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نخستین دوره آموزش ملی پژوهش در حوادث و بایا به منظور 

آشنایی با چالش ها، روش ها و ماحظات پژوهش در حوادث و 

بایا از 8 تا 11 اسفندماه برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این دوره که به همت دپارتمان سامت در 

حوادث و بایا دانشکده بهداشت و کمیته ملی پژوهش سامت 

در حوادث بایا معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 11 

اسفند 95 در سالن شورای دانشکده بهداشت برگزار شد، دکتر 

اکبری ساری رییس دانشکده بهداشت و دکتر علی اردالن مدیر 

گروه سامت در حوادث و بایا ارائه سخنرانی کردند.

دوره،  این  برگزارکنندگان  از  تشکر  اکبری ساری ضمن  دکتر 

به معرفی فعالیت های دانشکده بهداشت پرداخت و گفت: این 

دانشکده دارای 10 گروه آموزشی، 15 رشته دکترای تخصصی، 

17 رشته کارشناسی ارشد و 4 گرایش MPH است.

وی با اشاره به انتشار ساالنه 800 تا 900 مقاله علمی پژوهشی 

گفت: این دانشکده 11 مجله علمی پژوهشی دارد که تعدادی از 

آنها در نمایه های معتبر بین المللی منتشر می شود.

دکتر اکبری ساری در پایان سخنان خود خواستار حمایت های 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از توسعه تحقیقات این 

با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دوره آموزش ملی پژوهش در حوادث و بالیا 
برگزار شد
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دانشکده شد و گفت: دانشکده بهداشت با برگزاری کارگاه ها و دوره های 

مختلف آموزشی نقش ملی و بین المللی ایفا می کند و برای ادامه بهتر 

این روند به حمایت های معنوی و مادی وزارت بهداشت نیاز دارد.

در ادامه دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، به 

نقش حوادث و بایا در مرگ های زودرس و اهمیت آن در کشور پرداخت 

و گفت: مرگ های زودرس یکی از شاخص های مهمی است که مورد توجه 

WHO و سازمان ملل قرارگرفته است و کاهش یک سومی مرگ های 

نابهنگام ناشی از حوادث و بایا جز اهداف توسعه پایدار است.

دکتر ملک زاده با اشاره به افزایش سن امید به زندگی گفت: از 

سال 1369 تا 1392 سن امید به زندگی در مردان از 63 سال 

به 76 سال و در خانم ها به 80 سال افزایش پیداکرده است که 

این دستاورد نظام جمهوری اسامی است.

 وی افزود: در همین دوره زمانی میزان مرگ ها از 370 هزار نفر به 

292 هزار نفر کاهش پیداکرده است و مرگ های زودهنگام )سن 

زیر 70 سال( از 81 درصد به 50 درصد رسیده است.

مزمن  بیماری های  گروه  نقش سه  به  اشاره  با  ملک زاده  دکتر 

در سال های  بایا  و  و حوادث  عفونی  بیماری های  غیرواگیر، 

ازدست رفته زندگی گفت: بیماری های عفونی از 93 هزار نفر در 

سال 69 به 21 هزار نفر در سال 92، بیماری های مزمن از 128 

هزار نفر به 98 هزار نفر و مرگ ومیر ناشی از حوادث و بایا از 

78 هزار نفر به 26 هزار نفر کاهش پیداکرده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با بیان اینکه حوادث و 

بایا رتبه اول را در مرگ های زودرس دارد افزود: بسیاری از این 

حوادث مانند حوادث جاده ای قابل برنامه ریزی و پیشگیری است.

وی افزود: بسیاری از حوادث جاده ای ناشی از بی احتیاطی افراد 

است به طوری که 91 درصد افرادی که در حوادث جاده ای جان 

باید  از دست می دهند دچار مرگ زودرس می شوند و  را  خود 

سیستمی ایجاد شود که رانندگان وسایل نقلیه عمومی به طور 

دقیق موردبررسی و آموزش قرار گیرند.

دکتر ملک زاده تصریح کرد: در سال 94 مرگ زیر 70 سال 55 

درصد و زیر 50 سال 25 درصد بوده که اگر این شاخص را اصاح 

کنیم سن امید به زندگی به 80 سال افزایش می یابد.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: با توجه به بار باالی مرگ های زودرس 

ناشی از حوادث و بایا در جمعیت جوان کشور اتخاذ سیاست الزم برای 

پیشگیری از مرگ های نابهنگام بسیار ضروری است و به این منظور نهادهای 

مختلفی فعالیت دارند که امیدواریم به این هدف دست پیدا کنیم.

سپس دکتر اردالن مدیر گروه سامت در حوادث و بایا با اشاره 

رخ داده گفت: حادثه  در کشور  اخیراً  که  مختلفی  به حوادث 

پاسکو، واژگونی قطار، طوفان و گردوغبار اهواز، کوالک و بوران 

و... از جمله حوادثی است که در ماه های اخیر اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه کشور با حوادث آب و هوایی مواجه است افزود: 

طوفان و سیل و... پیامدهای جدی جانی را به همراه دارند که باید با 

سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق این عوامل را در اولویت قرار دهیم.

دکتر اردالن با اشاره به دوره ها آموزشی و تدوین درس نامه در زمینه 

سامت در حوادث و بایا گفت: 93 نویسنده در تدوین این درس نامه 

که منبع درسی دانشجویان است مشارکت داشتند.

لزوم برنامه ریزی برای جلوگیری از تأخیر در فرزندآوری

همایش پیامدهای تک فرزندی بر سالمت خانواده 
برگزار شد


