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چكيده
موزهی سالمت مكاني است که افراد را با علم سالمت و بهداشت و به زبان سادهتر با بدن انسان و بيماریهای مختلف و هر چيز ديگری
که سالمت انسان را تحت تأثير قرار ميدهد ،آشنا ميکند .در اين مكان افراد ميتوانند با ساز و کار و عملكرد قسمتهای مختلف بدن
انسان آشنا شوند و راههای مقابله و مبارزه با با آنها را فرا گيرند .اين موزه با افزايش سطح سواد بهداشتي جامعه ميتواند قدم مفيدی
در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه و به دنبال آن افزايش رفاه اجتماعي ميباشد .در اين مقاله به بررسي ساختار و بخشهای مختلف
و فوايد موزهی سالمت پرداخته شده است.
واژگان کليدی :موزهی علم ،سالمتي ،بهداشت
* بوشهر ،مرکز تحقيقات پزشکي هستهاي خليجفارس ،پژوهشکدهي علوم زيست پزشکي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
Email :assadipoya@yahoo.com
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انسان آشنا شوند و راه مراقبت بهتر و مؤثرتر از بدن خود را بياموزند .آنان همچنين ميتوانند با بيماریهای مختلف و تأثير آنها بر بدن

ضرورت ايجاد موزه سالمت 0100 /

يوسفي و همكاران

بر اساس هرم سلسله مراتب نيازهاي انساني (نظريهي

مقدمه
در طي اعصار مختلف سالمتي هميشه از اصليترين

مزلو) هر فرد احتياج دارد که نيازهاي اوليه و اساسي

نيازهاي بشري محسوب گشته است و هر فردي نياز

تر زندگي خود را در سطوح پايينتر هرم برطرف

دارد که همواره سالم و سالمت باشد .افراد براي حفظ

نمايد تا بتواند به مراحل باالتر و در نهايت به

سالمتي خود کوشش ميکنند و حتي کساني که دچار

شکوفايي و موفقيت دست يابد .نياز به سالمتي نيز

بيماري هستند حاضرند هر کاري انجام بدهند تا

جزء نيازهاي اوليه و اساسي بشر محسوب ميشود و

بتوانند سالمتي خود را بازيابند.

در قاعدهي هرم مزلو قرار گرفته است (شکل .)۱( )۱

بسياري از مراکز تحقيقاتي ،از اساس بر پايهي افزايش

کوشش نمايند و از ايجاد بيماريها جلوگيري کنند و

سطح سالمت جامعه بنيان نهاده شدهاند و هر ساله

در صورت ايجاد بيماري ،در زمان کوتاهتري به

بخش قابل توجهي از بودجهي دولتي در کشورهاي

پزشک خود مراجعه نمايند.

مختلف صرف دستيابي به اين هدف ارزشمند ميگردد.

اين يک حقيقت است که افراد به سالمتي خود بسيار

با ارتقاء سطح سالمت جامعه در سالهاي اخير،

اهميت ميدهند .بيمار بودن و يا يک بيمار در

توجه برنامهريزان و مديران سيستم بهداشتي

خانواده داشتن تجربه ايست که هر فردي در زندگي

کشورهاي مختلف بسيار فراتر از درمان بيماران رفته

خود داشته است .افراد خود اولين کسي هستند که

است و به مسائلي چون پيشگيري و حتي ريشهکني

تشخيص اوليهي بيماري را براي خود ميگذارند و

بيماريها و ارتقاء هرچه بيشتر سالمت جامعه

حتي درمانهاي اوليه را نيز براي خود آغاز ميکنند و

معطوف شده است.

در نهايت در صورت عدم بهبودي به پزشک مراجعه

براي دستيابي به اين اهداف ارزشمند ،افزايش سطح

مينمايند ( .)۲اين موضوع اهميت افزايش سطح

سواد بهداشتي جامعه نقش کليدي و حياتي دارد و

سواد بهداشتي هر فردي را نشان ميدهد.
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تمامي بيمارستانها ،مطبها ،داروخانهها ،درمانگاهها و

باعث ميگردد افراد جامعه نيز در حفظ سالمتي خود
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شکل  )۱هرم مزلو ٬سلسله مراتب نياز هاي انساني

/ 0101طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 0901

سواد و دانش فرد و اطرافيانش محدود دانست ،زيرا

مشروبات الکلي هستند و دوست دارند بيشتر راجع به

بسياري از علوم مختلف براي برخي از افراد جامعه

سالمتي خود و راههاي محافظت از آن بدانند (.)۳

کاربردي ندارند و يا حداقل نيازمند دانستن اين علوم

به علت تخصصي و فوق تخصصي بودن زبان علوم

براي استفاده از دستاوردهاي آن و برطرف کردن

پزشکي و بهداشتي ،بسياري از مردم در دريافت مفاهيم

نيازهاي روزمرهي خود نيستند .اما علم سالمت را

بخشهاي مختلف اين علم با مشکل رو به رو هستند.

ميتوان از اين قاعده مستثني دانست زيرا موضوع

حتي بعضي از بيماراني که سالهاست به يک بيماري

بحث اين علم تک تک افراد جامعه را شامل ميشود و

مزمن مبتال هستند از بيماري خود تنها يک نام نامأنوس

در ذهن هر فردي همواره کنجکاوي ذاتي پررنگي

ميدانند و ديگر هيچ .گاهي حتي با توضيح مکرر پزشک

راجع به دانستن نحوهي کار کرد اجزاي مختلف بدن

معالج نيز نميتوانند درک روشن و واضحي از آن پيدا

خود وجود دارد و افراد عالقهمند هستند تا روح و

کنند .مشکل از آنجا ناشي ميشود که بيماران هيچ پيش

جسم خود و همچنين دشمنان تحديد کنندهي حيات

زمينهاي از قسمتهاي مختلف بدن خود و عملکردهاي

خود را بيشتر بشناسند .بنابراين علم سالمت البته با

آن ندارند و با توضيحات حتي چندين ساعته نيز

زباني گويا و روان تقريباً براي همهي افراد جامعه

نميتوان آنها را به عمق موضوع ،خطرات بيماري و

دلپذير است و با استقبال زيادي رو به رو ميگردد.

عوارض درمان يا عدم درمان بيماري آشنا نمود و شايد

عالقه به علوم سالمت در سنين مشخص و موقعيتهاي

همين موضوع از داليل ريشهاي بنيادين عدم کاهش بروز

زندگي تغيير پيدا ميکند .حداقل در  ۴دوره از زندگي،

و شيوع بيماريهاي مختلف در جوامع گوناگون حتي با

عالقهي افراد به دانستن علوم سالمت افزايش پيدا

ارائهي درمانهاي مناسب ميباشد .البته برنامههاي

ميکند .اولين دوره در زمان کودکي است هنگامي که

تلوزيوني و راديويي پزشکي که بهصورت گسترده از

کودک اولين آموزشهاي خود را شامل آموزش

شبکههاي مختلف پخش ميشود و همچنين مطالب

دستشويي رفتن ،آموزش آداب غذا خوردن و غيره را از

مختلفي که در مجالت و روزنامههاي مربوط به سالمت

والدين خود ميآموزد .مرحلهي دوم اوايل دوران

و بهداشت با زباني ساده ارائه ميشود تا حدودي

نوجواني است که عالقهي فرد نسبت به شکل ظاهري و

توانسته است به برخي از سؤاالت افراد جامعه در اين

فيزيکي و مشکالت و مسايل بلوغ افزايش پيدا ميکند.

زمينه پاسخ دهد و آنها را با اهميت موضوع سالمت و

مرحلهي سوم زماني است که يک زوج در انتظار تولد

بهداشت آشنا سازد اما باز هم کاستيهايي در اين

اولين فرزند خود است .افراد ممکن است به سالمتي

روشهاي آموزشي وجود دارد .از آنجا که علوم پزشکي

خود هيچ توجهي نکنند ،اما همواره ميخواهند براي

و بهداشت علوم تخصصي هستند ارائهي آنها تنها به

سالمتي فرزند خود هر کاري که از دستشان بر ميآيد

صورت سخنراني يا نوشتاري براي آموزش و دريافت

انجام دهند .مرحلهي آخر نيز دورهي سني است که فرد

مفاهيم مهم اين علم کفايت نميکند و يا حداقل ميتوان

به مراسمهاي خاکسپاري بيشتر از مراسمهاي ازدواج

گفت که بهترين شيوهي آموزشي نيست.
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مختلف را به زمينهي شغلي ،زندگي اجتماعي ،سطح

ميدهند و مشتاق به رعايت رژيم غذايي و ترک سيگار و
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شايد معقول باشد که انگيزهي افراد به يادگيري علوم

توجه ميکند ،در اين سن افراد بيشتر به سالمتي خود بها

يوسفي و همكاران

ضرورت ايجاد موزه سالمت 0109 /

شايد بتوان موزهي علوم سالمت را تحت عنوان بهترين

چيزهاي زيادي ياد مي گيرند .هر انساني حداقل

مکان براي آموزش صحيح در کوتاهترين زمان ،به

چندين سؤال بدون پاسخ راجع به خود دارد که

آسانترين شکل و به ماندگارترين حالت يادگيري علوم

نتوانسته است پاسخي براي آنها پيدا کند که ممکن

مختلف پزشکي و بهداشتي معرفي نمود که ميتواند براي

است بتواند در اين مکان پاسخ آن ها را بيابد.

تمامي افراد جامعه در سطوح مختلف علمي ،اقتصادي ـ

موضوعات اصلي مورد بحث در موزهي سالمت حول

اجتماعي ،فرهنگي با هر سني مفيد باشد.

محور سالمتي انسان و هرچه به آن مرتبط است مي
گردد .اگر بخواهيم هدف موزهي سالمت را شرح

ديوارهاي سادهي روشن و ميز و صندلي هاي چوبي

سالمت نيز به صورت حالت جسمي و ذهني در

در يک فضاي بزرگ با اشياي مختلف به رنگ هاي

راحتي ( )Ease_Atتعريف ميشود که مخالف با

متنوع قرار داريد و به شما ميگويند به جاي گوش

 Dis_Easeاست .بايد همواره اين موضوع را نيز در

دادن اجباري به سخنان خسته کننده و سنگين معلم

ذهن داشته باشيم که هدف اصلي از آموزش بيشتر

مي توانيد هر موضوعي را که بخواهيد براي يادگيري

تحريک کنجکاوي افراد است تا برطرف کردن آن (.)۵

انتخاب کنيد .همچنين اين اجازه را داريد که

همان طور که کتابخانه هاي جديد چيزي بيشتر از

انتخاب کنيد مي خواهيد چقدر از آن موضوع را ياد

جمع آوري کننده و محافظت کننده و ارايه دهندهي

بگيريد .شما حتي مي توانيد با خسته شدن از هر

کتاب ها به افراد هستند ،موزه هاي جديد نيز تالش

موضوعي آن را رها کنيد و به سمت موضوع هاي

مي کنند تا از اينکه فقط قفسه هايي از نمونه هاي

ديگري برويد .به جاي گوش دادن به حرف هاي

جمع آوري شده باشند جلوگيري کنند .اهداف

يکنواخت و حل کردن تمرين هاي تکراري مي توانيد

موزه هاي مدرن اين است که قسمتي فعال از سيستم

با دستگاه هاي رنگارنگ بازي کنيد و حتي راجع به

آموزشي براي افراد مراجعه کننده باشند (.)۶

آن ها نظرات خود را آزادانه با ديگران به اشتراک

در اين موزه قسمتهاي مختلف بدن انسان و نحوهي

بگذاريد .موزهي هاي علوم به طور کلي يک چنين

کارکرد آن شرح داده ميشوند .افراد ميتوانند پروسهي

مکاني هستند (.)۴

رشد و نمو را از دوران جنيني تا بزرگسالي و پيري

اگر بخواهيم راجع به موزهي علم و فناوري

مشاهده کنند .آنها ميتوانند با بيماريهايي که انسان

اختصاصاً در زمينه ي علوم سالمت صحبت کنيم

و سالمتياش را تهديد ميکنند آشنا شوند .همچنين

بايد بگوييم که در اين مکان افراد با کمک

موجودات مفيد براي سالمت انسان را بشناسند .در

دستگاه ها ،ماکت ها ،موالژها ،فيلم ها و تصاوير

اين موزه بيماريهاي مختلف و نحوهي تأثير آنها بر

آموزشي بسيار جالب ،با زباني راحت و روان و

سالمتي انسان شرح داده ميشوند .همچنين بخشهاي

متناسب با سن خود در رابطه با جسم و روح

مختلفي چون بهداشت آب و هوا و نقش آنها در

خودشان و ساير موضوع هاي مرتبط به سالمتي شان

ارتباط با حفظ سالمت بشر توضيح داده ميشوند.
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تصور کنيد به جاي يک کالس کوچک درس با

سالمتي بهتر براي افراد بيشتري از جامعه است و
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تعريف موزه ی علم سالمت

بدهيم بايد بگوييم هدف از موزهي سالمت ،داشتن

/ 0101طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 0901

حتي آنها ميتوانند از نزديک با بعضي از دستگاهها

اين موزه ميتواند يک پايگاه مرکزي و پل ارتباطي

آشنا شوند و کارکرد آن را نيز مشاهده کنند .تمامي

ميان بيمارستانها و مراکز بهداشتي درماني يا بيماران و

موارد ذکر شده به جاي توضيحات گفتاري و

افراد در معرض خطر بيماريهاي مختلف باشد .به اين

شنيداري ،با کمک دستگاهها و موالژهاي جذاب و

صورت که موزه ميتواند يکسري بخشها و سالنهاي

جالب به نمايش گذاشته ميشوند و افراد از صرف

مختص به بيماريهاي مختلف داشته باشد که هر

اوقات خود در موزهي سالمت بسيار لذت ميبرند.

قسمت به ارائهي اطالعات مربوط به يک بيماري

در شاخهي علوم پزشکي سرعت رشد علم بسيار

مشخص ميپردازد .در اين بخشها يک بيماري بهطور

سريع و تصاعدي است و افراد براي اينکه خود را در

کامل شرح داده ميشود ،راههاي انتقال به ديگران،

اين علم به روز نگاه دارند نيازمند مطالعهي روزانه

راههاي پيشگيري و درمان و غيره .نيز با کمک

بيش از چند صد هزار صفحه مقاالتي هستند که در

موالژها ،تصاوير و ماکتها نمايش داده ميشوند.

بانکهاي اطالعاتي معتبر به چاپ ميرسند ،که اين امر

افرادي که بيماري آنها توسط پزشک تشخيص داده

عمالً غيرقابل انجام است و بايد براي دستيابي به اين

شده است به عضويت اين بخشها در ميآيند .آنها

هدف ،چارهاي ديگري انديشيد .در واقع ميتوان از

هم ميتوانند با بيماري خود به خوبي آشنا شوند و آن

اين علم تحت عنوان يک علم بسيار پويا نام برد.

را بهطور کامل بشناسند و هم ميتوانند در

يکي از ويژگيهاي موزهي علوم سالمت که از اهميت

اطالعرساني به ساير افراد کمک کنند .در ضمن آنها

ويژهاي برخوردار است همين پويايي و ديناميک بودن

از آخرين اخبار مربوط به بيماري خود و روشهاي

آن است .در اين موزه به فراخور علم روز دنيا،

درماني جديد نيز باخبر ميشوند و ميتوانند براي

دستگاهها و بخشهاي مختلف نيازمند به روز شدن

درمان خود به کمک اين روشها به سرعت اقدام

هستند .همانگونه که کتابها نياز به تجديد چاپهاي

نمايند .اين بخشها حتي پتانسيل تبديل شدن به مراکز

جديد دارند ،موزهها نيز به تجديد چاپ و بروز شدن

تحقيقاتي فعال و پويا در زمينهي بيماري مذکور را

بر اساس آخرين دستاوردهاي علم روز دنيا دارند (.)۷

دارند .عالئمي از بيماري که قبالً گزارش نشده است

اين موزه ميتواند تحت عنوان پايگاه اوليهي ارائهي

به علت مراجعه و ارتباط مستمر بيماران و اين مرکز

علوم جديد و به روز در رشتهي پزشکي و بهداشت به

ميتواند شناخته شود و بيماران با دقت بيشتري

مردم و سيستم بهداشتي کشورها عمل کند.

پيگيري ميشوند و درمان مؤثرتر اجرا ميشود.

دستگاههاي قديمي موزه پس از جايگزيني با

عوارض دارويي بهتر شناخته ميشوند .حتي مطالعات

دستگاههاي جديد را نيز ميتوان جهت آموزش

کوهورت طوالني مدت نيز با پيگيري بيماران در اين

دانشجويان در رشتههاي علوم بهداشتي و پزشکي به

بخشها ميتواند اجرا شود .اين فوايد هم به نفع

دانشگاهها و حتي مراکز درماني اهدا کرد و يا فروخت.

سيستم سالمت جامعه است و هم به نفع خود بيماران.
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پزشکي نيز براي افراد عالقهمند شرح داده ميشود و

و يا در گالري موزههاي فصلي و سيار استفاده کرد.
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نحوهي کارکرد دستگاههاي تشخيصي و درماني

حتي ميتوان از آنها جهت برگزاري موزههاي موقتي

يوسفي و همكاران

ضرورت ايجاد موزه سالمت 0105 /

و آنها ميتوانند از آخرين اخبار و تغييرات ايجاد شده

را در جمعيت مبتال به آن که از قبل در گروههاي مختلف

در دستگاهها و بخشهاي مختلف موزه باخبر شوند.

دستهبندي شدهاند به راحتي مورد بررسي قرار دهند و

فوايد موزهی سالمت

عالوه بر انتشار مقاالت ارزشمند ميتوان به پيشرفت در

اصليترين فايدهي موزهي سالمت اين است که براي

زمينهي آن بيماري و حتي کشف علل بيماري و يا حتي

همهي افراد جامعه سودمند است .همهي افراد با هر

درمانهاي مفيد و جديد نيز اميدوار بود.

سطح دانش و سوادي و با هر سطح اجتماعي و

بيماريهاي مختلف بار اقتصادي زيادي را به جامعه

افتصادي ميتوانند از اين مکان بازديد نمايند و سود

تحميل ميکنند که بسياري از آنها در نگاه اول و حتي

ببرند .اين موزه به افراد نشان ميدهد که بدن آنها از

شايد به چشم نيايد .در بسياري از مطالعات انجام شده

چه قسمتهايي ساخته شده است ،کار هر قسمت از

نشان داده شده است که اگر بخواهيم تنها يک بيماري

بدن آنها چيست ،چه بيماريهايي در کمين آنها قرار

را از نظر اقتصادي بررسي کنيم و عوارض روحي و

دارد و ميتواند براي آنها ايجاد خطر نمايد .آشنايي

رواني و اجتماعي را مد نظر قرار ندهيم در اکثر موارد

افراد با قسمتهاي مختلف بدن خود به آنها اين

پيشگيري از نظر اقتصادي بسيار به صرفهتر ميباشد و

اجازه را ميدهد تا بيشتر به سمت شناخت خود قدم

بار اقتصادي کمتري دارد .در بسياري از موارد تنها با

بردارند و از سالمت جسم و روح خود مراقبت

کمک آگاهي دادن به افراد و آموزش آنها ميتوان از

بيشتري انجام دهند.

تعداد زيادي از بيماري و مشکالت جسمي و روحي

همانطور که در قسمتهاي قبل ذکر شد ،موزهي علوم

مختلف پيشگيري کرد .شايد موزهي سالمت بهترين

سالمت براي افراد دچار بيماريهاي خاص گروههاي

مکان براي اين کار باشد که در آن از کودکان با سنين

اختصاصي ( )campainتشکيل ميدهد و عالوه بر آشنا

پايين تا افراد سالمند ميتوانند دربارهي سالمت و

کردن افراد با ماهيت دقيق بيماري خود ،آنها را با

مراقبت از خود و پيشگيري از بيماريها آموزش ببينند

جديدترين دستاوردهاي علوم روز دنيا در آن زمينه آشنا

و در آموزش به ساير افراد جامعه نيز سهيم باشند.

ميکند .افراد بيمار وقتي عضو يک گروه با موضوع

بهصورت کلي ميتوان گفت که در شهرهاي با

بيماري خود باشند از خود مراقبت بيشتري مينمايند و

جمعيت باالي  ۲۵۲۲۲۲نفر قابليت ساخت موزهي

بهطور مثال داروهاي خود را به موقع مصرف مينمايند و

سالمت به عنوان يک مرکز ارتباطي براي آموزش

به موقع نيز به پزشک خود مراجعه ميکنند .اين گروهها

سالمت وجود دارد ( .)۵موزهي سالمت و بهطور کلي

شرايطي را فراهم ميکنند تا با افراد با دردها و مشکالت

موزههاي علم و فناوري حتي بازدهي اقتصادي مناسبي

مشترک با يکديگر آشنا شوند ،تجربيات خود را به

نيز ميتوانند داشته باشند و براي صاحبان آنها کسب

يکديگر انتقال دهند و براي دستيابي به هدف مشترک

درآمد نمايند ( .)۴-8دستگاههاي قديميتر را نيز مي

خود يعني سالمتي به يکديگر کمک کنند .اين گروههاي

توان به دانشگاهها و مدارس قرض داد و يا فروخت

بيماريهاي مختلف ،همچنين پايگاه نيرومند و

که هم موجب ايجاد يک ارتباط همکاري بين
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اس ام اس ،ايميل و ساير راههاي ارتباطي ديگر باشد

براي دانشمندان ايجاد مينمايد .آنها ميتوانند هر بيماري

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.012

ارتباط موزه با بيماران و ساير افراد ميتواند با کمک

ارزشمندي براي تحقيقات در زمينهي بيماري مورد نظر

/ 0101طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 0901

داشگاهها و مدارس ميگردد و هم از وسايل غيرقابل

در موزههاي سالمت براي افراد بازديد کننده ارايه

استفادهي موزه نيز ميتوان استفاده برد (.)9

ميشوند .آنها ميتوانند ببينند که عملکرد هر قسمت

با کمک اين موزه ميتوان سطح سواد بهداشتي افراد

از مغز آنها چيست و جايگاه احساسات ،تصميمگيري

جامعه را بسيار باال برد و آنها را در قبال حفظ

و غيره در کجاي مغز انسان قرار دارند و مغز چگونه

سالمتي خود و جامعه مسوليتپذير کرد .بدين

ميتواند دستورهاي خود را به قسمتهاي مختلف

طريق ميتوان انتظار داشت که هر فرد بازديد کننده

بدن برساند (شکل .)۲

به يک مأمور بهداشت و مجري سالمت تبديل مي
شود و به ساير اعضاي خانواده و دوستان خود نيز
آموختههاي خود را بياموزد.
بخشهای مختلف موزهی سالمت
موزههاي سالمت هر کدام بنا بر استراتژيهايي که
دنبال ميکنند به بخشهاي مختلفي تقسيمبندي
ميشوند که اين تقسيمبنديها در هر موزه با موزهي

ساير جانداران

است که در آن به بررسي ساختار بدن انسان و

عملکرد آن بسيار مورد توجه قرار ميگيرد ،قلب است.

بخشهاي مختلف آن ميپردازد .در اين تاالر با کمک

در موزهي سالمت ميتوان نحوهي کارکرد قلب و پمپاژ

موالژها و ماکتها و دستگاههاي مختلف نشان داده

خون را مشاهده کرد .حتي ميتوان از نزديک يک قلب

ميشود که انسان با کمک چه قسمتهايي از بدن خود

واقعي مربوط به يک جسد را ديد .همچنين ميتوان

حرکت ميکند و يا کدام قسمت بدن انسان مسئول

مشاهده کرد که بيماريهاي قلبي چگونه ايجاد ميشوند

هضم غذا است و غيره .در بعضي از موزهها حتي

و خوردن غذاهاي چرب فراوان چگونه موجب گرفتگي

اجساد تشريح شده نيز براي بازديد کنندگان به نمايش

عروق و در نهايت سکتهي قلبي ميشود.

گذاشته شدهاند تا آنها بتوانند قسمتهاي مختلف

يک بخش جالب ديگر که ميتواند در موزهي سالمت

بدن انسان واقعي را مشاهده نمايند.

وجود داشته باشد بخش بيماريهاي عفوني است .در

شايد بتوان گفت مهمترين قسمت بدن هر انسان مغز

اين بخش دشمنان کوچک و غيرقابل مشاهدهي انسان

اوست که مرکز افکار و احساسات است و فرماندهي

معرفي ميشوند و بازديد کنندگان حتي ميتوانند آنها

کل بدن ميباشد .با اينکه مغز انسان هنوز ندانستههاي

را با کمک ميکروسکوپهاي مختلف مشاهده کنند .در

فراواني دارد ولي در سالهاي اخير علوم نورولوژي

اين قسمت بيماريهاي مهم عفوني و عوارضي که

توانسته است به دستاوردهاي بسيار با ارزشي دست

براي انسانها ايجاد ميکنند و راه درمان و پيشگيري از

يابد .اين سري اطالعات معموالً در بخش نوروساينس

آنها به بازديد کنندگان معرفي ميگردد.
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همهي موزههاي سالمت مشترک است تاالر آناتومي

يکي ديگر از اعضاي بدن انسان که به علت اهميت
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ديگر ميتواند متفاوت باشد .يک بخش که تقريباً در

شکل  )۲موزه ی علم و فناوری بوستون ،مقايسه ی مغز واقعي انسان با

يوسفي و همكاران

ضرورت ايجاد موزه سالمت 0107 /

سرطان يکي ديگر از مشکالت روز جامعه است که
اهميت روزافزوني پيدا کرده است .در بخش
سرطانشناسي افراد ميتوانند با انواع سرطانها آشنا
شوند و ريسک فاکتورهاي هر کنسر و راه درمان آنها
را بهتر بشناسند و روشهاي پيشگيري از اين کنسرها
و راه و روش زندگي سالم را بياموزند.
در بخش ديگر بيماريهاي متابوليک معرفي ميشوند که
شامل بيماريهاي ديابت ،تيروييد و غيره است .بازديد
کنندگان با اين بيماريها آشنا ميشوند و مشکالتي را که
براي انسان ايجاد ميکنند را ميشناسند .افراد ميتوانند با

شکل  ) ۳نحوهي عملکرد دستگاه سيتي اسکن

درمانهاي جديد و دستاوردهاي روز دنيا دربارهي اين
بيماريها آشنا شوند.
يک بخش ديگر که شايد جذابيت زيادي داشته باشد
بخش تشخيص است که شامل  ۲قسمت تشخيصهاي
قسمت تشخيص تصويربرداري افراد ميتوانند از نزديک
با دستگاههاي تشخيص پزشکي شامل عکسهاي
راديوگرافي ،ام آر آي ،سيتي اسکن و اسکن هستهاي
آشنا ميشوند و حتي گاهي ميتوانند با اين دستگاهها يا
دستگاههاي شبيهسازي شدهي آنها کار کنند و

شکل  )۴نحوهي عملکرد دستگاه ام آر آي

تصويرهاي تهيه شده توسط اين دستگاهها را مشاهده
نمايند و بخشهاي مختلف بدن انسان و بيماريها و
اختالالت موجود در آن را مشاهده کنند (شکل .)۳-۵
در بخش تشخيص آزمايشگاهي نيز افراد ميتوانند با
تستهاي آزمايشگاهي و کاربرد آنها آشنا شوند.
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 )۵نحوهي کارکرد دستگاه پت اسکن
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تصويربرداري و تشخيصهاي آزمايشگاهي است .در

/ 0108طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 0901

بخشهاي ديگر ،قسمتهايي را تشکيل ميدهند که

فصل و با تغيير موضوع اين تاالر به موزه مراجعه

بهداشت آنها ارتباط مستقيم با سالمت انسان دارد و

نمايند .اين بخش ميتواند پويايي و ديناميک بودن

ايجاد هرگونه اختاللي در آنها ميتواند سالمتي انسان

موزه را حفظ نمايد و از تبديل شدن موزهي سالمت

را به خطر بياندازد ،مانند بهداشت آب ،بهداشت هوا،

به يک موزهي معمولي جلوگيري نمايد.

بهداشت محيط زيست و غيره .در اين مکان افراد

کالسهاي تدريس براي برگزاري دورههاي علمي

ميآموزند که چگونه از محيط زيست خود مراقبت

مختلف در موزهي سالمت براي گروههاي سني

کنند و از آلوده کردن آن بپرهيزند.

متفاوت نيز ميتواند نقش مؤثري در مراجعهي افراد

همانطور که گفته شد ميتوان گروههايي را با موضوع

به اين مکانها داشته باشد .در اين کالسها ميتوان

بيماريهاي مختلف ايجاد کرد و از افراد مبتال به هر

دورههاي تابستاني آشنايي با سالمت و مبارزه با

بيماري و يا اعضاي خانوادهي بيماران براي عضو شدن

بيماريها و محافظت از محيط زيست و غيره را

و پيوستن به اين گروهها دعوت به عمل آورد .اعضاي

آموزش داد و در ارتقاي سطح سواد بهداشتي جامعه

اين گروهها ميتوانند بيماري خود و يا اعضاي

نقش مؤثري ايفا نمود.

خانوادهي خود را بهتر بشناسند و در مبارزه عليه آن

جامعه .اين گروهها همچنين مکان مناسبي براي

موفق به شمار آورد .اين موزه در شهر هيوستون در

محققين ،دانشمندان و پزشکان است تا بتوانند بيماري

ايالت تگزاس آمريکا واقع شده است ( .)۱۰اين موزه

مورد نظر را بهتر و دقيقتر مورد بررسي قرار دهند.

بخشها و دستگاههاي مختلفي در رابطه با آموزش

اعضاي اين گروه نيز ميتوانند راجع به بيماري خود از

سالمت دارد که شامل اين موارد است:

محققين و پزشکان مشورت بخواهند.

ـ در قسمت  Pavilion Body Amazingبازديد

در موزههاي سالمت سالنهاي کنفرانس نيز براي

کنندگان ميآموزند که ارگانهاي اصلي بدن چگونه

ارائهي سخنراني در زمينهي بهداشت و علوم پزشکي

کار ميکنند .حدود  ۳۲فيلم جالب و کيوسکهاي

ميتواند وجود داشته باشد و حتي کنگرههاي ملي و

شنيداري ،افراد را دعوت ميکنند تا اطالعات جالب

بين المللي نيز ميتواند در اين مکانها برگزار شود تا

راجع به انسان و سالمت او کسب نمايند.

افراد عالوه بر شرکت در اين کنگرهها بتوانند از آن

ـ يکسري استخوان ستون فقرات به طول  ۲۲فوت در

موزهي سالمت نيز بازديد نمايند.

سقف با دندههايي که از آنها به سمت پايين تا کف

ميتوان سالني را تحت عنوان تاالر فصلي (موقتي) در

تاالر ميآيند فضايي را ايجاد ميکنند مثل اينکه افراد

موزهي سالمت ايجاد کرد که موضوع اين تاالر و

در داخل يک قفسه ي سينه قرار دارند (شکل .)۶

دستگاهها و وسايل آن بنا بر شرايط روز جامعه تغيير
کند .اين سالن در واقع يک تاالر فصلي است که
ميتواند دليلي باشد که بازديد کنندگان حداقل هر
http://bpums.ac.ir
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هم به نفع خود بيمار است و هم به نفع سالمتي

موزهي هيوستون را ميتوان از جمله موزههاي سالمت

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.012

بيماري مؤثرتر و موفقتر عمل نمايند که اين موضوع

نمونهی يک موزهی سالمت

يوسفي و همكاران

ضرورت ايجاد موزه سالمت 0100 /

شکل  )8دانشآموزان در حال اجراي آزمايشهاي واقعي

شکل  )۶استخوان ستون فقرات از سقف تا کف تاالر

ـ در قسمت  tihxhxe eht uoYبا کمک مولتي مديا
و تکنولوژيهاي اختصاصي افراد ميتوانند به سفري
بروند که در آن ميتوانند جسم و ذهن و آيندهي خود
را مشاهده کنند .ماهيت اين قسمت اين است که افراد
تشويق ميکند.
ـ  :cah ltccدر اين قسمت برنامههاي مختلف براي
بازديد کنندگان برگزار ميشود .مثالً در يک برنامه به

شکل  )9دانشآموزان در حال اجراي آزمايشهاي واقعي

نام  eixt dxtcfدانشآموزان لباسهاي دانشمندان را

در يک برنامهي ديگر به نام  discoveryافراد ميتوانند

ميپوشند و ميتوانند خودشان آزمايشات بيولوژي را

 DNAرا از سلولها جدا کنند ،مواد آلوده به ميکروب را

انجام دهند (شکل .)۷-9

بررسي کنند ،کروموزومها را از سلولها جدا کنند و غيره.
ـ در قسمت  experence on hands Theچند
قسمت جالب ارايه شده است شامل  ۲۷و نيم فوت
روده ،يک اسکلت در حال دوچرخه سواري ،مشاهدهي

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

را به تبادل اطالعات و شرکت فعال در برنامهها

ته حلق و ديدن تارهاي صوتي ،يک کرهي چشم عظيم
که افراد ميتوانند وارد آن شوند و به آنها نحوهي
ـ قسمت ديگري به نام  wall Heartبازديد کنندگان را
با قسمتهاي مختلف قلب آشنا ميکند و حفرات قلبي و
کارکرد آنها را با کمک مانيتورهاي متصل شده به
شکل  )۷دانشآموزان آزمايشهاا را از دانشمندان واقعي ياد ميگيرند
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ديوارههاي هر بطن قلبي به افراد نشان ميدهد (شکل .)۱۲
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دريافت تصاوير توسط چشم نمايش داده ميشود.

/ 0011طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 0901

شکل  )۱۲حفرات قلبي و نحوهي کارکرد آنها

شکل  )۱۲فيلم سه بعدي ،سرزمين سلولها و حملهي ميکروبها

در بخش ديگري به نام اتاق جيغ hooeh mlitas

ـ در قسمت  etamtim hiaxaمجموعهاي از بازيهاي

افراد ميتوانند تون جيغ خود را محاسبه کنند و با

مختلفي وجود دارد که ميتواند همهي اعضاي خانواده

صداهاي ديگر مثل صداي غرش شير مقايسه کنند

را درگير کند .افراد ميتوانند ذهن خود را با

(شکل .)۱۱

چالشهاي مختلف تمرين و ورزش دهند.
صورت فعال سيستم گردش خون ،سيستم تنفسي،
سيستم گوارش و قلب را در ارابههاي مختلف بررسي
نمايند و با آنها کار کنند (شکل .)۱۳

شکل  )۱۱اتاق جيغ ()booth scream

ـ در قسمتي به نام  uoY tcaateبازديد کنندگان با

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

ـ در قسمت  laiem fxmloctidافراد ميتوانند به

کمک فيلمهاي  ۳بعدي به سرزمين سلولهايي
ميروند که توسط باکتريها و ويروسها مورد حمله
که هيچ تصوري از باکتريها و ويروسها و دنياي

شايد بتوان راز موفقيت موزهي هيوستون را در

ميکروسکوپي ندارند ميتواند بسيار جديد و جالب

برنامههاي مختلف و متفاوتي دانست که بهصورت

باشد (شکل .)۱۲

فعال همهي افراد در سنين مختلف را درگير ميکند و
شرايطي را براي آنها فرآهم ميآورد تا آنها بتوانند با
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قرار گرفتهاند .اين سفر کوتاه هيجانانگيز براي افرادي

شکل  )۱۳ارابههاي مختلف با موالژهاي سيستم گردش خون

0010 / ضرورت ايجاد موزه سالمت

يوسفي و همكاران

سطح سالمت جامعه در حد کالن شود و نتايج آن بر

علوم بهداشت و پزشکي که به شکل هيجانانگيز و

سالمت و بهداشت (در صورت ارايه و ساخت صحيح

جذاب ارايه شده است آشنا شوند و سطح دانش و

.اين نوع موزه) چشمگير و قابل توجه است

 سازماندهي يک چنين.علم خود را آفزايش دهند
مراکز علمي بزرگ و با ارزشي ميتواند موجب ارتقا

[ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.012 ]
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Abstract
The museum of health is a place that presents health science and human body and any other subjects that
can affect human health. In this museum visitors can learn the mechanisms and functions of human body
and learn how to protect and take care of their bodies. They can also learn several diseases and their
consequences on human body and how to fight against them. This museum is a big step for improvement
of general society health level by increasing society’s health knowledge. In this article structure,
departments and also benefits of the health museum are evaluated.
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