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برنامه ملى خودمراقبتى به دنبال همه ايده ها و 
تفكرات  سالم و به دنبال بازگرداندن سالمت به 
خالقان آن است. جنس كار، تفكر مشاركتى است 
و همه ما بايد كمك كنيم تا مردم سالم تر زندگى 
كنند. برنامه ملى خودمراقبتى و بسته خدمت 
خودمراقبتى براى تحقق بند 11 سياست هاى 
كالن سالمت تدوين شده است؛ به طورى كه 
بر اساس سياست هاى كالن سالمت ابالغى 
از سوى مقام معظم رهبرى در برنامه توسعه آن 
را پيگيرى مى كنيم و به طور جدى مبتنى بر اين 
بند، تمام اهدافمان را تنظيم كرده ايم. در حال 
حاضر در دنيا يك تغيير گفتمانى در نظام سالمت 
رخ داده و ما از سيستم بيمارى محور بايد به 
سمت سالمت مردم محور برويم؛ يعنى اگر قبال 
مى گفتيم «سالمت براى مردم»، االن مى گوييم 
«سالمت براى مردم، با مردم و توسط مردم» و 
روى اين شعار تاكيد و پافشارى داريم. هدفمان 
اين است كه از طريق خانه هاى بهداشت نفوذمان 
را در جامعه افزايش دهيم و در تصميمات مردم 
در حوزه سالمت حضور پيدا كنيم. سالمت اين 
نيست كه مردم تنها در صورت بيمار شدن به 
پزشك مراجعه كنند و بهترين درمان و خدمات 
را بگيرند. البته اين حق آنهاست و در ارزان ترين 
و مقرون به صرفه ترين شرايط بايد اين خدمات 
ارائه شود اما وظيفه اصلى ما كمك به مردم براى 
سالم زيستن است. فلسفه اين كار كمك به مردم 
براى كمك به خودشان است. مردم بايد بدانند كه 
سالمت حق آنهاست و بايد طورى زندگى كنند 
كه كمترين نياز به پزشك وجود داشته باشد. اگر 
مشاركت مردم تا به حال يك رفتار استثنايى بوده، 
حاال معتقديم كه شروع سالمت از فرد و خانواده 
است و آن هم با انتخاب هاى آگاهانه و آزادانه و 
مبتنى بر عدالت. دولت بايد شرايطى را فراهم كند 
كه تمام مردم بدون مشكل و با ارزان ترين قيمت 

به گزينه هاى سالم زندگى دسترسى پيدا كنند.

سالمت، مقصد نيست؛ راه است
سالمت يك مقصد نيست، يك راه است. شما 
در هر نقطه از مسير سالمت براى بهتر شدن بايد 
برنامه داشته باشيد. وجود انسان قابل توسعه 
است و هيچ راهى براى بستن اين توسعه وجود 
ندارد پس نبايد خود را فراموش كنيم و تصور 
كنيم بيمارى و درد كشيدن حق ماست. نبايد 
تصور كنيم كه ديگران بايد دستمان را بگيرند، 
بايد خودمان دست خودمان را بگيريم و آماده 
باشيم كه از پس هر مشكلى بر بياييم. بايد خود را 
باور كنيم و اعتماد به نفس داشته باشيم و اين شرط 

سالم زيستن است.
تنها نقطه افتخار ما بيمارستان هاى پيشرفته و 
پزشكان پنجه طال نيستند، بلكه مردم به عنوان 
خالقان سالمت قابل افتخار و احترامند. سالمت 
توسط ما و انتخاب هاى ما خلق مى شود. درست 
است كه گزينه هاى عادالنه و مقرون به صرفه بايد 
در اختيار مردم قرار گيرد ولى هرچه مردم آگاه تر 
باشند، دولت و مجلسى را انتخاب مى كنند كه براى 
سالمت آنها بيشتر هزينه مى كند. در اين شرايط 
سالمت قربانى سياست و تجارت، توسعه و 
امنيت نخواهد شد. پس هدف ما پرورش خالقان 
سالمت است و نه فقط تشخيص و درمان بيمارى. 
نام وزارت ما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى است ولى چرا نبايد نام آن را به وزارت 
سالمت، ارتقاى سالمت و توانمندسازى خالقان 
سالمت تغيير دهيم؟ مگر 80 ميليون ايرانى سالمت 
را نمى سازند؟ چرا حوزه آموزش سالمت به مردم 
ارزش سرمايه گذارى به اندازه تربيت يك پزشك 

تا به حال نداشته است؟
برنامه خودمراقبتى به دنبال همه اين ايده ها و 
تفكرات و به دنبال بازگرداندن سالمت به خالقان 
سالمت است، جنس كار، تفكر مشاركتى است و 

همه ما بايد كمك كنيم تا مردم سالم زندگى كنند.
تمركز ما تا به حال و در حوزه سالمت تنها بر روى 
ساخت بيمارستان و كلينيك هاى فوق تخصصى 
و مراكز بهداشتى درمانى بوده و در حال حاضر 
18هزار خانه بهداشت داريم و 20 ميليون خانوار 
كه در 20 ميليون خانه زندگى مى كنند. پس بايد 

20 ميليون خانه سالمت داشته باشيم؛ يعنى خانه اى 
كه فردى در آن زندگى كند كه براى محافظت از 
سالمت خود و خانواده اش توانمند است و نام او 
سفير سالمت است. براى تربيت سفير سالمت 
بايد از رابطان، بهورزان و مراقبان سالمت خانواده 

استفاده كنيم. 

بازخوانى آمار و ارقام موجود
در حال حاضر، هر ايرانى 2برابر ميزان مجاز روزانه 
نمك مصرف مى كند و. اصلى ترين عامل بيمارى 
پرفشارى خون نمك و اصلى ترين علت مرگ 
ناشى از سكته قلبى، پرفشارى خون است. دوسوم 
نمك دريافتى روزانه در خانه ها استفاده مى شود 
پس اين مردم هستند كه مقصرند. اگر بهترين 
بيمارستان را هم بسازيم، نقشى در آگاهى رسانى 

به مردم درباره فرهنگ سالمت ندارد و اينجاست 
كه مى گويند يك دالر سرمايه گذارى در آموزش 
سالمت به اندازه 10 دالر بازگشت سرمايه دارد. 
استراتژيك  برنامه هاى  در  را  خودمراقبتى  اگر 
وزارت بهداشت ادغام كنيم، بين 7 تا 20 درصد 

بازگشت منابع را شاهد خواهيم بود.
درصد  از 80  مى توان  سالم  زندگى  سبك  با 
بيمارى هاى قلبى عروقى پيشگيرى كرد. 90درصد 
ديابت نوع 2، و 40 درصد سرطان ها قابل پيشگيرى 
هستند و آن هم با سبك زندگى سالم. 10 درصد 
مردم كشور سيگارى هستند و 4 درصد قليان 
مصرف مى كنند. ساالنه 63 هزار نفر به خاطر 
استعمال سيگار جان خود را از دست مى دهند و 
10 هزار ميليارد تومان صرف دخانيات مى شود. 
80درصد مردم كشورمان كمتر از ميزان توصيه 

شده ميوه و سبزى در روز مصرف مى كنند و 
33درصد آنها كم تحرك هستند. 50 درصد مردم 
چاق هستند و يا اضافه وزن دارند، 19 درصد مردم 
هم مبتال به پرفشارى خون هستند. 13 درصد مردم 
اختالالت قند خون دارند و 27 درصد كلسترول 
باال دارند. همه اين موارد را با سبك زندگى سالم 
مى توان كنترل كرد. بايد 80 ميليون ايرانى برنامه 
روزانه خودمراقبتى داشته باشند. ما در وزارت 
بهداشت به اين باور رسيد ه ايم كه مشاركت مردم 
يك ضرورت است. زيرساخت هاى اين كار و 
بسته هاى خدمتش به همراه آموزش ها را فراهم 
كرده ايم و به دنبال اين هستيم كه در هر خانه اى 
يك سفير سالمت داشته باشيم، هر 50 خانه يك 
رابط سالمت داشته باشد و رابطان در شناسايى و 
تربيت سفيران به ما كمك كنند. سفير سالمت در 
واقع سفير وزير بهداشت در هر خانواده است. با 
اين روش چتر سفيران و رابطان سالمت در كشور 
تكميل مى شود و در كنار ساختارهاى سنتى ارائه 
خدمت سالمت، دو يار ديگر يعنى رابط و سفير 

سالمت داريم.

سالمت هم نگاهى تازه مى خواهد
ما به طور سنتى هميشه مى گفتيم كه هدفمان افزايش 
اميد به زندگى مردم است، در نظام سالمت مردم 
محور و خودمراقبتى اما به دنبال افزايش كيفيت 
زندگى هم هستيم و مى خواهيم با اميد زندگى 
كنيم. در واقع به جاى اين كه تنها روز را به زندگى 
اضافه كنيم، بايد زندگى را هم به روزها اضافه كنيم 
و الزمه اين تغيير نيازمند توجه جدى به مشاركت 
مردمى است.يكى ديگر از مهم ترين اهداف ما 
بايد تغيير در نظام پرداخت ها، به خصوص در 
حوزه بيمه ها باشد. چطور در مورد بيمه اتومبيل، 
اگر كسى از بيمه اش استفاده نكند، سال آينده از 
تخفيف برخوردار است ولى اين اتفاق در مورد 
بيمه سالمت نمى افتد؟ كسى كه بيمار است بارها 
و بارها از دفترچه بيمه اش استفاده مى كند و همان 
حق بيمه اى را مى پردازد كه شخص سالم بدون 
استفاده از دفترچه بيمه اش مى پردازد. تغيير اين 
روند خود ايجاد انگيزه قوى براى مراقبت از 

سالمت است.االن ديگر اين عقيده وجود دارد 
كه حكومت ها هستند كه بايد سالمت را بين 
بخش سالمت، همه قوا، مردم و بازار توزيع كنند 
چون سالمت يك محصول مشترك است و ما در 
عصر انقالب اطالعات هستيم. ما مى خواهيم براى 
وزارت بهداشت دو بال ايجاد كنيم و ريشه هايش 
را در جامعه افزايش دهيم. گفتمان ارتقاى سالمت 
مى گويد فقط به فكر مديريت بيمارى ها نباشيم 
بلكه سبك زندگى مردم را مديريت كنيم و براى 
اين كار مردم را توانمند كنيم و اقدام جامعه براى 
سالمت را افزايش دهيم. در اين ميان عالى ترين 
سطح مشاركت، مشاركت مادام العمر فردى براى 
حفظ سالمت است با اين شعار: «يك عمر سالمت 
با خودمراقبتى» بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه 
منابع حوزه سالمت و اعتبارات شايد پايدار نباشند 
پس چاره اى جز اين نداريم كه بر توانمندى مردم 
تكيه كنيم و آموزش و پرورشى داشته باشيم كه نسل 
آزاد، ماهر، توانمند، مشاركت جو و مسئوليت پذير 
تربيت مى كند، جاده اى بسازيم كه ايمن است 
و ساالنه 19 هزار نفر جانشان را در انها از دست 
نمى دهند، خودرويى بسازيم كه ايمن است و 
ساالنه چندين هزار نفر قربانى آنها نمى شوند، 
اشتغال ايجاد كنيم تا مردم به سمت اعتياد نروند و 

همه اينها سرمايه گذارى براى سالمت است.
هر كارى كه فرد با تحصيالت نه چندان باال، براى 
زنده ماندن، سالم زندگى كردن، خوب زندگى 
كردن، پيشگيرى از بيمارى، مديريت بيمارى 
مزمن، مديريت بيمارى حاد و براى بازگشت به 
سالمت بعد از بيمارى انجام مى دهد و براى انجام 
اين كار از مشورت يك نيروى تحصيل كرده استفاده 
مى كند، خودمراقبتى است. انسان خودمراقب 
كسى است كه بداند وظيفه دارد از ديگران، جامعه، 
محيط زيست و كشورش هم مراقبت كند و اين 
بخشى از سالمت معنوى يك انسان كامل است. 65 
تا 85 درصد همه مراقبت ها، خودمراقبتى است. ما 
براى اين كه به اين درصد برسيم تا به حال چقدر 
سرمايه گذارى كرده ايم و  براى تربيت 25 درصد 
مابقى كه پزشكان متخصص و فوق تخصص 

هستند، چقدر سرمايه گذاشته ايم؟!

اهميت و ضرورت ارتقاى آگاهى در حوزه سالمت

سالمت از خودمراقبتى آغاز مى شودسالمت از خودمراقبتى آغاز مى شود
 دكتر شهرام رفيعى فر

سرپرست دفتر آموزش و ارتقاى 
سالمت وزارت بهداشت

اگر بهترين اگر بهترين 
بيمارستان را هم بيمارستان را هم 

بسازيم، نقشى بسازيم، نقشى 
در آگاهى رسانى در آگاهى رسانى 
درباره فرهنگ درباره فرهنگ 
سالمت ندارد سالمت ندارد 

و اينجاست و اينجاست 
كه مى گويند كه مى گويند 

يك دالر يك دالر 
سرمايه گذارى سرمايه گذارى 

در آموزش در آموزش 
سالمت، سالمت، 1010دالر دالر 

بازگشت سرمايه بازگشت سرمايه 
دارد و اگر دارد و اگر 

خودمراقبتى را خودمراقبتى را 
در برنامه هاى در برنامه هاى 

استراتژيك خود استراتژيك خود 
ادغام كنيم، از ادغام كنيم، از 
7 تا  تا 2020 درصد  درصد 
بازگشت منابع بازگشت منابع 
خواهيم داشتخواهيم داشت


