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12 شهریورماه 1393 روز ملی بهورز بود، روزی که بهورزان 
همت  با  امسال  می کشیدند.  را  انتظارش  نمونه  مربیان  و 
مسؤوالن مراسم روزبهورز، نوزدهم مهرماه دردانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار شد.
وزارت،  عالی  مقام  مسؤوالن،  از  کثیری  مراسم جمع  این  در 
معاون بهداشتی و مدیران ارشد وزارتی و کارشناسان مسؤول 

آموزش بهورزی و مربیان و بهورزان برتر کشور حضور داشتند.
این حضور پررنگ در آستانه فرا رسیدن عیدغدیرخم و نیز شرکت 
بهورزان با لباس های محلی و بیان خاطرات شان از فعالیت های 

کاری، رنگ و بویی زیبا و پر از نشاط را به همراه داشت.
دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، ضمن خیرمقدم به مسؤوالن و 
مدعوین و تبریک عیدغدیر و روز بهورز بیان داشت: »ما عالقه 
زیادی به روستا داریم. محیط روستا زیباترین محیطی است که 
انسان می تواند در آن زندگی و تنفس کند. آرزوی ما این بود که 
بهورز باشیم. به خدمتی که انتخاب کردید و فرصتی که خداوند 

در اختیارتان قرار داده افتخار کنید. شریف ترین نقطه کشور 
بعد از خداوند در اختیار شماست« وي در اهمیت شغل بهورز 
افزود: »معتقدم راه حل مشکل سالمتی مردم در ایران بهورزان 
هستند. اگر ما نقش و دانش و مهارت های بهورز روستایی و 
شهری را ارتقا ببخشیم و آن ها را در سراسر کشور به شکل یک 
شبکه در اختیار داشته باشیم، آن موقع می توانیم به بهداشت 
کشور کمک کنیم. در دوره مسؤولیتم اگر بخواهم یک آرزوی 
شخصی داشته باشم این است که ما بتوانیم این شبکه را کامل 
کنیم، بهورزان روستا را تقویت کنیم و مشکالت دولت را در این 
زمینه مرتفع کنیم و مهم تر از آن این است که بتوانیم شبکه ای 
را که عزیزان پایه گذاری  و آن را به درخت تنومند و پرافتخار 
تبدیل کرده اند از مرز روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای 

متوسط و  بزرگتر و کالن شهرها گسترش دهیم«.
حوزه  مشکالت  هاشمی  دکتر  ادامه  در 
سالمت در شهرها را مطرح کرده و گفت:

شدت  به  سالمت  حوزه  شهرها،  »در 
بیمار است و بیماری آن ناشی از مسایل 
به  کم توجهی  جمــله  از  است،  مختلفی 
موضـــع پیشگیری که بار ما را در بخش 
درمان سنگین کرده است. اگر بخواهیم آن را اصالح کنیم باید 
شبکه را در کل کشور داشته باشیم. ما باید بتوانیم همه ایرانیان 
با  متناسب  که  را  روش هایی  و  ببینیم.  را  آنان  بیماری های  و 
فرهنگ شان است جهت پیشگیری از ابتال کشف کنیم و حوزه 
بیشتری  سرعت  با  می توان  معتقدم  دهیم.  سامان  را  سالمت 
به  ایشان  کرد.« سپس  عملیاتی  و  اجرایی  را  برنامه ها 
مسایل بهورزی پرداخت و گفت: »در کنار نوســـازی 
و بازســازی خانه های بهداشت در جهت ارتقای جامعه 
یک  داشت،  انتظار  نمی توان  کرد.  تالش  باید  بهورزی 
بهورز از ابتدا تا انتهای خدمتش در یک رتبه باقی بمانــد.

گزارش مراسـم
روز ملی بهـورز

خاطره بره مقدم
عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز
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بهورز
از هر چند بهورز یک نفر می تواند ارشد باشد. امیدوارم از بین 
بهورزان ما افرادی بتوانند به سطوح عالی ارتقا یابند که این 
باید به خدمت گره بخورد نه به دانش و مفروضات. باید افرادی 
فعال  حوزه  آن  در  و  می کنند  مردم  به  بیشتری  خدمت  که 
هستند ارتقا یابند. مراکز آموزش بهورزی، مراکز عالی آموزش 
سالمت خواهند شد. مکمل ها به سرعت در اختیار بهورزان قرار 
خواهد گرفت. در فهرست داروها تجدید نظر شده و اختیارات 
بهورزان افزایش پیدا خواهد کرد. تالش می کنیم که فاصله مان 
با کشورهای منطقه در زمینه پوشش واکسیناسیون به حداقل 
برسد و بتوانیم از واکسن های جدید برخوردار شویم و پوشش آن 
را در حاشیه شهرها گسترش دهیم. حوزه بیماری های غیرواگیر 
بسته هایی را آماده کرده است که در قالب مراکز آموزش عالی 
سالمت بتواند به شما کمک کند تا همان طور که در بیماری های 

واگیر سفیران سالمت در طول چند دهه اخیر بودید، بتوانید 
نقش مهم تری را در بیماری های غیرواگیر ایفا کنید.«

وزیر بهداشت درباره توسعه شبکه تأکید کرد: »شبکه را باید 
صرف  زیادی  هزینه های  کارشناس.  یک  با  ولو  داد  گسترش 
دیابت، هموفیلی، تاالسمی و... می شود؛ لذا باید برنامه ای برای 
پیشگیری داشته باشیم. ابتدا باید شبکه ایجاد شود تا بعد بتوانیم 
با راهنمایی مردم و نظارت بر خدمات، موفق شده و هدف گذاری 
کنیم. در حوزه بهداشت در قالب طرح تحول سالمت دولت با 
کمک مجلس برنامه هایي را در دست اقدام دارد. کار سخت است 
و در عین حال اثربخشی طوالنی مدتی دارد، به ویژه با مدلی 
با گذشته متفاوت است. در گذشته کار  که تعریف کردیم و 
می شد و سپس نیروی انسانی و کار را در اختیار می گذاشتند، 
اکنون دولت و مجلس بنای شان بر این نیست؛ یعنی باید همین 
شبکه را در قالب غیردولتی ایجاد کنیم.« وي در خاتمه توصیه 
کرد:» همه کسانی که فکر و ایده دارند بدانند که حوزه بهداشت 
به شدت محتاج کمک دیگران است و من با شناختی که از 
همکاران عزیز دارم، مطمئنم آن ها با گرمی استقبال می کنند و 
عالقمند ند که دست هایشان مضاعف شود؛ لذا شما بهورزان که 
نماینده سایر بهورزانید بیش از گذشته موفق و همراه و همدل 
و غمخوار مردم باشید. شما دلتان با مردم روستا است و ساعت 
و مکان برایتان اهمیتی ندارد و هر ساعتی از شبانه روز مردم 
به شما احتیاج دارند. به حتم یار و مددکار آن ها خواهید بود. 
باید به نحوی پیش برویم که قانون و محور تصمیمات ما مردم 
باشند، آسایش و آرامش آن ها وکم کردن هزینه های شان، عدالت 
در دسترسي و ارایه خدمات بهداشتی درمانی و کسانی که در 

این مسیر خدمت می کنند، دیده شوند.«
دکتر هاشمی در پایان به بهورزان تأکید کرد، به تغییر سبک 
زندگی مردم روستا و تغییر فرم بیماری ها توجه نشان دهند و از 
تمام کسانی که در حوزه بهداشت همکاری می کنند، تشکر کرد.

دکتر سیاری معاون بهداشتي وزارت، ضمن تشکر از میهمانان 
و حضور پیشکسوتان و بنیانگذاران عرصه بهداشت، دکتر مرندی 
و ملک افضلی و تشکر از دکتر پیوندی 
و سایر دست اندرکاران در برگزاری این 
مراسم و سایر میهمانان، عیدغدیر را 
تبریک گفت و ادامه داد: » امیدوارم 
به برکت این عید شاهد آرامش در 

کشورهای اسالمی باشیم.«
جایگاه  و  نقش  بیان  در  وی 
افزود:  سالمت  نظام  در  بهورزان 
است  روستایی  فردی  »بهورز 
و  درآمده  دولت  خدمت  به  که 
که  آموزش هایی  مناسبت  به 
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دیده است توانسته در جبهه سالمت کشور نقش آفرین باشد و 
دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به ارمغان بیاورد. بهورز 
است.  داشته  ارزنده ای  دستاوردهای  کشور  و  جهانی  درسطح 
بخشی از دستاوردها، کاهش مرگ کودکان، مادران و افزایش 
امید به زندگی و کنترل بیماری های واگیر به همت بهورزان در 
نظام مراقبت سالمت، شکل گرفته است. اگر بیش از یک دهه 
با وجود این که در محاصره کشورهای در معرض فلج اطفال 
هستیم، شاهد حتی یک مورد از این بیماری درکشورنیستیم،   
شکی نیست بخشی از این موفقیت حاصل تالش بهورزان است. 
اگر توانستیم سرخک، کزاز، دیفتری، هپاتیت ب  را در کشور 
کنترل کنیم و پوشش واکسیناسیون را باالی 99 درصد نگه 
داریم، بازبخشی از آن ناشی از وجود بهورزان در اقصی نقاط 

کشورمان است.«
دکتر ســیاری در ادامه افزود: »در ســال 
گذشته بنابه تقاضای دکتر گویا نامه ای 
درکنترل  کمک  جهت  بهداشت  وزیر  به 
بیماری وبا نوشتم. 257 مورد وبا و 7 مورد 
مرگ ناشی از آن وجود داشت. شهرهای 
ایرانشهر، خاش، سراوان، کرمان، بم، تهران، 
قم و کرج درگیر وبا بودند. خوشبختانه بعد از 6 سال برای اولین 
بار در کشور اپیدمی وبا نداشتیم که جای تقدیر دارد. شکی 

نیست بخشی از این موفقیت مربوط به تالش بهورزان است.
با کمک بهورزان کنترل ماالریا در استان کرمان در حد صفر 
و در سیستان و بلوچستان به حداقل ممکن رسید. در سال 
1370تعداد 98 هزار مورد ماالریا داشتیم و امسال تا کنون 176 
مورد بومی و 700 مورد وارده گزارش شده است که این جای 

تقدیر از مدیران و کارشناسان برنامه و بهورزان دارد.
هر مورد سل مقاوم 40 تا 50 میلیون تومان برای کشور هزینه 
دارد. اگر این نظام مراقبت نبود باید مبلغ زیادی صرف درمان 
سل می شد. 56 درصد موارد سل در کشور آذربایجان مقاومند.  
با وجودی که پیشرفته ترین مرکز تحقیقات سل را به کمک 
WHO راه اندازی کرده اند، ولی به علت نامناسب بودن نظام 
مراقبت، باالترین سل مقاوم رادارند. ما توانسته ایم با دسترسی 
به فناوری پیشرفته در عرض 24 ساعت سل مقاوم را تشخیص 
انجام شد، سل  با مراقبتی که در کشور  دهیم و خوشبختانه 

توسعه پیدا نکرد.
ویروس »ابوال« در هفت کشور با 7 هزار مورد ابتال و 433 مورد 
مرگ گزارش شده است. خوشبختانه با نظام مراقبتی که داریم 
و با آموزش هایی که به کارکنان، حجاج و نیروهایی که مأمور 
مراقبت هستند،  ارایه شده، اطمینان داریم در برگشت حجاج 
خطری سالمت مردم را تهدید نمی کند که بخشی از این خدمات 

به دوستان بهورز برمی گردد.« 

دکتر سیاری در زمینه تأمین برخی نیازها گفت: »امسال در 
حوزه تحول بهداشت با کمک دولت و مجلس به ویژه اعضای 
بخش  افزوده  ارزش  درصد  از محل یک  بهداشت،  کمیسیون 
بازسازی مراکز  از جمله  خدمات بهداشتی درمانی روستاییان 
بهداشتی درمانی روستایی، تأمین پزشک، ماما، 44 قلم دارو، 
و  آزمایشگاه  تجهیز خدمات  ها،  محل زیست پزشک،  مکمل 
رادیولوژی و تأمین خودرو برای نظارت و دهگردشی فراهم شد.« 
 معاون بهداشتی وزارت بیان کرد: »ادغام بسته های جدید خدمت 
برای بیماری های غیرواگیر در دست اقدام است. آنچه که باعث 
اختالل هاي  ژنتیکی،  بیماری های  ما می  شود،  مرگ کودکان 
تدوین  دست  در  برنامه  با  که  است.  کروموزومی  و  آناتومیک 
ساالنه از مرگ 10 هزار کودک و نوزاد  جلوگیری خواهدشد. 
امکان استقرار آن برنامه با دانش و فناوری موجود در کشور و 
با تجربه ای که تاکنون در این زمینه داریم و زیرساخت هایی که 
فراهم کردیم، وجود دارد و ما می توانیم از تولد 2 هزار و 500 
نوزاد مبتال به سندرم داون و همین طور 2هزار نوزاد متولد شده 
با ناهنجاری های مادرزادی جلوگیری کنیم. این ها برنامه هایی 

است که بهورز در آن مشارکت دارد و کمک خواهد کرد.« 
دکتر سیاری درباره تحول شهری گفت: »بنا به توصیه دکتر 
هاشمی مأموریت داریم اول شبکه را توسعه داده و ساختار را 
درست کنیم. برای هر 3 تا 4 هزار نفر یک کارشناس مراقبت 
سالمت در نظر گرفته ایم.  به طوري که در بلوک های 12 هزار 
و 500 نفری، هر بلوک 4 تا 5 کارشناس مراقبت سالمت، 2 
پزشک با کارتیمی و به شکل ادغام یافته و فعال، مراقبت سالمت 
ایرانیان را در شهرها به عهده می گیرند. این خدمات به شکل فعال 
با کمک داوطلبان سالمت و یک دانش آموز از هر خانواده انجام 
خواهد شد. ما معتقدیم کنترل بیماری های غیرواگیر، آسیب های 
اجتماعی و بیماری های واگیر از طریق این سیستم به شکل 
ادغام یافته و فعال امکان پذیراست. این ساختار جدید اول برای 
10 میلیون نفری که در حاشیه شهرها زندگی می کنند و دوم 
در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر اجرا خواهد شد. به 
کمک این ساختار مشکل بیماری های غیرواگیرکه ساالنه باعث 
مرگ تعداد زیادی از افراد می شود را برطرف خواهیم کرد. این 
مرگ ها ناشی از هفت عامل خطر است. 5  میلیون و 300 هزار 
نفر سیگار می کشند، 47 میلیون نفر تغذیه ناسالم دارند، مصرف 
قند، نمک و روغن دارای اسیدچرب و ترانس، باالست، کمبود 
مصرف میوه و سبزی، کم تحرکی و مصرف الکل که مربوط 
به رفتار فردی ما مردم است و عوامل خطر بیولوژیک شامل 
فشارخون باال در 10 میلیون نفر، دیابت 7/3 میلیون نفر،  چربی 
خون باالدر 15 میلیون نفر و چاقی در 9 میلیون نفر در جمعیت 
15 تا 65 سال وجود دارد. این هفت عامل خطر، 60  درصد علت 
مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر و 70درصد بار بیماری ها را 
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شامل می شود. به همین منظور هدف گذاری کرده ایم تا 10 بهورز
سال آینده 25 درصد از مرگ نابهنگام مردم ایران در سن 30 تا 
70 سالگی را به وسیله کنترل عوامل خطر و با کمک مردم، نظام 
مراقبت و همکاری بین بخشی کاهش دهیم. برای این منظور 
17 هدف استراتژیک تنظیم شده که در این ساختار جدید با 

همت کارکنان و دولت به اجرا در خواهد آمد.«
انجام  اقدام  سه  بهورزی  حوزه  »در  داد:  ادامه  سیاری  دکتر 
خواهد شد. ارتقای برنامه آموزش بهورزان به کاردان بهورزی، 
و  ارشد  کارشناسی  به  بهورزی  مربیان  آموزش  برنامه  ارتقای 
عالی سالمت  آموزش  مراکز  به  آموزش بهورزی  مراکز  ارتقای 
شهرستان که مجوز این موارد هم از شورای گسترش گرفته 
شده و برنامه هایش در دست تدوین است. امیدواریم خدا به ما 
توفیق دهد تا بتوانیم این تغییرات را در نظام ارایه خدمات به 
وجود بیاوریم و شاهد جلوگیری از مرگ نابهنگام مردم و ابتال 

به بیماری باشیم.«
وی در پایان از خدمات تک تک بهورزان تشکر کرده و به مربیان 

و بهورزان نمونه تبریک گفت.
در ادامه دکتر مرندی رییس فرهنگستان 
علوم پزشکی ضمن تبریک اعیاد قربان 
از  و غدیر و گرامیداشت دو پیشکسوت 
که  پزشکی  جامعه  وفعاالن  رفته  دست 
در زمان دفاع مقدس به شهادت رسیدند، 
بزرگی  خدمت  را  انسان ها  جان  احیای 
توفیق  آرزوی  بهداشت  شبکه  افتخارآفرینان  برای  و  دانست 
کرد. دکتر مرندی در باره برکات انقالب اسالمی و حمایت های 
مجلس شوراي اسالمی از سیستم بهداشت و درمان سخن گفت 
و افزود: »خوشبختانه اعتبارات قابل توجهی در وزارت به تصویب 
رسیده است. کمیسیون بهداشت درمان مجلس همیشه آماده 
همفکری و همکاری با وزارت بهداشت است. مجلس می تواند 
طرح هایی را بنویسد و به تصویب برساند، اما به دلیل بار مالی 
بعضی از طرح ها توسط شورای نگهبان رد می شود.« وی با اشاره 
به بعد نظارتی مجلس بیان داشت: » باید بعد نظارتی را درست 
استفاده کنیم. مطمئن باشیم تمام قوانین و مقررات به درستی 
اعمال می شود و به قوانینی که توجه نشده رسیدگی کنیم.« وی 
ادامه داد: » دکتر هاشمی با ویژگی های خلقی و شخصیتی که 
دارند و تالش های زیادی که کرده، اعتباراتی را در اختیار گرفته 
و به دغدغه مهم مقام معظم رهبری که کاهش هزینه هاي 

درماني مردم بود جامه عمل پوشانده است.«
دکتر مرندی در باره اهمیت توجه به بهداشت گفت: 

اولویت  به  نخواهد  اگر کشور  است.  بهداشت  ما  اول  »اولویت 
بهداشت بپردازد ما سرمایه گذاری عظیمی را از دست خواهیم 

داد. با درمان نمی توان شاخص های بهداشت را اصالح کرد و بعد 
از اولویت بهداشت باید اولویت درمان سرپایی را مدنظر قرار داد. 
اکنون در اصالح تعرفه ها، تعرفه های بستری را تغییر دادیم که 
این ها با اولویت بهداشت مغایرت دارد؛ لذا با تقویت  بعد نظارتی 
باید کاری کنیم تا بهداشت بتواند به سرعت برنامه هایش را اجرا 
کند. به  نظر می رسد در سیاست های کلی نظام باید تالش های 
و  سالمت  زمینه  در  جامعه  سواد  سطح  ارتقای  شود.  زیادی 
و  بهداشتی  زمینه  در  مردم  توانمندکردن  و  فرهنگ سالمت 
خودمراقبتی باید مورد توجه قرار گیرد. در برنامه ریزی، اجرا و 
نظارت مجدانه باید از مردم کمک گرفت.« دکتر مرندی سخنان 
خود را با تأکید بر  برخورد با بیمای های غیرواگیر و تشکر از 

دکتر هاشمی در جذب همکاری سایر وزارتخانه ها خاتمه داد.
افضلی  ملک  دکتر  مراسم،  ادامه  در 
از  یکی  و  سالمت  پیشکسوت 
درمان  بهداشت  شبکه  بنیانگذاران 
کشور در زمینه دالیل موفقیت بهورزان 
بهداشت گفت: »امروز روز  در خانه های 
ارزشمندی است. نام بهورزان نه تنها در 
ایران بلکه در همه کشورهای منطقه موردتوجه است، حتی در 
امریکا در ایاالت می سی سی پی 3 خانه بهداشت با همین الگویی 
که بهورزان آفریده اند، تأسیس شده و یا در حال تأسیس است. 
فعالیت بهورزان ارزشمند و بزرگ و همواره قابل تقدیر است. 
خوبست برنامه های موفق را تحلیل و علت موفقیت را پیدا کرده 
و برآن اساس برنامه های آینده را تنظیم کنیم، شش دلیل برای 
موفقیت خانه بهداشت و بهورزان پیدا کرده ام، عالقمندم، توضیح 

دهم، تا در برنامه های آینده مورد توجه قرار گیرد:
1. کار بهورزی و شبکه، برنامه ای با پشتوانه علمی است. 30 
سال پیش در روستای چنقرانلوی آذربایجان غربی کار تحقیقاتی 
خانه های بهداشت به شکل پایلوت انجام شد، مدتی طول کشید 
تا این پروژه تحقیقاتی ابعادش روشن شود و بعد تعمیم پیدا 
کند. دوستان بزرگواری که متأسفانه االن در میان ما نیستند، 
دکتر شادپور و پیله رودی، چندین سال تالش کرده و برنامه 

توسعه شبکه را تهیه کردند.
2. برخورداری از تعهد سیاسی یعنی ایران در شرایط جنگ 
منابع خود را در عرصه خدمات اجتماعی و بهداشت صرف کرد. 
تمامیت دولت و مجلس عزم داشت، این شبکه را تحقق ببخشد، 

که این نشانه تعهد سیاسی است.
3. توسعه شبکه کامالً در راستای »عدالت« بود. در آن زمان 
50 درصد کشور روستایی بودند و روستاها از پزشک و امکانات 
محروم بودند. اگر پزشکی هم بود پزشک های خارجی بودند. 
لذا با توجه به اصل عدالت در سالمت به سمت روستا رفته و 
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محروم ترین اقشار جامعه مورد توجه قرار گرفتند. شاید برکتی 
عدالت  معنای  و  مفهوم  داد، همین  پروژه  این  به  که خداوند 
محوری بود و االن هم حاشیه نشینان شهری از عدالت نظام 

سالمت کشور برخوردار خواهند بود.
یعنی  قاطــع  نظارت  و  درست  آموزش  و  گزینش  وجود   .4
انتخاب بهورز به عنوان الگوی مناسب که بومی و آگاه به سالمت 

روستا بود و موارد فوق در مورد آن ها تحقق داشت.
5. شکل گیری مراکز بهداشت استان، شهرستان و استقالل 
آن ها و حتی انتقال عدم تمرکز به خانه های بهداشت باعث 
موفقیت شد و ما به بهورزان اجازه دادیم بعضی کارها را انجام 

دهند که این به معنی عدم تمرکز بود.
6. خانه بهداشت به ظاهر محقر و ساده، سیستم اطالعاتی 

بزرگی است و نظام اطالعات ساده و گیرایی دارد.«
دکتر ملک افضلی با تشکر از زحمات بهورزان و یاد  دوباره ای از 
دو بزرگوار پیشکسوت دکتر پیله رودی و دکتر شادپور به سخنان 

خود خاتمه داد.
علوم  دانشگاه  رییس  پیوندی  دکتر 
تبریک  ضمن  بهشتی  شهید  پزشکي 
از  یکی  را  بهورزان  غدیر،  و  قربان  اعیاد 
کلیدی ترین اعضای زنجیره افتخارآفرین 
نظام سالمت معرفي کرد و ضمن تشکر 
از کارشناسان و تالشگران عرصه سالمت، 

پیشکسوتان و میهمانان حاضر هدف برگزاری 
قدردانی  را  مراســـم 
بهورزان  زحمات  از 

دانست.
وی افــزود: » با استقرار 
در  بهــداشت  شـبکه 
کشـور توســط تالشگران 
پیشــکسوت، این شــبکه 
باعث افتخار کشور و زبانزد 
و  منطقه  همــه کشورهای 
دنیا شد و این افتخار متعلق 
به عزیزانی است که ســال ها 
کردند.  کوشش  مخلصانه 
بنیــادی ترین رکن نظام 
به  متعلق  ما  ســالمت 
بهورزانی است که بی نام 
و نشان در گوشه وکنار 

ارتقــای  مملکت در جهت 
سالمت تالش می کنند.«

دکتر پیوندی در معرفی بیشتر حوزه بهورزی گفت: »دانشگاه 
شهید بهشتی 131 خانه بهداشت، 210 بهورز، 59 مرد و 151 
زن و 2 مرکزآموزش بهورزی فعال دارد که 14 دوره آموزش 
بهورزی را سپری کردند و با توجه به افتخار بازنشستگی تعداد 
زیادي ازبهورزان، مسؤوالن وزارتخانه باید فکر جدی و عاجلی را 
برای جایگزینی بهورزان شایسته داشته باشند تا بتوانند زنجیره 

خدمت را ادامه دهند.«
وی با تأکید بر سرعت روبه رشد بیماری های غیرواگیر در جمعیت 
روستایی و شهری و بیماری های واگیر مانند هپاتیت، سل، ایدز 
بارسنگینی  نیز  و  طالق  اعتیاد،  مانند  اجتماعی  مشکالت  و 
که بیماری های مزمن و صعب العالج بر فرد و جامعه تحمیل 
می کنند، توجه جدی مسؤوالن را خواستار شد و توجه جدی 
به بهداشت در مرحله دوم طرح سالمت را نویدی در برداشتن 

گام های استوارتر در ادامه خدمت دانست. 
در مراسم بزرگداشت »روز ملی بهورز« از مربیان و بهورزان نمونه 
سال 1393 و دکتر گویا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 

با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد. 
تحريريه فصلنامه بهورز ضمن قدرداني از حضور وزير محترم 
بهداشت و پیشکسوتان عرصه سالمت در اين مراسم وتبريک 
به بهورزان ومربیان نمونه، به دست اندرکاران اجرايی مراسم 
در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی 
خداقوت گفته و براي همه 
توفیق  و  آرزوي سالمتي 

روزافــزون دارد.
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