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 The power of doctors  
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 قدرت پزشکان
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 جامعه فرضی

 گروه هدف اصلی

 چگووگی اوتشار بیماری در جامعه 

 وشاخص های اودازه گیری آن
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  epidemic=مرحله شیوع باال 
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 داستان های واقعی
 اجبسُ اٍ .دارد هثبت ٍی ال تی اچ پذرش ضذُ هتَجِ خبًوی•

 .بگیزًذ آغَش در را فزسًذاًص هبدرش ٍ پذر کِ دّذ ًوی
 ٍی ٍ است هثبت ضَد هی هتَجِ کبر حیي آسهبیطبت در خبًوی•

 .ًوبیٌذ هی اخزاج را
 هی هتَجِ ّبیص اتبقی ّن داًطگبُ خَابگبُ در جَاًی دختز•

 ًوبیٌذ هی بیزٍى را اٍ ٍ است هثبت ضًَذ
 بیوبر ضَد هی هتَجِ ّوسزش آسهبیطبت در هزدی•

 خزاسبًی ایذس خبًوص گَیٌذ هی آسهبیطگبُ ّوکبراى.است
 .دارد

 داستان های واقعی
 دادگبُ اس هزد است هثبت سى ٍ دارًذ جذائی قصذ ضَّزی ٍ سى•

 دختزضبى بزای اٍ گَیذ هی ٍ ًوبیذ هی را دختزش حضبًت تقبضبی
 .است خطزًبک

  ًگْذاری اٍ اس دیگز خبًَادُ ٍ ضذُ هثبت آسهبیطبت بذًببل هسٌی سى•
 .ًوبیٌذ ًوی

 .آیذ ًوی خَاستگبریص بِ کسی دیگز ٍ ضذُ هثبت دختزی•
 .کٌذ هی فَت هبُ 6 اس کوتز در ٍ ضذُ لٌفَم دچبر داًطگبّی استبد•

 .یبفتِ را عالئن ّویي ًیش اش بزادرسادُ
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 داستان های واقعی
 .است فزسًذش ًگزاى ٍ ضذُ هثبت ببرداری آسهبیطبت در خبًوی•

 بذّذ؟ ضیز آیب ٍ کٌذ سایوبى چگًَِ ًوی داًذ
  اخزاج تیوص اس را اٍ ٍ ضذُ هثبت آسهبیطبت در فَتببلیستی پسز•

 .هی ًوبیٌذ
 هسئلِ ایي کِ ًوَدُ هزاجعِ ضوب بِ ٍ ضذُ هثبت آسهبیطبت در هزدی•

 .بگَیذ اش عالقِ هَرد دختز بِ چگًَِ را
 دیگز کَدکبى ٍالذیي ٍ است هثبت اًذ ضذُ هتَجِ هذرسِ در پسزی•

 .دارًذ اعتزاض

 داستان های واقعی
اٍ را عول . جزاحی هتَجِ هی ضَد بیوبرش اچ تی ال ٍی هثبت است•

 .ًوی ًوبیذ ٍ طفزُ هی رٍد
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 سواالت
 (ضخصی)اگز خَد ضوب ضَیذ چِ هی کٌیذ؟•
 (خبًَادگی)اگز ّوسزتبى؟اگز فزسًذتبى؟•
 (اجتوبعی)بزای ضغلتبى چِ هی کٌیذ؟•
 اًتظبر ضوب اس بقیِ چیست؟•

فزهايذ هي اش بٌذُ بِ خذاًٍذ: 
ًياهذي؟ هي هاللات بِ چزا هي بٌذُ اي 
ُكٌن هاللات تَرا چگًَِ:هيگَيذ بٌذ! 
هيفزهايذ خذاًٍذ: 
آًجا هزا آهذي هي اٍ ديذى بِ اگز ،شذ بيوار هي بٌذگاى اس يكي كِ سهاًي  

 .هي يافتي
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ًكٌيذ طَالًي ًگاُ ،خاص بيواريْاي بِ هبتالياى ٍ بال اّل بِ :(ع)صادق اهام  
 (بحاراالًَار)  .هيساسد غوگيي را آًاى شوا رفتار ايي كِ

هي خَردًذ غذا هسزي بيوار چٌذ كِ هي ًوَدًذ عبَر جائي اس (ع)سجاد اهام. 
  دلگيز آًْا ًكٌذ كِ ًوَدًذ فكز خَد با ٍلي شذًذ دٍر ٍ ًوَدًذ سالم حضزت

  آًْا اس ٍ كزدُ دعَت شاى خاًِ بِ را آًْا ٍ بزگشتٌذ بالفاصلِ پس شًَذ
 (االعوال ثَاب)    .فزهَدًذ دلجَئي
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 حقوق
حك اسدٍاج 
حك داشتي فزسًذ 
حك تحصيل 
حك كار ٍاشتغال 

حك هسافزت 
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 قدرت پزشکان 
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 نقش مراکز جامع خدمات سالمت ونرم افزار سینا
 كذ تشخيصيZ22.6 

هشاٍرُ فزد 
هشاٍرُ افشا 
آسهايشات تكويلي 
ارجاع تخصصي 

ُارائِ كاًذٍم ٍ رٍش ّاي پيشگيزي ٍ هشاٍرُ تٌظين خاًَاد 
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