39

پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار برگزار شد

با خودمراقبتی زندگی بهتری داشته باشیم
پنجمیــن کنگــره ملــی و دومیــن جشــنواره خودمراقبتــی

حــدود  5ســال اســت بهمنظــور تبییــن اهمیــت خودمراقبتــی

و آمــوزش بیمــار باهــدف آگاهــی بخشــی و تبــادل آخریــن

در نظــام ســامت ایــن کنگــره برگــزار میشــود.

یافتههــای علمــی بــه مــدت ســه روز در تــاالر امام برگزار شــد.

دکتــر رســتمیان بــا طــرح ایــن پرســش کــه خودمراقبتــی

در مراســم افتتاحیــه ایــن کنگــره کــه  4مــرداد  96برگــزار

در نظــام ســامت چــه نقشــی دارد افــزود :در دنیــا بســیاری

شــد ،دکتــر عبدالرحمــن رســتمیان رئیــس کنگــره بــا اشــاره

از هزینههــا معطــوف بــه بیماریهــا و عــوارض ناشــی از آن

بــه اهمیــت آمــوزش بــه بیمــار و خودمراقبتــی گفــت24 :

میشــود درحالیکــه بــا ســرمایهگذاری و وقــت گــذاری بــرای

جــوالی بهعنــوان روز جهانــی خودمراقبتــی نامگــذاری شــده

آمــوزش بــه بیمــار و افــراد ســالم میتــوان هوشــمندانه عمــل

اســت و دنیــا بــرای نشــان دادن اهمیــت ایــن موضــوع جشــن

کــرد و ایــن ســهم را کاهــش داد.

خودمراقبتــی برگــزار میکنــد.

وی بــا بیــان اینکــه دوســوم معلولیتهــا بــا آمــوزش و مشــاوره

وی شــعار روز جهانــی خود مراقبتی را «بــا خودمراقبتی زندگی

کاهــش مییابــد گفــت :بیــش از  80درصــد بیماریهــای

بهتــری داشــته باشــیم» بیــان کــرد و افــزود :در ایــران نیــز

غیرواگیــر ماننــد ســکتههای قلبــی و مغــزی و دیابــت و...
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قابلپیشــگیری اســت و از طریــق خودمراقبتــی میتــوان

تولیــد محتــوای علمــی به زبان ســاده و در دســترس قــراردادن

شــاخصهای ســامت را بهبــود بخشــید.

رایــگان آن در اختیــار جامعه اســت .در این ســایت نیز ســؤاالت

دکتــر رســتمیان بــا تأکیــد بــر جایگزینــی شــاخصهای خــود

بیمــاران در زمینــه بیماریهــای مختلــف پاســخ داده میشــود

مراقبتــی بــا شــاخصهای مرگومیــر گفــت :بایــد ســطح ســواد

و اطالعــات بیشــتری در اختیارشــان قــرار میگیــرد.

ســامت جامعــه را بهبــود بخشــید و شــاخصهای تغذیه ســالم

در ادامــه دکتــر داود شــجاعی دبیــر علمــی کنگــره ،زمــان

و فعالیــت بدنــی ،کارت ســامت و خــود مراقبتی کــه مربوط به

فراخــوان ارســال مقالــه بــه کنگــره را از  20فرودیــن تــا 30

ســنجش وضعیت ســامت افــراد اســت را موردتوجه قــرار داد.

خــرداد بیــان کــرد و گفــت 475 :مقالــه بــه کنگــره ارســال

رئیــس کنگــره بــا اشــاره بــه حمایتهــای وزیــر بهداشــت از

شــده کــه در قالــب  18ســخنرانی اصلــی و  33ســخنرانی

ایــن کنگــره و توجــه بــه مقولــه خودمراقبتــی گفــت :هرچــه

مدعــو ارائــه میشــود.

طــول عمــر مــردم بیشــتر میشــود هزینههــای نظــام ســامت

وی بــا اشــاره بــه محورهــای کنگــره گفــت افــزود :ســخنرانیها

نیــز افزایــش مییابــد لــذا نظــام ســامت بایــد کاری کنــد کــه

در زمینــه ســبک زندگــی ســالم ،ارتقــا ســطح ســواد ســامت،

در ســن  75ســالگی ســالمند ســالم و از ســن بــاالی  85ســال

بهبــود ســامت روان ،برنامههــای طــرح تحــول ســامت و...

نیــاز بــه خدمــات پزشــکی داشــته باشــند.

ارائــه میشــوند.

رئیــس کنگــره بــر تعامــل سیاس ـتگذاران نظــام ســامت بــا

دکتــر شــجاعی تغذیــه ســالم ،فعالیــت بدنــی ،کاهــش مصــرف

ســازمانهایی تأثیرگــذار در خودمراقبتــی گفــت :در این کنگره

دخانیــات را ازجملــه عوامــل تأثیرگذار در ســبک زندگی ســالم

فعالیتهــای برجســتهای کــه درزمینــه آمــوزش بــه مــردم و

دانســت و گفــت :افزایــش مصــرف فســت فودهــا ،کمتحرکــی و

در ارتبــاط مؤثــر دانشــگاهها و نهادهــای دیگــر بــوده بهعنــوان

چاقــی و کاهــش ســن مصــرف دخانیــات در جوانــان از عوامــل

الگــو معرفــی میشــود.

تهدیدکننــده ســامت هســتند کــه بــا کمــک آمــوزش درســت

وی بــا اشــاره بــه رونمایــی از ســایت اوای ســامت گفــت:

در جامعــه میتــوان آن را کنتــرل کــرد.

بیمــاران بیــش از  8500ســاعت خــود را در خانــه و حــدود 10

دبیــر علمــی کنگــره بــا اشــاره بــه تفــاوت ســواد ســامت بــا

دقیقــه از وقتشــان را بــا پزشــک میگذراننــد لــذا وظیفــه مــا

آگاهــی دادن گفــت :آگاهــی دادن جنبه نصیحت کــردن را دارد
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و در فــرد ایجــاد تغییــر نگــرش نمیکنــد درحالــی بــا افزایــش

برنامههــای خودمراقبتــی در ایــران»« ،آمــوزش ســامت

ســطح ســواد ســامت افــراد بــه ایــن بــاور میرســند کــه بایــد

همگانی»« ،ســطوح مختلف پیشــگیری و مدیریــت بیماریها»،

آگاهــی خــود را بــه رفتــار درســت تبدیــل کننــد.

«ســطوح مختلــف پیشــگیری و مدیریــت بیماریهــا»« ،تجویــز

وی اســترس را دلیــل شــادنبودن جامعــه دانســت و گفــت:

منطقــی آنتیبیوتیکهــا و داروهــای ضــد درد و آمــوزش بــه

اســترس بخــش اجتنابناپذیــر همــه انسانهاســت و قابلحذف

بیمــار»« ،نقــش انجمنهــای علمــی تخصصــی ،ســازمانهای

شــدن نیســت امــا بــا مدیریــت آن میتــوان ســامت روان

غیردولتــی و مردمنهــاد»« ،مدلهــا و نظریههــای پرســتاری

بهبــود بخشــید.

در خودمراقبتــی و آمــوزش بــه بیمــار» موردبحــث و تبادلنظــر

توضیــح اینکــه ،در ایــن کنگــره «سیاســتگذاری و اســتقرار

قــرار گرفــت.

