ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﺮﮔﺰار ي ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ي ﻋ ﻠﻮم ﭘﺰ ﺷﮑ ﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ  .ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮي "ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ"
در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻ را در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزي ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي اﺣﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ اﺣﯿﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وي اداﻣﻪ داد  :اﻣﺮوزه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزي و ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش
اﺻﻼح ﺷﻮد.
وي اﻓﺰود  :ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻗﺮار داده و در ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﺳﺘﺎي ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ  60ﻧﻔﺮي ،ﺑﻬﻮرز آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﮐﻼﻧﺘﺮي در راﺳﺘﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﻮرزي از ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺪار داده و
اﻓﺰود  :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺮوه ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
وي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل 70درﺻﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و  82درﺻﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ  80 ،درﺻﺪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ و  63درﺻﺪ
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺻﻮﻣﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺧﯿﺮﻣﻘﺪم ﮔﻮﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪي دوﻟﺖﻫﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ درد ﻣﺮدم ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺣﻮزهي
درﻣﺎن و دارو رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻗﺪمﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  92ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در
ﺣﻮزهي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .
ﺻﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ درﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺮدم از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
وي ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوزه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺣﻮزهي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﺳﺎزي ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،از اﯾﻦ رو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد 20 :ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﮔﺮ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻫﻔﺘﻪاي ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﻮرز ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮوزه اﯾﻦ
ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﻮان دارﯾﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﺎداش ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،از اﯾﻦ رو
در ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ  70ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ راهاﻧﺪازي ﮐﻨﯿﻢ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ دوﻣﯿﻦ روز ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎﻻر ﻫﺘﻞ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﺣﻮزهي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .
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