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 يالتي،تشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را  يگرد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتمگر تشك

است  گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يردر ز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب،  يدر دوره كهينكماا يگر؛د

افراد و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجهمواره بس
  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يجناحها و گروهها

 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما
بار شما خواهد آمد؟  يرز ي. البته چه كسيريدخودتان بگ

از اصولتان  يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
 امام علی (علیه السالم ) :

ران و مجروحان می رفت «  دردی، دارویی   برای هر  و    رسول خدا طبیبی دوره گرد بود که به رساغ بی
  »کار می برد. به  زخمی، مرهمی شفابخش   برای هر  و  مناسب 

عرصه هایی همچون عمرانی و بهداشتی، فرصت هایی ناب برای اثر گذاری غیر مستقیم فرهنگی، در قالب 
حرکت ها می تواند کارگاه   هایی نو می باشند و تنها با حاکمیت این نگاه بر حرکت های جهادی است که این

ی برازنده ی ظهور و شایسته ی برپایی حکومت جهانی عدالت و معنویت  نیروسازی و جریان سازی برای جامعه
  باشد.

تا حدی یکسان و یک گونه است. لذا    مشکالت مناطق کم برخوردار کشور در عرصه بهداشت و درمان
از اهمیت باالیی برخوردار می   یکسان سازی سطح علمی و دانشی جهادگران در عرصه بهداشت و درمان

راستا سند حارض با استفاده از تجربیات گروه های مختلف در عرصه بهداشت و درمان در مناطق   باشد.دراین
کمرت برخوردار کشور تهیه گشته است. در این سند سعی شده است در حد توان به تجربیات جهادگران عرصه 

امید است  پرداخته شود.  بهداشت و سالمت در مراحل مختلف یک حرکت جهادی درعرصه بهداشت و سالمت
، راهگشا و  این سند برای کلیه جهادگران عالقمند به رشکت در طرح جهادی توسعه سالمت و بهداشت راهن

  مفید واقع گردد.
 منطقه هدف يازسنجيو ن ييشناسا ٢

منطقه هدف ، با بیان   مسائل بهداشت و درمان  دراین قسمت درخصوص نحوه شناسایی و پرداخ به
 .مولفه ها و نکات تجربی حاصل ازجهادگران می پردازیم

و درمان ، شناسایی صحیح منطقه هدف    اولین نکته در اجرای اردوهای جهادی خصوصاً عرصه بهداشت
انجام می است ؛ که این کار توسط اکیپی از افراد با تجربه به همراه فردی از گروه که آگاه به این عرصه باشد، 

هم جهت بررسی مشکالت زنان منطقه استفاده  ١شود.بهرت است در شناسایی از این عرصه از یک کارشناس خانم
  شود.

                                                
بهترين نحوه حضور كارشناس بهداشتي خانم به صورت همراه بودن با يكي از خواهران ديگر كه از مسئولين واحد خواهران و  ١

 همچنين از محارم يكي از برادران تيم شناسايي باشند؛ حضور يابند. وظيفه ايشان فقط بررسي مسائل، مشكالت و كمي و كاستي
هاي بهداشتي و درماني جامعه زنان منطقه هدف است و به دقت بايد مشكالت  بيماري هاي زنان و وضعيت رشد مواليد و... را 

 بررسي كنند و برنامه تيم پزشكي خواهران را بنا به ملزومات ارائه دهند.
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هنگی با دهیار، بهورز و پزشک خانواده    مدیر مدرسه،  شورای محل،  شناسایی قبل از اردو از طریق ه
ریهای شایع و ... عالوه بر تعداد دانش آموزان مدر    منطقه جهت گرف اطالعات جمعیتی، سه از لحاظ سنی ، بی

حضور فیزیکی در منطقه صورت می گیرد. تهیه نقشه منطقه برای سهولت در یاف فواصل بین روستاها، فاصله 
  تا نزدیکرتین مرکز شهری و ... الزم است. توجه به نکات زیر در شناسایی قبل از اردو رضوریست:

  مولفه های شناسایی:

  كز درما ( تعداد ، نوع خدمات ، مسافت ، وسعت )) مرا۱

ها ( علل مرگ )۲   ) نرخ مواليد و مرگ و م

  ) وضعيت بهداشت فردي و عمومي در منطقه۳

  ) وضعيت بهداشت محيط در منطقه۴

وي خانم ، امدادگر و ... )۵ وي انسا مستقر در منطقه ( بهورز ، پزشك ، ماما ، ن   ) ن

ر۶   يهاي رايج) اپيدمي و بي

    ) ميزان دسرتيس به دارو و تجهيزات مورد نياز۷ 

 نيازهاي رضوري منطقه )۸

  سوانح و بالياي طبيعي شايع و نحوه مقابله با آنها )۹

  ميزان دسرتيس به نزديك ترين مركز درما پيرشفته )۱۰

  توجه به نکات زیر در شناسایی قبل از اردو رضوریست:

ری -مرکز بهداشتیتعداد روستاهای تحت پوشش  -   درمانی منطقه هدف با توجه به روستاهای اق

  دسرتسی مردم به پزشک و خدمات درمانی در منطقه -

  فاصله از نزدیکرتین مرکز بهداشتی ـ درمانی  -

  ( رده سنی، جنسی و ...) ٢با توجه به زیج حیاتی  تعداد خانوار و جمعیت منطقه هدف،  -

                                                
اتفاق افتاده در جمعيت تحت پوشش خود حياتي يك فرمي است كه ارائه دهندگان خدمات اوليه بهداشتي، وقايع حياتي زيج  ٢

ت به مركز بهداشت استان ارسال ميرا در آن ثبت نموده و در پايان سال پس از جمع بندي به مركز بهداشت شهرستان و در نهاي
 نمايند.
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  بین روستاها فاصله -

  بهداشت آب، و آب و فاضالب منطقه هدفوضعیت  -

  بررسی چگونگی دفع فضوالت و زباله -

  اجرای طرح هادی و هدایت فاضالب  بررسی وضعیت -

ری های شایع منطقه -   و عالئم آن  بررسی بی

  نحوه فعالیت بهورز و چگونگی رسکشی پزشک به منطقه بررسی  -

   رعایت بهداشت فردی -

فوق را می توانید از سازمان بهداشت و درمان شهرستان منطقه هدف، نزدیک ترین  ضمنا اطالعات الزم موارد
مرکز بهداشت بخش یا دهستان به روستاهای هدف، دهیار و اعضای شورای روستا هدف یا دهستان بدست 

  آورید.

 تامين پزشك واقالم پزشكي ٣
. یمپرداز یم یپزشک یماقالم و امکانات مختص ت پزشک ، ینتام یمربوط به چگونگ یاتقسمت  تجرب یندر ا

است. عرصه  یجهاد یگروه ها یتیفعال یعرصه ها ینتر ینهو پر هز ینمهم تر ین،از حساس تر یکی یپزشک یمت
را تحقق  یگروه جهاد یاز سو  شده یمترس ی، اهداف فرهنگ یبا برد فرهنگ یکه با ارائه خدمات پزشک یرخط یا
د اهال یدر بعض کار ینبخشد. ضمن ا یم کند.   یم یتامن یجادو ا یمناطق محروم خاص باعث جلب اعت

  است: یرامکان پذ یلبه رشح طرق  ذ  یپزشک و اقالم پزشک ینتام
استان  مقصد و خانه بهداشت استفاده،  یمنطقه،  از جمله امکانات دانشگاه علوم پزشک یامکانات یلازپتانس -
  شوند. یمنطقه ساکن م یکدر  یپزشک یمو  ت

که هم زمان با گروه در محدوده  یجهاد یگروه ها یگردر صورت تعامل با د یپزشک یمت یازمورد ن پزشک -
  گردد. یم ینبه منطقه اش حضور دارند تام یکنزد

و  یو همکار  یرینبا کمک خ یاشود،  یم یداریخر یگروه جهاد یازسو  یداروها و اقالم پزشک تامین -
 ینشود.   در ا یفراهم م یو بهداشت ییزمان بهداشت و درمان  استان و شهرستان مقصد، اقالم داروسا یهمراه

 ینامر ا یقتکنند اما حق یشود کمک م یهست همه ادارات وارد عمل شوند و اگر درست مطالبه گر  یازمواقع ن
دانشکده  یقاز طر یلدل ینبه همروند  یبار  یرز یاکنند و یخود  ادارات و ارگانها کمک  یاست که به خود

 یاو  یبه فرض پزشک عموم یپزشک یپاک یکگذاش  یارقرار بر در اخت یتوارد عمل شده  و در نها یزن یپرستار 
  .یردگ یصورت م یدندان پزشک

هنگ یقاز طر یبهداشت اقالم -   گردد. یم ینبا رشکت گلرنگ تام یه
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ادارات  شبکه بهداشت و سازمان علوم  یبا برخ ییدانشجو یجبس یگیریپ ینو همچن ینامه نگار  یقطر از -
  .صورت گرفتدرخواست پزشک  یدانشکده پرستار  یقشهرستان و از طر یپزشک
استان مبدأ و خصوصا مقصد   یجامعه پزشک یجبس یقاز طر ییو اقالم و امکانات دارو یعموم پزشک -

هنگ م   شود. یه
  گردد. یم ینتام یشگاه اعزام کننده  گروه جهاداز دان ییو اقالم دارو یپزشک دانشجوی -

 فعاليت آموزش و بهداشت ٤
ری های شایع  یکی از وظایف مهم تیم پزشکی فرهنگ سازی و آموزش مسائل بهداشتی خصوصا در زمینه بی
ر در این  ری های قلبی و عروقی و زنان است. به همین جهت فعالیت های مثمر  مختص به منطقه هدف، بی

 که به طور عملیاتی از سوی بعضی گروه های جهادی صورت گرفته است به رشح ذیل است:عرصه 

ریهای رایج ، شایع و همه گیر منطقه -   توزیع پمفلت های آموزشی در خصوص بی

  توزیع پمفلت های آموزشی در خصوص نحوه شستشوی سبزی و بهداشت آب -

  نحوه برخورد با حرشات موذ ی ب گزیدگی، توزیع پمفلت های آموزشی در خصوص سگ ، مار و عقر  -

  و راه های پیشگیری از آن   توزیع پمفلت های آموزشی در خصوص رسطان ها -

  برگزاری کالس آموزشی در زمینه آموزش صحیح استفاده از مسواک و خمیر دندان -

  برگزاری کالس آموزشی در زمینه بهداشت باروری و بارداری -

د بنفس و ...   وره ،برگزاری کارگاه های مشا -   روانشناسی و دادن اعت

 لوازم ،خمیر دندان) توزیع پک بهداشتی (لوازم بهداشتی فردی(شانه، شامپو، صابون، لیف، حوله، مسواک و  -
  درمانی(گاز اسرتیل، باند، بتادین) و...) -بهداشتی مختص بانوان ، لوازم بهداشتی

   کمک های اولیه و تزریقات آموزش -

با توجه به    ت های آموزشی در زمینه، بینایی سنجی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی، تغذیه و...فعالی -
   منطقه.   احتیاجات

ام فعالیت ها از جمله ویزیت عمومی،بینایی سنجی،بهداشت عمومی،دندانپزشکی،تغذیه و... را با توجه به 
کار آموزشی انجام می شود و کارهایی که هزینه نیاز منطقه انجام می شود.البته در حوزه های ذکر شده بیشرت 

  بر باشد با معرفی به مراکز ذی ربط کارهای درمانی انجام می شود.
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 يدرمان يها يتفعال ٥
ونه هایی از فعالیت درمانی گروه های جهادی می پردازیم. فعالیت درمانی عرصه   در این قسمت به ذکر 

ای است که بنا به احتیاجات و نیاز پزشکی منطقه حت با حضور پزشک عمومی، و بعضا پزشک متخصص و تیم 
ر در این   دندان پزشکی آغاز به فعالیت می کند و وظیفه ای خطیر و حساس دارد. فعالیت های خطیر و مثمر 

 ه به رشح ذیل می باشد:عرص

  غربالگری شنوایی و بینایی جهت کودکان -

  اعزام پزشک متخصص اطفال، زنان، قلب و .... با توجه به نیاز منطقه -

ریهای شایع منطقه در  - ویزیت رایگان مردم منطقه از لحاظ پزشکی، دندانپزشکی و مامایی با توجه به بی
  ل به منزل ( با توجه به رشایط امکاناتی و امنیتی منطقه هدف)محل مدرسه، خانه بهداشت و یا حتی منز 

  توزیع رایگان دارو با نظر پزشک معتمد  -

هنگی قبلی و تزریقات - ل پاراکلینیکی مانند نوار قلب با ه   انجام اع

  دندان، سیلنت فیرش ، فلورایدتراپی و....   انجام امور دندانپزشکی مانند: کشیدن -

ران -   درمان تخصصی تر به مراکز شهری و دانشگاهی بصورت رایگان نیازمند برای ارجاع بی

هنگی جهت ایاب و ذهاب مردم -   اطالع رسانی به روستاهای اطراف جهت استفاده از خدمات و یا ه

تشکیل کارگروهای مشاوره و روانشناسی خصوصاً در جمع بانوان و تالش در ایجاد فرهنگ ترک اعتیاد در  -
  ه مرصف مواد مخدر در بین اهالی رایج است.مناطقی ک

و درمانی با    انجام تست های روتین آزمایشگاهی به منظور تشکیل پرونده سالمت در مرکز بهداشتی -
هنگی پزشک خانواده منطقه و ...   ه

  اعزام پزشک متخصص اطفال، زنان، قلب و .... با توجه به نیاز منطقه -

ران ( جرا -     و ...) احی آب مروارید، خدمات توانبخشیجر   حی قلب ،پیگیری درمان بی

تیم درمانی، دو روش برای تامین پزشک به صورت درخواست همکاری از پزشک های دانشگاه  برای داش -
های علوم پزشکی مختلف رسارس کشور و دانشگاه بقیه الله(عج) نیز صورت می گیرد. همچنین در این زمینه نیز 

برای تامین تیم    ن در خواست همکاری به بسیج جامعه پزشکی کل کشور و استان هدفاز طریق مطرح کرد
  .شودمجرب درمانی از پتانسیل بسیج جامعه پزشکی نیز استفاده می 
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در تیم درمانی عالوه بر حضور پشک عمومی و دندان پزشک و متخصصین ، یکی از بهرتین خدماتی که می  -
ن است.توان ارائه داد مشاوره تغذیه و     زنان با حضور متخصصین تغذیه، زنان و زای

ری رایج در بین  ۳۰یا  ۲۰طرح پاالیش درمانی به صورتی که یک پزشک  - خانواده را جهت پیدا کردن بی
  کند.اهالی ویزیت و درمان می 

   یه درمانیبعضا اقدامات روتین اول و انجام اقدامات کمک های اولیه خود اهالی برای: از  ٣تربیت بهورز -

پیشنهاد: در کارگروه بهداشت و درمان می توان تدارک حضور دو تیم درمانی را دید، به صورتی که یک  -
اماً  دانشجویان پرستاری به همراه پزشک و در گروه دوم سه نفر از دوستان پرستاری و مابقی از  گروه 

  ند.های متفاوت مشغول به فعالیت و خدمت می شو  دانشجویان دانشگاه

ری های خاص، گرف قند خون،  ران پرداخته می  در گروه اول به بررسی بی فشار خون و تجویز دارو به بی
شود. در گروه دوم که تلفیقی از دانشجویان و پزشک است؛ به جمع آوری گیاهان دارویی ،گرف فشار خون 

ری ها و خواص و نحوه استفاده از  بهداشت محیط و  پرداخته؛ و پرستاران گروه، در مورد بهداشت فردی، بی
ری ها برای خانوارها توضیحاتی ارائه می دهند. گروه دوم ( گروه  داروهای گیاهی برای درمان بعضی بی

را   تلفیقی) در ابتدا با رف و رسکشی خانه به خانه آغاز فعالیت کرده و فشار خون یا قند خون خانم ها و آقایان
ری هایی که ممکن بود در معرض آن قرار بگیرند توضیحاتی را ارائه می دهند و اگر می گیرند؛ همچنین از  بی

ری داشته باشند  پاسخ می دهند و فضا را برای فعالیت های بیش  روستائیان و مردم منطقه سوالی در مورد بی
د اهالی آماده می کنند. در اولین ورود گروه اول، ن روز که اولین نفرات در روز بعد یا عرص  تر و جلب اعت  ه

ران می پردازند و در صورت نیاز داروهای مورد نیاز را تجویز   گروه در منطقه حضور پیدا کردند به ویزیت بی
می کنند. (نکته حائز اهمیت این است که این تعداد نفراتی که برای اولین بار از مجموعه گروه اول وارد منطقه 

ران را شناسایی ،  امی مشکالت را بررسی، و به اعضای کل و اصلی گروه اول  شدند؛ بی انتقال می دهند. به    و 
که چه وسایل و داروهایی نیاز است . این یکی از مزیت   همین دلیل با دریافت این اطالعات پزشکان می دانند

ته پزشکی، گروه است. گروه اول اشخاص باتجربه و دانشجویان ترم آخر رش دوهای تقسیم تیم پزشکی به 
پرستاری و مامایی و پزشکان متخصص هستند و گروه دوم دانشجویان کم تجربه ای هستند که در زمینه 
تخصصی تجربه ای ندارند. این گونه تقسیم بندی اعضای تیم پزشکی کمک می کند کارهای تخصصی و با اهمیت 

جربه، که نیاز به کسب تجربه دارند اشخاص کم ت به تیم تخصصی(گروه اول) و کارهای معمولی و آموزشی توسط
 صورت می گیرد.

                                                
بهداشت بهورز شخصي است كه مسئوليت  اجراي وظايف  و برنامه هاي بهداشتي و ارائه خدمات بهداشتي از سوي خانه  ٣

  روستا را انجام مي دهد وظايف بهورز به شرح ذيل است:
 -  ٥پيگيري  - ٤ارائه خدمت به جمعيت هدف  - ٣آموزش به جمعيت هدف  - ٢هاي بهداشتي شناسايي جمعيت  هدف برنامه

 )ثبت اقدامات انجام شده و نتايج آن و گزارشات
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های دیگر نیز به همین صورت زمانی به منطقه می روند اطالعات مربوط به در بحث همکاری کارگروه  -
قرار داده و بعضا توضیحاتی را   کارگروه بهداشت و درمان  وضعیت بهداشت و درمانی روستا را در اختیار

درمورد رشایط روستا می دهند. با این رویه کارگروه بهداشت و درمان با آمادگی بیش تری به منطقه اعزام می 
 شوند.

در روستا یک برنامه افزایش اطالعات بهداشت عمومی و بخشی از فعالیت ها هم به صورت پزشکی  -
گاهی اوقات در منطقه نیاز به پزشک متخصص است و پزشک متخصص تخصصی طرح ریزی و برگزار می گردد. 

هم نیاز به تجهیزاتی دارد که فراهم کردن آنها در منطقه در توان گروه جهادی نیست به همین دلیل گروه بین 
ران از طریق مرکز بهداشت منطقه و سازمان  اهالی و پزشکان ارتباط برقرار می کند؛ و با ارجاع و انتقال بی

ران را برای معالجه به متخصصین محرتم برای درمان می رسانند.ب   هداشت و درمان شهرستان منطقه هدف، بی

 تعامل و هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط ٦
 ** مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور **

ر انتخاب منطقه این مرکز با آشنایی کامل از مناطق محروم و همچنین توانایی برخی گروه های جهادی در ام
یی می کند.   هدف، نحوه ارتباط گیری با مسئولین منطقه، جهادگران را راهن

  **  بسیج سازندگی ** 

با در اختیار قرار دادن اطالعات غنی از مناطق و گروهها، معرفی گروههایی که پیش از این در منطقه کار 
  جهادگران کمک می کند. کرده اند، ارتباط گیری با سایر گروهها و نهادها و .... به

  مدیران استانداری و فرمانداری **  ** 

جهت حضور جهادگران در عرصه ، مکاتباتی جهت همکاری نهادهای ذی ربط با جهادگران صورت می گیرد. 
در ابتدای امر، مسئولین گروه با نامه ای از طریق ارگان مربوطه ( بسیج دانشجویی، سازندگی سپاه، بسیج دانش 

ها و بطور خودجوش و...) و یا مرکز توسعه روستایی کشور به استانداری ( دفرت مناطق    NGO یا حتیآموزی و 
محروم استان و یا سایر معاونت های استانداری ) ارجاع داده می شوند. استانداری پس از مراحلی ، گروه را به 

هنگی های ق بلی طی جلسه ای کلیه مسئولین فرمانداری شهرستان معرفی می کند. سپس فرماندار براساس ه
شهری و همچنین بخشدار منطقه را با گروه جهادی مزبور آشنا کرده و تک تک آنان را به همکاری با این گروه 
ملزم می کند. عواملی چون اسکان، ایاب و ذهاب، تأمین امنیت و حتی پاسخگویی به مشکالت موجود پس از 

غالباً از اداراتی چون آموزش و پرورش، آب و فاضالب، جهاد کشاوزی ،  برگزاری اردو در این حیطه قرار میگیرد.
ایندگانی جهت رشکت در جلسه حضور دارند. هالل احمر، بهزیستی، کمیته امداد، بسیج سازندگی از   سپاه و....

  دیگر ارگانهای ذی ربط هستند که تعامل با آنان در اجرای طرح کمک کننده است.

  درمان شهرستان **شبکه بهداشت و  ** 



  جهادی
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یکی از این نهادهای مرتبط شبکه بهداشت و درمان شهرستان است؛ که زیر مجموعه معاونت بهداشتی  
دانشگاه علوم پزشکی منطقه می باشد؛ و مرکز بهداشت روستای منطقه هدف و همچنین خانه های بهداشت آن 

 اطالعات ، جلب همکاری پزشک خانواده منطقه را تحت پوشش قرار می دهد. رایزنی با مدیر شبکه جهت گرف
مرکز روستایی، نزیکرتین داروخانه منطقه ، وسیله ایاب و ذهاب ، در اختیار قرار دادن خانه بهداشت جهت 

 ویزیت رایگان جهادگران صورت می گیرد.


