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گـــــــــزارش

گزارش گردهمایی کشـوری کارشنــاسان مسؤول آموزش بهورزی و رابطان فصلنامه بهـورز 

در دانشگاه علوم پزشـکی بم چه گذشت؟

کارشناسان مسؤول آموزش بهورزی و رابطان فصلنامه بهورز از دانشگاه های  کشوری  گردهمایی  گذشت 3 سال  این بار نیز بعد از 
علوم پزشکی با میزبانی شایسته، جمع پرتالش و صمیمی همکاران دانشگاه علوم پزشکی بم هفتم تا نهم اردیبهشت 1394 و با 

حضور مدیران و مسؤوالن مرکز مدیریت شبکه برگزار شد.

گزارش کارگاه
بهداشتی  معاون  جهان آرا،  دکتر  کارگاه،  افتتاح  مراسم  در 
میهمانان  به  خیرمقدم  ضمن  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دانشگاه  کرد.  معرفی  را  بم  دانشگاه  فعلی  شرایط  و  امکانات 
علوم پزشکی بم مشتمل بر چهار شهرستان است و در جنوب 
کرمان و مجاور با استان سیستان و بلوچستان  شرقی استان 
گرفته است و به طور رسمی از سال 1390 فعالیت خودش  قرار 
کرده و در مجموع 21 مرکز بهداشتی درمانی، 10 پایگاه  را آغاز 
ارایه  به مردم منطقه  که  و 110 خانه بهداشت دارد  بهداشتی 
خدمت می کنند، با توجه به واقعه تأسف بار زلزله بم و مشکالت 
که به دنبال زلزله حادث شده، مرکز جامع سالمت  روحی روانی 
روانپزشک و چهار  که در آن چهار  راه اندازی شده است  روان 
کارشناس ارشد روانپزشکی خدمات روانپزشکی را به مراجعان 
ارایه می دهند. بعد از طرح تحول به تعداد پزشکان و ماماها 
کز بهداشت و  افزوده شده و باالی 80 درصد تعمیر و تجهیز مرا

حدود 100 درصد تعمیر و تجهیز فضای زیست پزشک به انجام 
گسترش جدید 140 خانه بهداشت  رسیده است. طبق طرح 
که  کمبود 30 خانه بهداشت وجود دارد  مصوب شده است و 
در حال ساخت است. 76 بهورز مرد و 120 بهورز زن و جمعًا 196 
بهورز خدمات خانه بهداشت را انجام می دهند. از سال 1365 
کنون  مرکز آموزش بهورزی فعالیت خودش را آغاز کرده است و تا
که بعضی  18 دوره آموزش بهورز داشته است. با توجه به این 
می دادند،  تحصیل  ادامه  غیرمرتبط  رشته های  در  بهورزان 
معاونت بهداشتی دانشگاه اقدام به دریافت مجوز مرکز آموزش 
آموزش  مرکز  سومین  که  است  کرده  سالمت  کاربردی  علمی 
کاردانی  کشور است. یکی از رشته ها  کاربردی سالمت در  علمی 
تحصیل  مشغول  بهورز   31 حاضر  حال  در  و  است  بهورزی 

که هدف، ارتقای سطح علمی آنان بوده است. هستند 
سـپس دکـــــتر ناهــــــید جعفـری مدیـر برنـــــــامه هـــــای شـبکه و 
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مدیـر نیـروی انسـانی مرکــــــز مدیریـت 
زمینـه  کـه  بـم  دانشـگاه  از  شبـــــــــکه 
کرده  گردهمـــــــایی را فراهم آورد تشکر 
و بـه ارایـه جمع بنـدی از طـرح تحـول 
وی:  گفتـه  بـه  پرداخـت،  سـالمت 

کم شـده  کـه تغییـرات زیادی حا »همـه بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
کـه تغییـری در بخـش سـالمت نداشـتیم از  و ایـن در حالـی بـود 
جملـه افزایـش جمعیـت سـالمندان، افزایش جمعیت شـهری، 
گیـر و....  مجموعـه اتفاقـات و چهره  افزایـش بیماری هـای غیروا
نابسـامان وضعیت سـالمت، مسـؤوالن وزارت بهداشـت را بر آن 
که به سـمت بازنگری اساسـی در برنامه ها و شـیوه ارایه  داشـت 
خدمـت و مناطـق جغرافیایـی برونـد. وی در ادامـه افـزود: »در 
ایـن زمینـه مـا نیازمنـد همـکاری بین بخشـی و توانمندسـازی 
که مردم مسـؤولیت سالمت خودشان  مردم هسـتیم به شـکلی 
را بپذیرنـد و راه حـل مشـکالت سـالمتی خودشـان را بـه تنهایـی 
از ارایه دهنـدگان خدمـت طلب نکنند؛ لذا چند پروژه مشـخص 
کرد: »خدمات  کید  در طرح تحول سـالمت تعریف شـد«. وی تأ
سـالمت در مناطـق جغرافیایـی مختلـف یکسـان اسـت. همـه 
بخـش  یـک  داشـت.  خواهنـد  مشـترک  دوبخـش  فعالیت هـا 
از طریـق  بیـن بخشـی  تقویـت و نهادینه سـازی همکاری هـای 
عمومـی  سیاسـت های  وضـع  بـرای  سـالمت  عالـی  شـورای 
که به شـدت جای آن ها در احکام قانونی  سـالمت محور اسـت 
کالن ما خالی است و بخش دوم ارتقای سطح  و سیاست های 
سـواد سـالمت مـردم از طریـق جلـب مشـارکت مـردم و توسـعه 

رفتارهـای خودمراقبتـی اسـت.
بسـته خدمـات سـالمت بـه شـکل جامـع و یکپارچـه و همگانـی 
کـه نیازهـای مجموعـه مـردم در آن لحـاظ و  دیـده شـده اسـت 
اولویت بنـدی شـده اسـت. نظام پایش و ارزشـیابی نظـارت باید 
تقویـت و نقـاط قـوت و ضعف آن مشـخص و تـا حد امکان نقاط 
ضعف آن برطرف شـود.« وی افزود: »ما نیاز به دانش و مهارت 
کارهـای متفاوتی برای  تضمیـن شـده، نیروهـای جدیـد و سـاز و 
کنیم. قرار شـده  ارایـه خدمـت داریـم تا بتوانیم اهداف را محقق 
کز سالمت جامعه ارایه شوند  است خدمات ما در پایگاه ها و مرا
کـه البتـه ترکیـب  کـه تقویـت شـده همـان سـاختار قدیمـی اسـت 
نیـروی انسـانی و جمعیـت تحـت پوشـش آن متفـاوت اسـت. 
خدمـات، ترکیبـی اسـت از آمـوزش و پیشـگیری اولیـه، مراقبـت 
درمـان  موقـع،  بـه  تشـخیص  و  غربالگـری  بیماریابـی،  فعـال، 
و  ارجـاع  از  پسـخوراند  دریافـت  ارجـاع،  اول،  سـطح  و  سـرپایی 
که خدمات به شـکل فعال ارایه خواهد شـد. در زمینه  پیگیری 
کارشنـــاس های مـا بـا هـر  کاردان هـا و  گفـت  ترکـــــیب نیـرو بایـد 

کار یکسـان انجـام می دهـــــند  مدرکـی 
و از همه انتظــــار یکسان وجــــود دارد 
در  می بیننـد،  آمـوزش  هـم  ماننـــد  و 
کز، پزشک عمومی، دندانپزشک،  مرا
روان  سـالمت  و  تغذیـه  کارشـناس 
در  نیـاز  بـر حسـب  کـه  فعالیـت می کننـد  بهداشـت حرفـه ای  و 
جاهـای مختلـف تعـداد افراد نسـبت به اسـتاندارد تعریف شـده 
متفـاوت خواهـد بـود. در ارایـه خدمـات همچنـان پیشـگیری بر 
درمان اولویت دارد و همچنان موظفیم خدمات را ادغام یافته 
تـالش  بایـد  کنیـم.  رعایـت  را در آن  کنیـم و سـطح بندی  ارایـه 
کنیم هیچ برنامه عمودی دیگری نداشـته باشـیم. برنامه هایی 
کـه خدمـت برای شـان تعریـف شـده اسـت خدمت شـان بـه یـک 
گـروه سـنی مشخص تسـری پیـدا می کنـد. مـا فرم هـای  یـا چنـد 
ثبتـی زیـادی داریـم، بـه ازای هـر برنامـه و بیمـاری یـک فرم ثبتی 
کـه اطالعاتـش تکـراری اسـت، وقتی خدمات ادغام شـود  داریـم 
کیفیـت ارایه خدمات  مـا فضـای زمانـی خـود را حفظ می کنیم و 
همـکاران  سـنجی  زمـان  بررسـی  ضمـن  می یابـد.  افزایـش 
ثبـت  بـه  ارایـه خدمـت  زمـان  مشـاهده شـد حـدود 50 درصـد 

اختصـاص پیـدا می کنـد.
مرکـزی  »هسـته  داد:  ادامـه  نیروهـا  بـه  آمـوزش  زمینـه  در  وی 
آموزش تعیین شد و نقطه تمرکز آموزش مجموعه ارایه کنندگان 
کار  کـه بـه  کارکنـان بخـش دولتـی و چـه آن هایـی  خدمـت چـه 
گرفتـه می شـوند و در بخـش خصوصـی هسـتند، مرکـز آمـوزش 
بهـورزی اسـت. پـس مربیـان نیـز بایـد بـه روز و آمـاده باشـند و مـا 
کنیـم. بـه تدریج  بایـد سـامانه آمـوزش مجـازی مربیـان را فراهـم 
همـه ارایه کننـدگان خدمـت بایـد آمـوزش ببیننـد. طبیعتـًا بایـد 
گزارش دهـی بـه روز داشـته باشـیم و انتظـار  یـک سیسـتم ثبـت 
گزارش هـای منظـم و دقیـق هـم در سـطح دانشـگاه و هم  داریـم 
در سـطح ملـی از مجموعـه عملکـرد دانشـگاه ها داشـته باشـیم. 
گزارش ها حساسـیت بیشـتری دارند،  که  به ویـژه در ایـن مرحله 
و  بـا سـاختار جدیـدی مواجـه هسـتیم و تصمیم گیری هـا  زیـرا 
دارد.  دانشـگاه ها  موثـق  گزارش هـای  بـه  بسـتگی  قضاوت هـا 
بحـث  کردیـم.  پیش بینـی  را  افـراد  آموزش هـای  فقـط  مـا 
کار امسـال قـرار دارد  بازآموزی هـای ایـن افـراد هـم در دسـتور 
کـه در ترکیـب بازآموزی هـای ایـن افـراد نظـرات دانشـگاه های 
کاردان  کننده باشـد. برای تربیت  کمک  کشـور می تواند بسـیار 
کـه  کارشناسـی ارشـد داریـم  بهـورز نیـاز بـه مربیانـی بـا مـدرک 
گرفتـه شـده  نظـر  ارشـد در  آمـوزش مجـازی  بـرای آن هـا دوره 
کـه ایـن دوره را سـپری می کننـد  اسـت و انتظـار داریـم مربیانـی 
در پسـت خـود باقی مانـده و فکـر نکننـد جـای مناسـب دیگـری 

در ارایه خدمات همچنان پیشگیری بر درمان 
را  خدمات  موظفیم  همچنان  و  دارد  اولویت 
کنیم و سطح بندی را در آن  ادغام یافته ارایه 

رعایت کنیم.

کن | امام علی)ع( | میزان الحکم، جلد 1، حدیث 373 کفت رفت، خاموشی اختیار  چون ادب از 
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کـز  مرا تـا  شـد  طـی  فرآینـد  ایـن  دارد.  وجـود  آن هـا  بـرای 
آمـوزش بهـورزی تقویـت شـود«.

افزود:  بهورز  فصلنامه  دفتر  فعالیت  توسعه  درباره  ایشان 
بهورز  آموزشی  ابزار  عنوان  به  را  بهورز  فصلنامه  حاال  »تا 
خدمت  ارایه کننده  باشد  یادمان  باید  و  می شناختیم 
دیگری هم به عنوان مراقب سالمت داریم و باید نیازهای 
شمارگان  در  و  بگیریم  نظر  در  نیز  را  گروه  این  آموزشی 
گرفته شود و فصلنامه  فصلنامه باید تعداد این افراد در نظر 

قابل استفاده برای مراقبان سالمت هم باشد«.
معاون  مقام  قائم  فنی،  معاون  فرهمند،  دکتر  ادامه  در 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سردبیر فصلنامه 
برگزارکنندگان همایش و خرسندی  از  تشـــــکر  بهورز ضمن 
از انتخاب دانشـــــگاه بم جهت هـــــمایش صحبت خــــود را 
کرد:  در آستانه تولد امام علی)ع( با ســـخنی از ایشان آغاز 
تنها  که  سالم  انسان های  ســـر  بر  است  تاجی  »سالمتی 
و  اصول  درباره  ادامه  در  ایشان  می بینند«.  را  آن  بیماران 
گذشت زمـــان و طی تجربه در  که با  اجزای PHC و تغییراتی 
که در راستای  گفت، تغییراتی  آن ایجاد شده است سخن 
از  که  می بخشد  توسعه  را  آن  گستره  و  بوده   PHC اهداف 
مختلف  ابعاد  به  معنوی  سالمت  اضافه شدن  آن  جمله 
با  تضاد  در  اولیه  مراقبت های  ابتـــــدا  در  بود.  سالمــــــت 
به  اولیه  مراقبت های  کنون  ا می شد،  ح  مطر بیمارستان 
عنوان هماهنگ کننده پاسخــــگویی وسیع در همه سطوح 
ارزان   PHC می شد  گفته  زمان  آن  در  است،  موردنظر 
دانیم  می  کنون  ا دارد،  نیاز  کمی  سرمایه گذاری  و  است 

سرمایه گذاری قابل توجهی الزم است.
دکتر فرهمند درباره عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت اضافه 
بررسی  جهانی  کمیسیون  تشکیل  بر   2004 سال  کرد:»در 
سال  در  که  شد  کید  تأ سالمت  بر  مؤثر  اجتماعی  عوامل 
کمیسیون به طور رسمی تشکیل و مقرر شد در  2005 این 

در  سیاستگذاری  برای  را  راهنمایی هایی  ساله،  سه  دوره  یک 
نابرابری ها  کاهش  و  سالمت  ارتقای  منظور  به  سالمت  عرصه 
وی  بدهد«.  ارایه  اجتماعی  عوامل  نقش  با  ارتباط  در  به ویژه 
افزود: » در سال 2008 به مناسبت سی امین سالگرد  در ادامه 
و  سالمت  اولویت  و  شد  تشکیل  جلسه ای  آتا  آلما  کنفرانس 

گرفت«. کید قرار  پیشگیری بر بیمار محوری مجدد مورد تأ
»درمراقبت های  کرد:  کید  تأ تحول  ح  طر درباره  فرهمند  دکتر 
هزار   50 تا   20 شهرهای  و  شهرها  حاشیه  در  که  ادغام یافته ای 
گروه های سنی، هدف ما هستند  نفر در حال انجام است، همه 
گروه سنی مراقبت ها را به همه  و مراقب سالمت باید بر اساس 
که عمر مردم را  گذشته هدف این بود  کند. در  افراد جامعه ارایه 
گذشت زمان به این نتیجه رسیدیم  کنیم اما با تجربه و  طوالنی 
کیفیت زندگی  که عمر طوالنی شده است چه خوب است  حاال 

باال برود«.
در  سـالمت  نظـام  در  کلیـدی  چالش هـای  بحـث  ادامـه  در 
کافـی بـودن منابـع مالـی  کشـورهای در حـال توسـعه از جملـه نا
مراقبت هـا،  پاییـن  کیفیـت  نیـاز،  مـورد  تجهیـزات  و  آمـوزش  و 
سـطوح  در  هزینـه  صـرف  و  ارجـاع  نظـام  در  موانـع  و  مشـکالت 
کشـورمان  در  را  آن هـا  وضـوح  بـه  کـه  شـد  ح  مطـر سـوم  و  دوم 
گفـت:»در  فرهمنـد  دکتـر  مـورد  ایـن  در  می کنیـم.  مشـاهده 
ح تحـول  کافی بـودن منابـع مالـی بـه لطـف خـدا در طـر زمینـه نا
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سـالمت در دولـت تدبیـر و امیـد بـه نوعـی نگرانی هـا رفـع شـده 
کافـی شـود و بازنگـری در آمـوزش در  اسـت، امـا آموزش هـا بایـد 
گـر بخواهیـم نـگاه تـازه ای به  سـطوح مختلـف داشـته باشـیم. ا
مراقبت هـای  مجـدد  سـازماندهی  بایـد  باشـیم  داشـته   PHC
ارایـه  کیفیـت  افزایـش  جامعـه،  نیازهـای  تأمیـن  جهـت  اولیـه 
بـه پوشـش همگانـی خدمـات مـردم محـور  خدمـات و توجـه 
و سیاسـت های عمومـی بهداشـت و رهبـری صحیـح و تحـول 
در آمـوزش بخش هـای مختلـف مراقبت هـای اولیـه سـالمت، 
داشـته  و...  خدمـات  ارایه دهنـدگان  خانـواده،  پزشـکان 
بخـش  »در  افـزود:  آمـوزش  امـر  بـر  کیـد  تأ بـا  وی  باشـیم«. 
همـه  می زنـد،  را  اول  حـرف  آمـوزش  بهداشـت،  و  پیشـگیری 
کارهـا از آمـوزش شـروع می شـود و بـه آمـوزش ختم می شـود لذا 

شـود.« گرفتـه  جـدی  بایـد  آمـوزش  بحـث 
بـا زحمـت  کـرد تغییـر همیشـه  کیـد  دکتـر فرهمنـد در پایـان تأ
از  اسـتقبال  اعـالم  بـا  وی  می طلبـد.  را  تـالش  و  اسـت  همـراه 
کشـور دربـاره ارتقـای فصلنامـه بهـورز  نظـرات همـکاران سراسـر 

بـه سـخنان خـود خاتمـه داد.
بهورز  فصلنامه  دفتر  مسؤول  فضلی  فاطمه  کارگاه  ادامه  در 
حضور  و  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  زحمات  از  تشکر  ضمن 
میهمانان محترم درباره ضوابط مورد توجه در ارسال مقاالت 
به دفتر فصلنامه بهورز و نحوه تعامل رابطان فصلنامه بهورز در 

کرد.  کشور با دفتر مجله صحبت  دانشگاه های علوم پزشکی 
بهـورز  فصلنامـه  دفتـر  کارشـناس  بره مقـدم  خاطـره  سـپس 
گروه هـا  گـزارش نتایـج نیازسـنجی، تقسـیم بندی  ضمـن ارایـه 
و  بهـورز  فصلنامـه  عناویـن  بررسـی  جهـت  کارگروهـی  بـرای 

کردنـد. بیـان  را  زمینـه  ایـن  در  الزم  توضیحـات 
دانشــــــگــاه های  نظرسنـــــــجی  فـرم  بررســــــــی  و  جمع بنـدی 
گروه هـا، بحـث عمومـی، تصمیم گیـری دربـاره  شـرکت کننده در 
فهرست عناوین موضوعات شماره های 92 و 93 فصلنامه بهورز 
گرفتن اولویت های نیازسـنجی آموزشـی انجام شـده  بـا در نظـر 
کارگاه بود. توسـط رابطـان شـرکت کننده، ادامـه برنامـه روز اول 
کارگروهـی در ایـن زمینـه، برنامـه  اصـالح آییـن نامـه بهـورزی و 

کارگاه را شـکل داد. روزهـای دوم و سـوم 
مســؤوالن  و  مدیــران  حضـــــــور  بــا  کارگاه  اختتامیــه  مراســم 
گــردان رئیــس  دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم برگــزار شــد. دکتــر 
ابــراز  و  مــاه مبــارک رجــب  ایــام  تبریــک  بــم ضمــن  دانشــگاه 
وی  گفتــه  بــه  کــه  میهمانــان  میزبانــی  توفیــق  از  خرســندی 
ــت  یکــی از پررنگ تریــن نقش هــا را در مجموعــه وزارت بهداشـ
گفــت:  درمــان دارنــد و از افتخــارات ایــن مجموعــه هســتند، 
»بعــد از انقــالب اقدام هــای ارزشــمندی در مجموعــه بهداشــت 
مــا  پزشــک های  بیشــتر  گذشــته  در  گرفــت.  انجــام  درمــان 
بــرای  بودنــد  مجبــور  مــردم  و  بودنــد  هنــدی  یــا  بنگالدشــی 
بایــد  لــذا  برونــد؛  کشــور  از  ج  خــار بــه  بــاز  قلــب  عمــل  یــک 
ــه مجموعــه آمــوزش بهــورزی و بهــورز  ک ــود  ــی ب قــدردان عزیزان
کردنــد. در دولــت یازدهــم اقدام هــای مؤثــری  را پایه گــذاری 
و  اســالمی  شــورای  مجلــس  جمهــور،  رییــس  حمایــت  بــا 
برنامــه  جملــه  از  شــد.  انجــام  بهداشــت  وزیــر  دکتر هاشــمی 
نمــود  بیشــتر  کــه در مناطــق محــروم  ح تحــول ســالمت  طــر
کارنامــه دولــت تدبیــر و امیــد اســت«،  دارد و بــرگ زرینــی در 
در  را  فرصتــی  چنیــن  کــه  وزارت  مســؤوالن  از  پایــان  در  وی 
میزبــان  تــا  گذاشــتند  بــم  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اختیــار 
ــرد. ک ــکر  ــم تش ــش ب ــکاران زحمتک ــز هم ــد و نی ــی باش گردهمای

در خاتمــه ضمــن تشــکر و قدردانــی از حضــور فعــال مدیــران 
همــه  بی دریــغ  و  صمیمانــه  تــالش  از  دانشــگاه،  ارشــد 
جهــان آرا  دکتــر  آقــای  ویــژه  بــه  گردهمایــی  برگزارکننــدگان 
مســؤول  کارشــناس  امیــرزاده  آقــای  و  بهداشــتی  معــاون 
آمــوزش بهــورزی و رابــط فصلنامــه بهــورز در دانشــگاه علــوم 
کــرده و موفقیــت روزافزون آنــان را از  پزشــکی بــم سپاســگزاری 

خواســتاریم. متعــال  خداونــد 
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