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بــه نــام
خــدا
امــروزه میــزان مشــارکت مــردم در برنامــه دولــت هــا یکــی از شــاخص هــای مهــم در ارزیابــی میــزان توفیــق و
رونــد توســعه در جوامــع محســوب شــده و حکومــت هــا تــاش مــی نماینــد هــر چــه بیشــتر آحــاد جامعــه را
در برنامــه ریــزی و اجــرا مشــارکت داده و از مــردم کمــک بگیرنــد از طرفــی بســیاری از برنامــه هــا و مداخــات
نیازمنــد ارتقــای دانــش عمومــی  ،تغییــر باورهــا و نگــرش هــا  ،توســعه و ارتقــای رفتــار و در نتیجــه فرهنــگ
ســازی عمومــی مــی باشــد .
در نظــام ســامت جمهــوری اســامی ایــران در ســال  1369بــا انگيــزه حــل مشــكالت بهداشــتي حاشــيه نشــينان
شــهري و روســتايي طــرح داوطلبــان ســامت تحــت عنــوان «رابطــان بهداشــت» در جنــوب تهــران و حاشــيه
شــهرهاي بــزرگ كشــور (تبريــز ،شــيراز ،اصفهــان) بــه مرحلــه اجــرا درآمــد و در ســال  1372بصــورت برنامــه در
تمــام نقــاط شــهري كشــور اجــرا شــدو از ســال  1378كــم كــم در روســتاها نيــز توســعه پيــدا كــرد.
در ایــن برنامــه داوطلبــان ســامت از میــان ســاکنین هــر محلــه بــا داشــتن ســواد ،برخــورداری از مقبولیــت
اجتماعــی  ،داشــتن وقــت کافــی وعالقــه و انگیــزه بــرای فعالیتهــای اجتماعــی انتخــاب و دعــوت بــه همــکاری
مــی شــوند .ســرفصل هــای آموزشــی کــه بــه ایــن افرادآمــوزش داده مــی شــود بیشــتر جنبــه پیشــگیرانه دارد و
هــدف نهایــی ترویــج و ارتقــای شــیوه زندگــی ســالم اســت .عــاوه بــر ایــن داوطلبــان ســامت در برابــر مشــکالت
موجــود در محلــه خــود نیــز احســاس مســئولیت مــی کننــد و بــا جــذب منابــع وســرمایه هــای محلــی بــه رفــع
مشــکالت اقــدام مــی کننــد .
درایــن راستابااســتعانت ازدرگاه بــی کــران پــروردگار اولیــن شــماره ازنشــریه مجــازی داوطلبــان ســامت قطــب
شــمال غــرب باحمایــت مرکزمدیریــت شــبکه وزارت متبــوع وهمــکاری مدیــران ،کارشناســان جلــب مشــارکت های
مردمــی وداوطلبــان ســامت دانشــگاههای عضوبارگــذاری مــی گرددامیداســت ارتقــای دانــش عمومــی داوطلبــان
ســامت رابــه همــراه داشــته باشــد
کالم آخراین که:
خدایــا داوطلبــان ســامت،کمر بــه خدمــت بندگانــت بســته انــد .و همیــن خدمــت بــه دیگــران بــه آنهاآموختــه
تــا یــاد بگیرنــد و بگوینــد:
خدایــا تــو خــود واقفــی کــه تــاش در عرصــه ســامت بــا پــاداش هــای مــادی رقــم نمــی خورنــد و چنانچــه
اســاس و انگیــزه ایــن گونــه فعالیــت هــا بــر پایــه عشــق بــه مــردم و دوســت داشــتن بندگانــت اســتوار نشــود بــر
تــداوم و اســتمرار آن امیــدی نیســت .امیدواریــم ایــن تــاش خســتگی ناپذیرداوطلبــان ســامت مقبــول درگاه حــق
واقــع گــردد /.
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مصاحبــه بامعــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم

پزشــکی وخدمــات بهداشــتی درمانــی کردســتان
 -1لطفاخودتــون رومعرفــی وخالصــه ایــی ازســوابق کاری
خودرابــرای خواننــدگان فصلنامــه مجــازی داوطلبــان
ســامت ارائــه نماییــد؟
دکترفــرزام بیدارپورهســتم فــارغ التحصیــل پزشــکی
عمومــی ازدانشــگاه شهیدبهشــتی ،ســال 1373بعنــوان
پزشــک طرحــی درمرکزبهداشــتی درمانــی شــهری-
روســتایی شــماره 2شهرســتان کامیــاران شــروع بــه
فعالیــت کــردم درهمیــن دوران درپایــش ازخانــه هــای
بهداشــت تحــت پوشــش مرکزعالقمندبــه بحــث مدیریــت
دربرنامــه هــای بهداشــتی شــدم ودرپایــش ازخانــه
هــای بهداشــت عــاوه برویزیــت بیماران،برنامــه هــای
بهداشــتی (فرمهاودفاترو)....رابررســی وبــه منظوررفــع
نواقــص عــاوه برثبــت گــزارش پایش،پســخوراندمربوطه
رابــه خانــه بهداشــت ارســال مــی کردم.درهمیــن زمــان
عــاوه براجــرای برنامــه هــای مختلــف بهداشــتی تعامــل
مطلوبــی باستادمرکزبهداشــت شهرســتان داشــتم کــه زمینــه
ســازایجادعالقه بــه منظورادامــه فعالیــت دربخش بهداشــت
گردید.درهمیــن ایــام درمرکزبهداشــتی درمانــی کــه اجاره
ایــی هــم بودیکــی ازاتــاق هارابــه آمــوزش اختصــاص
دادم وتجهیــزات موردنیاز(صندلی،میز،کمدو)....راتهیــه
نمــوده وبرنامــه داوطلبــان ســامت(رابطین بهداشــت)
رافعــال نمــودم وشــروع بــه جــذب داوطلــب ازبیــن

زنــان واجدشــرایط جمعیــت تحــت پوشــش نمودیــم.
پــس ازآن بمــدت 2ســال بعنــوان مدیرشــبکه بهداشــت
ودرمــان شهرســتان بانــه فعالیــت داشــتم .ســپس ازســال
76بمــدت 3ســال بعنــوان قائــم مقــام ومســئول گســترش
مرکزبهداشــت اســتان منصــوب شــدم ودرایــن مــدت
2باربازنگــری چارتهــای ســازمانی راباکمــک همــکاران
انجــام داده وازجملــه تغییــرات ایجادشــده درایــن بازنگــری
هاافــزودن پســت کارشــناس جلــب مشــارکت هــای مردمی
بــه پســت هــای مدیریــت شــبکه بودوبــه منظوراجــرای
برنامــه داوطلبــان ســامت درســطح اســتان یکــی ازمربیــان
فعــال (خانــم پروانــه نــوذری )راکــه درمرکزبهداشــت
ســنندج خدمــت مــی کردندبعنــوان مســئول برنامــه انتخــاب
نمــودم ایشــان باارتقــاء کمــی وکیفــی برنامــه داوطلبــان
ســامت تازمــان بازنشســتگی ایــن مســئولیت رابعهــده
داشتندوجزوکارشناســان برتربرنامــه مشــارکت هــای
مردمــی درســطح کشورواســتان بودند.پــس ازآن بــه مــدت
1ســال ریاســت مرکزبهداشــت شهرســتان ســنندج راعهــده
داربــودم .ازســال 1381درحــوزه معاونــت بهداشــتی بعنــوان
مدیــر گروههــای آمــوزش بهداشــت وبهداشــت خانــواده
فعالیــت داشــتم وازســال 1384بــه بعــد درپســت معــاون
بهداشــتی دانشــگاه مشــغول فعالیــت هســتم.
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-2آقــای دکتربیدارپورلطفادرخصــوص برنامــه داوطلبــان
ســامت ونقــش وجایــگاه برنامــه باتوجــه بــه سیاســت هــای
فعلــی طــرح تحــول نظــام ســامت دربخــش بهداشــت
توضیحــات خودراارائــه بفرماییــد؟
دســتیابی بــه توســعه اجتماعــی پایداربه همــکاری تک تک
افرادجامعــه نیازداردازطرفی تأمین وارتقا ء ســطح ســامتی
کــه یکــی ازبنایــی تریــن تکامــل اجتماعــی بشراســت بیــش
ازجنبــه هــای دیگرتوســعه نیازمندهمــکاری عمومــی اســت
چراکــه آگاهــی ،احســاس مســؤلیت واقــدام عملــی تــک
تــک افرادبــرای تأمیــن ســامت عمومــی ضــروری اســت.
دركنفرانــس بيــن المللــي مراقبــت هــاي ســامت اوليــه
()PHCکــه ســپتامبر  1978در شــهر آلماآتاتشــكيل
گرديــدو دســتاورد ايــن كنفرانــس اعالميــه اي ده مــاده
اي بودوهنــوز ســندي معتبــر در تعريــف و تعييــن مبانــي
خدمــات بهداشــتي اوليــه اســت ،كــه در ســازمان هــاي
بيــن المللــي و ســطوح ملــي كشــورها مــورد اســتناد و
اســتفاده قــرار مــي گيــرد .ايــن اعالميــه جهانــي ،هــدف
كلــي بهداشــت بــراي همــه تــا ســال  2000ميــادي را بــه
صــورت نيــل بــه ســطحي از تندرستي(جســمي ،روانــي
و اجتماعــي) بــراي تمــام مــردم جهــان تعريــف نمــوده
و كليــد حصــول بــه چنيــن هدفــي را خدمــات ســامت
اوليــه( )PHCقــرار داده اســت مبانــی مراقبــت هــای
بهداشــتی اولیــه هــم برنقــش آگاهانــه مــردم درســامت
جامعــه تأکیدداردورابطــه مشــارکت مــردم در فعالیتهــای
مربــوط بــه ســامت باافزایــش ســطح ســامتی پایدارمــردم
آن جامعــه ارتبــاط دارد .بــه طــوری کــه درمیــان ارکان
چهارگانــه مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی کــه شــامل
:عدالــت اجتماعــي  ،مشــاركت مردمــي  ،همــكاری بيــن
بخشــي و تكنولــوژي مناســب مــی باشــد نیزبــه آن اشــاره
شــده اســت.
مســئول ســامتي و بهداشــت جامعــه فقــط بخــش ارائــه
دهنــده خدمــات نيســت  ،بــه طــور اساســي ســامتي و
بهداشــت جامعــه بــه شــدت تأثيــر پذيــر از عملكــرد
ســایربخش هاومــردم اســت  .داوطلبــان ســامت پیشــگامان
ایــن همیــاری عمومــی هســتند کــه داوطلبانــه قــدم درراه
مشــارکت مــردم درتأمیــن وارنقــای ســطح ســامتی جامعــه
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گذاشــته اندداوطلبــان ســامت در مقابــل مشــکالت
مریــوط بــه منطقــه خودشــان احســاس مســؤلیت مــی
کنندایــن مشــکالت رابادســت انــدرکاران اجرایــی
ازطریــق همــکاران مراکزیهداشــتی درمانــی درمیــان مــی
گذارندوبــرای حــل مشــکالت چــاره اندیشــی مــی کننــد.
ازاهــداف مهــم برنامــه داوطلبــان ســامت :
 ارتقاســطح ســامت جامعــه بااســتفاده ازجلب مشــارکتمردمی
 ارائــه خدمــات فعــال در مناطــق شــهری بــه ویــژه مناطــقحاشــیه ای شــهرهای بــزرگ
 مشــارکت مــردم در برنامــه ریــزی وتصمیــم گیــریواســتفاده ازهمــکاری آنهــادر ارائــه مراقبتهــای بهداشــتی
 بهــره گیــری از امکانــات موجودجامعــه در جهــت حفــظوارتقــا ســامت جامعــه درســطح ملــی ومنطقــه ایی
 فراهــم آوردن زمینــه مناســب جهــت ورودزنــان بــهعرصــه فعالیتهــای اجتماعــی وتوانمندســازی آنهــا در
اموراجتماعــی ،اقتصــادی وفرهنگــی
 ارتقاحضورمردم در عرصه توسعه اقتصادی واجتماعیداوطلبــان ســامت حقایــق اساســی موردنیازبــرای
رســیدن بــه ســامت فــردی خانوادگــی واجتماعــی رامــی
آموزندودرایــن یادگیــری مشــارکت فعــال دارنــد وبالطبــع
بــرای انتقــال دانســتنیهای بهداشــتی کســی یهترازاوطلبــان
ســامت نیســت کــه پــس ازیادگیــری صحیــح وعمقــی
مفاهیــم بهداشــتی آنهــا رابــه زبــان خودمــردم بــه آنهامنتقــل
مــی کندبرنامــه داوطلبــان ســامت بــه نغییــر نگــرش
وعملکردمــردم نســبت بــه توانایــی بالقــوه خودشــان
در جهــت تغییروبهبودشــرایط زندگــی کمــک کــرده
واعتمادبــه نفــس رادرزنــان داوطلــب ســامت محــات
افزایــش داده اســت ونهایتامنجربــه بهبــود شــاخص هــای
بهداشــتی شــده اســت
باعنایــت بــه ابــاغ سیاســت هــای کلــی ســامت توســط
مقــام معظــم رهبــری وتوجــه ایشــان بــه بحــث ســامت
مــردم وتقــدم پیشــگیری بردرمــان بند11سیاســت هــای
ابالغی(افزایــش آگاهــی مســؤلیت پذیــری توانمنــدی
ومشــارکت ســاختارمندوفعاالنه فــرد خانــواده وجامعــه
درتأمیــن حفــظ وارتقــای ســامت بااســتفاده ازظرفیــت

نهادهاوســازمان هــای فرهنگــی آموزشــی ورســانه ایــی
کشــورتحت نظــارت وزارت بهداشــت درمــان وآمــوزش
پزشــکی )وبانوجــه بــه اینکــه یکــی از 7برنامــه ملــی
تحــول در نظــام ســامت (برنامــه تقویــت ونهادینــه ســازی
همــکاری هــای بیــن بخشــی )مــی باشــدلزوم توجــه بــه
برنامــه داوطلبــان ســامت رابیــان مــی نمایــد
از دالئــل اصلــی ضــرورت تحول در نظام بهداشــت کشــور
تغییــر ســیمای بیمــاری هــا و مــرگ هــای زودرس از واگیر
دار بــه غیرواگیــر (کــه بــه ســبک زندگــی مــردم وانتخــاب
شــیوه زندگــی ســالم وابســته اســت) وکــم توجهــی بــه
ظرفیــت همــکاری هــای بیــن بخشــی و مشــارکت مــردم
در بهبــود وضعیــت ســامت مــردم مــی تــوان اشــاره کــرد
وباتوجــه بــه الگــوی نظــام ارائــه مراقبتهــای اولیــه ســامت
وآنچــه کــه بعنــوان شــرح وظایــف مراقــب ســامت آمــده
اســت نقــش داوطلبــان ســامت رابــه صــورت واضــح بیــان
مــی نمایــد
 ارائــه خدمــات فعــال بــه جمعیــت تحــت پوشــش وپیگیــری آنهــا (بــا اســتفاده از داوطلبــان ســامت  ،ارســال
پیامــک ،تلفــن و  ...و پیگیــری درب منــزل)
 تشــویق جامعــه بــه مشــارکت در برنامــه هــای مرتبــطبــا ارتقــای ســامت خــود ،خانــواده و جامعــه (داوطلبــان
ســامت محــات ،داوطلبــان متخصــص ،شــوراها،
ســازمانهای مــردم نهــاد ،خیریــن )...
 -3شــمافعالیت هــای داوطلبــان ســامت دردانشــگاه
خودراچگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
براســاس آخریــن آماربرنامــه داوطلبــان ســامت دراســتان
کردســتان بیــش از3500نفرداوطلــب ســامت درده
شهرســتان باماهمــکاری مــی نمایندوحدود600نفرداوطلــب
ســامت متخصــص دربرنامــه فعالیــت دارند.ازاقدامــات
مهــم داوطلبــان ســامت مــی تــوان بــه مواردزیراشــاره
کــرد:
 اجــرای برنامــه بیماریابــی ،پیشــگیری ودرمــان ســلبامشــارکت داوطلبــان ســامت
 مشــارکت داوطلبــان ســامت در برنامــه خودمراقبتــیوجــذب ســفیران ســامت
 -همــکاری داوطلبــان ســامت در سرشــماری  -برنامــه

هــای مربــوط بــه هفتــه ســامت  -برپایــی نمایشــگاه
پویایــی وبالندگــی جمعیــت -تکمیــل فــرم ارزیابــی
خانواردربرابربالیــا و...
 تعدادتولدگــزارش شــده توســط داوطلبــان ســامت :1407تولــد درســال 1394
 تعدادمــرگ گــزارش شــده توســط داوطلبــانســامت 597:مورددرســال 1394
 تعدادمهاجــرت گــزارش شــده توســط داوطلبان ســامت 1671 :نفردرســال 1394
 تعــدادکالس هــای توانمندســازی برگزارشــده381:کال س
 تعدادپرونــده هــای فعــال شــده توســط داوطلبــانســامت2942 :پرونده
 تعــداد کالس هــای تشــکیل شــده توســط داوطلبــانمتخصــص172:کالس
 -4آقــای دکتربیدارپوربعنوان آخرین ســوال شــمادورنمای
برنامــه داوطلبــان ســامت راچگونه مــی بینید؟
برنامــه داوطلبــان ســامت بعنــوان نمونــه ایــی از مشــارکت
مــردم درتأميــن  ،حفــظ و ارتقــاء ســطح ســامتي
خودشــان کــه درســطح کشــوروازجمله اســتان کردســتان
اجراشــدازجلوه هــای بســیارموفق فعالیــت هــای داوطلبانــه
ومشــارکت مــردم بــه شــمارمی رود.باتوجــه بــه موفقیــت
برنامــه درگذشــته وحال،امیــدوارم درکناراجــرای طــرح
تحــول درنظــام ســامت درراســتای ارتقــای برنامــه
داوطلبــان ســامت درآینــده قــدم هــای محکــم واســتوار
برداریــم .
ازجنــاب آقــای دکتربیدارپوربابــت انجــام مصاحبــه
وحمایــت هــای ایشــان ازبرنامــه داوطلبــان ســامت نهایــت
تشــکروقدردانی راداریــم وازخداوندبــرای ایشــان ســامتی
وموفقیــت روزافــزون خواســتاریم
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همــه ماازاینکــه درپیــری دچارآلزایمرشــویم وحشــت داریــم ایــن بیمــاری چگونــه بــه وجودمــی آیــد .نــام ایــن بیمــاری
رابسیارشــنیده ایــم واگرکمــی روراســت باشــیم همــه ماازابتالبــه آن هــراس داریــم .بیمــاری آلزایمربــه مغزآســیب میرســاند .ایــن
بیمــاری باعــث ازدســت رفتــن تدریجی ومــداوم عملکردمغزشــده ومــی تواندبــرروی صحبــت کردن،فکرکــردن وانجــام فعالیتهای
روزانــه تأثیربگذاردوفعالیتهــای شــخص رامختــل کند.بهتراســت بدانید:بیمــاری آلزایمربــه مرورزمــان بدترشــده ومیــزان تحلیــل
مغزبیشترمیشوداماســرعت ایــن تحلیــل دربیمــاران مختلــف متفــاوت اســت .برخــی ازافراددرهمــان مراحــل ابتدایــی بیمــاری
توانایــی انجــام فعالیتهــای روزانــه خودراازدســت میدهنــد .امابرخــی دیگرازافرادممکــن اســت درمراحــل بعــدی بیمــاری باایــن
مشــکالت مواجــه شــوند.قابل توجــه اســت کــه بدانیدازدســت دادن خفیــف حافظــه درافرادبــاالی  60ســال شــایع اســت.
ممکــن اســت ایــن قضیــه بــه ایــن معنانباشــدکه شــمابه بیمــاری آلزایمرمبتالشــده ایــد .امااگربامشــکالت حافظــه

مواجــه شــدیدحتماًبه پزشــک مراجعــه کنیــد .اگربیمــاری شماآلزایمرباشــد،ممکن اســت درمــان بــه شــماکمک
.کندوبیمــاری راکنتــرل کننــد

علل بیماری آلزایمر چه چیزهایی هستند؟

مقصودنیا،شهربانو؛1385؛م
درسالمندان؛دانشگاه ع
منجمی،علیرضا؛1388؛دربار
تدوین :نوشین بالنی داوطلب
شهرستان کامیاران

جالــب اســت کــه بدانیــد :ســن باال،ســابقه خانوادگی،جنس مونــث بــودن وســندرم داون،مهمترین
عوامــل خطرســازبرای آلزایمرهستند.اگربیماران،خویشــاونددرجه اولــی داشــته باشــندکه
آلزایمردراوپــس از  65ســالگی بروزکــرده باشد،خطرنســبی ابتــای آنها6-3برابر،افزایــش
مــی یابد.اگربیمــاران دارای خواهریابــرادری مبتالبــه آلزایمرپیــش از  60ســالگی
ونیزیــک والدمبتالباشند،خطرنســبی آنها9-7برابرمیشــود.بیماری آلزایمربــه علــت
تشــکیل پالکهــای پیــری اســت کــه ازرشــته هــای پروتئینــی بــه نــام اجســام
آمیلوئیدتشــکیل شــده اســت.
قابــل ذکراســت کــه بدانیدخطرابتالبــه آلزایمرباباالرفتــن ســن افزایــش مــی یابداماایــن
بــه آن معنانیســت کــه تمــام افرادبــه آلزایمرمبتالمیشــوند 35 .نفرازهــر  100نفرافرادبــاالی
 85ســال ازنوعــی اززوال عقــل رنــج میبرنــد .ایــن بــه آن معناســت کــه  65نفرازهــر 100
نفرباایــن مشــکل مواجــه نمیشــوند .بــروززوال عقــل درســنین پایینتــراز  60ســال نادراســت
وکمتراتفــاق میافتــد.

عالئم ونشانه های ابتالءبه بیماری آلزایمر
تقریبا50درصدبیمــاران مبتالبــه آلزایمرقبــل ازبروزتغییــرات شــخصیتی
درآنها،افســردگی راتجربــه کــرده اندودورهــای بــه ایــن بیمــاری مبتالبــوده
اند.اختــال حافظه؛فرامــوش کــردن کارهــای عــادی وروزمره؛ضعــف
بیان؛ازدســت دادن تشــخیص زمــان ،مــکان ،شــخص؛تغییرات درحــاالت
ورفتار؛تغییــرات تشــخیصی  .اغلــب فــردی کــه بامشــکل حافظــه
مواجــه میشــود،متوجه مشــکل خودنمــی باشــداماخانواده ودوســتان وی
میتوانندایــن مشــکل راتشــخیص دهندوبــه وی دردرمــان یــاری برســانند.
درمراحــل پیشــرفته تربیمــاری آلزایمر،بیمارممکن اســت باعالئــم زیرمواجه
شــود:
 مشکل درتصمیم گرفتن اشتباه کردن درتشخیص روزهای هفته،ماه ویاحتی ساعتهای روز گــم شــدن درمکانهایــی کــه قب ًالبــه خوبــی بــاآن مکانهاآشــنابوده وممکــن
اســت حتــی ســالهادرآن منطقــه هازندگــی کــرده باشــد.
 مشــکل دریادگیــری وبــه یــادآوردن اطالعــات جدیــدی کــه بــه حافظــهســپرده شــده اســت.
 مشــکل باپیداکــردن لغــت یاعبــارت صحیــح بــرای بیــان کــردنمنظورخوددرهنــگام صحبــت کــردن.
 مشکل درانجام کارهای روزانه مانندغذاپختن وپرداخت صورتحسابها.قابــل ذکراســت بدانیدعالئــم بیمــاری آلزایمربــه آرامــی وبــه صــورت
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مــداوم بدترمیشــوند .افــرادی
درکمترازچندســاعت
کــه
ویاچندروزباایــن مشــکالت مواجــه
شــده اندویاافــرادی کــه عالئــم
آنهابــه صــورت ناگهانــی بدترشــده
اســت بایدحتماًبــه پزشــک مراجعــه کنندزیراممکــن اســت مشــکل
دیگــری وجودداشــته باشــدونیازبه درمــان دیگــری باشد.بابدترشــدن
بیمــاری آلزایمر،ممکــن اســت مبتالیــان بــه ایــن بیماری،بــه ویــژه
دراواخرروزوشب،احســاس بیقــراری وســرگردانی کننــد .باگذشــت
زمان،ممکــن اســت فعالیتهــای آنهاتغییــرات بســیاری داشــته باشــد.ممکن
اســت چیزهایــی راببینندویابشــنوندکه وجودخارجــی ندارنــد .ممکــن اســت
ازخانــواده ودوستانشــان کنــاره گیــری کنند.ممکــن اســت فکرکنندکــه
دیگــران بــه آنهــادروغ مــی گویندویامــی خواهنــداز آنهاسوءاســتفاده
کنندیابــه اوآســیب بزنندونمــی توانندمثل گذشــته روابطشــان راباافرادحفظ
نمایند.پــس ازآن وبابدترشــدن بیمــاری آنها،ممکــن اســت دیگرقادربــه
مراقبــت ازخودشــان نباشــند .حتــی ممکــن اســت دیگرکســانی راکــه
ســابق برایــن عاشــقانه دوســت مــی داشــتندرانیزبه یادنیاورند.ممکــن اســت
فرامــوش کنندکــه چگونــه بایدغذاخورد،اســتحمام کرد،لبــاس پوشــید،به
دستشــویی رفــت ویاحتــی ازتخــت ویاصندلــی بلندشــدوراه رفــت.

پیشگیری :
براســاس یافتــه هــای دانشــمندان دانشــگاه  Clevelandدر  Ohioافــرادی کــه ازنظرجســمی وفکــری فعــال هســتندبه
مراتــب کمترازدیگــران درمعــرض بیمــاری خطرنــاک آلزایمرقرارمیگیرند.تقویــت حافظــه فقــط باخوانــدن کتــاب وفکرکــردن
امــکان پذیرنیســت بلکــه معاشــرت بادیگران،مســافرت،آموختن زبانــی جدید،حفــظ کــردن شــعر،آموختن موســیقی وغیــره
مــی توانددرایــن موردمؤثرباشــدکه البتــه عــاوه برتمــام ایــن نــکات رعایــت اصــول تغذیــه درجلوگیــری ازابتالبــه بیمــاری
آلزایمرنقــش داردومیتواندموثرباشد.مصـرفگـوشـتماهیهاییمثلقـــزل آالومـاهــــی سـاردیـنبادارابودنامگاسهاسیدچـــرب
خطرابتالبــه آالزایمرراکاهشمیدهنــد .آنتــی اکســیدانها،ویتامین  Cو  Eنیزدرکاهــش خطرآلزایمرموثرمیباشندوبهتراســت
مصــرف شــود.رژیم غذایــی مدیترانــه ای ازابتالبــه آلزایمرپیشــگیری مــی کندیــک مطالعــه نشــان مــی دهدمصــرف رژیــم
غذایــی مدیترانــه ای خطرابتالبــه آلزایمررابطورچشــمگیری کاهــش مــی دهد.عموماازرژیــم غذایــی مدیترانــه ای بــه عنــوان
مراقبت های اولیه بهداشتی
تغذیــه ای ســالم یادمــی شــود.این رژیــم غذایــی سرشارازمیوه،ســبزیجات وغالت،مقــداری ماهــی ومقداربســیارکمی
علوم پزشکی وتوانبخشی
لبنیــات وگوشــت است.بهتراســت بدانیدعامــل اصلــی ایجادآلزایمر،رادیکالهــای آزاداکســیدکننده هســتندکه
ره آلزایمرچه میدانیم؛آزادمهر
باافزایــش ســن بیشــترتولیدمی شــوند.اگرمی خواهیدجلوتولیدآنهارابگیریدیاتولیدآنهارابــه حداقــل برســانیدروزی
دوتاســه لیــوان آب ســیب ویاســه تاچهارعددســیب میــل کنیــد .مطمئــن باشــیدکه ضررنمــی کنیــد.
سالمت پایگاه ضمیمه شماره 2
زردچوبهدردرمانوپیشگیـریازبیماریآلزایمرموثراست.درطبسنتیهند،زردچوبهازهزارانسـالپیشبه
ن ،دانشگاه کردستان
 عنوانیک ماده ضدالتهابدردرمـان بیماریهایمزمنوناتوان کننـدهکـاربـردداشتهاست واکنون به
عنوان پودردرغذاهامصرف میشود.

نحوه برخوردبابیماران مبتال به آلزایمرچگونه است؟
بایدبااوبالحنــی مالیــم واطمینــان بخــش ســخن گفتــه شودتااحســاس
تفــاوت باگذشــته نکند.بهتراســت بدانیدهنــگام گیجــی
وسردرگمی،بابیمارنبایدســرزنش آمیزرفتارکردواشــتباهات وی
راباارائــه پیشــنهادتصحیح کرد.دقــت کنیداگرافرادازپشــت ســربه
اونزدیــک شــوندممکن اســت بیماروحشــت زده یاآشــفته شــودهمواره
بایدبــه ســخن گفتــن بابیمارادامــه دادحتــی زمانی کــه دیگرمتوجــه کلمات
دیگــران نمــی شــود .ودرموردموضوعاتــی حــرف زدکــه فردبــه آنهااهمیــت می
دهدوبرایــش مهــم اســت درهرزمــان بهتراســت فقــط یــک ســؤال ازاوپرســیده
ومهلتــی بــرای پاســخ دادن بــه اوداده شــود .اگربــه نظرمــی رســدبیمارآلزایمری
متوجــه گفتاردیگــران نشــده است،بهتراســت پرســش باهمــان کلمــات تکرارشــود.
اگربازهــم متوجــه نشــد،پس ازچنددقیقــه دیگرمــی بایســت باکلمــات دیگــری پرســش
خودراتکرارکرد.پیــش ازایــن کــه ازبیمارانجــام کاری خواســته شود،بهتراســت اورابانــام خطــاب
کــرد .وقتــی بااوصحبــت مــی شــودمی بایســت،تماس چشــمی بــاوی برقرارکردتابــه تمرکزاوکمک
شــودوبهتربفهمد.بایدمطمئن شــدفردمبتالبه بیمــاری آلزایمربــه خوبــی فردموردگفتگــوی
خودراببیندیاصــدای اوراکام ً
المــی شــنود .زمانــی کــه بافردمبتالبــه بیمــاری آلزایمرصحبــت
میشــودرادیووتلویزیون راخامــوش کــرده تاحــواس وی منحــرف نگرددوتمرکزبیشــتری داشــته باشــد.
شش عالمت هشداردهنده بیماری آلزایمر:

1ـــاختالل حافظه.:طبیعــی اســت کــه افرادقرارهــای مالقات،اســامی همکاران ویاشــماره تلفن دوســتی رافرامــوش کنندولــی بعداًبخاطرمــی آورند،بیمارمبتالبــه بیماری
آلزایمرممکــن اســت اغلــب مســائل رافرامــوش بنمایدوبعداًهــم بخاطرنیاورد،مخصوصــا مســائلی راکــه جدیداًاتفــاق افتاده باشــندفراموش مــی نماید.
2ـــمشکالت درانجــام کارهــای عادی:افرادپرمشــغله ممکــن اســت گهگاهــی حواسشــان پــرت شــود.مث ً
الهویجی راکــه بــرای غذاپختــه اندرابــرروی اجــاق گازجابگذارند.
وتاپایــان آن وعــده غذایــی بخاطرنیاورنــد .فــردی بابیمــاری آلزایمرتوانایــی درســت کــردن حتــی قســمت از غذارانــدارد حتــی ممکن اســت فرامــوش کندکــه غذاخورده
اســت .
3ـــضعف بیان:بــرای اکثــر افرادگهــگاه پیــش مــی آیدکــه درپیداکــردن لغــات مناســب دچارمشــکل بشــوند،ولی فردمبتالبه بیمــاری آلزایمرممکن اســت گاهــی کلمات
ســاده راازیادببردولغــات نامناســب جایگزیــن نماید،درنتیجــه جمــات اونامفهــوم می شــوند .
4ـ فرامــوش کــردن زمــان ومکان:بطورطبیعــی ممکــن اســت افرادگاهــی روز،هفتــه ویامقصدشــان رافرامــوش کنندولــی دوبــاره باتمرکزبیادبیاورند.فردمبتالبــه بیمــاری
آلزایمرممکــن اســت درخیابــان راه خودراگــم کندونداندکــه چگونــه بــه آنجارفتــه اســت ویانتواندازآنجــاراه خانــه خودرادوبــاره پیدانمایــد .
5ـــضعف یاکاهــش قضاوت:ممکــن اســت فردمبتالبــه بیمــاری عفونــی مراجعــه بــه پزشــک رابــه تعویــق بیاندازندولــی باالخــره ایــن کارراانجــام میدهــد .امافردمبتالبــه
بیمــاری آلزایمرنــه مشــکالتش رادرک مــی کندونــه مراجعــه بــه پزشــک راضــروری مــی دانــد .بدلیــل اشــکال درتصمیــم گیــری هــای ســاده مث ً
الممکــن اســت
لباســهای زمســتانی رادرگرمــای تابســتان بپوشــد.
6ـمشکالت درتفکرذهنی:گاه وبیگاه ممکن است افرادرسیدگی به حسابهایشان رامشکل بدانند .امافردمبتالبه بیماری آلزایمرارقام راکام ً
الفراموش می کند.
مقصودنیا،شهربانو؛1385؛مراقبت های اولیه بهداشتی درسالمندان؛دانشگاه علوم پزشکی وتوانبخشی
منجمی،علیرضا؛1388؛درباره آلزایمرچه میدانیم؛آزادمهر
تدوین :نوشین بالنی داوطلب سالمت پایگاه ضمیمه شماره  2شهرستان کامیاران ،دانشگاه کردستان
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انواع انگور

وارزش غذایی آن
منبــع :انگوردرمانــی  ،نویســنده شــهرام مقصــودی
،کــد کتــاب 1362891
تهیــه کننــده  :فاطمــه اســماعیلی داوطلــب ســامت
مرکــز ســامت جامعــه اقبــال شهرســتان ارومیــه

مقدمه

انگــور ميــوه لذیــذی اســت كــه شــامل
ويتامينهــاي آ ،ب ،و ث ميباشــد هــم چنيــن
داراي مقــداري منيزيــم ،كلســيم ،آهــن ،فســفر،
پتاســيم و آلبوميــن اســت .امــروزه در طــب
درمانهــاي طبيعــي (نتروپــت) ,از رژيمهــاي
مختلــف انگــور اســتفاده ميكننــد .همچنيــن
ايــن ميــوه را بــراي درمــان بيماريهــاي
يبوســت ،عــوارض رماتيســم ،كمخونــي و حتــي
پيشــگيري از ســرطان ســودمند ميداننــد .و
ايــن بــه خاطــر خــواص ضــد عفونــي كنندگــي
آن اســت .افــرادي كــه در دوره نقاهــت يــك
بيمــاري هســتند و يــا ضعــف عموميبــدن
دارنــد و در نتيجــه قــدرت دفاعــي بــدن آنهــا
كــم شــده اســت ســعي كننــد از انگــور ،هويــچ،
ســيب و هلــو ،بــه مقــدار زيــادي اســتفاده
كننــد .البتــه ايــن ميوههــا را بــا هــم در آب
ميوهگيــري ريختــه و آب ميــوه حاصــل شــده
را جرعــه جرعــه در طــول روز بنوشــند.

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله
انواع انگوررابشناسند
ارزش غذایی آن رابدانند
باخواص انگور آشنا گردند

انواع انگور

برخــی از انــواع انگورکــه درایــران کشــت میشــوند عبارتنــداز :کندری
،شــاهرودی ،کشمشــی یــا ســلطانی ،روچــه قرمــز ،روچــه ســفید
،ســنگک،امیری ،عســگری ،مهــدی خانــی ،بــی دانــه ،بــی دانــه قرمــز
،مهــره ،شــانی ،ریــش بابــا ،یاقوتــی ســفید ،فخــری ،یاقوتــی قرمــز
،لعــل ،حاجــی عباســی ،چشــم گاوی ،قندهاری،مایــه میــش ،غالمــی
،شــصت عــروس ،نباتــی ،شــاهانی ،یزدانــی ،مراغــه ای ،خلیلــی
،گوهر،لعــل حســینی ،دم خروســی ،رازقــی شــیرازی ،الــوان ،مــادر
وبچــه ،مســکه ،گزنــه ای ،مالئــی ،مثقالــی ،ورچــه ای ،القــی ســیاه
،لوغــن ،شــاماما
بهتــر اســت انگوررادقیقاپیــش از مصــرف بشــوییم وآبکشــی کنیــم
ایــن کارباعــث نگهــداری طوالنــی تــر ایــن میــوه میگــردد
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ارزش غذایی انگور

انگــور از نظــر ارزش غذایــی و خــواص بهداشــتی
 ،دارای ســودمندیهای بســیاری اســت گوشــت

انگــور بــه طــور کلــی نزدیــک بــه  ۸۲تــا ۸۶
درصــد از وزن کل خوشــه را تشــکیل میدهــد
و مهمتریــن قســمت انگــور و بخــش خوراکــی
میــوه بــه شــمار مــی رود .از مهمتریــن مــواد
قنــدی موجــود در حبــه هــای انگورتــازه گلوکــز

وســاکارز میباشــد

از اســیدهای آلــی اســید فرمیــک  ،اســید

مالیــک  ،اســید ســیتریک و اســید تارتاریــک

را میتــوان نــام بــرد .نمکهــای کانــی ماننــد

آهــک  ،منیزیــم  ،آهــن  ،منگنــز  ،ســیلیس
وجــود دارد .مقــدار انــرژی موجــود در هــر 100
گــرم انگــور تــازه  67کیلوکالــری اســت.

خواص میوه انگور

.9بــراي درمــان نقــرس بســيار مفيــد اســت بديــن ترتيــب كــه هــر دو ســاعت يكبــار

 .1اخــاط بــدن را متعــادل مــي .10آنهايــي كــه معــده ضعيــف دارنــد آب انگــور تــازه را گرفتــه و بنوشــند .
بايــد انگــور را بــدون پوســت بخورنــد مقــدار مصــرف روزانــه تقريبــا  2كيلــو
كنــد
زيــرا پوســت آن ديــر هضــم اســت و گــرم اســت و در ايــن دو روز نبايــد غذاي
.2بسیار مقوی ومغذی است
.3خون را تصفيه مي كند

موجــب دل درد  ،نفــخ و عــوارض ديگــر ديگــري مصــرف كننــد فقــط مــي تواننــد

.5برطرف کننده یبوست است .

اســت كــه مــي خواهنــد الغــر شــوند و پوســت  ،آب انگــور تــازه را بــا يــك

آب بنوشــند بــراي تقويــت و طــراوت

.4ســينه و ريــه را صــاف و تميــز مــي مــي گــردد.
انگــور بهتريــن ميــوه براي كســاني پوســت و همچنيــن روشــن كــردن رنــگ
كنــد.

.6انگــور بــراي درمــان ورم معــده و روده بــدن خــود را ازا ســید اوريــك  ،ســنگ تكــه پنبــه بصــورت بماليــد و پــس از ده
هــاي صفــراوي و مســموميت هــاي مزمــن دقيقــه بــا آب نيــم گــرم محتــوي كمــي
مفيــد اســت.
.7در درمــان ســل ريــوي و ســياه ســرفه (مســموميت از ســرب يــا جيــوه ) پــاك جــوش شــيرين بشــویید
زيــاده روي در مصــرف ّآب
كننــد  .اينگونــه اشــخاص بايــد در هــر
موثــر اســت.
.8بــراي درمــان اســهال خونــي از انگــور هفتــه بمــدت  2روز فقــط آب انگــور انگــور بطــور مــداوم ايجــاد ســنگ كليــه
بخورنــد و رژيــم آب انگــور بگيرنــد مــي كنــد.
اســتفاده مــي شــود.
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روش پخت آش دوغ
تهیــه و تنظیــم :اکــرم صحرائی(کارشــناس مســئول برنامــه جلــب مشــارکت مردمــی )

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه اردبیــل

مواد مورد نياز ( :براي  6نفر )
سبزی شامل( تره ،شوید و جعفری)

 700گرم

نخود  250گرم

برنج

دوغ

 1پيمانه

سير رنده شده  1قاشق غذاخوری
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میزان کالری در  100گرم =60کیلو کالری
پروتئین در 100گرم= 6گرم
کربوهیدرات در 100گرم = 9گرم
کلسیم در 100گرم=60میلی گرم

 2ليتر

نمک و فلفل

تعیین ارزش غذایی و میزان کالری:

به مقدار الزم

طرز تهیه آش دوغ:
نخودهــا را خیــس کنیــد و چنــد بــار آب آنهــا را عــوض

کنیــد و موقــع پخــت آب آن را خالــی کنیــد و خــوب بشــویید.

از شــب قبــل برنــج را بــا مقــداری نمــک خیــس کنید.نخودهــا

را بــا  ۶لیــوان آب روی حــرارت بگذاریــد تــا بپزند.پــس از
اینکــه نخودهــا تقریبــا نــرم شــدند (تقريبــا پختنــد) ،برنــج را بــه

آن هــا اضافــه کنیــد و صبــر کنیــد تــا برنــج كامــا مغــز پخــت

شــود.آب آش نبایــد زيــاد باشــد تــا جــا بــرای اضافــه كــردن

دوغ باشــد.پس از اینکــه برنــج مغــز پخــت شــد ،نمــک و فلفــل
و ســبزی خــرد شــده را نیــز بــه آش اضافــه کنیــد و در ظــرف
را نیمــه بــاز بگذاریــد تــا ســبزی هــا رنگشــان تيــره نشــود15.

دقیقــه قبــل از آمــاده شــدن آش دوغ را بــه آش اضافــه کنیــد و
مرتبــا هــم بزنیــد تــا كامــا بــا آش مخلــوط شــود.وقتی دوغ را

اضافــه کردیــد ،در ظــرف بایــد كامــا بــاز باشــد تــا دوغ نبــرد.

غــذا را ســرو کنیــد و کمــی ســیر تــازه خــرد شــده یــا رنده شــده
را روی آن بریزیــد.

نکته:
روش پخــت گوناگونــی از ايــن آش در كتابهــای

مختلــف موجــود اســت کــه در آن از بلغــور ،آرد  ،کلــم بــرگ

پختــه و بعضــي مــواد دیگــر اســتفاده مــی کننــد .امــا روش
اصلــی و ســنتی پخــت ایــن غــذا دســتوری اســت کــه در روش

پخــت ذکــر شــد.

آش دوغ بــه خاطــر داشــتن دوغ و ســیر باعــث افت فشــار

خــون مــی شــود .بنابرایــن در خــوردن آن زیــاده روی نكنيد .
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سوي اقيانوس و دريا كن نظر

ماهيان از آلودگي ها شكوه گر

كم بريز آخر زباله توي آب

يا به دريا كم رها كن فاضالب

رحم بنما اي بشر بر حال ما

اين همه آلودگي آخر چرا

مي كند آلوده موجودات آب

اين همه سم صنايع در پساب

مشكالتش ميشود بعداعيان

سم ذخيره مي شود در ماهيان

مي خوري اين ماهي آلوده را

اي بشر رحمي به حال خودنما

حرف بهداشت محيط را گوش كن

شعله لجبازيت خاموش كن

حافظ آبييم و پاكيهاي آن

كار ما دارد سالمت ارمغان

ما برايت دشمن جان نيستيم

ميكروب و آلودگي را دشمنيم

گوش بنما تا بگويم كيستيم

آ
لودگ

ی آب

ريشه آلودگي را ميكنيم

نســرین اســدی داوطلــب ســامت پایــگاه ســامت ضمیمــه شــماره
 3شهرســتان کامیاران،اســتان کردســتان
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شعری در مورد بهداشت و سالمت محیط

مي خواهم داوطلب سالمت باشم
مي خواهم همچون ابرببارم تا ذهن هاي تشنه را سيراب كنم

مي خواهم در غم ها و شادي ها ی مردم محله ام شريك باشم
چون من از آنها هستم ،با آنها و براي آنها
مي خواهم كوه باشم محكم و استوار

مي خواهم رود باشم خروشان و جاري
می خواهم سبز باشم براي هميشه

مي خواهم داوطلب سالمت باشم

نسرین اسدی داوطلب سالمت پایگاه سالمت ضمیمه شماره 3
شهرستان کامیاران،استان کردستان

بهداشت محیط اگر رعایت گردد
پاکی ز برای همه عادت گردد
با سبزه و گل و همت اهل زمین
اندیشه آدمی سالمت گردد
بهداشت محیط و کار و رفتار
دارد به جهان بسی خریدار
آنان که جز آن رهی نپویند
جان و تنشان مباد بیمار
بهداشت محیط خلق ایران
با وحدت ما شده نمایان
پیشگیری زدرد و ناخوشی هاست
این حافظ جسم و جان انسان
طبیعت سالم و پاکش قشنگ است
بشر با قهرآن در حال جنگ است
زجان از بهر حفظ آن بکوشیم
کز آن غافل شدن بسیار ننگ است
فضای زندگی گر پاک باشد
در آن نسل بشر چاالک باشد
کسی کو میهنش را دوست دارد
سزد در حفظ آن بی باک باشد
تهیه و تنظیم :خدیجه اصالن نژاد
شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی
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گــزارش معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم
پزشــکی اردبیــل:
مشارکت در اجرای برنامه های هفته سالمت:

در راســتای ترویــج و تــداوم همــکاری بیــن بخشــی بــا ادارات
مختلــف و داوطلبــان متخصــص نشســت یــک روزه در هر شهرســتان

در خصــوص رســالت هــر اداره در راســتای ترویــج فرهنــگ خــود

مراقبتــی؛ ایمنــی غــذا از مزرعــه تــا ســفره برگــزار و آمــوزش در

خصــوص مطالــب خــود مراقبتــی و  ...داده شــد.

برگــزاری همایــش یکــروزه در شهرســتانهای تابعــه بــرای مدیــر

عاملهــای ســازمانهای مــردم نهــاد و اعضــای اصلــی و علــی البــدل

ســامت برنامــه بــرای خانوارهــای تحــت پوشــش داوطلبــان بــا دوره

مــرگ استان(ســه علــت اصلــی مرگ:بیماریهــای قلبــی و عروقــی-

هماهنگــی و اجــرای برنامــه آمــوزش همگانــی طــرح ســامت

مــرگ و میــر و الگــوی صحیــح زندگــی

مســاجد هماهنگــی مــی شــود و در جلســات قرانــی  1ســاعت از

و آمــوزش در خصــوص خــود مراقبتــی و تجزیــه و تحلیــل ســیمای

هــای  6جلســه ای شــروع خواهــد شــد)).

ســرطانها -ســوانح و حــوادث ) و نقــش ســازمانها در جهــت کاهــش

رمضانیــه (( 4هــر ســال در مــاه مبــارک رمضــان بــا هیــات امنــای

برپایــی چــادر ســامت در میادیــن اصلــی هــر شهرســتان و انــدازه

جلســه بــه آمــوزش توســط کارشناســان بهداشــت اختصــاص داده

موادکمــک آموزشــی و پمفلــت در خصــوص خودمراقبتــی –

موضوعــات آموزشــی کــه در مــاه مبــارک رمضــان  94در جلســات

برگــزاری همایــش پیــاده روی و حمــل پــاکارد بــا مضمــون خــود

مبــارک رمضــان -رژیــم کــم نمــک -بیمارهــای قلبــی وعروقــی

گیــری :قنــد خــون ،فشــار خــون و تعییــن  BMIبــدن و توزیــع

مــی شــود)).

ایمنــی مــواد غذایــی

قرآنــی در مســاجد ارایــه شــده اســت ((تغذیــه مناســب در مــاه

مراقبتــی و ایمنــی غــذا از مزرعــه تــا ســفره -عــزم همگانــی بــرای

– كنتــرل وزن و عــوارض چاقــي  -فشــار خــون و دیابــت -ایمنــی

شــرکت کننــدگان و تقدیــر از آنــان بــا اهــدای هدایــای ورزشــی

پیشــگیری از عــوارض آن -ســالم ســازی آب آشــامیدنی -مقابلــه

دسترســی عادالنــه بــه خدمــات ســامت و قرعــه کشــی در بیــن

غــذا از مزرعــه تــا ســفره -پوکــی اســتخوان – یائســگی و راههــای

برگــزاری همایــش ســفره ســامتی در مــدارس در راســتای تــروج

باحــوداث و بالیــای طبیعــی -کمکهــای اولیــه در حــوادث و بالیــا-

برتــر

زنــان در تربیــت دینــی فرزنــدان -نقــش زنــان در ارتقــای ســامت

غــذای هــای ســنتی و لقمــه هــای ســالم خانگــی و تقدیــر از نفــرات

دفــع بهداشــتی زبالــه -نقــش زنــان درکاهــش ضایعــات نان،نقــش

عیــادت از بیمــاران بســتری شــده در بیمارســتانها و اهــدای گل و

خانــواده -یــد ســنجی نمــک مصرفــی خانــوار – تــب مالــت -التــور-

اجــرای طــرح مداخلــه ای بــرای داوطلبــان ســامت و خانوارهــای

از مبــداء) -پیشــگیری از خشــونتهای خانگــی – ترویــج کاهــش زباله

میــوه طبیعــی بــه آنــان

تحــت پوشــش در راســتای راههــای پیشــگیری از اعتیــاد بــا تاکیــد

هــای غیــر قابــل تجزیــه در سیســتم بــا شــعار هــر روز یــک پالســتیک

 )92تدویــن ( پروپــوزال در ســال)1393در شــورای مبــارزه بــا مــواد

برگــزاری کارگاه آموزشــی و بازآمــوزی اصــول آمــوزش داوطلبــان

آمــوزش دیــده انــد و بــرای هــر گــروه  6جلســه آموزشــی کامــل

جذب داوطلبان سالمت به تعداد  121نفر

بــر شــیوه هــای صحیــح فرزنــد پــروری ((شــروع برنامــه در اســفند

کمتــر)) بیــش از  6800نفــر در  148جلســه آمــوزش دیدنــد.

مخــدر اســتانداری بــه تصویــب رســیده اســت  .و تــا کنــون  42گــروه

ســامت در سیســتم بــرای مربیــان دوره دیــده و دوره ندیــده

برگــزار شــده اســت .یعنــی  252جلســه بــا شــرکت  7056نفــر -نتایــج

جذب داوطلب متخصص به تعداد  78نفر

ســنجش ارتقــای آگاهــی داوطلبــان ســامت در مرحلــه اســتخراج
مــی باشــد.ضمنا طبــق پروپــوزال پــس از آمــوزش کامــل داوطلبــان
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چکیــده ای از فعالیتهــای انجــام

امــور بانــوان فرمانــداری اســتانی و

ســنج  ،دســتگاه دیالیــز و کپســول اکســیژن

همکاریهــای بیــن بخشــی بــا

ارتقــای ســامت بانــوان ایرانــی

هماهنگــی و آمــوزش مراقبیــن ســامت

یافتــه

در

خصــوص

جلــب

مشــارکت ادارات تابعــه

شهرســتانی در راســتای برنامــه ریــزی جهــت

و  ...توســط خیریــن خریــداری شــده اســت.

هماهنگــی بــا شــهرداری و اداره محیــط

بخــش خصوصــی در راســتای جــذب

داوطلبــان ســامت و خانوارهــا در راســتای

همکاریهــای بیــن بخشــی و افزایــش جلــب

داوطلبــان ســامت و توســعه و تقویــت

هماهنگــی بــا اداره آتــش نشــانی:

زیســت ومنابــع طبیعــی ((:آمــوزش

اصــول اســتفاده از کپســولهای آتــش

حفــظ محیــط زیســت و دفــع بهداشــتی

مشــارکتهای مردمــی در هــر شهرســتان

هماهنگــی بــا امــور بانــوان اســتانداری

هماهنگــی برگــزاری مراســم  14آذر روز

بــا همــکاری اموربانــوان اســتانداری

اســتانی و شهرســتانی بــا جــذب  50میلیــون

((برگــزاری آمــوزش اطفــای حریــق و

خامــوش کــن بــرای داوطلبــان ســامت
،بهــورزان خانــه هــای بهداشــت  ،مربیــان

داوطلبــان ســامت و تعــدادی از زنــان
خانوارهــای تحــت پوشــش برنامــه داوطلبــان

ســامت))

زبالــه))

 ((:برگــزاری همایــش بــزرگ در فــدک
تربیــت

وفرمانداری،بهزیســتی،

هماهنگــی بــا شــرکت گاز  ((:برگــزاری

بدنی،آمــوزش و پــرورش و ســایر نهادهــا

ایمنــی در اســتفاده از گاز شــهری با شــرکت

ازدواج آســان بــا شــرکت بیــش از هــزار

جلســات آموزشــی بــا عنــوان رعایــت اصول
گاز اســتان و شهرســتان))

و ارگانهــا بــا موضــوع آموزشــی ترویــج

مجــری  2جلســه

جهانــی داوطلــب بــه صــورت متمرکــز
تومــان و تقدیــر از داوطلبــان ســامت

هماهنگــی جهــت اعــزام مربیــان و داوطلبــان

ســامت نمونــه بــه مشــهد مقــدس بــه تعــداد
 15نفــر

هماهنگــی واجــرای برنامــه

هفتــه ســامت ملــی بانــوان و

هماهنگــی بــا اداره جهــاد

کشــاورزی  ((:برگــزاری جلســه

مردان(ســبا و ســما)

و اثــرات گیاهــان دارویــی-

کاهــش مصــرف نمــک و

هماهنگــی و اجــرای کمپیــن

آموزشــی در خصــوص اهمیــت

چربــی و قنــد و آمــوزش

اصــول پــرورش گلهــای

مســتقیم خانوارهــا و توزیــع

آپارتمانــی ،نقــش زنــان در

پوســتر و پمفلــت در ایــن

کاهــش ضایعــات نــان))

هماهنگــی بــا اداره بهزیســتی

اســتان  ((:معاینــه چشــم کــودکان 3-6

نفــر بــرای جوانــان و خانــواده هــا))

چشــمی) توســط داوطلبــان ســامت ،

مختلف(داوطلــب متخصــص ،ســفیران

ســاله بــا هــدف پیشــگیری از آمبلیوپی(تنبلی
برگــزاری جلســات آموزشــی در خصــوص

ارتقــای دانــش مهارتهــای زندگــی در
خانوارهــا بــه صــورت هفتگــی در تعــدادی
ازمراکــز بهداشــتی درمانــی))

هماهنگــی بــا اداره کل راهنمایــی و

رانندگــی ((:آمــوزش داوطلبــان ســامت

خصــوص رعایــت مقــررات راهنمایــی و
رانندگــی و توجــه بــه قوانیــن آنــان))

هماهنگــی وشــرکت دوره ای در جلســات

راســتا

شــرکت در برنامــه هــا و کارگاههــای

ادارات

کشوری(مراســم  14آذر در زاهــدان و

ســامت) در راســتای تقویــت همکاریهــای

متخصــص و خیــر -کارگاه کشــوری خــود

برگــزاری

جلســات

بــا

بیــن بخشــی و آمــوزش خــود مراقبتــی بــه

شــرکت کننــدکان بــا هــدف ارتقــای ســواد
ســامت کارمنــدان دولــت در بخشــهای

مختلــف

تقدیــر از رابــط و مربــی نمونــه و داوطلــب

مراقبتــی و )...

اجــرای کارگاه دو روزه در خصــوص

خــود مراقبتــی بــا مشــارکت واحــد آمــوزش
بهداشــت در راســتای جــذب ســفیر ســامت

هماهنگــی جــذب خیریــن و واقفیــن جدیــد:

و توســعه خــود مراقبتــی

ضمنــا تعــدادی تجهیــزات اداری (صندلــی

بیماریابــی ســل و شناســایی و درمــان 5

(اطالعــات در حــال جمــع آوری می باشــد).

ودســتگاه فشــار ســنج و میــز کارمنــدی تــب

برگــزاری کارگاه آموزشــی ســل و

نفربیمــار مبتالبــه ســل در واحدهــای تابعــه
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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي ايالم

معرفــي اجمالــي از حــوزه معاونــت بهداشــتي دانشــگاه
علــوم پزشــكي ايــام:
شبكه بهداشت و درمان تحت پوشش 10 :
مراكــز بهداشــتي درمانــي شــهري ،روشــتايي  ،شــهري و
روســتايي 61:
پايگاه بهداشتي19 :
جمعيت تحت پوشش استان 573072 :نفر
دعــوت از كاركنــان دانشــگاه علــوم پزشــكي و داوطلبــان
ســامت متخصــص ادارات كل ســطح اســتان جهــت
شــركت در پيــاده روي بــه مناســبت هفتــه ســامت بــا
شــعار غلبــه بــر ديابــت و اهــدائ جوايــز در بيــن 40نفــر از
شــركت كننــدگان
تدوين برنامه عملياتي سال 1395
تكميــل و جمــع بنــدي آمــار فصلــي ســل بــا همــكاري
داوطلبــان ســامت (ســه ماهــه چهــارم  )94و ارســال بــه
حــوزه معاونــت بهداشــتي
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دعــوت از كليــه داوطلبــان ســامت مراكــز بهداشــتي و
درمانــي و خانــه هــاي بهداشــت جهــت شــرکت درکالس
آموزشــی در خصــوص هفتــه ســامت بــا شــعار غلبــه بــر
ديابــت
برپــاي چــادر ســامت در مركــز ســامت جامعــه و
مســجدجامع شهرســتان و انجــام فعاليــت هايــي همچــون
انــدازه گيــري قــد و وزن  ،بررســي  -BMIانــدازه گيــري
فشــارخون بــراي 250نفــر  ،توزيــع پمفلــت در بيــن 800نفر
توســط داوطلبــان ســامت محــات
برگــزاري كالس آموزشــي در زمينــه هــاي ديابــت ،
ســوانح و حــوادث رانندگــي جهــت داوطلبــان ســامت
محــات مراكــز بهداشــتي و درمانــي شــش گانــه
برگــزاري كالس آموزشــي خــود مراقبتــي جهــت مراقبــان
ســامت و داوطلبــان ســامت محــات
جــذب داوطلــب ســامت در مركــز بهداشــتي درمانــي
حاشــيه شــهر (باقرصــدر و هــزاردر) بــه تعــداد 10نفــر
جــذب داوطلــب ســامت جديــد در خانــه بهداشــت

ضميمــه ماژيــن و مركــز بهداشــتي درمانــي
شــهيد معيــري بــه تعــداد 3نفــر
برگــزاري 13كالس آموزشــي از مجموعه
داوطلبــان ســامت و كالس هــاي فــوق
برنامــه در 5مركــز بهداشــتي و درمانــي
ســطح شهرســتان
تهيــه پمفلــت در مــورد معرفــي واحــد
مشــاركت مردمــي
برگــزای کالس آموزشــی «آشــنای بــا
ســل» بــا هــدف آمــوزش ســل بــرای داوطلبــان ســامت در
ســه ماهــه اول ســال  95توســط آقــای رضــا خاکــی واحــد
مبــارزه بــا بیمــاری هــا بــرای رابطیــن بهداشــتی در تاریــخ
 95/2/7در ســالن کنفرانــس شــبکه بهداشــت مهــران.

بــرای داوطلبــان ســامت توســط خانــم مریــم ســجادیان کارشــناس
بهداشــت روان در تاریــخ  95/2/7در ســالن کنفرانــس شــبکه
بهداشــت مهــران

شــرکت در آمارگیــری ســال  94کــه در دو ماهــه اول ســال 95
تکمیــل شــده بــود توســط داوطلبــان ســامت در خانــه بهداشــت
چنگولــه

برگــزاری کالس آموزشــی «غلبــه بــر دیابــت» بــه مناســبت هفتــه

برگــزاری کالس آمــوزش «تــب مالــت» توســط خانــم مریــم منتــی

بــرای داوطلبــان ســامت در تاریــخ  95/2/7در ســالن کنفرانــس

برگــزاری کالس آموزشــی «هپاتیــت و ایــدز» توســط آقــای ایــوب

برگــزاری کالس آموزشــی «پیشــگیری ازاعتیــاد» بــا هــدف ارتقــا

تاریــخ  95/1/17در خانــه بهداشــت چــاالب

خانــم مریــم ســجادیان کارشــناس بهداشــت روان در تاریــخ 95/2/7

ایــوب بختــی وخانــم جازیــه رحمانپــور بهــورزان روســتای چــاالب

ســامت توســط آقــای مهــدی نظــری واحــد مبــارزه بــا بیمــاری هــا

داوطلــب ســامت روســتای بانرحمــان در تاریــخ 95/1/18

شــبکه بهداشــت مهــران

بختــی وخانــم جازیــه رحمانپــور بهــورزان روســتای چــاالب در

ســطح ســواد بهداشــتی رابطیــن بــرای داوطلبــان ســامت توســط

برگــزاری کالس آمــوزش «تــب مالــت و ســل» « توســط آقــای

در ســالن کنفرانــس شــبکه بهداشــت مهــران

در تاریــخ  95/2/4در خانــه بهداشــت چــاالب

برگــزاری کالس آموزشــی «پیشــگیری از خودکشــی» « بــا هــدف
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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مرکز بهداشت میاندواب

برگزاری کالس آموزشی پیشگیری از دیابت برای داوطلبان سالمت در هفته سالمت

مرکز بهداشت چایپاره
مرکــز بهداشــت شهرســتان چایپــاره بــا همــکاری داوطلبــان ســامت در مرکــز بهداشــتی درمانــی چــورس شهرســتان
چایپــاره صبحانــه ســالم بــا شــعار کاهــش مصــرف نمــک ،شــکر و روغــن را برگــزار نمودنــد.
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مرکز بهداشت ماکو
بــه مناســبت هفتــه ســامت برنامــه
آموزشــی ورزشــی بــا هــدف تحــرک
بدنــی بــرای کاهــش بیمــاری هــای
دیابــت و فشــار خــون در پــارک بانــوان
شهرســتان ماکــو برگــزار گردیــد .

مرکز بهداشت ارومیه
مرکــز بهداشــت ارومیــه بــا همــکاری داوطلبــان ســامت در فرهنــگ ســرای مظاهــری ،جشــنواره غــذای ســالم با شــعار
کاهــش مصــرف نمــک ،شــکر و روغــن را برگــزار نمودنــد .و در انتهــا بــه تعــدادی از داوطلبــان جوایــزی بــه رســم
یادبــود اهــدا شــد.
روز جمعــه بــا شــعار تحــرک بدنــی و کاهــش بیمــاری هــای دیابــت و فشــار خــون بــا همــکاری داوطلبــان ســامت
زنــگ کاهــش دیابــت و فشــارخون بــه صــدا در آمــد.
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معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تبریــز
عقــد توافــق نامــه بــا کلیــه شهرســتانها در خصــوص جــذب
داوطلــب روســتایی و شــهری بــا توجــه بــه تمهیــدات
شهرســتان مربوطــه وپتانســیل هــای موجــود در شهرســتان
تدویــن دســتورالعمل داوطلبیــن و فرمهــای داوطلبیــن در
مجتمــع هــای ســامت و طراحــی کارت داوطلــب بــرای

(فعالیتهــای بــرون بخشــی )تعامــل بــا ســایر ادارات و

داوطلبیــن مجتمــع هــای ســامت
ارگانهــا:
برگــزاری  5همایــش مشــترک بااســتانداری بــا موضــوع کرامت انســانی
تدوین تقویم آموزشی برای داوطلبین سالمت محالت
برگــزاری کارگاه اســتانی ســل بــرای کارشناســان آمــوزش و پیشــگیری از ســرطانهای شــایع زنــان بــا خودمراقبتــی ،پاسداشــت
میــراث فرهنگــی ،بهداشــت روان ،تغذیــه در خانــواده بــا شــرکت
ســامت شهرســتانها (جهــت انجــام توافــق وزارت در

خصــوص آمــوزش ســل بــه داوطلبیــن)

داوطلبیــن ســامت محــات شهرســتان تبریــز

انجــام ارزشــیابی تشــخیصی قبــل از آمــوزش و بعــد از
آمــوزش کتابهــای داوطلبیــن( ســل و اشــکال دارویــی )
تهیــه شناســنامه داوطلبیــن (روســتایی و شــهری ) بــه تفکیــک
شهرســتانها
برگــزاری کارگاه تربیــت مربیــان داوطلبیــن در شهرســتانهای
( اســکو  ،مرنــد  ،آذرشــهر ،ملــکان ،هریــس ،بســتان آبــاد،
جلفــا ،تبریــز  ،خداآفریــن)

برگــزاری 2همایــش مشــترک بــا عناویــن نقــش زنــان در
اهــدای خــون  ،همایــش روز دختربــا شــرکت داوطلبیــن

همــکاری داوطلبیــن ســامت محــات در جلســات هیــات ســامت محــات شهرســتان تبریــز

امنــای مراکــز بهداشــتی درمانــی (نیازســنجی ســامت)
برگــزاری مراســم روز جهانــی داوطلــب در شهرســتانهای
تابعــه بــا اعتبــار تخصیــص یافتــه 1002000000ریــال در
ســال 1394
برگــزاری جشــنواره غــذای ســالم وهمایــش ســامت روان
بــا مشــارکت داوطلبیــن ســامت واختصــاص140000000
ریــال بابــت هدایــای داوطلبیــن

جهاد کشاورزی (شیالت):

انجــام ویزیــت رایــگان در شهرســتانها بــرای داوطلبیــن و

برگــزاری جشــنواره غــذای ســالم بــا حضــور  330نفــر از داوطلبیــن

خانــواده هــای درجــه یــک آنهــا
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ســامت محــات شهرســتان تبریــز و تهیــه 102نــوع غــذا بــا محوریــت
آبزیــان در تــاالر اندیشــه شــهرداری تبریــز

گروه بهداشت محیط :
برگــزاری همایــش دخانیــات و اعتیــاد بــرای داوطلبیــن ادارات در
مرکــز بهداشــت اســتان ( 50نفــر)در ســال 94

برگزاری جشنواره های غذای سالم در شهرستانهای تابعه

گروه سالمت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد :
برگــزاری همایــش مشــترک بهداشــت روان بــا عنــوان کنتــرل خشــم
و افســردگی و اضطــراب باشــرکت ( 235نفر)داوطلبیــن ســامت
شهرســتان تبریــز در مرکــز بهداشــت اســتان در ســال 94

سازمانهای مردم نهاد :
گروه سالمت خانواده :
آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــا کمــک شــرکت بهزیســتی کاوه
شــرکت  500نفــر از داوطلبیــن شهرســتان تبریــز در همایــش ســامت
وســازمان مــردم نهــاد میثــاق اطهــر طــی دوره هــای  5جلســه ای
بــاروری (ســالن پتروشــیمی )ســال 94
بــرای داوطلبیــن مراکــز شــهری شهرســتان تبریــز
همــکاری در زمینــه ترویــج فرزنــدآوری بــا مشــارکت داوطلبیــن
ســامت ســال94

همــکاری موسســه خیریــه ســبالن هادیشــهر بــرای برگــزاری کالس
مهارتهــای زندگــی بــرای داوطلبیــن روســتای لیوارجــان و ســیه
ســران جلفــا

گروه بالیا :
همــکاری در زمینــه آمــوزش خانوارهــا و تکمیــل فــرم بررســی
سازمان انتقال خون ایران :
وهمــکاری بــا گــروه بالیــا و بهداشــت محیــط در اجــرای طــرح
برگــزاری کارگاه اســتانی بــرای کارشناســان آمــوزش ســامت
پایلــوت آمــوزش خانوارهــا در شهرســتان اســکو
شهرســتانها در مرکــز بهداشــت اســتان
ارســال گــزارش توســط ســازمان انتقــال خــون ایــران مبنــی بــر
نمونه ای از اقدامات انجام شده در شهرستان تابعه :
افزایــش 21درصــد اهــدای خــون در اســتان بعــد از برگــزاری
برگــزاری همایــش هــای مرتبــط بــا هفتــه ســامت در زمینــه
جلســات آموزشــی داوطلبیــن ســامت در ســال 94
خودمراقبتــی و دخانیــات و اعتیــاد و ســامت روان در کلیــه شهرســتانها
شهرداری :
طبــق تقویــم آموزشــی ســال 94
فعــال ســازی خانــه هــای ســامت شــهرداری بــا کمــک داوطلبیــن
ســامت محــات (شهرســتان تبریز)ســال 94
(فعالیتهــای درون بخشــی )تعامــل بــا ســایر گروههــای
کارشناســی اســتان :
گروه تغذیه :
برگــزاری همایــش مشــترک بــرای داوطلبیــن ســامت محــات و
ادارات در هفتــه ســامت بــا شــرکت( 225نفــر ) در ســال 94
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برپایی مسابقات ورزشی در شهرستان تبریز و جلفا
همــکاری بــا شــوراها و دهیــاران در جلــب افــراد واجــد شــرایط بــرای
تهیه روزنامه دیواری و مقاالت مرتبط با سالمت در شهرستان تبریز
داوطلــب ســامت
همایــش پیــاده روی در روســتای باویــل اســکو و روســتای دیــده بــان و
یامچیــو تپــه شــهدا (یومــوری تپــه)و دولــت آبــاد و کندلجمرنــد

مشــارکت دادن داوطلبیــن در برنامــه هــای مــروج ســامت در
برپایــی نمایشــگاه صنایــع دســتی منطقــه یالقوزآغــاج و مرکــز
روســتاهای جلفــا
وحــدت مرنــد
همــکاری داوطلبیــن در سرشــماری ســاالنه و برنامــه ســنجش و ثبــت پخــت غذاهــای ســنتی توســط داوطلبیــن مرکــز بهداشــتی درمانــی
وحــدت مرنــد
اطالعــات سرشــماری در نــرم افــزار در شهرســتان چاراویمــاق
برگــزاری برنامــه هــای متنــوع بــا مشــارکت داوطلبیــن ســامت محــات برگــزاری مراســم ســفره بازکنــی در روســتای حــاج آقــای بســتان
از جملــه :
آبــاد بــا مشــارکت داوطلبیــن و تقبــل هزینــه از ســوی خیریــن
کوه پیمایی در شهرستان تبریز و مرند
ســامت روســتا و ارائــه مطالــب آموزشــی بــه کلیــه حاضریــن در
مراســم توســط داوطلبیــن روســتا

برپایی سفره سالمت در روستای اسداغی شهرستان مرند
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شــرکت دادن داوطلبیــن در قرعــه کشــی هــای قــرض الحســنه
ماهانــه در چارویمــاق
برپایــی اردوی تفریحــی بــرای داوطلبیــن شهرســتان عجــب شــیر
در ســال 94

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

برگــزاری ایســتگاه ســامت در پایگاههــای بهداشــتی کلیــه
مراکــز ســامت جامعــه اســتان بامشــارکت داوطلبــان ســامت

برگزاری  5جلسه آموزشی عملی میوه آرایی و سبزی آرایی

برگــزاری 15نمایشــگاه مــواد غذایــی ( پیشــگیری از دیابــت) باهمــکاری
داوطلبــان ســامت مراکــز مجــری جهت1060نفرازمــردم
همایشــهای پیــاده روی مراکز مجــری برنامــه باحضور580نفرازداوطلبان
سالمت.

برگزاری 9جشنواره صبحانه سالم مراکز مجری برنامه
باحضور160نفرازداوطلبانسالمت
برگــزاری جلســات آموزشــی درزمینــه موضوعــات مختلــف
ســامت جهــت اقشــار مــردم توســط داوطلبــان ســامت
درایســتگاههای ســامت  ،چادرهــای ســامت  ،مســاجدو کالس
هــای قــرآن

همایش دیابت مراکز مجری برنامه جهت670نفرازداوطلبان سالمت
اندازه گیری فشارخون ،وزن ومحاسبه BMI
جهت1938نفرازاقشارمختلف مردم
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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

روان -تغذیــه ســالم  -التــور -دیابــت -انفلــو انــزا  -ســرطان -ایــدز-

برگــزاری کارگاه «غلبــه بــر دیابــت بــا مشــارکت جامعــه» در ســالن ســامت زنــان -قلــب ســالم -تــب مالــت -مــواد مخــدرو)......

اجتماعــات مرکــز بهداشــت شهرســتان زنجــان بــا حضــور  70نفــر آمــوزش بــه خانوارهــای تحــت پوشــش توســط داوطلبــان و توزیــع

داوطلــب ســامت پایگاههــای ســامت

پمفلــت و تراکــت آموزشــی در طــول ســال

جهــت آمــوزش  300نفــر داوطلــب ســامت

و فرهنگــی داوطلبــان ســامت در هفتــه ســامت و برگــزاری

ســاعت آموزشــی در طــول هفتــه ســامت

هــای داوطلبــان و آمــوزش بــه خانوارهــا و توزیــع پمفلــت در هفتــه

ســالن مرکــز آموزشــی روزبــه

امــوزش کتــاب اشــنایی بــا ســل بــه  193نفــر از داوطلبــان ســامت

برگــزاری کالس آموزشــی توســط مراقبیــن ســامت از پایگاههــا برنامــه ریــزی و هماهنگــی برنامــه هــای اموزشــی و تفریحــی
آمــوزش  7350خانــوار توســط  300داوطلــب ســامت در  592جشــنواره غــذای ســالم و مســابقات ورزشــی و پیــاده روی خانــواده
شــرکت  130نفــر داوطلــب ســامت در همایــش غلبــه بــر دیابــت در ســامت

آمــوزش نمادیــن در درب منــازل توســط  20نفــر از داوطلبــان مراکــز شــهری و روســتایی توســط مربیــان و تکمیــل فــرم پــری

ســامت مرکــز بهداشــتی درمانــی شــماره  6شــهری بــا حضــور تســت بــرای  20درصــد خانوارهــا و امــوزش بــه  3750نفــر توســط
ریاســت محتــرم مرکــز بهداشــت شهرســتان زنجــان بــا شــعار «غلبــه داوطلبــان ســامت و معرفــی و مراجعــه  132نفــر مشــکوک بــه ســل
بــر دیابــت بــا مشــارکت جامعــه»

شــرکت  55نفــر داوطلــب ســامت در برنامــه صبحانــه ســالم ،ورزش

دســته جمعــی و مســابقه دو در پــارک بانــوان و اهــداء کارت هدیــه
بــه  5نفــر اول مســابقه

شــرکت  22نفــر داوطلــب ســامت در همایــش غلبــه بــر دیابــت در

ســالن مرکــز آموزشــی درمانــی ولیعصــر (عــج)

طراحــی پمفلتــی بــا عنــوان معرفــی داوطلبــان ســامت در شــهر
زنجــان جهــت جــذب داوطلــب ســامت

آمــوزش بــه داوطلبــان ســامت در کلیــه مناســبتهای بهداشــتی در

طــول ســال (کالســهای فــوق برنامــه) توســط مربیــان (هفتــه ســامت
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بــه مراکــز بهداشــتی جهــت تهیــه نمونــه خلــط

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
کردســتان

هــای مربــوط به هفتــه ســامت -برپایــی تمایشــگاه پویایــی وبالندگی
جمعیــت -تکمیــل فــرم ارزیابــی خانواردربرابربالیا،بیماریابــی
وآمــوزش راههــای پیشــگیری از بیمــاری ســل درشهرســتان هــای
تحــت پوشــش اســتان کردســتان و) ........
 تهیــه وتدویــن پروپــوزال مربــوط بــه برنامــه باموضــوع بررســیعلــل مربــوط بــه قطــع همــکاری داوطلبــان ســامت وارســال بــه
شــورای HSRمعاونــت بهداشــتی دانشــگاه بامشــارکت مرکزبهداشــت
شهرســتان مریــوان ومعاونــت بهداشــتی

 همــکاری داوطلبــان ســامت دراجــرای برنامــه phcشــهری(سرشــماری،پیگیری مراقبــت هــا و)...
برگــزاری کالس درخصــوص فرزندپــروری توســط واحدســامت
روان جهــت داوطلبــان ســامت
 برگــزاری کارگاه بازآمــوزی آمــوزش بــه روش نویــن مشــارکتیجهــت مربیــان برنامــه داوطلبــان ســامت
 برگــزاری همایــش ازدواج ســالم باهمــکاری واحدســامت خانوادهوجمعیــت (مدارس)جهــت داوطلبان ســامت
 برنامــه ريــزي جهــت جــذب داوطلبيــن ســامت بــه ازاي هــر 40خانــوار يــك نفــر همزمــان بــا انجــام سرشــماري جمعيتــي در برنامــه
Phcشــهري توســط هــر مراقــب در محــدوده جمعيتــي مربوطــه
 برگــزاري جلســه توجيهــي مســئولين پايگاههــا و مربيــان درخصــوص نحــوه اجــرای برنامــه داوطلبــان ســامت در پایــگاه مشارکت داوطلبان سالمت درانجام سرشماری مناطق شهری
ســامت
 تقديــر از داوطلــب نمونــه شهرســتان کامیــاران ســركار خانم حفصهپيكاربرســان كــه از ســال  67داوطلــب ســامت مــی باشــنددرهمایش
تقدیرازفعــاالن عرصه ســامت
 تدوین طرح جامع عملیاتی برنامه داوطلبان سالمت تهیه عملکردوگزارش وضعیت برنامه داوطلبان سالمت برگــزاری کارگاه مشــارکت داوطلبــان ســامت در برنامــهبرگزاری همایش ازدواج سالم درجوانان جهت داوطلبان سالمت
خودمراقبتــی وشــروع برنامــه درســطح اســتان
 برگــزاری مســابقات (مقالــه نویســی  ،نقاشــی و) ....دربیــن داوطلبانســامت واهداءجایــزه توســط مراکــز بهداشــت شهرســتان هــا بــه
برتریــن آثاربــه مناســبت هفتــه ســامت
 برگــزاری جشــنواره غذایــی باموضــوع دیابــت وتغذیــه همــراه بــاآمــوزش تغذیــه واهــداء جایــزه بــه نفــرات برتــر
 بازدیدتعــدادی از داوطلبــان ســامت از اماکــن تهیــه وتوزیــع برگزاری کارگاه خودمراقبتی جهت مربیان داوطلبان سالمتموادغذایــی شهرســتان
 برگــزاری کالس هــای توانمندســازی جهــت داوطلبــان ســامتدر شهرســتان هــا
 واگــذاری دبیرخانــه نشــریه مجــازی داوطلبــان ســامت قطــبشــمالغرب بــه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان
وبرگــزاری اولیــن نشســت باحضوردانشــگاههای عضونشــریه
(آذربایجــان غربی،آذربایجان شــرقی،ایالم ،کرمانشاه،لرســتان،قزوی
برگــزاری نمایشــگاه ازدواج ســاده درشهرســتان سروآبادبامشــارکت
ن،مراغه،زنجــان واردبیــل)
داوطلبــان ســامت
 -همــکاری داوطلبــان ســامت در ( برنامــه هــای سرشــماری  -برنامه
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معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه

 -1توانمندســازی داوطلبــان ســامت ادارات درموردبرنامــه ملــی
خودمراقبتــی ،تغذیــه ســالم
 -2اعــزام داوطلبــان ســامت نمونــه بــه مشــهدمقدس در2گــروه
 7نفــره کــه یــک گــروه آن مطابــق برنامــه وزارتــی بــوده وگــروه
دوم بامســاعدت معاونــت بهداشــتی دانشــکده انجــام پذیرفــت.
 -3برگــزاری جلســه توجیهی-آموزشــی برنامــه ملــی خودمراقبتــی
بــرای داوطلبــان ســامت
 -4انجــام ویزیــت رایــگان بــرای داوطلبــان ســامت واعضــای
درجــه یــک خانــواردر مراکــز بهداشــتی درمانــی وخانــه هــای
توانمندسازی داوطلبان سالمت ادارات در مورد برنامه ملی خودمراقبتی
بهداشــت
 -5تخفیف برای فرانشیز آزمایشات داوطلبان سالمت
 -6همــکاری داوطلبــان ســامت محــات در جلســات هیــات
امنــای مراکزبهداشــتی درمانــی وخانــه هــای بهداشــتی درجهــت
حــل مشــکالت سالمت(نیازســنجی ســامت )
 -7آمــوزش کتــاب آشــنایی باســل بــه داوطلبــان ســامت مراکــز
شــهری روســتایی توســط مربیــان وآمــوزش ســل بــه 25890خانوار
توســط داوطلبــان ســامت و150مــورد شناســایی افــراد مشــکوک
بــه ســل توســط داوطلبــان ســامت
 -8برگــزاری جلســه آموزشــی بــرای داوطلبــان ســامت محــات
دررابطــه بــا آمادگــی خانوارهــا در بالیــا توســط گــروه مدیریــت
بحــران
 -9آمــوزش بــه داوطلبــان ســامت درکلیــه مناســبتهای بهداشــتی
درطــول ســال توســط مربیــان داوطلبــان ســامت (ســامت روان،
تغذیــه ســالم ،التــور ،دیابــت ،آنفلوآنــزا ،ســرطان ،ایــدز ،ســامت اعزام داوطلبان سالمت نمونه به مشهد مقدس
زنــان ،قلــب ســالم ،تــب مالــت ،موادمخدر،دفــع بهداشــتی زبالــه
و )....و پیگیــری انتقــال پیامهــا بــه خانوارهــای تحــت پوشــش
 -10انتقــال آمــوزش بــه خانوارهــای تحــت پوشــش توســط
داوطلبــان ســامت وتوزیــع پمفلــت وتراکــت آموزشــی درطــول
ســال
 -11اســتفاده از داوطلبــان ســامت محــات در کمپیــن هــای
بهداشــتی
-12برگــزاری همایــش پیــاده روی بــرای داوطلبــان ســامت
محــات درمناســبتهای بهداشــتی

جلسه آموزشی داوطلبان سالمت
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سرکارخانم لیال ایزدی
داوطلب سالمت محترم مرکزبهداشتی
درمانی صاحب
پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ
تبریک می گوییم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو
می کنیم

گروه جلب مشارکت های مردمی معاونت بهداشتی کردستان
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تهیــه و گــرد آوری کننــدگان اکــرم صحرائــی
کارشــناس مســئول برنامــه جلــب مشــارکتهای
مردمــی دانشــگاه اردبیــل ،مریــم عیــدی ،معصومــه
عیدی،صدیقــه صمــد زاده داوطلبــان ســامت مرکــز
جاویــد محســنی

بــرای جــدا كــردن پوســت نــازك روی بــادام  ،آنهــا
را دو دقیقــه در آب جــوش قــرار دهیــد و ســپس
در آب ســرد بگذاریــد و بــه راحتــی پوســت آنهــا را
جــدا كنیــد .
بــرای گرفتــن پوســت هلــو در تهیــه مربــا و كمپــوت
 ،هلوهــا را یــك دقیقــه در آب بجوشــانید و بعــد

ریزه كاری های خانه داری

پوســت بگیریــد .

ریزه كاری های خانه داری
بــرای تمیــز كــردن ظروفــی کــه پنیــر پیتزابــه آن
چســبیده اســت  ،بهتــر اســت آن را بــا آب ســرد و
مایــع ظرفشــویی بشــویید .
هنــگام اســتفاده از منقــل بــرای تهیــه كبــاب  ،یــك
ورق كاغــذ آلومینیومــی ( فویــل ) در كــف آن قــرار
دهیــد  .ایــن كار هــم باعــث تشــدید حــرارت مــی
شــود و هــم تمیــز كــردن منقــل را آســان مــی كنــد .
پوســت گرفتــن و خــرد كــردن ســیر باعــث
چســبندگی دســتها مــی شــود  .بــرای جلوگیــری از
ایــن مشــكل  ،حبــه هــای ســیر را ابتــدا دو دقیقــه
در آب جــوش و ســپس در آب ســرد بگذاریــد
پــس از آن پوســت بگیریــد  .توجــه داشــته باشــید
هنــگام مصــرف ســیر جوانــه ســبز وســط آن راجــدا
کنیــد .
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بــرای خشــك كــردن زرد آلــو  ،آنهــا را از وســط دو
نیــم كــرده  ،هســته را در آوریــد و روی ســینی
فــر بگذاریــد  .فــر را داغ كنیــد و ســینی محتــوی
برگــه هــا را در فــر داغ قــرار دهیــد حــرارت فــر را
بــه روی حداقــل تنظیــم كنیــد  .الی در فــر را بــاز
بگذاریــد و مرتــب بــه آنهــا ســر بزنیــد و چنانچــه
الزم اســت آنهــا را زیــرو رو و جــا بــه جــا كنیــد تــا
نســوزند  .وقتــی كــه خشــك شــدند ســینی را از فــر
خــارج كنیــد .

اگــر مــی خواهيــد لكــه ای را از روی ظــرف مســی پــاك
كنیــد  ،روی آن یــك بــرش پيــاز بمالیــد .
لكــه هــای روی كاغــذ دیــواری رامــی تــوان بامغــز نــان
ســفید پــاک کــردآن را گلولــه كنیــد  ،ســپس روی لكــه
هــای مــورد نظــر بمالیــد .

بــرای انتخــاب طالبــی شــیرین بــه نــکات زیردقــت
شــود:
نســبت بــه انــدازه اش ســنگین تــر بــه نظــر مــی
رســد
روی پوست آن نباید لكه باشد
عطر خوبی از آن متصاعد شود
اگــر ســاقه آن بــه راحتــی جــدا شــود  .نیــز بــه
معنــی رســیده بــودن آن اســت .
مربــای ریــواس را هرگــز در ظــرف آلومينيومــي
طبــخ نكننــد زيــرا باعــث مســمومیت مــی شــود .
بــرای تهیــه یــخ فانتــزی  ،مــی توانیــد داخــل هــر
قالــب یــك گیــاس یــا آلبالــو قــرار دهیــد  .و بعــد در
قالــب آب بریزیــد و بگذاریــد یــخ ببنــدد .

بــرای تمیــز كــردن مايكروفریــك بــرش ليمــو را در ظــرف
آب بیندازیــد  ،داخــل مايكروفــر بگذاریــد تــا گــرم
شــود  .وقتــی بخــار آب بــر روی دیــواره هــای داخــل فــر
نشســت  ،آن را خامــوش كنیــد و پــس از مــدت كوتاهــی
كــه فــر خنــك شــد  ،آن را تمیــز كنیــد .
بــرای جلوگيــري از زنــگ زدن ســیم ظرفشــویی یــک
لیــوان پالســتیکی یــا شیشــه دهــن گشــادی را از محلــول
آب و صابــون پرکنیــد و ســیم ظرفشــویی را پــس از
شســتن ظرفهــا درون آن بیاندازیــد .آب و صابــون را
هــر شــب عــوض کنیــد تــا ســیم ظرفشــویی شــما تمیــز
وپاکیــزه بمانــد.روش دیگــر بــرای جلوگیــری از زنــگ
زدن ســیم ظرفشــویی آن اســت کــه ســیم را پــس
از شســتن بــا آب ،روی قطعــه ای کاغــذ آلومینیومــی
(فویــل) قــرار دهیــد ســپس روی چــراغ گاز بگذاریــد
تــا حــرارت شــعله آرام آرام آب آن را بگیــرد و خشــک
کنــد.
بــرای پــاک كــردن ماهيتابــه یــا قابلمــه هایــی که ســوخته
و َتــه گرفتــه ،هرگــز بــا قاشــق یــا دیگــر وســایل فلــزی
بــه جــان آنهــا نیفتیــد ،زيــرا نتيجــه چیــزی جــز خراشــيده
شــدن تــه ماهيتابــه یــا قابلمــه نخواهــد بود.بــرای آن
کــه ایــن كار را بــه راحتــی انجــام دهيــد بــه روش زیــر
عمــل کنید:تــه ظــرف ســوخته مقــدار زيــادی جــوش
شــیرین بریزیــد و آن قــدر آب بــه آن اضافــه کنیــد
کــه فقــط مرطــوب شــود؛ بگذاریــد چنــد ســاعت بمانــد.
معمــو ًال بــا ایــن اقــدام مــی توانیــد قســمت ســوخته را
بلنــد کنیــد و ظــرف را بــه راحتــی بشــویید .لکــه هــای
سرســخت را هــم از ظروفــی کــه معمــو ًال غــذا بــه تــه
آنهــا نمــی چســبد مــی تــوان بــه روش زیــر از بیــن
بــرد:دو قاشــق غذاخــوری جــوش شــیرین ،نصــف فنجــان
ســرکه و یــک فنجــان آب در آن بریزیــد و بــه مــدت ١٠
دقیقــه بجوشــانيد.
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لکه زنگ زدگی بر روی لباس :
یــك ليمــو تــرش را دو نیمــه كــرده و یــك نیمــه آن را
آغشــته بــه نمــك كــرده  ،بــر روی لكــه بمالیــد .پــس از
پــاك شــدن لكــه ،لبــاس را بــا آب بشــویید.

لكه روغن:
پاک كردن لکه شمع :
اگــر روی موزاییــک لکــه شــمع ریختــه شــد ،پــس از پــاک
كــردن شــمع اضافــی ،كمــی ســرکه گــرم روی لکــه بریزیــد

بــرای پــاك شــدن لكــه روغــن مــی توانیــد لبــاس را بــا

پــودر ماشــین لباسشــویی بشــویید  .لكــه فــور ًا از بیــن
مــی رود.

ســپس بایــد در آب ولــرم ،لکــه را شســته و خشــک کنیــد،
ســپس بــا بــراق کننــده موزاییــک آن را تمیــز کنیــد.
لکــه شــمع اگــر روی پارچــه و فــرش ريختــه شــد بــا لبــه
کارد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ،شــمع را از روی پارچــه
پــاک کنیــد ،ســپس در دو طــرف پارچــه ،کاغــذ خشــک
کــن ،دســتمال کاغــذی یــا روزنامــه قــرار داده روی آن
اتــوی مالیمــی بگذاریــد .شــمع ،ذوب شــده و بــه كاغــذ
مــی چســبد و لکــه از بیــن مــی رود ،پنبــه ای را بــه الــكل
آغشــته کنیــد و روی لکــه قــرار داده و مالــش دهیــد.
اگــر شــمع بــر روی كاغــذ دیــواری چكیــد و كاغــذ دیــواری

لكه چسب :
یــك تكــه پارچــه را آغشــته بــه ســركه كــرده و روی
چســب بگذاریــد .چســب ،ســفتی خــود را از دســت داده
و از لبــاس جــدا مــی شــود.

غيرقابــل شستشــو اســت  ،اول شــمع را بــا كارد از روی
دیــوار جــدا كنیــد  .ســپس بــا یــك مــداد پــاك كــن آن را
خــوب تمیــز كنیــد.
اگــر شــمع روی وســایل چوبــی جــا دار چکیــد .در چنیــن
حالتــی شــمع را نبایــد تراشــيد یــا ســمباده كشــید .
كافــی اســت قســمت لــك شــده را بــه آرامــی بــا آب گــرم
بشــویید و فــور ًا بــا پنبــه پــاك كنیــد.

اگــر لكــه شــمع بــر روی تابلوهــای نقاشــی چکیــد ،در ایــن
صــورت بــا تیغــه كارد شــمع را پــاك كنیــد ،و بعــد بــا آب
نیــم گــرم و صابــون و اســفنج آن را بشــویید و پــاك كنیــد
 .ســپس یــك پارچــه نخــی را بــه مالیمــت روی قســمت
شســته شــده بكشــيد ،اثــری از لكــه باقــی نمــی مانــد.
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لکه جوهر :
بــرای از بیــن بــردن جوهــر ســیاه بــر روی فــرش یــا
لبــاس ،مقــداری ماســت روی محــل لكــه ریختــه و بــا
قاشــق ماســت را جمــع كنیــد .چنــد مرتبــه ایــن كار را

تكــرار كنیــد ،لكــه كامــ ًا از بیــن مــی رود.

اضطراب(اســترس) ،افســردگي ،كمرويــي ،شكســت ،اختالفــات
زناشــويي ،ضربههــاي روحــي و ســاير مشــكالت روحــي روانــي از
مســائل رايــج در جوامــع بشــري ميباشــد .بــا پيشــرفت تكنولــوژي
و ماشــيني شــدن زندگــي بحرانهــاي روحــي افزايــش پيــدا كــرده
اســت.
همــه مــا گاهــي در زندگــي بــا مســائل و مشــكالتي مواجــه ميشــويم.
در جريــان ايــن مشــكالت داشــتن مهارتهايــي كــه بــه مــا كمــك
كنــد تــا بــه بهتريــن شــكل ممكــن بــر مشــكالت خــود غلبــه كنيــم
مهــم ميباشــد.
ســختيها فرصــت مناســبي بــه مــا ميدهنــد تــا خــود ،زندگــي
و روابطمــان را مــورد بازبينــي قــرار دهيــم و بــا اطمينــان بــر نقــاط
قــوت خــود ،در جهــت برطــرف كــردن نقــاط ضعــف خويــش تــاش
كنيــم.
امــروزه تغييــرات گســتردهاي در شــيوه زندگــي افــراد يــك جامعــه اگــر مســائل مهــم زندگــي حــل نشــده ،باقــي بماننــد يــا بــه طــرز
بــه وجــود آمــده اســت و ايــن تغييــرات باعــث شــده افــراد بســياري صحيحــي برطــرف نشــود ،اضطــراب و فشــار روحــي توليــد ميكننــد
از جامعــه توانايــي رويارويــي بــا مســائل زندگــي را نداشــته باشــند .و بهداشــت روانمــان را تحــت تاثيــر قــرار ميدهــد.
مهارتهــای زندگــی مجموعــهای از مهارتهــا و شایســتگیهای مهارتهاي زندگي شامل:
فــردی و گروهــی اســت کــه افــراد را بــرای زیســتن در كليــه شــرايط * مهارت مديريت استرس
زندگــي توانمنــد میســازد.
* مهارت روابط بين فردي موثر
همزمــان بــا یادگیــری و تســلط در ایــن مهارتهــا فــرد عــاوه بــر * مهارت حل مساله و تصميمگيري

مهــارت هــای ده گانــه
ز ند گــی

رســیدن بــه آرامــش و تعــادل در زندگــی فــردی و اجتماعــی بــه
ایفــای نقــش در زندگــی خــود میپــردازد و بــا مســولیت پذیــری و
پاســخگویی مناســب بــه نیازهــای فــردی و اجتماعــی زندگــی انســان
امــروز ،الگــوی متفاوتــی از زندگــی یــک انســان آگاه ،مســئولیت
پذیــر را بــه نمایــش میگــذارد.
ايــن تواناييهــا در قالــب ده مهــارت تحــت عنــوان مهارتهــاي
زندگــي تعريــف شــد ه اســت.
بــا فراگيــري ايــن مهارتهــا ميتــوان بــا مشــكالت روانــي ماننــد
افســردگي ،اضطــراب ،تنهايــي ،طردشــدگي ،كمرويــي ،خشــم و
عــدم توانايــي برقــراري ارتبــاط بــا اطرافيــان بــه شــيوه مناســب مواجــه
شــد.

* مهارت مديريت خشم و عصبانيت
* مهارت مقابله با خلق منفي
* مهارت خودآگاهی و همدلی
* مهارت تفکر نقاد
* مهارت برقراری ارتباط موثر
* مهارت رفتار جرات مندانه
* مهارت مدیریت زمان
ایــن مهارتهــا ميتواننــد در ارتقــاء ســطح ســامت روانــي فــردی
و اجتماعــی افــراد موثــر بــوده و زندگــي مولــد و ســالم روحــي روانــي
را در مــا ايجــاد كننــد.در شــماره هــای آینــده مجلــه در مــورد کلیــه
مهــارت هــا بحــث خواهــد شــد.

منابع:

 -1دكتر فتي الدن  ،دكتر موتابي فرشته  ،محمد خاني شهرام  ،كاظم زاده مهرداد
-2دكتر موتابي فرشته  ،دكتر فتي الدن :آموزش مهارتهاي زندگي ويژه دانشجويان1391،
-3كريس .ال .كلينكه ،ترجمه محمد خاني شهرام :مهارتهاي زندگي
-4جاللیــان ناهیــد ،ســمواتی ملیحــه ،چراغــی زهــرا ،مــرادی رحیــم ،ســال ،1391مهــارت هــای زندگــی  1از مجموعــه آموزشــی داوطلبــان
ســامت  ،کتــاب ســوم  -ســامت خانــواده (دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان)
تدوین  :ناهید جاللیان کارشناس مشارکت های مردمی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان
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سالمت عاطفی

ســامت روانــی و عاطفــی ،حــوزه ای از ســامت اســت کــه توجــه و تمرکــز
بــر مــواردی ماننــد ارتقــای خصایــل مطلــوب شــخصیتی ،تعامــل مثبــت بــا
دیگــران بــه نحــوی کــه بــه ایجــاد محیــط اجتماعــی ـ عاطفــی مثبتــی منجــر
شــود ،کســب و حفــظ معیارهــای ســامت شــخصیت ،گزینــش رفتارهایــی
کــه از ســامت روان حفاظــت کنــد ،ابــراز احساســات بــه شــیوه هــای
مناســب ،اســتفاده از مهارتهــای مدیریــت اســترس ،درخواســت کمــک
در صــورت احســاس افســردگی ،اســتفاده از راهکارهــای پیشــگیری از
خودکشــی در صــورت نیــاز ،کنــار آمــدن بــا غــم ســوگ عزیــزان بــه شــیوه
ای معقــول و انعطــاف پذیــری در شــرایط ســخت دارد.
حوزه سالمت روانی و عاطفی به انسانها می آموزد که :
1ـ مــن بــه شــخصیت مطلــوب دســت خواهــم یافــت :فــردی که
مــی خواهــد بــه شــخصیت مطلــوب دســت یابــد بایــد رفتارهایــش گویــای
ارزش هایــش باشــد .همــه مــا بایــد بطــور مرتــب خصایــص شــخصیتی خــود
را بازبینــی کنیــم و ببینیــم آیــا رفتارهــای مــا گویــای ارزش هــای مــا هســت
یــا نــه .بازخــورد گرفتــن از افــراد قابــل اعتمــاد ،نوعــی از وارســی خصایــص
شــخصیتی اســت کــه مــی توانــد در بررســی رفتارهــا و ارزشــهای انتخابــی
مــا بســیار موثــر باشــد.
2ـ مــن بــه شــیوه ای بــا دیگــران تعامــل خواهــم کــرد کــه
بــه خلــق محیــط اجتماعــی ـ عاطفــی مثبتــی منجــر شــود:
محیــط اجتماعــی ـ عاطفــی هــر فــردی را کیفیــت ارتباطــات و تعامــات او
بــا دیگــران شــکل مــی دهــد .شــیوه تعامــل فــرد بــا اعضــای خانــواده اش مــی
توانــد بــر محیــط اجتماعــی ـ عاطفــی او تاثیــر بگــذارد .اگــر محیــط اجتماعی
ـ عاطفــی هــر فــردی مثبــت باشــد  ،ایــن امــر مــی توانــد ســطح ســامت
عاطفــی و روانــی فــرد را ارتقــاء دهــد ،چــرا کــه در ایــن صــورت راحــت
تــر مــی توانــد نیازهــا و خواســته هایــش را بــه اطرافیــان گفتــه و احساســات
و عواطــف خــود را ابــراز کنــد.
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 -3مــن معیارهــای ســامت شــخصیت ام را ارتقــاء
خواهــم داد :شــخصیت هــر فــرد بــه معنــای الگویــی از
ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد اوســت  .شــخصیت هــر فــرد
همــان چیــزی اســت کــه او را از دیگــران متمایــز مــی کنــد.
عوامــل متعــددی بــر شــخصیت تاثیــر مــی گــذارد ،از جملــه
وراثــت ،محیــط ،نگــرش هــا ،رفتارهــای فــرد و وراثــت .ایــن
عوامــل مــی توانــد تعییــن کننــده ســطح توانایــی ذهنــی ،خلقــی و
اســتعدادهای هــر فــرد باشــد.
ویژگــی هــای شــخصیتی کــه باعــث ارتقــای ســامت عاطفــی
فــرد مــی شــوند عبارتنــد از  :هدفمنــدی ،مهربانــی ،رضایتمنــدی،
مشــارکت پذیــری ،شــجاعت ،فــداکاری ،اشــتیاق ،امانتــداری،
بخشــندگی ،صداقــت ،امیــدواری ،وفــاداری ،خــوش بینــی،
تحمــل ،تامــل  ،پایــداری ،قابــل اعتمــاد بــودن ،انعطــاف پذیــری،
عــزم و اراده ،احتــرام ،مســولیت پذیــری ،امیــن بــودن ،مصمــم
بــودن ،انضبــاط ،صمیمیــت و ...
4ـ مــن رفتارهایــی را انتخــاب خواهــم کــرد کــه بــه
ســامت روانــی ام کمــک کنــد :افــراد ســالم هوشــیار و
گــوش بزنــگ هســتند .آنــان دقــت بیشــتری در رونــد زندگــی
خــود نشــان مــی دهنــد .مشــکالت زندگــی خــود را ســریعتر
شــناخته و بــه موقــع واکنــش نشــان مــی دهنــد .چنیــن افــرادی
معمــوال احســاس خوبــی از خــود دارنــد و از روابــط فــردی ،
خانوادگــی و اجتماعــی خــود خرســند هســتند .آنهــا رفتارهایــی
متناســب بــا ارزش هــای خــود انجــام داده و معمــوال مــورد قبــول
خــود ،خانــواده و اجتمــاع هســتند .ایتــان از خــود رضایــت داشــته
و خانــواده بــه آنــان افتخــار مــی کننــد .ایــن افــراد شــاد بــوده و
شــادمانی را خلــق مــی کننــد .ســانجا لوبومیرســکی ،روانشــناس،
معتقــد اســت  50درصــد از شــادی مــا تحــت تاثیــر ژنهــای مــا
اســت 10 ،درصــد تحــت تاثیــر محیــط و  40درصــد در اختیــار
خودمــا مــی باشــد .بــا ایــن حســاب  ،قطعــا چیزهایــی وجــود دارد
کــه بتوانــد کمکمــان کنــد تــا شــادتر شــویم.
5ـ مــن احساســاتم را بــه شــیوه هــای مناســبی ابــراز
خواهــم کــرد :همــه مــا در طــول زندگــی خــود هیجانــات
زیــادی را تجربــه مــی کنیــم .هیجــان نوعــی احســاس خــاص
اســت :ماننــد احســاس افســردگی ،خــوش بینــی ،خشــم،
اضطــراب و  . ...افــراد دارای ســامت عاطفــی ،عواطــف خــود را
بــه خوبــی مــی شناســند و بــه موقــع بــه آنهــا پاســخ داده و از هــدر
رفتــن احساســات و یــا تبدیــل شــدن آن بــه بیمــاری و ختــاالت
روان تنــی جلوگیــری مــی کننــد.

6ـ مــن از مهارتهــای مدیریــت اســترس اســتفاده خواهــم
کرد:منظــور از اســترس واکنــش بــدن بــه عوامــل تنــش زا در مواقــع
مقتضــی اســت .همــان حالتــی کــه شــما هنــگام واکنــش نســبت بــه
فشــارهای خارجــی و یــا فشــارهای داخلــی احســاس مــی کنیــد.
مهارتهــای مدیریــت اســترس در واقــع ،راهکارهایــی هســتند کــه مــی
تــوان بــه کمــک آنهــا از بــروز آثــار زیانبــار اســترس جلوگیــری کــرد.
بــا یادگیــری و اســتفاده از ایــن مهارتهــا مــی تــوان بــه بهتریــن نحــو بــا
عومــل تنــش زا مقابلــه کــرد و آرامــش را بدســت آورد.
7ـ مــن در صــورت احســاس افســردگی تقاضــای کمــک
خواهــم کــرد :افســردگی در هــر ســنی ممکــن اســت بــر فــرد
تاثیــر بگــذارد .بــرآورد مــی شــود  12درصــد افــراد دچــار افســردگی
هســتند .عالئمــی ماننــد غمگینــی مــداوم ،نارضایتــی و بــی عالقگــی
بــه فعالیتهــای قبلــی ،خســتگی و فقــدان انــرژی ،بــی فــراری ،اختــال
خــواب و  ..نشــانه هــای افســردگی هســتند .افــراد دارای ســامت
عاطفــی عالئــم افســردگی خــود را مــی شناســند و بــه محــض مشــاهده
اولیــن عالئــم افســردگی از پزشــک ،روانشــناس و یــا افــراد خانــواده
یــاری مــی طلبنــد.
8ـ مــن در صــورت نیــاز از راهکارهــای پیشــگیری از
خودکشــی اســتفاده خواهــم کــرد :خودکشــی از عــل مهــم
مــرگ و میــر در میــان افــراد  15تــا  24ســاله اســت .بــه هــر حــال،
بعضــی هــا خودکشــی را راهــی بــرای رهایــی از مشــکالت جلــب
توجــه .افــراد دارای ســامت روانــی و عاطفــی در مواقــع مشــکل زا بــه
راه حــل هــای مناســب رو مــی آورنــد .آنــان مهــارت تصمیــم گیــری
و حــل مســئله دارنــد و در مواقــع نیــاز از آن اســتفاده مــی کننــد .آنهــا
بــه افــراد دارای مشــکل کمــک کــرده و راه حــل هــای منطقــی را بــه

آنــان نشــان مــی دهنــد.
9ـ مــن در شــرایط ســخت انعطــاف پذیــر خواهــم
بود:انعطــاف پذیــری توانمنــدی باالیــی اســت کــه افــراد دارای
ســامت رونــی و عاطفــی از آن بهــره منــد هســتند .ایــن افــراد بــا هــر
مشــکلی از پــا نمــی افتنــد و بــا اســتفاده از راهکارهــای مناســب بــه
مقابلــه بــا مشــکالت و مســائل زندگــی مــی پردازنــد .ایــن افــراد روابط
خوبــی بــا اعضــای خانــواده و اجتمــاع دارنــد و در مواقــع مشــکل زا
از آنهــا کمــک مــی گیرنــد .آنهــا دارای دوســتان خوبــی هســتند کــه
حامــی آنهــا بــه حســاب مــی آینــد .از رفتارهــای ناســالم ماننــد ســیگار
کشــیدن ،فریــاد زدن ،مــواد کشــیدن و  ...اســتفاده نمــی کننــد .بــه موقع
درخواســت کمــک مــی کننــد و از روحیــه شــادی بهــره منــد هســتند.
دامنــه ارتباطــی قــوی دارنــد و بــه موقــع از آن اســتفاده مــی کننــد.
بســیاری از مواقــع از هنــر لطیفــه گفتــن و خندیــدن اســتفاده کــرده و
بــار مشــکالت را کاهــش مــی دهنــد.
منابع:
راهنمای جامع آموزش سالمت  -نوید شریفی ومحمد کیاساالربهداشت روان -دکتر بوالهریتهیــه کننــده  :نســرین برخــوردار -کارشــناس بهداشــت روان معاونــت
بهداشــتی اســتان کرمانشاه
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*ایــران نیــز جــزو کشــورهایی اســت کــه ســاالنه مقادیــر باشــد.
زیــادی لــوازم پالســتیکی تولیــد مــی کنــد و ایــن بــه خاطــر پالســتیک غیرقابــل تجزیــه اســت و کیســه هــای نایلونــی و
داشــتن منابــع نفتــی و تولیــدات پتروشــیمی فــراوان اســت کیســه زبالــه بــه طــور متوســط  ۵۰۰ســال در محیــط باقــی
بــه همیــن علــت کشــور مــا یکــی از عمــده تولیــد کننــدگان مــی ماننــد .کیســه هــای پالســتیکی بــه علــت ســبکی بــه
مــواد پالســتیکی بــه شــمار مــی رود و از طــرف دیگــر راحتــی بــه همــراه بــاد همــه جــا پخــش مــی شــوند و بیشــتر
مهــم تریــن دلیلــی کــه ســبب اســتفاده هرچــه بیشــتر از آنهــا ســر از دریــا و مناطــق طبیعــی و حفاظــت شــده در
کیســه هــای پالســتیکی شــده اســت ،قیمــت ناچیــز آنهــا در آورده و موجبــات آلودگــی دریــا و خــاک و در نهایــت
مقایســه بــا کیســه هــای پارچــه ای و کاغــذی مــی باشــد .محیــط زیســت را فراهــم خواهنــد کــرد و چنانچــه ایــن
امــا غافــل از ایــن موضــوع هســتیم کــه هزینــه جمــع آوری ،مــواد ســوزانده شــوند باعــث تولیــد اســید کلریدریــک،
بازیافــت ،امحــاء ایــن مــواد و از همــه مهــم تــر هزینــه زیــان گاز ســمی دیوکســین و در نهایــت باعــث آلودگــی هــوا
و خســارات زیســت محیطــی ناشــی از پراکندگــی آنهــا در خواهنــد شــد.
محیــط زندگــی غیرقابــل محاســبه و بســیار گــزاف مــی
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طبــق آمــار جهانــی روزانــه  ۳/۵میلیــون تــن زبالــه در انســان عمــق فاجعــه ای را کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور
سراســر دنیــا تولیــد مــی شــود کــه ســهم ایــران در تولیــد بــه وقــوع مــی پیونــدد را نشــان مــی دهــد .زبالــه هــای پلــی
زبالــه بــه  ۴۰هزارتــن در روز مــی رســد کــه ۱/۱۵درصــد اتیلــن بــا دوام تریــن گــروه از زبالــه هــای دارای مصــرف
تولیــد زبالــه جهــان اســت .میــزان پالســتیک هــای تولیــدی عمومــی هســتند .ایــن مــواد عــاوه بــر اثــرات ناشــی از
در ایــران بیــش از  ۱۷۷هــزار تــن تخمیــن زده مــی شــود دوام طوالنــی ،اثــرات جبــران ناپذیــر زیســت محیطــی از
ایــن رقــم معــادل  ۵۰۰تــن در هــر روز اســت از ســوی جملــه روی حیــات وحــش دارنــد .بســیاری از ایــن اثــرات
دیگــر ،وجــود ایــن کیســه هــا در میــان ســایر زبالــه هــا موجــب مــرگ جانــوران بویــژه جانــوران درخطــر انقــراض
موجــب کاهــش کیفیــت آنهــا شــده و امــکان بازیافــت مــی شــوند.

بهداشــتی کیســه هــای پالســتیکی را غیرممکــن مــی ســازد .امــا آیــا تــا بــه حــال بــا خــود فکــر

کیســه هــای پالســتیکی عمدتــا از ترکیبــی پلیمــری بــه نــام
«پلــی اتیلــن» ســبک درســت مــی شــوند .نیمــه عمــر ایــن
مــاده در طبیعــت بیــن  ۵۰تــا بیــش از  ۳۰۰ســال اســت .بــه

کردهایــد کــه ایــن کیســه زبالــه هــا پــس
از دور انداختــن چــه ســرانجامی پیــدا

عبــارت دیگــر  ۵۰تــا  ۳۰۰ســال زمــان نیــاز اســت تــا نیمــی میکننــد ؟
از مــاده پلیمــری بــه چرخــه طبیعــت بــاز گــردد .ایــن مــدت
زمــان در مقایســه بــا مــدت زمــان مربــوط بــه ســایر مــواد و

برگرفته شده :از سایت سازمان محیط زیست
تدویــن  :ناهیــد جاللیــان کارشــناس مشــارکت هــای مردمــی معاونت
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی همدان

همچنیــن بــا لحــاظ نمــودن شــدت تولیــد ایــن مــاده توســط
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مقدمــه :تمــام افــراد جامعــه در برابــر حفــظ ســامتی خــود)2 ،افزایــش بیمــاری هــای غیــر واگیــر کــه مربــوط بــه
خانــواده و جامعــه مســئول هســتند .فــردی کــه امــروز متولد ســبک زندگــی افــراد مــی باشــد.
مــی شــود ،بایــد تــوان زندگــی مفیــد ،مولــد ،و عــاری از

ماننــد :بیمــاری هــای قلبــی _عروقــی ،دیابــت نــوع،2

معلویــت و ناتوانــی را تــا پایــان عمــر داشــته باشــد.

فشــارخون بــاال ،بیمــاری هــای تنفســی  ،ســرطان هــا ،

 25درصــد عوامــل اثــر گــذار بــر ســامت مربــوط بــه نظــام افســردگی ،اضطــراب و ســایر اختــال هــای روانــی
ارائــه خدمــات ســامت 10 ،درصــد مربــوط بــه مســائل )3آســیب هــای اجتماعــی ماننــد :طــاق ،اعتیــاد ،خشــونت،
بیولوژیــک افــراد (ژنتیــک ،جنســیت ،نــژاد)  10 ،درصــد کــودک آزاری ،خودکشــی ،قتــل ،بزهــکاری ،نابرابــری
عوامــل محیطــی(آب وهــوا ،مســائل زیســت محیطــی ،هــای درآمــد ،بیــکاری فقــر ،تــرک تحصیــل
آلودگــی هــوا و  )...و  50درصــد مربــوط بــه عوامــل )4هزینــه هــای کمــر شــکن پزشــکی بــه ویــژه در بیمــاران
اجتماعــی و اقتصــادی اســت.
مهاجــرت روســتائیان بــه شــهر و افزایــش جمعیــت
شهرنشــینی و تغییــر در ســبک زندگــی ،چالــش هــای
فراوانــی را بــرای ســامت مــردم شهرنشــین کشــور ایجــاد
کــرده اســت .عواملــی ماننــد :بــی تحرکــی ،عــادات غذایــی
ناســالم و مصــرف مــواد افیونی(ســیگار ،قلیــان)....،
زمینه ساز بسیاری از بیماری های مزمن است.
خطراتــی کــه افــراد جامعــه شــهری را تهدیــد مــی کنــد
شــامل:
)1بیمــاری هــای واگیــر ماننــد ســل ،ماالریــا ،تــب مالــت،
هپاتیــت ،ایــدز
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مزمــن وصعــب العــاج

 26میلیــون نفــر از مــردم کشــور اضافــه وزن دارنــد و یــا )3عدالــت در ســامت از نظــر دسترســی بــه خدمــات،

چــاق هســتند.

بهره¬منــدی از خدمــات ارائــه شــده و حفاظــت مالــی از

ومجروحیــت  2200نفــر مــی شــود.

)4بهبود کیفیت و کنترل قیمت خدمات سالمت

حــوادث ترافیکــی هــر روز باعــث فــوت  52نفــر آنــان در بســتر پوشــش بیمــه همگانــی

10درصد از افراد کشور روزانه سیگار می کشند.
14در صد از مردم کشور قند خون باال دارند.

 15میلیون نفر از افراد کشور کلسترول باال دارند.

)5اصالح رفتار گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت
)6اصالح نظام پرداخت و شیوه خرید خدمت

فاز اول اجرای برنامه تحول نظام سالمت :

مصــرف مــواد مخــدر بــه ویــژه روانگــردان هــای صنعتــی اجــرای ایــن برنامــه از حــوزه درمــان و از اردیبهشــت ســال

ماننــد شیشــه در نوجوانــان وجوانــان تهدیــد بزرگــی اســت 93 .آغــاز گردیــد .مهمتریــن ایــن برنامــه هــای تحــول در
بــر اســاس سیاســتهای کلــی ســامت ابالغــی مقــام معظــم حــوزه درمــان شــامل:

رهبــری ،وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي )1بیمه نمودن افراد فاقد بیمه

وظیفــه تأميــن ســامت همــه جانبــه جســمي ،روانــي)2 ،پوشــش خدمــات درمانــی در بیمارســتانهای دولتــی بــه
اجتماعــی و معنــوی آحــاد جمعيــت ســاكن در پهنــه نحــوی کــه هزینــه پرداختــی مــردم بــرای بیمــه شــدگان
جغرافيايــي جمهــوري اســامي ایــران بــا اولویــت مناطــق شــهری  10درصــد و بــرای بیمــه شــدگان روســتایی 6
کــم برخــوردار را دارد ،لــذا ایــن وزارتخانــه براســاس درصــد باشــد.

تعهداتــی کــه بــه منظــور ارتقــای وضعيــت ســامت )3ترویــج زایمــان طبیعــی و حمایــت از مــردم و ارائــه

مناطــق مختلــف كشــور دارد ،طــرح تحــول نظــام ســامت کننــدگان خدمــات زایمــان طبیعــی

درحــوزه بهداشــت و درمــان را از ابتــدای ســال  1393بــه )4تقویــت کلینیــک هــای ویــژه و ارتقــای خدمــات ویزیت
اجــرا درآورد.

سرپایی

هــدف ایــن برنامــه تأمیــن مراقبتهــای اولیــه )5حمایت از بیماران صعب العالج

ســامت بــرای جمعیــت مناطــق شــهری)6 ،حمایــت از مانــدگاری و مقیمی پزشــکان در بیمارســتانها

روســتایی و عشــایر مــی باشــد.

و مناطــق محروم

اهداف طرح تحول نظام سالمت:

بیمــاران) در بیمارســتان هــای دولتــی

 )7ارتقــای کیفیــت هتلینــگ( خدمــات مربــوط بــه همــراه

)1ارتقــای شــاخص هــای ســامت ((کاهــش میــزان شــیوع فازدوم اجرای برنامه تحول نظام سالمت:

بیماریهــاي واگیــر وغیــر واگیــر ،دسترســی بــه آب فــاز دوم برنامــه تحــول ســامت مربــوط بــه حوزه بهداشــت
آشــامیدنی ســالم و سیســتم مناســب دفــع فاضــاب و زبالــه ،از مــرداد مــاه  1393آغــاز گردیــد در ایــن فــاز خدمــات

کاهــش مــرگ ومیــر کــودکان زیــر 5ســال و)....

نویــن ســامت و مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی درمانــی بــه

)2افزایــش رضایتمنــدی گیرنــدگان خدمــت (مــردم) و جمعیــت شــهری ،روســتایی و عشــایر ارائــه مــی گــردد.
ارائــه دهنــدگان خدمــت
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نحــوه ارائــه خدمــات در برنامــه تحــول نظــام شــهری یــک پایــگاه ســامت ایجــاد ميگردد.خدمــات

ســامت:

ارائــه شــده در پایــگاه ســامت شــامل:

خدمــات ســامت :شــامل فعالیتهایــی اســت کــه منجــر بــه )1خدمات/مراقبتهــای اولیــه ســامت کــه در پایگاههــاي
ارتقــاء ســامت ،پیشــگیری ،تشــخیص ،درمــان و مراقبــت ســامت ارائــه مــی شــود عبارتنــد از :پیشــگیری و آمــوزش
از ناخوشــی و بیمــاری ،جراحــت و ســایر اختــاالت ســامت فــردی ،تشــخیص و درمــان بیماریهــا براســاس

جســمی ،روانــی ،اجتماعــی و [معنــوی] در افــراد میشــود .بســته خدمتــی

خدمــات بهداشــت عمومــی :خدمــات ســامتی هســتند کــه )2خدمــات جامعــه محــور (بهداشــت عمومــی) شــامل:

کل جمعیــت را هــدف قــرار مــی دهنــد ترویــج ســامت ،خدمــات بهداشــت محیــط و کار ،بهداشــت مــدارس،

خدمــات پیشــگیری ،کنتــرل بیماریهــای واگیــردار ،مبــارزه بــا بیماریهــاي واگیــردار و غیرواگیــر و آســیبها

بیماریهــای غیرواگیــر ،بهداشــت محیــط ،آمادگــی و و جراحــات ،پیشــگیری و ترویــج ســامت هســتند کــه
پاســخ در بحــران و بهداشــت حرفــه ای.

برنامه تحول نظام سالمت

سنگ زير بناي عدالت و پيشرفت در ارائه خدمات
سالمت

هــدف آنهــا جامعــه اســت .ایــن خدمــات توســط نیروهــای

مراقــب ســامت ارائــه ميگــردد.

مراکــز ســامت جامعــه :بــه ازاء هــر  37500نفــر جمعیــت

یــک مرکــز ســامت جامعــه وجــود دارد .ایــن مرکــز

واحدهــای تعییــن شــده بــرای ارائــه خدمــات وظیفــه پشــتیبانی و پذیــرش ارجاعــات خدمــات درمانــی و

ســامت:

پاراکلینیکــی از پایگاههــاي ســامت را بعهــده دارد .ایــن

پایگاههــاي ســامت :بــه ازاء هــر  12500نفــر جمعیــت خدمــات شــامل مشــاورههاي تغذیــه و رژیــم درمانــی،
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خدمــات شــامل مشــاورههاي تغذیــه و رژیــم درمانــی،
فعالیــت بدنــی ،تــرک دخانیــات ،اعتیــاد ،رفتارهــای
پرخطــر ،ســامت روان ،مراقبــت و پیگیــری مبتالیــان یــا
دارنــدگان عوامــل خطــر بیماریهــای غیرواگیــر خواهــد
بــود.
برنامــه تحــول نظــام ســامت در راســتاي منافــع
اجتماعــي ،برقــراري عدالــت و گســترش بهداشــت
در ســطح كشــور مــی باشــد.
نقــش داوطلبــان ســامت محلــه در اجــراي بهتــر
تحــول نظام ســامت
تجربــه در اجــراي طرحهــا و برنامههــاي فراگيــر در ســطح
كشــور ماننــد بســيج ملــي واكسيناســيون نشــان داد ،كــه از
داوطلبــان ســامت ميتــوان بــراي آموزشهايــي در
ســطح وســيع اســتفاده كــرد .لــذا باتوجــه بــه وســعت برنامــه
تحــول نظــام ســامت در شــهر و ارتبــاط مســتقيم داوطلبــان
ســامت بــا جامعــه بــراي توجيــه مــردم در زمينههــاي
ذيــل ميتــوان از توانايــي داوطلبــان ســامت بهــره بــرد:
* بيــان اهــداف برنامــه تحــول نظــام ســامت بــرای
خانوارهــای تحــت پوشــش
* معرفــی شــرح وظایــف پایگاههــای ســامت و مراکــز
ســامت جامعــه بــه مــردم محلــه
*همــکاری بــا مراقبیــن ســامت جهــت شناســایی جمعیــت
تحــت پوشــش پایــگاه ســامت
* همــکاری بــا مراقبیــن ســامت جهــت شناســایی
گروههــای هــدف تحــت پوشــش پایــگاه ســامت
* همــکاری بــا مراقبیــن ســامت جهــت شناســایی افــراد در
معــرض خطــر تحــت پوشــش پایــگاه ســامت
* آموزش خانوارها در خصوص رعايت سيستم ارجاع
*پيگيــري مراقبتهــای ويــژه گروههــاي هــدف( اطفــال،
ســالمندان ومــاردان بــاردار و)....
*آمــوزش خانوارهــاي تحــت پوشــش در مــورد مســائل
مرتبــط بــا ســامت

*گــزارش وقايــع جمعيتــي (تولــد ،مــرگ ،ازدواج،
مهاجــرت) خانوارهــاي تحــت پوشــش بــه پایگاههــای
ســامت
*جلــب مشــارکت مــردم محلــه بــرای حــل مشــکالت
بهداشــت محیطی(دفــع بهداشــتی زبالــه و فاضــاب،
،).....اجتماعــی و فرهنگــی
*مشــارکت داوطلبــان ســامت در برنامــه خودمراقبتی(هــر
داوطلــب ســامت مــی توانــد ســفیر ســامت خانــواده خــود
و  5خانــوار تحــت پوشــش خــود باشــد).
*مشــارکت داوطلبــان ســامت در جلــب خیریــن
سالمت(شناســایی خیریــن ســامت در محله ،جلــب خیرین
بــرای همــکاری بــا پایــگاه هــا و مراکــز ســامت  ،معرفــی
خیــر بــه مرکــز ســامت ،انعــکاس مشــکالت وکمبــود
هــای ســطح پایــگاه هــا و مراکــز بــه خیریــن ســامت.
*مشــارکت داوطلبــان در خصــوص آمــوزش شــیوه هــای
زندگــی ســالم بــرای مــردم محلــه
برنامــه تحــول نظــام ســامت راهــي ســت،
بــرای کاهــش هزینــه هــای خانــواده
منابع
)1وزارت بهداشــت ودرمــان وآمــوزش پزشــکی،معاونت
بهداشــت ،مرکــز مدیریت شــبکه  ،مهر ،1394دســتورالعمل
اجرایــی برنامــه تامیــن و ارتقــاء مراقبتهــای اولیه ســامت در
قالــب گســترش و تقویــت شــبکه بهداشــت و درمــان در
مناطــق شــهری،
)2وزارت بهداشــت ودرمــان وآمــوزش پزشــکی،معاونت
بهداشــت ،ســال  ،1393برنامــه تحــول نظــام ســامت در
حــوزه بهداشــت
تدویــن  :ناهیــد جاللیــان کارشــناس مشــارکت هــای
مردمــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان
همــدان
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-1در بیماری آلزایمر
أ.مرگ سلولهای مغزی

ه

چه تغییراتی در بافت مغز ایجاد می گردد؟

ب.کاهش اندازه مغز

ج.تراکم غیر عادی پروتئین در بافت مغز
د.همه موارد

-2کدام گزینه از عوا
مل کمک کننده در درمانهای خانگی است؟
أ.شرکت
در فعالیتهای اجتماعی,مثل پیاده روی که لذت ببرد
ب.ورزش مرتب

ج.مصرف کم چربی و مصرف زیاد سبزیجات
د.همه موارد

طرح تحول نظام سالمت

-3مهمترین بر
نامه های تحول نظام سالمت در حوزه درمان شامل:
أ.بیمه نمودن افراد فاقد بیمه

ب .حمایت از بیماران صعب العالج
ج .ترویج زایمان طبیعی و حمایت از مردم و ارائه

د.همه موارد
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کنندگان خدمات زایمان طبیعی

-4کدامیــک جــزء خدمات/مراقبتهــای اولیــه ســامت کــه در پایگاههــاي ســامت ارائــه نمــی
باشــد؟
أ.پیشگیری
ب.آموزش سالمت فردی
ج.مبارزه با بیماریهاي واگیردار و غیرواگیر
د.مشاوره تغذیه

تب مالت:

-5کدامیک از عالئم بیماری تب مالت نمی باشد؟
الف)تب

ب)پرخوری

د)دردعضالنی

ج)تعریق شبانه

-6کدامیک از راههای پیشگیری از انتقال بیماری تب مالت می باشد؟
الف)جوشاندن شیرقبل از مصرف بمدت 3-5دقیقه پس از به جوش آمدن

ب) خودداری از مصرف مواد لبنیمشکوک مانند شیرخام ،پنیر تازه،خامه و سرشیر غیرپاستوریزه
ج) استفاده از دستکش ،کاله،ماسک ،عینک و روپوش مناسب دردامپزشکان ،دامداران و پرسنلکشتارگاهها
د) همه موارد
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تب مالت

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله :
بیماری تب مالت را بشناسند
میزبان وشرایط زیست محیطی رابدانند
راههای سرایت وعوارض بیماری راشرح دهند
راههای پیشگیری رابیان کنند

بیماری تب مالت
تــب مالــت کــه در حیوانــاتبــ ه نــا م بروســلوز مرســوم
ی قاب ـل انتقــال بی ـن انســان
اس ـت،یکی از بیماریهــای عفون ـ 
و حیــوان میباشــد و بــا نامهایدیگــری نظیــر :تــب
مــواج ،تـب مدیترانـهای و بیمــاری هــزار چهــره نیــز نامیــده
ن بیمــاری در تمــا م فصــول ســالوجود دارد،
میشــود .ای ـ 
ی دامهــا
ش و شــیرده 
امــا در بهــار و پاییــز یعنیزمــان زای ـ 
بیشــتردیده میشــود.
بروســلوز یـک بیماری عفونی اسـت که مهمتریـنراه ورود
میکــروب بـه بــدن حیــوان از طریـق دســتگاه گوارشاسـت
ک ـه ب ـه وســیله علوف ـه آلــوده و زبال ـه ب ـه حیــوان ســرایت
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میکنــدو باعــث شــیوع بیمــاری میگــردد .کارکنــان
کشتارگاهها،فروشــگاههای گوش ـت ،دامداریهــا بیشــتر در
ی هســتند .ایـن بیمــاری در گاو،
ض ابتــا بـه اینبیمــار 
معــر 

خــوک ،بــز و گوسفندمشــاهده میگردد.بیمــاری از طریـق
مصــرف شــیرآلوده بــ ه صــورت خــام وفرآوردههــای
ی گوش ـت و
لبنــی آلــوده بــه انســانســرایت میکنــد ،ول ـ 
فرآوردههــای گوشــتی کمتــر منشــأآلودگی میباشــند.
عامل بیماری :
ن
نوعــی باکتــری بهنــام «بروســا» میباشــد .ایــ 
ی چنــد نــوع اس ـت .نوع ـی از باکتــری ک ـه
میکــروبدارا 
عمدتــا در گوســفند و بــز دیــد ه میشــود،مهمترین عام ـل
بیمــاری در انســان است.بروســلوز بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن بیماریهــای مشــترک انســان و دام محســوب مــی
گــردد
میزبــان وشــرایط زیســت محیطــی :تب مالـت بیشــتر بیماری
مــردان بالـغ ،به خصــوص کشــاورزان ،دامــداران ،چوپانان،
قصابــان ،ســاخان ،دامپزشــکان میباشــد .کارمنــدان
آزمایشــگاهها نیــز درمعــرض خطــر ویــژ ه قــرار دارنــد

امــا درکشــور مــا چــون زنــان و کــودکا ن نیزدوشــادوش
مــردان بــه امــور دامداریمشــغولند در معــرض خطــر
قــرار دارند،ب ـه همی ـن دلی ـل  ۵۵درصــد مبتالیــان رامــردان
و بقی ـه را زنــان و کــودکان تشــکیلمیدهند .در شــرایطی
کــه مراکــز پــرورشدام اســتانداردهای بهداشــتی را
نداشتهباشــد تــب مالــت شــایعتر اســت.تراکم درمراتــع،
بارندگـی ،نبــود نــور خورشــید واقدامهــای غیربهداشــتی در

فرآینــد فراهمکــردن شــیر و گوش ـت همگ ـی زمینهانتشــار کــره و پنیــر غیرپاســتوریزه بــه انســان انتقــال یابــد  .همچنیــن
ی کــه باکتــری مــی توانــد از طریــق گوشــت خــام یــا نیــم پــز
بروســلوز را مســاعد میکنند.محیــط اطــراف گاو 
ب دفــ ع کنــد بــ ه شــدت آلــوده شــده حیوانــات آلــوده بــه انســان منتقــل شــود
میتوانــد از خودمیکــرو 
کنندهاســت.عامل بیمــاری در شــرایط محیطیمناســب

از نظــر رطوبــت ،در ادرار ومدفــوع حیوانــات هفتههــا تماس مستقیم
ن باســیل در پنیــر تــازه بـه صــور 
ت تمــاس مســتقیم بابافتهــای حیــوان آلــوده نظیــر
و گا ه ماههــا زنــد ه میمانــد .ایــ 

ی و ترشــحات جنینســقط شــده.
وغیــر پاســتوریزه حاصــل از شــیرخام تاهشــت هفتــه خون،ترشــحات رحمــ 
زنــده میمانــد و بــا منجمدکــردن از بیــن نمــیرود .ایــن باکتــری بروســا اغلــب از فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل

م تاچهـل روز در خــاک خشـک آلــود ه بـهادرار ،نمیگــردد ،امــا در مــوارد کمیــاب زنــان بطــور نــادری
ارگانیسـ 
مدفــو ع و ترشــحات واژن ومحصــوالت زایمــان حیــوان ازطریــق بــارداری یــا شــیردهی مــی تواننــد بیمــاری را بــه
مبتــا ،زندهمیمانــد و در خــاک مرطــوب خیلیبیشــتر نــوزادان خــود انتقــال دهنــد.

ت دارد.بروســا در ادرار  ۶روز در گــرد وخــاک
مقاومــ 
ب و خــاک تــا ۱۰هفتــه و در کــره تــا ۴
 ۶هفتــه و در آ 
مــا ه باقــی میمانــد ودر مدفــوع حیوانــات در هــوای
آزاد ۱۰۰روز و در دمــای  ۸درجــ ه ســانتی گرادبیــش از
یکســا ل باقــی میمانــد ،اینباکتــری در ماســت بــ ه علــت
ت ودر دمــای
وجوداســیدالکتیک قــادر بــه زندگــی نیســ 
 ۶۰درجــه بــه مــدت  ۱۰دقیقهنابــود میشــود
ی سرایت بیمار 
راهها 
ی بهانسان
تماس غیر مستقیم
محصــوالت لبنــی غیرپاســتوریزه  ،باکتــری بروســا در
شــیر حیوانــات آلــوده مــی توانــد از طریــق شــیر ،بســتنی،
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عالیم بیماری:

تشخیص:

دوره نهفتگیبیمــاری (از زمــان تمــاس بــا منبــع عفونتتــا پــس از مشــاهده عالئــم بیمــاری  ،فــرد بایــد بــه پزشــک

بــروز عالیـم) اغلـب بیـن  ۱تــا  ۳هفتهاسـت ،ولـی گاهـی تــا  ۶نزدیکتریــن مرکــز بهداشــتی  مراجعــه کنــد تــا جهــت

س شــدت بیمــاری ،عالیــم بــه سهشــکل آزمایشــات تشــخیصی بــه آزمایشــگاه ارجــاع داده شــود.
مــاه میباشــد .براســا 

ت حــاد و مزمــن بروزمیکنــد.
حــاد ،تحــ 

درمان:

ص قطعــي بيمــاري بــا انجــام آزمايــش خــون،
شــکل حــاد :بیمــار دچــار لرزناگهان ـی ،درد عموم ـی بــد ن ب ـه پــس از تشــخي 

ت نســبی و مصــر 
ی خــود را درمــان شــامل يــك دوره اســتراح 
ف
ق شــدید میشوداشــتها 
خصــوصدرد پش ـت و تعری ـ 
ت
از دســت میدهــد و دچارضعــف و سســتی میگــردد ،ضمنــا آنتيبيوتيكآغــاز مــی شــود.در ايــن مــورد معمــوالً الز م نيسـ 
ش از  ۳مــاه نمیگــذرد.
ازشــرو ع عالی ـم بی ـ 

ي
كــ ه بيمــار از ديگــرا ن جــدا شــود .البتــه ميبايســت تمامــ 

ي خانــواد ه ك ـه ممك ـن اس ـت از همــا ن محصــول لبن ـ 
ت حــاد :آغــاز آنبیســروصدا میباشــد .شــکایت اعضــا 
ي
ل تحــ 
شــک 

ش قــرار
ی نیــز  ۳آلــوده مصــرف كــرد ه باشــند تح ـت معاين ـه و آزماي ـ 
ی اسـت .از آغازبیمــار 
اصلیبیمــار از ضعـف و خســتگ 
تــا  ۱۲مــا ه میگــذرد

گيرنــد .درمــان معمــوال شــامل اســتفاده از آنتيبيوتيکهــ ا و

ي ضــد درد بــراي تســکين دردهــاي عضالنــي اســت
ش از یــک داروهــا 
ل مزمــن :اگــر از زمانتشــخیص بیمــاری بیــ 
.شــک 

ب
ی بــرای درمــا ن بیمــاران مبتــا بهت ـ 
ســالبگــذرد و فــرد هنــوز مبتــا باشــد مزمنگفتــ ه میشــود .رژیمهــای درمانیمتفاوت ـ 

ی
ی و تعری ـق مالـت توصیـه میشــود ،لیکـن هیـچگاهاز یـک دارو بـه تنهایـ 
افــرادی ک ـ ه دچــار ت ـب ،بیاشــتهایی،درد عضالن ـ 

یو
س بــا دامهــای آلــوده یامشــکوک در درمــا ن بیمارنبایــد اســتفاد ه کــرد (مگــر در زمانحاملگ ـ 
شــبان ه بــوده وســابقه تمــا 

ی لبنــی بــا توصیــ ه پزشــک) .طــولدور ه درمــان حداقــل  ۸هفتــه (دو
بــه تــب مالــت را عنــوان مینماینــد یــا از فرآوردههــا 

ت بــرای انجامآزمایــش بــه ماه)میباشــد کــه البتــه انجــام همــه ايــن مــوارد ميبايســت
آلودهاســتفاده نمودهانــد ،الزم اســ 
ی ارجــاع گردنــد
ک مرکــز بهداشــتی درمان ـ 
پزش ـ 

46

فصلنامهمجازی
قطب شمال غرب

تحــت نظــارت پزشــک معالــج صــورت پذيــرد.

پیشگیری

مشــکوک وهدایــت دامهــای آلــوده بــه کشــتارگاه

ت
-1خــودداری از مصــرف مــواد لبنیمشــکوک ماننــد شــیرخام - ۵ ،اقدامــات بهداشــتی شــامل تهیـه وتــدارک محیــط زیسـ 
تمیــز برایگلههــای گاو و گوســفند و دفــع صحیــحادرار و
پنیــر تازه،خام ـه و سرشــیر غیرپاســتوریزه

 -2اســتفاده از شــیر و فرآوردههایلبنــی بــه صــورت مدفــو ع آنهــا
پاســتوریزه ،در صــورتدر دســترس نبــود ن شــیر پاســتوریزه
باجوشــاندن شــیر ب ـه مــدت 3تــا 5دقیقهبعــد از جــوش آمــدن،

ل میکروبــی مطمئــن شــوید
ن رفتــن کلیهعوامــ 
بــه از بیــ 

عوارض بروسلوز

 -3اســتفاده از ماســک تنفســی درهنــگا م کار بــا فضــوالت شــیو ع عــوارض بروســلوز بیــن  ۳۰ - ۱درصــد اســت و بیــن
بیمارانمبتــا بــه بروســا ملــی تنســیس چــون بیماریزایــی
حیوانــی یــا ورودبــه اصطبــل
 - 4دور نگه داشتن حیوانات ازمحل زندگی انسان

ی داردعــوارض بیشــتری نیــز ایجــاد میکنــد بطــور کلـی
بیشــتر 

 -5اســتفاده از دســتکش ،کاله،ماســک ،عینــک و روپــوش بــا بـه تأخیرانداختـن درمــان بیـش از  ۶۰روز عــوارض بیمــاری
در هــر ارگانیدیــده میشــود .گســترش باکتــری ب ـه خــون در
مناســب دردامپزشــکان ،دامــداران و پرسنلکشــتارگاهها.

ض بیمــاری
ی ایجــاد عوارضدخالــت دارد ،ولــی بعضــی عــوار 
 - 6آمــوزش طــرز تهیــه پنیــر تــازه بهکلیــ ه خانوارهــا 
ت بـه آنتـی ژن میکــروب بروســا
روســتایی بــه ایــن طریقکــه ابتــدا شــیر را بــه مــدت 3تــا 5مربــوط بـه واکنـش بدننســب 
دقیقهجوشــانیده و در همــا ن حالــت بــه ازای هــر ۳لیتــر شــیر میباشــد
ب ماســت و یــا بهیــک لیتــر شــیر  ۲۵۰گــرم
یــک لیــوان آ 

ماســت ترشاضافــه کــرده پــس از دلمــه شــدن و جداشــد ن منبــع :راهنمــای کشــوری مبــارزه بابروســلولز (تــب مالــت
پنیــر از آب مقــدار الزم نم ـک ب ـه آناضاف ـه کــرده بــا پارچ ـه )-تالیــف دکتــر محمدزینلــی ،دکتــر محمــد رضــا شــیرزادی

صافــی آبگیــری وپــس از ســفت شــدن مصــرف نماییــد.

ت غیــر پاســتوریزه و بدونجوشــاند ن شــیر تهیه کننده :
اگرپنیــر بــه صــور 
ی دو مــاه در آب نمــک نگهــداری فاطمــه اســدزاده کارشــناس جلــب مشــارکت مردمی شهرســتان
تهیــه شــود حداقلبایســت 
ف شــود.
وســپس مصــر 

ش کتبــی بیمــاری بــه مرکزبهداشــت شهرســتان و
- 7گــزار 

اســتان

راههای پیشگیری در دامها

ما کو

فاطمــه عبــدل زاده  -داوطلــب ســامت دانشــکده علــوم

پزشــکی مراغــه  ،مرکــز بهداشــتی درمانــی شــماره  8زنــده یــاد

خانــم دکتــر شــهپوری

-1واکسیناســیون گوســالههای مــادهدر س ـن  ۳تــا  ۶ماهگ ـی بــا
واکسـن مربوطــه

 - 2واکسیناســیون بــره و بزغالـه از ۳ماهگـی تــا یـک مــاه قبـل
از جفتگیــری باواکس ـن مربوطــه.

ی ســقط شــدهاز بقیـه گلـه و جلوگیــری
 - 3جدانمــودن دامهــا 

م بــا ترشــحات رحمــی ،جنینــی وجفــت
از تماسمســتقی 

دامهــای ســقط شــده

 - 4خونگیــری و انجــام آزمایشــهایالزم بــر روی دامهــای

47
فصلنامهمجازی
قطب شمال غرب

مربیان و داوطلبان سالمت نمونه
معاونت بهداشتی ایالم (مربی نمونه )
افسانه احمدي

با بيش از 20سال سابقه مربيگري
برگــزاري منظــم كالس هــاي آموزشــي بــه ســبك و
شــيوه مشــاركتي و بــا حضــور حداكثــري داوطلبــان ســامت
برگــزاري نمايشــگاه در مناســبت هــاي خــاص ماننــد
(هفتــه ســامت روان  ،مبــارزه بــا اعتيــادو)....
اهميــت دادن بــه مهــارت هــاي آموزشــي داوطلبــان ســامت همچــون (انــدازه
گيــري فشــارخون  ،كنتــرل قــد و وزن و...

معاونتبهداشتیایالم(داوطلبسالمتنمونه)
الهام رحمتي

زینب دین محمدی
مربــی نمونــه دانشــگاه زنجان
بیشــترین همــکاری ومشــارکت دربرگــزاری
هفتــه ســامت
تکمیــل وجمعبنــدی بــه موقــع آماروگزارشــات مربوط بــه برنامه
داوطلبان ســامت

معاونتبهداشتیزنجان(داوطلبسالمتنمونه)

مرضیه رضویان

با بيش از10سال سابقه فعالیت دربرنامه داوطلبان سالمت
شــركت فعــال در كالس هــاي آموزشــي و حضور بــه موقع در
كالس هــا همــكاري فعــال در برنامــه هــاي ملــي ومنطقــه ایــی
هماننــد ( خورانــدن قطــره فلــج اطفــال  ،آمارگيــري خانــواده
هــاي تحــت پوشــش پايــگاه در طــرح پزشــك خانــواده شــهري )
همكاري با مربيان بهداشتي و حضور در مدارس براي اجراي طرح فلورايد تراپي

داوطلب سالمت نمونه
بیشترین همکاری درهفته سالمت
باالترین آموزش به خانوارهادر سطح شهر زنجان
توزیــع پمفلــت در مــورد خــود مراقبتــی و شــعار هقتــه
ســامت ،راههــای غلبــه بــر دیابــت بــه 930خانــوار
مشــارکت فعــال دربرگــزاری مســابقات ورزشــی درپــارک بانــوان بــه مناســبت
هفتــه ســامت

معاونت بهداشتی تبریز (داوطلب سالمت نمونه )

معاونت بهداشتی قزوین( مربی نمونه )

داوطلب سالمت نمونه شهرستان اهر،دانشگاه تبریز
شــرکت فعــال درجلســات وهمــکاری جهــت تشــکیل
کالس هــای آموزشــی بــرای خانوارهــای تحــت
پوشــش خودوســایرداوطلبان ســامت
همکاری بعنوان داوطلب مربی بامرکز
ارائه مقاله درمناسبت های مختلف بهداشتی

مربی نمونه برنامه داوطلبان سالمت 15 :سال سابقه خدمت
تشکیل کالس های آموزشی وفعالیت های فوق برنامه
(برگزاری جشنواره غذا ،و )....
جذب داوطلب سالمت درحدانتظار
جذب داوطلب متخصص

معاونت بهداشتی تبریز(مربی نمونه )

معاونتبهداشتیقزوین(داوطلبسالمتنمونه)

رباب نوریزاد

ثریا الف زاده
مربــی نمونــه برنامــه داوطلبــان ســامت شهرســتان

اهر،دانشــگاه تبریزجــذب داوطلبــان ســامت بــه
تعدادموردانتظــار

برنامــه ریــزی جهــت فعالیــت ومشــارکت داوطلبــان ســامت درمناســبت

هــای بهداشتی،بســیج هــای اطــاع رســانی ،کمپیــن هــا
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شهین طاهرخانی

اعظم تیموری
داوطلبنمونه:سابقهخدمت 17سال
همکاریومشارکتدربرنامهسرشماریحاشیهشهری
شــرکت فعال در کالســهای آموزشــی داوطلبان ســامت و انتقال
پیــام هــا بــه جمعیــت تحــت پوشــش انجــام پیگیــری هــای مرکزآمــوزش در کلیــه مــوارد بــه
خصــوص آمــوزش شــیردهی وتغذیــه تکمیلی
پیگیریوتکمیلآمار
آمــوزش بــه خانوارهــای معتادیــن( پیگیریهــای ایشــان منجــر بــه تــرک اعتیادیــک نفرشــده
اســت)

معاونت بهداشتی کردستان(مربی نمونه)
روناک قیصری
بعنوان مربی داوطلبان سالمت شهرستان سقزازسال

،1373مربی داوطلبان سالمت شماره 8شهری ،

مربی نمونه شهرستانی واستانی طی سالهای اخیر

تعدادداوطلب سالمت درحدانتظار

جذب داوطلب متخصص

معاونت بهداشتی همدان( داوطلب سالمت نمونه )

ثریاپورنبی

حل مشکالت بهداشت محیطی محله با همکاری

شهرداری (جمع آوری زباله و فاضالب سطح محله)
جذب داوطلب سالمت

فعالیت در بهداشت مدارس ،میانساالن و سالمندان

معاونت بهداشتی کردستان(داوطلب سالمت نمونه )

معاونت بهداشتی همدان( مربی نمونه)

استان کردستان شهرستان :بانه،پایگاه سالمت ضمیمه شماره4
سابقه فعالیت دربرنامه7سال
همکاری و شرکت در برنامه واکسیناسیون فلج اطفال
همکاری و شرکت در برنامه سرشماری حاشیه شهری
شرکت فعاالنه در کالسهای آموزشی داوطلبان و انتقال آنها به جمعیت تحت پوشش
تهیه مطالب آموزشی از جمله پاورپوینت و پمفلت

جذب داوطلب سالمت متخصص
هماهنگی جهت برگزاری کالس های تخصصی برای
داوطلبان سالمت
جذب خیرین سالمت برای همکاری با مرکز
تشکیل کتابخانه برای استفاده داوطلبان سالمت
تشکیل کالس های آموزشی وفعالیت های فوق برنامه (برگزاری جشنواره غذا،
مراسم افطاری و )....

معاونت بهداشتی مراغه( داوطلب سالمت نمونه )
منیژه مهتابی

معاونت بهداشتی اردبیل(مربی نمونه )

چمن خدایی

برگزاری برنامه های مروج سالمت ومناسبتهای بهداشتی

برگزاری بسیج های اطالع رسانی وپیگیری ها وگزارش

دهی ها( ،مهاجرت دهی ومهاجرت پذیری )
هماهنگی در برگزاری جلسات آموزشی

شمسی بیات

رقیه فرخی

تشکیل کالس های آموزشی وفعالیت های فوق
برنامه  ،جذب داوطلب سالمت درحدانتظار

جذب داوطلب متخصص

تشکیل گروههای خودیار وبرگزاری جلسات گروههای خودیار

معاونت بهداشتی مراغه (مربی نمونه)

رقیه معمارهژبری

معاونت بهداشتی اردبیل( داوطلب سالمت نمونه )

خانم بتول محمدی

که در اجرای برنامه های مروج سالمت وبسیج های اطالع رسانی ومناسبتهای

شهرستان کوثر
فوق لیسانس کامپیوتر
تشکیل کالس های فوق برنامه کامپیوتر
جهت داوطلبان سالمت

معاونت بهداشتی کرمانشاه (مربی نمونه)

معاونت بهداشتی کرمانشاه( داوطلب سالمت نمونه )

افزایش درصد پوشش خانوارهای تحت پوشش برنامه
داوطلبان سالمت مرکز به %87

تربیت  55نفرداوطلب مربی متخصص ازمیان داوطلبان سالمت جذب شده
بهداشتی نقش بسزایی دارند.

فوزیه نوری

رقیه سردوکانی

جذب داوطلب سالمت متخصص

هماهنگی جهت برگزاری کالس های تخصصی برای

داوطلبان سالمت

تشکیل کالس های آموزشی وفعالیت های فوق برنامه

جذب داوطلب سالمت
فعالیت در بهداشت مدارس ،میانساالن و سالمندان
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جاذبه های گردشگری زنجان

شــهر زنجــان در شــمال غــرب ایــران یکــی از شــهرهای
دیدنــی ایــران اســت .ایــن اســتان بــا آثــار طبیعــی همچــون
غــار کتلــه خــور و آثــار تاریخــی چــون گنبــد ســلطانیه یکــی
از مناطــق دیدنــی ایــران اســت .از رودهــای مهــم اســتان،
قــزل اوزن اســت کــه رودی جوشــان وخروشــان اســت و از
کــوه هــای کردســتان سرچشــمه گرفتــه وپــس از توقفــی
در پشــت ســد منجیــل نهایتــا وارد دریــای خــزر میگــردد.
از دیگــر رودخانههــا زنجانــرود ،ابهــررود ،ســجاس رود و
خــرا رود را میتــوان نــام بــرد .همچنیــن چشــمههای آب
معدنــی اســتان عبارتانــد از چشــمه آبگــرم وننــق ،چشــمه
آبگــرم ابــدال ،چشــمه آبگــرم گرمــاب و چشــمه آبگــرم
حلــب انگــوران.
قدمــت آن متعلــق بــه اواخــر هــزاره دوم قبــل از میــاد
اســت .مرکــز ایــن اســتان کهنســال در قبــل از اســام زنــگان
یــا زندیــگان و بــه معنــای منســوب بــه کتــاب زنــد نــام
داشتهاســت کــه پــس از اســتیالی اعــراب بنــا بــه ضــرورت
تلفــظ معــرب بــه زنجــان تغییــر یافتهاســت زنجــان از قدیــم
بــه ســبب قــرار گرفتــن در حاشــیه جــاده ابریشــم و راه
تجــاری مســیر هنــد و چیــن بــه اروپــا دارای اهمیــت خاصــی
بودهاســت .اســتان بــر اســاس آخریــن تقســیمات کشــوری
در ســال  ۱۳۷۶دارای هفــت شهرســتان بــه نامهــای زنجــان-
ابهر-خرمدره-خدابنده-ایجرود-طــارم و ماهنشــان اســت.
بنــای عظیــم گنبــد ســلطانیه کــه بعــد از کلیســای جامــع
فلورانــس و ایاصوفیــه در اســتانبول عظیمتریــن گنبــد
تاریخــی جهــان بشــمارمی آید.همچنیــن معبــد داش کســن
باقــی مانــده از زمــان سلســله ساســانیان نیــز از آثــار تاریخــی
ایــن اســتان اســت.
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معبــد تاریخــی
داشكســن
معبــد تاریخــی
داشكســن یــا
معبــد اژدهــا
نیــز یكــی دیگــر از آثــار باســتانی ایــن اســتان اســت كــه
در  15كیلومتــری شــهر ســلطانیه واقــع شــده اســت .علــت
معــروف شــدن ایــن معبــد بــه معبداژدهــا هــم ایــن اســت
كــه تصویــر چنــد اژدهــای 5متــری بــر دیوارههــای آن نقــش
بســته اســت .البتــه مــردم محــل آن را بــه نــام شــیرین و
فرهــاد مــی شناســند .در درون ایــن مجموعــه هنــری زیبــا،
ســه غارتــاق دســتکند بــا اندازههایــی مشــخص در دل کــوه
کنــده شــده کــه در اطــراف ورودیهــای آن کنــده کاریهــا و
ســنگبریهای زیبایــی بــه چشــم مــی خــورد.
باســتان شناســان معتقدنــد کــه غارهــای معبــد اژدهــا ،یکــی
بزرگتــر در جنــوب و دو تــا قرینــه در شــرق و غــرب ،اولیــن
نیایشــگاه ایرانــی هــا بــوده انــد کــه حتــی در دوران پــس از
اســام هــم کاربــرد عبادتگاهــی داشــته انــد.

غار آهكی كتلهخور
از جاذبههــای بســیار دیدنــی ایــن اســتان بــرای عالقهمنــدان
طبیعــت اســت .ایــن غــار از لحــاظ قدمــت زمانــی تقریبــا همســن
غــار علیصــدر همــدان اســت بــا ایــن تفــاوت كــه بــه علــت درجــه
خلــوص باالتــر آهــك موجــود در آن دارای قندیلهــای شــفافتر
و دیدنیتــری اســت .برخــی بررســیها و فرضیههــا وجــود
دارد كــه حاكــی از آن اســت كــه ایــن غــار از طریــق راههــای
زیرزمینــی بــا غارعلیصــدر همــدان در ارتبــاط اســت .غــار کتلــه
خــور یکــی از دســت نخــورده تریــن غارهــای طبیعــی دنیــا اســت
کــه در  155كیلومتــری جنــوب زنجــان و  173كیلومتــری شــمال
همــدان و  410كیلومتــری تهــران و  5كیلومتــری شــهر كوچــك
گرمــاب قــرار دارد.

قلعه تاریخی بهستان
بــر اســاس برخــی
مطالعــات ،قلعــه بهســتان
از دوره مادهــا بــه جــا
مانــده اســت و ایــن قلعــه کــه محــل ســکونت افــراد بــوده ماننــد
آپارتمــان بــه وســیله راهپلــه واحدهــای مختلــف از یکدیگــر جــدا
بنای رختشوی خانه
میشــود .بــر اســاس یــک فرضیــه طبقــات بــاالی ایــن قلعــه بــرای
در مركــز بافــت تاریخــی شــهر واقع شــده اســت و ایــن روزها افــراد بــا رتبــه هــای باالتــر اختصــاص داشــت ،ولــی متاســفانه بــا
بــه عنــوان مــوزه مردمشناســی بامعرفــی لباسهــای محلــی توجــه بــه اینکــه رودخانــه قــزلاوزن از زیــر پایــه هــای آن رد
مــی شــود در خطــر نابــودی قــرار دارداز قلعــه بهســتان در دوره
و ســنتی و صنایعدســتی خــاص منطقــه زنجــان از معــرق و
افشــاریه بــه عنــوان درب دفاعــی اســتفاده میشــد،

گلیــم گرفتــه تــا چاقــو و ملیلــهدوزی بــه معرفــی میــراث

فرهنگــی غنــی مــردم ایــن شــهر ییالقــی میپــردازد .امــا در
قدیــم ،فضایــی بــوده کــه مــردم شــهر لبــاس و رخــت خــود
را در آن محــل میشســتهاند .چــون ســرمای اســتخوان
ســوز زنجــان معمــوال زمســتان را بــه کام زنــان زنجانــی تلــخ
مــی کــرد امــا بــا ســاخت چنیــن فضایــی در پرجمعیــت
تریــن منطقــه شــهر ،مشــکل خیلــی از زنــان ایــن منطقــه

آبشار هشترخان
آبشــار هشــترخان
طــارم دراســتان
زنجــان واقــع اســت.
.ایــن ابشــار در دره
ای سرســبز میــان

حــل مــی شــد .چنیــن کاربــری بــرای یــک بنــای عمومــی

کــوه هــای ناحیــه طــارم،در شــرق شــهر زنجــان در نزدیکــی

در جهــان مشــابهی نــدارد.

روســتای الر واقــع است.سرچشــمه آبشــار هشــتر خــان چشــمه
جوشــان اســت وآبشــار پــس از ریزش،رودخانــه هشــترخان را
تشــکیل مــی دهد.ارتفــاع آبشــار حــدود  30متراســت.برای دیــدن
آبشــار زیبــای هشــتر خــان بایــد از جــاده زنجــان -طــارم وارد
راه خاکــی و ناهمــواری شــد و پــس از عبــور از امامــزاده حســن
مثنــی و روســتای امــام بــه آبــادی الر رســید و از آنجــا تــا آبشــار

را حــدود دو ســاعت پیــاده پیمــود .

ايــن آبشــار حاصــل تالقــي هشــت چشــمه جوشــان اســت

پل تاریخی سردار زنجان

پــل تاریخــی ســردار زنجــان بنــای متعلــق بــه دوره قاجاریــه
اســت و در ســال  1333هجــری قمــری بــر روی رودخانــه
زنجانــرود احــداث شــد.در آن دوران زنجانــرود پــر آب بــود
و رودخانــه دایمــی محســوب مــی شــد و بنــا بــر نیــاز،

کــه منظــره بديعــي را بــه وجــود آورده اســت .در طــول

مســير ،جنــگل درختــان فنــدق متعلــق بــه روســتاییان،

زيبايــي خاصــي بــه منطقــه داده اســت .منظــره عمومــي

رودخانــه قــزل اوزن و بــاغ هــاي زيبــاي زيتــون از جــاده
زنجــان بــه طــارم و قبــل از ســرخه ديــزج ،بســيار جــذاب و

ديدنــي اســت .ارتفاعــات جالــب منطقــه ،باعــث پديــد آمــدن

مســووالن و متولیــان وقــت ســه پــل محمــد خــان ،ســردار و ايــن مناظــر بديــع بــراي مســافران عبــوري شــده اســت
میربهــا الدیــن احــداث شــد.
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در رشــته معمــاري بــه اشــاعه
اصــول و مبانــي مكتــب هنــر
نــو و جنبــش معمــاري مــدرن
پرداختنــد و نهضــت جديــدي
را در گســتره معمــاري ايــران
بوجــود آوردنــد و آثــار زيبايــي
راخلــق نمودنــد .
عمارت دارايي

بــر اســاس اســناد و مــدارك

عمــارت دارايــي در بافــت تاريخــي شــهر زنجــان قــرار گرفتــه موجــود عمــارت زيبــاي دارايــي يكــي ار آثــار ارزنــده اي
 ،ظاهــرا ً ايــن بخــش از شــهر در اواخــر دوره فاجــار و اوائــل اســت كــه در ايــن رهگــذر توســط پــل آبــكار بوجــود آمــده
حكومــت رضــا خانــي تقريبــاً مقــارن بــا اواخــر جنــگ و ميــرزا محمــد علــي مســتوفي پيشــكار خمســه نخســتين
جهانــي دوم از ســوي دولــت وقــت بصــورت مجموعــه اي رئيــس ماليــه آن بــود .ايــن اثــر بــه شــماره  2335در

بــه اماكــن و ســاختمانهاي دولتــي اختصــاص مــي يابــد فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســيده اســت  .بنــای دارایــی
كــه عبــارت بودنــد از عمــارت دارايــي در باغــي معــروف بــه در مرکــز شــهر زنجــان و در داخــل بافــت قدیمــی شــهر

هميــن نــام  ،بنــاي دخانيــات  ،اداره غلــه  ،انبــار قنــد و  ،موســوم بــه سرچشــمه واقــع گردیــده کــه بــا توجــه بــه
شــكر .بــه هــر حــال بنــاي دارايــي طبــق كتيبــه اي كــه بــر بافــت فعلــی حــدودا ً در ضلــع شــمالی شــهر کــه بــا شــیب
فــراز ســردرهاي ورودي جبهــه شــمالي و جنوبــي بنــا نقــش مالیمــی منتهــی بــه ارتفاعــات مــی شــود قــرار گرفتــه اســت
شــده تاريــخ ســاخت آن بــه ســال  1316هجــري شمســي  .بنــای دارایــی در ضلــع شــمالی مجموعــه تاریخــی ســبزه
اوائــل حكومــت رضــا خانــي بــاز ميگــردد كــه از همــان ابتــدا میــدان و در قســمت غربــی خیابــان طالقانــی قــرار گرفتــه

بــه امــور ماليــه اختصــاص مــی يابــد

ایــن بنــا در ضلــع شــمالی بــه کوچــه دارایــی و در قســمت

غربــی بــه کوچــه کریــم انصــاری و دادگســتری منتهــی مــی

عمــارت دارائــي حاصــل فعاليــت و نــوآوري معمارانــي چــون شــود  .ایــن بنــا بــا پالنــی مســتطیل شــکل بــه ابعــاد × 15
وارطــان هــوان ســيان  ،پــل آبــكار و گابريــل گوركيــان اســت  22متــر در جهــت شــرقی بــه غربــی در وســط باغــی بــه

كــه در دهــه هــاي نخســت ســده قــرن بيســتم تأثيــر بســيار مســاحت  18هــزار متــر مربــع واقــع گردیــده بــود
مثبــت و مهمــي را بــر روي معمــاري نويــن ايــران داشــتند
 ،دوران فعاليــت آنهــا مصــادف بــا تحــوالت عميــق هنــري
و معمــاري در اوائــل قــرن بيســتم در اروپــا بــود در واقــع
همزمــان بــا اوج فعاليــت معمــاران بــزرگ اروپايــي كــه
همگــي از پيشــگامان مكتــب هنــر نــو و جنبــش معمــاري
مــدرن بــوده انــد  .بديــن ترتيــب ايــن معمــاران كــه از ارامنه
كشــور بودنــد متأثــر از ايــن جريــان و رونــد بــا فعاليــت
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زنجــان قــرار داشــته و راه دسترســی بــه تمــام امکانــات
رفاهــی را نیــز دارد .آالچیقهــای چوبــی ،رســتوران ،آســیاب،
آبشــار مصنوعــی و غیــره از جملــه تســهیالت موجــود در
ایــن مجتمــع اســت .ایــن تفریحــگاه در  3کیلومتــری شــمال
شــهر زنجــان واقــع شــده اســت .دارای آب و هــوای بســیار
مسجد زینبیه اعظم

ش از  400ســالرســیده
قدمــت ایــن مــكان مقــدس ،بــه بیـ 
و از جملــه مســاجد باســتانی در اســتان زنجــان محســوب
میشــود و بنــا بــهگفتــه برخــی پیشكســوتان و همســایگان
محــل مســجد زینبیــه زنجــان ،قبــا بــه صــورت باغــی
سرشــار از گلهــای محمــدی بــوده اســت و صاحــب ایــن
ملــك كــه اغلــب اوقــات متوجــه صــدای یازینــب یازینــب
تــوام بــا گریــه و شــیون میشــده ،تصمیــم میگیــرد

لطیــف و مناســبی بــرای کوهنــوردی اســت .همــه روزه
افــراد زیــادی جهــت کوهنــوردی و اســتفاده از فضاهــای
طبیعــی باصفــای آن بــه ایــن تفریحــگاه میآینــد .امکانــات
و تســهیالت آن عبارتنــد از :ســد آب ،رســتوران ،محــل بــازی
بــرای کــودکان ،ســینمای روبــاز تابســتانی ،آالچیقهــای
ویــژه نشــیمن خانوادههــا و  ...بدلیــل موقعیــت مناســب
محــل و داشــتن امکانــات ورزشــی ایــن تفریحــگاه میتوانــد
بعنــوان یــک منطقــه ویــژه مطــرح گــردد.

بخش ـیاز بــاغ را بصــورت تكیــه كــهدر آن ســالها متــداول
و معمــول بــوده درآورد و نــام آن را نیــز «زینبیــه» بگــذارد
مســجد زينبيــه زنجــان در تاريــخ  20تيرمــاه ســال  90بــا
شــماره  29961در فهرســت آثــار ملــي کشــور بــه ثبــت
رســيد.
اجساد مردان نمكی

یكــی از آخریــن جاذبههــای تاریخــی كشفشــده در زنجــان

اســت كــه در معــدن نمــك چهرآبــادســال  1372كشــف
شــد كــه قدمــت آنهــا بــه  1700ســال پیــش از میــاد
برمیگــردد و بــه علــت قــرار گرفتــن در میــان نمــك كامــا
ســالم باقــی ماندهانــد .بــد نیســت بدانیــد کــه اولیــن مومیایی
مجموعه ایل داغی

مجموعــه تفریحــی و کوهســتانی ائــل داغــی زنجــان یــا
مجموعــه تفریحــی گاوهزنــگ زنجــان یکــی از مراکــز
تفریحــی و گردشــگری زنجــان اســت .مجتمــع ائــل داغــی

کــه ایــن روزهــا ســر و پــای چپــش در مــوزه ایــران باســتان
تهــران نگهــداری مــی شــود ،در معــدن نمــک چهرآبــاد واقــع
در یککیلومتــری جنــوب روســتای حمزهلــو در ناحیــه
غــرب شهرســتان زنجــان پیــدا شدهاســت.

در شــمالیترین نقطــه زنجــان و در دامنــه کــوه گاوازنــگ
قــرار دارد .ایــن مجموعــه در کمتریــن فاصلــه از مرکــز شــهر
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تحول نظام سالمت
برنامــه طــرح تحــول در
نظــام ســامت
بــا هــدف تامیــن و
ارتقــاء مراقبت¬هــای
اولیــه ســامت در قالــب
گســترش و تقویــت
شــبکه بهداشــت و درمان
در مناطــق شــهری
دانشــگاه علــوم پزشــکی
و خدمــات بهداشــتی
درمانــی کرمانشــاه
معاونت امور بهداشتی
تهیــه کننــده  :فرحنــار
شــکارچی کارشــناس
آمــوزش بهــورزی
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مقدمه
اصــاح نظــام ســامت در کشــورها بــا تجربههــای متفــاوت و در عیــن حــال بــا اهــداف مشــترک
روبــرو بــوده اســت و در ایــران نیــز میتــوان بــه بعضــی از تجربههــا اشــاره کــرد کــه راه انــدازی
شــبکههای بهداشــت و درمــان کشــور از جملــه آنهاســت ماموریــت وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــكي ،تاميــن ســامت همــه جانبــه جســمي ،روانــي ،اجتماعــی و معنــوی آحــاد
جمعيــت ســاكن در پهنــه جغرافيايــي جمهــوري اســامي بــا اولویــت مناطــق کــم برخــوردار
اســت ،لــذا انجــام مداخالتــي بــه منظــور ارتقــاء وضعيــت ســامت مناطــق مختلــف كشــور بــا
توجــه بــه اســناد باالدســتی بویــژه قانــون اساســی ،الگــوی اســامی ایرانی پیشــرفت ،ســند چشــم
انــداز  ،1404سیاســتهای کلــی ســامت ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،جمعیــت ،اصــاح الگــوی
مصــرف ،اصــل  44قانــون اساســی ،نقشــه جامــع علمــی کشــور ،برنامــه دولــت تدبیــر و امیــد و
برنامــه وزیــر محتــرم بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی ،ضــرورت دارد.
بــا همیــن علــت شــروع طــرح تحــول نظــام ســامت از اوایــل ســال  1393از جملــه برنامههایــی
مــی باشــد کــه در ایــن مــدت کوتــاه بــه صــورت جــدی بــه عنــوان یــک اولویــت در برنامههــای
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در برنامههــای آن وزارت قــرار گرفــت .بدیهــی اســت
کــه بــه ایــن طــرح از ابعــاد مختلفــی میتــوان نگریســت :از یــک منظــر بعــد درمانــی و اقتصــادی
آن بیشــتر بــه چشــم میخــورد امــا قطعـاً نظــام آموزشــی بهداشــتی و پژوهشــی و حتــی فرهنگی
دانشــگاهها از اجــرای ایــن طــرح درحــال حاضــر و مهمتــر از آن در آینــده تأثیرپذیــر خواهنــد
بــود .بســیار منطقــی خواهــد بــود کــه از اثــرات مثبــت ایــن طــرح در سیســتم آموزشــی و
پژوهشــی بــه طــور عینــی اســتقبال شــود و در عیــن حــال الزم اســت عــوارض منفی ناشــی از آن
کــه بــر سیســتم آموزشــی و پژوهشــی تأثیــر پذیــر اســت را نیــز زیــر ذره بیــن داشــت تــا ایــن که
نقــاط ضعــف اصــاح و حداقــل خســارت وجــود داشــته باشــد .از جملــه اثــر گــذاری ایــن طــرح بر
نظــام پژوهشــی دانشگاههاســت .سیســتم پژوهشــی کشــور در ســالهای گذشــته موفقیتهــای
چشــمگیری را از لحــاظ کمیــت تولیــد علــم و فنــاوری داشــته اســت و در حــال حاضــر هــم بایــد
از یــک طــرف بــه کمیــت بــه دســت آمــده عنایــت وجــود داشــته باشــد و از طــرف دیگر بایســتی
ارتقــای کیفیــت ایــن دســت آوردهــا از اولویــت ویــژهای مدنظــر مســؤولین باشــد.

برنامه های طرح تحول در حوزه بهداشت :
معاونــت بهداشــت براســاس تعهــدات دولــت تدبیــر و امیــد و وزیــر
محتــرم بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در برنامــه تقدیمــی
خــود بــه مجلــس شــورای اســامی مبنی بــر اجــرای قانــون برنامه
پنجــم توســعه و ایجــاد تحــول اساســی در نظــام ســامت ،در آغاز
بــه کار خــود ،تحلیــل ســریعی از وضعیــت انجــام داد و با اســتفاده
از خردجمعــی کارشناســان خبــره و متعهــد ،طــرح تحــول حــوزه
بهداشــت را مشــتمل بــر  15برنامــه و 10پــروژه بــرای دســتیابی
بــه اهــداف زیــر تهیــه کــرد:
 .1ارتقاء شاخصهای سالمت
 .2افزایــش رضایتمنــدی گیرنــدگان خدمــت (مــردم) و ارائــه
دهنــدگان خدمــت
 .3عدالــت در ســامت از نظــر دسترســی بــه خدمــات ،بهرهمندی
از خدمــات ارائــه شــده و حفاظــت مالــی از آنــان در بســتر پوشــش
بیمــه همگانی
 .4بهبود کیفیت و کنترل قیمت خدمات سالمت
 .5اصالح رفتار گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت
 .6اصالح نظام پرداخت و شیوه خرید خدمت
 )1برنامــه ارتقــاء کمــی و کیفــی ارایــه مراقبــت هــای اولیــه
ســامت بــه روســتائیان ،شــهرهای زیــر بیســت هزارنفــرو عشــایر
در قالــب پزشــک خانــواده روســتایی
 )2برنامــه تامیــن و ارتقــاء مراقبتهــای اولیــه ســامت در قالــب
گســترش و تقویــت شــبکه بهداشــت و درمــان در مناطــق شــهری
بــرای جمعیــت حاشــیه نشــینان و شــهرهای  20تــا  50هــزار نفــر
 )3برنامــه تامیــن و ارتقــاء مراقبتهــای اولیــه ســامت در قالــب
گســترش و تقویــت شــبکه بهداشــت و درمــان در مناطــق
شــهری بــرای جمعیــت شــهرهای  50هــزار نفــر و باالتــر (شــامل
کالنشــهرها)
 )4تکمیــل برنامــه پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع در دو اســتان
فــارس و مازنــدران
 )5ارتقــای ســواد ســامت جامعــه بــا اجــرای برنامه خــود مراقبتی
و توانمندســازی مردم
 )6تقویت و نهادینه سازی همکاری های بین بخشی
 )7برنامــه بهداشــت عمومــی (آب ســالم ،غــذای ایمــن و رژیــم
غذایــی ســالم ،هــوای پــاک)
 )8برنامه سالمت دهان و دندان
 )9برنامــه ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای غیــر واگیــر و
عوامــل خطــر
 )10برنامه جمعیت ،ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری
 )11برنامه بهبود و اصالح الگوی تغذیه جامعه
 )12برنامــه ارتقــای ســامت روانــی ،اجتماعــی و پیشــگیری و
درمــان مصــرف مــواد
 )13برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر
 )14برنامه کاهش رفتارهای پرخطر و ...
 )15برنامه سالمت در بالیای طبیعی و انسان ساخت

برنامه های ملی حوزه درمان به شرح زیر می باشند:

کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی

در ســال  93حــدود  8میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور در بیمارســتان
هــای دولتــی بســتری خواهنــد شــد کــه بــا توجــه بــه متوســط
هزینــه بســتری  16000000ریالــی ،بیمــاران مجبــور بــه پرداخــت
 640000ریــال بــه ازای هــر پرونــده میباشــند .بــا اجــرای ایــن
برنامــه پرداختــی بیمــاران 1600000ریــال خواهــد شــد .در حــال
حاضــر بیمــاران بســتری در بیمارســتانهای دولتــی بــرای تهیــه دارو
و تجهیــزات پزشــکی و همچنیــن دریافــت خدمــات ازمایشــگاهی و
تصویــر بــرداری بــه بیــرون از ببیمارســتان هدایــت میشــوند کــه بــا
اجــرای ایــن برنامــه کلیــه خدمــات مذکــور و دارو و تجهیــزات مــورد
نیــاز بیمــاران در بیمارســتان تامیــن خواهــد شــد و یــا بــا مســئولیت و
تامیــن هزینــه توســط بیمارســتان بــرای بیمــاران در زنجیره دانشــگاه
فراهــم خواهــد شد.ســاماندهی بــازار آشــفته تجهیزات پزشــکی کشــور
از لحــاظ قیمــت و کیفیــت و نحــوه تامیــن آنهــا از دســتاوردهای ایــن
برنامــه خواهــد بــود
برنامه ترویج زايمان طبيعي

در حــال حاضــر ،ایــران بــا داشــتن دومیــن میــزان ســزارین در جهــان
بــا نســبت  54وضعیــت نامطلوبــی از ایــن حیــث دارا اســت .ایــن برنامه
در جهــت ترویــج زایمــان طبیعــی و سیاســتهای جدیــد جمعیتــی
دســتوراردهای ذیــل را خواهــد داشــت:
کاهش سزارین به میزان  10درصد در کشور.
کاهش عوارض سزارین برای مادر و نوزاد.
ترغیب زایمان طبیعی با گسترش زایمان بی درد.
رایگان شدن هزینه زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی.
بازســازی بلوکهــای زایمــان بــا ایجــاد فضاهــای اختصاصــی بــرای
خوشایندســازی محیــط زایمــان طبیعــی.
افزایش تعداد موالید.
ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی

وضعیــت خدمــات رســانی غیرپزشــکی در بیمارســتانهای دولتــی
کشــور در حــال حاضــر دچــار کمبودهــای جــدی اســت .فرســودگی
شــدید ســاختمان ،تخــت ،تشــک ،کمــد ،میــز ،ســرویش بهداشــتی،
تاسیســات (سیســتم ســرمایش و گرمایــش) ،پاییــن بــودن کیفیــت
غــذا و کمبــود نیــروی انســانی پرســتار و کمــک پرســتار و انجــام
خدمــات مــورد نیــاز توســط همــراه بیمــاران از مشــکالت مهــم ایــن
بیمارســتانها محســوب میگــردد .بــا اجــرای ایــن برنامههتلینــگ
بیمارســتانهای دولتــی بــه طــور کامــل بازســازی و نوســازی خواهــد
شــد .بــه طــوری کــه تمامــی بیمارســتانها تــا مهرمــاه ســال جــاری
بــه حداقــل اســتاندارد (ســه ســتاره) خواهنــد رســید.
کیفیت بهداشت ،تغذیه و خدمات غیرپزشکی بهبود خواهد یافت.
تعــداد نیــروی انســانی پرســتاری و کمــک پرســتار بــه اســتانداردهای
کشــوری نزدیــک خواهــد شــد و امــور مرتبــط بــا بیمــاران توســط کادر
شــاغل در بیمارســتان صــورت خواهــد گرفــت.
در مجمــوع رضایمنــدی مــردم از بیمارســتانهای دولتــی هــدف ایــن
برنامــه اســت.
ایــن برنامــه بــه میــزان 25/1در صــد از پرداخــت مســتقیم از جیــب
مــردم را کاهــش خواهــد داد .
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حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
در حــال حاضــر در حــدود  270شــهر محــروم کشــور نزدیــک
بــه  2200متخصــص در حــال فعالیــت میباشــند کــه از شــرایط
کاری خــود و حقــوق دریافتــی نارضایتــی دارنــد و تمایــل بــه
ادامــه فعالیــت در ایــن گونــه مناطــق را ندارنــد و مــردم ایــن
کشــورها نیــز جهــت دریافــت خدمــات بــه مناطــق دیگــر
جابهجــا میشــوند .ایــن وضعیــت موجبــات ســختي و مشــقت
بــراي مــردم را فراهــم ميكنــد كــه ميبايســت از خانــه و محــل
ســكونت خــود فاصلــه گرفتــه و بــراي درمــان بــه شهرســتان
ديگــري مراجعــه كننــد.
از طریق عملیاتی شدن این برنامه
پرداختیهــای تشــویقی زمینــه مانــدگاری پزشــکان در ایــن
مناطــق را فراهــم نمایــد
کمبــود حــدود  1800پزشــک متخصــص مــورد نیــاز مناطــق
محــروم بــه تدریــج برطــرف میگــردد
دسترســی مــردم بــه پزشــکان
در مناطــق محــروم افزایــش
یافتــه و زمینــه بهرهمنــدی
مــردم در نزدیکتریــن فاصلــه
بــه مــکان زندگیشــان فراهــم
میگــردد.
ایــن برنامــه بــه میــزان 1
درصــد از پرداخــت مســتقیم از
جیــب مــردم را کاهــش خواهــد
داد.
حضــور پزشــكان متخصــص
مقیــم در بيمارســتانهاي
دولتــی
درحــال حاضــر در اکثــر
بیمارســتانهای کشــور ( دولتــی وخصوصــی ) در ســاعات عصــر
وشــب وایــام تعطیــل پزشــک متخصــص وجــود نــدارد ومــردم از
ایــن امــکان محــروم هســتند.
بااجــرای ایــن برنامــه در  380بیمارســتان دولتــی کشــور 1500
نفــر پزشــک متخصــص در ســاعات عصروشــب وایــام تعطیــل
مقیــم خواهنــد شــد ومــردم بــه آنــان بــرای بیماریهــای اورژانســی
دسترســی پیــدا مــی کننــد
ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای دولتی
بــا توجــه بــه اینکــه ویزیــت ســرپایی در بخــش خصوصــی یکــی
از ریشــه هــای اصلــی پرداخــت مســتقیم از مــردم در بخــش
ســامت کشــور میباشــد .افزایــش انگیــزه پزشــکان در بخــش
دولتــی از طریــق متناســب ســازی حــق الزحمــه ویزیــت پزشــکان

56

فصلنامهمجازی
قطب شمال غرب

در بخــش دولتــی باعــث فعــال شــدن کلینیکهــای دولتــی و امکان
پاســخگویی بــه نیازهــای مــردم در بخشهــای دولتــی خواهــد
شــد .بــه گونــهای کــه مــردم بــه جــای پرداخــت مبلــغ 190000
ریــال در مطــب خصوصــی ،مبلــغ  30000ریــال بــه ازای یــک
ویزیــت پزشــک متخصــص خواهنــد پرداخــت و خدماتــی مشــابه
مطــب در کلینیــک ویــژه بیمارســتان هــای دولتــی مــی گیرنــد
بااجــرای ایــن برنامــه در  380بیمارســتان دولتــی کشــور 1500
نفــر پزشــک متخصــص در ســاعات عصروشــب وایــام تعطیــل
مقیــم خواهنــد شــد ومــردم بــه آنــان بــرای بیماریهــای اورژانســی
دسترســی پیــدا مــی کننــد
برنامــه حفاظــت مالــی از بیمــاران صعبالعــاج ،خــاص
و نیازمنــد
در ایــن برنامــه بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای خــاص و صعــب
العــاج تحــت عنــوان مشــترک بیماریهــای ویــژه تحــت پوشــش
معاونــت درمــان وزارت بهداشــت قــرار گرفتــه و هزینــه هــای
بــاالی تشــخیصی و درمانــی
بیمــاری آنهــا کــه مشــمول
بیمــه نمــی باشــند طبــق
بســته خدمتــی تعییــن شــده
تحــت حمایــت قــرار خواهــد
گرفت.مراکــز جامــع هــر یــک
از بیماریهــای ویــژه در ســایت
وزارت متبــوع معرفــی شــده
و همــه بیمــاران و پزشــکان
از آن مطلــع خواهنــد شــد.
بیمــاران مبتــا بــه هــر یــک
از بیماریهــای فــوق از هــر
نقطــه از کشــور بــه ایــن مراکــز
ارجــاع شــده و توســط مــددکار
بیمارســتان مرجــع بــرای دریافــت خدمــات مربوطــه پــس از
بررســی مــددکاری هدایــت خواهــد شــد ..بیمــاران نیازمنــدی
کــه تــوان پرداخــت 5-10درصــد فرانشــیز خــود را ندارنــد نیــز
توســط ایــن ردیــف بــر حســب تشــخیص سیســتم مــددکاری
حمایــت مــی شــوند..بیماریهای دیگــری نیــز کــه هزینــه زیــادی
بــه بیمــار و خانــواده تحمیــل مــی کننــد و تاکنــون جــزو لیســت
بیماریهــای ویــژه قــرار نگرفتــه انــد توســط کمیتــه مربــوط بــه
تعییــن اولویــت بیماریهــا و بــر حســب تــوان دولــت بــه تدریــج
تحــت پوشــش قــرار خواهنــد گرفــت .تــا زمــان پوشــش کامــل
ایــن بیمــاران ،خدمــات بســتری آنهــا از پوشــش خــاص مــددکاری
نیازمنــدان ،توســط ایــن معاونــت حمایــت خواهــد شــد .ایــن
برنامــه بــه میــزان 1,7در صــد از پرداخــت مســتقیم از جیــب
مــردم را کاهــش خواهــد داد.

نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سالمت
در کنــار هفــت بســته خدمتــی طــرح تحــول ســامت ،جهــت نظــارت و
پایــش عملکــرد آنالیــن تحــت نظــر ســتاد طــرح تحــول در تمام ســطوح
کشــوری -دانشــگاه و بیمارســتان ،بســته ای نظارتــی تحــت عنــوان «
نظــارت بــر حســن اجــرای برنامــه هــای تحــول ســامت» طراحــی و
همزمــان بــا اجــرای بســته هــا اجــرا خواهــد شــد.
خدمات سالمت:
فعالیتهایــی اســت کــه منجــر بــه ارتقــاء ســامت ،پیشــگیری،
تشــخیص ،درمــان و مراقبــت از ناخوشــی و بیمــاری ،جراحــت و ســایر
اختــاالت جســمی ،روانــی ،اجتماعــی و [معنــوی] در انســان میشــود.
 -1بــا اجــراي برنامــه تامیــن مراقبــت هــاي اوليــه ســامت در حاشــیه
شــهر و مناطــق شــهری تمامــی شهرســتان هــای دارای جمعیــت  20تــا
 50هــزار نفــر( پــاوه ،جوانــرود ،ســرپل ذهــاب ،ســنقر ،صحنــه ،کنــگاور،
هرســین) و دو شــهر اســام آبــاد و کرمانشــاه کــه دارای جمعیــت بــاالی
 50هــزار نفــر هســتند نیــز تحــت پوشــش برنامــه قــرار گرفتــه اســت.
 -2در اســتان کرمانشــاه  84پایــگاه از طریــق مناقصــه بــه بخــش
خصوصــی واگــذار گردیــده اســت.
 -3بســته خدمــات ســامت ایــن برنامــه شــامل مجموعــه ای از خدمــات
داراي اولويــت همچــون خدمــات خودمراقبتــی ،خدمــات ســامت
عمومــی ،خدمــات ســامت فــردی ســطح اول ،و خدمــات ويــژه (تغذیــه،
ســامت روان و آســیبهای اجتماعــی) اســت كــه توســط تیــم ســامت
ارائــه يــا فراهــم ميشــود.
 -4بســتههاي خدمــت ســامت ایــن برنامــه ،شــامل  4گــروه خدمــات
اولیــه فــردي ،عمومــي ،درمانــی و خدمــات ويــژه میباشــد.
 -5خدمــات ســامت عمومــی :شــامل بســتههاي خدماتــي اســت
كــه در حــال حاضــر بــراي جامعــه و بــه صــورت عمومــي ارائــه
میشــود ماننــد :خدمــات بهداشــت محيــط ؛ خدمــات بهداشــت
مــدارس؛ بهداشــت حرفـهاي؛ بهداشــت اجتماعــي و خدمــات خــاص در
اپيدميهــا و مدیریــت خطــر بالیــا.
 -6بســتههاي خدمــت ســامت براســاس گروههــای ســنی بــه عنــوان
بســته مراقبتهــای جــاری ســامت و بســته مراقبتهــای بیمــاری یــا
عامــل خطــر بــا عنــوان خدمــات پیشــگیری و ارتقایــی در گروههــای
ســنی شــامل:
 -7گــروه کــودکان شــامل :تغذیــه؛ شــیرمادر؛ پایــش رشــد و نمــو؛
واکسیناســیون و ...
 -8گــروه نوجوانــان شــامل :تغذیــه؛ ســامت روان؛ پایــش رشــد و
تکامــل؛ واکسیناســیون؛ بیماریهــای واگیــردار و غیرواگیــر؛ شناســایی
و کنتــرل عوامــل خطــر و ...
 -9گــروه جوانــان شــامل :تغذیــه؛ ســامت روان؛ بیماریهــای واگیــردار و
غیرواگیــر؛ شناســایی و کنتــرل عوامــل خطــر و ...
 -10گــروه میانســاالن و ســالمندان شــامل :تغذیــه؛ ســامت روان؛
بیماریهــای واگیــردار و غیرواگیــر؛ شناســایی و کنتــرل عوامــل خطــر و
 ...ســامت بــاروری اســت.
 -11تمــام ایــن خدمــات بــه طــور رایــگان توســط مراقبیــن ســامت

آمــوزش دیــده و بــه صــورت فعــال ارائــه میگــردد.
 -12بــا تکمیــل ایــن طــرح تعــداد  521نفــر نیــرو شــامل مامــا ،مراقــب
ســامت ،کارشــناس تغذیــه ،روان شــناس ،بهداشــت محیــط و حرفـهای
مشــغول خدمــت خواهنــد شــد.
 -13از محــل منابــع طــرح تحــول تجهیــزات فنــی و اداری جایگزیــن و
ـم چنیــن
واحدهــای ارائــه خدمــت بهســازی و زیباســازی شــدهاند .هـ 
ســاختمان بالــغ بــر  40واحــد ارائــه خدمــت نوســازی خواهنــد شــد.
 -14در مرکــز بهداشــت اســتان کرمانشــاه بــه کلیــه مدیــر و مربیــان
مراکــز آمــوزش بهــورزی و هســته هــای آموزشــی شهرســتانها بســته
هــای خدمتــی بــه مــدت 21روز کارگاه آموزشــی آمــوزش داده شــد .
 -15در شهرســتانهای تابعــه اســتان بــه کلیــه مراقبیــن ســامت بــه
تعــدا د  452نفــر بســته هــای خدمتــی بــه مــدت  147ســاعت توســط
مربیــان آمــوزش دیــده مراکــز آمــوزش داده شــد .
نتیجه گیری:
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت بــا کاهــش پرداخــت از جیــب
بیمــاران گردیــده و همیــن قضیــه باعــث افزابــش رضایتمنــدی بیمــاران
از بیمارســتانهای دولتــی و افزایــش ضریــب تخــت بیمارســتانی در ایــن
مراکــز شــده اســت.
ایــن طــرح بیشــتر درمــان محــور بــوده و الزم اســت در خصــوص
پیشــگیری و بهداشــت و ارتقــاء ســامت جامعــه  ،بســته هــای حمایتــی
کــه در ایــن راســتا تهیــه و ابــاغ گردیــده اســت باعــث افزایــش فعالیت
پزشــکان،ایجاد انگیــزه در بیــن نیــروی انســانی کارمــد پرســتار و پیــرا
پزشــک در مراکــز درمانــی دولتــی مــی گــردد.از بخشــهای درمانگاهــی
وپارکلینیکــی مراکــز درمانــی تابعــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی
نظــارت و ارزیابــی مســتمر و مــداوم صــورت مــی گیــرد تــا از انجــام
خدمــات القایــی غیــر ضــروری بــرای بیمــاران ممانعــت بعمــل آیــد
عــاوه برمراکــز و بیمارســتانهای تابعــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی ،
بیمارســتانهای تحــت پوشــش مراکــز نظامــی ،کمیتــه امــداد  ،تامیــن
اجتماعــی نیــز درصورتیکــه در طــرح تحــول نظــام ســامت همیــاری و
حمایــت گردنــد باعــث مــی شــود تــا از افزایــش مراجعــات بیمــاران بــه
مراکــز درمانــی دولتــی کاهــش یابــد
منابع :
-1نعمــت بخــش مهــدی ،1394/3/18،پژوهــش در طــرح تحــول نظــام
ســامت
 -2محمــدی م،1393،آیــا مــی تــوان آینــده طــرح تحــول را پیــش
بینــی کــرد ؟
-3علــوی م  ،فــروزان ســتاره الــف  ،دژمــان م  ،حبیبــی الــف ،افتخــاری
بــرادران م،فالحــت ک،افضلــی ملــک ح،کــش چینــه ع - ،1393 ،
مرکــز توســعه و هماهنگــی تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت،درمان
و آمــوزش پزشــکی و مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی موثــر بــر
ســامت دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی
 -4بسته خدمتی سطح اول 1393،
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صنایع دستی زنجان
صندوقچه سازی

روزگار نــه چنــدان دور در بســیاری از خانههــا صندوقچــه

هایــی بــود کــه کــه “یخــدن” یــا” یخــدان” نــام داشــت؛
صندوقچــه هایــی ســاده کــه مخــزن خاطــرات بــود امــا ایــن

صندوقهــا امــروز بجــای خاطــرات ،خــون دل صنعتگرانــش

را در خــود داردروزهــا بانــوان خــوش ذوق بــرای ایــن

صندوقهــا از ترمههــای اصیــل ایرانــی رویــه ای زیبــا چاقوســازی
میدوختنــد و بــر تنــش میکردنــد یــا قطعــه ای ترمــه
روی آن پهــن میشــددرونش هــم کــه بــا پارچــه مخمــل

قرمــز پوشــیده شــده بــود خلعتیهــای عــروس و دامــاد را

در خــود جــا مــیداد

علــی رغــم اینکــه بــا ورود صنایــع چوبــی نویــن از جملــه
گنجههــای دیــواری ،کمدهــا و دراورهــای چوبــی شــیک و

صنایــع ام دی اف ایــن صندوقهــای چوبــی روبــه فراموشــی

میرفتنــد امــا میشــد اثــر آنهــا را گوشــه کنــار خانــه
مادربزرگهــا و پــدر بزرگهــا یافــت.

نمای چاقودریکی ازمیادین شهرزنجان

چاروق دوزی

نمــای چــاروق دریکــی ازمیادیــن شــهرزنجان ملیله کاری
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مراسم آئینی باران خواهی در زنجان

مــی شــود .دختــران در حیــاط یــک خانــه جمــع میشــوند

آئیــن بومــی و ســنتی بــاران خواهــی از جملــه رســومی و چمچــه (مالق ـهای بــزرگ) را میآورنــد یــک تکــه چــوب
اســت كــه ریشــه در فرهنــگ و اعتقــادات دینــی مــردم بــه شــکل صلیــب بــه آن میبندنــد و گــودی مالقــه را بــا

دارد و در جــای جــای ایــران زمیــن در اشــكال مختلــف پارچــه پــر میکننــد و پارچـهای را بــا رنــگ روشــن روی آن

برگــزار مــی شــود .ایــن رســم نیــك معمــوال در هنگامــی میبندنــد وچنــد تکــه لبــاس بــه تــن چمچــه میپوشــانند
کــه بــارش رحمــت الهــی کمتــر صــورت مــی گیــرد و یــا و صــورت آن را بــا ذغــال نقاشــی میکننــد و آن را بهدســت

زمانــی كــه مــزارع ،مراتــع ،بــاغ هــا ،كــوه هــا ،دشــت هــا و میگیرنــد و درروســتا میگردنــد و در حالیکــه مالقــهای

چشــمه هــا كــه نیــاز شــدیدی بــه نــزوالت آســمانی و بــاران دیگــر در دســت یکــی دیگــر از بچههاســت ،صاحبخانــه از
دارنــد ،بــا مشــاركت زنــان و دختــران و كــودكان كــم ســن بــاالی بــام بــر ســر عــروس چمچــه آب میریــزد و مقــداری

و ســال انجــام مــی شــود و اســتعانت از ایــزد خالــق و دعــا ،آرد یانخــود و لوبیــا یــا ســبزیجات خشــک شــده در مالقــه
طلــب صادقانــه و خالصانــه و خیرخواهانــه از یگانــه آفریــدگار آنهــا میریــزد بعــد از گــردش در تمامــی روســتا مــواد

هســتی بخــش مبنــی بــر نــزول بــاران همــراه بــا پخــش انواع جم ـعآوری شــده را میآورنــد و آش میپزنــد و بیــن اهالــی

نــذری هــا و اطعــام اهالــی و رهگــذران اجــرا مــی شــود.رایج و خــود تقســیم میکننــد در پایــان مقــداری از آتــش را از
تریــن و قدیمــی تریــن نــوع بــاران خواهــی برگــزاری دعــا یــک نــاودان کــه بهســوی قبلــه اســت بــه پاییــن میریزنــد

و نمــاز بــاران اســت کــه اغلــب بــا قربانــی و نــذری همــراه و دعایــی میخواننــد و از خــدا میخواهنــد کــه بــاران
مــی شــود .ایــن مراســم بــا تفاوتــی در شــهرهای مختلــف خوبــی فــرو فرســتد.

انجــام مــی شــود .یکــی دیگــر از آیینهــا هــای بــاران خواهــی
عــروس بــاران یــا عروســک بــاران اســت مراســم عروســک
بــاران یــا همــان چمچــه عــروس و رایجتریــن مراســم آییــن
نمایشــی بــاران در نقــاط مختلــف ایــران و حتــی دیگــر
کشــورها مــی باشــد .ایــن مراســم نیــز بهخاطــر طلــب بــاران
در خشکســالیها در ناحیههــای مختلــف اجــرا میشــده و
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خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با فصلنامه مجازی قطب
شمال غرب به آدرس الکترونیکی داوطلبان سالمت اعالم فرمایید.

60

فصلنامهمجازی
قطب شمال غرب

