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در حاشیه برگزاری مراسم روز ملی بهورز توفیقی حاصل شد تا در یک فرصت کوتاه با 
رییس مرکز مدیریت شبکه و ارتقای سالمت دکتر ناصر کالنتری گفت و گو کنیم تا ضمن 

معرفی به بیان دیدگاه های شان درباره شبکه و بهورزان بپرداریم.
دکتر کالنتری متخصص کودکان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی 
در سال های 60 تا 62 در مناطق عملیاتی حضور داشت و از سال 63 به عنوان پزشک 
طرحی در شبکه بهداشت درمان شهرستان سراب در آذربایجان شرقی شروع به کارکرده 
پس از مدت کوتاهی به عنوان مسؤول مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و سپس 
با عناوین رییس شبکه بهداشت درمان شهرستان سراب و مدیر عامل آذربایجان غربی و 
تبریز به خدمت ادامه داد. در سال 66 با عنوان مدیر کل بهداشت خانواده و مدارس فعالیت 
در وزارتخانه را آغاز کرد و بعد از سال ها فعالیت به عنوان کارشناس ارشد حوزه شبکه، 
ریاست انستیتو تحقیقات صنایع غذایی کشور را به عهده گرفت. دکتر کالنتری اکنون به 

عنوان قائم مقام معاون بهداشتی وزارت و رییس مرکز مدیریت شبکه فعالیت می کند.
آقای دکتر رسالت فصلنامه بهورز از دید شما چیست؟ از آنجایی که یکی از پرتعدادترین 
کارکنان بخش بهداشت بهورزان عزیز هستند و دستیابی و جمع کردن آن ها تقریباً کاری 
ناشدنی است در این میان فصلنامه بهورز می تواند نقش مهمی را به عنوان پل ارتباطی 
ایفا کند. نقش ارتباطی فصلنامه برای اطالع رسانی درباره رویه های جدید عمل و خدمات 
بهداشتی اولیه، ارتباط بین بهورزان و خانه های بهداشت، بیان تجربیات موفق بهورزان و 
استفاده از فکر و ایده های آنان حایز اهمیت است. فصلنامه بهورز مسیری است برای تشویق 
بهورزان و ارتقای کیفیت خدمات شان و ابزاری است برای انتقال صدای مسؤوالن به بهورزان 

و برعکس، چرا که سخن بهورزان برای ما منشأ اثر و تصمیم گیری است.
از آنجایی که فراگیری بیشتر از عملکرد منجر به اختالل در آموزش می شود. یکی از 
مهم ترین مسایل که در بهورزی رخ داد تربیت بهورز مبتنی بر وظیفه بود؛ فصلنامه 
بهورز نقش مؤثری در ارایه آموزش های بهورزان بر اساس وظیفه  شان دارد و انتظار 
می رود هر وسیله ارتباطی دو طرفه عمل کند تا مؤثر واقع شود و مسایل بهورزان در 

نشریه منعکس شود.
مجوز تبدیل مراکز آموزش بهورزی به مراکز عالی آموزش بهورزی به کجا رسیده 
کارکنان  عالی سالمت  آموزش  مراکز  به  بهورزی  آموزش  مراکز  تبدیل  مجوز  است؟ 
شهرستان از شورای گسترش گرفته شده است. شایان ذکر است این پایگاه مرکز آموزش 
عالی است نه دانشکده و با شبکه بهداشتی درمانی شهرستان ارتباط دارد نه به معاونت 
آموزشی دانشگاه. هر دانشگاهی که ضوابط راه اندازی این مرکز را که در مصوبه شورای 
گسترش آمده، داشته باشد می تواند این مرکز را راه اندازی کند. این مرکز باید تعدادی 
مدرس داشته باشد و از آنجایی که تعداد زیادی از همکاران ما در معاونت های بهداشتی 

هیأت علمی هستند می توانند به نیروها آموزش دهند.
در این مراکز بهورز به کاردان و کارشناس و مربی به ارشد ارتقا می یابد.

چه انتظاری از بهورزان دارید؟ به عنوان رییس مرکز مدیریت شبکه افتخار داشتم از 

آغاز تأسیس شبکه بهداشت در سال های 64 
و 65 به شکل مجری شبکه نمونه و به عنوان 
مدیر ملی در کنار مرحوم دکتر شادپور و دکتر 
پیله رودی خدمت کنم. بعد از 25 سال برگشت 
انتظار دارم با توجه به تغییرات و دگرگونی هایی 
که در فرهنگ و رفتار و عملکرد کارکنان ایجاد 
شده است بسته خدمات جامع سالمت را مانند 
گذشته با همان شدت دهه 60 به انجام برسانند 
تا من در پاسخ به کسانی که معتقدند بهورزان با 
گذشته متفاوت شده اند بگویم آن ها، همان قدر 
و حتی بیشتر از گذشته با جان و دل و اشتیاق و 

عالقه به مردم خودشان خدمت می کنند.
بهورزان  نیاز  موقع  به  باید  بهداشت  سیستم 
خودش  که  آدمی  که  چرا  کند،  برآورده  را 
دارای مشکل است سخت می تواند به دیگران 
مراقبت  شبکه ها  مدیران  لذا  کند؛  رسیدگی 
شرایط  از  درستی  ادراک  و  همدردی  کنند 
بهورز داشته باشند. از مدیران گسترش شبکه و 
بهداشت هر شهرستان می خواهم رفع مشکالت 
روزمره بهورزی را سرلوحه کارشان قرار دهند. 
استان های  در  که  بازدیدهایی  همه  در  من 
بیشتر  مطلب  این  به  داشت  خواهم  مختلف 
خواهم پرداخت و بررسی خواهم کرد تا چه حد 

به مشکالت بهورزان رسیدگی شده است.
در پایان ضمن تشکر از دکتر کالنتری که وقت 
خویش را به بهورزان و فصلنامه آنان اختصاص 
اهداف  تحقق  برای  توفیق  آرزوی  و  دادند 
توجه  بذل  پرتو  در  امیدواریم  ارزشمندشان 
ایشان، دغدغه های فکری بهورزان کمرنگ و 

ایجاد انگیزه در ارایه خدمت پررنگ شود.
 

بهـورزان هنوز مثل قديـم 
عاشـقانه تـالش می کننـد

گفت و گو با دکتر ناصر کالنتری
رييس مرکز مديريت شبکه و ارتقای سالمت

خاطره بره مقدم
عضو تحریریه فصلنامه بهورز


