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جشن روز جهانی ماما برگزار شد

ماما ،مادر ،خانواده ،همراهان زندگی
جشن روز جهانی ماما روز چهارشنبه  20اردیبهشت  96با حضور

بسیار خوب عمل کرد و طبعاً در بسته ترویج زایمان طبیعی هم

معاونان درمان و بهداشت دانشگاه در تاالر امام بیمارستان امام

نقش ماماها بسیار کمککننده بود و هست .امیدواریم با تالش

خمینی برگزار و از  20مامای نمونه تقدیر شد.

همه ،از این به بعد نیز کارها بهخوبی پیش برود.

دکتر علی پور معاون درمان دانشگاه در این مراسم ضمن تبریک

دکتر علی پور افزود :یکی از بهترین اتفاقات زیبا در این دنیا

اعیاد شعبانیه و روز جهانی ماما گفت :اینکه یک انسان در جریان

مادر شدن و متولد کردن نوزاد است که در تمامی مراحل این

تولد برترین آفرینش خداوند حضورداشته باشد امری بسیار زیباست

اتفاق خوب ،نقش شما ماماها بسیار کلیدی است.

و اگر مقام مادر تا این حد واالست بازهم شما ماماها در آن دخیل

وی خاطرنشان کرد :شاید کار مامایی سخت و پراسترس باشد ولی کار

هستید چه در مراقبتهای قبل و بعد از بارداری و چه در هنگام

بسیار هنرمندانهای است که به دست توانای شما ماماها انجام میگیرد.

تولد ،پس خوش به حال شما که کارتان تا این حد زیباست

دکتر علی پور در پایان گفت :در طرح تحول نظام سالمت دوباره

معاون درمان در خصوص طرح تحول سالمت گفت :خوشبختانه

به مقام و ارزش ماماها ارج نهاده شده هرچند هنوز کاستیهای

در اجرای بستههای طرح تحول ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

فراوانی وجود دارد.
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سپس دکتر شریعتی معاون بهداشت دانشگاه با بیان اینکه ،طی

ماماها تأکید کرد.

سالهای اخیر و همگام با اجرای برنامه تحول سالمت ،بیش از

دکتر تهرانیان رئیس اداره سالمت مادر ،نوزاد و مامایی معاونت درمان،

گذشته شاهد حضور اثربخش ماماها در عرصه نظام ارائه خدمات

نیز گفت :مامایی یکرشتهی باستانی و کهن است که بهتدریج به

سالمت کشور بودهایم ،گفت :خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکی

رشتهای علمی و هنری تبدیلشده است.

تهران با حضور این قشر فرهیخته و سایر نیروهای ارزشمند

وی افزود :حرفهی مامایی در کشور ما از جایگاه ویژهای برخوردار

توانستهایم نسبت به استقرار واحدهای ارائهدهنده خدمات در

است چون فقط کارشناسان مامایی میتوانند مطب ،مهر و

کلیه مناطق تحت پوشش اقدام نماییم.

تجویز دارو برای مادران باردار داشته باشند و این نشاندهندهی

وی افزود :بیشک ارائه خدمات سالمت توسط ماماها ،نقش بسیار

توانمندی آنهاست.

بارزی در ارتقای شاخصهای توسعه سالمت داشته است .روز جهانی

دکتر تهرانیان در سخنانی مامایی را تلفیقی از علم و هنر دانست

ماما ،فرصت مناسبی است تا ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه مامایی

و گفت :یک ماما باید عالوه برداشتن علم و مهارت کافی ،صبر و

و ارائه خدمات این حوزه در حفظ ،تأمین و ارتقای سالمت خانواده،

حوصله زیادی داشته باشد و همچنین نکتهسنج بوده و از روابط

قدردان زحمات بیشائبه و تالشهای صادقانه این عزیزان باشیم.

اجتماعی باالیی برخوردار باشد تا به کمک همه این مهارتها

معاون بهداشت دانشگاه تصریح کرد :اگر راجع به ماما بخواهم کلمهای

بتواند نقش مهم خود را در سالمت مادر ،نوزاد و جامعه ایفا کند.

بگویم سالمت نگرترین عضو تیم سالمت بهترین کلمه منتخب است.

وی همچنین از تالشهای بیوقفه کارشناسان اداره سالمت مادر،

وی افزود :هرگاه نام پزشک و پرستار به میان میآید مفهوم بیماری

نوزاد و مامایی معاونت درمان تشکر کرد و گفت :امیدواریم با همراهی

با آن همگام است ولی در مورد ماماها اینگونه نیست نقش شما در

همکاران ماما در مراکز تابعه دانشگاه بتوانیم شاهد پیشرفت و ارتقا

حوزهی سالمت ،کار کردن با آدمهای سالم ،سالم نگهداشتن آنها و

در ارائه خدمات رشته مامایی و سالمت مادر و نوزاد باشیم.

سالم به دنیا آوردن موجودی است که برترین خلقت خداوند است.

در انتها از  10مامای نمونه معاونت بهداشت دانشگاه شامل،

دکتر شریعتی ،از توانمندی بهعنوان دومین ویژگی مهم ماماها

ماماهای ستاد معاونت و منتخب شهرستانهای تحت پوشش

یادکرد و افزود :اگر شما تواناییهای خود را به منصه ظهور بگذارید

تهران ،جنوب تهران ،شهرری و اسالمشهر و همچنین  10مامای

نظام سالمت ارتقای چشمگیری در حوزهی مامایی خواهد داشت.

نمونه معاونت درمان شامل بیمارستانهای دولتی و غیردولتی و

وی همچنین ماماها را بهترین آموزشدهندگان دوران قبل از ازدواج،

دفاتر کار بخش خصوصی زیرنظر شبکههای بهداشت دانشگاه با

حین و پسازآن دانست و بر ترویج زایمان طبیعی در جامعه توسط

اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل به عمل آمد.

