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زنـان و مـردان

سـا لـمـنــد ا ن
فرزنـدپــروری
کــــو دکـــا ن
بچههای سالمت

 10کلیدواژه
کار در منزل
()10

کاهش درد
با پمپ درد
()11

دلیل و درمان
پیرگوشی چیست؟
()13

آداب تربیت
در مدرسه
()14

شاید این سوال ،سوال شما هم باشد

چگونه به کودک بگوییم
سرطان گرفته است؟

مواجههبایکبیماریصعبالعالج،مخصوصاوقتیکودکیبهآنمبتالباشد،برایوالدین
سختاست.وقتیوالدینخبرمربوطبهبیماریصعبالعالجفرزندشانرادریافت
میکنند ،اولین واکنش انکار مساله و عدم پذیرش بیماری است(...صفحه)15

محمدهادی ایازی
قائممقام وزیر بهداشت در امور
مشارکتهای اجتماعی

در آستانه هفته وقف

موضوع ایجاد حوزه خیرین سالمت در وزارت
بهداشت در سال  64به تصویب مجلسرسید که
با انفکاک بخشهای آموزشی از وزارت آموزش
عالی و اتصال آن از وزارت بهداری سابق به وزارت
بهداشت همراهشد .در ماده  10این قانون ایجاد
حوزه خیرین تصریح شده که وزارت بهداشت
موظفاستدرراستایتسهیلکارخیرین،نظارت
و حمایت از آنها یک بنیاد یا موسسه ایجاد کند .در
حال حاضر حدود  30سال از آن زمان گذشته و
هنوز چنین مجموعهای ایجاد نشده است .قریب
به  10سال پیش ادارهای تحت این عنوان وجود
داشت و بعد از آن نیز منحل شد و اصال حوزهای
بهعنوان سازمانهای مردمنهاد وجود نداشته است.
در واقع ،بخشی که مغفول مانده ،حوزه سازمانهای
مردمنهاداستکه مشارکتهایبینبخشینیزذیل
این اداره قرار میگیرد .تنها  20تا  25درصد تولیت
سالمت با وزارت بهداشت است و بقیه آن برعهده
سایر دستگاههاست .تصور کنید چقدر تصادفات
رانندگی منجر به جرح در کشور اتفاق میافتد.
اگرچه اتفاق در جای دیگری افتاده ،اما همه به
بیمارستان مراجعه میکنند و هزینههای درمانی
آن عمال روی دوش نظام سالمت است .بنابراین
باید در قالب یک مشارکت بینبخشی از ظرفیت
سایردستگاههااستفادهکنیمواقداماتپیشگیرانهای
انجام دهیم که افراد کمتر بیمار شوند.
حوزه بعدی ،مسئولیت اجتماعی است که مانند
مالیات است .هر بنگاه اقتصادی فعال ،ما بهازای
سودی که در پایان سال دارد،باید مالیات پرداخت
کند .بهطور متوسط نیز رقم مالیات در کشور ما
25درصداست.مفهوممسئولیتاجتماعیایناست
که اگر یک بانک فعالیتی اقتصادی انجام میدهد،
در طول دوره فعالیت ساالنه خود یک مسئولیت
اجتماعی نیز دارد؛ مثال باید مدرسه ،ورزشگاه،
درمانگاه ،بیمارستان و ...احداث کند.
ادامه در صفحه 10
بیشتربخوانید
«وقف درمانی» و «نورآوران سالمت» را در
صفحههای  4و  6همین شماره بخوانيد.

