چش مح
ی
تمرزک و ربانهمرزیی رب روی نقاط کلیدی موجب پدید آدمن موفقیتاهی مگیر و سوس است و مسئولین باید نتا ج را
رد اپیان سال هب رمدم زگارش کنند.
سالهت ٍ ٍرزش
پی ـشكت ك ٚآٝسی رذیذ  ،ػجي صٛذُی ثـش سا ثتذسیذ  ٝثی ػش  ٝكذا دُشًُ ٙٞشد ٟاػت .اٛؼب ٠ً ٙثذٛؾ ث ٠عٞس ًبْٗ ٗتٜبػت ثب
كؼبٓیت  ٝتحشى عشاحی ؿذ ٟاػت  ٝپیٞػت ٠دس ع ّٞحیبت خٞد دس صٗی ٠ٜؿٌبس ،صاسػت ،ر٘غ آٝسی ػٞخت ،تزبست  ٝػبخت  ٝػبص
كؼبّ ثٞد ٟاػت ،ث ٠تذسیذ ثیتحشى ؿذ ٟاػت .
عجن تؼشیق ػبصٗب ٙث٢ذاؿت ر٢بٛی ) (WHOكؼبٓیت ثذٛی ث١ ٠شُ ٠ٛٞكؼبٓیتی ُلتٗ ٠یؿٞد ً ٠ثب حشًت ٗب١یچ١٠بی اػٌٔتی تٓٞیذ ٝ
ایزبد ؿذ ٝ ٟثب ٗلشف اٛشطی ٘١شاٗ ٟیثبؿذ.
ٝاط ٟكؼبٓیت ثذٛی ٛجبیؼتی ثب ٝسصؽ اؿتجبُ ٟشكت ٠ؿٞدٝ .سصؽ صیش ٗز٘ٞػ ٠كؼبٓیت ثذٛی اػت .كؼبٓیت ثذٛی ؿبْٗ ٝسصؽ ٛ ٝیض
كؼبٓیت١بیی ٗبٜٛذ حشًبت ثذٛی دس ثبصی ثب ًٞدًبً ،ٙبس ًشد ٙدس ٜٗضّ ،ربثزبیی١بی كؼبّ ٗبٜٛذ اػجبة ًـی یب خشیذ ٗبیحتبد سٝصا٠ٛ
ثذٝ ٙٝػیٔٛ ٠ؤی ٝ ٠ثب پبی پیبدٛ ٝ ٟیض كؼبٓیت ١بیی ٘١چ ٙٞثبؿجبٛی  ٝچ٘ ٚصٛی اػت.
اٛزبٕ كؼبٓیت ثذٛی اص صٗبًٞ ٙدًی تب صٗب ٙػبٜٓ٘ذی الصٕ ٗیثبؿذ .ثیتحشًی ،ػالٗت اكشاد ربٗؼ ٠سا ث ٠عٞس رذی ت٢ذیذ ٗیًٜذ ٝ
ٗـٌالتی ٛظیش چبهی ،صٗی ٠ٜكـبسخ ٙٞثبال ،ػبیش ثی٘بسی١بی هٔجی ،اٞٛاع
ػشعب١ٙب  ٝپًٞی اػتخٞا ٙسا كشاٗ ٖ١یػبصد.
اص آٛزب ً ٠رؼٖ  ٝسٝا ٙاستجبط ػ٘یوی ثب یٌذیِش داسٛذ  ٝاختالّ ػالٗت
دس ١ش یي اص ای١ٚب ػالٗت دیِشی سا ث ٠خغش ٗیاٛذاصد .اٗشٝصٗ ٟتبػلب٠ٛ
ثٛ ٠ظش ٗیسػذ ػجي صٛذُی ٗشدٕ ثٝ ٠یظ ٟدس ؿ٢ش١بی ثضسٍ  ٝكٜؼتی
آ١ٙب سا اص ٛیبص ١بی عجیؼی خٞد دٝس ًشد ٟاػت  ٝدس ٛتیز ٠صٗی ٠ٜسا ثشای
اثتال ث ٠ثی٘بسی١بی سٝاٛی آٗبدٗ ٟیًٜذ .ؿٞا١ذ صیبدی ٛـبٗ ٙید١ذ ً٠
اؿٔت ٗشدٕ اص ٛظش ػالٗت سٝاٛی  ٝرؼ٘ی دس حذ ٗغٔٞة ٛیؼتٜذ.
ٝسصؽ سٝی سكتبس  ٝاخالم ًٝیلیت خٞاة تبحیش ُزاؿت ،٠ثبػج ٛـبط  ٝؿبداثی اكشاد خٞا١ذ ؿذ .دس ض٘ ٚتٞا ٙثذٛی  ٝتوٞیت ػضالت
سا ث٘١ ٠شا ٟداسد  ٝثبػج تٜبػت هذ ٝ ٝصً ٝ ٙب١ؾ چشثی١بی ٗضش دس ثذٗ ٙیؿٞد.
ت٘شیٜبت ػجي  ًٖ ٝكـبس ٝسصؿی ثبػج توٞیت ػیؼتٖ دكبػی ثذٗ ٙیؿٞد .ای ٚػیؼتٖ ثذ ٙسا دس ٗوبثْ ثی٘بسی١بی ػلٛٞی ٗحبكظت
ٗیًٜذ .تحویوبت ٛـبٗ ٙید١ذ ًٝ ٠سصؽ ٗوبٗٝت ثذ ٙسا دس ٗوبثْ ثی٘بسی١بی ثذخی٘ی ٗخْ ػشعب ٙثبال ٗیثشد.
ٗب ٗؼتوذیٖ ًٝ ٠سصؽ ث ٠ػٜٞا ٙپذیذٟای ارت٘بػی ثشای دٝإ ربٗؼ ٠الصٕ اػت چشا ً ٠ثب تـزی ٠ث٢ذاؿت رؼ٘ی  ٝسٝحی ؿبداثی
خبٞٛاد١ٟب  ٝارت٘بع سا دس پیؾ خٞا١یٖ داؿت.
اٗیذ اػت ًٝ ٠سصؽ دس ربٗؼٗ ٠ب ث ٠كٞست یي ػبدت دائ٘ی ٗخْ ؿزا خٞسد ٙدس آیذ ً ٠ثب آ ٙرٔٞی ثؼیبسی اص اٗشام ُشكت ٠ؿٞد ٝ
اص آٛزب ً ٠ػوْ ػبٖٓ دس ثذ ٙػبٖٓ اػت ربٗؼ ٠ای ػبٖٓ سا ٛیض داؿت ٠ثبؿیٖ  ٝرٔٞی ثؼیبسی اص ٛبٜ١زبسی١بی ارت٘بػی  ٝاخالهی سا
ثِیشیٖ .

بِ اهیذ ایٌکِ رٍزی ٍرزضگبُّب جبی توبهی زًذاىّبی دًیب را بگیرد.

ٍزیر بْذاضت در ّوبیص پیبدُ رٍی خبًَادگی
دًتش ػیذ حؼ١ ٚبؿ٘ی ٘١ضٗب ٙثب آٝی ٚسٝص اص ١لت ٠ػالٗت دس ٘١بیؾ
پیبد ٟسٝی خبٞٛادُی ،ثب تبًیذ ثش ا٘١یت تٞرٗ ٠شدٕ ث ٠ػالٗت خٞد ،ث٠
ٛوؾ داٛـِب ٠ُٛٞ ٟسػبٔٗ ٠ٛی دس استوبی كش َٜ١ػالٗت اؿبسً ٟشد ٝ
ُلت :آجت ٠كذا  ٝػی٘ب دس كشَٜ١ػبصی  ٝاستوبء خٞدٗشاهجتی  ٝپیـِیشی
اص ثی٘بسی٢ب ً٘ي ١بی ثؼیبسی ًشد ٟاػت.
ٝصیش ث٢ذاؿت اٛزبٕ ٝسصؽ ،سكتبس١بی دسػت ٞٛ ٝعدٝػتی سا اص ر٘ٔ٠
ًبس١بی پؼٜذیذ ٟػٜٞاً ٙشد  ٝدس ػی ٚحبّ ُلت :اػتیبد ث ٠ػیِبس ،آٌْ،
ٗٞاد ٗخذسٞٗ ،اد ؿزایی ٗضش ١ ٝشُ ٠ٛٞسكتبس١بی ٛبؿبیؼت اص ر٘ٔ ٠دسٝؽ،
ٛبدسػت ٛ ٝبپؼٜذ اػت.
دًتش ١بؿ٘ی یٌی اص ٗـٌالت رذی ربٗؼ ٠سا «دسٝؽ» ثیبً ٙشد  ٝاكضٝد :ثؼیبسی اص ٗلیجت ١ب اص ٘١ی ٚدسٝؽ ُلت ٚؿشٝع
ٗی ؿٞد ٗ ٝتبػلب ٠ٛثشخی اص اكشاد ث ٠ایٞٗ ٚضٞع تٞر٘ٛ ٠ی ًٜٜذ ٝ
ُٞیب دائٖ اص چشاؽ هشٗض ػجٞس ٗی ًٜٜذ ،دس حبٓیٌ ٠دسػتٌبسی  ٝكذاهت
ًبسی ٛیٌ ٝ ٞپؼٜذیذ ٟاػت.
ٝصیش ث٢ذاؿت دس ثخؾ دیِشی اص ػخٜب ٙخٞد یٌی اص ٗـٌالت ٗشدٕ سا
ثی٘بسی ١بی اػلبة  ٝسٝا ٙثیبً ٙشد ُ ٝلت :دس حبّ حبضش ایٚ
ثی٘بسی دس  ٠٘١ربی دٛیب  ٝاص رً٘ٔ ٠ـٞس ٗب ٝ ٖ١رٞد داسد  ٝآجت٠
ٛجبیذ دس ای ٚخلٞف ػیب٘ٛ ٟبیی ًشد.
ُلتٜی اػت ٘١بیؾ پیبد ٟسٝی خبٞٛادُی كجح اٗشٝص ٘١ضٗب ٙثب آٝیٚ
سٝص اص ١لت ٠ػالٗت ثب حضٞس ٝصیش ث٢ذاؿتٗ ،ؼبٛٝی ٚث٢ذاؿت  ٝاٗٞس ارت٘بػی  ٝر٘ؼی اص ٗذیشاً ٝ ٙبسًٜب ٙایٝ ٚصاستخب ٝ ٠ٛثب
حضٞس كذ١ب ٛلش اص ؿ٢شٛٝذا ٙت٢شاٛی دس ٗز٘ٞػٝ ٠سصؿی اٛوالة ت٢شا ٙثشُضاس ؿذ.
ٍسیز بْذاشت در حاشیِ هزاسن پیادُ رٍی خاًَادگی اظْار داشت:
ٝسصؽ ثبیذ اص ػٞی ٝآذی ٚداٛؾ آٗٞصا ٙثؼٜٞا ٙیي كش٢ٛ ،َٜ١بدی ٠ٜؿٞد ۰۵ .دسكذ ٗشدٕ اضبكٝ ٠ص ٝ ٙثی٘بسی١بیی ٗبٜٛذ
ًجذچشة ،دیبثت  ٝكـبس خ ٙٞداسٛذ .دسٗب ٙاكٔی ثؼیبسی اص ثی٘بسی٢بی ؿیشٝاُیش پیبد ٟسٝی ٝ ٝسصؽ اػت.
دًتش ١بؿ٘ی ض٘ ٚتبًیذ ثش ا٘١یت ٝسصؽ دس ٗیبٛؼبٓیُ ،لتٝ :سصؽ ٝ
تحشى كیضیٌی دس ػٜیًٞ ٚدًی ٛیض ثؼیبس دس ػالٗت رؼٖ  ٝسٝح تبحیش
داسد  ٝثبیذ ثشای اٛزبٕ ٝسصؽ  ٝكؼبٓیت ١بی كیضیٌی ،تٜجٔی سا ًٜبس
ثِزاسیٖ.
ٝصیش ث٢ذاؿت ثب اؿبس ٟث ٠ا٘١یت تٞرٗ ٠شدٕ ث ٠ػالٗت خٞد اكضٝد :ثبیذ ث٠
پیـِیشی ا٘١یت صیبدی داد ٗ ٝشدٕ ٛجبیذ ای ٠ِٜٛٞكٌش ًٜٜذ ً ٠اثتال ث٠
ثی٘بسی كوظ ثشای دیِشا ٙاتلبم ٗیاكتذ  ٝثبیذ تٞر ٠داؿت اكشادی ً ٠ث٠
پیـِیشی ا٘١یت ٗیدٜ١ذ ً٘تش  ٝدیشتش ث ٠ثی٘بسی ٗجتال ٗیؿٛٞذ.

بب ٍرزش اعتوبد بِ ًفس،ضبدابیً ،طبط ٍ ًظن در زًذگی ایجبد هیضَد.
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سخٌراًی ٍزیر بْذاضت در خطبِ ّبی پیص از ًوبز جوعِ تْراى
دًتش ػیذ حؼ١ ٚبؿ٘ی اٗشٝص٘١ ،ضٗب ٙثب آٝی ٚسٝص اص ١لت ٠ػالٗت  ٝث٠
ػٜٞا ٙػخٜشا ٙپیؾ اص خغج١ ٠بی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ت٢شا ،ٙاظ٢بس داؿت :یٌی اص
ٗ ٖ٢تشیٛ ٚتبیذ ارشای عشح تح ّٞػالٗت ًب١ؾ پشداختی ٗشدٕ  ٝسكغ
دؿذؿ ٠آ٢ٛب دس ٗشارؼ ٠ثٗ ٠شاًض دسٗبٛی دٓٝتی ثٞد
ٝصیش ث٢ذاؿت یبدآٝس ؿذ :دس دٓٝت یبصدٗ 11 ،ٖ١یٔیٛ ٙٞلش ث ٠كٞست
سایِب ٙثی٘ ٠ؿذٛذ دس حبٓی ً ٠هب ٙٞٛثیِ٘٘١ ٠بٛی ثیؾ اص  0۵ػبّ پیؾ
تلٞیت ؿذ ٟثٞد اٗب دس ای ٚدٓٝت ػ٘ٔیبتی ؿذ  ٝثؼیبسی اص ای11 ٚ
ٗیٔیٛ ٙٞلش دس دٝساُ ٙزؿت ٠تٞاٗ ٙبٓی ٗشارؼ ٠ث ٠ثی٘بسػتب١ٙبی دٓٝتی ٝ
پشداخت ١ضی١ ٠ٜبی دسٗب ٙسا ٛذاؿتٜذ  ٝاص دٓٝت ٗ ٝزٔغ ث ٠دٓیْ ای ٚاهذإ خذاپؼٜذا ،٠ٛتـٌش ٗی ً.ٖٜ
دًتش ١بؿ٘ی ثب ثیب ٙایٗ ٠ٌٜیٔیبسد١ب تٗٞب ٙدس حٞص ٟدسٗب١ ٙضی ٠ٜؿذ تب پشداختی ٗشدٕ ًب١ؾ یبثذ ،اكضٝد :دٓٝت ثب پشداخت ایٚ
اػتجبسات ،پشداخت ٗشدٕ دس حٞص ٟدسٗب ٙسا ثٝ ٠یظ ٟدس ٜٗبعن حبؿی ٠ؿ٢ش١ب  ٝسٝػتب١ب ًب١ؾ داد.
دًتش ١بؿ٘ی ثب اؿبس ٟثٝ ٠رٞد ٗ 1۵یٔیٛ ٙٞلش حبؿیٛ ٠ـی ٚؿ٢شیُ ،لت :خذٗبت ث٢ذاؿتی  ٝدسٗبٛی آ٢ٛب ثٗ ٠شاتت ثذتش اص
ٜٗبعن سٝػتبیی ثٞد اٗب دس دٓٝت یبصد ٖ١ای ٚاكشاد ػشؿ٘بسی ؿذٛذ  ٝث ٠اصای ١ش ١ 3ضاس ٛلش یي ٗشاهت ػالٗت ثشای آ٢ٛب دس ٛظش
ُشكتیٖ  ٝدس حبّ حبضش ٛیض دس ایٜٗ ٚبعن ،پضؿٌبٗ ٙؼتوش ؿذٛذ  ٝخذٗبت ث٢ذاؿتی ،دسٗبٛی  ٝدٛذاٛپضؿٌی سا ث ٠آ٢ٛب اسائ٠
ٗی دٜ١ذ٘١ .چٜی ٚدس ٜٗبعن سٝػتبیی ،داسٝ ٝ ٝاًؼٞٗ ٚسد ٛیبص تٞصیغ ؿذ.
دًتش ١بؿ٘ی دس ثخؾ دیِشی اص ػخٜب ٙخٞد ثب اؿبس ٟث ٠تبًیذ ػبصٗب ٙث٢ذاؿت ر٢بٛی ثش ضشٝست استوبی ػالٗت سٝا ،ٙاظ٢بس
داؿت :ػالٗت ت٢ٜب ٜٗحلش ث ٠رؼٖ ٛیؼت ثٌٔ ٠ػالٗت سٝح  ٝسٝا ٝ ٙربٗؼ ٠احش ٗتوبثْ دس ٘١ذیِش داسٛذ.
ٝصیش ث٢ذاؿت ثب ثیب ٙای ٠ٌٜدس دٛیب ػالٗت سٝا ٙث ٠ؿذت ٗٞسد تٞر ٠هشاس ُشكت ٠اػت ،اكضٝد :دس ًـٞس ٗب ٗـٌالت صیبدی دس
حٞص ٟػالٗت سٝاٝ ٙرٞد داسد اٗب ػٞاسم آؿٞة ١بی ٜٗغو ٠ای ٗبٜٛذ ػشام ،اكـبٛؼتب ،ٙػٞسی ٝ ٠پبًؼتب ،ٙكـبس١بی دٝسا ٙدكبع
ٗوذع ٘١ ٝچٜی ٚحٞادث عجیؼی ٗبٜٛذ ػیْ  ٝصٓضٓٛ ٝ ٠یض رب ٙثبخت ٚػبال ٠ٛثیؾ اص ١11ضاس ٛلش دس تلبدكبتٗ ،ؼٔٓٞیت،
خبٛ ٠ٛـیٜی ،یتیٖ ؿذ ٝ ٙاكؼشدُی  ٝػبیش تجؼبت ای ٚحٞادثٛ ،وؾ ٗ٘٢ی دس ػالٗت سٝا ٙاكشاد ربٗؼ ٠داسٛذ.
دًتش ١بؿ٘ی تبًیذ ًشد ٗ :یضا ٙاكؼشدُی دس ایشا ،ٙثیـتش اص ٗتٞػظ دٛیب ٛیؼت اٗب ٗیضا ٙاكؼشدُی دس صٛب ٝ 11 ٙدس ٗشدا1۵ ٙ
دسكذ اػت ًٛ ٠بؿی اص ػٞاٗٔی ٗبٜٛذ ًٖ ػٞادی ،كوش ٗ ٝـٌالت ارت٘بػی  ٝكشِٜ١ی اػت.

اّذاء لَح تقذیر در ّوبیص رٍز جْبًی بْذاضت بِ رئیس داًطگبُ علَم پسضکی ٍ هعبٍى بْذاضت
دس ٘١بیؾ سٝص ر٢بٛی ث٢ذاؿت ثب ػٜٞا« ٙثیب دس ٗٞسد اكؼشدُی حشف ثضٛیٖ» اص دًتش ػٔیشضب ثیِٔشی سئیغ داٛـِب ٟػٕٔٞ
پضؿٌی  ٝخذٗبت ث٢ذاؿتی دسٗبٛی اػتب ٙصٛزب ٝ ٙدًتش ٗح٘ذسضب كبئیٜی ٗؼب ٙٝث٢ذاؿت  ٝسئیغ ٗشًض ث٢ذاؿت اػتبٙ
هذسداٛی ث٠ػْ٘ آٗذ.
ای٘١ ٚبیؾ ثب حضٞس دًتش ١بؿ٘ی ٝصیش ث٢ذاؿت سٝص یٌـٜج 0۵ ٠كشٝسدیٗٚبٟ
ػبّربسی دس ػبٓ٘١ ٚبیؾ١بی ٝصاست ث٢ذاؿت ثب ١ذف اكضایؾ آُب١ی ػ٘ٗٞی
پیشاٗ ٙٞثی٘بسی اكؼشدُیً ،ب١ؾ ا َٛارت٘بػی پیشاٗ ٙٞاختالالت
سٝاٙپضؿٌی ،تشؿیت ٗجتالیب ٙثشای ٗشارؼ ٝ ٠دسیبكت خذٗبت حشك٠ای  ٝتٞكی٠
ث ٠اعشاكیب ٝ ٙخبٞٛاد ٟثی٘بسا ٙثشای ح٘بیت اص اكشاد ٗجتال ثشُضاس ُشدیذ.
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ُلتٜیاػت دس ای٘١ ٚبیؾ دس ثخـی اص ثشٛبٗ ٠اص دًتش ػٔیشضب ثیِٔشی سئیغ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی  ٝخذٗبت ث٢ذاؿتی دسٗبٛی
اػتب ٙصٛزب ٝ ٙدًتش ٗح٘ذسضب كبئیٜی ٗؼب ٙٝث٢ذاؿت داٛـِب ٝ ٟسئیغ
ٗشًض ث٢ذاؿت اػتب ٙدس ساػتبی استوبء ؿبخق١بی ػالٗت سٝا ،ٙعشح
تح ّٞػالٗت  ٝاستوبء ػٞاد ػالٗت سٝا ٙربٗؼ ٠ثب سٝیٌشد تٔلیوی ٝ
ٌ٘١بسی١بی ثیٚثخـی (ٜ١ش ،ػالٗت سٝا )ٙثب ا١ذاء ٓٞح توذیش تٞػظ
دًتش ١بؿ٘ی ٗوبٕ ػبٓی ٝصاست هذسداٛی ُشدیذ.

رئیس داًطگبُ علَم پسضکی در ًوبزجوعِ عببدی سیبسی استبى زًجبى
دًتش ػٔیشضب ثیِٔشی سئیغ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی  ٝخذٗبت ث٢ذاؿتی
دسٗبٛی صٛزب ،ٙدًتش ٗح٘ذ سضب كبئیٜی ٗؼب ٙٝث٢ذاؿت داٛـِبٝ ٟ
سئیغ ٗشًض ث٢ذاؿت اػتب ٙث٘١ ٠شا ٟر٘ؼی اص ٗؼئٓٞی ٚظ٢ش سٝص
ر٘ؼ 1 ٠اسدیج٢ـتٗب61 ٟدس ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ؿ٢ش صٛزب ٙحضٞس یبكت.
دًتش ثیِٔشی دس ای ٚثشٛبٗ ٠ثب اؿبس ٟث ٠ؿؼبس ١لت ٠ػالٗت دس ػبّ
« ،61صٛذُی ػبٖٓ ،ثب ٛـبط  ٝاٗیذ» اظ٢بس داؿت١ :لت ٠ػالٗت اص
ا ّٝاسدیج٢ـت ٗب ٟآؿبص  ٝثٗ ٠ذت یي ١لت ٠اداٗ ٠داسد ٝ
ػیبػتِضاسا ٙػالٗت ربٗؼ ٠ثشای ٚاػبع١ ،ذفُضاسی یٌؼبٓ ٠سا
اٛزبٕ ٗیدٜ١ذ.
سئیغ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ٙاكضٝد :پغ اص اٛوالة تٞرٝ ٠یظٟای ث ٠ػالٗت ؿذ ٟاػت .هجْ اص اٛوالة ٗشٍ ٗ ٝیش ٗبدساٝ ٙ
ًٞدًب ٙدس ثذتشیٝ ٚضغ ٌٗ٘ ٚثٞد ث ٠عٞسیً ٠اٗیذ ث ٠صٛذُی دس ایشا 74 ٙػبّ ثٞد ٝ ٝاسدًٜٜذ ٟپضؿي  ٝداس ٝثٞدیٖٓٝ ،ی ثؼذ
اص اٛوالة اػالٗی اتلبهبت ٗ٘٢ی سٝی داد  ٝدسحبّ حبضش دس ت٘بٕ سد١ٟب پضؿي داسیٖ  ٝتز٢یضات پضؿٌی  ٝداس١ٝبی الصٕ سا ٛیض
خٞدٗب ٙتٓٞیذ ٗیًٜیٖ تبربییً ٠حتی اص خبسد ثشای دسٗب ٙثً ٠ـٞس ٗشارؼٗ ٠یًٜٜذ.
ٝی اكضٝد :ثبػج ؿشٝس اػت ً ٠دس هؼ٘ت ؿجٌ١٠بی سٝػتبیی ث٢تشی ٚپیـشكت سا داؿت٠ایٖ ً ٠حتی اؿٔت ًـٞس١بی تٞػؼ٠یبكت٠
ٛ ٖ١تٞاٛؼتٜذ ث ٠ای ٖ٢ٗ ٚدػت یبثٜذ.
دًتش ثیِٔشی ثب ثیب ٙای ٠ٌٜدس خشداد ١14۵ ،67ضاس ٛلش حبؿیٛ٠ـی ٚتحت ٗشاهجت كؼبّ هشاس ُشكتٜذ ،اكضٝد :ثب احذاث ٗشاًض ٝ
پبیِب١ٟبی ػالٗت ،ػ٘ٗ ٕٞشدٕ اػتب ٙتحت پٞؿؾ ٗشاهجت١بی آٝی ٠هشاس ُلتٜذ.
سئیغ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ٙارػب ٙداؿت :ثیؾ اص  7۰۵پبیِبٟ
ػالٗت ٗ1۵۵ ٝشًض ثبصػبصی  ٝاحذاث ُشدیذ ،ثشای ٗ %6۵شدٕ پشٛٝذٟ
آٌتشٛٝیي ػالٗت تـٌیْ ؿذ ٟاػت  001 ٝپشٝط ٟث٢ذاؿتی عی تلبٖٛ١بٗ٠
ٝصاست ث٢ذاؿت  ٝدسٗبً٘ ٝ ٙي اػتبٛذاسی ثب تبٗی ٚثیؾ اص ٗ 1۵یٔیبسد
تٗٞب ٙدس ارشای ای ٚپشٝط١ٟبٗ ،لذام یي ػْ٘ ر٢بدی اػت.
ٝی تلشیح ًشد :ثب تٞر ٠ثٝ ٠ضؼیت ٗٞرٞد٘٢ٗ ،تشی ٚاتلبم ای ٚثٞد ً٠
داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ٠ً ٙتٞػظ یي كشد خیش احذاث ؿذ ٟثٞد ،دس
ػبّ  67رضء  1۵داٛـِب ٟثشتش ًـٞس ؿٜبخت ٠ؿذ  ٝد ٝػبّ اػت ً ٠ای ٚستج ٠سا حلظ ٞ٘ٛدٞٗ ٝ ٟرت اكتخبس ٗشدٕ  ٝاػتب ٙؿذٟ
اػت.
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افتتبح هرکس خذهبت جبهع سالهت سیبر
ٗشًض خذٗبت ػالٗت ػیبس ثب حضٞس آیتآ ٠خبت٘ی اٗبٕ ر٘ؼ ٠صٛزب٘ٛ ٝ ٙبیٜذٟ
ٓٝی كوی ٠دس اػتب ،ٙدًتشػٔیشضب ثیِٔشی سئیغ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب،ٙ
دًتش كبئیٜی ٗؼب ٙٝث٢ذاؿت داٛـِب،ٟدًتش ػللٞسی ٗؼب ٙٝاػتبٛذاس،
اٗیش ػشتیپ دٗ ٕٝظ٢شی كشٗبٛذ١ی تیپ  011صس١ی صٛزب ،ٙرٜبة ػشَٜ١
آصادی كشٗبٛذ١ی اٛتظبٗی اػتب ٙصٛزب ٝ ٙدًتش حشیشی ػشپشػت ٗش ًض
ث٢ذاؿت ؿ٢شػتب ٙاكتتبح ُشدیذ .ایٗ ٚشًض ؿبْٗ :اتبم پضؿي ثب تز٢یضات
ًبْٗ ٗؼبی ٝ ٠ٜثؼتشی  ٝاحیب ،د ٝیٛٞیت دٛذاٛپضؿٌی ث٘١ ٠شا ٟتز٢یضات
سادیُٞشاكی دٛذا ،ٙآصٗبیـِب ٟتـخیق پضؿٌی  ٝآة ثب تز٢یضات ًبْٗٗ ،حْ اػتشاحت ثشای دٛ ٝلش ٝتز٢یضات ضشٝسی اػٌبٙ
ؿبْٗ ُشٗبیـی  ٝػشٗبیـی عجخ ؿزا  ٝػشٝیغ ث٢ذاؿتی ٞ١اپی٘بیی ث٘١ ٠شا ٟتز٢یضات استجبعی ًبْٗ ػبٛتش ایٜتشٛت ٝایكبی ٝ
ؿجٌ ٠سادیٞیی ثیػیٖ ،هبثٔیت تبٗی ٚسٝؿٜبیی ٗحیظ پیشاٗٛٞی ثیؾ اص ٗ 0۵تش ر٢ت اػٌب ٙتیٖ ١بی ث٢ذاؿتی دس حبٓت اضغشاس
ٛ ٝیض ٘١شا ٟداؿت ٚتز٢یضات اٛلشادی ؿبْٗ :چبدس ،تز٢یضات ٗجبسص ٟثب ٛبهٔی٠ٗ ،ٚپبؽ ،ػٖ پبؽ ًٔٝذ ثبًغ صٛزیش ٟػشد ٗیثبؿذ.
٘١چٜیٗ ٚوشس ُشدیذ ٟاػت تب دس ٜٗبػجت ١بی ٗختٔق اص ایٗ ٚشًض ػیبس ر٢ت اسای ٠خذٗبت ث٢ذاؿتی دس ٜٗبعن ٗحش ٕٝاػتلبدٟ
ُشدد.

ضٜ٘بً دس حبؿی ٠ایٗ ٚشاػٖ دًتش كبئیٜی دس خلٞف ٛح ٟٞاسائ ٠خذٗبت دس ٗشًض خذٗبت ربٗغ ػالٗت ػیبس ثب خجشُضاسی١بی
اػتبٗ ٙلبحجٞ٘ٛ ٠د.
عیبدت از بیوبراى
دس ػلش آٝی ٚسٝص ١لت ٠ػالٗت ٗشاػٖ ػیبدت اص ثی٘بسا ٙثخؾ
ا ستٞپذی  ٝهٔت ثی٘بسػتب ٙآیت آٞٗ ٠ػٞی ثب حضٞس آیت آ ٠خبت٘ی
اٗبٕ ر٘ؼ ٠صٛزب٘ٛ ٝ ٙبیٜذٓٝ ٟیكوی ٠دس اػتب ،ٙدًتش ػٔیشضب ثیِٔشی
سئیغ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ،ٙدًتشكبئیٜی ٗؼب ٙٝث٢ذاؿت
داٛـِب ،ٟآهبی ٗ٢ذٝی ٗذیش ًْ ػیبػی  ٝاٛتخبثبت اػتبٛذاسی صٛزبٝ ٙ
دًتش حشیشی ػشپشػت ٗشًض ث٢ذاؿت ؿ٢شػتب ٙاٛزبٕ ُشدیذ .دس ایٚ
ثشٛبٗ ٠ض٘ ٚدیذاس ُ ٝلتِ ٞثب ثی٘بسا ٙثب ا١ذاء ؿبخ ُْ ٠اص ثی٘بساٙ
دٓزٞئی ث٠ػْ٘ آٗذ  ٝاص خذاٛٝذ ٗتؼبّ ؿلبی ػبرْ ثشای ثی٘بسا ٙعٔت ؿذ.
گفتگَی رادیَیی دبیر ستبد ّفتِ سالهت استبى
اػ٘بػیْ سح٘بٛی ٗذیش سٝاثظ ػ٘ٗٞی داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ٝ ٙدثیش ػتبد ١لت ٠ػالٗت
اػتب ٙدس ُلتِٞی سادیٞیی ثب كذای ٗشًض صٛزب ٙض٘ ٚاؿبس ٟث ٠ا٘١یت ؿؼبس ػبّ  ٝسٝص ؿ٘بس
١لت ٠ػالٗت ثشٛبٗ١٠بی ١لت ٠ػالٗت دس ػغح اػتب ٙسا تـشیح ٞ٘ٛدٛذ.
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ضْرستبى زًجبى
دس آٝی ٚسٝص اص ١لت ٠ػالٗت دًتش ػٔیشضب ثیِٔشی سئیغ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ٙث ٠ػٜٞا ٙػخٜشا ٙپیؾ اص خغج١ ٠بی
٘ٛبص ر٘ؼ ٠ث ٠ایشاد ػخٜشاٛی دس ساثغ ٠ثب ١لت ٠ػالٗت  ٝعشح تحٛ ّٞظبٕ ػالٗت پشداخت.
ٗذیش اسؿذ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ٙث ٠احذاث ٗشًض ٛبثبسٝسی دس اػتب ٙاؿبس ٝ ٟاظ٢بس ًشد :ایزبد اتبم١بی صای٘ب ٙخلٞكی،
ایزبد ٗشًض دیبٓیض ،ؿٌُْیشی اٝسطاٛغ ٞ١ایی ،ایزبد  1۵پبیِب ٟكٞسیت١بی پضؿٌی ،اكضٝد 7۵ ٙدػتِب ٟآٗجٞالٛغ ث٘١ ٠شاٟ
تخلق١بی سادیٞٓٞطی ٛیض اص اهذاٗبت دیِش دس صٗی ٠ٜتٞػؼ ٠ػالٗت ربٗؼ ٠ثٞد.
ٗذیش اسؿذ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ٙتلشیح ًشد :ثی٘بسػتب١ٙب ًبٗال اص تز٢یضات اػتبٛذاسد دٝسٗبٛذ ٟثٞد  ٝاؿٔت ؿیشهبثْ
اػتلبد ٟثٞدٛذ  ٝپشداخت١ب ثؼیبس ثبال سكت ٠ثٞد ً %3۵ ٠آی  %4۵پشداخت١ب اص ریت خٞد ٗشدٕ ثٞد.
ثُ ٠لت ٠دًتش ثیِٔشی ثب ارشای عشح تح ّٞػالٗت ،ػ١ ٠ذف ػ٘ذ ٟاصرً٘ٔ :٠ب١ؾ پشداخت١بی ٗشدٕ ،دػتشػی ػبدالٗ ٠ٛشدٕ
ث ٠ػالٗت  ٝاستوبء ًیلیت خذٗبت دٛجبّ ٗیؿٞد.
سئیغ داٛـِب ٟػٔ ٕٞپضؿٌی صٛزب ٙاداٗ ٠داد :دس آؿبص ارشای عشح تح ّٞػالٗت ث١ ٠ذف اً ٠ً ّٝب١ؾ پشداخت١ب ثٞد دػت
یبكتیٖ  ٝدس صٗی ٠ٜتبٗی ٚتز٢یضات  ٝداس١ٝبی ٗٞسد ٛیبص ٛیض ًْ ٗٞاسد دس ثی٘بسػتب ٙتبٗیٗ ٚیُشدد ٘١ ٝچٜی ٚثشای ًب١ؾ
ٗیضا ٙػضاسی ،ٚصای٘ب ٙعجیؼی ٛیض ث ٠كٞست سایِب ٙاٛزبٕ ٗیُشدد.
بزگشاری ّوایش بشرگ پیادُ رٍی:
٘١بیؾ ثضسٍ پیبد ٟسٝی ثب ٌ٘١بسی ٗؼبٛٝت كشِٜ١ی  ٝاٗٞس داٛـزٞیی ٗ ٝشًض ث٢ذاؿت ؿ٢شػتب ٙصٛزب ٙث ٠كٞست ٗـتشى ثب
تیپ  011صس١ی استؾ ر٘ٞ٢سی اػالٗی ثٜٗ ٠بػجت سٝص استؾ اص ٗوبثْ ثی٘بسػتب ٙآیت آٞٗ ٠ػٞی تب ػیٜ٘ب سٝثبص ُبٝاص َٛثب
حضٞسدًتش ثیِٔشی سئیغ داٛـِب ،ٟدًتش كبئیٜی ٗؼب ٙٝث٢ذاؿت ،اٗیش ػشتیپ دٗ ٕٝظ٢شی كشٗبٛذ١ی تیپ  011صس١ی صٛزب،ٙ
دًتشٗحؼٜی ٗؼب ٙٝكشِٜ١ی  ٝاٗٞسداٛـزٞیی ،دًتش اػٌٜذسی ٗؼب ٙٝآٗٞصؿی داٛـِب ،ٟدًتش پضؿٌی سئیغ داٛـٌذ ٟپضؿٌی،
آهبی ح٘ض ٟپٞس ٗؼب ٙٝاداسٝ ًْ ٟسصؽ  ٝرٞاٛب ،ٙآهبی ٗیشصایی سئیغ اداسٟ
ٝسصؽ  ٝرٞاٛب ٙؿ٢شػتب ٙصٛزب ،ٙدًتش حشیشی ػشپشػت ٗشًض ث٢ذاؿت
ؿ٢شػتب ٙصٛزب ٙث٘١ ٠شا ٟر٘ؼی اص ٗؼئٓٞیً ،ٚبسًٜبٗ ٙشًضث٢ذاؿت ٝ
داٝعٔجب ٙػالٗت ثشُضاس ُشدیذ دس پبیبٗ ٙشاػٖ ث ٠تؼذادی اص ؿشًت ًٜٜذُبٙ
ث ٠هیذ هشػ ٠رٞایضی ا١ذاء ُشدیذ٘١ .چٜی ٚد ٝاًیپ ػالٗت ٝیظ ٟخٞا١شاٝ ٙ
ثشادسا ٙر٢ت اسائ ٠خذٗبت ث٢ذاؿتی دسٗبٛی اص هجیْ اٛذاصُ ٟیشی كـبس خ،ٙٞ
هذٝ ،صٗ ٝ ٙحبػج ٝ BMI ٠حجت اعالػبت خبٞٛاس ر٢ت پشٛٝذ ٟآٌتشٛٝیي
ػالٗت دس ٗؼیش پیبد ٟسٝی ٗؼتوش  ٝث ٠اسای ٠خذٗبت پشداخت.
سایز فعالیتْای شْزستاى :
ثشپبیی ایؼتِب١ ٟبی ػالٗت دس ٗحْ ثشُضاسی ٘ٛبص ر٘ؼ٠
تٞصیغ پ٘لٔت  ،تشاًت ً ٝتبثچ ٠ت٘شیٜبت ثذٛی ثشای ػبٜٓ٘ذا.ٙ
ضْرستبى سلطبًیِ
ثٜٗ ٠بػجت آٝی ٚسٝص ١لت ٠ػالٗت د ٝایؼتِب ٟػالٗت ثٜٗ ٠ظٞس اٛزبٕ ت ٚػٜزی  ٝؿشثبِٓشی دسحٞص ٟػالٗت سٝا ٝ ٙارت٘بػی
دس ٗلالی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ؿ٢شػتب ٙػٔغبٛی ٠ثشپب ُشدیذ.
دسایؼتِب١ ٟبی ػالٗت ،ت ٚػٜزی ًٜ ٝتشّ كـبس خٛ ۰۵ٙٞلش اص ٘ٛبصُضاساٙ
ثبالی 3۵ػبّ اٛزبٕ ُشدیذ .ؿشثبِٓشی ٛ ۰۵لش اص ؿشًتًٜٜذُب ٙثبالی
0۵ػبّ دسحٞص ٟػالٗت سٝا ٝ ٙارت٘بػی اص دیِش كؼبٓیت١بی اٛزبٕ ؿذٟ
ثٞد .دس پبیبٗ ٙشاػٖ تؼذاد  ۰۵پٌیذ آٗٞصؿی حبٝی پ٘لٔت پیـِیشی اص
اكؼشدُی ،پ٘لٔت پیـِیشی اص اػتیبد ١CDٝبی آٗٞصؿی دس ثی٘ٛ ٚبصُضاساٙ
پخؾ ُشدیذ.
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شهرستان ایجرود
آٝی ٚسٝص ١لت ٠ػالٗت ثب ثشٛبٗ ٠پیبدٟسٝی ثٜٗ ٠بػجت ١لت ٠ػالٗت ثب
ؿؼبس«تحشى ثذٛی ،تلشیحبت ػبٖٓ ،كؼبٓیت ُش١ٝی » ثب ؿشًت ًبسًٜبٙ
ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت  ٝثی٘بسػتب ٙایخبس  ٝثب حضٞس دًتش خؼش ٝؿب١ی ػشپشػت
ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت ایزشٝد ،اص ٗحْ سٝػتبی تبسیخی ُالثش ػلٔی ث ٠ػ٘ت چْ٢
پٔ ٠ثٗ ٠ؼبكت ػً ٠یٔٗٞتش ثشُضاس ُشدیذ.
دس اداٗ ٠سئیغ ً ٝبسًٜب ٙؿجٌ ٠ث٢ذاؿت  ٝدسٗب ٙؿ٢شػتب ٙایزشٝد دس ٘ٛبص
ػجبدی ػیبػی ر٘ؼ ٠ای ٚؿ٢شػتب ٙحضٞس یبكتٜذ.
دس ػخٜشاٛی پیؾ اص خغج١ ٠بی ٘ٛبص ،دًتش خؼشٝؿب١ی ػشپشػت ؿجٌ٠
ث٢ذاؿت ایزشٝد ُضاسؿی اص اهذاٗبت  ٝػٌ٘ٔشد ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت دس ؿ٢شػتب ٙدس
خلٞف عشح تحٛ ّٞظبٕ ػالٗت  ٝآحبس  ٝثشًبت ای ٚعشح ً ٝب١ؾ ثبس ١ضی٠ٜ
١بی ٗبدی اصدٝؽ ٗشدٕ؛ اكضایؾ ًیلیت خذٗبت دس ٗشاًض ث٢ذاؿتی  ٝدسٗبٛی ٝ
تحت پٞؿؾ هشاس ُشكت ٚت٘بٗی ػبًٜی ٚایٜٗ ٚغو ٠ثب ثی٘١ ٠بی دسٗبٛی،
ًب١ؾ ػٗ ٖ٢شدٕ اص ١ضی ٠ٜثؼتشی اص  34دسكذ ث 3 ٠دسكذ ثشای سٝػتبییب1 ٝ ٙ
دسكذ ثشای ؿ٢شٛـیٜب ٙث ٠ثشًت ٛظبٕ ٗوذع ر٘ٞ٢سی اػالٗی اسائٞ٘ٛ ٠د.
ایـب ٙض٘ ٚاؿبس ٟثٝ ٠سصؽ  ٝتبحیش اٛزبٕ كؼبٓیت ١بی ثذٛی ٜٗظٖ ،تـزی ٠ػبٖٓ،
ثشضشٝست تٞر ٠خبٞٛاد١ ٟب ث ٠كشصٛذاٛـب ٙتبًیذ ٞ٘ٛد.
دس اداٗ ٠حبد آهب ٗوذٗی اٗبٕ ر٘ؼ ٠ای ٚؿ٢شػتب ٙدس خغج١ ٠بی
د٘ٛ ٕٝبص ،ثٗ ٠ؼئٔ ٠اٜٗیت  ٝػالٗتی  ٝای ٚدٛ ٝؼ٘ت ثضسٍ ً٠
خذاٛٝذ ث ٠ثـش اسصاٛی داؿت ٠اؿبس ٝ ٟثب ثیب ٙاحبدیخی دسخلٞف
سػبیت ث٢ذاؿت كشدی  ٝارتٜبة اص اػشاف ،پشخٞسی ٗٝلشف ثی
سٝیٓ ٝ ٠ض ٕٝاػتلبد ٟاص ؿزا١بی ػٜتی ٗ ٝحٔی ٗغبٓجی ػٜٞا ٝ ٙدس
خبت٘ ٠اص صح٘بت آهبی دًتش خؼشٝؿب١ی ٗ ٝز٘ٞػ ٠ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت
دس اسائ ٠خذٗبت ث٢ذاؿتی دس ایٜٗ ٚغو ٠توذیش  ٝتـٌش ٞ٘ٛد .الصٕ ث٠
رًش اػت دس ای ٚثشٛبٗ ٠ث ٠ػٛ ٠لش اص ٘ٛبصُضاسا ٠ً ٙث٢تشی ٝ )BMI( ٚهٜذ خ ٙٞسا داؿتٜذ ث ٠سػٖ یبدثٞد ١ذایبیی تٞػظ ؿجٌ٠
ث٢ذاؿت ا١ذاء ُشدیذ.
اس دیگز بزًاهِ ّای ایي شْزستاى :
ثشپبیی ایؼتِب ٟػالٗت ثب ٌ٘١بسی كٞسیت ١بی پضؿٌی  ٝؿجٌ٠
ث٢ذاؿت دس ٘ٛبصر٘ؼ ٠ؿ٢شػتب ٙثٞد ً ٠خذٗبتی اص هجیْ اٛذاصُٟیشی
كـبس خ٘ٛ ،ٙٞبی ٠تٞد ٟثذٛی ( ، )BMIتؼییٗ ٚیضا ٙهٜذ خ ،ٙٞتٞصیغ
پ٘لٔت  ٝاعالع سػبٛی ثٗ ٠شدٕ دس خلٞف ؿؼبس ػبّ ١لت ٠ػالٗت
«صٛذُی ػبٖٓ ثب ٛـبط  ٝاٗیذ» اٛزبٕ ُشكت.
ارشای ٝسصؽ ٛ ٝشٗؾ كجحِب١ی تٞػظ ا١بٓی ؿ٢ش صسی ٚآثبد دس
ػبٓٝ ٚسصؿی ؿ٢ذای ای ٚؿ٢ش ً ٠ثٜٗ ٠بػجت ١لت ٠ػالٗت ثشُضاس
ُشدیذ.

7

ضْرستبى هبٌّطبى
دس آٝی ٚسٝص ١لت ٠ػالٗت ،دًتش كیذی سئیغ ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت دس خغج١ ٠بی
پیؾ اص ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ػخٜشاٛی ٞ٘ٛد .ایـب ٙثب ُشاٗیذاؿت ١لت ٠ػالٗت ،ض٘ٚ
تجیی ٚؿؼبس اٗؼبّ «صٛذُی ػبٖٓ ثب ٛـبط  ٝاٗیذ» ٗ ٝحٞس١بی عشح تحّٞ
ػالٗت ،اهذاٗبت اٛزبٕ ؿذ ٟدس ساػتبی عشح ٗزًٞس سا تـشیح ٞ٘ٛدٛ ٝ ٟؼجت
ث ٠سٛٝذ س ٝث ٠اكضایؾ ثی٘بسی ١بی ؿیشٝاُیش دس ایشا ٝ ٙر٢ب١ ٙـذاس داد.
ایـب ٙدس اداٗ ٠ث ٠ا٘١یت ثشٛبٗ ٠خغشػٜزی اؿبسً ٟشد  ٝخٞاػتبس ٌ٘١بسی
ٗشدٕ ر٢ت ٗشارؼ ٠ث ٠پبیِب١ٟبی ػالٗت ؿ٢شی  ٝخب١ ٠ٛبی ث٢ذاؿت ثٜٗ ٠ظٞس تـٌیْ پشٛٝذ ٟآٌتشٛٝیي ػالٗت  ٝتـخیق ث٠
ٗٞهغ ثی٘بسی١بی ؿیش ٝاُیش ُشدیذ .ایـب ٙتـییش دس ؿی ٟٞصٛذُی سا یٌی اص ٗ٘٢تشی ٚاهذاٗبت ًٜتشٓی ثی٘بسی١بی ؿیش ٝاُیش
ثشؿ٘شد  ٝثش ضشٝست اكضایؾ كؼبٓیت ثذٛی  ٝتـزیٜٗ ٠بػت تبًیذ ًشد.
اس دیگز بزًاهِ ّای ایي شْزستاى:
ثشُضاسی ثشٛبٗ ٠پیبدٟسٝی كجحِب١ی ً ٝالع آٗٞصؿی ثب ػٜٞاٙ
« تحشى ثذٛی ،تلشیحبت ػبٖٓ ،كؼبٓیت ُش١ٝی» ر٢ت ػلیشاٝ ٙ
داٝعٔجب ٙػالٗت سٝػتبی دٝصًٜذ  ٝهٔؼ ٠رٞم  ٝتٞصیغ پ٘لٔت
آٗٞصؿی.
ثشُضاسی ًالع آٗٞصؿی ثب ػٜٞا ٙپیـِیشی اص اكؼشدُی ر٢ت
ٗیبٛؼبال ٝ ٙػبٜٓ٘ذا ٙدسسٝػتبی خیشآثبد.
ثشپبیی ایؼتِب ٟػٜزؾ ػالٗت ر٢ت ؿشثبِٓشی كـبسخ ٝ ٙٞػٜزؾ ٘ٛبی ٠تٞد ٟثذٛی ( ٝ (BMIتؼت هٜذ خ ٙٞثشای
٘ٛبصُضاسا.ٙ
تٞصیغ پ٘لٔت آٗٞصؿی ثب ٗض٘ ٙٞؿؼبس سٝص ر٢بٛی ث٢ذاؿت  :ثیب دس ٗٞسد اكؼشدُی حشف ثضٛیٖ.

ضْرستبى طبرم
دس آٝی ٚسٝص اص ١لت ٠ػالٗت ثب ؿؼبس «تحشى ثذٛی ،تلشیحبت ػبٖٓ  ،كؼبٓیت ُش١ٝی» دًتش اػٌٜذسی سئیغ ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت ٝ
دسٗب ٙپیؾ اص خغج١ ٠بی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ثب اؿبس ٟث ٠ؿؼبس ١لت ٠ػالٗت ٝ
كؼبٓیت١بی اٛزبٕ ؿذ ٟدس حٞص ٟث٢ذاؿت  ٝدسٗبٗ ٙغبٓجی ایشاد ٞ٘ٛد.
دًتش اػٌٜذسی دس ثخؾ دیِشی اص ػخٜب ٙخٞد دس خلٞف اٝسطاٛغ ٞ١ایی
ثی٘بسػتب ٙآیت آٞٗ ٠ػٞی صٛزب ،ٙتٌ٘یْ  ٝتز٢یض آصٗبیـِب١ٟبی
ؿ٢شػتب ،ٙتٌ٘یْ تز٢یضات ثخؾ دیبٓیض ،پیـشكت كیضیٌی  ۰۵دسكذی 11
خب ٠ٛث٢ذاؿتٗ 3 ،شًض خذٗبت ربٗغ ػالٗت ؿ٢شی  ٝسٝػتبیی 3 ٝ
پبٛؼی ٙٞپضؿي دس ؿ٢شػتبٗ ٝ ٙشًض ربٗغ خذٗبت ػالٗت ؿجب ٠ٛسٝصی چٞسصم ثب ١ضیٗ 1 ٠ٜیٔیبسد تٗٞب ٙتٞضیحبتی ثیبٞ٘ٛ ٙد.
ا ٗبٕ ر٘ؼ ٠ؿ٢شػتب ٙعبسٕ ٛیض دس ثخـی اص خغج١ ٠بی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ض٘ ٚتجشیي ١لت ٠ػالٗت اص دػت اٛذاسًبسا ٙثشُضاسی ١لت٠
ػالٗت توذیش ًشد.
اس دیگز بزًاهِ ّای اٍلیي رٍس ّفتِ سالهت ایي شْزستاى :
ثشپبیی ایؼتِب ٟػٜزؾ ػالٗت دس ٗلٔی ٘ٛبص ر٘ؼ ٝ ٠ػٜزؾ سایِبٙ
ػالٗت ٘ٛبص ُضاسا ( ٙاٛذاصُ ٟیشی كـبسخ ٝ ٙٞهٜذ خ.)ٙٞ
تٞصیغ پ٘لٔت  ٝتشاًت دس ثی٘ٛ ٚبصُضاسا.ٙ
ٛلت ثٜش١بی آٗٞصؿی دس ػغح ؿ٢شػتب.ٙ
ثشٛبٗ ٠پیبدٟسٝی ًبسًٜبٗ ٙشًض خذٗبت ربٗغ ػالٗت ؿ٢شی آة ثش.
ثشُضاسی ثشٛبٗ١ ٠بی آٗٞصؿی دس ثی ٚػ٘ٗ ٕٞشدٕ.
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ضْرستبى ابْر
دس آٝی ٚسٝص اص ١لت ٠ػالٗت ٘١بیؾ پیبد ٟسٝی كجحِب١ی ثب حضٞس ر٘ؼی اص ػلیشا ٙػالٗت  ،دٝػتذاساٗ ٙحیظ صیؼت ٝ
ًبسًٜب ٙاداسات ؿ٢شػتب ٙث٘١ ٠شا ٟخبٞٛاد١ٟبیـب ٙثشُضاس ؿذ.
ػخٜشاٛی پیؾ اص خغج١ ٠بی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ػشپشػت ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت  ٝدسٗبٙ
ؿ٢شػتب ٙاص دیِش ثشٛبٗ١٠بی سٝص ا ّٝثٞد .دًتش ؿؼجبٛی ض٘ ٚتوذیش ٝ
تـٌش اص ٘ٛبصُضاسا ٝ ٙدػت اٛذسًبسا ٙثشٛبٗ١٠بی ػالٗت ٗحٞس دس
ؿ٢شػتب ٙپیشاٗ ٙٞؿؼبس ١لت ٠ػالٗت (صٛذُی ػبٖٓ ثب ٛـبط  ٝاٗیذ) دالیْ
 ٝا٘١یت اٛتخبة ایٞٗ ٚضٞعٗ ،غبٓت ٗجؼٞعی ساثیبٞ٘ٛ ٙد .ایـب ٙدس
خلٞف خذٗبت ٞٛی ٚػالٗت (ایشاپ ٠ً )ٚثش پبی ٠خٞدٗشاهجتی اػتٞاس اػت
ٗغبٓجی سا ػٜٞا ٝ ٙخٞاػتبس ٗشارؼًٔ ٠ی ٠اهـبس ربٗؼ ٠ث ٠خلٞف اكشاد
ثبالی  3۵ػبّ ثٗ ٠شاًض خذٗبت ربٗغ ػالٗت ر٢ت دسیبكت خذٗبت ؿذ.
ٝی دس اداٗ ٠ث ٠ثشٛبٗ١ ٠بی ارشایی ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت  ٝدسٗب ٝ ٙدػتبٝسد١بی ؿ٢شػتب ٙدس ثخؾ ػالٗت اؿبسً ٟشد  ٝدس خلٞف
ثی٘بسی٢ب  ٝپیبٗذ١بی ٛبٗغٔٞة ٛبؿی اص ٗلشف ٗٞاد ؿزایی ٛبػبٖٓ ،پش١یض اص ٗلشف ؿزا١بی ؿیش ضشٝسی ٓ ٝض ٕٝتٞر ٠ث ٠اكٝ ّٞ
آداة ٗلشف ٗٞاد ؿزایی دس خبٞٛادٗ ٝ ٟشاهجت اص خٞد ،ثیبٛبتی سا ایشاد  ٝاص آٗبدُی ٗشاًض خذٗبت ربٗغ ػالٗت  ٝپبیِب١ٟبی
ػالٗت ثشای ؿشثبِٓشی  ٝت ٚػٜزی ،اسصیبثی( ٝ )BMIاٛذاصُٟیشی كـبس خ ٝ ٙٞهٜذ خ ٙٞث ٠كٞست سایِب ٙاص ثذ ٝتٓٞذ تب
ػبٜٓ٘ذی خجش داد.
اٗبٕ ر٘ؼ ٠ؿ٢ش اث٢ش ٛیض دس خغج١ ٠بی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ثب اؿبس ٟث ٠ؿؼبس ١لت ٠ػالٗت تلشیح ًشد :پبی ٝ ٠اػبع ٛـبط  ٝاٗیذ دیٜذاسی
اػت  ٝخٞد ٗشاهجتی سا رضء ٗ ٖ٢تشی ٚتٞكی ٠اػالٕ ػٜٞاٞ٘ٛ ٙد.
ًبسؿٜبع ثی٘بسی٢ب ی ٗشًض ث٢ذاؿت اث٢ش ٛیض ث ٠ػٜٞا ٙػخٜشا ٙپیؾ اص خغج٘ٛ ٠بص ر٘ؼ ٠ؿ٢ش ١یذد دس خلٞف ؿؼبس ١لت٠
ػالٗت  ٝخذٗبت حٞص ٟػالٗت دس عشح تحٛ ّٞظبٕ ػالٗت تٞضیحبت ٗجؼٞعی سا اسائٞ٘ٛ ٠د ٗ ٝشدٕ سا ثشای اسصیبثی خغش
ػٜزی ػٞاْٗ ثی٘بسی٢بی ؿیش ٝاُیش ر٢ت ٗشارؼ ٠ثٗ ٠شاًض خذٗبت ربٗغ تـٞین ًشد.
سایز فعالیت ّای شْزستاى:
ثشپبیی ٗیض ػالٗت دس ٗحْ ثشُضاسی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ؿ٢ش١بی اث٢ش ١ ،یذد  ٝتٞصیغ 01۵۵ثشٍ پ٘لٔت ١بی آٗٞصؿی ثی٘ٛ ٚبص
ُضاسا. ٙ
ؿشثبِٓشی  ٝت ٚػٜزی ،اسصیبثی  ٝ BMIاٛذاصُ ٟیشی كـبس خ ٝ ٙٞهٜذ خٛ ۰1۵ٙٞلش اص ٘ٛبصُضاساٗ ٙشاػٖ ٘ٛبص ر٘ؼ٠
ؿ٢ش١بی اث٢ش١ ،یذد ٘١ ٝبیؾ پیبد ٟسٝی تٞػظ تیٖ١بی ث٢ذاؿتی ٗتـٌْ اص اػضبی ثؼیذ ربٗؼ ٠پضؿٌی .
اسربع ٞٗ1۰سد ٗـٌٞى پشی دیبثتیي  ٝكـبسخ ٙٞثبال ث ٠آصٗبیـِبٗ ٟشًضی ر٢ت اٛزبٕ آصٗبیـبت تبییذ تـخیق دیبثت.
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ضْرستبى خذابٌذُ
دس آٝی ٚسٝص اص ١لت ٠ػالٗت ثب ؿؼبس «صٛذُی ػبٖٓ ثب ٛـبط  ٝاٗیذ»
دًتش اػذآُٜ ٠ذ خب ٞٔٛسئیغ ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت  ٝدسٗب ٙخذاثٜذ ٟهجْ اص
خغج١٠بی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠پیشاٗ ٙٞعشح ػظیٖ تح ّٞػالٗت  ٝػٌ٘ٔشد دٓٝت
تذثیش  ٝاٗیذ ػخٜشاٛی ٞ٘ٛد .دس اداٗ ٠ایـب ٙثُ ٠ضاسؿی اص كؼبٓیت١بی
ػ٘شاٛی كٞست ُشكت ٠دس ؿ٢شػتب ٙاؿبسٞ٘ٛ ٟد .ایـب ٙدس پبیب ٙثشٛبٗ١٠بی
١لت ٠ػالٗت سا دسر٘غ ٘ٛبصُضاسا ٙتـشیح ٞ٘ٛد.
ػخٜشاٛی ًبسؿٜبػب ٙؿجٌ ٠هجْ اص خغج١ ٠بی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠ؿ٢ش١بی ُشٗبة،
ػزبع  ٝصسی ٚسٝد دس خلٞف عشح تح ّٞػالٗت  ٝكؼبٓیت١بی كٞست
ُشكت ٠دس ثخؾ١بی اكـبس ،ػزبػشٝد  ٝثضی ٠ٜسٝد  ٝثشٛبٗ١٠بی ١لت ٠ػالٗت
ثشای ٘ٛبصُضاسا ٙاص دیِش ثشٛبٗ١ ٠بی سٝص ا ّٝؿ٢شػتب ٙثٞد.
دیگز بزًاهِ ّای شْزستاى:
پیبد ٟسٝی ًٟٞ ٝپی٘بیی سئیغ  ٝپشػ ْٜؿجٌ ٝ ٠ثی٘بسػتب٘١ ٙضٗبٙ
ثب كشف كجحب ٠ٛػبٖٓ.
دیذاس سئیغ  ٝر٘ؼی اص ًبسؿٜبػب ٙؿجٌ ٠ثب كشٗبٛذاس  ٝاسائُ ٠ضاسؽ
ػٌ٘ٔشد عشح تح ّٞػالٗت  ٝكؼبٓیت١بی كٞست ُشكت ٠دس حٞصٟ
ث٢ذاؿت  ٝدسٗب ٙؿ٢شػتب ٙخذاثٜذ.ٟ
دیذاس پشػٗ ْٜشاًض خذٗبت ربٗغ ػالٗت ؿ٢ش١بی ػزبعُ،شٗبة ٝ
صسی ٚسٝد ثب ائ٘ ٠ر٘ؼ ٝ ٠ثیب ٙػٌ٘ٔشد عشح تح ّٞػالٗت دس
ثخؾ١بی ػزبػشٝد،اكـبس  ٝثضی ٠ٜسٝد.
ثشپبیی ایؼتِب ٟػالٗت ٝیظ ٟخٞا١شا ٝ ٙثشادسا ٙدس ٗلالی ٘ٛبصر٘ؼ٠
هیذاس  ٝتٞصیغ تشاًت  ٝپ٘لٔت ثی٘ٛ ٚبصُضاسا.ٙ
ػٜزؾ كـبسخ ،ٙٞهٜذ خ ٝ ٙٞاسصیبثی ٘ٛبی ٠تٞد ٟثذٛی (٘ٛ )BMIبصُضاسا ٝ ٙاسائ ٠آٗٞصؽ١بی الصٕ دس صٗی ٠ٜصٛذُی ػبٖٓ.
تٞصیغ ٝیظٛ ٟبٗ١٠بی دػتبٝسد١بی عشح ػظیٖ تح ّٞػالٗت دس ؿ٢شػتب ٙخذاثٜذ ٟدس ثی٘ٛ ٚبصُضاسا ٙؿ٢ش١بی هیذاس،
ػزبعُ ،شٗبة  ٝصسی ٚسٝد.

حذاقل ّفتِای
سِ رٍز ٍرزش کٌیذ.
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ضْرستبى خرم درُ
دس آٝی ٚسٝص اص ١لت ٠ػالٗت ٗؼب ٙٝث٢ذاؿت ؿجٌ ٝ ٠سئیغ ٗشًض ث٢ذاؿت
ؿ٢شػتب ٙخشٕ دس ٟپیؾ اص خغج١ ٠بی ٘ٛبص ر٘ؼ ٠دس ساثغ ٠ثب ١لت٠
ػالٗت ،عشح تحٛ ّٞظبٕ ػالٗت  ٝػٌ٘ٔشد ؿجٌ ٠ػخٜشاٛی ٞ٘ٛد .دس ایٚ
سٝص ً ٠ثب ػٜٞا ٙتحشى ثذٛی ،تلشیحبت ػبٖٓ  ٝكؼبٓیت١بی ُش١ٝی
ٛبِٗزاسی ؿذ ٟاػتٜ٢ٗ ،ذع ًشی٘ی دس خلٞف ؿؼبس ١لت ٠ػالٗت
«صٛذُی ػبٖٓ ،ثب ٛـبط  ٝاٗیذ» ،ثشٛبٗ١٠بی ارشایی ای١ ٚلت ٠دس ؿ٢شػتب،ٙ
خذٗبت ٞٛی ٚتح ّٞػالٗت (ایشاپٗ )ٚغبٓجی سا ثیب ٙداؿتُ ٝ ٠ضاسؿی اص
اهذاٗبت ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت  ٝدسٗبً٘ ،ٙي١بی خیشیٗ ٝ ٚؼئٓٞی ٚؿ٢شػتبٙ
 ٝح٘بیت١بی ثیدسیؾ سیبػت داٛـِب٘١ ٝ ٟچٜیٗ ٚؼب ٙٝث٢ذاؿت داٛـِب ٝ ٟسئیغ ٗشًض ث٢ذاؿت اػتب ٙاسائٞ٘ٛ ٠د.
٘١چٜی ٚدس ای ٚسٝص ثشٛبٗ ٠ػیبدت اص ثی٘بسا ٙثؼتشی دس ثی٘بسػتب ٙثٞػٔی ػیٜب ثب حضٞس ٜٗ٢ذع ٗح٘ذی كشٗبٛذاس ؿ٢شػتب،ٙ
ٗؼب ٙٝكشٗبٛذاس  ٝر٘ؼی اص ٗؼئٓٞی ٝ ٚخیشی ٚثشُضاس ؿذ .دس ایٗ ٚشاػٖ ض٘ ٚآسصٝی ػالٗتی ث ٠ثی٘بسا ٙثؼتشی دس ثی٘بسػتبٙ
ؿبخ ُْ ٠ا١ذا ُشدیذ .دس اداٗ ٠ای ٚثشٛبٗ ٠اص صح٘بت پشػٛ ْٜیض تزٔیْ ث ٠ػْ٘ آٗذ.
اس دیگز بزًاهِ ّای ایي شْزستاى :
حضٞس سئیغ  ٝر٘ؼی اص ًبسؿٜبػب ٙؿجٌ ٠دس دكتش اٗبٕ ر٘ؼ ٝ ٠اسائ٠
ُضاسؿی اص ػٌ٘ٔشد ػبّ  ٝ 6۰اسائ ٠ثشٛبٗ١ ٠بی ١لت ٠ػالٗت.
پیبد ٟسٝی ثضسٍ خبٞٛادُی دس سٝػتبی ػ٢ًٞشیض ثب حضٞس ثیؾ اص
ٛ 1۵۵۵لش اص ا١بٓی سٝػتب ثب ٘١شا١ی ر٘ؼی اص ٗؼئٓٞی ٚاداسات ،ؿٞسا ٝ
د١یبس سٝػتب  ٝثشُضاسی ٗؼبثو ٠ػٔ٘ی ثب ٗض٘ ٙٞؿؼبس ١لت ٠ػالٗت ٝ
ا١ذای رٞایض ثٛ ٠لشات ثشُضیذ.ٟ
ثشُضاسی ٗؼبثو ٠دٝچشخ ٠ػٞاسی ثب حضٞس اػضبی ١یئت دٝچشخ٠
ػٞاسی ؿ٢شػتب ٝ ٙا١ذای رٞایض ثٛ ٠لشات ثشتش تٞػظ ٗؼب ٙٝكشٗبٛذاس  ٝسٝػبی اداسات ٝسصؽ  ٝرٞاٛب١ ٝ ٙالّ اح٘ش.
اػتوشاس پبیِب ٟػالٗت دس ٗحْ ثشُضاسی ٘ٛبص ر٘ؼ ٝ ٠تٞصیغ پ٘لٔت١بی آٗٞصؿی ثب ٗضبٗی ٚخذٗبت ٞٛی ٚػالٗت  ٝخغش
ػٜزی ثش اػبع ثشٛبٗ ٠ایشاپ.ٚ
ػٜزؾ كـبس خ ٝ ٙٞتؼیی٘ٛ ٚبی ٠تٞد ٟثذٛی) (BMIثشای ٛ 71۵لش اص ٘ٛبصُضاسا.ٙ
ا١ذاء یي هغؼ ٠صٗی ٚاسصؿٜ٘ذ ثٗ ٠ؼبحت ٗ ۰۰۵تش ٗشثغ تٞػظ ٝساث ٗشح ٕٞهذست آ ٠ػغبیی ثبصٛـؼت ٠ؿجٌ ٠ث٢ذاؿت ٝ
دسٗب ٙؿ٢شػتب ٙر٢ت آحبم ث ٠صٗی ٚدس حبّ احذاث ػبخت٘ب ٙػتبد ؿجٌ.٠
ٛلت ثٜش١بیی ثب ٗضبٗی١ ٚلت ٠ػالٗت  ٝخغش ػٜزی دس ثشٛبٗ ٠ایشاپ ٚدس ػغح ؿ٢ش.

بب ٍرزش افسردگی،کسبلت ٍ بی حَصلگی رفع هیضَد.
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تحرک بذًی در هحیط کبر
ًبسٜٗذا ٙسٝصا ٠ٛیي ػ ٕٞاص ٝهت خٞد سا دس ٗحیظ ًبس ٗی ُزساٜٛذٗ .ذت صیبدی اص ای ٚصٗب ٙدس ٝضؼیت ٛـؼت ٝ ٠ثذ ٙٝتحشى
اػت .ای ٚثی تحشًی ثب ػٞاسضی ٗبٜٛذ خؼتِی ،ػلتی ػضالت ٗ ٝـٌالت رؼ٘بٛی دیِش ٘١شاٗ ٟی ثبؿذ ً ٠ای ٚػٞاسم اص
ٗیضاً ٙبسایی  ٝث٢شٝ ٟسی ایٛ ٚیشٝی ػظیٖ ًبس ٗیًب١ذ.ة ٛبثشایٛ ٚیش١ٝبی ًبس ٛیبصٜٗذ آٗٞصؽ حشًت ػبدٝ ٟسصؿی دس ٗحیظ
ًبس ١ؼتٜذ تب اص ػٞاسم رًش ؿذً ٟبػت ٠ؿٞد.
گسیذُ ای از ًرهص ّبی هفیذ برای پطت هیس ًطیيّب

لبِ هیش را بگیزیذ ٍ هاًٌذ سهاًی کِ

دستتاى را بز رٍی هیش بگذاریذ ٍ با

رٍی لبِی صٌذلی بٌشیٌیذ ٍ

هیخَاّیذ هیش را اس سهیي بلٌذ کٌیذ

توام ًیزٍ دست را بِ سوت پاییي

پاّایتاى را بِ ًَبت کاهال صاف

بِ دستتاى کشش ٍارد کٌیذ .سهاًی کِ

فشار دّیذ .تا سهاًی کِ خستِ ًشذیذ

کزدُ ،چٌذ ساًت اس سطح سهیي

خستِ شذیذ با دست دیگز ایي

در ایي حالت کشش بواًیذ ٍ سپس با

بلٌذ کٌیذ ٍ بزای چٌذ دقیقِ

حزکت را تکزار کٌیذ.

دست دیگز ایي توزیي را تکزار کٌیذ.

ًگْذاریذ .اگز هیتَاًیذ پایتاى را
باالتز ببزیذ.

دست راست را بز رٍی ساًَی
راست قزار دادُ ٍ تا جایی کِ
هیتَاًیذ ساًَ را بِ سوت پاییي
فشار دّیذ ٍ کششی در ساًَ
ایجاد کٌیذ .ایي حزکت را ّن
رٍی پای دیگز ٍ یا ّوشهاى
رٍی ّز دٍ پا تکزار کٌیذ.
.

با دست چپ ،هچ
دست راست را گزفتِ
ٍ در جْت هخالف
بکشیذ .رٍال را تغییز
دادُ ٍ دٍبارُ تکزار
کٌیذ.

در حالی کِ بز رٍی
صٌذلی ًشستِایذ  ،لبِ
آى را با دست گزفتِ ٍ با
توام قذرت هثل سهاًی
کِ هیخَاّیذ صٌذلی را
بلٌذ کٌیذ بِ آى ًیزٍ
ٍارد کٌیذ..

زیر ًظر  :دکتز علیزضا بیگلزی ،دکتز هحوذرضا صائیٌی ،دکتز داٍد رحواًی
رٍابط عوَهی ٍ هطبٍر رئیس داًطگبُ  :اسواعیل رحواًی
کبرضٌبس رایبًِ  :هٌْذس فزٍغ السادات حسیٌی
هسئَل اجرایی ً :ادیا جالل رساقی ،هٌْذس هحوذ فْزستی ،هٌْذس علیزضا هلک سادُ ،فاطوِ باقزی
ّوکبراى پبیگبُ خبری ٍة دا هرکس زًجبى :

هٌْذس سّزا ًصز  ،فاطوِ اًصاریً ،عوت ًَری ،حافظ بیستًَی
ّوکبراى  :رابطاى خبزی شْزستاى ّا
تذارکبت  :هحوَد فْزستی
حرٍفچیٌی ٍ صفحِ آرایی  :سْیال تَسلی

خبزًاهِ الکتزًٍیکی بِ صَرت رٍساًِ هٌتشز ٍ اس آدرس سیز قابل استفادُ هی باشذ .
ٍب سایت  :هعاًٍت بْذاشت

http://health.zums.ac.ir

ٍب سایت ٍب دا

http://webda.zums.ac.ir

ساهاًِ پیاهکی هعاًٍت بْذاشت
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