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ــام  ــه ن ب
ــدا خ

امــروزه میــزان مشــارکت مــردم در برنامــه دولــت هــا یکــی از شــاخص هــای مهــم در ارزیابــی میــزان توفیــق و 
ــد توســعه در جوامــع محســوب شــده و حکومــت هــا تــاش مــی نماینــد هــر چــه بیشــتر آحــاد جامعــه را  رون
در برنامــه ریــزی و اجــرا مشــارکت داده و از مــردم کمــک بگیرنــد از طرفــی بســیاری از برنامــه هــا و مداخــات  
ــار و در نتیجــه فرهنــگ  ــای رفت ــا ، توســعه و ارتق ــا و نگــرش ه ــر باوره ــی ، تغیی ــش عموم ــای دان ــد ارتق نیازمن

ســازی عمومــی مــی باشــد . 
در نظــام ســامت جمهــوری اســامی ایــران در ســال 1369 بــا انگیــزه حــل مشــکات بهداشــتي حاشــیه نشــینان 
ــران و حاشــیه  ــوب ته ــوان »رابطــان بهداشــت« در جن ــان ســامت تحــت عن شــهري و روســتایي طــرح داوطلب
شــهرهاي بــزرگ کشــور )تبریــز، شــیراز، اصفهــان( بــه مرحلــه اجــرا درآمــد و در ســال 1372 بصــورت برنامــه در 

تمــام نقــاط شــهري کشــور اجــرا شــدو از ســال 1378 کــم کــم در روســتاها نیــز توســعه پیــدا کــرد.
ــا داشــتن ســواد ،برخــورداری از مقبولیــت  ــه ب ــان ســاکنین هــر محل ــان ســامت از می ــه داوطلب ــن برنام   در ای
ــه همــکاری  ــرای فعالیتهــای اجتماعــی انتخــاب و دعــوت ب اجتماعــی ، داشــتن وقــت کافــی وعاقــه و انگیــزه ب
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 مشــکات 
موجــود در محلــه خــود نیــز احســاس مســئولیت مــی کننــد و بــا جــذب منابــع وســرمایه هــای محلــی بــه رفــع 

مشــکات 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
کام آخراین که: 

خدایــا داوطلبــان ســامت،کمر بــه خدمــت بندگانــت بســته انــد. و همیــن خدمــت بــه دیگــران بــه آنهاآموختــه  
تــا یــاد بگیرنــد و بگوینــد:

ــد و چنانچــه  ــاداش هــای مــادی رقــم نمــی  خورن ــا پ ــا تــو خــود واقفــی کــه تــاش در عرصــه ســامت ب خدای
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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1- لطفاخودتــون رومعرفــی وخالصــه ایــی ازســوابق کاری 
داوطلبــان  مجــازی  فصلنامــه  خواننــدگان  خودرابــرای 

ــد؟ ــه نمایی ــالمت ارائ س
پزشــکی  التحصیــل  فــارغ  بیدارپورهســتم  دکترفــرزام 
1373بعنــوان  ،ســال  شهیدبهشــتی  ازدانشــگاه  عمومــی 
شــهری-  درمانــی  درمرکزبهداشــتی  طرحــی  پزشــک 
بــه  شــروع  کامیــاران  2شهرســتان  شــماره  روســتایی 
ــای  ــه ه ــش ازخان ــن دوران درپای ــردم درهمی ــت ک فعالی
بهداشــت تحــت پوشــش مرکزعالقمندبــه بحــث مدیریــت 
ازخانــه  ودرپایــش  شــدم  بهداشــتی  هــای  دربرنامــه 
هــای بهداشــت عــالوه برویزیــت بیماران،برنامــه هــای 
منظوررفــع  وبــه  )فرمهاودفاترو....(رابررســی  بهداشــتی 
نواقــص عــالوه برثبــت گــزارش پایش،پســخوراندمربوطه 
ــان  ــن زم ــی کردم.درهمی ــال م ــت ارس ــه بهداش ــه خان راب
ــل  ــتی تعام ــف بهداش ــای مختل ــه ه ــرای برنام ــالوه براج ع
مطلوبــی باستادمرکزبهداشــت شهرســتان داشــتم کــه زمینــه 
ســازایجادعالقه بــه منظورادامــه فعالیــت دربخش بهداشــت 
گردید.درهمیــن ایــام درمرکزبهداشــتی درمانــی کــه اجاره 
ــاص  ــوزش اختص ــه آم ــاق هاراب ــی ازات ــم بودیک ــی ه ای
موردنیاز)صندلی،میز،کمدو....(راتهیــه  وتجهیــزات  دادم 
بهداشــت( ســالمت)رابطین  داوطلبــان  وبرنامــه  نمــوده 

ازبیــن  داوطلــب  جــذب  بــه  وشــروع  نمــودم  رافعــال 

زنــان واجدشــرایط جمعیــت تحــت پوشــش نمودیــم.
ــت  ــبکه بهداش ــوان مدیرش ــال بعن ــدت 2س ــس ازآن بم پ
ــال  ــپس ازس ــتم .س ــت داش ــه فعالی ــتان بان ــان شهرس ودرم
ــترش  ــئول گس ــام ومس ــم مق ــوان قائ ــال بعن ــدت 3س 76بم
مرکزبهداشــت اســتان  منصــوب شــدم ودرایــن مــدت 
ــکاران  ــک هم ــازمانی راباکم ــای س ــری چارته 2باربازنگ
انجــام داده وازجملــه تغییــرات ایجادشــده درایــن بازنگــری 
هاافــزودن پســت کارشــناس جلــب مشــارکت هــای مردمی 
ــرای  ــه منظوراج ــبکه بودوب ــت ش ــای مدیری ــت ه ــه پس ب
برنامــه داوطلبــان ســالمت درســطح اســتان یکــی ازمربیــان 
فعــال )خانــم پروانــه نــوذری (راکــه درمرکزبهداشــت 
ســنندج خدمــت مــی کردندبعنــوان مســئول برنامــه انتخــاب 
ــان  ــه داوطلب ــی برنام ــی وکیف ــاء کم ــان باارتق ــودم ایش نم
ســالمت تازمــان بازنشســتگی ایــن مســئولیت رابعهــده 
هــای  مشــارکت  برتربرنامــه  داشتندوجزوکارشناســان 
مردمــی درســطح کشورواســتان بودند.پــس ازآن بــه مــدت 
1ســال ریاســت مرکزبهداشــت شهرســتان ســنندج راعهــده 
داربــودم .ازســال 1381درحــوزه معاونــت بهداشــتی بعنــوان 
ــواده  ــر گروههــای آمــوزش بهداشــت وبهداشــت خان مدی
ــاون  ــت مع ــد درپس ــه بع ــال 1384ب ــتم وازس ــت داش فعالی

ــتم. ــت هس ــغول فعالی ــگاه مش ــتی دانش بهداش

بهداشــتی دانشــگاه علــوم  بامعــاون  مصاحبــه 
پزشــکی وخدمــات بهداشــتی درمانــی کردســتان
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ــان  ــه داوطلب ــوص برنام ــای دکتربیدارپورلطفادرخص 2-آق
ســالمت ونقــش وجایــگاه برنامــه باتوجــه بــه سیاســت هــای 
ــت  ــش بهداش ــالمت دربخ ــام س ــول نظ ــرح تح ــی ط فعل

ــد؟ ــه بفرمایی ــات خودراارائ توضیح
دســتیابی بــه توســعه اجتماعــی پایداربه همــکاری تک تک  
افرادجامعــه نیازداردازطرفی  تأمین وارتقا ء ســطح ســالمتی 
کــه یکــی ازبنایــی تریــن تکامــل اجتماعــی بشراســت بیــش 
ازجنبــه هــای دیگرتوســعه نیازمندهمــکاری عمومــی اســت 
چراکــه آگاهــی،  احســاس مســؤلیت واقــدام عملــی تــک 

تــک افرادبــرای تأمیــن ســالمت عمومــی ضــروری اســت.
ــه  ــالمت اولی ــاي س ــت ه ــي مراقب ــن الملل ــس بی درکنفران
آلماآتاتشــکیل  شــهر  در   1978 ســپتامبر  )PHC(کــه 
ــاده  ــه اي ده م ــس اعالمی ــن کنفران ــتاورد ای ــدو دس گردی
ــي  ــن مبان ــف و تعیی ــر در تعری ــندي معتب ــوز س اي بودوهن
ــاي  ــازمان ه ــه در س ــت، ک ــه اس ــتي اولی ــات بهداش خدم
بیــن المللــي و ســطوح ملــي کشــورها مــورد اســتناد و 
ــدف  ــي، ه ــه جهان ــن اعالمی ــرد. ای ــي گی ــرار م ــتفاده ق اس
ــه  ــراي همــه تــا ســال 2000 میــالدي را ب کلــي بهداشــت ب
ــي  ــمي، روان ــطحي از تندرستي)جس ــه س ــل ب ــورت نی ص
ــوده  ــف نم ــان تعری ــردم جه ــام م ــراي تم ــي( ب و اجتماع
ــالمت  ــات س ــي را خدم ــن هدف ــه چنی ــول ب ــد حص و کلی
اولیــه)PHC( قــرار داده اســت  مبانــی مراقبــت هــای 
ــالمت  ــردم درس ــه م ــش آگاهان ــم برنق ــه ه ــتی اولی بهداش
ــای  ــردم در فعالیته ــارکت م ــه مش ــه تأکیدداردورابط جامع
مربــوط بــه ســالمت باافزایــش  ســطح ســالمتی پایدارمــردم 
ــان ارکان  ــه درمی ــوری ک ــه ط ــاط دارد. ب ــه ارتب آن جامع
چهارگانــه مراقبــت هــای  اولیــه بهداشــتی  کــه شــامل 
ــن  ــکاری بی ــي ، هم ــارکت مردم ــي ، مش ــت اجتماع :عدال
ــه آن اشــاره  ــوژي مناســب مــی باشــد نیزب بخشــي و تکنول

ــت. ــده اس ش
ــه  ــش ارائ ــط بخ ــه فق ــت جامع ــالمتي و بهداش ــئول س  مس
دهنــده خدمــات نیســت ، بــه طــور اساســي ســالمتي و 
بهداشــت جامعــه بــه شــدت تأثیــر پذیــر از عملکــرد 
ســایربخش هاومــردم اســت . داوطلبــان ســالمت پیشــگامان 
ــدم درراه  ــه ق ــی هســتند کــه داوطلبان ــاری عموم ــن همی ای
مشــارکت مــردم درتأمیــن وارنقــای ســطح ســالمتی جامعــه 

مشــکالت  مقابــل  در  ســالمت  اندداوطلبــان  گذاشــته 
مریــوط بــه منطقــه خودشــان احســاس مســؤلیت مــی 
اجرایــی  انــدرکاران  رابادســت  مشــکالت  کنندایــن 
ــی  ــان م ــی درمی ــق همــکاران مراکزیهداشــتی درمان ازطری
گذارندوبــرای حــل مشــکالت چــاره اندیشــی مــی کننــد.

ــالمت : ــان س ــه داوطلب ــم برنام ــداف مه ازاه
- ارتقاســطح ســالمت جامعــه بااســتفاده ازجلب مشــارکت 

می د مر
- ارائــه خدمــات فعــال در مناطــق شــهری بــه ویــژه مناطــق 

حاشــیه ای شــهرهای بــزرگ
- مشــارکت مــردم در برنامــه ریــزی وتصمیــم گیــری 
ــای بهداشــتی ــه مراقبته ــادر ارائ واســتفاده ازهمــکاری آنه
- بهــره گیــری از امکانــات موجودجامعــه در جهــت حفــظ 

وارتقــا ســالمت جامعــه درســطح ملــی ومنطقــه ایی
- فراهــم آوردن زمینــه مناســب جهــت ورودزنــان بــه 
در  آنهــا  وتوانمندســازی  اجتماعــی  فعالیتهــای  عرصــه 

وفرهنگــی ،اقتصــادی  اموراجتماعــی 
- ارتقاحضورمردم در عرصه توسعه اقتصادی واجتماعی 

موردنیازبــرای  اساســی  حقایــق  ســالمت  داوطلبــان 
رســیدن بــه ســالمت فــردی خانوادگــی واجتماعــی رامــی 
آموزندودرایــن یادگیــری مشــارکت فعــال دارنــد وبالطبــع 
ــان  ــال دانســتنیهای بهداشــتی کســی یهترازاوطلب ــرای انتق ب
ــی  ــح وعمق ــری صحی ــس ازیادگی ــه پ ــت ک ــالمت نیس س
مفاهیــم بهداشــتی آنهــا رابــه زبــان خودمــردم بــه آنهامنتقــل 
مــی کندبرنامــه داوطلبــان ســالمت بــه نغییــر نگــرش 
خودشــان  بالقــوه  توانایــی  بــه  نســبت  وعملکردمــردم 
در جهــت تغییروبهبودشــرایط زندگــی کمــک کــرده 
ــالت  ــالمت مح ــب س ــان داوطل ــس رادرزن ــه نف واعتمادب
ــای  ــاخص ه ــود ش ــه بهب ــت ونهایتامنجرب ــش داده اس افزای

ــت ــده اس ــتی ش بهداش
ــالغ سیاســت هــای کلــی ســالمت توســط  ــه اب  باعنایــت ب
ــالمت  ــث س ــه بح ــان ب ــه ایش ــری وتوج ــم رهب ــام معظ مق
ــای  ــت ه ــان بند11سیاس ــگیری بردرم ــدم پیش ــردم وتق م
توانمنــدی  ابالغی)افزایــش آگاهــی مســؤلیت پذیــری 
ومشــارکت ســاختارمندوفعاالنه فــرد خانــواده وجامعــه 
ــت   ــتفاده ازظرفی ــالمت بااس ــای س ــظ وارتق ــن حف درتأمی
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ــی  ــانه ای ــی ورس ــی آموزش ــای فرهنگ ــازمان ه نهادهاوس
کشــورتحت نظــارت وزارت بهداشــت درمــان وآمــوزش 
اینکــه یکــی از 7برنامــه ملــی  بــه  پزشــکی (وبانوجــه 
تحــول در نظــام ســالمت )برنامــه تقویــت ونهادینــه ســازی 
ــه  ــه ب ــدلزوم توج ــی باش ــی (م ــن بخش ــای بی ــکاری ه هم

ــد ــی نمای ــان م ــالمت رابی ــان س ــه داوطلب برنام
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 
ــه  ــی ب ــم توجه ــت( وک ــته اس ــالم  وابس ــی س ــیوه زندگ ش
ــردم  ــی و مشــارکت م ــن بخش ــای بی ــت همــکاری ه ظرفی
در بهبــود وضعیــت ســالمت مــردم  مــی تــوان اشــاره کــرد 
وباتوجــه بــه الگــوی نظــام ارائــه مراقبتهــای اولیــه ســالمت  
وآنچــه کــه بعنــوان شــرح وظایــف مراقــب ســالمت آمــده 
اســت نقــش داوطلبــان ســالمت رابــه صــورت واضــح بیــان 

مــی نمایــد
ــش و  ــت پوش ــت تح ــه جمعی ــال ب ــات فع ــه خدم -  ارائ
ــا اســتفاده از داوطلبــان ســالمت ، ارســال  پیگیــری آنهــا )ب

ــزل(  ــری درب من ــن و ... و پیگی ــک، تلف پیام
ــط  ــای مرتب ــه ه ــارکت در برنام ــه مش ــه ب ــویق جامع - تش
ــان  ــه )داوطلب ــواده و جامع ــای ســالمت خــود، خان ــا ارتق ب
شــوراها،  متخصــص،  داوطلبــان  محــالت،  ســالمت 

ســازمانهای مــردم نهــاد، خیریــن  ...( 
دردانشــگاه  ســالمت  داوطلبــان  هــای  شــمافعالیت   -3

کنیــد؟ مــی  ارزیابــی  خودراچگونــه 
براســاس آخریــن آماربرنامــه داوطلبــان ســالمت دراســتان 
درده  ســالمت  از3500نفرداوطلــب  بیــش  کردســتان 
شهرســتان باماهمــکاری مــی نمایندوحدود600نفرداوطلــب 
ســالمت متخصــص دربرنامــه فعالیــت دارند.ازاقدامــات 
ــاره  ــه مواردزیراش ــوان ب ــی ت ــالمت م ــان س ــم داوطلب مه

ــرد: ک
- اجــرای برنامــه بیماریابــی ،پیشــگیری ودرمــان ســل 

ســالمت  داوطلبــان  بامشــارکت 
ــی  ــه خودمراقبت ــالمت در برنام ــان س ــارکت داوطلب - مش

ــالمت ــفیران س ــذب س وج
ــه  ــماری - برنام ــالمت در سرش ــان س ــکاری داوطلب - هم

هــای مربــوط بــه هفتــه ســالمت - برپایــی نمایشــگاه 
ارزیابــی  فــرم  تکمیــل  جمعیــت-  وبالندگــی  پویایــی 

و... خانواردربرابربالیــا 
ــالمت :     ــان س ــط داوطلب ــده توس ــزارش ش - تعدادتولدگ

1407تولــد درســال 1394
داوطلبــان  توســط  شــده  گــزارش  تعدادمــرگ   -

1394 مورددرســال  ســالمت:597 
- تعدادمهاجــرت گــزارش شــده توســط داوطلبان ســالمت 

:   1671 نفردرســال 1394
برگزارشــده:381  توانمندســازی  هــای  تعــدادکالس   -

س کال
داوطلبــان  توســط  شــده  فعــال  هــای  تعدادپرونــده   -

2942پرونده ســالمت:
- تعــداد کالس هــای تشــکیل شــده توســط داوطلبــان 

متخصــص:172کالس 
4- آقــای دکتربیدارپوربعنوان آخرین ســوال شــمادورنمای 

برنامــه داوطلبــان ســالمت راچگونه مــی بینید؟
برنامــه داوطلبــان ســالمت بعنــوان نمونــه ایــی از مشــارکت 
ســالمتي  ســطح  ارتقــاء  و  حفــظ   ، درتأمیــن  مــردم 
خودشــان  کــه درســطح کشــوروازجمله اســتان کردســتان 
اجراشــدازجلوه هــای بســیارموفق فعالیــت هــای داوطلبانــه 
ــت  ــه موفقی ــه شــمارمی رود.باتوجــه ب ــردم ب ومشــارکت م
ــرح  ــرای ط ــدوارم درکناراج ــته وحال،امی ــه درگذش برنام
برنامــه  ارتقــای  درراســتای  ســالمت  درنظــام  تحــول 
ــدم هــای محکــم واســتوار  ــده ق ــان ســالمت درآین داوطلب

ــم . برداری
مصاحبــه  انجــام  دکتربیدارپوربابــت  آقــای  ازجنــاب 
وحمایــت هــای ایشــان ازبرنامــه داوطلبــان ســالمت نهایــت 
تشــکروقدردانی راداریــم وازخداوندبــرای ایشــان ســالمتی 

ــتاریم ــزون خواس ــت روزاف وموفقی
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ــاری ــن بیم ــام ای ــد. ن ــی آی ــه وجودم ــه ب ــاری چگون ــن بیم ــم ای ــت داری ــویم وحش ــری دچارآلزایمرش ــه درپی ــه ماازاینک  هم
 رابسیارشــنیده ایــم واگرکمــی روراســت باشــیم همــه ماازابتابــه 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

ــاالی 60 ســال شــایع اســت.  مشــکات مواجــه شــوند.قابل توجــه اســت کــه بدانیدازدســت دادن خفیــف حافظــه درافرادب
ــه ــکات حافظ ــد. امااگربامش ــده ای ــاری آلزایمرمبتاش ــمابه بیم ــدکه ش ــن معنانباش ــه ای ــه ب ــن قضی ــت ای ــن اس  ممک

ــه شــماکمک ــان ب ــاری شماآلزایمرباشــد،ممکن اســت درم ــد. اگربیم ــه کنی  مواجــه شــدیدحتماًبه پزشــک مراجع
.کندوبیمــاری راکنتــرل کننــد

جالــب اســت کــه بدانیــد: ســن باال،ســابقه خانوادگی،جنس مونــث بــودن وســندرم داون،مهمترین 
عوامــل خطرســازبرای آلزایمرهستند.اگربیماران،خویشــاونددرجه اولــی داشــته باشــندکه 

آلزایمردراوپــس از 65 ســالگی بروزکــرده باشد،خطرنســبی ابتــای آنها3-6برابر،افزایــش 
ــالگی  ــش از 60 س ــه آلزایمرپی ــرادری مبتاب ــاران دارای خواهریاب ــی یابد.اگربیم م

ونیزیــک والدمبتاباشند،خطرنســبی آنها7-9برابرمیشــود.بیماری آلزایمربــه علــت 
تشــکیل پاکهــای پیــری اســت کــه ازرشــته هــای پروتئینــی بــه نــام اجســام 

آمیلوئیدتشــکیل شــده اســت.
قابــل ذکراســت کــه بدانیدخطرابتابــه آلزایمرباباالرفتــن ســن افزایــش مــی یابداماایــن 

بــه آن معنانیســت کــه تمــام افرادبــه آلزایمرمبتامیشــوند. 35 نفرازهــر 100 نفرافرادبــاالی 
ــر 100  ــه 65 نفرازه ــت ک ــه آن معناس ــن ب ــد. ای ــج میبرن ــل رن ــی اززوال عق ــال ازنوع 85 س

ــت  ــال نادراس ــراز 60 س ــنین پایینت ــل درس ــروززوال عق ــوند. ب ــه نمیش ــکل مواج ــن مش نفرباای
ــد. ــاق میافت وکمتراتف

علل بیماری آلزایمر چه چیزهایی هستند؟

عالئم ونشانه های ابتالءبه بیماری آلزایمر
ــخصیتی  ــرات ش ــل ازبروزتغیی ــه آلزایمرقب ــاران مبتاب تقریبا50درصدبیم
درآنها،افســردگی راتجربــه کــرده اندودورهــای بــه ایــن بیمــاری مبتابــوده 
اند.اختــال حافظه؛فرامــوش کــردن کارهــای عــادی وروزمره؛ضعــف 
ــاالت  ــخص؛تغییرات درح ــکان ،ش ــان، م ــخیص زم ــت دادن تش بیان؛ازدس
حافظــه  بامشــکل  کــه  فــردی  اغلــب   . تشــخیصی  ورفتار؛تغییــرات 
ــتان وی  ــداماخانواده ودوس ــی باش ــکل خودنم ــود،متوجه مش ــه میش مواج
میتوانندایــن مشــکل راتشــخیص دهندوبــه وی دردرمــان یــاری برســانند.

درمراحــل پیشــرفته تربیمــاری آلزایمر،بیمارممکن اســت باعائــم زیرمواجه 
شــود:

- مشکل درتصمیم گرفتن 

- اشتباه کردن درتشخیص روزهای هفته،ماه ویاحتی ساعتهای روز
- گــم شــدن درمکانهایــی کــه قبًابــه خوبــی بــاآن مکانهاآشــنابوده وممکــن 

اســت حتــی ســالهادرآن منطقــه هازندگــی کــرده باشــد.
- مشــکل دریادگیــری وبــه یــادآوردن اطاعــات جدیــدی کــه بــه حافظــه 

ســپرده شــده اســت.
- مشــکل باپیداکــردن لغــت یاعبــارت صحیــح بــرای بیــان کــردن 

کــردن. صحبــت  منظورخوددرهنــگام 
- مشکل درانجام کارهای روزانه مانندغذاپختن وپرداخت صورتحسابها.

ــورت  ــه ص ــی وب ــه آرام ــاری آلزایمرب ــم بیم ــت بدانیدعائ ــل ذکراس قاب

مــداوم بدترمیشــوند. افــرادی 
درکمترازچندســاعت  کــه 

ــه  ــکات مواج ــن مش ویاچندروزباای
عائــم  کــه  اندویاافــرادی  شــده 

بدترشــده  ناگهانــی  صــورت  آنهابــه 
اســت بایدحتماًبــه پزشــک مراجعــه کنندزیراممکــن اســت مشــکل 
دیگــری وجودداشــته باشــدونیازبه درمــان دیگــری باشد.بابدترشــدن 
بیمــاری آلزایمر،ممکــن اســت مبتایــان بــه ایــن بیماری،بــه ویــژه 
باگذشــت  کننــد.  وســرگردانی  بیقــراری  دراواخرروزوشب،احســاس 
زمان،ممکــن اســت فعالیتهــای آنهاتغییــرات بســیاری داشــته باشــد.ممکن 
اســت چیزهایــی راببینندویابشــنوندکه وجودخارجــی ندارنــد. ممکــن اســت 
ــه  ــت فکرکنندک ــن اس ــری کنند.ممک ــاره گی ــان کن ــواده ودوستانش ازخان
دیگــران بــه آنهــادروغ مــی گویندویامــی خواهنــداز آنهاسوءاســتفاده 
کنندیابــه اوآســیب بزنندونمــی توانندمثل گذشــته روابطشــان راباافرادحفظ 
ــه  ــت دیگرقادرب ــن اس ــاری آنها،ممک ــدن بیم ــس ازآن وبابدترش نمایند.پ
ــه  ــانی راک ــت دیگرکس ــن اس ــی ممک ــند. حت ــان نباش ــت ازخودش مراقب
ســابق برایــن عاشــقانه دوســت مــی داشــتندرانیزبه یادنیاورند.ممکــن اســت 
ــید،به  ــاس پوش ــتحمام کرد،لب ــه بایدغذاخورد،اس ــه چگون ــوش کنندک فرام

دستشــویی رفــت ویاحتــی ازتخــت ویاصندلــی بلندشــدوراه رفــت.

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 2 
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پیشگیری :
ــال هســتندبه  ــه ازنظرجســمی وفکــری فع ــرادی ک ــای دانشــمندان دانشــگاه Cleveland در Ohio اف ــه ه براســاس یافت
ــدن کتــاب وفکرکــردن  ــاک آلزایمرقرارمیگیرند.تقویــت حافظــه فقــط باخوان مراتــب کمترازدیگــران درمعــرض بیمــاری خطرن
ــره  ــیقی وغی ــعر،آموختن موس ــردن ش ــظ ک ــی جدید،حف ــه معاشــرت بادیگران،مســافرت،آموختن زبان ــکان پذیرنیســت بلک ام
ــه بیمــاری  ــری ازابتاب ــه درجلوگی ــت اصــول تغذی ــکات رعای ــن ن ــه عــاوه برتمــام ای ــن موردمؤثرباشــدکه البت ــی توانددرای م
آلزایمرنقــش داردومیتواندموثرباشد.مصـرف گـوشـت ماهیهایی  مثل  قـــزل آالومـاهــــی سـاردیـن بادارابودن امگاسه  اسیدچـــرب 
خطرابتابــه آالزایمرراکاهش می دهنــد. آنتــی اکســیدانها،ویتامین C و E نیزدرکاهــش خطرآلزایمرموثرمیباشندوبهتراســت 
ــم  ــرف رژی ــی دهدمص ــان م ــه نش ــک مطالع ــی کندی ــگیری م ــه آلزایمرپیش ــه ای ازابتاب ــی مدیتران ــود.رژیم غذای ــرف ش مص
غذایــی مدیترانــه ای خطرابتابــه آلزایمررابطورچشــمگیری کاهــش مــی دهد.عموماازرژیــم غذایــی مدیترانــه ای بــه عنــوان 
ــیارکمی  ــی ومقداربس ــداری ماه ــبزیجات وغات،مق ــی سرشارازمیوه،س ــم غذای ــود. این رژی ــی ش ــالم یادم ــه ای س تغذی
لبنیــات وگوشــت است.بهتراســت بدانیدعامــل اصلــی ایجادآلزایمر،رادیکالهــای آزاداکســیدکننده هســتندکه 
ــه حداقــل برســانیدروزی  باافزایــش ســن بیشــترتولیدمی شــوند.اگرمی خواهیدجلوتولیدآنهارابگیریدیاتولیدآنهاراب
ــد. ــی کنی ــیدکه ضررنم ــن باش ــد. مطمئ ــل کنی ــیب می ــه تاچهارعددس ــیب ویاس ــوان آب س ــه لی دوتاس

زردچوبه دردرمان وپیشگیـری ازبیماری آلزایمرموثراست .درطب سنتی هند،زردچوبه ازهزاران سـال پیش به
    عنوان  یک  ماده ضدالتهاب  دردرمـان بیماریهای مزمن  وناتوان کننـده کـاربـردداشته است واکنون به 

عنوان پودردرغذاهامصرف میشود.

نحوه برخوردبابیماران مبتال به آلزایمرچگونه است؟
ــاس  ــه شودتااحس ــخن گفت ــش س ــان بخ ــم واطمین ــی مای بایدبااوبالحن
گیجــی  بدانیدهنــگام  نکند.بهتراســت  باگذشــته  تفــاوت 
وی  آمیزرفتارکردواشــتباهات  وسردرگمی،بابیمارنبایدســرزنش 
ــربه  ــت س ــت کنیداگرافرادازپش ــنهادتصحیح کرد.دق ــه پیش راباارائ
ــک شــوندممکن اســت بیماروحشــت زده یاآشــفته شــودهمواره  اونزدی
بایدبــه ســخن گفتــن بابیمارادامــه دادحتــی زمانی کــه دیگرمتوجــه کلمات 
دیگــران نمــی شــود. ودرموردموضوعاتــی حــرف زدکــه فردبــه آنهااهمیــت می 
ــک ســؤال ازاوپرســیده  ــان بهتراســت فقــط ی دهدوبرایــش مهــم اســت درهرزم
ــدبیمارآلزایمری  ــی رس ــه نظرم ــود. اگرب ــه اوداده ش ــخ دادن ب ــرای پاس ــی ب ومهلت
ــود. ــات تکرارش ــان کلم ــش باهم ــت پرس ــده است،بهتراس ــران نش ــه گفتاردیگ متوج

ــری پرســش  ــات دیگ ــی بایســت باکلم ــه دیگرم ــه نشــد،پس ازچنددقیق ــم متوج اگربازه
خودراتکرارکرد.پیــش ازایــن کــه ازبیمارانجــام کاری خواســته شود،بهتراســت اورابانــام خطــاب 
کــرد. وقتــی بااوصحبــت مــی شــودمی بایســت،تماس چشــمی بــاوی برقرارکردتابــه تمرکزاوکمک 
فردموردگفتگــوی  خوبــی  آلزایمربــه  بیمــاری  شــدفردمبتابه  شــودوبهتربفهمد.بایدمطمئن 
آلزایمرصحبــت  بیمــاری  بافردمبتابــه  کــه  زمانــی  شــنود.  اوراکامًامــی  خودراببیندیاصــدای 
ــد. ــته باش ــتری داش ــرف نگرددوتمرکزبیش ــواس وی منح ــرده تاح ــوش ک ــودرادیووتلویزیون راخام میش

شش عالمت هشداردهنده بیماری آلزایمر:
1ـــاختال حافظه:.طبیعــی اســت کــه افرادقرارهــای ماقات،اســامی همکاران ویاشــماره تلفن دوســتی رافرامــوش کنندولــی بعداًبخاطرمــی آورند،بیمارمبتابــه بیماری 

آلزایمرممکــن اســت اغلــب مســائل رافرامــوش بنمایدوبعداًهــم بخاطرنیاورد،مخصوصــا مســائلی راکــه جدیداًاتفــاق افتاده باشــندفراموش مــی نماید.
2ـــمشکات درانجــام کارهــای عادی:افرادپرمشــغله ممکــن اســت گهگاهــی حواسشــان پــرت شــود.مثًاهویجی 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 فردمبتابه 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.فردمبتابــه بیمــاری 

آلزایمرممکــن اســت درخیابــان راه خودراگــم کندونداندکــه چگونــه بــه آنجارفتــه اســت ویانتواندازآنجــاراه خانــه خودرادوبــاره پیدانمایــد .
5ـــضعف یاکاهــش قضاوت:ممکــن اســت فردمبتابــه بیمــاری عفونــی مراجعــه بــه پزشــک رابــه تعویــق بیاندازندولــی باالخــره ایــن کارراانجــام میدهــد. امافردمبتابــه 
ــد. بدلیــل اشــکال درتصمیــم گیــری هــای ســاده مثًاممکــن اســت  ــه پزشــک راضــروری مــی دان ــه مراجعــه ب ــه مشــکاتش رادرک مــی کندون بیمــاری آلزایمرن

لباســهای زمســتانی رادرگرمــای تابســتان بپوشــد.
6ـمشکات درتفکرذهنی:گاه وبیگاه ممکن است افرادرسیدگی به حسابهایشان رامشکل بدانند. امافردمبتابه بیماری آلزایمرارقام راکاماً فراموش 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 2 

شهرستان کامیاران ،دانشگاه کردستان
 

مقصودنیا،شهربانو؛1385؛مراقبت های اولیه بهداشتی درسالمندان؛دانشگاه علوم پزشکی وتوانبخشی
منجمی،علیرضا؛1388؛درباره آلزایمرچه میدانیم؛آزادمهر

7تدوین :نوشین بانی داوطلب سامت پایگاه ضمیمه شماره 2 شهرستان کامیاران ،دانشگاه کردستان
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 انواع انگور
وارزش غذایی آن

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله 

انواع انگوررابشناسند
ارزش غذایی آن رابدانند

باخواص انگور آشنا گردند 

مقدمه 
انگــور میــوه لذیــذی اســت کــه شــامل 
ــن  ــم چنی ــد ه ــاي آ، ب، و ث مي باش ویتامین ه
داراي مقــداري منیزیــم، کلســیم، آهــن،  فســفر، 
ــب  ــروزه در ط ــت . ام ــن اس ــیم و آلبومی پتاس
ــاي  ــت(, از رژیم ه ــي )نتروپ ــاي طبیع درمان ه
ــن  ــد. همچنی ــتفاده مي کنن ــور اس ــف انگ مختل
بیماري هــاي  بــراي درمــان  را  ایــن میــوه 
یبوســت،  عــوارض رماتیســم، کم خونــي و حتــي 
ــد . و  ــودمند مي دانن ــرطان س ــگیري از س پیش
ایــن بــه خاطــر خــواص ضــد عفونــي کنندگــي 
ــك  ــت ی ــه در دوره نقاه ــرادي ک ــت . اف آن اس
بیمــاري هســتند و یــا ضعــف عمومي بــدن 
دارنــد و در نتیجــه قــدرت دفاعــي بــدن آن هــا 
کــم شــده اســت ســعي کننــد از انگــور، هویــچ، 
ــتفاده  ــادي اس ــدار زی ــه مق ــو، ب ــیب و هل س
ــم در آب  ــا ه ــا را ب ــن میوه ه ــه ای ــد . البت کنن
ــده  ــل ش ــوه حاص ــه و آب می ــري ریخت میوه گی

ــند .  ــول روز بنوش ــه در ط ــه جرع را جرع

انواع انگور 
برخــی از انــواع انگورکــه درایــران کشــت میشــوند عبارتنــداز :کندری 
ــفید  ــه س ــز ،روچ ــه قرم ــلطانی ،روچ ــا س ــی ی ــاهرودی ،کشمش ،ش
،ســنگک،امیری ،عســگری ،مهــدی خانــی ،بــی دانــه ،بــی دانــه قرمــز 
ــا ،یاقوتــی ســفید ،فخــری ،یاقوتــی قرمــز  ،مهــره ،شــانی ،ریــش باب
،لعــل ،حاجــی عباســی ،چشــم گاوی ،قندهاری،مایــه میــش ،غامــی 
ــی  ــه ای ،خلیل ــی ،مراغ ــاهانی ،یزدان ــی ،ش ــروس ،نبات ــصت ع ،ش
ــادر  ــوان ،م ــی شــیرازی ،ال ،گوهر،لعــل حســینی ،دم خروســی ،رازق
ــی ،ورچــه ای ،القــی ســیاه  ــی ،مثقال ــه ای ،مائ وبچــه ،مســکه ،گزن

،لوغــن ،شــاماما
ــم  ــر اســت انگوررادقیقاپیــش از مصــرف بشــوییم وآبکشــی کنی بهت

ــر ایــن میــوه میگــردد  ــی ت ایــن کارباعــث نگهــداری طوالن

منبــع :انگوردرمانــی  ، نویســنده  شــهرام مقصــودی 

1362891 کتــاب  ،کــد 

ســامت   داوطلــب  اســماعیلی  فاطمــه   : کننــده  تهیــه 

ارومیــه  شهرســتان  اقبــال  جامعــه  ســامت  مرکــز 
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ارزش غذایی انگور
انگــور از نظــر ارزش غذایــی و خــواص بهداشــتی 
ــت  ــت گوش ــیاری اس ــودمندیهای بس ، دارای س
ــا 86  ــه 82 ت ــک ب ــی نزدی ــور کل ــه ط ــور ب انگ
ــد  ــکیل میده ــه را تش ــد از وزن کل خوش درص
ــی  ــش خوراک ــور و بخ ــمت انگ ــن قس و مهمتری
ــواد  ــن م ــی رود. از مهمتری ــمار م ــه ش ــوه ب می
قنــدی موجــود در حبــه هــای انگورتــازه گلوکــز 

ــد  ــاکارز میباش وس
  از اســیدهای آلــی اســید فرمیــک ، اســید 
ــک  ــید تارتاری ــیتریک و اس ــید س ــک ، اس مالی
ــد  ــی مانن ــای کان ــرد. نمک ه ــام ب ــوان ن را می ت
آهــک ، منیزیــم ، آهــن ، منگنــز ، ســیلیس 
وجــود دارد. مقــدار انــرژی موجــود در هــر 100 

ــت. ــری اس ــازه 67 کیلوکال ــور ت ــرم انگ گ

خواص میوه انگور 
اخــالط بــدن را متعــادل مــي   .1

ــد  کن
2.بسیار مقوی ومغذی است

3.خون را تصفیه مي کند
4.ســینه و ریــه را صــاف و تمیــز مــي 

کنــد.
5.برطرف کننده یبوست است .

6.انگــور بــراي درمــان ورم معــده و روده 
مفیــد اســت. 

ــرفه  ــیاه س ــوي و س ــل ری ــان س 7.در درم
ــت.  ــر اس موث

ــي از انگــور  ــراي درمــان اســهال خون 8.ب
اســتفاده مــي شــود.

9.بــراي درمــان نقــرس بســیار مفیــد اســت 
10.آنهایــي کــه معــده ضعیــف دارنــد 
ــد  ــت بخورن ــدون پوس ــور را ب ــد انگ بای
زیــرا پوســت آن دیــر هضــم اســت و 
موجــب دل درد ، نفــخ و عــوارض دیگــر 

ــي گــردد.  م
انگــور بهتریــن میــوه براي کســاني 
ــوند و  ــر ش ــد الغ ــي خواهن ــه م ــت ک اس
ــدن خــود را ازا ســید اوریــک ، ســنگ  ب
هــاي صفــراوي و مســمومیت هــاي مزمــن 
ــاك  ــوه ( پ ــا جی ــرب ی ــمومیت از س )مس
ــر  ــد در ه ــخاص بای ــه اش ــد . اینگون کنن
هفتــه بمــدت 2 روز فقــط آب انگــور 
بخورنــد و رژیــم آب انگــور بگیرنــد 

بدیــن ترتیــب کــه هــر دو ســاعت یکبــار 
آب انگــور تــازه را گرفتــه و بنوشــند . 
ــو  ــا 2 کیل ــه تقریب ــرف روزان ــدار مص مق
گــرم اســت و در ایــن دو روز نبایــد غذاي 
دیگــري مصــرف کننــد فقــط مــي تواننــد 
آب بنوشــند بــراي تقویــت و طــراوت 
پوســت و همچنیــن روشــن کــردن رنــگ 
پوســت ، آب انگــور تــازه را بــا یــک 
ــس از ده  ــد و پ ــه بصــورت بمالی تکــه پنب
ــوي کمــي  ــم گــرم محت ــا آب نی ــه ب دقیق

ــویید  ــیرین بش ــوش ش ج
ّآب  مصــرف  در  روي  زیــاده 
انگــور بطــور مــداوم ایجــاد ســنگ کلیــه 

ــد. ــي کن م
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روش پخت آش دوغ

   سبزی شامل) تره ،شوید و جعفری(
  700 گرم

   نخود   250 گرم
   برنج    1 پیمانه

   دوغ    2 لیتر
   سیر رنده شده   1 قاشق غذاخوری

   نمک و فلفل   به مقدار الزم

میزان کالری در 100 گرم =60کیلو کالری

پروتئین در 100گرم=6 گرم

کربوهیدرات در 100گرم =9 گرم

کلسیم در 100گرم=60میلی گرم 

تعیین ارزش غذایی و میزان کالری:مواد مورد نیاز:  ) براي 6 نفر (

تهیــه و تنظیــم: اکــرم صحرائی)کارشــناس مســئول برنامــه جلــب مشــارکت مردمــی ( 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه اردبیــل
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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 
ــس از  ــا بپزند.پ ــد ت ــرارت بگذاری ــوان آب روی ح ــا 6 لی را ب
اینکــه نخودهــا تقریبــا نــرم شــدند )تقریبــا پختنــد(، برنــج را بــه 
آن هــا اضافــه کنیــد و صبــر کنیــد تــا برنــج کامــال مغــز پخــت 
ــه کــردن  ــرای اضاف ــا جــا ب ــاد باشــد ت ــد زی شــود.آب آش نبای
دوغ باشــد.پس از اینکــه برنــج مغــز پخــت شــد، نمــک و فلفــل 
ــد و در ظــرف  ــه کنی ــه آش اضاف ــز ب و ســبزی خــرد شــده را نی
ــود.15  ــره نش ــان تی ــا رنگش ــبزی ه ــا س ــد ت ــاز بگذاری ــه ب را نیم
دقیقــه قبــل از آمــاده شــدن آش دوغ را بــه آش اضافــه کنیــد و 
مرتبــا هــم بزنیــد تــا کامــال بــا آش مخلــوط شــود.وقتی دوغ را 
اضافــه کردیــد، در ظــرف بایــد کامــال بــاز باشــد تــا دوغ نبــرد.

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

نکته:
کتابهــای  در  آش  ایــن  از  گوناگونــی  پخــت  روش 
مختلــف موجــود اســت کــه در آن از بلغــور، آرد ، کلــم بــرگ 
ــا روش  ــد. ام ــی کنن ــتفاده م ــر اس ــواد دیگ ــي م ــه و بعض پخت
اصلــی و ســنتی پخــت ایــن غــذا دســتوری اســت کــه در روش 

ــد. ــر ش ــت ذک پخ
آش دوغ بــه خاطــر داشــتن دوغ و ســیر باعــث افت فشــار 

خــون مــی شــود. بنابرایــن در خــوردن آن زیــاده روی نکنید .
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سوي اقیانوس و دریا کن نظر                        ماهیان از آلودگي ها شکوه گر
این همه آلودگي آخر چرا                           رحم بنما اي بشر بر حال ما

کم بریز آخر زباله توي آب                         یا به دریا کم رها کن فاضالب
این همه سم صنایع در پساب                        مي کند آلوده موجودات آب

سم ذخیره مي شود در ماهیان                       مشکالتش میشود بعداعیان
مي خوري این ماهي آلوده را                       اي بشر رحمي به حال خودنما

حرف بهداشت محیط را گوش کن              شعله لجبازیت خاموش کن
ما برایت دشمن جان نیستیم                          گوش بنما تا بگویم کیستیم
حافظ آبییم و پاکیهاي آن                            کار ما دارد سالمت ارمغان

میکروب و آلودگي  را دشمنیم                     ریشه آلودگي را میکنیم

نســرین اســدی داوطلــب ســالمت پایــگاه ســالمت ضمیمــه شــماره 
3 شهرســتان کامیاران،اســتان کردســتان

آلودگی آب

سخنرانی

وقتــی دانــش آمــوز بــودم همیشــه دلــم مــی خواســت تــو کالس درمــورد مباحــث یکــی از کتابهــای 

درســی ســخنرانی کنــم چــون موقعیتــش فقــط یــه باربــرای مــن پیــش اومــده بــود کــه آن هــم چــون درس 

ــتی  ــز بهداش ــن در مرک ــال م ــد س ــد از چن ــم . بع ــخنرانی کن ــوب س ــتم خ ــودم نتوانس ــده ب ــه را نخوان مربوط

درمانــی محلــه داوطلــب ســالمت شــدم بعــداز مدتهــا فعالیــت بعنــوان داوطلــب ســالمت وشــرکت درکالس 

هــای آموزشــی یــک روز مربــی از مــا خواســت در مــورد بیمــاری ســل کــه قبــال کتابچــه آن رابــه ماآمــوزش 

داده بودندبــرای ســایرداوطلبان ســالمت ســخنرانی کنیــم ومــن بــرای انجــام ســخنرانی داوطلــب شــدم خــدا 

را شــکر کــه مربــی مــن را انتخــاب کــرد ومــن باتوجــه بــه آمــوزش هایــی کــه درایــن مــدت بــه مــاداده شــده 

بــود ســخنرانی خوبــی ارائــه دادم وشــیرین تریــن خاطــره بــرای مــن شــد . 

                        مهتاب رجبی
                          

                          
           

                          داوطلب سالمت پایگاه بهداشتی )چایپاره( دانشگاه علوم    
                          

     

                        پزشکی ارومیه 
                          

                          
          

خاطره
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خاطره

مي خواهم همچون ابرببارم تا ذهن هاي تشنه را سیراب کنم  
مي خواهم در غم ها و شادي  ها ی مردم محله ام شریک باشم 

چون من از آنها هستم، با آنها و براي آنها
مي خواهم کوه باشم محکم و استوار            

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

  مي خواهم داوطلب سالمت باشم

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

شعری در مورد بهداشت و سالمت محیط
 

                  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 پاك باشد                                             
در آن نسل بشر چاالك باشد

                 کسی کو میهنش را دوست دارد                                         
سزد در حفظ آن بی باك باشد

تهیه و تنظیم :خدیجه اصالن  نژاد
شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی 

مي خواهم داوطلب سالمت  باشم
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ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــزارش معاون گ
ــل: ــکی اردبی پزش

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 
ــوزش در  ــزار و آم ــفره برگ ــا س ــه ت ــذا از مزرع ــی غ ــی؛ ایمن مراقبت

ــد. ــی و ... داده ش ــود مراقبت ــب خ ــوص مطال خص
ــر  ــرای مدی ــه ب ــتانهای تابع ــروزه در شهرس ــش یک ــزاری همای برگ
ــدل   ــی الب ــی و عل ــای اصل ــاد و اعض ــردم نه ــازمانهای م ــای س عامله
و آمــوزش در خصــوص خــود مراقبتــی و تجزیــه و تحلیــل ســیمای 
مــرگ استان)ســه علــت اصلــی مرگ:بیماریهــای قلبــی و عروقــی- 
ســرطانها -ســوانح و حــوادث ( و نقــش ســازمانها در جهــت کاهــش 

ــر و الگــوی صحیــح زندگــی  مــرگ و می
ــدازه  ــتان و ان ــر شهرس ــی ه ــن اصل ــالمت در میادی ــادر س ــی چ برپای
ــع  ــدن و توزی ــن    BMI ب ــون و تعیی ــار خ ــون، فش ــد خ ــری :قن گی
 – موادکمــک آموزشــی و پمفلــت  در خصــوص خودمراقبتــی 

ــی  ــواد غذای ــی م ایمن
برگــزاری همایــش پیــاده روی و حمــل پــالکارد بــا مضمــون خــود 
ــرای  ــی ب ــزم همگان ــفره- ع ــا س ــه ت ــذا از مزرع ــی غ ــی و ایمن مراقبت
ــن  ــی در بی ــه کش ــالمت و قرع ــات س ــه خدم ــه ب ــی عادالن دسترس
ــی  ــای ورزش ــدای هدای ــا اه ــان ب ــر از آن ــدگان و تقدی ــرکت کنن ش
ــروج   ــدارس در راســتای ت ــش ســفره ســالمتی در م برگــزاری همای
غــذای هــای ســنتی و لقمــه هــای ســالم  خانگــی و تقدیــر از نفــرات 

برتــر
ــدای گل و  ــتانها و اه ــده در بیمارس ــتری ش ــاران  بس ــادت از بیم عی

ــان ــه آن ــوه طبیعــی ب می
ــای  ــالمت و خانواره ــان س ــرای داوطلب ــه ای ب ــرح مداخل ــرای ط اج
ــد  ــا تاکی ــاد ب تحــت پوشــش در راســتای راههــای پیشــگیری از اعتی
ــروری ))شــروع برنامــه در اســفند  ــد پ ــر شــیوه هــای صحیــح فرزن ب
92( تدویــن  ) پروپــوزال در ســال1393(در شــورای مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر اســتانداری بــه تصویــب رســیده اســت . و تــا کنــون 42 گــروه 
ــل  ــی کام ــه آموزش ــروه 6 جلس ــر گ ــرای ه ــد و ب ــده ان ــوزش دی آم
برگــزار شــده اســت. یعنــی 252 جلســه بــا شــرکت 7056 نفــر- نتایــج 
ــه اســتخراج  ــان ســالمت در مرحل ــای آگاهــی داوطلب ســنجش ارتق
مــی باشــد.ضمنا طبــق پروپــوزال پــس از آمــوزش کامــل داوطلبــان 

ســالمت برنامــه بــرای خانوارهــای تحــت پوشــش داوطلبــان بــا دوره 
هــای 6 جلســه ای شــروع خواهــد شــد.((

هماهنگــی و اجــرای برنامــه آمــوزش همگانــی طــرح ســالمت 
ــای  ــات امن ــا هی ــان ب ــارك رمض ــاه مب ــال در م ــر س ــه 4 ))ه رمضانی
ــاعت از  ــی 1 س ــات قران ــود و در جلس ــی ش ــی م ــاجد هماهنگ مس
ــاص داده  ــت اختص ــان بهداش ــط کارشناس ــوزش توس ــه آم ــه ب جلس

ــود.(( ــی ش م
موضوعــات آموزشــی کــه در مــاه مبــارك رمضــان 94 در جلســات 
قرآنــی در مســاجد ارایــه شــده اســت ))تغذیــه مناســب در مــاه 
ــی  ــی وعروق ــای قلب ــک- بیماره ــم نم ــم ک ــان- رژی ــارك رمض مب
ــی  ــت- ایمن ــون و دیاب ــار خ ــي - فش ــوارض چاق ــرل وزن و ع – کنت
ــا ســفره- پوکــی اســتخوان – یائســگی و راههــای  غــذا از مزرعــه ت
ــه  ــامیدنی- مقابل ــازی آب آش ــالم س ــوارض آن- س ــگیری از ع پیش
باحــوداث و بالیــای طبیعــی- کمکهــای اولیــه در حــوادث و بالیــا- 
ــش  ــات نان،نق ــش ضایع ــان درکاه ــش زن ــه- نق ــع بهداشــتی زبال دف
ــان در ارتقــای ســالمت  ــدان- نقــش زن ــی فرزن ــان در تربیــت دین زن
خانــواده- یــد ســنجی نمــک مصرفــی خانــوار – تــب مالــت- التــور- 
پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی- بازیافــت زبالــه )تفکیــک زباله 
از مبــداء(- پیشــگیری از خشــونتهای خانگــی – ترویــج کاهــش زباله 
هــای غیــر قابــل تجزیــه در سیســتم بــا شــعار هــر روز یــک پالســتیک 

ــد. ــر((  بیــش از 6800 نفــر  در 148 جلســه آمــوزش دیدن کمت
برگــزاری کارگاه آموزشــی و بازآمــوزی اصــول آمــوزش داوطلبــان 

ســالمت در سیســتم بــرای مربیــان دوره دیــده و دوره ندیــده 
جذب داوطلبان سالمت به تعداد 121 نفر
جذب داوطلب متخصص به تعداد 78 نفر

14
فصلنامه مجازی 

 قطب شمال غرب 



انجــام  فعالیتهــای  از  ای  چکیــده 
جلــب  خصــوص  در  یافتــه 
بــا  بخشــی  بیــن  همکاریهــای 

تابعــه  ادارات  مشــارکت 
نشــانی:  آتــش  اداره  بــا  هماهنگــی   
و  حریــق  اطفــای  آمــوزش  ))برگــزاری 
آتــش  کپســولهای  از  اســتفاده  اصــول 
خامــوش کــن بــرای داوطلبــان ســالمت 
ــان  ــت ، مربی ــای بهداش ــه ه ــورزان خان ،به
زنــان  از  تعــدادی  و  ســالمت  داوطلبــان 
خانوارهــای تحــت پوشــش برنامــه داوطلبــان 

ســالمت((
 هماهنگــی بــا شــرکت گاز :)) برگــزاری 
جلســات آموزشــی بــا عنــوان رعایــت اصول 
ایمنــی در اســتفاده از گاز شــهری با شــرکت 

گاز اســتان و شهرســتان((
جهــاد  اداره  بــا  هماهنگــی    
کشــاورزی :)) برگــزاری جلســه 
آموزشــی در خصــوص اهمیــت 
دارویــی-  گیاهــان  اثــرات  و 
گلهــای  پــرورش  اصــول 
در  زنــان  نقــش  آپارتمانــی، 

نــان(( ضایعــات  کاهــش 
 هماهنگــی بــا اداره بهزیســتی 

 3-6 کــودکان  چشــم  معاینــه   ((: اســتان 
ســاله بــا هــدف پیشــگیری از آمبلیوپی)تنبلی 
 ، ســالمت  داوطلبــان  توســط  چشــمی( 
برگــزاری جلســات آموزشــی در خصــوص 
در  زندگــی  مهارتهــای  دانــش  ارتقــای 
ــه صــورت هفتگــی در تعــدادی  خانوارهــا ب

ازمراکــز بهداشــتی درمانــی((
و  راهنمایــی  کل  اداره  بــا  هماهنگــی   
رانندگــی :))آمــوزش داوطلبــان ســالمت 
خصــوص رعایــت مقــررات راهنمایــی و 

رانندگــی و توجــه بــه قوانیــن آنــان((
 هماهنگــی وشــرکت دوره ای در جلســات 

و  اســتانی  فرمانــداری  بانــوان  امــور 
شهرســتانی در راســتای برنامــه ریــزی جهــت 

ارتقــای ســالمت بانــوان ایرانــی
محیــط  اداره  و  بــا شــهرداری  هماهنگــی 
آمــوزش  طبیعــی:))  ومنابــع  زیســت 
ــا در راســتای  ــان ســالمت و خانواره داوطلب
حفــظ محیــط زیســت و دفــع بهداشــتی 

زبالــه(( 
اســتانداری  بانــوان  امــور  بــا  هماهنگــی 
:)) برگــزاری همایــش بــزرگ در فــدك 
اســتانداری  اموربانــوان  همــکاری  بــا 
تربیــت  وفرمانداری،بهزیســتی، 
ــا  ــایر نهاده ــرورش و س بدنی،آمــوزش و پ
و ارگانهــا بــا موضــوع آموزشــی ترویــج 
ــزار  ــش از ه ــرکت بی ــا ش ــان  ب ازدواج آس

هــا(( خانــواده  و  جوانــان  بــرای  نفــر 
ادارات  بــا  جلســات  برگــزاری 
ســفیران  متخصــص،  مختلف)داوطلــب 
ســالمت( در راســتای تقویــت همکاریهــای 
ــه  ــی ب ــود مراقبت ــوزش خ ــی و آم ــن بخش بی
شــرکت کننــدکان بــا هــدف ارتقــای ســواد 
ســالمت کارمنــدان دولــت در بخشــهای 

مختلــف
هماهنگــی جــذب خیریــن و واقفیــن جدیــد: 
)اطالعــات در حــال جمــع آوری می باشــد.( 
ــی  ــزات اداری )صندل ــدادی تجهی ــا تع ضمن
ودســتگاه فشــار ســنج و میــز کارمنــدی تــب 

ــز و کپســول اکســیژن  ســنج ، دســتگاه دیالی
و ... توســط خیریــن خریــداری شــده اســت.
 هماهنگــی و آمــوزش مراقبیــن ســالمت 
جــذب  راســتای  در  خصوصــی  بخــش 
تقویــت  و  توســعه  و  ســالمت  داوطلبــان 
همکاریهــای بیــن بخشــی و افزایــش جلــب 
شهرســتان  هــر  در  مردمــی  مشــارکتهای 

جلســه  2 مجــری 
ــم 14 آذر روز  ــزاری مراس ــی برگ  هماهنگ
متمرکــز  صــورت  بــه  داوطلــب  جهانــی 
ــون  ــا جــذب 50 میلی اســتانی و شهرســتانی ب

ــالمت ــان س ــر از داوطلب ــان و تقدی توم
هماهنگــی جهــت اعــزام مربیــان و داوطلبــان 
ســالمت نمونــه بــه مشــهد مقــدس بــه تعــداد 

15 نفــر
برنامــه  واجــرای  هماهنگــی 
ــوان و  ــی بان ــه ســالمت مل هفت

مردان)ســبا و ســما(
ــن  ــرای کمپی ــی و اج هماهنگ
و  نمــک  مصــرف  کاهــش 
آمــوزش  و  قنــد  و  چربــی 
مســتقیم خانوارهــا و توزیــع 
ایــن  در  پمفلــت  و  پوســتر 

راســتا
کارگاههــای  و  هــا  برنامــه  در  شــرکت 
و  زاهــدان  در  آذر   14 کشوری)مراســم 
ــب  ــه و داوطل ــی نمون ــط و مرب ــر از راب تقدی
متخصــص و خیــر- کارگاه کشــوری خــود 

)... مراقبتــی و 
خصــوص  در  روزه  دو  کارگاه  اجــرای 
خــود مراقبتــی بــا مشــارکت واحــد آمــوزش 
بهداشــت در راســتای جــذب ســفیر ســالمت 

ــی  ــود مراقبت ــعه خ و توس
و  ســل  آموزشــی  کارگاه  برگــزاری   
 5 درمــان  و  شناســایی  و  ســل  بیماریابــی 
ــه  ــای تابع ــل در واحده ــه س ــار مبتالب نفربیم
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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکي ایالم

معرفــي اجمالــي از حــوزه معاونــت بهداشــتي دانشــگاه 
ــالم: ــکي ای ــوم پزش عل

شبکه بهداشت و درمان تحت پوشش : 10
ــهري و  ــتایي ، ش ــهري، روش ــي ش ــتي درمان ــز بهداش مراک

ــتایي :61   روس
پایگاه بهداشتي: 19 

جمعیت تحت پوشش استان : 573072نفر
دعــوت از کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکي و داوطلبــان 
اســتان جهــت  ســطح  ادارات کل  متخصــص  ســالمت 
شــرکت در پیــاده روي بــه مناســبت هفتــه ســالمت بــا 
شــعار غلبــه بــر دیابــت و اهــدائ جوایــز در بیــن 40نفــر از 

ــدگان  ــرکت کنن ش
تدوین برنامه عملیاتي سال 1395

ــکاري  ــا هم ــل ب ــي س ــار فصل ــدي آم ــع بن ــل و جم تکمی
ــه  ــال ب ــارم 94( و ارس ــه چه ــه ماه ــالمت )س ــان س داوطلب

ــتي  ــت بهداش ــوزه معاون ح

ــتي و  ــز بهداش ــالمت مراک ــان س ــه داوطلب ــوت از کلی دع
درمانــي و خانــه هــاي بهداشــت جهــت شــرکت درکالس 
ــر  ــه ب ــا شــعار غلب ــه ســالمت ب آموزشــی در خصــوص هفت

ــت  دیاب
و  جامعــه  ســالمت  مرکــز  در  ســالمت  چــادر  برپــاي 
ــون  ــي همچ ــت های ــام فعالی ــتان و انج ــجدجامع شهرس مس
انــدازه گیــري قــد و وزن ، بررســي BMI- انــدازه گیــري 
فشــارخون بــراي 250نفــر ، توزیــع پمفلــت  در بیــن 800نفر 

ــالت ــالمت مح ــان س ــط داوطلب توس
 ، دیابــت  هــاي  زمینــه  در  آموزشــي  برگــزاري کالس 
ــالمت  ــان س ــت داوطلب ــي جه ــوادث رانندگ ــوانح و ح س

محــالت مراکــز بهداشــتي و درمانــي  شــش گانــه
برگــزاري کالس آموزشــي خــود مراقبتــي جهــت مراقبــان 

ســالمت و داوطلبــان ســالمت محــالت
ــي  ــتي درمان ــز بهداش ــالمت در مرک ــب س ــذب داوطل ج

ــر ــداد 10نف ــه تع ــزاردر( ب ــدر و ه ــهر )باقرص ــیه ش حاش
جــذب داوطلــب ســالمت جدیــد در خانــه بهداشــت 
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ضمیمــه ماژیــن و مرکــز بهداشــتي درمانــي 
شــهید معیــري بــه تعــداد 3نفــر

برگــزاري 13کالس آموزشــي از مجموعه 
ــوق  ــاي ف ــالمت و کالس ه ــان س داوطلب
برنامــه در 5مرکــز بهداشــتي و درمانــي 

ــتان ــطح شهرس س
تهیــه پمفلــت در مــورد معرفــي واحــد 

مردمــي   مشــارکت 
بــا  برگــزای کالس آموزشــی »آشــنای 

ســل« بــا هــدف آمــوزش ســل بــرای داوطلبــان ســالمت در 
ســه ماهــه اول ســال 95 توســط آقــای رضــا خاکــی واحــد 
ــا بیمــاری هــا بــرای رابطیــن بهداشــتی در تاریــخ  مبــارزه ب

ــران. ــت مه ــبکه بهداش ــس ش ــالن کنفران 95/2/7 در س
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــت« ب ــر دیاب ــه ب ــی »غلب ــزاری کالس آموزش برگ
ســالمت توســط آقــای مهــدی نظــری واحــد مبــارزه بــا بیمــاری هــا 
بــرای داوطلبــان ســالمت در تاریــخ 95/2/7 در ســالن کنفرانــس 

ــران ــت مه ــبکه بهداش ش
ــا  ــدف ارتق ــا ه ــاد« ب ــگیری ازاعتی ــی »پیش ــزاری کالس آموزش برگ
ــط  ــالمت توس ــان س ــرای داوطلب ــن ب ــتی رابطی ــواد بهداش ــطح س س
خانــم مریــم ســجادیان کارشــناس بهداشــت روان در تاریــخ 95/2/7 

ــران ــس شــبکه بهداشــت مه در ســالن کنفران
ــدف  ــا ه ــی« » ب ــگیری از خودکش ــی »پیش ــزاری کالس آموزش برگ

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

ــران ــت مه بهداش
شــرکت در آمارگیــری ســال 94 کــه در دو ماهــه اول ســال 95 
ــت  ــه بهداش ــالمت در خان ــان س ــط داوطلب ــود توس ــده ب ــل ش تکمی

ــه چنگول
برگــزاری کالس آمــوزش »تــب مالــت« توســط خانــم  مریــم منتــی 

داوطلــب ســالمت روســتای بانرحمــان در تاریــخ 95/1/18
برگــزاری کالس آموزشــی »هپاتیــت و ایــدز«  توســط آقــای ایــوب 
ــاالب در  ــتای چ ــورزان روس ــور به ــه رحمانپ ــم  جازی ــی وخان بخت

ــاالب ــت چ ــه بهداش ــخ 95/1/17 در خان تاری
ــای   ــط آق ــل« »  توس ــت و س ــب مال ــوزش »ت ــزاری کالس آم برگ
ایــوب بختــی وخانــم  جازیــه رحمانپــور بهــورزان روســتای چــاالب 

ــاالب ــت چ ــه بهداش ــخ 95/2/4 در خان در تاری
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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  
ــی چــورس شهرســتان  ــان ســالمت در مرکــز بهداشــتی درمان ــا همــکاری داوطلب ــاره  ب مرکــز بهداشــت شهرســتان چایپ

ــد.  ــا شــعار کاهــش مصــرف نمــک، شــکر و روغــن را برگــزار نمودن ــه  ســالم ب ــاره  صبحان چایپ
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مرکز بهداشت ماکو 
برنامــه  ســالمت  هفتــه  مناســبت  بــه 
ــرك  ــدف  تح ــا ه ــی ب ــی ورزش آموزش
هــای  بیمــاری  کاهــش  بــرای  بدنــی 
ــوان  ــارك بان ــت و فشــار خــون در پ دیاب

 . برگــزار گردیــد  ماکــو  شهرســتان 

مرکز بهداشت ارومیه 
مرکــز بهداشــت ارومیــه بــا همــکاری داوطلبــان ســالمت  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.
ــا همــکاری داوطلبــان ســالمت  ــا شــعار تحــرك بدنــی و کاهــش بیمــاری هــای دیابــت و فشــار خــون ب روز جمعــه ب

زنــگ کاهــش دیابــت و فشــارخون بــه صــدا در آمــد.
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معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز

ــه شهرســتانها در خصــوص جــذب  ــا کلی ــه ب ــق نام عقــد تواف

تمهیــدات  بــه  توجــه  بــا  شــهری  و  روســتایی  داوطلــب 

شهرســتان مربوطــه وپتانســیل هــای موجــود در شهرســتان  

تدویــن دســتورالعمل داوطلبیــن و فرمهــای داوطلبیــن در 

مجتمــع هــای ســالمت و طراحــی کارت داوطلــب بــرای 

داوطلبیــن مجتمــع هــای ســالمت

تدوین تقویم آموزشی برای داوطلبین سالمت محالت 

ــوزش  ــرای کارشناســان آم برگــزاری کارگاه اســتانی ســل ب

در  وزارت  توافــق  انجــام  )جهــت  شهرســتانها  ســالمت 

خصــوص آمــوزش ســل بــه داوطلبیــن(

از  بعــد  و  از آمــوزش  قبــل  تشــخیصی  ارزشــیابی  انجــام 

آمــوزش کتابهــای داوطلبیــن) ســل و اشــکال دارویــی  (

تهیــه شناســنامه داوطلبیــن )روســتایی و شــهری ( بــه تفکیــک 

شهرســتانها 

برگــزاری کارگاه تربیــت مربیــان داوطلبیــن در شهرســتانهای 

ــاد،  ــتان آب ــس، بس ــکان، هری ــهر، مل ــد ، آذرش ــکو ، مرن ) اس

ــز ، خداآفریــن( جلفــا، تبری

ــات  ــات هی ــالت در جلس ــالمت مح ــن س ــکاری داوطلبی هم

ــالمت( ــنجی س ــی )نیازس ــتی درمان ــز بهداش ــای مراک امن

برگــزاری مراســم روز جهانــی داوطلــب در شهرســتانهای 

تابعــه بــا  اعتبــار تخصیــص یافتــه 1002000000ریــال در 

ســال 1394

برگــزاری جشــنواره غــذای ســالم وهمایــش ســالمت  روان 

ــاص140000000   ــالمت واختص ــن س ــارکت داوطلبی ــا مش ب

ــن ــای داوطلبی ــت هدای ــال باب ری

انجــام ویزیــت رایــگان در شهرســتانها بــرای داوطلبیــن و 

ــا ــک آنه ــه ی ــای درج ــواده ه خان

)فعالیتهــای بــرون بخشــی (تعامــل بــا ســایر ادارات و 
ارگانهــا:

برگــزاری 5 همایــش مشــترك بااســتانداری بــا موضــوع کرامت انســانی 
ــت  ــی، پاسداش ــا خودمراقبت ــان ب ــایع زن ــرطانهای ش ــگیری از س و پیش
میــراث فرهنگــی،  بهداشــت روان ،تغذیــه در خانــواده بــا شــرکت 

ــز  ــتان تبری ــالت شهرس ــالمت مح ــن س داوطلبی

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

ســالمت محــالت شهرســتان تبریــز

جهاد کشاورزی )شیالت(:
ــن  ــر از داوطلبی ــور 330 نف ــا حض ــالم ب ــذای س ــنواره غ ــزاری جش  برگ
ســالمت محــالت شهرســتان تبریــز و تهیــه 102نــوع غــذا بــا محوریــت 

ــاالر اندیشــه شــهرداری تبریــز ــان در ت آبزی
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برگزاری جشنواره های غذای سالم در شهرستانهای تابعه 
سازمانهای مردم نهاد :

ــتی کاوه  ــرکت بهزیس ــک ش ــا کم ــی ب ــای زندگ ــوزش مهارته آم
ــه ای  ــای 5 جلس ــی دوره ه ــر ط ــاق اطه ــاد میث ــردم نه ــازمان م وس

ــز  ــتان تبری ــهری شهرس ــز ش ــن مراک ــرای داوطلبی ب

همــکاری موسســه خیریــه ســبالن هادیشــهر بــرای برگــزاری کالس 
ــیه  ــان و س ــتای لیوارج ــن روس ــرای داوطلبی ــی ب ــای زندگ مهارته

ســران جلفــا

سازمان انتقال خون ایران :
ــالمت  ــوزش س ــان آم ــرای کارشناس ــتانی ب ــزاری کارگاه اس برگ

ــتان ــت اس ــز بهداش ــتانها در مرک شهرس
ــر  ــی ب ــران مبن ــون ای ــال خ ــازمان انتق ــط س ــزارش توس ــال گ ارس
افزایــش 21درصــد اهــدای خــون در اســتان بعــد از برگــزاری 

جلســات آموزشــی داوطلبیــن ســالمت در ســال 94
شهرداری :

فعــال ســازی خانــه هــای ســالمت شــهرداری بــا کمــک داوطلبیــن 
ســالمت محــالت )شهرســتان تبریز(ســال 94

ــا ســایر گروههــای  )فعالیتهــای درون بخشــی (تعامــل ب
کارشناســی اســتان :

گروه تغذیه :
برگــزاری همایــش مشــترك بــرای داوطلبیــن ســالمت محــالت و 

ــا شــرکت) 225نفــر ( در ســال 94 ادارات در هفتــه ســالمت ب

گروه بهداشت محیط : 
برگــزاری همایــش دخانیــات و اعتیــاد بــرای داوطلبیــن ادارات در 

ــال 94 ــر(در س ــتان )50 نف ــت اس ــز بهداش مرک

گروه سالمت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد :
ــا عنــوان کنتــرل خشــم  برگــزاری همایــش مشــترك بهداشــت روان ب
افســردگی و اضطــراب باشــرکت )235 نفر(داوطلبیــن ســالمت  و 

ــال 94 ــتان در س ــت اس ــز بهداش ــز در مرک ــتان تبری شهرس

گروه سالمت خانواده :
شــرکت 500 نفــر از داوطلبیــن شهرســتان تبریــز در همایــش ســالمت 

بــاروری )ســالن پتروشــیمی (ســال 94
همــکاری در زمینــه ترویــج فرزنــدآوری بــا مشــارکت داوطلبیــن 

ســالمت ســال94

گروه بالیا :
همــکاری در زمینــه آمــوزش خانوارهــا و تکمیــل فــرم بررســی 
وهمــکاری بــا گــروه بالیــا و بهداشــت محیــط در اجــرای طــرح 

اســکو پایلــوت آمــوزش خانوارهــا در شهرســتان 

نمونه ای از اقدامات انجام شده در شهرستان تابعه : 
زمینــه  در  ســالمت  هفتــه  بــا  مرتبــط  هــای  همایــش  برگــزاری 
خودمراقبتــی و دخانیــات و اعتیــاد و ســالمت روان در کلیــه شهرســتانها 

ــال 94 ــی س ــم آموزش ــق تقوی طب
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همــکاری بــا شــوراها و دهیــاران در جلــب افــراد واجــد شــرایط بــرای 
داوطلــب ســالمت 

برپایی سفره سالمت در روستای اسداغی شهرستان مرند 

برپایی مسابقات ورزشی در شهرستان تبریز و جلفا 
تهیه روزنامه دیواری و مقاالت مرتبط با سالمت در شهرستان تبریز 

همایــش پیــاده روی در روســتای باویــل اســکو و روســتای دیــده بــان و 
یامچیــو تپــه شــهدا )یومــوری تپــه(و دولــت آبــاد و کندلجمرنــد

برپایــی نمایشــگاه صنایــع دســتی منطقــه یالقوزآغــاج و مرکــز 
ــد  ــدت مرن وح

پخــت غذاهــای ســنتی توســط داوطلبیــن مرکــز بهداشــتی درمانــی 
وحــدت مرنــد

برگــزاری مراســم ســفره بازکنــی در روســتای حــاج آقــای بســتان 
ــن  ــوی خیری ــه از س ــل هزین ــن و تقب ــارکت  داوطلبی ــا مش ــاد ب آب
ــه حاضریــن در  ــه کلی ــه مطالــب آموزشــی ب ســالمت روســتا و ارائ

ــتا  ــن روس مراســم توســط داوطلبی

شــرکت دادن داوطلبیــن در قرعــه کشــی هــای قــرض الحســنه  
ماهانــه در چارویمــاق 

ــیر  ــب ش ــتان عج ــن شهرس ــرای داوطلبی ــی ب ــی اردوی تفریح برپای
ــال 94 در س

در  ســالمت  مــروج  هــای  برنامــه  در  داوطلبیــن  دادن  مشــارکت 
جلفــا روســتاهای 

ــت  ــنجش و ثب ــه س ــن در سرشــماری ســاالنه و برنام همــکاری داوطلبی
ــاق ــتان چاراویم ــزار در شهرس ــرم اف ــماری در ن ــات سرش اطالع

برگــزاری برنامــه هــای متنــوع بــا مشــارکت داوطلبیــن ســالمت محــالت 
از جملــه :

کوه پیمایی در شهرستان تبریز و مرند 
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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ــه  ــتی کلی ــای بهداش ــالمت در پایگاهه ــتگاه س ــزاری ایس برگ
مراکــز ســالمت جامعــه اســتان بامشــارکت داوطلبــان ســالمت

همایشــهای پیــاده روی مراکز مجــری برنامــه باحضور580نفرازداوطلبان 
سالمت.

برگزاری 5 جلسه آموزشی عملی میوه آرایی و سبزی آرایی

برگــزاری 15نمایشــگاه مــواد غذایــی ) پیشــگیری از دیابــت( باهمــکاری 
داوطلبــان ســالمت مراکــز مجــری جهت1060نفرازمــردم

برگزاری9 جشنواره صبحانه سالم مراکز مجری برنامه 
باحضور160نفرازداوطلبان سالمت

همایش دیابت مراکز مجری برنامه جهت 670نفرازداوطلبان سالمت

برگــزاری جلســات آموزشــی درزمینــه  موضوعــات مختلــف 
ســالمت  داوطلبــان  توســط  مــردم  اقشــار  جهــت   ســالمت 
درایســتگاههای ســالمت ،  چادرهــای ســالمت ، مســاجدو کالس 

ــرآن    ــای ق ه

BMI اندازه گیری  فشارخون، وزن ومحاسبه
جهت1938نفرازاقشارمختلف مردم 
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معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  زنجان  
برگــزاری کارگاه »غلبــه بــر دیابــت بــا مشــارکت جامعــه« در ســالن 
ــر  ــور 70 نف ــا حض ــان ب ــتان زنج ــت شهرس ــز بهداش ــات مرک اجتماع

ــای ســالمت ــب ســالمت پایگاهه داوطل
ــا  ــالمت از پایگاهه ــن س ــط مراقبی ــی توس ــزاری کالس آموزش برگ

ــالمت  ــب س ــر داوطل ــوزش 300 نف ــت آم جه
آمــوزش 7350 خانــوار توســط 300 داوطلــب ســالمت در 592 

ســاعت آموزشــی در طــول هفتــه ســالمت
شــرکت 130 نفــر داوطلــب ســالمت در همایــش غلبــه بــر دیابــت در 

ســالن مرکــز آموزشــی روزبــه 
آمــوزش نمادیــن در درب منــازل توســط 20 نفــر از داوطلبــان 
ســالمت مرکــز بهداشــتی درمانــی شــماره 6 شــهری بــا حضــور 
ــا شــعار »غلبــه  ریاســت محتــرم مرکــز بهداشــت شهرســتان زنجــان ب

ــه«  ــارکت جامع ــا مش ــت ب ــر دیاب ب
شــرکت 55 نفــر داوطلــب ســالمت در برنامــه صبحانــه ســالم، ورزش 
دســته جمعــی و مســابقه دو در پــارك بانــوان و اهــداء کارت هدیــه 

بــه 5 نفــر اول مســابقه 
شــرکت 22 نفــر داوطلــب ســالمت در همایــش غلبــه بــر دیابــت در 

ســالن مرکــز آموزشــی درمانــی ولیعصــر )عــج( 
طراحــی پمفلتــی بــا عنــوان معرفــی داوطلبــان ســالمت در شــهر 

زنجــان جهــت جــذب داوطلــب ســالمت
ــتی در  ــبتهای بهداش ــه مناس ــالمت در کلی ــان س ــه داوطلب ــوزش ب آم
طــول ســال )کالســهای فــوق برنامــه( توســط مربیــان )هفتــه ســالمت  

روان -تغذیــه ســالم - التــور- دیابــت- انفلــو انــزا - ســرطان- ایــدز-
ســالمت زنــان- قلــب ســالم -تــب مالــت- مــواد مخــدرو......(

آمــوزش بــه خانوارهــای تحــت پوشــش توســط داوطلبــان  و توزیــع 
پمفلــت و تراکــت آموزشــی در طــول ســال

برنامــه ریــزی و هماهنگــی  برنامــه هــای اموزشــی و تفریحــی 
و فرهنگــی داوطلبــان ســالمت در هفتــه ســالمت  و برگــزاری 
ــواده  جشــنواره غــذای ســالم و مســابقات ورزشــی و پیــاده روی خان
هــای داوطلبــان و آمــوزش بــه خانوارهــا و توزیــع پمفلــت در هفتــه 

ــالمت  س
ــان ســالمت  ــه 193 نفــر از داوطلب ــا ســل ب ــاب اشــنایی ب امــوزش کت
ــری  ــرم پ ــل  ف ــان  و تکمی ــط مربی ــتایی توس ــهری و روس ــز ش مراک
تســت  بــرای 20 درصــد خانوارهــا  و امــوزش بــه 3750 نفــر توســط 
داوطلبــان ســالمت  و معرفــی  و مراجعــه 132 نفــر مشــکوك بــه ســل  

بــه مراکــز بهداشــتی جهــت تهیــه نمونــه خلــط 
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معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کردســتان

phcشــهری  برنامــه  دراجــرای  ســالمت  داوطلبــان  همــکاری   -

و...( هــا  مراقبــت  )سرشــماری،پیگیری 
 برگــزاری کالس درخصــوص فرزندپــروری توســط واحدســالمت 

روان جهــت داوطلبــان ســالمت 
ــه روش نویــن مشــارکتی  - برگــزاری کارگاه بازآمــوزی آمــوزش ب

جهــت مربیــان برنامــه داوطلبــان ســالمت 
- برگــزاری همایــش ازدواج ســالم باهمــکاری واحدســالمت خانواده 

وجمعیــت )مدارس(جهــت داوطلبان ســالمت 
ــر 40  ــه ازاي ه ــن ســالمت ب ــزي جهــت جــذب داوطلبی ــه ری - برنام
خانــوار یــک نفــر همزمــان بــا انجــام سرشــماري جمعیتــي در برنامــه 

Phc شــهري توســط هــر مراقــب در محــدوده جمعیتــي مربوطــه 

در  مربیــان  و  پایگاههــا  مســئولین  توجیهــي  جلســه  برگــزاري   -
خصــوص نحــوه اجــرای برنامــه داوطلبــان ســالمت در پایــگاه 

ســالمت
-  تقدیــر از داوطلــب نمونــه شهرســتان کامیــاران ســرکار خانم حفصه 
پیکاربرســان کــه از ســال 67 داوطلــب ســالمت مــی باشــنددرهمایش 

تقدیرازفعــاالن عرصه ســالمت 
- تدوین طرح جامع عملیاتی برنامه داوطلبان سالمت 

- تهیه عملکردوگزارش وضعیت برنامه داوطلبان سالمت  
برنامــه  در  ســالمت  داوطلبــان  مشــارکت  کارگاه  برگــزاری   -

اســتان درســطح  برنامــه  وشــروع  خودمراقبتــی 
- برگــزاری مســابقات )مقالــه نویســی ، نقاشــی و....  (دربیــن داوطلبان 
ــه  ــا ب ــتان ه ــت شهرس ــز بهداش ــط مراک ــزه توس ــالمت واهداءجای س

برتریــن آثاربــه مناســبت هفتــه ســالمت
ــا  ــه همــراه ب ــت وتغذی ــی باموضــوع دیاب - برگــزاری جشــنواره غذای

ــه نفــرات برتــر ــه واهــداء جایــزه ب آمــوزش تغذی
- بازدیدتعــدادی از داوطلبــان ســالمت از اماکــن تهیــه وتوزیــع 

شهرســتان موادغذایــی 
ــان ســالمت  ــای توانمندســازی  جهــت داوطلب - برگــزاری کالس ه

در شهرســتان هــا
ــب  ــالمت  قط ــان س ــازی داوطلب ــریه مج ــه نش ــذاری دبیرخان - واگ

شــمالغرب بــه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان 
عضونشــریه  باحضوردانشــگاههای  نشســت  اولیــن  وبرگــزاری 
)آذربایجــان غربی،آذربایجان شــرقی،ایالم ،کرمانشاه،لرســتان،قزوی

ــل( ــان واردبی ن،مراغه،زنج
- همــکاری داوطلبــان ســالمت در  ) برنامــه هــای سرشــماری - برنامه 

هــای مربــوط به هفتــه ســالمت -برپایــی تمایشــگاه پویایــی وبالندگی 
خانواردربرابربالیا،بیماریابــی  ارزیابــی  فــرم  تکمیــل  جمعیــت- 
ــای  ــتان ه ــل درشهرس ــاری س ــگیری از بیم ــای پیش ــوزش راهه وآم

تحــت پوشــش اســتان کردســتان و........ (
ــی  ــوع بررس ــه باموض ــه برنام ــوط ب ــوزال مرب ــن پروپ ــه وتدوی - تهی
ــه  ــال ب ــالمت وارس ــان س ــکاری داوطلب ــع هم ــه قط ــوط ب ــل مرب عل
شــورای HSRمعاونــت بهداشــتی دانشــگاه بامشــارکت مرکزبهداشــت 

ــتی  ــت بهداش ــوان ومعاون ــتان مری شهرس

مشارکت داوطلبان سالمت درانجام سرشماری مناطق شهری

برگزاری همایش ازدواج سالم درجوانان جهت داوطلبان سالمت

برگزاری کارگاه خودمراقبتی جهت مربیان داوطلبان سالمت 

برگــزاری نمایشــگاه ازدواج ســاده درشهرســتان سروآبادبامشــارکت 
ــالمت ــان س داوطلب
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معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه 
ــی  ــه مل ــان ســالمت ادارات درموردبرنام 1- توانمندســازی داوطلب

خودمراقبتــی، تغذیــه ســالم 
ــروه  ــهدمقدس در2گ ــه مش ــه ب ــالمت نمون ــان س ــزام داوطلب 2- اع
7 نفــره کــه یــک گــروه آن مطابــق برنامــه وزارتــی بــوده وگــروه 

ــت بهداشــتی دانشــکده انجــام پذیرفــت. دوم بامســاعدت معاون
3- برگــزاری جلســه توجیهی-آموزشــی برنامــه ملــی خودمراقبتــی 

بــرای داوطلبــان ســالمت
ــای  ــالمت واعض ــان س ــرای داوطلب ــگان ب ــت رای ــام ویزی 4- انج
ــای  ــه ه ــی وخان ــتی درمان ــز بهداش ــواردر مراک ــک خان ــه ی درج

ــت بهداش
5- تخفیف برای فرانشیز آزمایشات داوطلبان سالمت

6- همــکاری داوطلبــان ســالمت محــالت در جلســات هیــات 
ــای بهداشــتی درجهــت  ــه ه ــی وخان ــای مراکزبهداشــتی درمان امن

ــالمت ( ــنجی س ــکالت سالمت)نیازس ــل مش ح
7- آمــوزش کتــاب آشــنایی باســل بــه داوطلبــان ســالمت مراکــز 
شــهری روســتایی توســط مربیــان وآمــوزش ســل بــه 25890خانوار 
توســط داوطلبــان ســالمت و150مــورد شناســایی افــراد مشــکوك 

بــه ســل توســط داوطلبــان ســالمت
8- برگــزاری جلســه آموزشــی بــرای داوطلبــان ســالمت محــالت 
دررابطــه بــا آمادگــی خانوارهــا در بالیــا توســط گــروه مدیریــت 

بحــران
9- آمــوزش بــه داوطلبــان ســالمت درکلیــه مناســبتهای بهداشــتی 
درطــول ســال توســط مربیــان داوطلبــان ســالمت )ســالمت روان، 
تغذیــه ســالم ،التــور، دیابــت، آنفلوآنــزا، ســرطان، ایــدز، ســالمت 
ــه  ــع بهداشــتی زبال ــت، موادمخدر،دف ــب مال ــان، قلــب ســالم، ت زن

ــه خانوارهــای تحــت پوشــش و....( و پیگیــری انتقــال پیامهــا ب
10- انتقــال آمــوزش بــه خانوارهــای تحــت پوشــش توســط 
داوطلبــان ســالمت وتوزیــع پمفلــت وتراکــت آموزشــی درطــول 

ســال
11- اســتفاده از داوطلبــان ســالمت محــالت در کمپیــن هــای 

بهداشــتی
12-برگــزاری همایــش پیــاده روی بــرای داوطلبــان ســالمت 

بهداشــتی درمناســبتهای  محــالت 

توانمندسازی داوطلبان سالمت ادارات در مورد برنامه ملی خودمراقبتی

اعزام داوطلبان سالمت نمونه به مشهد مقدس

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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ریزه كاری های خانه داری

صحرائــی  اکــرم  کننــدگان  آوری  گــرد  و  تهیــه 
مشــارکتهای  جلــب  برنامــه  مســئول  کارشــناس 
مردمــی دانشــگاه  اردبیــل ،مریــم عیــدی، معصومــه 
عیدی،صدیقــه صمــد زاده داوطلبــان ســالمت مرکــز 

جاویــد محســنی

 بــرای جــدا کــردن پوســت نــازك روی بــادام ، آنهــا 
ــد و ســپس  ــرار دهی ــه در آب جــوش ق را دو دقیق
در آب ســرد بگذاریــد و بــه راحتــی پوســت آنهــا را 

جــدا کنیــد . 
 بــرای گرفتــن پوســت هلــو در تهیــه مربــا و کمپــوت 
، هلوهــا را یــک دقیقــه در آب بجوشــانید و بعــد 

ــد . پوســت بگیری

ــا را از وســط دو  ــو ، آنه ــردن زرد آل ــرای خشــک ک ب
نیــم کــرده ، هســته را در آوریــد و روی ســینی 
ــوی  ــینی محت ــد و س ــر را داغ کنی ــد . ف ــر بگذاری ف
برگــه هــا را در فــر داغ قــرار دهیــد حــرارت فــر را 
ــاز  ــر را ب ــد . الی در ف ــم کنی ــل تنظی ــه روی حداق ب
ــه  ــد و چنانچ ــر بزنی ــا س ــه آنه ــب ب ــد و مرت بگذاری
ــا  ــد ت ــه جــا کنی ــا ب ــرو رو و ج ــا را زی الزم اســت آنه
نســوزند . وقتــی کــه خشــک شــدند ســینی را از فــر 

ــد .  خــارج کنی

ریزه کاری های خانه داری
ــه آن  ــر پیتزاب ــه پنی ــی ک ــردن ظروف ــز ک ــرای تمی  ب
ــا آب ســرد و  چســبیده اســت ، بهتــر اســت آن را ب

ــویید .  ــویی بش ــع ظرفش مای
 هنــگام اســتفاده از منقــل بــرای تهیــه کبــاب ، یــک 
ورق کاغــذ آلومینیومــی ) فویــل ( در کــف آن قــرار 
ــی  ــرارت م ــدید ح ــث تش ــم باع ــن کار ه ــد . ای دهی
شــود و هــم تمیــز کــردن منقــل را آســان مــی کنــد .

باعــث  ســیر  کــردن  خــرد  و  گرفتــن  پوســت   
ــری از  ــرای جلوگی ــود . ب ــی ش ــتها م ــبندگی دس چس
ایــن مشــكل ، حبــه هــای ســیر را ابتــدا دو دقیقــه 
بگذاریــد  ســرد  آب  در  ســپس  و  جــوش  آب  در 
پــس از آن پوســت بگیریــد . توجــه داشــته باشــید 
هنــگام مصــرف ســیر جوانــه ســبز وســط آن راجــدا 

ــد .  کنی
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ــه نــكات زیردقــت  ــرای انتخــاب طالبــی شــیرین ب  ب
شــود:

ــی  ــر م ــه نظ ــر ب ــنگین ت ــدازه اش س ــه ان ــبت ب  نس
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 آلومینیومــي 
طبــخ نكننــد زیــرا باعــث مســمومیت مــی شــود . 
ــر  ــل ه ــد داخ ــی توانی ــزی ، م ــخ فانت ــه ی ــرای تهی  ب
قالــب یــک گیــالس یــا آلبالــو قــرار دهیــد . و بعــد در 

قالــب آب بریزیــد و بگذاریــد یــخ ببنــدد . 

ــاك  اگــر مــی خواهیــد لكــه ای را از روی ظــرف مســی پ
ــد . ــاز بمالی ــرش پی ــد ، روی آن یــک ب کنی

ــان   لكــه هــای روی کاغــذ دیــواری رامــی تــوان بامغــز ن
ســفید پــاك کــردآن را گلولــه کنیــد ، ســپس روی لكــه 

هــای مــورد نظــر بمالیــد . 

بــرای تمیــز کــردن مایكروفریــک بــرش لیمــو را در ظــرف 
آب بیندازیــد ، داخــل مایكروفــر بگذاریــد تــا گــرم 
شــود . وقتــی بخــار آب بــر روی دیــواره هــای داخــل فــر 
نشســت ، آن را خامــوش کنیــد و پــس از مــدت کوتاهــی 

کــه فــر خنــک شــد ، آن را تمیــز کنیــد .
بــرای جلوگیــري از زنــگ زدن ســیم ظرفشــویی یــک 
لیــوان پالســتیكی 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 
ــد  ــراغ گاز بگذاری ــپس روی چ ــد س ــرار دهی ــل( ق )فوی
ــا حــرارت شــعله آرام آرام آب آن را بگیــرد و خشــک  ت

ــد. کن
بــرای پــاك کــردن ماهیتابــه یــا قابلمــه هایــی که ســوخته 
و َتــه گرفتــه، هرگــز بــا قاشــق یــا دیگــر وســایل فلــزی 
بــه جــان آنهــا نیفتیــد، زیــرا نتیجــه چیــزی جــز خراشــیده 
ــرای آن  ــد بود.ب ــه نخواه ــا قابلم ــه ی ــه ماهیتاب ــدن ت ش
کــه ایــن کار را بــه راحتــی انجــام دهیــد بــه روش زیــر 
عمــل کنید:تــه ظــرف ســوخته مقــدار زیــادی جــوش 
شــیرین بریزیــد و آن قــدر آب بــه آن اضافــه کنیــد 
کــه فقــط مرطــوب شــود؛ بگذاریــد چنــد ســاعت بمانــد. 
معمــواًل بــا ایــن اقــدام مــی توانیــد قســمت ســوخته را 
ــه راحتــی بشــویید. لكــه هــای  ــد کنیــد و ظــرف را ب بلن
ــه  ــه ت ــذا ب ــواًل غ ــه معم ــی ک ــم از ظروف ــخت را ه سرس
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 

ــانید. ــه بجوش دقیق
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پاك کردن لكه شمع :
 اگــر روی موزاییــک لكــه شــمع ریختــه شــد، پــس از پــاك 
کــردن شــمع اضافــی، کمــی ســرکه گــرم روی لكــه بریزیــد 
ســپس بایــد در آب ولــرم، لكــه را شســته و خشــک کنیــد، 

ســپس بــا بــراق کننــده موزاییــک آن را تمیــز کنیــد.
 لكــه شــمع اگــر روی پارچــه و فــرش ریختــه شــد بــا لبــه 
ــه  ــمع را از روی پارچ ــت، ش ــن اس ــه ممك ــا ک ــا آنج کارد ت
پــاك کنیــد، ســپس در دو طــرف پارچــه، کاغــذ خشــک 
کــن، دســتمال کاغــذی یــا روزنامــه قــرار داده روی آن 
ــذ  ــه کاغ ــده و ب ــمع، ذوب ش ــد. ش ــی بگذاری ــوی مالیم ات
مــی چســبد و لكــه از بیــن مــی رود، پنبــه ای را بــه الــكل 

ــد. ــش دهی ــرار داده و مال ــه ق ــد و روی لك ــته کنی آغش
 اگــر شــمع بــر روی کاغــذ دیــواری چكیــد و کاغــذ دیــواری 
ــا کارد از روی  ــل شستشــو اســت ، اول شــمع را ب غیرقاب
دیــوار جــدا کنیــد . ســپس بــا یــک مــداد پــاك کــن آن را 

خــوب تمیــز کنیــد.
 اگــر شــمع روی وســایل چوبــی جــال دار چكیــد. در چنیــن 
حالتــی شــمع را نبایــد تراشــید یــا ســمباده کشــید . 
کافــی اســت قســمت لــک شــده را بــه آرامــی بــا آب گــرم 

ــد. ــاك کنی ــه پ ــا پنب بشــویید و فــورًا ب
 اگــر لكــه شــمع بــر روی تابلوهــای نقاشــی چكیــد، در ایــن 
صــورت بــا تیغــه کارد شــمع را پــاك کنیــد، و بعــد بــا آب 
نیــم گــرم و صابــون و اســفنج آن را بشــویید و پــاك کنیــد 
ــمت  ــت روی قس ــه مالیم ــی را ب ــه نخ ــک پارچ ــپس ی . س

شســته شــده بكشــید، اثــری از لكــه باقــی نمــی مانــد. 

لكه زنگ زدگی بر روی لباس :
ــه آن را  ــک نیم ــرده و ی ــه ک ــرش را دو نیم ــو ت ــک لیم ی
آغشــته بــه نمــک کــرده ، بــر روی لكــه بمالیــد. پــس از 

ــا آب بشــویید. پــاك شــدن لكــه، لبــاس را ب

 لكه روغن: 
ــا  بــرای پــاك شــدن لكــه روغــن مــی توانیــد لبــاس را ب
پــودر ماشــین لباسشــویی بشــویید . لكــه فــورًا از بیــن 

مــی رود.

 لكه چسب :
یــک تكــه پارچــه را آغشــته بــه ســرکه کــرده و روی 
چســب بگذاریــد. چســب، ســفتی خــود را از دســت داده 

و از لبــاس جــدا مــی شــود.

لكه جوهر :
ــا  ــرش ی ــر روی ف ــیاه ب ــر س ــردن جوه ــن ب ــرای از بی ب
لبــاس، مقــداری ماســت روی محــل لكــه ریختــه و بــا 
ــن کار را  ــه ای ــد مرتب ــد. چن ــع کنی ــت را جم ــق ماس قاش

ــی رود. ــن م ــاًل از بی ــه کام ــد، لك ــرار کنی تك
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گانــه  ده  هــای  مهــارت 
گــی ند ز

امــروزه تغییــرات گســترده اي در شــیوه زندگــي افــراد یــک جامعــه 
بــه وجــود آمــده  اســت و ایــن تغییــرات باعــث شــده افــراد بســیاري 
ــا مســائل زندگــي را نداشــته باشــند.  از جامعــه توانایــي رویارویــي ب
مهارت هــای زندگــی مجموعــه ای از مهارت هــا و شایســتگی های 
فــردی و گروهــی اســت کــه افــراد را بــرای زیســتن در کلیــه شــرایط 

ــازد.   ــد می س ــي توانمن زندگ
ــر  ــرد عــالوه ب ــا ف ــن مهارت ه ــری  و تســلط در ای ــا یادگی ــان ب همزم
ــه  ــی ب ــردی و اجتماع ــی ف ــادل در زندگ ــش و تع ــه آرام ــیدن ب رس
ایفــای نقــش در زندگــی خــود می پــردازد و بــا مســولیت پذیــری و 
پاســخگویی مناســب بــه نیازهــای فــردی و اجتماعــی زندگــی انســان 
ــئولیت  ــان آگاه، مس ــک انس ــی از زندگــی ی ــروز، الگــوی متفاوت ام

ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــر را ب پذی
ایــن توانایي هــا در قالــب ده مهــارت تحــت عنــوان مهارت هــاي 

ــت. ــده  اس ــف ش ــي تعری زندگ
ــد  ــي مانن ــکالت روان ــا مش ــوان ب ــا مي ت ــن مهارت ه ــري ای ــا فراگی ب
ــم و  ــي، خش ــدگي، کمروی ــي، طرد ش ــراب، تنهای ــردگي، اضط افس
عــدم توانایــي برقــراري ارتبــاط بــا اطرافیــان بــه شــیوه مناســب مواجــه 

شــد. 

اضطراب)اســترس(، افســردگي، کمرویــي، شکســت، اختالفــات 
ــي از  ــي روان ــکالت روح ــایر مش ــي و س ــاي روح ــویي، ضربه ه زناش
ــوژي  ــرفت تکنول ــا پیش ــد. ب ــري مي باش ــع بش ــج در جوام ــائل رای مس
ــرده  ــدا ک ــش پی ــي افزای ــاي روح ــي بحران ه ــدن زندگ ــیني ش و ماش

اســت.
همــه مــا گاهــي در زندگــي بــا مســائل و مشــکالتي مواجــه مي شــویم. 
ــا کمــک  ــه م ــي کــه ب ــن مشــکالت داشــتن مهارت های ــان ای در جری
ــم  ــه کنی ــر مشــکالت خــود غلب ــه بهتریــن شــکل ممکــن ب ــا ب ــد ت کن

ــد. ــم مي باش مه
ســختي ها فرصــت مناســبي بــه مــا مي دهنــد تــا خــود، زندگــي 
ــاط  ــر نق ــان ب ــا اطمین ــم و ب ــرار دهی ــي ق ــورد بازبین ــان را م و روابط م
قــوت خــود، در جهــت برطــرف کــردن نقــاط ضعــف خویــش تــالش 

ــم. کنی
ــرز  ــه ط ــا ب ــد ی ــي بمانن ــده، باق ــل نش ــي ح ــم زندگ ــائل مه ــر مس اگ
صحیحــي برطــرف نشــود، اضطــراب و فشــار روحــي تولیــد مي کننــد 

ــد.                                                                          ــرار مي ده ــر ق ــت تاثی ــان را تح ــت روان م و بهداش
 مهارت هاي زندگي شامل: 
 * مهارت مدیریت استرس

 * مهارت روابط بین فردي موثر
 * مهارت حل مساله و تصمیم گیري

 * مهارت مدیریت خشم و عصبانیت
 * مهارت مقابله با خلق منفي 

* مهارت خودآگاهی و همدلی
* مهارت تفکر نقاد 

* مهارت برقراری ارتباط موثر 
* مهارت رفتار جرات مندانه 

* مهارت مدیریت زمان 
ــردی  ــي ف ــد در ارتقــاء ســطح ســالمت روان ــن مهارت هــا مي توانن  ای
و اجتماعــی افــراد موثــر بــوده و زندگــي مولــد و ســالم روحــي روانــي 
را در مــا ایجــاد کننــد.در شــماره هــای آینــده مجلــه در مــورد کلیــه 

مهــارت هــا بحــث خواهــد شــد.

منابع: 
 1- دکتر فتي الدن ، دکتر موتابي فرشته ، محمد خاني شهرام ، کاظم زاده مهرداد 

2-دکتر موتابي فرشته ، دکتر فتي الدن: آموزش مهارت هاي زندگي ویژه دانشجویان،1391
3-کریس. ال. کلینکه، ترجمه محمد خاني شهرام: مهارت هاي زندگي

4-جاللیــان ناهیــد، ســمواتی ملیحــه، چراغــی زهــرا، مــرادی رحیــم، ســال 1391،مهــارت هــای زندگــی 1 از مجموعــه آموزشــی داوطلبــان 
ســالمت ، کتــاب ســوم -  ســالمت 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 
ســالمت روانــی و عاطفــی، حــوزه ای از ســالمت اســت کــه توجــه و تمرکــز 
ــا  ــر مــواردی ماننــد ارتقــای خصایــل مطلــوب شــخصیتی، تعامــل مثبــت ب ب
دیگــران بــه نحــوی کــه بــه ایجــاد محیــط اجتماعــی ـ عاطفــی مثبتــی منجــر 
شــود، کســب و حفــظ معیارهــای ســالمت شــخصیت، گزینــش رفتارهایــی 
ــای  ــیوه ه ــه ش ــات ب ــراز احساس ــد، اب ــت کن ــالمت روان حفاظ ــه از س ک
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 

ــخت دارد. ــرایط س ــری در ش ــاف پذی ــول و انعط ای معق
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. 
ــا دیگــران تعامــل خواهــم کــرد کــه  ــه شــیوه ای ب 2ـ مــن ب
ــود:  ــر ش ــی منج ــی مثبت ــی ـ عاطف ــط اجتماع ــق محی ــه خل ب
محیــط اجتماعــی ـ عاطفــی هــر فــردی را کیفیــت ارتباطــات و تعامــالت او 
بــا دیگــران شــکل مــی دهــد. شــیوه تعامــل فــرد بــا اعضــای خانــواده اش مــی 
توانــد بــر محیــط اجتماعــیـ  عاطفــی او تاثیــر بگــذارد. اگــر محیــط اجتماعی 
ــالمت  ــطح س ــد س ــی توان ــر م ــن ام ــد ، ای ــت باش ــردی مثب ــر ف ــی ه ـ عاطف
ــی فــرد را ارتقــاء دهــد، چــرا کــه در ایــن صــورت راحــت  عاطفــی و روان
تــر مــی توانــد نیازهــا و خواســته هایــش را بــه اطرافیــان گفتــه و احساســات 

ــراز کنــد. و عواطــف خــود را اب

ــاء  ــخصیت ام را ارتق ــالمت ش ــای س ــن معیاره 3- م
خواهــم داد: شــخصیت هــر فــرد بــه معنــای الگویــی از 
ــرد  ــر ف ــخصیت ه ــت . ش ــرد اوس ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ویژگ
ــد.  ــی کن ــز م ــران متمای ــه او را از دیگ ــت ک ــزی اس ــان چی هم
ــه  ــذارد، از جمل ــی گ ــر م ــخصیت تاثی ــر ش ــددی ب ــل متع عوام
ــن  ــت. ای ــرد و وراث ــای ف ــا، رفتاره ــرش ه ــط، نگ ــت، محی وراث
عوامــل مــی توانــد تعییــن کننــده ســطح توانایــی ذهنــی، خلقــی و 

ــد.  ــرد باش ــر ف ــتعدادهای ه اس
ویژگــی هــای شــخصیتی کــه باعــث ارتقــای ســالمت عاطفــی 
فــرد مــی شــوند عبارتنــد از : هدفمنــدی، مهربانــی، رضایتمنــدی، 
ــداری،  ــداکاری، اشــتیاق، امانت ــری، شــجاعت، ف مشــارکت پذی
بخشــندگی، صداقــت، امیــدواری، وفــاداری، خــوش بینــی، 
تحمــل، تامــل ، پایــداری، قابــل اعتمــاد بــودن، انعطــاف پذیــری، 
ــودن، مصمــم  ــن ب ــری، امی ــرام، مســولیت پذی عــزم و اراده، احت

ــاط، صمیمیــت و ... ــودن، انضب ب
4ـ مــن رفتارهایــی را انتخــاب خواهــم کــرد کــه بــه 
ســالمت روانــی ام کمــک کنــد: افــراد ســالم هوشــیار و 
ــد زندگــی  ــان دقــت بیشــتری در رون گــوش بزنــگ هســتند. آن
ــریعتر  ــود را س ــی خ ــکالت زندگ ــد. مش ــی دهن ــان م ــود نش خ
ــرادی  ــن اف ــد. چنی ــع واکنــش نشــان مــی دهن ــه موق شــناخته و ب
ــردی ،  ــط ف ــد و از رواب ــود دارن ــی از خ ــاس خوب ــوال احس معم
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، 
ــا  ــر ژنهــای م ــا تحــت تاثی معتقــد اســت 50 درصــد از شــادی م
اســت، 10 درصــد تحــت تاثیــر محیــط و 40 درصــد 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 
ــات  ــا در طــول زندگــی خــود هیجان ــرد: همــه م ــم ک خواه
ــاص  ــاس خ ــی احس ــان نوع ــم. هیج ــی کنی ــه م ــادی را تجرب زی
بینــی، خشــم،  خــوش  افســردگی،  احســاس  ماننــد  اســت: 
اضطــراب و ... . افــراد دارای ســالمت 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 ختــالالت 

روان تنــی جلوگیــری مــی کننــد. 
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6ـ مــن از مهارتهــای مدیریــت اســترس اســتفاده خواهــم 
کرد:منظــور از اســترس واکنــش بــدن بــه عوامــل تنــش زا در مواقــع 
ــه  ــش نســبت ب ــگام واکن ــی کــه شــما هن مقتضــی اســت. همــان حالت
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 
ــرد  ــر ف ــت ب ــن اس ــنی ممک ــر س ــردگی در ه ــرد: افس ــم ک خواه
تاثیــر بگــذارد. بــرآورد مــی شــود 12 درصــد افــراد دچــار افســردگی 
هســتند. عالئمــی ماننــد غمگینــی مــداوم، نارضایتــی و بــی عالقگــی 
بــه فعالیتهــای قبلــی، خســتگی و فقــدان انــرژی، بــی فــراری، اختــالل 
خــواب و .. نشــانه هــای افســردگی هســتند. افــراد دارای ســالمت 
عاطفــی عالئــم افســردگی خــود را مــی شناســند و بــه محــض مشــاهده 
اولیــن عالئــم افســردگی از پزشــک، روانشــناس و یــا افــراد خانــواده 

یــاری مــی طلبنــد. 
ــگیری از  ــای پیش ــاز از راهکاره ــورت نی ــن در ص 8ـ م
خودکشــی اســتفاده خواهــم کــرد: خودکشــی از عــل مهــم 
ــال،  ــر ح ــه ه ــت. ب ــاله اس ــا 24 س ــراد 15 ت ــان اف ــر در می ــرگ و می م
ــب  ــکالت جل ــی از مش ــرای رهای ــی ب ــی را راه ــا خودکش ــی ه بعض
توجــه. افــراد دارای ســالمت 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 
ســالمت رونــی و عاطفــی از آن بهــره منــد هســتند. ایــن افــراد بــا هــر 
ــه  ــب ب ــای مناس ــتفاده از راهکاره ــا اس ــد و ب ــی افتن ــا نم ــکلی از پ مش
مقابلــه بــا مشــکالت و مســائل زندگــی مــی پردازنــد. ایــن افــراد روابط 
ــع مشــکل زا  ــد و در مواق ــواده و اجتمــاع دارن ــا اعضــای خان ــی ب خوب
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. 
ــد.  ــی کنن ــتفاده م ــع از آن اس ــه موق ــد و ب ــوی دارن ــی ق ــه ارتباط دامن
بســیاری از مواقــع از هنــر لطیفــه گفتــن و خندیــدن اســتفاده کــرده و 

ــار مشــکالت را کاهــش مــی دهنــد.  ب

منابع: 
-راهنمای جامع آموزش سالمت - نوید شریفی ومحمد کیاساالر

-بهداشت روان- دکتر بوالهری
 تهیــه کننــده : نســرین برخــوردار- کارشــناس بهداشــت روان معاونــت 

بهداشــتی اســتان کرمانشاه
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زمین در آستانه

 انفجار بمب

 زباله های پالستیکی

ــر  ــز جــزو کشــورهایی اســت کــه ســاالنه مقادی ــران نی *ای
زیــادی لــوازم پالســتیکی تولیــد مــی کنــد و ایــن بــه خاطــر 
ــراوان اســت  ــع نفتــی و تولیــدات پتروشــیمی ف داشــتن مناب
بــه همیــن علــت کشــور مــا یکــی از عمــده تولیــد کننــدگان 
ــر  ــرف دیگ ــی رود و از ط ــمار م ــه ش ــتیکی ب ــواد پالس م
ــتر از  ــه بیش ــتفاده هرچ ــبب اس ــه س ــی ک ــن دلیل ــم تری مه
کیســه هــای پالســتیکی شــده اســت، قیمــت ناچیــز آنهــا در 
مقایســه بــا کیســه هــای پارچــه ای و کاغــذی     مــی باشــد. 
امــا غافــل از ایــن موضــوع هســتیم کــه هزینــه جمــع آوری، 
بازیافــت، امحــاء ایــن مــواد و از همــه مهــم تــر هزینــه زیــان 
و خســارات زیســت محیطــی ناشــی از پراکندگــی آنهــا در 
ــی  ــزاف م ــیار گ ــبه و بس ــل محاس ــی غیرقاب ــط زندگ محی

باشــد.
پالســتیک غیرقابــل تجزیــه اســت و کیســه هــای نایلونــی و 
ــه طــور متوســط 500 ســال در محیــط باقــی  ــه ب کیســه زبال
ــه  ــبکی ب ــت س ــه عل ــتیکی ب ــای پالس ــه ه ــد. کیس ــی مانن م
راحتــی بــه همــراه بــاد همــه جــا پخــش مــی شــوند و بیشــتر 
ــده در  ــت ش ــی و حفاظ ــق طبیع ــا و مناط ــر از دری ــا س آنه
ــت  ــاك و در نهای ــا و خ ــی دری ــات آلودگ آورده و موجب
ــن  ــه ای ــرد و چنانچ ــد ک ــم خواهن ــت را فراه ــط زیس محی
ــک،  ــید کلریدری ــد اس ــث تولی ــوند باع ــوزانده ش ــواد س م
ــوا  ــی ه ــث آلودگ ــت باع ــین و در نهای ــمی دیوکس گاز س

ــد شــد. خواهن
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طبــق آمــار جهانــی روزانــه 3/5 میلیــون تــن زبالــه در 
ــد  ــران در تولی ــد مــی شــود کــه ســهم ای ــا تولی سراســر دنی
ــه 40 هزارتــن در روز مــی رســد کــه 1/15درصــد  ــه ب زبال
تولیــد زبالــه جهــان اســت. میــزان پالســتیک هــای تولیــدی 
ــود  ــی ش ــن زده م ــن تخمی ــزار ت ــش از 177 ه ــران بی در ای
ــوی  ــت از س ــر روز اس ــن در ه ــادل 500 ت ــم مع ــن رق ای
ــا  ــه ه ــایر زبال ــان س ــا در می ــه ه ــن کیس ــود ای ــر، وج دیگ
ــت  ــکان بازیاف ــده و ام ــا ش ــت آنه ــش کیفی ــب کاه موج
بهداشــتی کیســه هــای پالســتیکی را غیرممکــن مــی ســازد. 
کیســه هــای پالســتیکی عمدتــا از ترکیبــی پلیمــری بــه نــام 
ــن  ــی اتیلــن« ســبک درســت مــی شــوند. نیمــه عمــر ای »پل
مــاده در طبیعــت بیــن 50 تــا بیــش از 300 ســال اســت. بــه 
عبــارت دیگــر 50 تــا 300 ســال زمــان نیــاز اســت تــا نیمــی 
از مــاده پلیمــری بــه چرخــه طبیعــت بــاز گــردد.  ایــن مــدت 
زمــان در مقایســه بــا مــدت زمــان مربــوط بــه ســایر مــواد و 
همچنیــن بــا لحــاظ نمــودن شــدت تولیــد ایــن مــاده توســط 

انســان عمــق فاجعــه ای را کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور 
بــه وقــوع مــی پیونــدد را نشــان مــی دهــد. زبالــه هــای پلــی 
ــه هــای دارای مصــرف  ــا دوام تریــن گــروه از زبال اتیلــن ب
ــی از  ــرات ناش ــر اث ــالوه ب ــواد ع ــن م ــتند. ای ــی هس عموم
ــی از  ــت محیط ــر زیس ــران ناپذی ــرات جب ــی، اث دوام طوالن
جملــه روی حیــات وحــش دارنــد. بســیاری از ایــن اثــرات 
موجــب مــرگ جانــوران بویــژه جانــوران درخطــر انقــراض 

مــی شــوند.

ــر  ــود فک ــا خ ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت ــا آی ام
کرده ایــد کــه ایــن کیســه زبالــه هــا پــس 
ــدا  ــرانجامی پی ــه س ــن چ از دور انداخت

؟ می کننــد
برگرفته شده: از سایت سازمان محیط زیست

تدویــن : ناهیــد جاللیــان کارشــناس مشــارکت هــای مردمــی معاونت 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی همدان
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مقدمــه: تمــام افــراد جامعــه در برابــر حفــظ ســالمتی خــود، 
خانــواده و جامعــه مســئول هســتند. فــردی کــه امــروز متولد 
ــد، و عــاری از  ــد، مول ــوان زندگــی مفی ــد ت مــی شــود، بای

معلویــت و ناتوانــی را تــا پایــان عمــر داشــته باشــد.
25 درصــد عوامــل اثــر گــذار بــر ســالمت مربــوط بــه نظــام 
ــائل  ــه مس ــوط ب ــد مرب ــالمت، 10 درص ــات س ــه خدم ارائ
ــژاد( ، 10 درصــد  ــراد )ژنتیــک، جنســیت، ن بیولوژیــک اف
عوامــل محیطــی)آب وهــوا، مســائل زیســت محیطــی، 
آلودگــی هــوا و ...( و 50 درصــد مربــوط بــه عوامــل 

ــت.  ــادی اس ــی و اقتص اجتماع
جمعیــت  افزایــش  و  شــهر  بــه  روســتائیان  مهاجــرت 
شهرنشــینی و تغییــر در ســبک زندگــی، چالــش هــای 
فراوانــی را بــرای ســالمت 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.

ــد  ــی کن ــد م ــهری را تهدی ــه ش ــراد جامع ــه اف ــی ک خطرات
ــامل: ش

ــا، تــب مالــت،  1(بیمــاری هــای واگیــر ماننــد ســل، ماالری
هپاتیــت، ایــدز

2(افزایــش بیمــاری هــای غیــر واگیــر کــه مربــوط بــه 
ســبک زندگــی افــراد مــی باشــد.

 ماننــد: بیمــاری هــای قلبــی _عروقــی، دیابــت نــوع2، 
فشــارخون بــاال، بیمــاری هــای تنفســی ، ســرطان هــا ، 

افســردگی، اضطــراب و ســایر اختــالل هــای روانــی 
3(آســیب هــای اجتماعــی ماننــد: طــالق، اعتیــاد، خشــونت، 
ــری  ــکاری، نابراب ــل، بزه ــی، قت ــودك آزاری، خودکش ک

هــای درآمــد، بیــکاری فقــر، تــرك تحصیــل 
4(هزینــه هــای کمــر شــکن پزشــکی بــه ویــژه در بیمــاران 

مزمــن وصعــب العــالج
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ــا  ــد و ی ــه وزن دارن ــور اضاف ــردم کش ــر از م ــون نف 26 میلی
چــاق هســتند. 

نفــر   52 فــوت  باعــث  روز  هــر  ترافیکــی  حــوادث 
شــود. مــی  نفــر   2200 ومجروحیــت 

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

15 میلیون نفر از افراد کشور کلسترول باال دارند.

ــه ویــژه روانگــردان هــای صنعتــی  مصــرف مــواد مخــدر ب
ماننــد شیشــه در نوجوانــان وجوانــان تهدیــد بزرگــی اســت.

بــر اســاس سیاســتهای کلــی ســالمت ابالغــی مقــام معظــم 
ــکي  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــری، وزارت بهداش رهب
وظیفــه تأمیــن ســالمت همــه جانبــه جســمي، روانــي، 
پهنــه  اجتماعــی و معنــوی آحــاد جمعیــت ســاکن در 
ــت مناطــق  ــا اولوی ــران ب ــي جمهــوري اســالمي ای جغرافیای
کــم برخــوردار را دارد، لــذا ایــن وزارتخانــه براســاس 
ارتقــای وضعیــت ســالمت  منظــور  بــه  کــه  تعهداتــی 
مناطــق مختلــف کشــور دارد، طــرح تحــول نظــام ســالمت 
ــه  ــدای ســال 1393 ب ــان را از ابت درحــوزه بهداشــت و درم

اجــرا درآورد.
ــه  ــن مراقبت هــای اولی ــه تأمی ــن برنام هــدف ای
شــهری،  مناطــق  بــرای جمعیــت  ســالمت  

ــد. ــی باش ــایر م ــتایی و عش روس

اهداف طرح تحول نظام سالمت:
1(ارتقــای شــاخص هــای ســالمت ))کاهــش میــزان شــیوع 
آب  بــه  دسترســی  واگیــر،  وغیــر  واگیــر  بیماری هــاي 
آشــامیدنی ســالم و سیســتم مناســب دفــع فاضــالب و زبالــه، 

ــر 5ســال و....( ــر کــودکان زی کاهــش مــرگ ومی
2(افزایــش رضایتمنــدی گیرنــدگان خدمــت )مــردم( و 

ــت  ــدگان خدم ــه دهن ارائ

3(عدالــت در ســالمت از نظــر دسترســی بــه خدمــات، 
ــی از  ــت مال ــده و حفاظ ــه ش ــات ارائ ــدی از خدم بهره¬من

ــی ــه همگان ــش بیم ــتر پوش ــان در بس آن
4(بهبود کیفیت و کنترل قیمت خدمات سالمت

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

فاز اول اجرای برنامه تحول نظام سالمت :
اجــرای ایــن برنامــه از حــوزه درمــان و از اردیبهشــت ســال 
ــای تحــول در  ــه ه ــن برنام ــن ای ــد. مهمتری ــاز گردی 93 آغ

حــوزه درمــان شــامل:
1(بیمه نمودن افراد فاقد بیمه 

ــه  ــی ب ــی در بیمارســتانهای دولت ــات درمان 2(پوشــش خدم
ــدگان  ــه ش ــرای بیم ــردم ب ــی م ــه پرداخت ــه هزین ــوی ک نح
شــهری 10 درصــد و بــرای بیمــه شــدگان روســتایی 6 

ــد.  ــد باش درص
3(ترویــج زایمــان طبیعــی و حمایــت از مــردم و ارائــه 

کننــدگان خدمــات زایمــان طبیعــی
4(تقویــت کلینیــک هــای ویــژه و ارتقــای خدمــات ویزیت 

یی سرپا
5(حمایت از بیماران صعب العالج 

6(حمایــت از مانــدگاری و مقیمی پزشــکان در بیمارســتانها 
ــق محروم  و مناط

7( ارتقــای کیفیــت هتلینــگ) خدمــات مربــوط بــه همــراه 
بیمــاران( در بیمارســتان هــای دولتــی

فازدوم اجرای برنامه تحول نظام سالمت:
فــاز دوم برنامــه تحــول ســالمت مربــوط بــه حوزه بهداشــت 
ــات  ــاز خدم ــن ف ــد در ای ــاز گردی ــاه 1393 آغ ــرداد م از م
نویــن ســالمت و مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی درمانــی بــه 

جمعیــت شــهری، روســتایی و عشــایر ارائــه مــی گــردد.
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ــه تحــول نظــام  ــات در برنام ــه خدم نحــوه ارائ
ــالمت: س

خدمــات ســالمت: شــامل فعالیت هایــی اســت کــه منجــر بــه 
ارتقــاء ســالمت، پیشــگیری، تشــخیص، درمــان و مراقبــت 
اختــالالت  ســایر  و  جراحــت  بیمــاری،  و  ناخوشــی  از 
جســمی، روانــی، اجتماعــی و ]معنــوی[ در افــراد می شــود. 
خدمــات بهداشــت عمومــی: خدمــات ســالمتی هســتند کــه 
کل جمعیــت را هــدف قــرار مــی دهنــد ترویــج ســالمت، 
واگیــردار،  بیماری هــای  کنتــرل  پیشــگیری،  خدمــات 
بیماری هــای غیرواگیــر، بهداشــت محیــط، آمادگــی و 

ــه ای.  ــت حرف ــران و بهداش ــخ در بح پاس
برنامه تحول نظام  سالمت

 سنگ زير بناي عدالت و پيشرفت در ارائه خدمات 
سالمت 

ــه خدمــات  ــرای ارائ واحدهــای تعییــن شــده ب
ســالمت:

پایگاه هــاي ســالمت: بــه ازاء هــر 12500 نفــر جمعیــت 

ــات  ــاد مي گردد.خدم ــالمت ایج ــگاه س ــک پای ــهری ی ش
ــامل: ــالمت ش ــگاه س ــده در پای ــه ش ارائ

1(خدمات/مراقبت هــای اولیــه ســالمت کــه در پایگاه هــاي 
ســالمت ارائــه مــی شــود عبارتنــد از: پیشــگیری و آمــوزش 
ــاس  ــا براس ــان بیماری ه ــخیص و درم ــردی، تش ــالمت ف س

بســته خدمتــی
2(خدمــات جامعــه محــور )بهداشــت عمومــی( شــامل: 
خدمــات بهداشــت محیــط و کار، بهداشــت مــدارس، 
مبــارزه بــا بیماری هــاي واگیــردار و غیرواگیــر و آســیب ها 
و جراحــات، پیشــگیری و ترویــج ســالمت هســتند کــه 
هــدف آنهــا جامعــه اســت. ایــن خدمــات توســط نیروهــای 

ــردد. ــه مي گ ــالمت ارائ ــب س مراق
مراکــز ســالمت جامعــه: بــه ازاء هــر 37500 نفــر جمعیــت 
یــک مرکــز ســالمت جامعــه وجــود دارد. ایــن مرکــز 
وظیفــه پشــتیبانی و پذیــرش ارجاعــات خدمــات درمانــی و 
ــن  ــده دارد. ای ــالمت را بعه ــاي س ــی از پایگاه ه پاراکلینیک
خدمــات شــامل مشــاوره هاي تغذیــه و رژیــم درمانــی، 
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ــی،  ــم درمان ــه و رژی ــاوره هاي تغذی ــات شــامل مش  خدم
رفتارهــای  اعتیــاد،  دخانیــات،  تــرك  بدنــی،  فعالیــت 
ــا  ــان ی ــری مبتالی ــت و پیگی ــالمت روان، مراقب ــر، س پرخط
ــد  ــر خواه ــای غیرواگی ــر بیماریه ــل خط ــدگان عوام دارن

ــود. ب
ــع  ــتاي مناف ــالمت در راس ــام س ــول نظ ــه تح برنام
اجتماعــي، برقــراري عدالــت و گســترش بهداشــت 

در ســطح كشــور مــی باشــد.
نقــش داوطلبــان ســالمت محلــه در اجــراي بهتــر 

ــالمت ــول نظام س تح
تجربــه در اجــراي طرح هــا و برنامه هــاي فراگیــر در ســطح 
کشــور ماننــد بســیج ملــي واکسیناســیون نشــان داد، کــه از 
در  آموزش هایــي  بــراي  مي تــوان  ســالمت  داوطلبــان 
ســطح وســیع اســتفاده کــرد. لــذا باتوجــه بــه وســعت برنامــه 
تحــول نظــام ســالمت در شــهر و ارتبــاط مســتقیم داوطلبــان 
ســالمت بــا جامعــه  بــراي توجیــه مــردم در زمینه هــاي 
ــرد: ــره ب ــالمت به ــان س ــي  داوطلب ــوان از توانای ــل مي ت ذی

بــرای  ســالمت  نظــام  تحــول  برنامــه  اهــداف  بیــان   *
پوشــش تحــت  خانوارهــای 

ــز  ــالمت و مراک ــای س ــف پایگاه ه ــرح وظای ــی ش * معرف
ــه ــه مــردم محل ســالمت جامعــه ب

*همــکاری بــا مراقبیــن ســالمت جهــت شناســایی جمعیــت 
تحــت پوشــش پایــگاه ســالمت

شناســایی  جهــت  ســالمت  مراقبیــن  بــا  همــکاری   *
ســالمت  پایــگاه  پوشــش  تحــت  هــدف  گروه هــای 
* همــکاری بــا مراقبیــن ســالمت جهــت شناســایی افــراد در 

معــرض خطــر تحــت پوشــش پایــگاه ســالمت 
* آموزش خانوارها در خصوص رعایت سیستم ارجاع

ــال،  ــژه گروه هــاي هــدف) اطف ــري مراقبت هــای وی *پیگی
ســالمندان ومــاردان بــاردار و....(

ــائل  ــورد مس ــش در م ــت پوش ــاي تح ــوزش خانواره *آم
ــا ســالمت ــط ب مرتب

ازدواج،  مــرگ،  )تولــد،  جمعیتــي  وقایــع  *گــزارش 
مهاجــرت( خانوارهــاي تحــت پوشــش بــه پایگاه هــای 

ســالمت
*جلــب مشــارکت مــردم محلــه بــرای حــل مشــکالت 
فاضــالب،  و  زبالــه  بهداشــتی  محیطی)دفــع  بهداشــت 

فرهنگــی و  .....(،اجتماعــی 
*مشــارکت داوطلبــان ســالمت در برنامــه خودمراقبتی)هــر 
داوطلــب ســالمت مــی توانــد ســفیر ســالمت خانــواده خــود 

و 5 خانــوار تحــت پوشــش خــود باشــد.( 
خیریــن  جلــب  در  ســالمت  داوطلبــان  *مشــارکت 
سالمت)شناســایی خیریــن ســالمت در محله، جلــب خیرین 
بــرای همــکاری بــا پایــگاه هــا و مراکــز ســالمت ، معرفــی 
ــود  ــکالت وکمب ــکاس مش ــالمت، انع ــز س ــه مرک ــر ب خی

ــالمت. ــن س ــه خیری ــز ب ــا و مراک ــگاه ه ــطح پای ــای س ه
*مشــارکت داوطلبــان در خصــوص آمــوزش شــیوه هــای 

زندگــی ســالم بــرای مــردم محلــه
ــت،  ــي س ــالمت راه ــام س ــول نظ ــه تح برنام

ــواده ــای خان ــه ه ــش هزین ــرای کاه ب

منابع
ــکی،معاونت  ــوزش پزش ــان وآم ــت ودرم 1(وزارت بهداش
بهداشــت، مرکــز مدیریت شــبکه ، مهر1394، دســتورالعمل 
اجرایــی برنامــه تامیــن و ارتقــاء مراقبتهــای اولیه ســالمت در 
ــان در  ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــترش و تقوی ــب گس قال

مناطــق شــهری،
ــکی،معاونت  ــوزش پزش ــان وآم ــت ودرم 2(وزارت بهداش
ــالمت در  ــام س ــول نظ ــه تح ــال 1393، برنام ــت، س بهداش

ــت ــوزه بهداش ح
ناهیــد جاللیــان کارشــناس مشــارکت هــای   : تدویــن 
مردمــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

ــدان هم
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ابقه
مس

آلزایمر

1-در بیماری آلزایمر چه تغییراتی در بافت مغز ایجاد می گردد؟                                                                                                        

                                                                                                       
 أ.مرگ سلولهای مغزی                             

                                                                                                       
 ب.کاهش اندازه مغز                                  

                                                                                                       
 ج.تراکم غیر عادی پروتئین در بافت مغز          

                                                                                                       
 د.همه موارد                                      

2-کدام گزینه از عوامل 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

3-مهمترین برنامه 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 کنندگان خدمات زایمان طبیعی

 د.همه موارد
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ــه نمــی  4-کدامیــک جــزء خدمات/مراقبت هــای اولیــه ســالمت کــه در پایگاه هــاي ســالمت ارائ
باشــد؟

 أ.پیشگیری 
 ب.آموزش سالمت فردی

 ج.مبارزه با بیماری هاي واگیردار و غیرواگیر
 د.مشاوره تغذیه
تب مالت:

5-کدامیک از عالئم بیماری تب مالت نمی باشد؟
الف(تب          ب(پرخوری                      ج(تعریق شبانه                          د(دردعضالنی 

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

ب( خودداری  از مصرف  مواد لبنی مشکوك  مانند شیرخام ، پنیر تازه ،خامه  و سرشیر غیرپاستوریزه 
ج( استفاده  از دستکش ، کاله ،ماسک ، عینک  و روپوش  مناسب  دردامپزشکان ، دامداران  و پرسنل کشتارگاه ها

د( همه موارد

      

 
         

خنامه
پاس

ب دجالف

1

2

3

4

5

6
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بله  

بله  

بله  

بله  
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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
ــوم   ــلوز مرس ــام  بروس ــه  ن ــات  ب ــه  در حیوان ــت ک ــب مال ت
اســت ،یکی  از بیماریهــای  عفونــی  قابــل  انتقــال  بیــن  انســان  
تــب   نظیــر:  نام های دیگــری   بــا  و  می باشــد  حیــوان   و 
مــواج ، تــب  مدیترانــه ای  و بیمــاری هــزار چهــره نیــز نامیــده  
ــام  فصــول  ســال وجود دارد،  ــن  بیمــاری  در تم می شــود. ای
ــز یعنی زمــان  زایــش  و شــیردهی  دام هــا  ــا در بهــار و پایی ام

بیشــتردیده  می شــود.
بروســلوز یــک  بیماری  عفونی  اســت  که مهمتریــن راه  ورود 
میکــروب  بــه  بــدن  حیــوان  از طریــق  دســتگاه  گوارش اســت  
ــوان  ســرایت   ــه  حی ــه  ب ــوده  و زبال ــه  آل ــه  وســیله  علوف کــه  ب

می کنــدو باعــث  شــیوع  بیمــاری  می گــردد. کارکنــان  
کشتارگاهها،فروشــگاههای  گوشــت ، دامداریهــا بیشــتر در 
معــرض  ابتــال بــه  این بیمــاری  هســتند. ایــن  بیمــاری  در گاو، 
خــوك ، بــز و گوسفندمشــاهده  می گردد.بیمــاری  از طریــق  
بــه  صــورت  خــام  وفرآورده هــای   مصــرف  شــیرآلوده  
ــه انســان  ســرایت  می کنــد، ولــی  گوشــت  و  ــوده  ب لبنــی آل

ــند. ــأآلودگی  می باش ــر منش ــتی  کمت ــای  گوش فرآورده ه
عامل بیماری :

ایــن   می باشــد.  »بروســال«  به نــام   باکتــری   نوعــی    
ــری  کــه   ــوع  اســت . نوعــی  از باکت ــد ن میکــروب دارای  چن
ــل   ــده  می شــود،مهمترین  عام ــز دی ــا در گوســفند و ب عمدت
بیمــاری  در انســان  است .بروســلوز بــه عنــوان یکــی از 
مهمتریــن بیماریهــای مشــترك انســان و دام محســوب مــی 

ــردد گ
میزبــان وشــرایط زیســت محیطــی: تب  مالــت  بیشــتر بیماری  
مــردان  بالــغ ، به  خصــوص  کشــاورزان ، دامــداران ، چوپانان ، 
کارمنــدان   دامپزشــکان  می باشــد.  ســالخان ،  قصابــان ، 
آزمایشــگاه ها نیــز درمعــرض  خطــر ویــژه  قــرار دارنــد 
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ــادوش   ــودکان  نیزدوش ــان  و ک ــون  زن ــا چ ــور م ــا درکش ام
معــرض  خطــر  امــور دامداری مشــغولند در  بــه   مــردان  
قــرار دارند،بــه  همیــن  دلیــل  55 درصــد مبتالیــان  رامــردان  
ــان  و کــودکان  تشــکیل می دهند. در شــرایطی   ــه  را زن و بقی
را  بهداشــتی   اســتانداردهای   پــرورش دام   مراکــز  کــه  
ــع ،   ــت .تراکم  درمرات ــایعتر اس ــت  ش ــب  مال ــد ت نداشته باش
بارندگــی ، نبــود نــور خورشــید واقدامهــای  غیربهداشــتی  در 
ــد فراهم کــردن  شــیر و گوشــت  همگــی  زمینه انتشــار  فرآین
ــه   ــراف  گاوی  ک ــط اط ــاعد می کنند.محی ــلوز را مس بروس
ــوده   ــدت  آل ــه  ش ــد ب ــع  کن ــروب  دف ــد از خودمیک می توان
محیطی مناســب   شــرایط  در  بیمــاری   کننده اســت .عامل  
از نظــر رطوبــت ، در ادرار ومدفــوع  حیوانــات  هفته هــا 
و گاه  ماههــا زنــده  می مانــد. ایــن  باســیل  در پنیــر تــازه  
هفتــه   تاهشــت   شــیرخام   از  حاصــل   پاســتوریزه   وغیــر 
ــن   ــی رود. ای ــن  نم ــردن  از بی ــا منجمدک ــد و ب ــده  می مان زن
ارگانیســم  تاچهــل  روز در خــاك  خشــک  آلــوده  بــه ادرار، 
ــوان   ــان  حی ــوالت  زایم ــحات  واژن  ومحص ــوع  و ترش مدف
مبتــال، زنده می مانــد و در خــاك  مرطــوب  خیلی بیشــتر 
ــاك   ــرد وخ ــال در ادرار 6 روز در گ ــت  دارد.بروس مقاوم
ــا 4  ــره  ت ــه  و در ک ــا 10هفت ــاك  ت ــه  و در آب  و خ 6 هفت
هــوای   در  حیوانــات   مدفــوع   ودر  می مانــد  باقــی   مــاه  
آزاد 100روز و در دمــای  8 درجــه  ســانتی  گرادبیــش  از 
ــت   ــه  عل ــت  ب ــری  در ماس ــد، این باکت ــی  می مان ــال  باق یکس
ــای   ــت  ودر دم ــی  نیس ــه  زندگ ــادر ب ــیدالکتیک  ق وجوداس

60 درجــه  بــه  مــدت  10 دقیقه نابــود می شــود
راههای  سرایت  بیماری  به  انسان 

 تماس غیر مستقیم 
ــال در  ــری بروس ــتوریزه  ، باکت ــی غیرپاس ــوالت لبن  محص
ــد از طریــق شــیر، بســتنی،  ــوده مــی توان ــات آل شــیر حیوان

کــره و پنیــر غیرپاســتوریزه بــه انســان انتقــال یابــد . همچنیــن 
ــز  ــم پ ــا نی ــام ی ــت خ ــق گوش ــد از طری ــی توان ــری م باکت

ــه انســان منتقــل شــود  ــوده ب ــات آل شــده حیوان

تماس مستقیم 
 بــه  صــورت  تمــاس  مســتقیم  بابافتهــای  حیــوان  آلــوده  نظیــر 
خون ،ترشــحات  رحمــی  و ترشــحات  جنین ســقط شــده . 
ــل  ــر منتق ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــب از ف ــال اغل ــری بروس باکت
نمیگــردد، امــا در مــوارد کمیــاب زنــان بطــور نــادری 
ازطریــق بــارداری یــا شــیردهی مــی  تواننــد بیمــاری را بــه 

ــد.  ــال دهن ــوزادان خــود انتق ن
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عالیم  بیماری :
دوره  نهفتگی بیمــاری  )از زمــان  تمــاس  بــا منبــع  عفونت تــا 
بــروز عالیــم ( اغلــب  بیــن  1 تــا 3 هفته اســت ، ولــی  گاهــی  تــا 6 
ــکل   ــه  سه ش ــم  ب ــاری ، عالی ــدت  بیم ــاس  ش ــد. براس ــاه  می باش م

ــد. ــن  بروزمی کن ــاد و مزم ــت  ح ــاد، تح ح
ــه   ــدن  ب ــی  ب ــی ، درد عموم شــکل  حــاد: بیمــار دچــار لرزناگهان
خصــوص درد پشــت  و تعریــق  شــدید می شوداشــتهای  خــود را 
ــا  ــردد، ضمن ــتی  می گ ــف  و سس ــد و دچارضع ــت  می ده از دس

ــاه  نمی گــذرد. ــش  از 3 م ــم  بی ازشــروع  عالی
ــکایت   ــد. ش ــروصدا می باش ــاز آن بی س ــاد: آغ ــت  ح ــکل  تح ش
اصلی بیمــار از ضعــف  و خســتگی  اســت . از آغازبیمــاری  نیــز 3 

ــاه  می گــذرد ــا 12 م ت
ــک   ــش  از ی ــاری  بی ــخیص  بیم ــر از زمان تش ــن : اگ ــکل  مزم .ش
ــود. ــه  می ش ــد مزمن گفت ــال باش ــوز مبت ــرد هن ــذرد و ف ــال  بگ س
ــق   ــی  و تعری ــتهایی ،درد عضالن ــب ، بی اش ــار ت ــه  دچ ــرادی  ک اف
ــکوك   ــوده  یامش ــای  آل ــا دام ه ــاس  ب ــابقه  تم ــوده  وس ــبانه  ب ش
ــی   ــای  لبن ــا از فرآورده ه ــد ی ــوان  می نماین ــت  را عن ــب  مال ــه  ت ب
ــه   ــش  ب ــرای  انجام آزمای ــت  ب ــد، الزم  اس ــتفاده  نموده ان آلوده اس

ــد ــی  ارجــاع  گردن پزشــک  مرکــز بهداشــتی  درمان
 

تشخیص:
پــس از مشــاهده عالئــم بیمــاری  ، فــرد بایــد بــه پزشــک 
جهــت  تــا  کنــد  مراجعــه  بهداشــتی    مرکــز  نزدیکتریــن 
داده شــود.  ارجــاع  آزمایشــگاه  بــه  تشــخیصی  آزمایشــات 

درمان:
ــون،  ــش خ ــام آزمای ــا انج ــاري ب ــي  بیم ــخیص  قطع ــس از تش پ
مصــرف   و  نســبی  اســتراحت   دوره   یــک   شــامل   درمــان  
آنتي بیوتیک آغــاز مــی شــود.در ایــن مــورد معمــوالً الزم  نیســت  
ــي   ــت تمام ــه مي بایس ــود. البت ــدا ش ــران  ج ــار از دیگ ــه  بیم ک
ــي   ــواده  کــه  ممکــن  اســت  از همــان  محصــول  لبن اعضــاي  خان
ــرار  ــش  ق ــه  و آزمای ــوده  مصــرف  کــرده  باشــند تحــت  معاین آل
ــا  و  ــتفاده از آنتي بیوتیک ه ــامل اس ــوال ش ــان معم ــد. درم گیرن
ــت  ــي  اس ــاي عضالن ــکین درده ــراي  تس ــد درد ب ــاي  ض داروه
رژیم هــای  درمانی متفاوتــی  بــرای  درمــان  بیمــاران  مبتــال به تــب  
مالــت  توصیــه  می شــود، لیکــن  هیــچ گاه از یــک  دارو بــه  تنهایــی  
در درمــان  بیمارنبایــد اســتفاده  کــرد )مگــر در زمان حاملگــی  و 
ــه  )دو  ــل  8 هفت ــان  حداق ــول دوره  درم ــک (. ط ــه  پزش ــا توصی ب
ماه (می باشــد کــه البتــه انجــام همــه ایــن مــوارد مي بایســت 

ــرد. ــج صــورت پذی تحــت نظــارت پزشــک معال
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پیشگیری
1-خــودداری  از مصــرف  مــواد لبنی مشــکوك  ماننــد شــیرخام ، 

پنیــر تازه ،خامــه  و سرشــیر غیرپاســتوریزه 
صــورت   بــه   فرآورده های لبنــی   و  شــیر  از  اســتفاده    -2
ــتوریزه   ــیر پاس ــودن  ش ــترس  نب ــورت در دس ــتوریزه ، در ص پاس
ــا5 دقیقه بعــد از جــوش  آمــدن ،  ــه  مــدت  3ت باجوشــاندن  شــیر ب

بــه  از بیــن  رفتــن  کلیه عوامــل  میکروبــی  مطمئــن  شــوید
ــوالت   ــا فض ــگام  کار ب ــی  درهن ــک  تنفس ــتفاده  از ماس 3-  اس

ــل  ــه  اصطب ــا ورودب ــی  ی حیوان
4 - دور نگه  داشتن  حیوانات  ازمحل  زندگی  انسان 

ــوش   ــک  و روپ ــک ، عین ــتکش ، کاله ،ماس ــتفاده  از دس 5-  اس
مناســب  دردامپزشــکان ، دامــداران  و پرسنل کشــتارگاه ها.

-  آمــوزش  طــرز تهیــه  پنیــر تــازه  به کلیــه  خانوارهــای    6
روســتایی  بــه  ایــن  طریق کــه  ابتــدا شــیر را بــه  مــدت  3تــا5  
ــیر  ــر ش ــر3 لیت ــه  ازای  ه ــت  ب ــان  حال ــانیده  و در هم دقیقه جوش
یــک  لیــوان  آب  ماســت  و یــا به یــک  لیتــر شــیر 250 گــرم  
ــدن   ــدن  و جداش ــه  ش ــس  از دلم ــرده  پ ــه  ک ــت  ترش اضاف ماس
ــا پارچــه   ــه  کــرده  ب ــه  آن اضاف ــر از آب  مقــدار الزم  نمــک  ب پنی
صافــی  آبگیــری  وپــس  از ســفت  شــدن  مصــرف  نماییــد. 
ــیر  ــاندن  ش ــتوریزه  و بدون جوش ــر پاس ــورت  غی ــه  ص ــر ب اگرپنی
ــداری   ــک  نگه ــاه  در آب  نم ــتی  دو م ــود حداقل بایس ــه  ش تهی

ــود. ــرف  ش ــپس  مص وس
7 -گــزارش  کتبــی  بیمــاری  بــه  مرکزبهداشــت  شهرســتان  و 

ــتان  اس

راههای  پیشگیری  در دام ها
1-واکسیناســیون  گوســاله های  مــاده در ســن  3 تــا 6 ماهگــی  بــا 

واکســن  مربوطــه
2 - واکسیناســیون  بــره  و بزغالــه  از 3ماهگــی  تــا یــک  مــاه  قبــل  

ــری  باواکســن  مربوطــه. از جفت گی
3 - جدانمــودن  دام هــای  ســقط شــده از بقیــه  گلــه  و جلوگیــری  
وجفــت   جنینــی   رحمــی ،  ترشــحات   بــا  تماس مســتقیم   از 

ــده  ــقط ش ــای  س دام ه
4 - خونگیــری  و انجــام  آزمایشــهای الزم  بــر روی  دام هــای  

ــتارگاه ــه  کش ــوده  ب ــای  آل ــت  دام ه ــکوك  وهدای مش
  5 -  اقدامــات  بهداشــتی  شــامل  تهیــه  وتــدارك  محیــط زیســت  
تمیــز برای گله هــای  گاو و گوســفند و دفــع  صحیــح ادرار و 

مدفــوع  آنهــا

عوارض بروسلوز
ــن   ــت  و بی ــد اس ــن  1 - 30 درص ــلوز بی ــوارض  بروس ــیوع  ع ش
بیماران مبتــال بــه  بروســال ملــی  تنســیس  چــون  بیماری زایــی  
بیشــتری  داردعــوارض  بیشــتری  نیــز ایجــاد می کنــد بطــور کلــی  
بــا بــه  تأخیرانداختــن  درمــان  بیــش  از 60 روز عــوارض  بیمــاری  
ــه  خــون  در  ــری  ب ــده  می شــود. گســترش  باکت در هــر ارگانی دی
ــاری   ــوارض  بیم ــی  ع ــی  بعض ــت  دارد، ول ــاد عوارض دخال ایج
مربــوط بــه  واکنــش  بدن نســبت  بــه  آنتــی  ژن  میکــروب  بروســال 

می باشــد

ــت  ــب مال ــلولز )ت ــارزه بابروس ــوری مب ــای کش ــع :راهنم منب
ــیرزادی  ــا ش ــد رض ــر محم ــی ،دکت ــر محمدزینل ــف دکت (-تالی

تهیه کننده :
فاطمــه اســدزاده کارشــناس جلــب مشــارکت مردمی شهرســتان 

کو ما
  فاطمــه عبــدل زاده - داوطلــب ســالمت دانشــکده علــوم 
پزشــکی مراغــه ،  مرکــز بهداشــتی درمانــی شــماره 8 زنــده یــاد 

ــهپوری ــر ش ــم دکت خان
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معاونت بهداشتی ایالم ) داوطلب سالمت نمونه (
                     الهام رحمتي 

با بیش از 10سال سابقه فعالیت دربرنامه داوطلبان  سالمت 
شــرکت فعــال در کالس هــاي آموزشــي و حضور بــه موقع در 
کالس هــا همــکاري فعــال در برنامــه هــاي ملــي ومنطقــه ایــی  
هماننــد ) خورانــدن قطــره فلــج اطفــال ، آمارگیــري خانــواده 

هــاي تحــت پوشــش پایــگاه در طــرح پزشــک خانــواده شــهري (
همکاري با مربیان بهداشتي و حضور در مدارس براي اجراي طرح فلوراید تراپي

معاونت بهداشتی تبریز)مربی نمونه ( 

                   ثریا الف زاده

مربــی نمونــه  برنامــه داوطلبــان ســالمت شهرســتان 
بــه  ســالمت  داوطلبــان  تبریزجــذب  اهر،دانشــگاه 

نتظــار تعدادموردا
ــبت  ــالمت درمناس ــان س ــارکت داوطلب ــت ومش ــت فعالی ــزی جه ــه ری برنام

ــا ــن ه ــانی ،کمپی ــالع رس ــای اط ــیج ه ــای بهداشتی،بس ه

معاونت بهداشتی ایالم )مربی نمونه (
                     افسانه احمدي

 با بیش از 20سال سابقه مربیگري 
ــبک و  ــه س ــي ب ــاي آموزش ــم کالس ه ــزاري  منظ برگ
شــیوه مشــارکتي و بــا حضــور حداکثــري داوطلبــان ســالمت

ــد  ــاص  مانن ــاي خ ــبت ه ــگاه در مناس ــزاري نمایش برگ
ــادو....( ــا اعتی ــارزه ب ــالمت روان ، مب ــه س )هفت

ــدازه  ــون )ان ــالمت همچ ــان س ــي داوطلب ــاي آموزش ــارت ه ــه مه ــت دادن ب اهمی
ــد و وزن و... ــرل ق ــارخون ، کنت ــري فش گی

معاونت بهداشتی تبریز )داوطلب سالمت نمونه (

                    رباب نوریزاد
داوطلب سالمت نمونه  شهرستان اهر،دانشگاه تبریز

شــرکت فعــال درجلســات  وهمــکاری جهــت تشــکیل 
تحــت  خانوارهــای  بــرای  آموزشــی  هــای  کالس 

ســالمت  خودوســایرداوطلبان  پوشــش 
همکاری بعنوان داوطلب مربی بامرکز

ارائه مقاله درمناسبت های مختلف بهداشتی 

معاونت بهداشتی زنجان)مربی نمونه (

           زینب دین محمدی
 

مربــی نمونــه دانشــگاه زنجان
دربرگــزاری  ومشــارکت  همــکاری  بیشــترین 

ســالمت هفتــه 
تکمیــل وجمعبنــدی بــه موقــع آماروگزارشــات مربوط بــه  برنامه 

داوطلبان ســالمت

معاونت بهداشتی قزوین)داوطلب سالمت نمونه (

                  اعظم تیموری 

داوطلب نمونه :سابقه خدمت 17 سال
همکاری و مشارکت در برنامه سرشماری حاشیه شهری 

شــرکت فعال در کالســهای آموزشــی داوطلبان ســالمت و انتقال 
پیــام هــا  بــه جمعیــت تحــت پوشــش انجــام پیگیــری هــای مرکزآمــوزش در کلیــه مــوارد  بــه 

خصــوص آمــوزش شــیردهی وتغذیــه تکمیلی
 پیگیری و تکمیل آمار 

 آمــوزش بــه خانوارهــای معتادیــن) پیگیریهــای  ایشــان  منجــر بــه تــرك اعتیادیــک نفرشــده 
اســت(

معاونت بهداشتی زنجان)داوطلب سالمت نمونه (
                مرضیه رضویان

 داوطلب سالمت نمونه 
بیشترین همکاری درهفته سالمت

باالترین آموزش به خانوارهادر سطح شهر زنجان
ــه  ــی و شــعار هقت ــع پمفلــت در مــورد خــود مراقبت توزی

ــوار ــه 930خان ــت ب ــر دیاب ــه ب ســالمت ،راههــای غلب
مشــارکت فعــال دربرگــزاری مســابقات ورزشــی درپــارك بانــوان  بــه مناســبت 

هفتــه ســالمت

معاونت بهداشتی قزوین) مربی نمونه ( 
               شهین طاهرخانی 

مربی نمونه برنامه داوطلبان سالمت : 15سال سابقه خدمت 
تشکیل کالس های آموزشی وفعالیت های فوق برنامه 

)برگزاری جشنواره غذا، و ....(
جذب داوطلب سالمت درحدانتظار

جذب داوطلب متخصص 
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مربیان و داوطلبان سالمت نمونه



معاونت بهداشتی مراغه) داوطلب سالمت نمونه ( 
                      منیژه مهتابی

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 

تشکیل گروههای خودیار وبرگزاری جلسات گروههای خودیار 

معاونت بهداشتی همدان) مربی نمونه( 
                   شمسی بیات

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 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 اردبیل) داوطلب سالمت  نمونه ( 

                خانم بتول محمدی 

 شهرستان کوثر
فوق لیسانس کامپیوتر

تشکیل کالس های فوق برنامه کامپیوتر
جهت داوطلبان سالمت

معاونت بهداشتی کرمانشاه) داوطلب سالمت  نمونه ( 

                رقیه سردوکانی  
  

   جذب داوطلب سالمت
   فعالیت در بهداشت مدارس، میانساالن و سالمندان

معاونت بهداشتی کردستان)داوطلب سالمت نمونه (

                     چمن خدایی  

استان کردستان  شهرستان: بانه،پایگاه سالمت ضمیمه شماره 4 
 سابقه فعالیت دربرنامه 7سال

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 

معاونت بهداشتی کردستان)مربی نمونه( 
                     روناک قیصری 

 بعنوان مربی داوطلبان سالمت شهرستان سقزازسال 
1373،مربی داوطلبان سالمت شماره 8شهری ،

 مربی نمونه شهرستانی واستانی طی سالهای اخیر
تعدادداوطلب سالمت درحدانتظار

جذب داوطلب متخصص

معاونت بهداشتی مراغه )مربی نمونه(

                رقیه معمارهژبری 

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

تربیت 55 نفرداوطلب مربی متخصص ازمیان داوطلبان سالمت جذب شده 
که در اجرای برنامه های مروج سالمت وبسیج های اطالع رسانی ومناسبتهای 

بهداشتی نقش بسزایی دارند.

معاونت بهداشتی کرمانشاه )مربی نمونه(
                فوزیه نوری 

جذب داوطلب سالمت متخصص
هماهنگی جهت برگزاری کالس های تخصصی برای 

داوطلبان سالمت
تشکیل کالس های آموزشی وفعالیت های فوق برنامه 

 

معاونت بهداشتی اردبیل)مربی نمونه  ( 
                   رقیه فرخی  

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

جذب داوطلب متخصص 
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ــهرهای  ــی از ش ــران یک ــرب ای ــمال غ ــان در ش ــهر زنج ش
دیدنــی ایــران اســت. ایــن اســتان بــا آثــار طبیعــی همچــون 
غــار کتلــه خــور و آثــار تاریخــی چــون گنبــد ســلطانیه یکــی 
ــتان،  ــم اس ــای مه ــران اســت. از روده ــی ای از مناطــق دیدن
ــزل اوزن اســت کــه رودی جوشــان وخروشــان اســت و از  ق
ــی  ــس از توقف ــه وپ ــمه گرفت ــتان سرچش ــای کردس ــوه ه ک
در پشــت ســد منجیــل نهایتــا وارد دریــای خــزر می گــردد. 
از دیگــر رودخانه هــا زنجانــرود، ابهــررود، ســجاس رود و 
ــمه های آب  ــن چش ــرد. همچنی ــام ب ــوان ن ــرا رود را می ت خ
معدنــی اســتان عبارت انــد از چشــمه آبگــرم وننــق، چشــمه 
ــرم  ــمه آبگ ــاب و چش ــرم گرم ــمه آبگ ــدال، چش ــرم اب آبگ

حلــب انگــوران.
ــاد  ــل از می ــزاره دوم قب ــر ه ــه اواخ ــق ب ــت آن متعل قدم
اســت. مرکــز ایــن اســتان کهنســال در قبــل از اســام زنــگان 
ــام  ــد ن ــاب زن ــه کت ــوب ب ــای منس ــه معن ــگان و ب ــا زندی ی
داشته اســت کــه پــس از اســتیای اعــراب بنــا بــه ضــرورت 
تلفــظ معــرب بــه زنجــان تغییــر یافته اســت زنجــان از قدیــم 
ــم و راه  ــاده ابریش ــیه ج ــن در حاش ــرار گرفت ــبب ق ــه س ب
تجــاری مســیر هنــد و چیــن بــه اروپــا دارای اهمیــت خاصــی 
ــن تقســیمات کشــوری  ــر اســاس آخری بوده اســت. اســتان ب
در ســال 1376 دارای هفــت شهرســتان بــه نامهــای زنجــان-

ابهر-خرمدره-خدابنده-ایجرود-طــارم و ماهنشــان اســت.
بنــای عظیــم گنبــد ســلطانیه کــه بعــد از کلیســای جامــع 
اســتانبول عظیم تریــن گنبــد  ایاصوفیــه در  و  فلورانــس 
تاریخــی جهــان بشــمارمی  آید.همچنیــن معبــد داش کســن 
باقــی مانــده از زمــان سلســله ساســانیان نیــز از آثــار تاریخــی 

ایــن اســتان اســت.

معبــد تاریخــی 
ــن داش کس

تاریخــی  معبــد 
یــا  داش کســن 
اژدهــا  معبــد 

ــه  ــتان اســت ک ــن اس ــتانی ای ــار باس ــر از آث ــی دیگ ــز یک نی
در 15  کیلومتــری شــهر ســلطانیه واقــع شــده اســت. علــت 
ــه معبداژدهــا هــم ایــن اســت  معــروف شــدن ایــن معبــد ب
کــه تصویــر چنــد اژدهــای 5متــری بــر دیواره هــای آن نقــش 
ــیرین و  ــام ش ــه ن ــردم محــل آن را ب ــه م بســته اســت. البت
فرهــاد مــی شناســند. در درون ایــن مجموعــه هنــری زیبــا، 
ســه غارتــاق دســتکند بــا اندازه هایــی مشــخص در دل کــوه 
کنــده شــده کــه در اطــراف ورودی هــای آن کنــده کاریهــا و 

ــورد. ــی خ ــم م ــه چش ــی ب ــنگبریهای زیبای س
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 آهکی کتله خور
ــدان  ــرای عاقه من ــتان ب ــن اس ــی ای ــیار دیدن ــای بس از جاذبه ه
طبیعــت اســت. ایــن غــار از لحــاظ قدمــت زمانــی تقریبــا همســن 
غــار علیصــدر همــدان اســت بــا ایــن تفــاوت کــه بــه علــت درجــه 
خلــوص باالتــر آهــک موجــود در آن دارای قندیل هــای شــفاف تر 
و دیدنی تــری اســت. برخــی بررســی ها و فرضیه هــا وجــود 
ــای  ــق راه ه ــار از طری ــن غ ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــه حاک دارد ک
ــا غارعلیصــدر همــدان در ارتبــاط اســت. غــار کتلــه  زیرزمینــی ب
خــور یکــی از دســت نخــورده تریــن غارهــای طبیعــی دنیــا اســت 
کــه در 155 کیلومتــری جنــوب زنجــان و 173 کیلومتــری شــمال 
همــدان و 410 کیلومتــری تهــران و 5 کیلومتــری شــهر کوچــک 

گرمــاب قــرار دارد.

جاذبه های گردشگری زنجان
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بنای رختشوی  خانه
در مرکــز بافــت تاریخــی شــهر واقع شــده اســت و ایــن روز ها 
بــه عنــوان مــوزه مردم شناســی بامعرفــی لباس هــای محلــی 
و ســنتی و صنایع دســتی خــاص منطقــه زنجــان از معــرق و 
ــراث  ــی می ــه معرف ــه دوزی ب ــو و ملیل ــا چاق ــه ت ــم گرفت گلی
فرهنگــی غنــی مــردم ایــن شــهر ییاقــی می پــردازد. امــا در 
قدیــم، فضایــی بــوده کــه مــردم شــهر لبــاس و رخــت خــود 
را در آن محــل می شســته اند. چــون ســرمای اســتخوان 
ســوز زنجــان معمــوال زمســتان را بــه کام زنــان زنجانــی تلــخ 
ــت  ــی در پرجمعی ــن فضای ــاخت چنی ــا س ــا ب ــرد ام ــی ک م
ــن منطقــه  ــان ای ــی از زن ــن منطقــه شــهر، مشــکل خیل تری
حــل مــی شــد. چنیــن کاربــری بــرای یــک بنــای عمومــی 

در جهــان مشــابهی نــدارد.

پل تاریخی سردار زنجان 
پــل تاریخــی ســردار زنجــان بنــای متعلــق بــه دوره قاجاریــه 
ــه  ــر روی رودخان اســت و در ســال 1333 هجــری قمــری ب
ــود  ــر آب ب ــرود پ ــرود احــداث شــد.در آن دوران زنجان زنجان
ــاز،  ــر نی ــا ب ــد و بن ــی ش ــوب م ــی محس ــه دایم و رودخان
مســووالن و متولیــان وقــت ســه پــل محمــد خــان، ســردار و 

میربهــا الدیــن احــداث شــد.

قلعه تاریخی بهستان 
برخــی  اســاس  بــر 
مطالعــات، قلعــه بهســتان 
از دوره مادهــا بــه جــا 

مانــده اســت و ایــن قلعــه کــه محــل ســکونت افــراد بــوده ماننــد 
آپارتمــان بــه وســیله راه پلــه واحدهــای مختلــف از یکدیگــر جــدا 
می شــود. بــر اســاس یــک فرضیــه طبقــات بــاالی ایــن قلعــه بــرای 
افــراد بــا رتبــه هــای باالتــر اختصــاص داشــت، ولــی متاســفانه بــا 
ــای آن رد  ــه ه ــر پای ــزل اوزن از زی ــه  ق ــه رودخان ــه اینک ــه ب توج
ــودی قــرار دارداز قلعــه بهســتان در دوره  مــی شــود در خطــر ناب

افشــاریه بــه عنــوان درب دفاعــی اســتفاده می شــد، 

آبشار هشترخان 
هشــترخان  آبشــار 
دراســتان  طــارم 
زنجــان واقــع اســت. 
ــار در دره  ــن ابش .ای
ای سرســبز میــان 

ــی  ــان در نزدیک ــهر زنج ــرق ش ــارم،در ش ــه ط ــای ناحی ــوه ه ک
ــع است.سرچشــمه آبشــار هشــتر خــان چشــمه  روســتای الر واق
ــترخان را  ــه هش ــس از ریزش،رودخان ــار پ ــت وآبش ــان اس جوش
تشــکیل مــی دهد.ارتفــاع آبشــار حــدود 30 متراســت.برای دیــدن 
ــارم وارد  ــان- ط ــاده زنج ــد از ج ــان بای ــتر خ ــای هش ــار زیب آبش
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 

ــود . ــاده پیم ــاعت پی ــدود دو س را ح
ــن آبشــار حاصــل تاقــي هشــت چشــمه جوشــان اســت  ای
ــول  ــت. در ط ــود آورده اس ــه وج ــي را ب ــره بدیع ــه منظ ک
ــتاییان،  ــه روس ــق ب ــدق متعل ــان فن ــگل درخت ــیر، جن مس
ــي  ــره عموم ــت. منظ ــه داده اس ــه منطق ــي ب ــي خاص زیبای
ــاده  ــون از ج ــاي زیت ــاي زیب ــاغ ه ــزل اوزن و ب ــه ق رودخان
زنجــان بــه طــارم و قبــل از ســرخه دیــزج، بســیار جــذاب و 
دیدنــي اســت. ارتفاعــات جالــب منطقــه، باعــث پدیــد آمــدن 

ــوري شــده اســت ــراي مســافران عب ــع ب ــن مناظــر بدی ای
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عمارت دارایي
عمــارت دارایــي در بافــت تاریخــي شــهر زنجــان قــرار گرفتــه 
، ظاهــراً ایــن بخــش از شــهر در اواخــر دوره فاجــار و اوائــل 
ــگ  ــر جن ــا اواخ ــارن ب ــاً مق ــي تقریب ــا خان ــت رض حکوم
ــه اي  ــورت مجموع ــت بص ــت وق ــوي دول ــي دوم از س جهان
ــد  ــي یاب ــاص م ــي اختص ــاختمانهاي دولت ــن و س ــه اماک ب
کــه عبــارت بودنــد از عمــارت دارایــي در باغــي معــروف بــه 
ــد و  ــار قن ــه ، انب ــات ، اداره غل ــاي دخانی ــام ، بن ــن ن همی
شــکر. بــه هــر حــال بنــاي دارایــي طبــق کتیبــه اي کــه بــر 
فــراز ســردرهاي ورودي جبهــه شــمالي و جنوبــي بنــا نقــش 
ــه ســال 1316 هجــري شمســي  ــخ ســاخت آن ب شــده تاری
اوائــل حکومــت رضــا خانــي بــاز میگــردد کــه از همــان ابتــدا 

ــد  ــه امــور مالیــه اختصــاص  مــی یاب ب
 

عمــارت دارائــي حاصــل فعالیــت و نــوآوري معمارانــي چــون 
وارطــان هــوان ســیان ، پــل آبــکار و گابریــل گورکیــان اســت 
کــه در دهــه هــاي نخســت ســده قــرن بیســتم تأثیــر بســیار 
ــر روي معمــاري نویــن ایــران داشــتند  مثبــت و مهمــي را ب
ــري  ــق هن ــا تحــوالت عمی ــا مصــادف ب ــت آنه ، دوران فعالی
ــع  ــود در واق ــا ب ــتم در اروپ ــرن بیس ــل ق ــاري در اوائ و معم
ــه  ــي ک ــزرگ اروپای ــاران ب ــت معم ــا اوج فعالی ــان ب همزم
همگــي از  پیشــگامان مکتــب هنــر نــو و جنبــش معمــاري 
مــدرن بــوده انــد . بدیــن ترتیــب ایــن معمــاران کــه از  ارامنه 
ــت  ــا فعالی ــد ب ــان و رون ــن جری ــر از ای ــد متأث ــور بودن کش

در رشــته معمــاري بــه اشــاعه 
اصــول و مبانــي مکتــب هنــر 
نــو و جنبــش معمــاري مــدرن 
جدیــدي  نهضــت  و  پرداختنــد 
ایــران  معمــاري  گســتره  در  را 
ــي  ــار زیبای ــد و آث ــود آوردن بوج

ــد . ــق نمودن راخل
 

مــدارک  و  اســناد  اســاس  بــر 
ــده اي  ــار ارزن ــي ار آث ــي یک ــاي دارای ــارت زیب ــود عم موج
اســت کــه در ایــن رهگــذر توســط پــل آبــکار بوجــود آمــده 
و میــرزا محمــد علــي مســتوفي پیشــکار خمســه نخســتین 
رئیــس مالیــه آن بــود. ایــن اثــر بــه شــماره 2335 در 
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت . بنــای دارایــی 
ــهر  ــی ش ــت قدیم ــل باف ــان و در داخ ــهر زنج ــز ش در مرک
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــده ک ــع گردی ــه سرچشــمه واق ، موســوم ب
بافــت فعلــی حــدوداً در ضلــع شــمالی شــهر کــه بــا شــیب 
مایمــی منتهــی بــه ارتفاعــات مــی شــود قــرار گرفتــه اســت 
ــع شــمالی مجموعــه تاریخــی ســبزه  ــی در ضل . بنــای دارای
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــان طالقان ــی خیاب ــدان و در قســمت غرب می
ایــن بنــا در ضلــع شــمالی بــه کوچــه دارایــی و در قســمت 
غربــی بــه کوچــه کریــم انصــاری و دادگســتری منتهــی مــی 
شــود . ایــن بنــا بــا پانــی مســتطیل شــکل بــه ابعــاد 15 × 
ــه  ــی ب ــی در وســط باغ ــه غرب ــرقی ب ــت ش ــر در جه 22 مت

ــود ــده ب ــع گردی ــع واق ــر مرب ــزار مت مســاحت 18 ه
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مسجد زینبیه اعظم
قدمــت ایــن مــکان مقــدس، بــه بیــش  از 400 ســال  رســیده 
ــوب  ــان محس ــتان زنج ــتانی در اس ــاجد باس ــه مس و از جمل
می شــود و بنــا بــه  گفتــه برخــی پیشکســوتان و همســایگان 
ــی  ــورت باغ ــه ص ــا ب ــان، قب ــه زنج ــجد زینبی ــل مس مح
ــن  ــب ای ــت و صاح ــوده اس ــدی ب ــای محم ــار از گل ه سرش
ــب  ــب یازین ــات متوجــه صــدای یازین ــب اوق ــه  اغل ــک ک مل
تــوام بــا گریــه و شــیون می شــده، تصمیــم می گیــرد 
بخشــی از بــاغ را بصــورت تکیــه کــه  در آن ســال ها متــداول 
ــام آن را نیــز »زینبیــه« بگــذارد  ــوده درآورد و ن و معمــول ب
ــا  ــاه ســال 90 ب ــخ 20 تیرم ــه زنجــان در تاری مســجد زینبی
ــت  ــه ثب ــور ب ــي کش ــار مل ــت آث ــماره 29961 در فهرس ش

رســید.

مجموعه ایل داغی                                                                         
ــا  ــان ی ــی زنج ــل داغ ــتانی ائ ــی و کوهس ــه تفریح مجموع
مراکــز  از  یکــی  زنجــان  گاوه زنــگ  تفریحــی  مجموعــه 
ــل داغــی  تفریحــی و گردشــگری زنجــان اســت. مجتمــع ائ
ــگ  ــوه گاوازن ــه ک ــان و در دامن ــه زنج ــمالی ترین نقط در ش
قــرار دارد. ایــن مجموعــه در کمتریــن فاصلــه از مرکــز شــهر 

ــات  ــام امکان ــه تم ــی ب ــته و راه دسترس ــرار داش ــان ق زنج
رفاهــی را نیــز دارد. آالچیق هــای چوبــی، رســتوران، آســیاب، 
ــود در  ــهیات موج ــه تس ــره از جمل ــی و غی ــار مصنوع آبش
ایــن مجتمــع اســت. ایــن تفریحــگاه در 3 کیلومتــری شــمال 
شــهر زنجــان واقــع شــده اســت. دارای آب و هــوای بســیار 
لطیــف و مناســبی بــرای کوهنــوردی اســت. همــه روزه 
ــای  ــتفاده از فضاه ــوردی و اس ــت کوهن ــادی جه ــراد زی اف
طبیعــی باصفــای آن بــه ایــن تفریحــگاه می آینــد. امکانــات 
و تســهیات آن عبارتنــد از: ســد آب، رســتوران، محــل بــازی 
ــای  ــتانی، آالچیق ه ــاز تابس ــینمای روب ــودکان، س ــرای ک ب
ــب  ــت مناس ــل موقعی ــا و ... بدلی ــیمن خانواده ه ــژه نش وی
محــل و داشــتن امکانــات ورزشــی ایــن تفریحــگاه می توانــد 

ــردد. ــژه مطــرح گ ــه وی ــک منطق ــوان ی بعن

اجساد مردان نمکی
یکــی از آخریــن جاذبه هــای تاریخــی کشف شــده در زنجــان 
ــال 1372 کشــف  ــاد  س ــدن نمــک چهر آب ــه در مع اســت ک
ــاد  ــش از می ــال پی ــه 1700 س ــا ب ــت آنه ــه قدم ــد ک ش
برمی گــردد و بــه علــت قــرار گرفتــن در میــان نمــک کامــا 
ســالم باقــی مانده انــد. بــد نیســت بدانیــد کــه اولیــن مومیایی 
کــه ایــن روزهــا ســر و پــای چپــش در مــوزه ایــران باســتان 
تهــران نگهــداری مــی شــود، در معــدن نمــک چهرآبــاد واقــع 
در یک کیلومتــری جنــوب روســتای حمزه لــو در ناحیــه 

ــدا شده اســت.  ــرب شهرســتان زنجــان پی غ
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تحول نظام سالمت
ــول در  ــرح تح ــه ط برنام

ــالمت ــام س نظ
و  تامیــن  هــدف  بــا 
مراقبت¬هــای  ارتقــاء 
ــب  ــالمت در قال ــه س اولی
تقویــت  و  گســترش 
شــبکه بهداشــت و درمان 
شــهری  مناطــق  در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بهداشــتی  خدمــات  و 

کرمانشــاه درمانــی 
معاونت امور بهداشتی

ــار  ــده : فرحن ــه کنن تهی
کارشــناس  شــکارچی 

آمــوزش بهــورزی

مقدمه 
اصــاح نظــام ســامت در کشــور ها بــا تجربه هــای متفــاوت و در عیــن حــال بــا اهــداف مشــترک 
روبــرو بــوده اســت و در ایــران نیــز می تــوان بــه بعضــی از تجربه هــا اشــاره کــرد کــه راه انــدازی 
ــه آنهاســت ماموریــت وزارت بهداشــت، درمــان و  شــبکه های بهداشــت و درمــان کشــور از جمل
ــوی آحــاد  ــی و معن ــي، اجتماع ــه جســمي، روان ــن ســامت همــه جانب ــوزش پزشــکي، تامی آم
ــت مناطــق کــم برخــوردار  ــا اولوی ــي جمهــوري اســامي ب ــه جغرافیای جمعیــت ســاکن در پهن
اســت، لــذا انجــام مداخاتــي بــه منظــور ارتقــاء وضعیــت ســامت مناطــق مختلــف کشــور بــا 
توجــه بــه اســناد باالدســتی بویــژه قانــون اساســی، الگــوی اســامی ایرانی پیشــرفت، ســند چشــم 
انــداز 1404، سیاســتهای کلــی ســامت اباغــی مقــام معظــم رهبــری، جمعیــت، اصــاح الگــوی 
مصــرف، اصــل 44 قانــون 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 1393 از جملــه برنامه هایــی 
مــی باشــد کــه در ایــن مــدت کوتــاه بــه صــورت جــدی بــه عنــوان یــک اولویــت در برنامه هــای 
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در برنامه هــای آن وزارت قــرار گرفــت. بدیهــی اســت 
کــه بــه ایــن طــرح از ابعــاد مختلفــی می تــوان نگریســت: از یــک منظــر بعــد درمانــی و اقتصــادی 
آن بیشــتر بــه چشــم می خــورد امــا قطعــاً نظــام آموزشــی بهداشــتی و پژوهشــی و حتــی فرهنگی 
ــر خواهنــد  ــر از آن در آینــده تأثیرپذی دانشــگاه ها از اجــرای ایــن طــرح درحــال حاضــر و مهم ت
ــی و  ــتم آموزش ــرح در سیس ــن ط ــت ای ــرات مثب ــه از اث ــود ک ــد ب ــی خواه ــیار منطق ــود. بس ب
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 دانشگاه هاســت. سیســتم پژوهشــی کشــور در ســال های گذشــته موفقیت هــای 
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 ویــژه ای مدنظــر مســؤولین باشــد.
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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 15 برنامــه و 10پــروژه بــرای دســتیابی 

بــه اهــداف زیــر تهیــه کــرد: 
1. ارتقاء شاخصهای سامت 

ــه  ــردم( و ارائ ــت )م ــدگان خدم ــدی گیرن ــش رضایتمن 2. افزای
ــت  ــدگان خدم دهن

3. عدالــت در ســامت از نظــر دسترســی بــه خدمــات، بهرهمندی 
از خدمــات ارائــه شــده و حفاظــت مالــی از آنــان در بســتر پوشــش 

ــه همگانی بیم
4. بهبود کیفیت و کنترل قیمت خدمات سامت
5. اصاح رفتار گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت

6. اصاح نظام پرداخت و شیوه خرید خدمت
ــه  ــای اولی ــت ه ــه مراقب ــی ارای ــی و کیف ــاء کم ــه ارتق 1( برنام
ســامت بــه روســتائیان، شــهرهای زیــر بیســت هزارنفــرو عشــایر 

ــتایی ــواده روس ــک خان ــب پزش در قال
2( برنامــه تامیــن و ارتقــاء مراقبتهــای اولیــه ســامت  در قالــب 
گســترش و تقویــت شــبکه بهداشــت و درمــان در مناطــق شــهری 
بــرای جمعیــت حاشــیه نشــینان و شــهرهای 20 تــا 50 هــزار نفــر

3( برنامــه تامیــن و ارتقــاء مراقبتهــای اولیــه ســامت  در قالــب 
گســترش و تقویــت شــبکه بهداشــت و درمــان در مناطــق 
شــهری بــرای جمعیــت شــهرهای 50 هــزار نفــر و باالتــر )شــامل 

ــهرها(  کانش
4( تکمیــل برنامــه پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع در دو اســتان 

فــارس و مازنــدران 
5( ارتقــای ســواد ســامت جامعــه بــا اجــرای برنامه خــود مراقبتی 

و توانمندســازی مردم
6( تقویت و نهادینه سازی همکاری های بین بخشی

ــم  ــذای ایمــن و رژی ــی )آب ســالم، غ ــه بهداشــت عموم 7( برنام
ــاک( ــی ســالم، هــوای پ غذای

8( برنامه سامت دهان و دندان
9( برنامــه ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیماری هــای غیــر واگیــر و 

عوامــل خطــر
10( برنامه جمعیت، ارتقای سامت باروری و فرزندآوری

11( برنامه بهبود و اصاح الگوی تغذیه جامعه
ــگیری و  ــی و پیش ــی، اجتماع ــامت روان ــای س ــه ارتق 12( برنام

ــواد ــان مصــرف م درم
13( برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر

14( برنامه کاهش رفتارهای پرخطر و ... 
15( برنامه سامت در بایای طبیعی و انسان ساخت 

برنامه های ملی حوزه درمان به شرح زیر می باشند:
کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در  بیمارستان های دولتی

در ســال 93 حــدود 8 میلیــون  نفــر از جمعیــت کشــور در بیمارســتان 
ــط  ــه متوس ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــد ش ــتری خواهن ــی بس ــای دولت ه
ــه پرداخــت  ــور ب ــاران مجب ــی ،بیم ــه بســتری 16000000 ریال هزین
ــن  ــرای ای ــا اج ــند. ب ــده می باش ــر پرون ــه ازای ه ــال ب 640000 ری
ــال  ــد. در ح ــد ش ــال خواه ــاران 1600000ری ــی بیم ــه پرداخت برنام
ــه دارو  ــرای تهی حاضــر بیمــاران بســتری در بیمارســتانهای دولتــی ب
ــات ازمایشــگاهی و  ــت خدم ــن دریاف ــزات پزشــکی و همچنی و تجهی
تصویــر بــرداری بــه بیــرون از ببیمارســتان هدایــت می شــوند 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 زایمان طبیعي

در حــال حاضــر، ایــران بــا داشــتن دومیــن میــزان ســزارین در جهــان 
بــا نســبت 54 وضعیــت نامطلوبــی از ایــن حیــث دارا اســت. ایــن برنامه 
ــی  ــد جمعیت ــتهای جدی ــی و سیاس ــان طبیع ــج زایم ــت تروی در جه

دســتوراردهای ذیــل را خواهــد داشــت:
کاهش سزارین به میزان 10 درصد 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.
ــرای  ــی ب ــای اختصاص ــاد فضاه ــا ایج ــان ب ــای زایم ــازی بلوکه بازس

ــی.  ــان طبیع ــط زایم ــازی محی خوشایندس
افزایش تعداد موالید.

ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان های دولتی
ــی  ــتان های دولت ــکی در بیمارس ــانی غیرپزش ــات رس ــت خدم وضعی
کشــور در حــال حاضــر دچــار کمبودهــای جــدی اســت. فرســودگی 
شــدید ســاختمان، تخــت، تشــک، کمــد، میــز، ســرویش بهداشــتی، 
ــودن کیفیــت  تاسیســات )سیســتم ســرمایش و گرمایــش(، پاییــن ب
ــام  ــتار و انج ــک پرس ــتار و کم ــانی پرس ــروی انس ــود نی ــذا و کمب غ
خدمــات مــورد نیــاز توســط همــراه بیمــاران از مشــکات مهــم ایــن 
ــگ  ــن برنامههتلین ــرای ای ــا اج ــردد. ب ــوب می گ ــتان  ها محس بیمارس
بیمارســتان های دولتــی بــه طــور کامــل بازســازی و نوســازی خواهــد 
شــد. بــه طــوری کــه تمامــی بیمارســتان ها 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 بیمارســتان های دولتــی هــدف ایــن 

برنامــه اســت.
ــه میــزان 25/1در صــد از پرداخــت مســتقیم از جیــب  ایــن برنامــه ب

ــد داد  . ــردم را کاهــش خواه م
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حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
ــک  ــور نزدی ــروم کش ــهر مح ــدود 270 ش ــر در ح ــال حاض در ح
بــه 2200 متخصــص در حــال فعالیــت می باشــند کــه از شــرایط 
ــه  ــل ب ــد و تمای ــی دارن ــی نارضایت ــوق دریافت ــود و حق کاری خ
ــن  ــردم ای ــد و م ــق را ندارن ــه مناط ــن گون ــت در ای ــه فعالی ادام
کشــورها نیــز جهــت دریافــت خدمــات بــه مناطــق دیگــر 
ــقت  ــختي و مش ــات س ــت موجب ــن وضعی ــوند. ای ــا می ش جابه ج
بــراي مــردم را فراهــم مي کنــد کــه مي بایســت از خانــه و محــل 
ــتان  ــه شهرس ــان ب ــراي درم ــه و ب ــه گرفت ــود فاصل ــکونت خ س

ــد. ــه کنن ــري مراجع دیگ
از طریق عملیاتی شدن این برنامه

پرداختی هــای تشــویقی زمینــه مانــدگاری پزشــکان در ایــن 
ــد ــم نمای ــق را فراه مناط

ــق  ــاز مناط ــورد نی ــص م ــک متخص ــدود 1800 پزش ــود ح کمب
ــردد ــرف می گ ــج برط ــه تدری ــروم ب مح

ــه پزشــکان  ــردم ب دسترســی م
در مناطــق محــروم افزایــش 
بهره منــدی  زمینــه  و  یافتــه 
ــه  ــن فاصل ــردم در نزدیک تری م
ــم  ــان فراه ــکان زندگی ش ــه م ب

می گــردد.
 1 میــزان  بــه  برنامــه  ایــن 
درصــد از پرداخــت مســتقیم از 
جیــب مــردم را کاهــش خواهــد 

داد.
حضــور پزشــکان متخصــص 
بیمارســتان هاي  در  مقیــم 

ــی دولت
اکثــر  در  حاضــر  درحــال 

ــر  ــاعات عص ــی ( در س ــی وخصوص ــور ) دولت ــتانهای کش بیمارس
وشــب وایــام تعطیــل پزشــک متخصــص وجــود نــدارد ومــردم از 

ایــن امــکان محــروم هســتند. 
بااجــرای ایــن برنامــه در 380 بیمارســتان  دولتــی کشــور 1500 
ــل  ــام تعطی ــب وای ــاعات عصروش ــص در س ــک متخص ــر پزش نف
مقیــم خواهنــد شــد ومــردم بــه آنــان بــرای بیماریهــای اورژانســی 

دسترســی پیــدا مــی کننــد 

 ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان های دولتی
بــا توجــه بــه اینکــه ویزیــت ســرپایی در بخــش خصوصــی یکــی 
ــش  ــردم در بخ ــتقیم از م ــت مس ــی پرداخ ــای اصل ــه ه از ریش
ــش  ــکان در بخ ــزه پزش ــش انگی ــد. افزای ــور می باش ــامت کش س
دولتــی از طریــق متناســب ســازی حــق الزحمــه ویزیــت پزشــکان 

در بخــش دولتــی باعــث فعــال شــدن کلینیکهــای دولتــی و امکان 
ــد  ــی خواه ــای دولت ــردم در بخش ه ــای م ــه نیازه ــخگویی ب پاس
شــد. بــه گونــه  ای کــه مــردم بــه جــای پرداخــت مبلــغ 190000 
ــک  ــه ازای ی ــال ب ــغ 30000 ری ــی، مبل ــب خصوص ــال در مط ری
ویزیــت پزشــک متخصــص خواهنــد پرداخــت و خدماتــی مشــابه 
مطــب در کلینیــک ویــژه بیمارســتان هــای دولتــی مــی گیرنــد 
بااجــرای ایــن برنامــه در 380 بیمارســتان  دولتــی کشــور 1500 
ــل  ــام تعطی ــب وای ــاعات عصروش ــص در س ــک متخص ــر پزش نف
مقیــم خواهنــد شــد ومــردم بــه آنــان بــرای بیماریهــای اورژانســی 

دسترســی پیــدا مــی کننــد 
ــاص  ــالج، خ ــاران صعب الع ــی از بیم ــت مال ــه حفاظ برنام

و نیازمنــد
ــه بیماریهــای خــاص و صعــب   در ایــن برنامــه بیمــاران مبتــا ب
العــاج تحــت عنــوان مشــترک بیماریهــای ویــژه تحــت پوشــش 
ــای  ــه ه ــه و هزین ــرار گرفت ــت ق ــان وزارت بهداش ــت درم معاون
بــاالی تشــخیصی و درمانــی 
بیمــاری آنهــا کــه مشــمول 
طبــق  باشــند  نمــی  بیمــه 
ــده  ــن ش ــی تعیی ــته خدمت بس
ــد  ــرار خواه ــت ق ــت حمای تح
ــک  ــر ی ــع ه ــز جام گرفت.مراک
ــایت  ــژه در س ــای وی از بیماریه
وزارت متبــوع معرفــی شــده 
و همــه بیمــاران و پزشــکان 
از آن مطلــع خواهنــد شــد. 
ــک  ــر ی ــه ه ــا ب ــاران مبت بیم
هــر  از  فــوق  بیماریهــای  از 
نقطــه از کشــور بــه ایــن مراکــز 
ارجــاع شــده و توســط مــددکار 
ــس از  ــه پ ــات مربوط ــت خدم ــرای دریاف ــع ب ــتان مرج بیمارس
ــدی  ــاران نیازمن ــد.. بیم ــد ش ــت خواه ــددکاری هدای ــی م بررس
ــز  ــد نی ــوان پرداخــت 10-5درصــد فرانشــیز خــود را ندارن ــه ت ک
ــددکاری  ــتم م ــخیص سیس ــب تش ــر حس ــف ب ــن ردی ــط ای توس
حمایــت مــی شــوند..بیماریهای دیگــری نیــز کــه هزینــه زیــادی 
بــه بیمــار و خانــواده تحمیــل مــی کننــد و تاکنــون جــزو لیســت 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــد توســط کمیت ــه ان ــرار نگرفت ــژه ق بیماریهــای وی
ــج  ــه تدری ــت ب ــوان دول ــر حســب ت تعییــن اولویــت بیماریهــا و ب
ــا زمــان پوشــش کامــل  ــرار خواهنــد گرفــت. ت تحــت پوشــش ق
ایــن بیمــاران، خدمــات بســتری آنهــا از پوشــش خــاص مــددکاری 
ــن  ــد. ای ــد ش ــت خواه ــت حمای ــن معاون ــط ای ــدان، توس نیازمن
ــب  ــتقیم از جی ــت مس ــد از پرداخ ــزان 1,7در ص ــه می ــه ب برنام

ــد داد.  ــش خواه ــردم را کاه م
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نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سالمت
در کنــار هفــت بســته خدمتــی طــرح تحــول ســامت، جهــت نظــارت و 
پایــش عملکــرد آنایــن تحــت نظــر ســتاد طــرح تحــول در تمام ســطوح 
ــوان »  ــی تحــت عن کشــوری- دانشــگاه و بیمارســتان ،بســته ای نظارت
ــه هــای تحــول ســامت« طراحــی و  ــر حســن اجــرای برنام نظــارت ب

همزمــان بــا اجــرای بســته هــا اجــرا خواهــد شــد. 

خدمات سالمت:  
فعالیت هایــی 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 می شــود. 
1- بــا اجــراي برنامــه  تامیــن مراقبــت هــاي اولیــه ســامت در  حاشــیه 
شــهر و مناطــق شــهری تمامــی شهرســتان هــای دارای جمعیــت 20 تــا 
50 هــزار نفــر) پــاوه، جوانــرود، ســرپل ذهــاب، ســنقر، صحنــه، کنــگاور، 
هرســین( و دو شــهر اســام آبــاد و کرمانشــاه کــه دارای جمعیــت بــاالی 

50 هــزار نفــر هســتند نیــز تحــت پوشــش برنامــه قــرار گرفتــه اســت.
2- در اســتان کرمانشــاه 84 پایــگاه از طریــق مناقصــه بــه بخــش 

ــت. ــده اس ــذار گردی ــی واگ خصوص
3- بســته خدمــات ســامت ایــن برنامــه شــامل مجموعــه ای از خدمــات 
داراي اولویــت همچــون خدمــات خود مراقبتــی، خدمــات ســامت 
عمومــی، خدمــات ســامت فــردی ســطح اول، و خدمــات ویــژه )تغذیــه، 
ســامت روان و آســیب های اجتماعــی( اســت کــه توســط تیــم ســامت 

ــا فراهــم مي شــود.  ــه ی ارائ
4- بســته هاي خدمــت ســامت ایــن برنامــه، شــامل 4 گــروه خدمــات 

اولیــه فــردي، عمومــي، درمانــی و خدمــات ویــژه می باشــد.
5- خدمــات ســامت عمومــی: شــامل بســته هاي خدماتــي اســت 
کــه در حــال حاضــر بــراي جامعــه و بــه صــورت عمومــي ارائــه 
می شــود ماننــد: خدمــات بهداشــت محیــط ؛ خدمــات بهداشــت 
مــدارس؛ بهداشــت حرفــه اي؛ بهداشــت اجتماعــي و خدمــات خــاص در 

اپیدمي هــا و مدیریــت خطــر بایــا. 
6- بســته هاي خدمــت ســامت براســاس گروههــای ســنی بــه عنــوان 
ــا  ــاری ی ــای بیم ــته مراقبته ــامت و بس ــاری س ــای ج ــته مراقبته بس
ــای  ــی در گروهه ــات پیشــگیری و ارتقای ــوان خدم ــا عن ــل خطــر ب عام

ســنی شــامل: 
ــو؛  ــد و نم ــش رش ــیرمادر؛ پای ــه؛ ش ــامل: تغذی ــودکان ش ــروه ک 7- گ

واکسیناســیون و ... 
ــد و  ــش رش ــامت روان؛ پای ــه؛ س ــامل: تغذی ــان ش ــروه نوجوان 8- گ
ــایی  ــر؛ شناس ــردار و غیرواگی ــای واگی ــیون؛ بیماریه ــل؛ واکسیناس تکام

ــر و ... ــل خط ــرل عوام و کنت
9- گــروه جوانــان شــامل: تغذیــه؛ ســامت روان؛ بیماریهــای واگیــردار و 

غیرواگیــر؛ شناســایی و کنتــرل عوامــل خطــر و ...
ــامت روان؛  ــه؛ س ــامل: تغذی ــالمندان ش ــاالن  و س ــروه میانس 10- گ
بیماریهــای واگیــردار و غیرواگیــر؛ شناســایی و کنتــرل عوامــل خطــر و 

ــاروری اســت. ... ســامت ب
ــگان توســط مراقبیــن ســامت  ــه طــور رای ــن خدمــات ب 11- تمــام ای

ــردد. ــه می گ ــال ارائ ــورت فع ــه ص ــده و ب ــوزش دی آم
12- بــا تکمیــل ایــن طــرح تعــداد 521 نفــر نیــرو شــامل مامــا، مراقــب 
ســامت، کارشــناس تغذیــه، روان شــناس، بهداشــت محیــط و حرفــه ای 

مشــغول خدمــت خواهنــد شــد.
13- از محــل منابــع طــرح تحــول تجهیــزات فنــی و اداری جایگزیــن و 
ــه خدمــت بهســازی و زیباســازی شــده اند. هــم   چنیــن  واحد هــای ارائ

ســاختمان بالــغ بــر 40 واحــد ارائــه خدمــت نوســازی خواهنــد شــد.
ــان  ــر و مربی ــه مدی ــه کلی 14- در مرکــز بهداشــت اســتان کرمانشــاه ب
ــای آموزشــی شهرســتانها بســته  ــورزی و هســته ه ــوزش به ــز آم مراک
ــه مــدت 21روز کارگاه آموزشــی آمــوزش داده شــد . هــای خدمتــی ب
ــه  ــن ســامت ب ــه مراقبی ــه کلی ــتان ب ــه اس ــتانهای تابع 15- در شهرس
تعــدا د 452 نفــر بســته هــای خدمتــی بــه مــدت 147 ســاعت توســط 

مربیــان آمــوزش دیــده مراکــز آمــوزش داده شــد .

نتیجه گیری:
ــب  ــت از جی ــش پرداخ ــا کاه ــامت ب ــام س ــول نظ ــرح تح ــرای ط اج
بیمــاران گردیــده و همیــن قضیــه باعــث افزابــش رضایتمنــدی بیمــاران 
از بیمارســتانهای دولتــی و افزایــش ضریــب تخــت بیمارســتانی در ایــن 

مراکــز شــده اســت. 
ــوص  ــت در خص ــوده و الزم اس ــور ب ــان مح ــتر درم ــرح بیش ــن ط ای
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 
ــکی  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــه دانش ــی تابع ــز درمان ــی مراک وپارکلینیک
ــا از انجــام  ــرد ت ــی گی ــداوم صــورت م ــی مســتمر و م نظــارت و ارزیاب
ــد  ــل آی ــت بعم ــاران ممانع ــرای بیم ــر ضــروری  ب ــی غی ــات القای خدم
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  :
1-نعمــت بخــش مهــدی ،1394/3/18،پژوهــش در طــرح تحــول نظــام 

ســامت 
ــش  ــول را پی ــرح تح ــده ط ــوان آین ــی ت ــا م ــدی م،1393،آی 2- محم

ــرد ؟ ــی ک بین
3-علــوی م ، فــروزان ســتاره الــف  ، دژمــان م ، حبیبــی الــف ،افتخــاری 
ــه ع ، 1393،  -  ــش چین ــک ح،ک ــی مل ــت ک،افضل ــرادران م،فاح ب
مرکــز توســعه و هماهنگــی تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت،درمان 
ــر  ــر ب ــی موث ــل اجتماع ــات عوام ــز تحقیق ــکی و مرک ــوزش پزش و آم

ــوم بهزیســتی و توانبخشــی ســامت دانشــگاه عل
4- بسته خدمتی سطح اول ،1393
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صنایع دستی زنجان
صندوقچه سازی

ــه  ــا صندوقچ ــیاری از خانه ه ــدان دور در بس ــه چن روزگار ن
ــت؛  ــام داش ــدان” ن ــا” یخ ــدن” ی ــه “یخ ــه ک ــود ک ــی ب های
صندوقچــه هایــی ســاده کــه مخــزن خاطــرات بــود امــا ایــن 
صندوق هــا امــروز بجــای خاطــرات، خــون دل صنعتگرانــش 
را در خــود داردروزهــا بانــوان خــوش ذوق بــرای ایــن 
صندوق هــا از ترمه هــای اصیــل ایرانــی رویــه ای زیبــا 
ــه  ــه ای ترم ــا قطع ــد ی ــش می کردن ــر تن ــد و ب می دوختن
ــل  ــه مخم ــا پارچ ــه ب ــم ک ــددرونش ه ــن می ش روی آن په
ــاد را  ــروس و دام ــای ع ــود خلعتی ه ــیده شــده ب ــز پوش قرم

ــی داد در خــود جــا م
ــه  ــن از جمل ــی نوی ــع چوب ــا ورود صنای ــه ب ــم اینک ــی رغ عل
ــی شــیک و  ــای چوب ــا و دراور ه ــواری، کمده ــای دی گنجه ه
صنایــع ام دی اف ایــن صندوق هــای چوبــی روبــه فراموشــی 
ــه  ــار خان ــه کن ــا را گوش ــر آن ه ــد اث ــا می ش ــد ام می رفتن

ــت. ــا یاف ــدر بزرگ ه ــا و پ مادربزرگ ه

چاروق دوزی

نمــای چــاروق دریکــی ازمیادیــن شــهرزنجان 

چاقوســازی

نمای چاقودریکی ازمیادین شهرزنجان

ملیله کاری
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مراسم آئینی باران خواهی در زنجان
ــومی  ــه رس ــی از جمل ــاران خواه ــنتی ب ــی و س ــن بوم آئی
ــردم  ــی م ــادات دین ــگ و اعتق ــه در فرهن ــه ریش ــت ک اس
ــف  ــکال مختل ــن در اش ــران زمی ــای ای ــای ج دارد و در ج
ــی  ــوال در هنگام ــک معم ــم نی ــن رس ــود. ای ــی ش ــزار م برگ
ــا  ــرد و ی ــی گی ــر صــورت م ــارش رحمــت الهــی کمت ــه ب ک
زمانــی کــه مــزارع، مراتــع، بــاغ هــا، کــوه هــا، دشــت هــا و 
چشــمه هــا کــه نیــاز شــدیدی بــه نــزوالت آســمانی و بــاران 
دارنــد، بــا مشــارکت زنــان و دختــران و کــودکان کــم ســن 
و ســال انجــام مــی شــود و اســتعانت از ایــزد خالــق و دعــا، 
طلــب صادقانــه و خالصانــه و خیرخواهانــه از یگانــه آفریــدگار 
هســتی بخــش مبنــی بــر نــزول بــاران همــراه بــا پخــش انواع 
نــذری هــا و اطعــام اهالــی و رهگــذران اجــرا مــی شــود.رایج 
ــا  ــاران خواهــی برگــزاری دع ــوع ب ــن ن ــن و قدیمــی تری تری
ــا قربانــی و نــذری همــراه  ــاران اســت کــه اغلــب ب و نمــاز ب
ــف  ــی در شــهر های مختل ــا تفاوت ــن مراســم ب ــی شــود. ای م
انجــام مــی شــود. یکــی دیگــر از آیینهــا هــای بــاران خواهــی 
ــاران اســت مراســم عروســک  ــا عروســک ب ــاران ی عــروس ب
بــاران یــا همــان چمچــه عــروس و رایج تریــن مراســم آییــن 
ــر  ــی دیگ ــران و حت ــف ای ــاط مختل ــاران در نق ــی ب نمایش
کشــورها مــی باشــد. ایــن مراســم نیــز به خاطــر طلــب بــاران 
ــده و  ــرا می ش ــف اج ــای مختل ــالی ها در ناحیه ه در خشکس

مــی شــود. دختــران در حیــاط یــک خانــه جمــع می شــوند 
ــد یــک تکــه چــوب  ــزرگ( را می آورن ــه ای ب و چمچــه )ماق
ــا  ــه را ب ــودی ماق ــد و گ ــه آن می بندن ــب ب ــه شــکل صلی ب
پارچــه پــر می کننــد و پارچــه ای را بــا رنــگ روشــن روی آن 
ــه تــن چمچــه می پوشــانند  ــد وچنــد تکــه لبــاس ب می بندن
و صــورت آن را بــا ذغــال نقاشــی می کننــد و آن را به دســت 
ــه ای  ــه ماق ــد و در حالی ک ــتا می گردن ــد و درروس می گیرن
ــه از  ــت، صاحبخان ــر از بچه هاس ــی دیگ ــت یک ــر در دس دیگ
بــاالی بــام بــر ســر عــروس چمچــه آب می ریــزد و مقــداری 
ــه  ــا ســبزیجات خشــک شــده در ماق آرد یانخــود و لوبیــا ی
آنهــا می ریــزد بعــد از گــردش در تمامــی روســتا مــواد 
جمــع آوری شــده را می آورنــد و آش می پزنــد و بیــن اهالــی 
ــش را از  ــداری از آت ــان مق ــد در پای ــود تقســیم می کنن و خ
یــک نــاودان کــه به ســوی قبلــه اســت بــه پاییــن می ریزنــد 
و دعایــی می خواننــد و از خــدا می خواهنــد کــه بــاران 

خوبــی فــرو فرســتد.



خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با فصلنامه مجازی قطب 
شمال غرب به آدرس الكترونیكی داوطلبان سالمت اعالم فرمایید.  
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