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دانشــمند قدیمی ترین مجله علمی به زبان فارســی است. 
نخستین شــماره این ماهنامه دانش و فناوری آبان ماه 1342 
منتشر شــد و 57 سال است که انتشار پیوسته آن ادامه دارد. 
هدف اصلی دانشمند، انتشار دانستنی های مفید در زمینه های 
گوناگون علمی است که آن ها را در قالب خبر، گزارش، گفت و گو، 
مقاله، بخش های موضوعی، ویژه نامه ها و... ارائه می کند. دانشمند 
می کوشد از این طریق، روحیه جست وجوگری را در خوانندگان 
خود زنده نگه دارد و آن ها را به سوی دانش افزایی بیشتر و انجام 
فعالیت های ارزشــمند علمی و فنی سوق دهد. از این رو، تمام 
کسانی که به علم عالقه مند و تشنه دانستن  هستند، مخاطب 
دانشمند محسوب می شوند و دانشمند نیز می کوشد این اشتیاق 
پربها را با انتشــار مطالبی که ضمن دارا بودن معیارهای دقیق 

علمی، شیوه نگارش خوشخوان و جذابی نیز دارند، پاسخ دهد.

دانشمندان متوجه شده اند بعضی از ژن های روی كروموزوم X به  طوركلی 
تحت تأثیر فرآیند خاموش ســازی قرار نمی گیرند. تعــداد این ژن ها كه 
»فراری« نامیده شده اند، در دو دهه اخیر رشــد كرده است. بعضی از این 
ژن ها ســودمند هســتند و از ابتالی زنان به بیماری هایی نظیر سرطان 
جلوگیــری می كنند. اما باقــی آن ها، زنــان را در معرض خطــر ابتال به 

بیماری هایی مثل مالتیپل اسکلروزیس )MS( و لوپوس قرار می دهند.

طراح لوگو: استاد سید محمد احصایی
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عامل اصلی موفقیت بیشــتر سازمان های 
برترجهان، این اصل پذیرفته شده است: »این 
سازمان ها یادگیرنده اند«. سازمان یادگیرنده، 
سازمانی است كه به طور فعال مشکالت خود 
را جستجو می كند و با استفاده از دانش نوین 
به رفع معایب می پردازد و با این روال سازمان 
یادگیرنده در مقابل تغییرات ســریع محیط 

خود را سازگار و حتی رشد می دهد.
همه ما شــاهد تالش هــا و فعالیت های 
چشمگیر بخش سالمت برای بهبود و ارتقاء 
سالمت جامعه هستیم، اما نگاه نقادانه و كاوش 
برای ریشه های مشکالت امروز حوزه سالمت 
كشــورمان، با انگیزه های علمی و ســازمانی 
مختلف، می تواند بــه اندازه جرقه های ذهنی 
برای بهبود ســازمان در خور تأمل باشــد، تا 
بسترساز انجام مطالعات دقیق تر وجزئی نگری 

بیشتر برای طراحی مداخالت الزم باشد.
عنوان عریض و طویل »وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی« خود بیانگر تجمیع 
چند وظیفه مهم اســت كه همه در یکجا به 
بهانــه تخصصی بودن این امور جمع شــده 
است؛ بانی موضوع آموزش علوم تخصصی در 
كشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است 
در حالی كه موضوع آموزش پزشکی از وزارت 
علوم منتزع و به خود وزارت بهداشت واگذار 
شــده است؛ در حوزه واردات كاال و تجهیزات 
پزشکی نیز به همین صورت است؛ یعنی در 
حالــی كه وزارت صنعــت و معدن و تجارت 
بانی موضوع صادرات و واردات كشــور است، 
ذیل وزارت بهداشت سازمانی ایجاد شده كه 

راساً مجوز واردات و صادرات را انجام می دهد؛ 
قطعــاً این روش مدیریت صفــر تا صد كلیه 
امور حوزه نظام سالمت توسط یک وزارتخانه 
موجب سنگینی و عدم چابکی شده و پیشنهاد 
می شود نام این وزارتخانه به »وزارت سالمت« 
تغییر یابد و موضــوع آموزش و صدور مجوز 
دارو و تجهیرات پزشــکی بــه وزارتخانه های 

مرتبط محول شود.
سال هاســت كه »طرح پزشک خانواده« 
توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی مطرح می شود. بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی توجه مســئولین كشوری در بخش 
بهداشــت و درمان به ایــن امر مهم معطوف 
بوده و اقدامات زیادی نیز انجام شــده است 
كه تحت پوشش بیمه های مختلف قرار دادن 
قشر كم درآمد جامعه، تأسیس بیمارستان ها 
و درمانگاه ها، اجرای طرح خانه بهداشــت در 
روســتاها، تربیت بهورزها و به كار گماشتن 
آن ها در روســتاها، آموزش همگانی مردم در 
زمینه تنظیم خانواده و بهداشت از مهمترین 
این اقدامات بوده اســت. ولی برنامه پزشک 
خانواده كــه از مدت ها پیش زمزمه آن بود و 
در واقع یک نوع گرته بــرداری از نظام ارجاع 
بیمار به متخصصین بالینی می باشــد، اخیراً 
اجرای آن توسط دولت در بعضی از استان ها 
به صورت آزمایشی شروع شده است كه شاید 
بتــوان آن را بزرگترین اقدام در جهت تأمین 
عدالت در بعد سالمت و ارتقای كیفیت ارائه 

خدمات بهداشتی درمانی در جامعه دانست.
 برنامه پزشــک خانواده كه اجرای آن بر 
اســاس مفاد بند ج و د ماده 32 قانون برنامه 
پنجم توسعه بر عهده وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی قرارداده شده است بدین 
نحو است كه سرپرست هر خانواده ایرانی یک 
پزشک عمومی را از میان پزشکانی كه توسط 
ســتاد اجرایی برنامه پزشک خانواده معرفی 
شده اند، به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب، 

و نزد وی ثبت نام می كند. پس از آن، اعضای 
خانواده می توانند از سطوح مختلف خدمات 
این برنامه بهره مند شوند. كلیه خدمات پزشک 
خانواده از جمله ویزیت، تزریقات و هزینه های 
دارویی مورد قبول بیمه، رایگان خواهد بود. در 
صورت لزوم، با تشخیص و راهنمایی پزشک 
خانــواده از طریق نظــام ارجاع كه به صورت 
الگوریتمی تهیه و در اختیار دانشــگاه ها قرار 
داده شده و طی جلساتی برای پزشکان شرح 
داده شــده اســت. امکان مراجعه به سطوح 
بیمارستان ها  متخصص،  )پزشکان  تخصصی 
و كلینیک های ســرپایی و بستری تخصصی 
و فوق تخصصی طرف قرارداد با بیمه ها( هم 

فراهم می شود. 
به طور كلی می تــوان اهداف این طرح را 
بهره مندی یکسان كلیه افراد جامعه از سرانه 
ســالمت و اجرای اصل عدالت در ســالمت، 
حذف پرداخت هزینه های اضافی توسط مردم 
به نظام ســالمت، انجام معاینــات دوره ای و 
پیگیری وضعیت سالمت افراد جامعه توسط 
پزشــکان خانــواده و ثبت ســوابق بیماری، 
دسترسی ســریع و آسان و شبانه روزی مردم 
به خدمات ســطح اول نظام سالمت و بهبود 
و ارتقاء نظام، ارائه خدمات بهداشتی درمانی 

و پاسخ گویی به نیازهای جدید مردم دانست.
باید باالخره این طرح بررسی شود كه چرا 
با وجود هزینــه در چندین دولت تاكنون به 
صورت فراگیر اجراء نشده و پیشرفت آن بسیار 

كند بوده است.
در انتها و به عنوان جمع بندی باید گفت: 
اصالح عنوان وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی به وزارت ســالمت و واگذاری سایر 
امور موازی به وزارتخانه های مرتبط و به جای 
آن انجام كار اصلی توســط ایــن وزارتخانه و 
اجرای كامل طرح پزشک خانواده بتواند این 

وزارتخانه را به ریل اصلی بازگرداند.

مدیریت سالمت کشور؛ چالش ها و راهکارها

سـردبيــر

 حامد عظیم زادگان 
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ســواد ســالمت1، مهارتی شناختی و 
اجتماعی اســت كه فرد را در به دســت 
آوردن، درک و به كارگیــری مراقبت های 
مربــوط به ســالمت توانمنــد می كند. 
این مفهوم، طیف گســترده ای از دانش 
و مهــارت مربوط بــه امــور مراقبتی و 
بهداشتی افراد را دربرمی گیرد كه تجهیز 
ســرمایه گذاری  نیازمند  آن،  به  شــدن 
طوالنی مــدت در امر آمــوزش از همان 

سال های ابتدایی دوره زندگی  است.
تأثیر ســواد سالمت بر نتایج سالمتی 
بیماران و خودمراقبتی آن ها، بر كســی 
پوشــیده نیســت؛ چرا كه بهبود ســواد 
ســالمت افراد، نتایج ارزشــمندی را در 
زمینه افزایش پیشــگیری از بیماری ها، 
ارتقای امنیت، افزایــش كیفیت زندگی 
و مراقبــت از افــراد در پــی خواهــد 
داشــت. ارتقاء سطح سواد سالمت افراد، 
رفتارهای بهداشــتی و تغذیه ای آن ها را 
بهبود می بخشد و رفتارهای آسیب رسان 
را كاهش می دهد؛ به طوری كه با افزایش 
سواد سالمت افراد، تعداد دفعات مراجعه 
به پزشــک كمتر و هزینه هــای درمانی 

بیمار و نظام سالمت كاهش می یابد.
در مقابل، نبود یا كمبود سواد سالمت، 
عــوارض متعددی از قبیل محدودیت در 
دسترســی به خدمات بهداشتی مناسب، 
تمایل كمتــر به پیگیری درمان، افزایش 
میزان مراجعه به اورژانس، افزایش طول 
دوره درمــان در بیمارســتان و افزایش 

میزان مرگ ومیــر را به دنبــال خواهد 
داشت. در كنار این موارد، تأثیر اقتصادی 
منفی ناشی از پائین بودن سواد سالمت 
بیماران و سیســتم بهداشــت و مراقبت 
ســالمت را نمی توان نادیده انگاشت. این 
موارد، همگی نشان دهنده لزوم توجه به 

سواد سالمت افراد است. 
در این زمینه نقش رسانه های جمعی، 
بــه ویژه مجــالت علمــی و عمومی در 
زمینه دستیابی به زندگی سالم از طریق 
ارتقای ســواد سالمت، حیاتی است؛ چرا 
كه رســانه ها به عنوان بزرگترین مجاری 
آموزشــی در جوامع امروز هستند كه هر 
فرد بعد از خواب، بیشــترین وقت خود 
را در آن هــا صرف می كند. امروزه بخش 
اعظمی از افراد جامعه، درست یا نادرست 
به رســانه ها متکــی هســتند و بخش 
عمده ای از اطالعات بهداشتی مورد نیاز 
خــود را از طریق اینترنــت و برنامه های 
تلویزیونی دریافت می كنند. با وجود این، 
كتاب، روزنامه ها، خبرگزاری ها و مجالت 
نیــز به عنوان گروهی دیگر از رســانه ها 
تأمین كننده اطالعات مربوط به سالمت 
افراد هستند كه البته باید كتاب و مجله 
را به عنوان رسانه هایی متفاوت تر از سایر 
رســانه های مورد اشاره در نظر گرفت. با 
توجه به ضعف ســواد اطالعاتی كافی در 
برخی از افراد و همچنین نبود دسترسی 
مناســب بــه اینترنــت و گوشــی های 
هوشــمند، به ویژه در گروه ســالمندان 
نســبت به ســایر گروه ها، نقش مجالت 
علمی-عمومــی در ارائه مطالب خواندنی 

آسان فهم، اهمیت می یابد. 
در این راســتا، رسانه ها معموالً دارای 
دو چهره هســتند؛ چرا كه هم می توانند 
زخم آفرین و هم مرحم آفرین باشــند. با 
این حــال با تأكید بر نقش مرحم آفرینی 

و تأثیرگــذاری بــاالی آن ها در اشــاعه 
ســالمت،  فرهنــگ  دگرگون ســازی  و 
می بایســت با ارائه اطالعــات الزم برای 
انجــام خودمراقبتــی و مدیریت فرآیند 
اطالعات  ارائــه  درمان هــای مختلــف، 
افزایش دانش سالمت  مناسب در جهت 
خانواده هــا و بــه تبع آن پیشــگیری از 
بســیاری از بیماری ها، كاهش تنش های 
روحــی و گیجــی و سســتی حاصل از 
دریافــت اطالعــات كاذب، نقش آفرینی 

كنند. 
روشــن است كه رســانه ها به تنهایی 
قــادر نخواهنــد بــود ســالمت فردی 
و اجتماعــی جامعــه را بــا اهــداف و 
مأموریت هــای خود ســاماندهی كنند و 
در این فرآیند، نیاز به شــکل گیری یک 
نهــاد متولی كه بتوانــد در زمینه ایجاد 
هماهنگی، یک صدایی و همســویی بین 
رســانه های جمعی و متولیان ســالمت 
و  ســازمان ها  جامعــه،  بهداشــت  و 
وزارتخانه های درگیر در امر سالمت گام 
بردارد، به شــدت احساس می شود. الزم 
اســت این نهاد متولی با سیاست گذاری 
مشــخص  عملیاتی  برنامه های  اجرای  و 
در عرصه سواد ســالمت عمومی، نقش 
ارتقای  نظارتــی و هدایتی برنامه هــای 
سواد ســالمت از طریق رســانه ها را بر 
عهده گیــرد و ارزیابی علمی و دقیقی از 
كمیت و كیفیت عملکرد رسانه ها، مطابق 
با اهداف و سیاست های اعالمی در جهت 
ارتقای سواد ســالمت افراد جامعه انجام 
دهد. بی تردید یافته های حاصل از چنین 
ارزیابی هایی می تواند رسانه های جمعی را 
در ارتقای سواد سالمت جامعه از طریق 
تولید و نشر محتوای مناسب و تأثیرگذار 

بر سبک زندگی افراد، یاری رساند.

رسانه های جمعی: روزنه ای برای ارتقای سواد سالمت
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