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احساس وظیفه ماماها در بحران کرونا

نقش موثری در کنترل این بیماری داشت

مراسم گرامیداشت روزماما
با تقدیرازبرترینهای ملی
و استانی به پایان رسید

مراسم گرامیداشت روز ماما ،باحضور
دکتر حسن بختیاری رئیس دانشگاه
علوم پزشکی زنجان و سایر مسئوالن
و ماماهای شاغل در واحدهای تابعه
دانشگاه صبح دوشنبه ۱۹اردیبهشت و
در سومین روز از هفته سالمت ،در مرکز
همایشهای بینالمللی روزبه دانشگاه
برگزار شد.
نقش حیاتی ماماها در آیندهی جامعه باید
تبیین شود /احساس وظیفه ماماها در
بحران کرونا نقش موثری در کنترل این
بیماریداشت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره
به اهمیت نقش ماماها در زایمان موفق و
تولد نوزاد سالم ،گفت :ماماها در تولد نوزاد
سالم که در آینده تبدیل به نیروی انسانی
ارزشمند در جامعه شود ،نقش حیاتی دارند
وایننقشمهمبایدتبیینشود.
دکتر حسن بختیاری به جایگاه ویژهی
ماماها در کنار کادر درمان اشاره و اظهار کرد:
اگر پزشکان متخصص رشتههای مختلف،
یک بیمار را درمان میکنند ،ماماها مادر و
فرزند را به طور همزمان مدیریت میکنند و
اینویژگیخاصاینحرفهاست.
وی با اشاره به پروسه کار ماماها ،خاطرنشان
کرد :کار ماما قبل از تصمیم به بارداری آغاز و
با مدیریت بارداری و تولد فرزند سالم ادامه
پیدامیکند.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیزنجان،دورهی
۹ماههی انتظار برای تولد فرزند را از مهم
ترین و شیرینترین دوران زندگی توصیف
کرد و افزود :این ماماها هستند که دوران
بارداری را مدیریت میکنند و در لحظهی
طالیی و حساس تولد ،در کنار مادر و نوزاد
حضوردارند.
دکتر حسن بختیاری به نتایج تحقیقاتی در
دانشگاه هاروارد اشاره کرد و گفت :طبق این
تحقیقات اگر برای تکامل کودک ،یک دالر
هزینه شود ۷ ،الی  ۹دالر سوددهی خواهد
داشت و چنین سوددهی حتی در استخراج
طال و نفت هم امکانپذیر نیست و این
موضوع اهمیت کار مامایی را نشان میدهد
زیرا این ماما است که تعیین میکند کودکی
که متولد میشود سالم ویا دارای عیب و
نقصباشد.
وی افزود  :کار ماماها باید بر اساس ارزش
آن و نقشی که در آیندهی جامعه دارد ارزیابی
شود نه بر اساس زمانی که برای یک تولد
صرفمیشود.
دکتر حسن بختیاری به خدمات ماماها در
بحران کرونا اشاره کرد و گفت :ماماها در
بحران کرونا و به خاطر ضرورت و فوریت
موضوع کرونا ،وظایفی را به عهده گرفتند که
جزو چارت تشکیالتی و وظایف سازمانی آنان
نبود ولی با احساس وظیفهای که داشتند

در خدمات پرستاری و بهداشتی هم ایفای
نقش کردند و در کنترل این بیماری موثر
واقعشدند.
وی با اشاره به موضوع فرزندآوری و جوانی
جمعیت که مورد تاکید مقام معظم رهبری
میباشد ،اظهار کرد :جوانی جمعیت و
حمایت از خانواده یکی از برنامههای
باالدستی است و در این راستا قرارگاهی در
دانشگاه علوم پزشکی زنجان با عضویت
عواملی که در افزایش جمعیت و تشویق
نسل جدید به فرزندآوری دخیل هستند،
تشکیل شده و بیشک یکی از محوریترین
نقشها در این موضوع بر عهدهی ماماها
میباشد.
هر ماما فاصله بین مرگ و زندگی برای هزاران
مادراست
رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان
با بیان اینکه ماماها به عنوان عامل اصلی
زایمانهای طبیعی در تمام دوران بارداری
نقشآفرینی میکنند تصریح کرد  :در دنیای
امروزبرایهریکبانویکمامانیازاستوبه
بیانی بهتر ،هر ماما فاصله بین مرگ و زندگی
برایهزارانمادراست.
دکتر محمد محرمی افزود :مامایی جزء چند
حرفهی مسئولیتپذیر و جوابگو است و
از دوران قبل و حین بارداری ،تولد و پس از
تولد ،از کودکی تا نوجوانی دختران ،از بلوغ تا
میانسالی و از زمان میانسالی تا یائسگی؛ در
خدمت یک بانو ،یک نوزاد ،یک شیرخوار و
یکدخترنوجواناست.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان
خاطرنشان کرد :مامایی در عرصههای
مختلف نمود مییابد و عالوه بر مراقبتهای
بارداری از اسکرین و غربالگری گرفته تا
مشاورههای ارزشمند در حوزه تنظیم
خانواده ،رشد جمعیت ،جوانی جمعیت و
جلوگیری از بهم خوردن موازنه جمعیت
که اخیراً دنیا و کشور ما با یک فاجعه بشری
مواجه است ،را شامل میشود که بیانگر
ارزش شما عزیزان ،تالشگران و ایثارگران در
حرفهوحوزهمهمماماییست.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان
با بیان اینکه ایران دومین کشوری است که
سریعترین نرخ رشد سالمندی در جهان را
دارد و سال  ،۱۴۳۰حدود  ۲۶درصد جمعیت
ما سالمند خواهد بود افزود :این افزایش،
پدیده مجردهای سالمند را رقم میزند .و این
مفهومش این است که نوع و جنس تقاضای
مسکن ما به هم خواهد خورد و ساختارهای
اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار
خواهد داد .این بحرانیست که با آن مواجه
هستیم که با نقشآفرینی ماماها با ارائه
مشاورههای درست و به موقع ،موازنه رشد
جمعیت و جلوگیری از پیر شدن جمعیت را
رقمخواهدزد.
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