
سید مصطفی نجفیان- همزمان با سی و هشتمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران اورژانس 

115 شماره 2 شهری و خانه پزشک و پانسیون سرایداری 

مرکز بهداشتی درمانی شهید سهرابی شهر صفی آباد به بهره 

برداری می رسد.رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی اسفراین با اعالم این مطلب در گفتگو با 

خبرنگار ما گفت: همزمان با سی و هشتمین سالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی ایران 2 برنامه اساسی  طرح تحول 

در حوزه بهداشت کلید خواهد خورد.دکتر »عباس نیک 

روش« با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح ها و پروژه ها 

شاهد ت��داوم و پیشرفت در حوزه های مختلف بهداشت و 

درم��ان در دانشکده خواهیم ب��ود، اف��زود: اورژان��س 115 

شهری ش��م��اره 2 واق��ع در خیابان شیخ آذری روب��روی 

فرمانداری اسفراین در قسمت جنوبی شهرستان به منظور 

تسریع در ارائه خدمات اورژانس با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 

و 500  میلیون ری��ال با زیر بنای 100 متر مربع از محل 

اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، داخلی و استانی آماده بهره 

برداری است. وی خاطر نشان کرد: خانه پزشک  و پانسیون 

سرایداری مرکز بهداشتی درمانی شهید سهرابی شهر صفی 

آباد با زیر بنای 100 مترمربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 

450 میلیون ریال از محل اعتبارات خیرین سالمت و برنامه 

پزشک خانواده به بهره برداری خواهد رسید.دکتر »عباس 

نیک روش«  با اش��اره به اینکه برنامه پویش ملی مبارزه با 

سرطان و خدمات سالمت نوین از مهمترین برنامه های تحول 

در حوزه بهداشت کلید خواهد خورد، افزود: مردم شریف 

شهرستان اسفراین به نکات کاربردی و راهبردی این 2 برنامه 

اساسی توجه جدی داشته باشند.رییس دانشکده علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین تصریح کرد: 

پویش ملی مبارزه با سرطان همزمان با دانشگاه های سراسر 

کشور بر اساس سیاست ها و دستورالعمل های ابالغی وزارت 

بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در راستای پیشگیری و 

مبارزه با سرطان در بهمن ماه سال جاری تحت عنوان پویش 

ملی مبارزه با سرطان و با شعار )سرطان قابل پیشگیری و 

درمان است، با خود مراقبتی و امید( در سطح شهرستان 

اجرایی خواهد شد. دکتر »عباس نیک روش« افزود: اکنون 2 

مرکز پاتولوژی خصوصی و دولتی در شهرستان فعال می 

باشد  که بر اساس آخرین آمار اعالم شده توسط متخصصین 

پاتولوژیست این مراکز مبنی بر فراوانی مطلق سرطان های 

شناسایی شده، سرطان پوست شایع ترین گونه سرطان در 

این شهرستان است.وی اضافه کرد: آگاه سازی مردم، جلب 

مشارکت های سیاست گ��ذاران خصوصی،دولتی و تولید 

کنندگان، چاپ و توزیع کتابچه های آموزشی، برگزاری 

همایش سرطان، تدوین متن های آموزشی، ارس��ال پیام 

تبلیغاتی به صورت جزوه برای سایر ادارات، برگزاری کالس 

های آموزشی در پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سالمت و 

خانه ه��ای بهداشت جهت راب��ط��ان و سفیران 

سالمت، ب��رگ��زاری جلسات آم��وزش برای 

کارخانجات،درج پیام های آموزشی در 

سربرگ مکاتبات و قبوض،اطالع رسانی 

در خطبه های نماز جمعه، اجرا و تشدید 

غربالگری بعضی از سرطان ها  از مهم ترین 

محورهای برنامه های دانشکده علوم پزشکی 

اسفراین در پویش ملی مبارزه با سرطان می 

باشد.وی به کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان ها و 

آگاه سازی افراد و سهم بیش از 50 درصدی آن ها با انجام 

روش های خود مراقبتی برای پیشگیری اولیه از سرطان از 

جمله اهداف این طرح است اشاره و اظهار داشت: فارغ از 

عوامل ژنتیکی و محیطی دخیل در ایجاد سرطان، سیگار به 

عنوان مهمترین عامل محیطی سرطان زا می باشد که بطور 

میانگین ساالنه از هر سه مرگ زودرس زیر پنجاه سال یک 

مورد به علت سرطان ناشی از اعتیاد به سیگار می باشد. وی 

افزود: التهاب قسمتی از بدن 

م��ان��ن��د م����ری، ری��ف��الک��س 

م���ع���ده،روده و ...، ژنتیک 

شیمیایی،  م���واد  فامیلی، 

ها،تغذیه  آالی��ن��ده  و  سمی 

ناسالم، کم تحرکی و چاقی از 

دیگر عوامل مؤثر در ایجاد 

ت��وم��ور ه��ای س��رط��ان��ی می 

ب���اش���د. وی ب��ه��ت��ری��ن راه 

پیشگیری از سرطان را خلق و 

خوی درست زیستن دانست و اظهار داشت: با ترک سیگار و 

یا حداقل کم کردن مقدار مصرف آن، رژیم غذایی درست و 

مصرف مواد کلسیم دار، سبزیجات و میوه جات، تحرک و 

فعالیت بدنی مناسب و غربالگری به موقع می توان تا حد 

چشم گیری از ابتالء به بیماری سرطان و یا کنترل آن مصون 

ماند.رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی اسفراین با اشاره به اجرای برنامه خدمات سالمت 

نوین گفت: گروه سنی میانساالن در جامعه و  خانواده گروهی 

مولد هستند و به دلیل اینکه عامل توسعه پایدار هستند، از 

اهمیت باالیی برخوردارند. وی با بیان اینکه گروه سنی 

میانساالن بیشترین جمعیت کشور را به خود اختصاص می 

دهد، بیان کرد: از 80میلیون جمعیت کشور، 27میلیون در 

گروه سنی میانساالن قرار گرفته اند و رشد این گروه بیشتر از 

سایر گروه های جمعیتی است و به طور م��داوم تعداد این 

جمعیت در حال افزایش است که همین امر لزوم برنامه ریزی 

برای سالمت آن ها را مهم تر می سازد.وی بخش زیادی از 

گروه میانساالن را شامل کارکنان شاغل در دستگاه های 

مختلف دولتی و شرکت های خصوصی و مراکز کاری معرفی 

کرد و افزود: تامین سالمت شغلی گروه میانساالن الزم و مهم 

است.دکتر »عباس نیک روش« با بیان اینکه گروه میانساالن 

در چند سال گذشته مورد توجه ویژه نظام سالمت برای ارائه 

خدمات قرار گرفته اند، افزود: در دنیا نیز مسئله سالمت این 

گروه در دهه های گذشته مورد توجه قرار گرفته 

است، به گونه ای که مرگ و میر گروه سنی 

30 تا 70 سال، مرگ و میر زودهنگام 

شمرده می شود.وی امید به زندگی را 

در کشورهای مشابه کشور ما نزدیک به 

70 سال دانست و عنوان کرد: امید به 

زن���دگ���ی در ک��ش��ور م���ا ب����رای ب��ان��وان 

74.6  سال و برای آقایان 72 سال است. وی 

با اشاره به اینکه عمر کمتر از این امید زندگی در 

کشور، مرگ زودهنگام است، تصریح کرد: بسیاری از مرگ 

های زیر امید به زندگی، قابل جلوگیری و پیشگیری هستند 

با اج��رای بسته خدمات نوین سالمت  انتظار می رود  و 

میانساالن، مرگ و میر زودهنگام در اثر بیماری های غیرواگیر 

و عوامل خطرآفرین کاهش یافته و کیفیت زندگی میانساالن 

کشور افزایش یابد.رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی اسفراین با اش��اره به تعهد کشور ما در 

س��ازم��ان ه��ای بین المللی 

برای کاهش مرگ و میر این 

گ��روه سنی و تدوین برنامه 

ه��ای س��الم��ت گ���روه سنی 

وزارت  در  م���ی���ان���س���االن 

بهداشت، گفت: بیشتر مرگ 

و میر این گروه سنی ناشی از 

بیماری های مزمن غیرواگیر 

مانند دیابت، فشار خون باال 

و بیماری های قلبی و عروقی 

است.وی افزود: مسایل مختلف شامل شیوه و سبک زندگی، 

تغذیه نامناسب، نداشتن فعالیت فیزیکی، زندگی بدون 

تحرک و مصرف دخانیات، از عوامل مهم خطرساز برای این 

گروه سنی است و بسیاری از بیماری های کشنده را برای آنها 

به وجود می آورد و تمرکز بر این موارد به پیشگیری از ابتال به 

بسیاری از این بیماری ها، کمک می کند.دکتر »عباس نیک 

روش« اضافه کرد: تغییرات بسیار اندک در سبک زندگی که 

هزینه زیادی هم ندارد، باعث می شود سالمت افراد افزایش 

پیدا کند و مردم نسبت به اینکه چه رفتاری با خود دارند، 

آگاهی پیدا کنند و تغییرات جدی در شیوه زندگی خود ایجاد 

کنند.وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از مرگ و میر در این 

گروه سنی به ویژه در مردان، بر اثر حوادث شغلی است، اضافه 

کرد: در این گروه سنی به دلیل اینکه با مسایل شغلی مانند 

استرس ها و ح��وادث شغلی مواجه هستند، پیشگیری از 

حوادث به ویژه حوادث شغلی در محیط کار اهمیت باالیی 

دارد.وی در ادامه گفت: یکی دیگر از مسایل مربوط به گروه 

سنی میانساالن به ویژه در جوانان، حوادث ترافیکی است که 

باعث ایجاد تعداد زیادی از مرگ و میرهای کشور می شود.وی 

تصریح کرد: بیماری های مزمن غیرواگیر در تمام دنیا به 

عنوان مسئله اصلی سالمت در این گروه سنی مطرح است و 

به اندازه ایران حوادث ترافیکی ندارند، به همین دلیل عالوه 

بر بیماری های رایج مزمن غیرواگیر در ایران یک ضمیمه دیگر 

هم داریم که حوادث ترافیکی است و باعث مرگ و میر زیادی 

می شود.وی  نخستین عامل مرگ و میر در کشور را بیماری 

های قلبی برشمرد و ادامه داد: دومین و سومین عامل در 

آقایان به ترتیب شامل حوادث ترافیکی و سرطان و در بانوان، 

به ترتیب سرطان و حوادث ترافیکی است و این سه عامل، 

عوامل اصلی مرگ و میر در ایران هستند و مهار این عوامل در 

درجه نخست با مهار عوامل مربوط به شیوه زندگی است که 

باید در زندگی روزم��ره اف��راد م��ورد توجه ق��رار گیرد.دکتر 

»عباس نیک روش« افزود: خودمراقبتی مسئله ای مهم در 

نظام سالمت کشورهای دنیا اس��ت. اینکه م��ردم بدانند 

هیچکس بیشتر از خودشان نمی تواند سالمت آنها را تامین 

کند و در تمام ساعت های شبانه روز افراد خود باید به سالمت 

بیشتر خویش کمک کنند و این امر مستلزم ارتقای سطح سواد 

سالمت است و مردم باید نسبت به عوامل خطرآفرین آگاه 

شوند و به آنها یاد بدهیم که چگونه از خود مراقبت کنند، چه 

غذاهایی را مصرف کنند، چه ورزش هایی انجام دهند و چطور 

توانایی و ظرفیت قلبی عروقی و اسکلتی- عضالنی خود را 

افزایش دهند و از عوامل مرگ و میر و ناتوانی ها پیشگیری 

کنند.رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی اسفراین بانوان را محور مهمی برای ارتقای سطح 

سواد سالمت و توانمندی افراد خانواده معرفی کرد و گفت: 

به طور معمول بانوان مدیریت سالمت خانواده را بر عهده 

دارند و مرکز شبکه یادگیری اجتماعی هستند، غذای خانواده 

را تعیین می کنند و مشخص می کنند بچه های کوچک 

خانواده چه الگوهای رفتاری را انتخاب کنند.وی  تاکید کرد: 

نباید فراموش کرد که حفظ سالمت اقشار غیر کارمند و 

افرادی که شغل مشخصی ندارند به ویژه بانوان خانه دار، 

بسیار اهمیت دارد و ارتقای سطح سواد سالمت و توانمندی 

آنها برای هدایت سایر اعضای خانواده، ضروری است.دکتر 

»عباس نیک روش«  با اشاره به نقش  داوطلبان سالمت در 

محله ها  گفت: داوطلبان سالمت چند خانوار را زیر پوشش 

دارند، این داوطلبان سالمت که بیشتر بانوان هستند از سواد 

سالمت باالتری ب��رخ��وردارن��د، ارتباط بیشتری با مراکز 

بهداشتی درمانی دارند و اطالعات سالمت را دریافت و به 

خانواده ها منتقل می کنند.وی ادامه داد: در حال حاضر از 

سوی دفتر آموزش سالمت پروژه ای با عنوان »تربیت سفیران 

سالمت« در دست اقدام است که در این طرح از دانش آموزان 

به عنوان پیام آوران سالمت خانواده استفاده می شود و این 

دانش آموزان در مدرسه آموزش می بینند و نکات بهداشتی 

گوناگون از سوی این سفیران سالمت به خانواده ها منتقل 

می ش��ود.وی در پایان گفت : با اج��رای این طرح  مراقبین 

سالمت در شهرها و بهورزان در روستاها مردم را از نظر عوامل 

خطر آفرین ارزیابی می کنند وبه آن ها کارت های ارزیابی در 

رنگ های مختلف می دهند که  توصیه های آموزشی مرتبط 

با عوامل خطر ارزیابی  ذکر شده است.  
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14  بهمن ماه 1395

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین خبر داد:

بهره برداری از 2 پروژه بهداشتی درمانی همزمان با فجر انقالب اسالمی


