایــد 
برخــوردار  ارتباطــات خوبــی  از  آیــا خودمــان  بپرســیم  خــود  از 
گاهیــم؟ و... همــه اینهــا جــزو  هســتیم؟ آیــا از حقــوق خودمــان آ
ابعــاد ســالمت اســت و ســالمت، تنهــا ســالمت جســمی نیســت 
بــه جســم اســت و  کــه 25 درصــد ابعــاد ســالمت مربــوط  چرا
بــه لحــاظ  ابعــاد روانــی، عاطفــی و معنــوی نیــز مهــم اســت. 
ســالمت معنــوی بایــد پرســید، آیــا نمــاز اول وقــت می خوانیــم؟ 

ــه  ــی)ع( در نام ــام عل ــم؟ ام ــوت داری ــان خل ــدای خودم ــا خ ــا ب آی
بــه مالــک اشــتر فرمودنــد: »ای مالــک بهتریــن زمــان خــودت را 
کــه بــا هــر  بــرای عبــادت پــروردگار بگــذار«. در ایــن صــورت اســت 
خدمــت بــه مــردم بــرای شــما ثوابــی نوشــته می شــود؛ لــذا عــالوه 
بــر ســالمت جســمی بایــد بــه ســالمت معنوی هــم بیندیشــیم. از 
کــه شــما الگــوی مــردم در منطقــه هســتید بایــد خــوب  آنجایــی 
کنیــد تــا آموزش هــا بــه تغییــر رفتــار منتهــی شــود؛ لــذا از  رفتــار 
کنیــد مثــاًل صبح هــا برای  محیــط خــوب و ســالم روســتا اســتفاده 
قــدم زدن و پیــاده روی بیــرون برویــد و در مجمــوع ســبک زندگی 

کنیــد«.  ســالم را ترویــج 
گــر پرونده الکترونیک شــما را اذیت  »دکتــر فرهمنــد« ادامــه داد: ا
کنــد اســت یــا مــردم انتظــار باالیــی  می کنــد یــا ســرعت اینترنــت 
دارنــد شــما بــا رفتــار خــوب و روان ســالم و ســعه صــدر خدمــات 
کنیــد و مشــکالت را  ارایــه دهیــد و بــا نیــت قربــه الــی اهلل روز را آغــاز 

از پیــش پــای مــردم برداریــد«.

محمــد ساســان نژاد یکــی از بهــورزان تالشــگر عرصــه ســالمت بــه عنــوان نماینــده بهورزان ضمن تقدیر و تشــکر از دکتر هاشــمی و ســایر 
تالشــگران وزارت و معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد مســایل و مشــکالت حــوزه بهداشــت را از زبــان بهــورزان بیــان 

کــه از جملــه آن هــا اشــاره بــه مســایل ذیل بــود: اصــالح آیین  کــرد 
ــنوات  ــزو س ــی ج ــال دوره آموزش ــاب دوس ــورزی، احتس ــه به نام
خدمتــی، احتســاب شــغل بهــورزی بــه عنــوان مشــاغل ســخت، 
کافــی بــودن امکانــات روســتا  تعهــد حضــور بهــورزان درروســتا و نا
بــرای بهــورز و خانــواده وی، ارتقــای شــغلی بهــورزان و تهیــه 
دســتورالعمل الزم در ایــن زمینــه بــا توجــه بــه تجــارب خوبــی 
بــرای  کارشناســان مفیــدی  کســب می کننــد و می تواننــد  کــه 
سیســتم باشــند، تجهیز کــردن خانه هــای بهداشــت، حمایــت از 
ســازمان های مــردم نهــاد در طــرح تحــول ســالمت، تخصیــص 
ردیــف اختصاصــی جهــت انجــام امــور بهــورزی، امــکان ادامــه 

تحصیــل بهــورزان و به روزســازی علــم و دانــش بهــورزان.
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کالنتــری قائــم مقــام وقــت معــاون بهداشــت  در ادامــه دکتــر 
کــرد:  کیــد  تأ پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت  وزارت 
ــه مشــکالت  »مهمتریــن خصلــت نظــام ســالمت پاســخگویی ب
از  مــردم  نیــاز  تغییــر  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت«  مــردم  نیــاز  و 
ــالش  ــت: »ت ــورزان خواس ــر از به گی ــه غیروا ــر ب گی ــای وا بیماری ه
کنیــد در ســطح 28 میلیــون نفــر جمعیــت روســتایی و عشــایری 
بــر اســاس  کنیــد،  ســالمت را ارتقــا دهیــد، بموقــع غربالگــری 
گذشــته  کــه در برنامــه نوشــته شــده پیگیــری و ماننــد  هدفــی 
کار شــما در ســطح روســتا آنقــدر عالــی بــوده  کنیــد.  فعــال عمــل 
کــه در شــهر بــه عنــوان »مراقــب ســالمت« اجرایــی می شــود. ایــن 
بزرگداشــت بابــت خدمــت شــما عزیــزان اســت و هرکجــا بهــورز 

کار انجــام شــده طــی دوســال اخیــر از جملــه: »احــداث  کالنتــری در ادامــه بــه چنــد  وارد شــده توســعه باالیــی داشــته اســت.« دکتــر 
دو هــزار خانــه بهداشــت جدیــد، تجهیــز هشــت هــزار خانــه بهداشــت، بهره بــرداری از 1900 خانــه بهداشــت، صــدور 627 مجــوز جدیــد 
کــه بهــورزان مطابــق  کاردانــی بهــورزی بــه طــوری  کار یــا بازنشســته دارنــد، ابــالغ برنامــه  کــه خــروج از  بهــورزی بــرای دانشــگاه هایی 
کاردانــی بهــورزی غیرحضــوری، بازنگــری آیین نامــه پذیــرش  کوریکولــوم  آییــن نامــه ارتقــای ســطح تحصیــالت خواهنــد یافــت، ابــالغ 
کشــور،  کــز آمــوزش بهــورزی  بهــورزی و بازنگــری آیین نامــه آموزشــی و شــورای بهــورزی و ابــالغ بــه دانشــگاه ها، ســنجش عملکــرد مرا
کــه در حــال حاضــر 410 نفــر در حــال  کارشناســی ارشــد آمــوزش جامع نگــر بــرای مربیــان آمــوزش بهــورزی بــه طــوری  تأســیس دوره 
تحصیــل هســتند، تدویــن ارتقــای شــغلی بهــورزان، ابــالغ بیمــه حــوادث و مســؤولیت حرفــه ای بهــورزان و ابــالغ بیمــه موتورســیکلت 
ــه شــکل  ــا ب کنیــم ت ــم اجــرا  ــزود: شــاید بتوانیــم دوره دو ســاله آمــوزش بهــورزی را ماننــد طــرح تربیــت معل ــرد و اف ک بهــورزان اشــاره 

اســتخدامی و حقوقــی دربیایــد و در بــدو ورود رابطــه اســتخدامی ایجــاد شــود.
که بتوانیم به همه خواسته های شما عزیزان  کردیم، امید  گفت: هیچگاه صددرصد نیستیم اما در حد توان تالش  وی در پایان 

پاسخ مثبت دهیم«.
گفت: » یکی از شیرین ترین خاطرات من حضور در میان  دکتر هاشمی وزیر بهداشت نیز ضمن خیرمقدم به مسؤوالن و مدعوین 
که می روم همان احساس آن روزها را دارم. به برکت انقالب خدمات  روستاییان بود. امروز هم به روستاها و مناطق دوردست 
گرچه  کسب علم و دانش و باسواد شدن روستاییان است.  که مهم ترین آن  خ داده است  زیادی ایجاد شده و اتفاقات زیادی ر
که این موهبت الهی زمانی  که باید برآورده نشد، اما در ارایه خدمات توفیقات زیادی داشته ایم. خوشحالیم  حق آن ها آن طور 
کاروان عظیم هستیم. از تالش و زحمت شما عزیزان ممنونیم.  که ما هم در قید حیات بوده و بخشی از این  به ایرانیان ارایه شد 

مرهون  سالمت  توفیقات  عمده  بخش  کنیم  فراموش  نباید 
که در زمینه های سواد، دانش، سبک زندگی،  خدماتی است 
کارنامه  با  شما  است.  شده  انجام  غیره  و  برق  و  آب  جاده، 
کالنشهرها نیز  کز  که داشتید به حاشیه شهرها و مرا درخشانی 
کردید و همکاران جدید شما »مراقبان سالمت« همان  راه پیدا 
کار و مسؤولیت  که در شهر خدمت می کنند و  بهورزانی هستند 
کار ما در بهداشت،  سنگینی به عهده آن ها و شماست. قلب 
بهورزان شهری و روستایی هستند؛ لذا هرچه در این حیطه 
سرمایه گذاری شود به نفع ماست. ما حدود 17هزار 656 خانه 
شاغل  بهورز  نفر  31هزار  بهورزی،  آموزش  202مرکز  بهداشت، 
که از این بین 20هزار نفر بهورز زن و 11 هزار بهورز مرد را شامل 
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که تا االن تالش ما برای  کم داریم  می شود. 4 هزار و 500 بهورز 
کسب مجوز است و  متقاعدساختن سازمان های باالیی برای 
که حمایت  کثر به عدد 650 ختم شده است، امید  کنون حدا تا 
کنند به ویژه 2 هزار و 500 دانش آموز در حال تحصیل را بتوانیم 

جایگزین کنیم.«
دکتر هاشمی در زمینه انتظارات خود از بهورزان شهر و روستا 
کنار همه  که در  از بهورزان شهر و روستا انتظار است  گفت: » 
بیماری های  پیشگیری  برای  جامعه  در  امروز  تا  که  خدماتی 
گیر نیز کمک  گیر انجام می دهند، در زمینه بیماری های غیروا وا
بیماری های  به  ابتال  زمینه  در  را  شاخص ها  بتوانیم  تا  کنند 
بیماری های  دیابت،  وزن،  افزایش  مغزی،  سکته های  قلبی، 
کنیم«.  کنترل  را  ارتقا داده و هزینه های سالمت  تنفسی و... 
امیدواریم  بیمه هاست،  مسأله  ما  جدی  »مشکل  افزود:  وی 
نظر مقام معظم رهبری در زمینه بیمه ها اتفاق بیفتد و بیمه ها 
به  و  دربیاید  کارآمد  مجموعه  یک  شکل  به  صندوق  قالب  از 
کنونی به  کنند و نظام پرداخت از وضعیت  تعهداتشان عمل 

کند«. وضعیت مطلوب تغییر جهت پیدا 
گفت:  نیز  انسانی  نیروی  نقش  اهمیت  بیان  در  دکتر هاشمی 
برای  که  باشد  سازمانی  وزارت،  بهداشت  معاونت  در  »باید 
کند، ساختن پایگاه و مرکز جامع  نیروی انسانی سرمایه گذاری 
کار  آنجا  در  که  است  فردی  مهم  نیست،  مهم  آن ها  تجهیز  و 
بهداشت  اساس  کردم،  مطرح  آمده ام  که  روزی  از  می کند. 

و  شود  گذاشته  غیرپزشک  فردی  باید  و  است  پیشگیری 
کز  مرا و  بهداشت  پایگاه  یا  بهداشت  خانه  در  است  اشتباه 
خدمات جامع سالمت پزشک داشته باشیم؛ لذا باید از نیروی 
گر این اتفاق افتاد ما در پیشگیری  که ا گرفت  کمک  غیرپزشک 
موفق می شویم در غیر این صورت همه منابع را به هدر داده ایم 

و درمان محور می شویم«.
کید کرد: »باید بهورز را ارتقا  دکتر هاشمی درباره ارتقای بهورزان تأ
کنیم، بهورزان باید بتواند  دهیم و رتبه بندی بهورز  را  لحاظ 
پزشک، دندانپزشک یا داروساز شوند. ما باید سلسله مراتب 
مهارت  دانش،  ارتقای  نظر  از  عزیزان  این  به  و  بدانیم  را  ارتقا 
برای  که  اندازه  همان  به  و  کنیم  رسیدگی  رفاهی  مسایل  و 
ساخت و ساز اهمیت قایلیم به همان اندازه برای نیروی انسانی 

اهمیت قایل شویم«.
کاردان ها و  در مراسم بزرگداشت »روز ملی بهورز« از مربیان و 

بهورزان نمونه سال 1395 با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد. 

وزیر  حضور  از  قدردانی  ضمن  بهورز  فصلنامه  تحریریه 
این  در  سالمت  عرصه  پیشکسوتان  و  بهداشت  محترم 
نمونه،  مربیان  و  کاردان ها  بهورزان،  به  تبریک  و  مراسم 
بهداشتی  معاونت  در  مراسم  اجرایی  دست اندرکاران  به 
گفته و برای همه  دانشگاه علوم پزشکی مشهد خداقوت 

آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون دارد.
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