
 

 

 

 

 

 

 

اید هر ب «ملت، همدلی و همزبانی دولت و»۴۹برای تحقق شعار سال : ای اهلل خامنه حضرت آیت

چنین دولت  همت ایران و هم کفه این شعار یعنی ملت عزیز، بزرگ، شجاع، بصیر، دانا و بادو

 .به یکدیگر اعتماد، و صمیمانه باهم همکاری کنند ، خدمتگزار

 خود مراقبتی گام اول سالمت

سالمتی امروزه به عنوان یک . در سال های اخیر مفهوم سالمت، دچار تحول عظیم شده و تنها به معنی نبود بیماری و ناتوانی نمی باشد

 . مفهوم پویا و چند بعدی مورد توجه قرار می گیرد که دارای ابعاد جسمی، روحی، معنوی، عاطفی، ذهنی، ارتباطی و اجتماعی می باشد 

و  ارتباطی، ذهنی، عاطفی، روحی، اجتماعیمجموعه ای متعادل از ابعاد  تندرستی. نامیده می شود «تندرستی» متی جنبه مثبت سال

. و مشارکت او را در اجتماع افزایش می دهد بخشداست که توانایی های بالقوه فرد را برای زندگی با کیفیت و کارمولد تحقق می  جسمی

یفیت زندگی مردم جهان، علیرغم پیشرفت هایی که در کنترل بیماری های واگیردار و عفونی در صد با ک ،از سوی دیگر، امروزه طول عمر

 .سال گذشته حاصل شده است، مجدداً رو به کاهش نهاده است

رار رویکرد توانمندسازی را سرلوحه تمامی برنامه های سالمت کشورها ق (WHO)بهداشت جهانی ارتقاء سالمت جوامع ، سازمان  به منظور

 ، برنامه های متنوعی در حال اجرا مردم بدین جهت در سطح کشورهای مختلف با مشارکت این سازمان جهت توانمندسازی است،داده 

 .حفظ و ارتقاء سالمت خود، خانواده و جامعه اش اقدام نماید  ،چرا که یک انسان توانمند خواهد توانست برای تأمین می باشد،

اولین و مهم ترین  خود مراقبتیمت مبتنی بر دانایی به دست توانمند مردم توسعه و استمرار خواهد یافت و در این صورت است که سال

مرحله در این گام بزرگ تلقی می گردد، زیرا هر انسانی به طور ذاتی توان و استعداد مراقبت از خود را 

 . شدداشته و این گوهر در وجود انسان از نعمات ارزشمند باری تعالی می با

تحقق این . وظیفه و رسالت نظام سالمت، پرورش و شکوفا نمودن این جزء مهم از وجود بشریت می باشد

 .مهم، عزم ملی برای حمایت و گسترش خود مراقبتی و توانمند سازی را می طلبد

 خود مراقبتی قسمتی از زندگی روزانه افراد است و مراقبتی است که توسط افراد برای تأمین، حفظ و 

ارتقاء سالمتشان انجام می شود و تا مراقبت از فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان و اجتماعات محلی 

 . نیز گسترش می یابد

 خود مراقبتی شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده شان انجام می دهند تا تندرست بمانند،

از بیماری ها یا حوادث  ،و روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند، نیازهای جسمی روانی و اجتماعی خود را برآورده سازنداز سالمت جسمی 

 .پیشگیری کنند، بیماری های مزمن خود را مدیریت کنند و نیز از سالمت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان حفاظت کنند 

قبت اولیه بهداشتی در کشورهای توسعه یافته که ساختار سالمت بهتری دارند و سطح سواد آن ها باالتر خود مراقبتی مهم ترین شکل مرا

است و نیز در کشورهای در حال توسعه است که تعداد بیشتری از مردم فقیر هستند و دسترسی کمتری به مراقبت بهداشتی تخصصی 

 . وجود دارد

بهداشتی اولیه و تخصصی است که اندکی تسهیل در روند اجرای آن می تواند وضعیت  جزء الینفک تمام سطوح مراقبت خود مراقبتی

 . خشد ببهداشتی، اقتصادی و اجتماعی کل جمعیت را بهبود ب
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 ...وقت آن نرسیده است  آیا           

 . اند خالقان اصلی سالمت باور کنیم که مردم                            

ترین اولویت امسال وزارت  ایمنی غذا و بهداشت محیط مهم

ها برای ارتقای  ضرورت همکاری سایر دستگاه/بهداشت است 

 سالمت جامعه

میلیون نفر در کشور به اضافه وزن و چاقی مبتال  52: گفت وزیر بهداشت

که  هستند که با فعالیت بدنی می توان از آن پیشگیری کرد ضمن این

 . درصد مبتالیان به فشارخون از بیماری خود اطالع ندارند 25

مان و آموزش به گزارش پایگاه خبری و اطالع رسانی وزارت بهداشت، در

هاشمی امروز در چهارمین روز از هفته سالمت به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه  به  ؛ دکتر(وب دا)پزشکی 

 .تشریح اقدامات وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سالمت پرداخت 

سالمت، یکی از نعمت های بزرگ خداوند به انسان است که کمتر به آن توجه می شود و امروزه افراد سالم نقش : وی گفت

 .ری در پیشرفت و توسعه جوامع دارندمحو

اگر افراد جامعه بیمار و ناخوش باشند امنیت و پیشرفت محقق نمی شود و ما تمام تالش خود را به : وزیر بهداشت ادامه داد

 .کار خواهیم گرفت تا سطح بهداشت در کشور ارتقاء پیدا کند

 

آخرین درمان / مردم برای پیشگیری از اضافه وزن پیاده روی کنند

  .مرحله سالمت است

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی صبح امروز با حضور وزرای بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، شهردار تهران و جمعی از مسوالن 

این وزارتخانه ها و هزاران نفر از شهروندان تهرانی در بوستان جوانمردان 

 .برگزار شد نتهرا

 55وی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در این مراسم از س 

 .کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به قید قرعه به شرکت کنندگان اهداء شد 05دستگاه دوچرخه و 

 

 

مندی مردم را فراهم نموده  اجرای طرح تحول نظام سالمت زمینه رضایت:نماینده و لی فقیه و امام جمعه زنجان 

  است

نجان در خطبه های لی فقیه و امام جمعه زخاتمی نماینده و... حضرت آیت ا

از هفته سالمت که دکتر بیگلری  اردیبهشت در چهار مین روز 4جمعه امروزنماز

به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه حضور داشتند ضمن تبریک 

تبریک این هفته از سیاستگذاران و مجریان طرح فرارسیدن هفته سالمت و 

. تحول نظام سالمت و تالشگران عرصه سالمت در استان و کشورقدر دانی نمودند

های خوبی  زمینه اجرای طرح تحول نظام سالمت گام در: ایشان تاکید کردند

 . مندی اکثریت مردم شده است  برداشته شده که موجب رضایت
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  ائمه جمعه و هفته سالمت

از  اردیبهشت ماه در چهارمین روز از هفته سالمت درخطبه های نماز جمعه 4های زنجان امروز  ائمه جماعات شهرستان

مساعی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تمام عرصه های بهداشت و درمان در اقدامات انجام گرفته در هفته سالمت و باالخص 

 . دستان تقدیر نمودنا

های ارزنده تیم بهداشت ودرمان درهمه عرصه ها به  ، از تالششهرستان طارمحجه االسالم و المسلمین صادقی پورامام جمعه 

 . خصوص در هفته سالمت قدردانی کرد و درمورد آفت سموم کشاورزی درتغذیه به مردم هشدارداد 

اجرای طرح تحول نظام سالمت یکی از کار های  ،شهرستان ابهرجمعه موقت حجه االسالم و المسلمین الماسی امام   

 . قلم رسیده است 05قلم به  575ارزشمند وزارت بهداشت است که با تالش دولتمردان کمبود دارو در کشور از 

کت انقالب در حوزه ایران به بر: با تبریک هفته سالمت گفت ،شهرستان قیدارحجه االسالم و المسلمین بیگدلی امام جمعه   

 . بهداشت و درمان جزو کشور های پیشرفته در جهان است

با تالش : ضمن تبریک فرارسیدن هفته سالمت افزود  ،شهرستان خرمدرهحجه االسالم و المسلمین حسینی امام جمعه   

  .تسا زه سالمت کار های خوبی انجام شدهدولتمردان در حو

های انجام شده  با تبریک هفته سالمت از تالش ،شهرستان زرین آبادامام جمعه حجه االسالم و المسلمین محمدی مطلق   

 . ددر عرصه سالمت شهرستان تشکر نمو

ضمن تبریک هفته سالمت از مسئولین مرکز بهداشت  ،شهرستان ماهنشانحجه االسالم و المسلمین زاهدی پورامام جمعه   

 ان ماهنشان را فراهم نمایند شهرستان خواست زمینه حضور پزشکان متخصص در بیمارست

باتبریک هفته سالمت ،طرح تحول نظام سالمت را نقطه  ،شهرستان گرمابحجه االسالم و المسلمین موسوی امام جمعه   

 .عطفی در عدالت اقتصادی و اجتماعی عنوان نمود

 

 

با اقدام شایسته نظام :ماینده و لی فقیه و امام جمعه زنجانن

      پیشسالمت خوشبختانه در استان این طرح با موفقیت 

  می رود

خاتمی نماینده و لی فقیه و امام جمعه زنجان در ... حضرت آیت ا

در حاشیه برنامه 4/5/44چهارمین روز از هفته سالمت روز جمعه 

موسوی در ... عیادت از بیماران در مرکز آموزشی درمانی ایت ا

شگران مصاحبه با خبرنگار صدا وسیما ضمن تشکر صمیمانه از تال

نظام سالمت بخصوص دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش 

خوشبختانه اقدام شایسته ای در نظام سالمت در استان انجام شده و در : پزشکی و دست اند رکاران سالمت در استان گفت 

ن انجام شد امکانات و های مختلف بیمارستا در بازدیدی که از بخش: ایشان تاکید کردند .پیش می روداستان با موفقیت 

 .تجهیزات پزشکی فراهم بود و بیماران بستری شده نیز از پزشکان رضایت داشتند 

امام جمعه زنجان ضمن تشکر از همکاری همه مسئولین ، پزشکان و دست اندر کاران سالمت در استان اجرای طرح تحول 

استان  وجود دارد که ضمن پذیرش بیماران امکان و ظرفیت در استاناین : موفقیت آمیز برشمرده و گفت نظام سالمت را 

ایشان اظهار  .های همجوار نیز بدلیل وجود امکانات و تجهیزات مناسب در استان فراهم شده است اقبال برای در مان از استان

 .رد امیدواری نمودند باهمت، تالش و همکاری بیشتر اجرای این طرح عمومیت کاملی به خود بگی

 

 

. 
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   رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛ سخنران پیش از خطبه نماز جمعه 

دکتر علیرضا بیگلری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در چهارمین روز از هفته سالمت، 

نام « مراقبتی سالمت، آموزش همگانی و خود »چهارم اردیبهشت ماه که با عنوان  جمعه

های نماز جمعه، پیرامون طرح تحول نظام  گذاری شده، به عنوان سخنران پیش از خطبه

های کاری دانشگاه در سال جاری در  ترین اولویت چنین مهم سالمت، امنیت غذایی و هم

 . کرد جمع نمازگزاران زنجانی سخنرانی 

با  40دکتر بیگلری با تشریح مراحل طرح تحول نظام سالمت که از اردیبهشت ماه سال 

ابالغ سیاست های کلی نظام سالمت از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی با هدف اجرای 

این طرح با قدرت و سرعت در حال اجراست و با : عدالت در سالمت اجرایی شد، گفت

زینه های پرداختی مردم، ارتقاء تجهیزات پزشکی و داروئی در اقداماتی که در امر کاهش ه

بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، ماند گاری پزشکان در مناطق محروم، تجهیز و بازسازی بیمارستان های دولتی، انجام 

         ی و بازنگریرایگان زایمان طبیعی، حضور پزشکان مقیم در بیمارستان های دولتی، کاهش هزینه های ویزیت سرپای

مندی اکثریت مردم  تعرفه های بیمارستانی، بیمه روستائی و خدمات بهداشتی درمانی در روستاها انجام گرفته، باعث رضایت

 . شده است 

افراد ساکن در حاشیه  وی برنامه های سال جاری دانشگاه در حوزه طرح تحول نظام سالمت را، توجه به مشکالت بهداشتی  

هزار نفر، ارائه خدمات دندانپزشکی  75و  25، 55و شهرهای زیر شهرها 

جهت کاهش بیماری های دهان و دندان و توسعه کلینیک ها با اختصاص 

 . نیروی کافی و توانمند برشمرد 

مدیر ارشد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری   

اگر به نحوه : گفت «مزرعه تا سفرهایمنی غذا، از  »با عنوان  44هفته سالمت 

تولید و مصرف غذا که یکی از ضرورت های اساسی زندگی انسان است توجه 

الزم صورت نگیرد، بحث تغذیه می تواند به عنوان عامل ضد سالمتی در نظر 

 . گرفته شود 

به صورت گسترده  44شد که در سال  وزارت بهداشت بر این اساس، با توجه به اهمیت ایمنی غذا، برآن: رئیس دانشگاه افزود  

 . به این موضوع بپردازد 

ایمنی غذا، تولید غذا از مزرعه با توجه به آب سالم، سموم و کودی که کشاورزان استفاده می کنند و : دکتر بیگلری ادامه داد  

 . هایت منزل را شامل می شود کارخانه ها و در ن ،سالمت محصوالت و فرآورده های دامی تا نحوه آماده سازی غذا در صنایع

باید به کسانی که در امر تولید و توزیع غذا دخالت : وی مشارکت همه ارگان های ذیربط را در این راستا مهم دانست و گفت  

 دارند آموزش الزم و کافی داده شود تا با تهیه غذای سالم تر، تضمین کننده سالمتی فرد و جامعه باشند و در عین حال باید با

 آموزش مناسب از دریافت کالری بیش از حد که باعث چاقی در فرد می شود و با تجمیع چربی در بدن، که انسان را به 

 . مبتال می کند، جلوگیری کرد ... بیماری های قلبی عروقی، دیابت و 

و بویژه خانواده ها باید با خود  با توجه به اهمیت تغذیه، کشاورزان، دست اندرکاران صنایع غذایی: مدیر ارشد دانشگاه افزود  

اران نیز باید در این امر دخالت کرده و توجه خود را ذچنین سیاستگ مراقبتی در حفظ سالمت خود و جامعه سهیم باشند و هم

 . اری درست و مناسب در جهت آموزش جامعه کنند ذمعطوف به سیاستگ

ژیم غذایی مناسب، ایجاد محدودیت در استفاده از فست فودها رئیس دانشگاه علوم پزشکی تغییر در سبک زندگی، داشتن ر  

و غذاهای مضر، عادت دادن کودکان به استفاده از مواد غذایی کم نمک، کم شکر و کم چرب را از عوامل مهم تربیت و پرورش 

     دیگر اقدامات پزشکی اگر به بحث تغذیه افراد توجه نشود، با ساخت و تجهیز بیمارستان ها و: نسل آینده ذکر کرد و افزود

 .گام برداشت...توان جهت پیشگیری و کاهش هزینه های بیمارستانی و  نمی



 

 5 

  ویژه برنامه عیادت از بیماران در بیمارستان آیت اله موسوی

خاتمی ... حضرت آیت ا  ،نامگذاری شده سالمت، آموزش همگانی و خودمراقبتی در چهارمین روز از هفته سالمت که با عنوان

معاون بهداشت دانشگاه و همراهی ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان،  با ،نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه زنجان

        و جمعی از مسئولین و مدیران دانشگاه و بیمارستان از بیماران بستری در  سرپرست مرکز بهداشت شهرستان زنجان

 .دت نمودندموسوی عیا... های مختلف بیمارستان آیت ا بخش

ها را  آن ،اهداء شاخه گل ودر این برنامه ضمن دیدار و گفتگو با بیماران 

 .مورد تفقد قرار دادند

 

 

 

 

 

 

 

  همایش پیاده روی خانوادگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

رئیس دانشگاه علوم دکتر بیگلری حضور  همایش پیاده روی خانوادگی با

و  انخانواده محترم آن کنان وران و کاریمد ، معاونان، پزشکی زنجان

در چهارمین روزاز هفته  0/5/44صبح روز جمعه  ،باالخص همشهریان

نامگذاری  سالمت، آموزش همگانی و خودمراقبتیسالمت که با عنوان 

 .برگزار گردید، شده

، غذا ایمنی» معاون بهداشت دانشگاه پیرامون شعار امسال دکتر صائینی 

طور اهمیت ورزش در  همین و تغییر عادات غذایی و «سفره مزرعه تا از

پایگاه  هک مسارم نیا رد .خود مراقبتی سخنانی بیان نمود سالمتی و

     طرح  نایاپ رد و. به شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید مستقر بودسالمت جهت ارائه خدمات درمانی 

 ،مرکز بهداشت شهرستان و جمعی ازدانشجویان سرپرستحضور دکتر حریری  اطراف سد گاوازنگ با جمع آوری زباله های

 .انجام شدو با مشارکت اداره محیط زیست کارکنان 
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 شهرستان زنجان 
 

 «سالمت، آموزش همگانی و خودمراقبتی »مین روز از هفته سالمت که در چهار

همایش پیاده روی اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  شده است، نامگذاری

بهداشت دانشگاه،  معاون، زنجان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان

محل فلکه  از ،ه کل ورزش و جوانانرسرپرست مرکز بهداشت شهرستان و ریاست ادا

در . پیدا کرد ادامه( ره)کوچمشکی آغاز و تا مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی 

و به تعدادی از شرکت کنندگان ضمن سخنرانی درخصوص هفته سالمت از حاضرین تشکرنموده ینی ئدکتر صا پایان همایش،

که زحمتکش پلیس راهنمایی و رانندگی  هاییرواز زحمات نضمنا  .به قید قرعه توسط مسئولین حاضر جوایزی اهداء گردید

را برعهده داشتند تقدیر و تشکر به عمل  همایشکنترل ترافیکی مسیر 

برنامه جمع آوری زباله با مشارکت اداره  پس از همایش پیاده روی، .آمد

  در مجموعه زنجان مرکز بهداشت شهرستانپرسنل محیط زیست و 

 .ل داغی انجام گردیدیا
 

ریاست  ،از بیماران با حضور امام جمعه شهرستان زنجان مراسم عیادت

بهداشت  ت مرکزمعاون بهداشت دانشگاه و سرپرس ،علوم پزشکی دانشگاه

( ره)آموزشی درمانی آیت اله موسوی  شهرستان زنجان و ریاست مرکز

 .به عمل آمد تدایعگل  طی این دیدار، از بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب با اهداء شاخه. برگزار گردید

 :سایربرنامه های شهرستان زنجان 

، اندازه گیری ویزیت پزشک)رایگان  دو اکیپ سالمت ویژه خواهران و برادران جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی استقرار 

 جهت دریافت نفر از نمازگزاران 555نماز جمعه که تعدادمصلی  در محل( ، اندازه گیری نمایه توده بدنی فشارخون

 .ارجاع شدندبه سطوح باالتر پزشکی و پر خطر شناسایی شده  موارد مراجعه وخدمات 

نفر از  455 به سطح شهر های سالمت های سالمت مستقر در ایستگاه اکیب 

قد و وزن و محاسبه نمایه توده  ،خدمات اندازه گیری فشار خونهمشهریان 

 .نمودنده ئارا (BMI)بدنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک ار هچنآ هنالاعف و هناهاگآ ات میوش دنمناوت دیاب یتبقارم دوخ یارب

  .م کنیت اقعیه وب دیلیم تبهاوخ یم 
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 تان خرمدرهشهرس

 سیناعلی ه سالمت از بیماران بیمارستان بودر چهارمین روز از هفت

فرماندار،  امام جمعه شهرستان، معاون هک در این دیدار .عیادت شد

سرپرست بیمارستان بوعلی سینا،  ،درمان سرپرست شبکه بهداشت و

همراه ه ب و ادارات مسئولین نهادهاجمعی از و ریاست شورای اسالمی شهر

های  بخشردداشتند، شرکت کنندگان با حضور  عتمدین شهر حضورم

 تدایعگل از آنان   با اهدای شاخه ،با بیماران گفتگو ، ضمنمختلف

های  چنین حاضرین در این برنامه با مراجعه به بخش هم .کردند

داروخانه، آزمایشگاه و اتاق عمل ضمن تبریک فرا رسیدن هفته سالمت از 

 یاضف هعسوت حرط ) هژورپ تفرشیپ لحارم یگنوگچ زا نیرضاحاین مراسم  پایاندر . پرسنل تقدیر بعمل آوردندهای  تالش

 . بازدید نمودند ( عبرم رتم 855 تحاسم هب ناتسرامیب یسناژروا

جهت اندازه ، (نماز جمعه ویژه برادران و خواهران در محل مصالی ) اکیپ سالمت 0استقرار  ؛از دیگربرنامه های این روز

های الزم  جهت دریافت خدمات مراجعه نمودند آموزشکه نفر از نمازگزاران  455 به و گیری فشار خون و نمایه توده بدنی بود

جهت رسیدگی بیشتر به  در این برنامه موارد پرخطر شناسایی و. ارائه شددر خصوص فشار خون باال و اصالح الگوی زندگی 

هم چنین بسته های آموزشی درخصوص  .پزشکی ارجاع شدندمراجع 

 .نمازگزاران توزیع گردید بینشعار هفته سالمت 

ه عنوان سخنران قبل از بشبکه بهداشت و درمان شهرستان  سرپرست

ایشان عالوه بر ارائه مطالبی . سخنرانی نمود خطبه های نماز جمعه

متی افراد و نیز پیرامون شعار هفته سالمت و اهمیت تغذیه در سال

تاکیدات دین مبین اسالم به مقوله تغذیه صحیح، در رابطه با طرح تحول 

 های چشمگیر و افزایش بسیار زیاد رضایت پیشرفت نظام سالمت و

با عنایت مقام معظم رهبری توسط  هکمندی مردم از اجرای این طرح 

ای عمرانی شهرستان در حوزه بهداشت و درمان ه ا ارائه گزارشی از وضعیت پروژه، مطالبی را بیان و  بدولت انجام گرفته است

      علوم پزشکی زنجان و  دانشگاهچنین ریاست  ، نماینده مردم منطقه در مجلس و هماستاندار و فرماندار یاه تیامحکه با 

در حال اجرا می باشد، از عموم مردم و مسئولینی که سیستم بهداشت علی الخصوص خیرین و معاونت های بهداشت و درمان 

 .و درمان را در انجام وظایف خود یاری می دهند تقدیر نمود
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 هرستان ایجرودش

آموزش همگانی و  در چهارمین روز هفته سالمت که با عنوان سالمت،

شت رئیس و کارکنان شبکه بهدا ،خود مراقبتی نام گذاری گردیده است

پیش  .سیاسی جمعه این شهرستان حضور یافتند  ،درمان در نماز عبادی

درمان در خصوص خود  ، رئیس شبکه بهداشت واز خطبه های نماز

امید به زندگی و افزایش  مراقبتی و عوامل موثر بر سالمتی، تغذیه سالم،

اشاره به طرح تحول  البی بیان و در ادامه باآن به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی و افزایش خدمات بهداشتی و درمانی مط

ایشان بر لزوم پیشگیری از بیماری ها و رعایت . ازبرکات این طرح برشمردند ارائه خدمات مطلوب به همه مردم را ،نظام سالمت

ادامه نمودند در  چنین مضرات مصرف چربی ها و قند ها تاکید تغذیه مناسب و مصرف غذاهای آب پز و سبزیجات تازه و هم

که  امام جمعه  این شهرستان  در خطبه های دوم نماز با اشاره به این

ترین نعمت ها هستند که  دو مسئله سالمتی و امنیت در جامعه از مهم

خداوند آن را عنایت فرموده است با بیان احادیثی درخصوص رعایت 

از زحمات  ،نیر مضرات قلیانهداشت فردی و اجتناب از پرخوری و ب

در ارائه  خدمات  بهداشتی در  کارکنان شبکه بهداشت ودرمانرئیس و

 .این منطقه تقدیر و تشکر نمود 

از دیگر برنامه های این روز برپایی ایستگاه سالمت توسط فوریت های 

استقبال گسترده  که مورد نمازجمعه شهرستان بود پزشکی در

         و توزیع پمفلت و( BMI)نمایه توده بدنی یین فشار خون،در این ایستگاه خدماتی از قبیل  تع. نمازگزاران قرارگرفت

  .انجام گرفت« مزرعه تا سفره ایمنی غذا، از» جهانی بهداشت سازمان اطالع رسانی به مردم در خصوص شعار سال
 

 . دیدرگ ماجنا ناتسرهش نیا رد هک دوب یرگید همانرب، برگزاری  مسابقه پیامکی ایمنی از مزرعه تا سفره

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ملاس یگدنز کی یوس هب ار یرتشیب یاه ماگ میناوت یم یتبقارم دوخبا 

 .میرادرب یونعم و دنمفده ،داش
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 طارمهرستان ش
     سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان طارم  به عنوان سخنران پیش از

 مورد اهمیت شعار امسال با وی در. خطبه ها درنمازجمعه این هفته حضوریافت

ت ادرخصوص عاد مطالبی بیان و «سفره مزرعه تا از ،ایمنی غذا »موضوع 

برای  چنین استفاده بهینه کشاورزان ازسموم کشاورزی هم مناسب غذایی و

اشاره به  اجرای موفقیت آمیز طرح تحول  ایشان با .سخنرانی نمود محصوالت

درمان برای عموم شرکت کنندگان درنمازجمعه  آموزش پزشکی وعملکرد حوزه بهداشت و نظام سالمت وزارت بهداشت و

تالش های ارزنده تیم  از تانادامه امام جمعه شهرس در .درمان تقدیرو تشکرنمود کش حوزه بهداشت وازتمامی همکاران زحمت

خصوص هفته سالمت قدردانی نموده و ه همه عرصه ها ب در بهداشت و درمان

 .مورد مضرات سموم کشاورزی درتغذیه به مردم هشدارداد در

  :سایر برنامه های اجرایی عبارتند از 

سنجش  جمعه شهرستان و محل نماز برپایی ایستگاه سنجش سالمت در 

 .ازگزارانقندخون نم فشارخون و

بر وانجام کنترل  جمعه بازار شهرآب لحم ردبرپایی ایستگاه سالمت  

 خود مراقبتی به مردم آموزش و( BMI)فشارخون و نمایه توده بدنی 

 توزیع پمفلت وبسته های آموزشی باموضوع خودمراقبتی به عموم مردم درمراسم نمازجمعه وجمعه بازار شهرآب بر 

 روستاها به همراه برگزاری برنامه های آموزشی گاهی و صبحانه سالم دربرگزاری برنامه پیاده روی صبح 

 

 سلطانیهشهرستان 
نماز عبادی  درچهارمین روز از هفته سالمت در شهرستان تاریخی سلطانیه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آغاز سیاسی جمعه شهرستان با سخنرانی 

من تبریک به مناسبت اعیاد ماه رجب و دکتر عباسی در این سخنرانی ض .شد

به تشریح دستاورد ها و  «، همدلی و همزبانیدولت و ملت» گرامیداشت سال 

چنین  هم. ت در حوزه بهداشت و درمان پرداختآثار طرح تحول نظامت سالم

حاد مردم برداشته شده ، گام های مهمی در جهت ارتقاء سالمت آبا اجرای طرح تحول نظام سالمت اعالم این که ایشان با

است، از دانشگاه علوم پزشکی و خدات بهداشتی و درمانی استان زنجان به عنوان یکی از برترین ها در اجرای طرح تحول نظام 

اشاره کرده و نقش غذا را  44در ادامه سخنان خویش به شعار هفته سالمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان  .سالمت یاد کرد

و از کلیه دست اندرکاران تهیه و تولید  یار حیاتی دانستدرسالمت جامعه بس

  .غذا علی الخصوص کشاورزان و دامداران در این خصوص یاری خواست

 :از دیگر رویدادهای این روز 

 اندازه گیری فشار خون، برپایی ایستگاه سالمت با ارائه خدمات معاینه و 

 . به نمازگزاران نماز جمعه( BMI) نمایه توده بدنی 

 .توزیع بسته های آموزشی و ارائه مشاوره سبک زندگی سالم 

 .نصب بنر و پارچه نوشته با مضامین آموزشی و اطالع رسانی در زمینه شعار هفته سالمت  

 .انجام تست یدسنجی در سطح روستاهای دوسنگان ، سلمانکندی ، قیاسیه و کبود گنبد  

 .، شکور آباد و ساریجالو همراه با اهداء جوایز به شرکنندگان برگزاری همایش پیاده روی در روستاهای سلمان کندی 

 نمایه توده بدنی  اندازه گیری فشارخون و و برپایی ایستگاه سالمت در سطح روستاها 

 اجرای برنامه جمع آوری زباله در روستای واالیش 
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 شهرستان ابهر

 ،درمان و ، سرپرست شبکه بهداشتچهارمین روز ازهفته سالمت در

ایشان ضمن تقدیر  .بود رهش نیاسخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 

و تشکر از نماز گزاران و دست اندرکاران برنامه های سالمت محور در 

( ایمنی غذا از مزرعه تا سفره )شهرستان، پیرامون شعار هفته سالمت 

 دالیل و اهمیت انتخاب این موضوع، امنیت مواد غذایی از مرحله تولید تا

مصرف در خانواده ، بیماری ها و پیامدهای نا مطلوب ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم، پرهیز از مصرف غذاهای غیر ضروری 

چنین اقدامات انجام گرفته  و لزوم توجه به اصول و آداب مصرف مواد غذایی در خانواده و مراقبت از خود بیاناتی را ایراد و هم

 .سال گذشته را تشریح نمود در طرح تحول نظام سالمت در یک
پیش از خطبه های نماز جمعه شهر هیدج و تشریح مضامین شعار هفته  ردشهرستان  سخنرانی معاون شبکه بهداشت و درمان

در پیش سالمت در فرایند تولید تا مصرف و شیوه زندگی سالم و سخنرانی کارشناس مسئول توسعه  شبکه بهداشت و درمان 

 نیا یاه تیلاعف رگید زامصرف مواد غذایی سالم  های نماز جمعه شهر صائین قلعه با موضوع خود مراقبتی و اهمیتخطبه  از

 . دوب ناتسرهش

 : زور نیا ردبرنامه های شهرستان  ریاس
برگ پمفلت  5855برپایی میز سالمت در محل برگزاری نماز جمعه شهر های ابهر ، هیدج و صائین قلعه و توزیع  

 آموزشی بین نماز گزاران 
نفر از نماز گزاران مراسم نماز جمعه شهرهای ابهر،   067و اندازه گیری فشار خون   ))نمایه توده بدنیغربالگری و  

 هیدج و صائین قلعه توسط تیم های بهداشتی متشکل از اعضای بسیج جامعه پزشکی 
ی برای پرسنل سپاه ناحیه ابهر توسط کارشناسان بهداشت محیط و برگزاری جلسه آموزشی اصول بهداشت مواد غذای 

 بسته آموزشی درخصوص شعارسال 25توزیع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتقاء سالمت، اصالح سبک زندگی، پیشگیری از بیماری، خود ارزیابی، حفظ  :حیطه های خود مراقبتی شامل

 . سالمت، مشارکت در درمان و توانبخشی است 

خود مراقبتی جایگزین مراقبت های تخصصی و سازمانی نیست بلکه مکمل آن و یکی از عوامل تعیین کننده  

 . میزان و نحوه استفاده از آن است

 . بیشتر به معنای تعامل با سیستم مراقبت بهداشتی است تا بی نیازی به آن خود مراقبتی 

خود مراقبتی موجب ارتقاء سالمت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران، منطقی شدن استفاده از  

نیاز کمتر به مشاوره دهندگان خدمات در مراکز بهداشتی، کاهش ویزیت بیماران سرپایی و کاهش ) خدمات

 .و نیز کاهش هزینه های سالمت نیز می شود( ه از منابع بیمارستانی استفاد
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 هرستان خدابنده   ش

درچهارمین روز هفته سالمت ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان خدابنده 

قبل از خطبه های نماز جمعه شهر قیدار  در خصوص طرح تحول نظام 

ایمنی » حوزه بهداشت و درمان و دستاورد های آن ، شعار سال   سالمت در

آموزش  سالمت،»  سالمت و شعار روز چهارم هفته« غذا از مزرعه تا سفره 

و طرح تدارك و تأمین مراقبت های اولیه سالمت در « همگانی و خود مراقبتی

 شهر قیدارسخنرانی نمود

خدابنده ، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان و جمعی از کارشناسان  چنین سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هم

ستادی از همکار بهورز خانه بهداشت بیجقین که در بستر بیماری  می باشد عیادت واززحمات چندین ساله ایشان با اهداء 

 .هدیه ای  تجلیل نمودند

درشهرهای زرین رود ، گرماب و سجاس نیز  نماز شکرانه سالمت با شرکت کلیه پرسنل شبکه در نماز جمعه  شهر قیدار و

 .باحضور پرسنل مراکز بهداشتی درمانی برگزارشد

 ازدیگر برنامه ها در چهارمین روز هفته سالمت

سخنرانی کارشناسان مسئول واحدهای پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، بهداشت محیط و سالمت دهان و دندان قبل از  

ین رود ، گرماب و سجاس در خصوص طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت و خطبه های نماز جمعه شهرهای زر

  .درمان و شعار سال ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره و شعار چهارمین روز هفته 

برپایی ایستگاه سالمت درمحل مصالی نماز جمعه شهرهای قیدار ، سجاس ، زرین رود ، گرماب و ارائه آموزش های الزم  

گزاران  نماز (BMI)و سنجش فشارخون ، سنجش نمایه توده بدنی « ایمنی غذا از مزرعه تا سفره » سال  در خصوص شعار

 نفر  722به تعداد 

و طرح تدارك و تأمین مراقبت های  «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره » توزیع تراکت و پمفلت های آموزشی در خصوص  

 برگ  0855ر ، سجاس ، زرین رود و گرماب به تعداد در مصالهای نماز جمعه شهر های قیدااولیه سالمت 

شبکه بهداشت و  برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در چهارمین روز هفته سالمت در شهر نوربهار با همکاری 

عدد و اجرای  42، شهرداری و شورای اسالمی شهر و اهداء جایزه به قید قرعه در بین شرکت کنندگان به تعداد درمان

اسم صبحانه سالم با شعار تغذیه سالم و تحرك بدنی رمز سالمتی و سخنرانی کارشناس بهداشت شبکه بهداشت و مر

 .و توزیع پمفلت در بین آنان « ایمنی غذا از مزرعه تا سفره » درمان در خصوص شعار سال 

      برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی با حضور بخشدار و معاون آموزش و پرورش 

رود و شوراها و دهیاری روستای محمد خلج و سخنرانی کارشناسان بهداشتی شبکه بزینه 

ایمنی  »نفر و توزیع پمفلت شعار سال  55بهداشت و درمان و اهدا جوایز به قید قرعه به 

 .«غذا از مزرعه تا سفره 

برگزاری مسابقه ورزشی بدمنیتون بین پرسنل شبکه بهداشت و درمان خدابنده و پرسنل  

به مناسبت چهارمین روز هفته  "فعالیت بدنی و تحرك رمز سالمتی"در دو مرحله آزاد و تیمی با شعار  ش و پرورشآموز

 .سالمت و اهداء جایزه به تیم برنده 

مد برگزاری جلسات آموزشی خود مراقبتی جهت زنان واجد شرایط در روستاهای حسام آباد ، محمد خلج ، قره مح 

 نفر به مناسبت چهارمین روز هفته سالمت با شعار سالمت ، آموزش همگانی و خود مراقبتی  62نوربهار به تعداد 
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 .می باشد خبرنامه الکترونیکی به صورت روزانه منتشر و از آدرس زیر قابل مشاهده
  http://health.zums.ac.ir                                                                                                 :وب سایت معاونت بهداشتی 

    //:webda.zums.ac.irhttp                                                                                                                   : وب سایت وب دا
 81110003                                                                                                                            نت بهداشت سامانه پیامکی معاو

 
 

 

 ابراهیم خانی  خدیجهدکتر،دکتر محمدرضا صائینی،دکتر علیرضا بیگلری :زیر نظر

 اسماعیل رحمانی :  و مشاور رئیس دانشگاه روابط عمومی

 عابدینیمهندس جلیل : روابط عمومی الکترونیک 

 مهندس فروغ السادات حسینی : کارشناس رایانه 

 یتسرهف دمحم سدنهم – یقازر لالج ایدان – یفلس نیورپ :مسئول اجرایی 

 : همکاران پایگاه خبری وب دا مرکز زنجان 

 مهندس زهرا نصر ، سیده ام البنین موسوی ، فاطمه انصاری ، نعمت نوری 

 ها رابطان خبری شهرستان: همکاران 

   محمود فهرستی : کات تدار

  یلسوت الیهس: حروف چینی و صفحه آرایی 

 

 شهرستان ماهنشان 
بهداشت ودرمان سرپرست شبکه ، هفته سالمت  از در چهارمین  روز

 .دنشرکت نمودبه همراه کلیه پرسنل ستادی  درنماز جمعه  ماهنشان 

سخنران پیش ازخطبه های این مراسم عبادی سیاسی ، سرپرست 

گرامیداشت هفته سالمت  بودکه باشبکه  بهداشت ودرمان ماهنشان 

دالیل انتخاب  ودر خصوص مشکالت ناشی از سبک زندگی ناسالم 

 را مطالبی« ایمنی غذا از مزرعه تا سفره » با عنوان  5502شعار سال 

هفته سالمت را فرصتی منتغم دانست تا به مسئولین دولتی ،  بیان و

چنین مصرف کنندگان ، در مورد اهمیت  صصان بهداشت و سالمت و همکشاورزان ، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان ، متخ

ایمنی مواد غذایی و هر چیزی که در احساس امنیت و اعتماد به غذای 

در خصوص  ایشان درپایان  .داخل بشقاب نقش دارد ، هشدار داده شود

و ل جاری حوزه سالمت سالمت و برنامه های س ماظنبرنامه تحول 

 .ارائه نمود یبلاطمکت سازمان های همکار در ایمنی غذا جلب مشار

تالش خادمین سالمت شهرستان  برنامه های ذیل باچنین امروز  هم

 :ماهنشان برگزارگردید

اطالع رسانی سالمت جهت غربالگری فشار خون و   پایگاهبرپایی  

 برای نمازگزاران نمازجمعه شهرستان( BMI) یندب هدوت هیامن

مسجد  محل در منطقه و بسیج جامعه پزشکی سپاه  ،هالل  احمر شهرستان جمعیت با همکاری  ، برپایی پایگاه سالمت 

و تراکت توزیع   ،انآناز  BMIنفر و اندازه گیری 555غربالگری فشار خون برای تعداد وانجام  شهرستان  (عج)ولی عصر

 .بین نمازگزاران  موزشیآ پمفلت های گرب 5555

 تمالس ناریفس تیبرت روظنم هب نانآ هب شزومآ و سی جهت دانش آموزان روستای قره ناپیمای امه کوهبرگزاری برن 

 . یتبقارم دوخ جیورت تهج سرادم
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