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توگو با دکتر جهان آرا | معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی بـــم
گف 

فصلنامه «بهورز» علمی و مردمی است
خاطره بره مقدم | عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

در حاشیه برگزاری گردهمایی کارشناسان مسؤول آموزش بهورزی
فرصتی فراهم شد تا بتوانیم از صحبتهای معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بم بهرهمند شویم .نظر شما را به خالصه این
نشست جلب میکنیم.
ً
طفا به طور مختصر خود را معرفی کنید.
دکتر عباس جهان آرا متخصص اطفال هستم ،در سال  1384به
عنوان پزشک مسؤول مرکز بهداشتی درمانی استخدام سیستم
شدم .پزشک غیر وا گیر ستاد و پزشک دیابت شهرستان بودم.
سال  1389در رشته دستیاری کودکان قبول و در سال  1391فار غ
التحصیل شده و چند ماهی است که به عنوان معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بم خدمت میکنم.
جهت ارتقای توانمندسازی بهورزان چه اقدامی انجام دادهاید؟
مرکز جامع علمی کاربردی را با هدف ارتقای علمی نیروها راهاندازی
کردیم و در بخش معیشتی با توجه به حجم کار بهورزان کارانهای به
شکل پرداخت ماهانه برایشان در نظر گرفته شده است که البته
هنوز دستورالعمل آن صادر نشده است.
به نظر شما چگونه میتوان در بهورزان روحیه و انگیزه کاری
ایجاد کرد؟
باید در خور وظایف زیاد این قشر خدوم زمینه رفاه معیشتی را
برایشان فراهم کرد ،هویت بهورز درنظام سالمت همانند پزشک و
کاردان است و در بهورز باید این باور را تقویت کرد.
وضعیت پوشش خدمات سالمت در دانشگاه بم چگونه است؟
ً
تقریبا می توان گفت  % 100است تمام خانههای بهداشت بهورز و تمام
مرا کز بهداشتی درمانی در طرح سالمت ،پزشک و ماما دارند .نزدیک
به  % 100مرا کز تعمیر و تجهیز شدند و شاخصها رشد داشتهاند.

از چه زمانی با فصلنامه بهورز آشنا شدهاید؟
زمانی که پزشک مرکز بودم مردم سؤاالتی را از من میپرسیدند که
برای پاسخگویی به آنها از فصلنامه بهورز استفاده میکردم .مطالبی
که ما پزشکان در دانشگاه میآموزیم خیلی آ کادمیک است و با این
اطالعات نمیتوان به بعضی سواالت مردم پاسخ گفت اما فصلنامه
بهورز به مسایل مردمی خوب پرداخته است و چقدر خوب است که
مطالب فصلنامه از چند فیلتر میگذرد و مورد تأیید علمی است.
رسالت فصلنامه بهورز از دید شما چیست؟
تنها منبع علمی بهورزان است و ا گر آموزشگاهها موظف شوند از
بهورزان درباره محتوای فصلنامه آزمون بگیرند و برگزاری این آزمونها
پررنگ شود ،نتیجه بهتری دارد .نکته دیگر این است که بهورزان در
خود شخصیت کارمندی نمیبینند و فکر نمیکنند صبح به ادارهای
به نام خانه بهداشت رفته و مراجعهکنندگانی دارند .بهورز نماینده
وزارت بهداشت و دانشگاه است و ممکن است به ظاهر خود اهمیت
ندهد ،او باید بداند حکم یک الگو را دارد و با مردم زندگی میکند
و باید در بهداشت و نظم و زندگی سالم در رتبه خوبی قرار بگیرد.
صحبت پایانی
حضور همه همکاران از دانشگاههای مختلف و وزارت بهداشت
در دانشگاه تازه تأسیس بم فرصتی بسیار خوب برای هماندیشی
و تبادل اطالعات و تجارب بود بنده به نمایندگی از دانشگاه علوم
پزشکی بم موفقیت و کامیابی تمامی همکاران عزیزم در حوزههای
مختلف بهداشت درمان به ویژه بهورزان زحمتکش را از خداوند
متعال خواهانم.
از دکتر جهانآرا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم
که صمیمانه و خالصانه وقت ارزشمند خویش را در اختیار ما
قرار دادند تشکر کرده و برای ایشان و همکاران پرتالششان
تندرستی و توفیق آرزومندیم.
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