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خاطره بره مقدم کارشناس دفتر 
فصلنامه بهورز و عضو هيأت تحريريه

با حمايت و توجه مسؤوالن و با هدف قدرداني از بهورزان پرتالش 
اولین خانه  افتتاح  با  بهورز که  ملي  روز  گرامیداشت  نیز  و  کشور 
بهداشت در روز 12 شهريور به نام آن ها نامگذاری شده است در 
علوم  دانشکده  تاالر  در  باشکوه  جشني   1391 مهرماه  شانزدهم 
مشهد برگزار شد. حضور جمعي از بهورزان و مربیان نمونه کشور و 
کارشناسان مسؤول آموزش بهورزي و مسؤوالن مرکز مديريت شبکه 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي زينت بخش اين مراسم بود.

در حاشیه برگزاري مراسم نیز، غرفه فصلنامه بهورز برپا بود که با 
ارايه دستاوردهاي خويش از استقبال گسترده میهمانان به ويژه 

مسؤوالن، بهورزان و رابطان فصلنامه برخوردار شده بود.
در اين مراسم بعد از تالوت آياتي از کالم اهلل مجید، دکتر سعیدي 
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ضمن بیان خیرمقدم 
و تشکر از حضور میهمانان، از فعالیت هاي معاونت بهداشتي در 
خصوص حاشیه شهر مشهد و برنامه پزشک خانواده سخن گفت.

سپس ريیس دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتر شبستري بعد 
از بیان خیرمقدم از شرايط خاص خراسان که پايتخت معنوي 
ايران است، صحبت کرد و افزود: »افتخار مي کنیم در شرايطي 
و  )ع(  رضا  امام  حرم  به  نگاهي  تصمیم  هر  در  که  داريم  قرار 
زائران و مجاوران خدمت کننده به زائران داريم و تصمیم هاي 
کالن را با حساسیت هاي ويژه اي مرور مي کنیم و مسأله سالمت 
میهمانان امام رضا )ع( براي مان مهم است، وي ضمن اشاره به 
عملکرد خوب حوزه وزارت بهداشت در سال هاي اخیر و همکاري 
بین بخشي و نتايج خوب آن و زيرساخت هاي انجام شده در برنامه 
و  برنامه پزشک خانواده  از تالشگران  تشکر  با  پزشک خانواده، 
تقدير از بهورزان و مربیان زحمتکش به صحبت خود خاتمه داد.

سپس دکتر مصداقي نیا معاون بهداشتي وزير از خدمات ريیس 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد که با وجود شرايط استثنايي اين 

مي کند،  تالش  سخت  وارده،  و  شناور  جمعيت  لحاظ  به  شهر 
مرکز  فني  معاون  خدايي  دکتر  و  دانشگاه  بهداشتي  معاون 
بهداشت استان که سال هاست در بحث بهداشت،  شبکه و مجله 
بهورز فعاليت دارد و کمک هاي مؤثري در طول زمان به شبکه 
بهداشت درمان داشته، تشکر و قدرداني کرد. وي افزود: »اعتقاد 
قلبي من اين است که مايه اصلي نظام سالمت کشور، بهورزان 
عزيزند، سال هاست با خدمات بهورزان، خدمات اوليه بهداشتي 
ايران، شهره ساير کشورهاي جهان شده است. در تمام دنيا ثابت 
شده که بهترين نوع آموزش دادن، آموزش بر اساس نياز است 
و از آنجايي که بهورزان بومي روستا بوده و از مشکالت محيطي 
آموزش  نيازشان  مطابق  آگاهند،  روستا  فرهنگ  و  اجتماعي  و 
مي بينند و بازده کارشان باال مي رود، لذا شاخص هاي بهداشتي به 

جايي رسيده که مي توان به آن افتخار کرد.«
وي در ادامه در خصوص برنامه پزشک خانواده بياناتي مطرح و 
تأکيد کرد اگر برنامه پزشک خانواده که از بهورز شروع شده و به 
متخصص و فوق تخصص ختم مي شود، به خوبي انجام شود، نقطه 

مفقود ه اي وجود نخواهد داشت.
دکتر شريعتي رييس مرکز مديريت شبکه وزارت بهداشت 
سخنران بعدي مراسم بود. وی با اشاره به نقش و جايگاه 
و  »جايگاه  گفت:  جايگاه  اين  حفظ  در  سعي  و  بهورز 
با بيدارخوابي هاي شبانه  با عملکردشان و  شکوه بهورزان 
و مراقبت هاي مداوم از کودک خردسال و دلسوزي براي 
سالمت مردم روستا ايجاد شده است. همه ما مي خواهيم 
دانش  ارتقاي  ضمن  بايد  ما  کنيم،  حفظ  را  عظمت  و اين 

عملکرد او روي مسايلي که منجر به ارتقاي بعد سالمت اقتصادي 
و اجتماعي وي و خانواده اش مي شود، نيز فعاليت کنيم.«

او افزود: » بهورز را 30 سال در روستا نگهداشتن افتخار نيست، او 
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بايد رشد و ارتقا يابد. لذا با همکاري و همفکري 
مجموعه اي با مديريت جناب آقاي دکتر مصداقي نيا 
مسايلي مطرح شد. از جمله مسأله کارداني بهورزي 
که به زودي به شوراي گسترش تقديم خواهد شد 
و بعد از تصويب اين شورا، مرکز مديريت شبکه 
براي راه اندازي دوره کارداني بهورزي اقدام خواهد 
از طي دوره کارداني در دوره  کرد. بهورزان بعد 
کارشناسي سالمت جامعه نگر شرکت خواهند کرد 
که بايد در اين زمينه نيز اقدام هاي الزم را انجام 
دهيم. براي مربيان، دوره ارشد آموزش سالمت 
نيمه  شکل  به  دوره  اين  است.  شده  طراحي 
حضوري و با همکاري تعدادي از دانشگاه ها اجرا 
خواهد شد و در آينده براي بهورزان کارشناس هم 

گذاشته خواهد شد«
در ادامه دکتر خدايي معاون فني مرکز بهداشت 
استان و مدير مسؤول فصلنامه بهورز در خصوص 
اهميت حضور بهورزان در عرصه ســالمت سخن 
گفت و افــزود: »  از آرزوهــاي من بود که يک 
و  باشد  نظام سالمت کشور  نام آور  » بهورز«  روز 
اين اتفاق افتاد.« وي تأکيد کرد:» برنامه بهورزي 
و داوطلبان سالمت برايم بسيار لذت بخش بوده و 
خوشبختانه از توان بهورزان به خوبي استفاده شده 
است و اميدواريم که در مورد داوطلبان سالمت 
نيز به همين نتيجه برسيم.« وي صحبت خود را با 
تشکر از سه پايه گذار بهورز، خانه بهداشت و نظام 
شبکه به نام دکتر ملک افضلي، دکتر پيله رودي و 

دکتر شادپور خاتمه داد.
گفتني است در مراسم بزرگداشت روز بهورز عالوه 
بر منتخبان بهورزان و مربيان نمونه کشوري از 
که  خدايي«  » دکتر  سالمت  عرصه  پيشکسوت 
تالش و پايمردي وي در نظام شبکه بهداشتي در 

حافظه ها خواهد ماند، نيز قدرداني شد.
و  مديران  که  اعتقادي  با  آرزومنديم  خاتمه  در 
مسؤوالن به اثرات ارزشمند، فعاليت ها و خدمات 
برگزاري  ناظر  و  شاهد  دارند،  خدوم  قشر  اين 
با  همزمان  بهورز  ملي  روز  مراسم  جشن هاي 
اين عزيزان  12شهريور و آن گونه که در شأن 
است در سراسر ايران و انعکاس آن در رسانه ها 
باشيم تا ضمن خدا قوت به آن ها سبب شناخت 
بيشتر مردم و مسؤوالن از اين قشر ساعی شده  و 

خدا قوتي به تالشگران نظام سالمت باشد.
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