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گزارش مراسم روز ملی بهورز

بهورز ،زیباترین نامی است که میشناسیم
خاطره بره مقدم | عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

بعدازظهر پنج شنبه  12شهریورماه  1394مراسم باشکوه روز ملی بهورز با حضور دکترهاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
دکتر سیاری معاون بهداشتی وزارت و دکتر کالنتری قائم مقام معاون بهداشتی و رییس مرکز مدیریت شبکه و دکتر مهرابی رییس
ٌ
الحجج علی بن موسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سایر مدیران و مسؤوالن و میهمانان از سراسر کشور در جوار بارگاه ملکوتی ثامن
الرضا(ع) برگزار شد .در این مراسم که بعد از چند سال با حمایت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تالش مسؤوالن در وقت
مقرر برگزار شد ،از  125بهورز و  40مربی و  45کاردان نمونه کشور و یک رابط و یک عضو هیأت تحریریه نمونه فصلنامه بهورز تقدیر شد.
در این مراسم بعد از تالوت آیاتی از کالم ا ...مجید ،دکتر بهرامی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بیان خیرمقدم
و تبریک روز بهورز به بزرگوارانی که توفیق خدمت به محرومترین و مفیدترین قشر جامعه را داشتهاند ،اشاره کرد و افزود« :در روستاها
به لحاظ سیاسی و اقتصادی و توسعه یافتگی محرومیت وجود داشت و الزم بود کسی که متعلق به آن منطقه است ،متناسب با نیاز
آموزش ببیند و مانا باشد ،که همه آن در کلمه «بهورز» متولی شد.
بهورز نشان ملی سالمت و افتخار نظام سالمت ماست و جزو کارنامههای افتخارآمیز دولت است .این الگوی موفق با تغییراتی در شهر
پیاده خواهد شد.
دکتر بهرامی در پایان سخنانش از حضور همه میهمانان که به گفته ایشان افتخاری برای میزبان هستند ،تشکر کرد.
سپس دکتر سیاری معاون بهداشتی وزارت صحبت خود را با حدیثی از حضرت رسول(ص) آغاز کرد و گفت« :دو خصلت است که بهتر
از آن نیست« :اول ایمان به خدا و دوم مفید بودن برای مردم» وی ادامه داد« :شما خوبان کارتان این است و مصداق این حدیث
هستید و باعث ارتقای سالمت و پیشگیری از مرگ میشوید .شما سربازان خط مقدم سالمتید و به دست شماست که خانه بهداشت
چراغش روشن است و خدمات شما دستاوردهای بزرگی را برای شما و روستاییان داشته است .درد آشنای مردم خودتان هستید و
این فرصت بزرگی است که خدا در اختیار شما قرار داده است و باید از این فرصت استفاده کرد.
بزرگترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی است و یکی از سرمایههای ما ،شما هستید و موفقیت ما در رضایت شما و آموزش خوب
شما و برنامههای موفقتان نهفته است و وظیفه ماست که مشکالت شما را حل کرده و مسیر شغلیتان را ارتقا دهیم» .در ادامه
دکتر سیاری از پیشکسوتان برنامه بهورزی یاد و قدردانی کرد .وی همچنین از مدیران و مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
برگزاری همایش و همکاران مرکز مدیریت شبکه که تالش کردند مراسم بهورز در روز خودش در جوار حضرت رضا (ع) تشکیل شود
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تشکر کرد و افزود«:امید داریم بتوانیم با این الگو ،کارشناسان
مراقب سالمت شهری را نیز بخوبی تربیت کنیم و در نظام
سالمت شهری نیز از نظم و ارتباط و دسترسی و صرف و صالح
اقتصادی بهتری برخوردار باشیم ».ایشان در پایان صحبت
خود به انتظارات بهورزان و مدیران پرداخت و اشاره کرد«:
انتظار شما از ما این است برنامه آموزشیتان ارتقا یابد که این
کار انجام شده و قرار است اتفاق بیفتد .آموزش مربیان بهورزی
نیز شروع شده و کارشناس ارشد خواهند شد .انتظار دیگر
شما احتساب دو سال دوره آموزش بهورزی به عنوان سنوات
خدمت است که آن را دنبال می کنیم و انتظار دارید شغلتان
جزو مشاغل سخت محسوب شود ،اینها از سطح وزارت باالتر
است اما آن را دنبال میکنیم .ما نیز انتظار داریم در محیط
کار جو همدلی و همراهی باشد .نظم و انضباط برقرار باشد،
موفقیت دنیا نظم و انضباط است .برنامه داشته باشیم ،هر روز
از خود بپرسیم امروز چه کاری انجام دادیم و چه قدم مثبتی
برداشتیم .برنامهریزی باید جزو فرهنگ سازمانی ما باشد.
لذا توانمندی شغلیتان را ارتقا دهید ،مطالعه کنید ،تجربهتان را
به یکدیگر منتقل کنید ،کیفیت خدمات را بهتر کنید و با چهره
شاد و لب خندان خدمت کنید .دل افراد را با حرکت کوچکی
میتوان به دست آورد و یک لبخند میتواند چنین ثمری
داشته باشد .از وقتتان استفاده کنید و نسبت به مرگ مردم
حساسیت داشته باشید ،در شکوفایی شخصیت خودتان
تالش کنید ،عوامل اصلی موفقیت در کار را جستوجو کنید و
به وجود بیاورید ،شما برگزیدگان هستید ،ا گر در زندگی حرفهای
و خانوادگی رضایت داشته باشید انگیزه کاری نیز دارید و موفق
خواهید شد».
دکتر سیاری با آرزوی توفیق خدمت در این مسیر به سخنان
ارزنده و تأثیرگذار خود خاتمه داد.
در ادامه دکتر کالنتری قائم مقام معاون بهداشتی و رییس مرکز
مدیریت شبکه و ارتقای سالمت ضمن تبریک روز بهورز و تشکر
از دست اندرکاران اجرای مراسم روز ملی بهورز ،حضور مربیان و
کاردانهای زحمتکش را در این روز بزرگ پاس داشته و خیرمقدم
گفت .همچنین از مقام عالی وزارت که برگزاری مراسم بهورز را
در روز خودش در مشهد مقدس پیشنهاد کرده و همه جانبه
پشتیبانی کردند تشکر کرد و افزود«:حکومتها موظفند اول
امنیت و بعد سالمت را تامین کرده و آموزش را به شکل برابر در
اختیار همه مردم قرار دهند .تفکر مراقبتهای اولیه بهداشتی
در پیشکست سازمانها و ساختارهای سالمت در دهههای
گذشته در نیمه دوم قرن بیستم در کنفرانس آلماآتی شکل گرفت
که مهمترین فلسفه آن تأمین عدالت اجتماعی بود .حکومت
جمهوری اسالمی اولین اولویت خود را عدالت میدانست.

ما در نیمه دوم دهه  60توانستیم گسترش مراقبتهای اولیه
بهداشتی را به عنوان استراتژی عمده مطرح کنیم و در اوج جنگ
تحمیلی و شرایط نابسامان ،نظام شبکه مبتنی بر مراقبتهای
اولیه بهداشتی را در کشور شروع کنیم .همکاران پیشکسوت
زیادی در این راستا زحمت کشیدند ،زحمت مربیان در مهارت
آموزی خیل عظیم بهورزان نیز باعث شد ،ظرف پنج یا شش
سال نزدیک به 15هزار خانه بهداشت داشته باشیم در حالی
که در آغاز انقالب با قریب به هزار و  200خانه بهداشت شروع
کردیم و برای خدمت به  650هزار روستای کشور باید این تعداد
افزیش مییافت .یادمان باشد تحول غیر قابل تصور در زمینه
شاخصهای سالمت در کشور مرهون زحمات بهورزان به دالیل
مختلف بود ،کار جهادی بود .یک دلیل موفقیت بهورز این
بود که از دل روستا انتخاب شده و مورد تأیید مردم روستا بود.
بهورزان با گرفتاریها و مشکالت و مسایل فرهنگی مردم آشنا
بوده و مداخلههایشان به درستی جواب میداد .موفقیت دیگر
نوع آموزش است که آنها را چندپیشه بار آورده و از هر چیزی
در حد نیاز مردم روستا آموزش میبینند و خدمات ادغام یافته
توسط بهورز چندپیشه به مردم ارایه میشود .آموزشی که مبتنی
بر وظیفه است و مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفته است.
وی درباره تحول سالمت در روستا ادامه داد« :برنامه تحول
سالمت در هفت برنامه و هشت پروژه اجرا میشود که یکی
ً
از برنامهها ،تحول در برنامههای روستاست .مجموعا هزار و
 500خانه بهداشت فعال شده است و  455خانه بهداشت تا
بهمنماه افتتاح خواهد شد .سرانه سالمت در مردم روستا از 21
به  96هزار تومان افزایش یافته است .نزدیک به دو هزار و 200
پزشک به پزشکان روستایی اضافه شده است ،در حال حاضر
هیچ مرکز بهداشتی درمانی روستایی مجری برنامه پزشک
خانواده روستایی وجود ندارد که حداقل یک پزشک در آن
فعالیت نکند .در کنار آن سایر اعضای تیمپزشکی ،ماماها و
کاردانهای بهداشتی در این تیم به کار گرفته خواهند شد.
واحدهای بهداشتی درمانی و محل زیست کارکنان استاندارد
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شد و سه هزار و  200مرکز بهداشتی درمانی
روستایی تجهیز اساسی شدند و دو هزار
و  200مرکز بهداشتی درمانی روستایی
تعمیرات اساسی داشتند و قریب به دو
هزار و  200محل زیست پزشک تجهیز
و تعمیر اساسی شد .ما سعی میکنیم
کیفیت خدمات را نیز در کنار کمیت باال
ببریم.
اینها مسایلی بود که به عنوان پیامدهای
برنامه تحول در حوزه بهداشت میتوان
از آن نام برد و با افتخار گفت که در دولت
یازدهم و در برنامه تحول در حوزه بهداشت
به درستی پیاده و به خوبی پشتیبانی شده
است و ا گر کاستی است قصور ماست و باید
تالش کنیم منابع بهداشتی که به سمت
ما سوق داده میشود در زمان و محل
مناسب و برای کار مناسب هزینه شود».
دکتر کالنتری بخش دوم سخنان خود را
که بیان مشکالت و مطالبات بهورزی بود،
به عنوان نماینده حوزه بهداشت به مقام
وزارت تقدیم کرد .از جمله این مطالبات
شناخت شغل بهورزی به عنوان مشاغل
سخت ،احتساب دو سال دوره آموزش
بهورزی جزو سنوات خدمت ،بازنشستگی
پیش از موعد با  25سال سابقه کار،
اجراشدن کاردانی بهورزی ،بیمه دانش
آموزی بهورزی ،بیمه مسؤولیت برای
بهورزان شاغل ،ارتقا به مراحل باالتر در
جایگاه بهورز و رسیدگی به مجوزهای
بهورزی بود.
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در ادامه دکترهاشمی وزیر بهداشت ضمن
تبریک روز بهورز و گرامیداشت زنده یادان
پیلهرودیوشادپوربیانداشت«:زیباترین
نامی که در گروه پزشکی داریم «بهورز»
است .او تالش میکند بهبودی و زیبایی
به همه ایرانیان ببخشد ».وی در پاسخ به
خواستههای بهورزی افزود«.دو سال دوره
بهورزی به مجلس پیشنهاد شد اما قبول
نکردند ،دوباره الیحه دادیم و امیدواریم
بپذیرند ،در مورد مشاغل سخت هم
همینطور »،در مورد بازنشستگی پیش از
موعد تصور میکنم نیاز به مصوبه مجلس
نباشد و به سازمان مدیریت پیشنهاد
میکنیم .درباره ارتقای بهورزان به لحاظ
آموزشی میتوانیم با توجه به سوابق
خدمتی امتیاز ویژهای برای بهورزان
بگذاریم ،از موفقترین پزشکهای ما
ً
کسانی بودند که قبال بهدار بودند لذا از
عزیزان بهورز میتوانیم استفاده کنیم و
ارتقایشانراببینیم».دکترهاشمیتأ کید
کرد «:در حد توان و اعتبارات هر کاری از
دستمان برآید انجام میدهیم و هیچ
کوتاهی پذیرفته نیست؛ اما ا گر اعتبارات
کافی نیست نباید توقع ایجاد کرد».
وی از مسؤوالن خواست تا خواستههای
بهورزان را مکتوب و طبق قانون پیگیری
کنند و درباره خواستههایی که قابل
انجام است اقدامهای الزم انجام شود.
دکترهاشمی درباره اهمیت بهداشت و
مشکالتش ادامه داد« :بهداشت و اهمیت

آن برکسی پوشیده نیست .امروز با وجود
ارتباطات وسیعی که وجود دارد و تغییر
رفتاری که درباره فرهنگ مردم ایجاد شده
است اداره بهداشت کار راحتی نیست
مثل تبلیغات اغوا کننده درباره فسـ ــت
فود و رفتـــــارهای پرخطر مانند اعتیاد
و اعتیادهای نوظهوری که خانمانسوز
است .فرهنگسازی در یک خانواده 4
نفره کارسختی است ،چه رسد به جمعیت
 80میلیونی».
وزیر بهداشت افزود«:خوشحالم که با
مدل بهورزی ،مراقبان سالمت را در شهر
خواهیم داشت .ا گر بتوانیم بهورز شهر را
مشابه روستا تربیت کنیم کار بزرگی انجام
دادهایم».
وی ضمن تشکر از مسؤوالن وزارتی و
سایر دستاندرکاران در پیشگیری از
بیماریهای غیروا گیر گفت«:خیلی مهم
است که آمار بیماریها ،میزان افزایش
وزن ،بیماریهای سیستمیک و ...را
بدانیم تا بتوانیم بهتر برنامهریزی کنیم».
وی افزود« :به بهورزان روستا و شهر و
مجموعه تالشگران افتخار میکنیم .کار
مهمی به شما سپرده شده است طراحی
بهورز مربوط به قبل از انقالب است ،زمانی
که امکانات االن نبوده است اما ا کنون
متفاوت شده است و باید بازنگری در این
راستا بدون تعصب و با نظرخواهی خود
آنها انجام شود».
دکترهاشمی در پایان از مسؤوالن و
دستاندرکاران دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در برگزاری جشن بهورز تشکر کرد.
در خاتمه هیات تحریریه فصلنامه بهورز
ضــمن قدردانی از حض ـ ــور ارزشــــمند
وزی ـ ـ ـ ــر بهداشـ ــت و س ـ ـ ــایر مدیـــــــران و
مسؤوالن عرصه سالمت به نوبه خود
از تمامی دست اندرکاران اجرایی مراسم
کشوری روز ملی بهورز تشکر و قدردانی
میکند و برای همه آرزوی سالمتی و
توفیق روزافزون دارد.
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