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  سالمت استان قزوین  جامع ریزي نامهبر و فرایند مدل )الف

تدوین برنامه جامع  فرایند و روشمدل زیر به عنوان آغاز  در  گیري شده در بخش بررسی متون، بر اساس الزامات نتیجه

   :سالمت استان قزوین طراحی شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .هاي مدل در طول اجراي طرح تغییر کرد برخی از بخش .ایند صفحه بعد نشان داده شده استشکل دیگر این مدل در فر

ه نام سالمت کارگروه جدیدي ب هاي انرژي و محیط زیست تلفیق شد؛ کارگروه از دست آمده  به نتایجکه   از جمله این

  .به دو نوع کلی مداخالت رفتاري و محیطی  تقسیم شدهاي پیشنهادي  روان و نشاط پدید آمد؛ و  مداخله

  

 جلب حمایت شوراي سالمت استان 

    دورنما ، ارزش ها و اهداف کالن 

پایش فصلی پروژه ها 

و

 سایر ضمانت هاي اجرایی

روحانیون ،  مردم شهرستان ها ، سمن ها ، شوراهاي اسالمی شهر و روستا       افراد کلیدي ، : شبکه مشارکت مردم 

  کار گروه سمن ، کارشناس سازمان ، کارشناس سالمت ، محقق موضوع   :  ها کارگروه ترکیب  

بخش 

رسانهخصوصی

اهداف  ، علل ، مشکالت

و مداخالت

، دبیرخانه خانه مشارکت مردم ،  ) شبکه مشارکت بین بخشی  (نامه هاي پیوست سالمت ، پیام گزاران سالمت   آئین 

 دبیرخانه سیاست گذاري سالمت و کمیته پایش     

مشارکت 

مردم 

مشارکت  

بخش خصوصی 

1387وضع سالمت مردم در 

بازرگانی ، صنعت و  (تجارت اشتغالروان و نشاط

) معدن 

 مسکن و کشاورزي ارتباطاتترابري 

شهرسازي 

آموزش

زیست محیط سیاست  و نظارت استانی  بحران سالمت معنوي  

 و انرژي  

حمایت  امنیتی و قضایی تکامل کودکی خدمات سالمت 

اجتماعی 

تحلیل شاخص ها ، نظرات اعضاي کارگروه ،  

نتیجه مصاحبه ها و نظرات مردمی   

سهم بخش در

 براي سالمت خطرسازي  

 از سالمت حفاظت

  پروژه هاي ارتقاي سالمت استان قزوین

1393وضع سالمت مردم در 

، مهارت هاي زندگی ، رفتارهاي     ایمنی ، ،الکل کم تحرکی ، سیگار تغذیه،

اجتماعی موثر ، سالمت معنوي    

 تسهیالت اجتماعی ، قوانین و مقررات ، آموزش و فرهنگ سازي 

مداخالت محیطی  مداخالت رفتاري   

 اجرا و ارزیابی

تحلیل وضعیت 

و

تعیین مداخالت 

 آماده سازي

نقش  بخش ها 

و 
نهادینه سازي 

جلب حمایت 
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   ،نمره سالمت عمومی ،تعیین وضع فعلی سالمت استان

     1393ت در و پنج هدف سالم 1404ترسیم دورنماي سالمت استان در 

  توافق بر ارزش هاي همکاري بین بخشی و ،جلب حمایت شوراي سالمت و امنیت غذایی استان

  ارایه طرح عملیاتی براي دستیابی به دورنماي پیشنهادي   

  ها  توجیه  و آموزش آن ،ها ها و کارگروه رح خدمات زیر پروژهتعیین ش ،هاي برنامه ریزي تشکیل کارگروه

  )ا ه نآها و مذاکره و جلب تعهد  گران و مجریان زیر پروژه تسهیل ،ها رؤساي کارگروه ،انتخاب دبیران(

  مطالعه نظرات مردم استان 

  بررسی نظرات اصحاب رسانه 

  بررسی نظرات سازمان هاي مردم نهاد  

  بررسی نظرات روحانیون و ائمه جمعه 

  خدمات سالمت  امنیتی و قضایی  تکامل کودکی

  بررسی نظرات شوراهاي اسالمی  

  بررسی نظرات افراد کلیدي استان

  حمایت اجتماعی  محیط زیست  آموزش

  صنعت و معدن   روان و نشاط   سالمت معنوي

  بازرگانی  حاکمیت استانی  تفریحات 

  ترابري و ایمنی  انرژي   مسکن 

  غذا   بحران   کار

  ها   ها در میان دستگاه ها و تقسیم کار پروژه تلفیق اهداف و پروژه ،ها جمع بندي گزارش کارگروه

   حمایت طلبی از طریق طرح نتایج طرح در مجامع کشوري و دریافت نظرات شرکت کنندگان 

  ها  تصویب کلیات طرح در شوراي سالمت و امنیت غذایی استان و هیات امناي دانشگاه و پیش بینی منابع مالی طرح

  

   :اي پنج گانهه یین نامهتدوین و تصویب ارکان نهادینه سازي و استقرار برنامه شامل آ

  گزاران سالمت و پیوست سالمتپیام  ،کمیته پایش ،خانه مشارکت مردم ،ذاري سالمتدبیرخانه سیاست گ

  صدور احکام پیام گزاران سالمت براي عضویت در کمیته پایش و

  ین نامه هاي پنج گانه یبرگزاري  دوره آموزشی نهادینه سازي برنامه ویژه کارشناسان عضو مندرج در آ 

فرایند اصلی اجراي طرح تدوین برنامه جامع سالمت استان قزوین
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  ریزي  برنامه مراحل شرح ) ب

  سالمت استان  یتوضع )1

 . اسـت »  1387یت سالمت استان در سـال  شناخت وضع« نقطه ورود بخش سالمت براي ارتقاي سالمت جامعه استان  

ارکت کننده خواهـد بـود و از طـرف    هاي مش سازي گروه سن روشی براي حسااین شناخت و انتشار مستند آ زیرا از طرفی

توصیف سـالمت اسـتان    . شود می ساله برنامه ایجاد 5مقایسه اثربخشی مداخالت در پایان دوره  دیگر پایه و مبنایی براي

ـ  را  آسان می شوراي سالمت و امنیت غذایی استان دار با  هاي جسمی و روانی گفتگوي چارچوب ي شاخص ینهآیدر  رد  ک

ـ   .شد و بر مبناي آن ترسیم دور نما و توافق بر آن میسر می هـا بـا    اي از شـاخص  المت اسـتان از مجموعـه  براي توصـیف س

   :چارچوب مفهومی زیر استفاده شد

هاي سطح اثر  شاخص)Impact (سته ترکیبی  و ساده  تقسیم شدندکه خود به دو د:  

هـا و   بـار بیمـاري   ،کودکـان  تکامل ،سرمایه اجتماعی ،اي نشاطه شاخصدر برگیرنده هاي ترکیبی که   شاخص

هـا   و بیمـاري )بزرگساالن و کودکـان (سهاي مرگ زودر بر شاخص نیز هاي ساده شاخص. کیفیت زندگی بود

   .کید داشتأت) جسمی و روانی(

هاي سطح پیامد شاخص)Outcome (هـاي   شـاخص  .کیـد دارد أتهاي رفتاري و محیطی  به دو حیطه شاخص

یـا  هـا نقـش حفـاظتی دارنـد      برابـر بیمـاري  هایی توجه دارنـد کـه در    اند و به رفتار یوه زندگیش شانگر رفتاري ن

 هـایی  هاي محیطـی همـان شـاخص    منظور از شاخص. شوند هاي خطر می ایجاد بیماري یا عاملبرعکس سبب 

   .کردندتحلیل می   را ها وضع حوزه مربوط ها باید بر اساس آن است که کارگروه

  رنماي سالمت استان دو) 2

ر استان در مقایسـه بـا سـایر    هاي مرگ و میر و عوامل خط با استفاده از رتبه معتبري در دست نبود  هاي کمی که روش با این

 15بـیش از   هاي استانی اغلب موارد رتبهدر  معلوم شد. نویس شد پیشتوسط تیم پروژه  نماي سالمت استاندور ها استان

واحد ارتقا دهد  5امه خود را بتواند در هر برن 1404ساله تا ایران  5ی رسید که این استان در سه برنامه منطقی به نظر مو بود 

تـري نیـز    دقیـق  هـاي  روش .باشداجتماعی و  روانی ،هاي جسمی شاخصاستان اول کشور از نظر  5جزو  1404و  در سال 

  . استفاده نشد آن هاي الزم از  دهوجود دارد که به دلیل نبود دا مانند ارزیابی روند اثرات نیز

  تحلیل کارکردهاي نظام سالمت استان ) 3

در برخی از کشورها از آن نظام سالمت استان  از روش استانداردي استفاده شد که در چند سال اخیر  یتدر توصیف وضع

 رداسـتاندا  اي نامـه  پرسـش  بـا ایـن روش  اجراي در   .استفاده شده است ها براي ارزیابی کارکردهاي سالمت عمومی استان
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ي  شـبکه  رییسـان تعیین و نمره استان مشخص شد و درباره راه حـل مشـکالت از   حوزه مهم سالمت عمومی  10وضعیت 

 ،پـایش سـالمت   )1: هـا عبـارت بودنـد از    ایـن حـوزه  . هاي استان نظر خواهی بـه عمـل آمـد    بهداشت و درمان شهرستان

تدوین سیاست  )6، مشارکت مردم )5، آموزش و توانمندسازي )4، نیاطالع رسا )3 ،تشخیص و بررسی مخاطرات)2

 دریافت خدمات سالمتی ه سويهدایت مردم ب )8، کننده امنیت مینأقوانین و مقررات محافظ سالمت و ت )7، و برنامه

خدمات ه یراینان از وجود نیروي کار ماهر براي ااطم )9 ،ها در صورت عدم دسترسی مورد نیاز و تضمین تدارك مراقبت

شرح   ؛هاي مشکالت تحقیق در نوآوري و راه حل )11، ارزشیابی خدمات جامعه و فردي )10 ،سالمت فردي و عمومی

   .این روش در بخش نتایج آمده است

  تحلیل مداخالت ارتقاي سالمت استان ) 4

هـاي   عملیـاتی و فرصـت  هـاي   و تعیـین شـکاف   گیـرد  صورت میارتقاي سالمت استان  حلیل مداخالتی که برايبراي ت

مجموعه مداخالت انجام  در این ماتریس با تحلیل. عوامل خطر استفاده شد از روش تحلیل ماتریسی مداخالت و ،بهبود

بـراي تعیـین انـواع     .هـاي بهبـود مشـخص شـد     انجامـد فرصـت   اي به زبان شروع این طـرح مـی   هار سالهشده در دوره چ

هاي مفهـومی متفـاوت در حـوزه سـالمت جامعـه و       صورت گرفت و مدل وسیع متون مداخالت ارتقاي سالمت بررسی

 .)ها اشاره شده اسـت  که در بخش منابع این کتاب به تعدادي از آن(ایه دهنده خدمات سالمتی بررسی شد هاي ار سازمان

   . ه استراهبرد ارتقاي سالمت خالصه شد 10این بررسی در حاصل 

سازي اعضاي شوراي سالمت و امنیت غذایی  چهار براي جلب حمایت و حساساز مجموعه نتایج بندهاي یک تا  :توجه

   .ها اعالم دارند ا اجراي طرح و مشارکت در کارگروهاستان استفاده شد تا موافقت خود را ب

  ها  گیري کارگروه شکل )5

بـر پایـه   مردمـی  هاي  شبکههیجده کارگروه  و دریافت نظرات  درهاي دولتی و متولیان امر  مشارکت سازمان با ساماندهی 

 :شد مداخالت عملی پیشنهاد استان ثر بر سالمتهاي عوامل اجتماعی مؤ شاخص تحلیل 

و   مدل ارزیابی جامعه زي استان با تلفیق ری هاي برنامه براي تعیین کارگروه :مدل فندق شکن بازوي حاکمیتی

 ها در جاي خود  شد که عناوین آن یشنهاد کارگروه  پ 18در مجموع  ثر بر سالمتمل اجتماعی مؤعوارویکرد 

  .آمده است

مـدل مشـارکت مردمـی    تـدوین   تشکیل شد تا ضمن تیم ویژه اي  :زوي مشارکت مردمی مدل فندق شکنبا 

و  تدوین هاي مردمی شبکه و جلب حمایتمردم انتظارات  وها  آوري برداشت هایی را براي جمع پروژه ،استان

  .ها نظارت کنند بر انجام آن
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پـس از انتخـاب    تـا  آنان با استفاده از چند معیار شروع شد شناسایی اعضايبراي و اولیه با ترکیب زیر تعیین هاي  کارگروه

  : ز طرف استاندار محترم وقت صادر شوداحکام آنان ا

  ول مطلع از سازمان مرتبط ؤمس :یس کارگروهری.1

  از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  کارشناس مسائل بهداشتی مرتبط به این حوزه :دبیر کارگروه.2

  هاي مرتبط به غیر از دانشگاه علوم پزشکی  خبره موضوعی از سازمان :یک کارشناس کلیدي.3

نماینده سازمان مردم نهاد فعال در استان  .4

ت علمی موضوع کارگروه از دانشگاه و مراکز تحقیقاتی أمحقق یا هی.5

  استان نماینده سازمان همتا از پنج شهرستان .6

براي حضور ) نفر  10حداکثر (تحلیل ذینفعان در کارگروه اولیه انجام شد و اعضاي الزم  ،ها براي تکمیل ترکیب کارگروه

  .در جلسات گروه و افراد الزم براي مصاحبه مشخص شدند

  ها  توانمندسازي کارگروه) 6

   :ده شداز پنج روش به شرح زیر استفا کم ا دسته براي توانمندسازي کارگروه 

  :ریزي در ابتداي هر مرحله از برنامه» ریزي اصول و فنون برنامه« هاي آموزشی  برگزاري کارگاه :اولروش 

 توصیف و تحلیل وضعیت براي تعیین مشکالت در اولویت«کارگاه  اصول و فنون «  

 هدف گذاري و انتخاب مداخالت   ،ریشه یابی مشکالت«کارگاه  اصول و فنون «  

  تلفنی و از طریق پست الکترونیک  ،آشنا به روش کار به صورت حضوري و مشاور  رگ  ستفاده از تسهیلا :دومروش 

  ها  در برخی از کارگروهیی شاورین کشوري و ملی براي بخش محتوااستفاده از م :سوم روش

 پیشنهاد ف وتدوین اهدا ،ریشه یابی مشکالت ،تحلیل وضعیت براي توصیف وکتبی  عملدستورارایه  :چهارم روش

  مداخالت

ات جهانی در ارتباط با اثرات مروري بر تجربی«شامل برنامه اي ارایه جزوات آموزشی متعدد و مرتبط به محتو: پنجم روش

هاي تخصصی سالمت و امنیت  وظایف کارگروه ،ها در کشور عوامل خطر بیماري ،مفاهیم سالمت ،ها بر سالمت بخش

هاي  تجربیات پروژه ،با وزارت بهداشتو روستا  تفاهم نامه شوراهاي اسالمی شهر ،غذایی و عملکرد استانی این شورا

» سال گذشته و سالمت روان  10مبتنی بر جامعه در حوزه سالمت در 

   :همایش جمعیسه برگزاري : ششمروش 

ها  همایش توجیه اعضاي کارگروه  

ل وضعیت در توصیف و تحلیها  گزارش پیشرفت کارگروهارایه و نقد  همایش  
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اهداف و مداخالت  ،ها در تعیین علل  رایه و نقد گزارش پیشرفت کارگروههمایش ا  

یت در ثر بـر ایـن وضـع   عوامل اجتمـاعی مـؤ   ،سالمت استان یتوضع ،مفاهیم اولیه سالمت  ،نخستین جلسه توجیهیدر 

  .آموزش داده شدکلیه اعضاي حاضر  کار در پروژه بهاستان و روش 

  ها در تحلیل وضعیت بخش  روهشیوه عمل کارگ) 7

فراینـدي   ،هـا بـراي تحلیـل وضـعیت بخـش      کـارگروه  ،ز اعضـا  آموزش سه نفرابه سبب کتبی و  عملاز دستور با استفاده 

   .در پیش گرفتندیکسان 

 اطالعـات عینـی   هم از  ،ها ها در هر یک از کارگروه مشکالت مرتبط به سالمت بخشتحلیل  و براي توصیف

هر یـک    .استفاده  شد اجرایی نظرات خبرگان و ذینفعانو هم از ) اطالعات تحقیقاتی ،ها داده ،ها و مستند شاخص (

مـدل  « ها براي توصیف و تحلیل مشکالت بخش خود از چارچوب مفهومی ابداعی در این طرح با عنوان  کارگروهاز 

   :داشت این مدل دو جزء اساسی .استفاده کردند» مفهومی اثرات بخش بر سالمت جامعه

اثـر خـدمات و محصـوالت بخـش بـر       سـنجش کـه از   :اثرات مخرب و منفـی بخـش روي سـالمت مـردم    

   .آمد به دست می اثر بخش بر سالمت کارکنان زیر مجموعه خود و اثر روي محیط زیست  کنندگان، مصرف

اثر هـر   کاهش بیماري ها وهر بخش به کمک که با شناخت  :اثرات مثبت و کمکی بخش روي سالمت مردم

ایـن جـزء بـر اسـتفاده از     (  شـد  فـراهم مـی   کاهش عوامل خطر سالمتی  و ترویج رفتارهاي حفاظتی  در بخش 

.)داشت کیدبیماري ها و عوامل خطر تأ هاي موجود بخش در کاهش فرصت

هاي  شاخص  هاي اثر  بخش بر سالمت جامعه حیطه  دسته بندي

  تحلیل

ها و مالك  وضع شاخص

  مقایسه

و  نتیجه تفسیر

  تعبیر

 استفاده از خدمات و محصـوالت هـر بخـش     اثرات مخرب

  توسط مردم 

  سالمت کارکنان بخش 

  بخش بر محیط زیست هر اثر 

      

  هاي شایع هاي کاهش بیماري فرصت  اثرات مثبت 

عوامل  هاي کاهش عوامل خطر و ترویج فرصت

  حفاظتی 

      

ظـرات اعضـاي   نابع کشـوري و اسـتانی و همچنـین ن   م ،هاي جهانی گزارش ،ی متون شامل مقاالت علمیاز بررس

براي محاسبه شاخص یا یافتن عدد شاخص  .تفاهم شدها  بر آناستخراج و هاي مرتبط  و شاخص بررسی هاي کارگروه حیطه

تفسیر و  ،ها تحلیل شد شاخص ،صورت گرفت و پس از جمع آوري اطالعات الزم در جلسات گروهیتقسیم کار در استان 
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المللـی صـورت    تانی و اهـداف بـین  هاي توسعه ملی یا اس اهداف برنامه ،هاي استاندارد كها با استفاده از مال تعبیر شاخص

   :هاي  زیر تکمیل شد این فهرست با استفاده از داده .صورت فهرستی از مشکالت درآمد ها به و نتیجه آن گرفت

  سالمتی ختلف در ارتباط با مشکالتهاي م نظرات مردم استان در شهرستان.1

ها مصاحبه شده بود  آن نظرات افراد کلیدي استان که با.2

نظرات خبرگان عضو کارگروه و ذینفعان اجرایی حاضر در جلسات.3

براي مواردي که شکاف و نارسایی اطالعاتی وجود داشت و آمار و ارقام معتبري وجود نداشت از نظـرات اعضـاي    :توجه

در کـارگروه  بسـتگی داشـت کـه بـر اسـاس روش تحلیـل         ات  به حضور ذینفعاننظراعتبار این ( شد میکارگروه استفاده 

).معتبر تلقی شد ،فرایند در حوزه مرتبط نظرات آنان به عنوان افراد صاحب؛ ذینفعان تعیین شده بود

نظرات مردمـی و نظـرات    ،ها شکالت استخراج شده از تحلیل شاخصمجموع م با ترکیب کارگروه در مرحله بعد

   :بندي کرد معیار زیر اولویت 5اس بر اس را   ها آن ذینفعان

یکی از نیازهاي اصلی استان رفع این مشکل است  

بر سالمت مردم دارد ثیر نهایی بیشتريأرفع این مشکل ت  

 امکان پذیر استسال آینده  5برطرف شدن آن در طول.   

رفع این مشکل فوریت دارد  

یاري بسیار خواهد داد 1404سال رنماي سالمت استان در استان را در دستیابی به دو ،رفع این مشکل.

20 موارد انتخابی از نظـر سـطح    وقرار گرفت یابی   تحلیل و ریشهموضوع بندي شده  مشکالت اولویت درصد اول

    :مشکل دسته بندي شد

 مشکل در سطح درون داد  

 مشکل در سطح برون داد  

 مشکل در سطح پیامد  

 مشکل در سطح اثر  

   .یت مواردي که در سطح پیامد بود براي ریشه یابی انتخاب شددر نها

 هاي مشکل با نظرات اعضاي کـارگروه و   ریشه .شد در ریشه یابی از دو مدل درخت تحلیل و مثلث تحلیل استفاده

نـدي  ب و فرهنگی دستهي  ساختارعملیاتی  ،)قانون و سیاست(یی ار سه حیطه محتوهاي در دسترس د با استفاده از شاخص
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اهداف راهبـردي  طـوري تعیـین شـد کـه       ،از طریق مرور زنجیره نتایج توسط اعضاي کارگروه .و در زنجیره نتایج توزیع شد

   .کند بر طرفسال آینده  5اي را در  مشکل ریشه بخشی از زیادبتواند با احتمال 

هـاي   و متناظر با هر یک از ریشهجوامع هاي ارتقاي سالمت  راهبردي بر اساس انواع استراتژي پس از تعیین اهداف

بی به هدف راهبـردي مـورد   هاي الزم براي دستیا طرح ،هاي بخش در سطح استان و قوت ها و همچنین فرصتتحلیل شده 

 .گردید و  منابع مالی الزم  تخمین زده شدنظر مشخص 

   :ه بودها ارایه شد رگروهکا مجموعه تجربیات و شواهد علمی در دو راهنما براي استفاده ،در انتخاب مداخالت

  به استناد شواهد عامل خطر بیماري شایع استان  10ها در کاهش  ها و دستگاه نقش هر یک از بخش :راهنماي شماره یک

 ،شـرایط زنـدگی  در همسـایگی   هـاي   در حیطـه  مداخله براي بهبود سالمت از طریق محیط اجتماعی  :راهنماي شماره دو

 ،هاي جامعـه هـا و فراینـد   سـنت  ،هنجارهـا  ،و توسعه اجتماعیهاي کار  فرصت ،بزرگساالن ي کودکان وهاي یادگیر فرصت

   کشاورزي و تجارت ،ارتقاي سالمت  و پیشگیري از بیماري و آسیب ،پیوستگی اجتماعی و مشارکت مدنی

گـزارش پـیش    ،ن مرحلهپس از پایان ای .مورد انتظار بود%  50در تخمین منابع مالی بر اساس اصول مدیریت پروژه  خطاي  

  . کمیته تلفیق ارسال شد بهو گزارش  ویرایش گردید نهایی  آماده شد و از نظر همپوشانی با برنامه توسعه استان

  سازي برنامه  براي نهادینه نظرخواهی) 8

یـه حضـوري و   جاي آماده شد کـه پـس از تو   نامه پرسش ،نسازي برنامه تدوین شده در استا نهادینه وبراي جمع آوري نظرات 

تا در تدوین نظام استقرار و عملیاتی کردن برنامه به کار  گردید ها جمع آوري ها نظرات و پیشنهادات آن کتبی دبیران کارگروه

بایسـت موافقـت یـا     پاسخ دهنـدگان مـی   .سازي برنامه بود روش پیشنهادي براي نهادینه 18وي حانامه  پرسش .گرفته شود

  .کردند اعالم یا روشی دیگر را پیشنهاد می  راها  مخالفت خود با این روش

  هاي مرتبط ها و انتظارات مردم و شبکه بررسی برداشت)9

به همین منظور براي ایجاد  .براي جمع آوري نظرات مردمی الزم بود ابتدا شبکه مشارکت مردمی طراحی و تعریف شود 

   :مرجع مردمی تعیین شد 13بازوي مشارکت مردمی 

شهرستان استان پنجنوجوانان مذکر و مونث  و سالمندان ،بزرگساالن ،جوانان(هاي مردمی  گروه  (  

هاي مردم نهاد به عنوان واسطین مردمی  سازمان  

ها  ها و دهیاري اي اسالمی شهر و روستا و شهرداريشوراه  

 مجمع استانی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی  

مجمع ائمه جمعه استان و مبلغین مذهبی   
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 رهبران کلیدي جامعه    

 خیرین  

 نمایندگان بخش خصوصی  

 مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون(اصحاب رسانه (  

 انجمن اولیا و مربیان استان  

 بهورزان و رابطین بهداشتی استان  

 اتحادیه صنوف و کارفرمایان  استان  

ورزشی و هنري  ،افراد محبوب علمی

   :شد زیر تعیینمشترك  هاي هدف ها و انتظارات آنان براي جمع آوري برداشت

  هاي اجتماعی مرتبط به آن  ورد وضع سالمت مردم استان و ریشههاي مردمی در م سازي گروه حساس.1

  هاي مردمی از مشکالت سالمتی در اولویت استان و موانع همکاري  جمع آوري برداشت گروه.2

  مت استان ها با بخش سال یس همکاري این گروهنو نامه و منشور پیش نقد تفاهم.3

   :در دستور کار قرار گرفتزیر   طرحهشت  ،و منابع طرح با توجه به سه هدف کلی

براي جلب نظرات مردمی در مشکالت  ،هاي سنی مختلف در گروه شهرستان استان 5جلسه در  35برگزاري ) 1 طرح

   سالمتی و مداخالت الزم  به روش بحث گروهی متمرکز 

د استان در تدوین و اجراي هاي مردم نها تحقیقاتی مشارکت سازمان_ش توجیهیي همایطراحی و برگزار) 2 طرح

  )نامه پرسش  _بحث گروهی متمرکز(هاي سالمت استان  برنامه

و روستا در تدوین و اجراي تحقیقاتی مشارکت شوراهاي اسالمی شهر _طراحی و برگزاري همایش توجیهی) 3 طرح

  )نامه پرسش_ رکزبحث گروهی متم(هاي سالمت استان  برنامه

هاي  در تدوین و اجراي برنامه تحقیقاتی مشارکت روحانیون و ائمه جمعه_طراحی و برگزاري همایش توجیهی) 4طرح 

  )نامه پرسش_ بحث گروهی متمرکز(سالمت استان 

) مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون(تحقیقاتی مشارکت اصحاب رسانه  _طراحی و برگزاري همایش توجیهی) 5طرح 

  )نامه پرسش_ گروهی متمرکزبحث (

 انسازمان صدا و سیما و معاونیس یر ،امام جمعه ،شهردار مانندمصاحبه با افراد کلیدي و رهبران استان ) 6طرح

  )مصاحبه ساختارمند(استانداري 
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   :هاي زیر طلبی و جلب مشارکت با گروه حمایتجلسه تشکیل ) 7 طرح

  )بحث گروهی متمرکز(جلب حمایت عملی آنان  مجمع استانی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و

)مصاحبه(نمایندگان انجمن اولیا و مربیان استان 

  اتحادیه صنوف و کارفرمایان  استان

طرح به دلیل وسعت و تعداد افرادي که بایـد بـا آنـان     این :موضوع هر کارگروه بامصاحبه با افراد کلیدي مرتبط ) 8طرح 

ثیر عنـوان تـأ  هایی که در تحلیل ذینفعان بـه   افراد یا سازماننفر از  5تا با ها تلفیق شد و  یف کارگروهوظاشد در  مصاحبه می

صـورت  ها در جلسات کارگروه وجود نداشت مصاحبه ساختارمند  ولی امکان حضور آن ه بودندگذار بخش شناسایی شد

بـیش از   بادر مجموع  .رعمل ارایه شددستواالت و ؤصورت گرفت و س ها  براي این منظور  آموزش دبیران کارگروه .گیرد

  :مصاحبه صورت گرفت) زیر آمده استبه شرح جدول که ( کارگروه 16نفر در  70

  

  فهرست مصاحبه شوندگان در هر کارگروه

ی
دک

کو
ن 

را
دو

ل 
ام

ک
ت

ها و فضاي سبز شهرداري قزوین  مدیر عامل سازمان پارك

مرجع هاي  بیمارستان(قدس و کوثر  هاي مدیریت بیمارستان

  )استان براي نوزادان و کودکان

ها وکانون کودکان آسیا   کانون توسعه مهد کودك اياعض

دست اندرکاران برنامه هاي کودکان درصدا و سیماي مرکز استان 

قزوین

  ها شناسی خانواده روان ورانو مشا انروانپزشک

ت 
س

زی
ط 

حی
م

  

  نماینده مطلع و تام ا الختیار نهضت سواد آموزي استان

  سازمان آموزش و پرورش استان ینده مطلع و تام ا الختیارمان

  نماینده مطلع و تام ا الختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

  رکت شهر صنعتی البرز ش ا الختیارنماینده مطلع و تام

  اي استانا الختیار شرکت آب منطقهنمایندگان مطلع و تام

ها، ارستاننماینده مطلع معاونت درمان در ارتباط با بیم

  ها و مراکز پرتونگاري  مطب

  هاي نفتی استاننماینده مطلع شرکت پخش فرآورده

ذا
غ

  

  رییس کارگروه کشاورزي و دامپزشکی

  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

  رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزي

  مدیر عامل تعاونی مرغداران قزوین

  قزوین مدیر عامل اتحادیه تعاونی گاوداران

 
ت

حا
ری

تف
  

رییس سازمان تبلیغات اسالمی 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مدیر فرهنگی سازمان فرهنگی  ورزشی شهرداري 

  رییس مجتمع فرهنگی هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  مدیر روابط عمومی و امور هنري حوزه هنري  

ار
ک

  

  استان ) ره(ی مدیر کل کمیته امداد امام خمین

  سازمان صنایع ومعادن استان  یسری

  سازمان جهاد کشاورزي استان  یسری 

  هاي صنعتی استان  مدیرعامل شرکت شهرك

  اي استان مدیر کل سازمان فنی وحرفه

ش 
وز

آم
  

  دبیر کمیسیون دانشجویی استانداري قزوین

  رییس و معاون اداره بازرگانی استان قزوین

  زوینرییس نهضت سواد آموزي ق

  رییس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان قزوین
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ن
را

ح
ب

  

  اداره مسکن وشهرسازي استان یسری

  سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی شهرستان قزوین یسری

  هاي پزشکی استان قزوینمرکز فوریت یسری

ي
رژ

ان
  

  لیس راهور استان قزوینپرییس 

امی استان قزوینظلیس راه فرماندهی انتپ

  مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزي مرغداران قزوین

ی
اع

تم
ج

ت ا
ای

حم
  

  دانشگاه علوم پزشکی

  آموزش پرورش

  هالل احمر

  ها و ستاد دیهسازمان زندان

  انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي

  بنیاد شهید و امور ایثارگران

  مستمندان سسه کمک به ایتام وؤم

  ریزي استانداري معاون برنامه

ی 
یت

من
ا

ی
ای

ض
 ق

و
  

  نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین

  مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداري قزوین

  مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  مدیر کل صدا و سیماي مرکز قزوین

  یس سازمان بازرگانی یر

  شهردار قزوین

  زرهی قزوین 16لشگر فرمانده گردان بهداري 

   قزوین ) عج (صاحب االمر فرمانده بهداري سپاه 

ي
ر

اب
ر

ت
  

  نمایندگی بیمه ایران شعبه قزوین

یس کل دادگستري استان قزوینیر

  سازمان آموزش وپرورش استان قزوین مدیرکل

  مدیرکل صنایع و معادن  استان قزوین

ي
نو

مع
ت 

الم
س

  
  مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان

  محترم سازمان ملی جوانان استان  یسری

وانپزشکی شاغل در شبکه بهداشت و درمان متخصص ر

  تاکستان

ت 
ار

ج
ت

  

  نماینده کارگران

  رییس امور ایمنی وآتش نشانی قزوین

نماینده استانداري

شرکت شهر صنعتی البرز

  سازمان آموزش وپرورش استان

ی
ان

ست
ت ا

می
اک

ح
  

  دانشگاه علوم پزشکی یسری

  مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان 

  فرماندار تاکستان

  یس مجلس ییس مجمع نمایندگان استانی و نایب ریر

   ،معاون برنامه ریزي استانداري

  مدیرکل بودجه استانداري 

ت
الم

س
  

  برنامه ریزي استانداري معاون

  ها  ساي شبکهؤر

ن 
ک

س
م

  

معاون بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی و رییس مرکز 

  بهداشت 

  فهاننسادشهردار 

  

ورزشی و  ،افراد محبوب علمی ،کت خیرین و نمایندگان بخش خصوصیتحقیقاتی مشار_هاي توجیهی همایش

.  امکان انجام نیافتشد اما به سبب کمبود منابع مالی بهورزان و رابطین بهداشتی استان  نیز طراحی و زمان بندي  ،هنري

سات رگزاري جلمصاحبه ساختارمند و ب ،نامه هاي کیفی به ویژه  پرسش در مجموع  براي جلب نظرات مردمی از روش

  .بحث گروهی متمرکز استفاده شد
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  شواهد جامع بودن برنامه ) 10

بلکه جامعیت در برنامه از دو  ،ها نیست جامع بودن برنامه به معنی فهرست کردن انبوه مشکالت و پرداختن به همه آن

   :دیدگاه مطرح است

  حجم مشارکت ذینفعان .1

  ریزي  هاي بررسی و برنامه وسعت حیطه.2

از نظر طراحان برنامه دالیل زیر  .ریزي نیز گنجانده شود معیارهاي جامع بودن در روش برنامهابتدا سعی شد  از همان

  :شاهدي براي جامع بودن برنامه است

 ها  هاي ذیربط در تحلیل آن دستگاهدر نظر گرفتن اغلب عوامل اجتماعی در سالمت مردم استان و مشارکت  

انجی مشارکت در تعیین مشکالت و مداخالت هاي می و گروه مشارکت خود مردم  

و اطالعات موجود  ها ات ذینفعان در کنار شاخصبه کارگیري نظر

هاي آتی  برانگیزاننده براي استان در سال ایجاد دورنماي

ریشه یابی و پیشنهاد  ،تحلیل ،ها در توصیف دسته علت به وجود آورنده بیماري در نظر گرفتن هر دو

 :مداخالت

رهاي پرخطر یا حفاظتی شهروندان رفتا .1

  عوامل محیطی  .2

 کید بر راهبردهاي محدود  به جاي تأبه کارگیري انواع مداخالت ارتقاي سالمت رفتاري و محیطی  

  ریشه یابی مشکالت براي تفکیک علل کاذب از علل واقعی

بندي مشکالت  اولویت  
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   ثر مؤ بخشیگیري همکاري بین براي شکل  جلب حمایتفرایند ) ج

 ،توانمندسـازي  ،اعتمادسـاز ي  چهار مرحله ها حالتترین  بخشی از دیدگاه تجربیات جهانی در ساده مراحل همکاري بین

هایی را  فعالیتبخشی باید  همکاري بینکنندگان  هماهنگ  ،یک از مراحل چهارگانهدر هر  .را شامل می شود اجرا و تداوم 

هاي کوچک اما مهمی را براي هـر یـک از مراحـل     تیم پروژه فعالیت .وفقیت به اتمام برسدانجام دهند تا مرحله مذکور با م

 در زمان انجام و پـس از آن  بخشی چهارگانه همکاري بین بخشی در نظر گرفته بودند تا احتمال موفقیت این کار تیمی بین

   :افزایش یابد

   سازياعتماد) مرحله یک

و کسـب موافقـت وزارت بهداشـت     زارت بهداشـت و هنگی و دبیرمجـامع و معاون همـا  ،یس دانشگاهیمذاکره با ر

  شخص وزیر

 مذاکره با  اعضاي شوراي سالمت استان  

 ریزي استانداري و جلب نظرات   معاون سیاسی و برنامه بهارایه طرح  

یافتن حامی در استانداري   

 استاندار  به با شفافیت کامل آنارایه طرح  

پیامدهاي طـرح و هزینـه    ،دورنما ،توصیف وضع استان(طرح در شوراي سالمت استان  دفاع ازریزي براي  برنامه

  ) بخشی هاي همکاري بین اثر بخشی آن و ارزش

هاي جمعی و فردي جداگانه ازخورددریافت نظرات و ب  

 عضو شوراي استانی مذاکره اختصاصی با مخالفان و منتقدان طرح  

  توانمندسازي) مرحله دو

  هــاي  ازســازمان  هـا  ارگروهســاي کــؤرانتخـاب

از طــرف آنــان   و صــدور احکــام  بخشــی بــین

  استاندار 

از دانشگاه ها  کارگروه دبیران انتخاب  

از کارشناسان سطح ملـی   گران تسهیل انتخاب

  واستانی 

هاي مردمی اعضاي کارگروه  هاي متولی و سازمان ن با ترکیبی از سازمانعاحضور ذینف  
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 ســــازمان انتخــــاب کارشــــناس خبــــره از

  بخشی  بین

 تنظیم شرح خدمات و قرارداد هر کارگروه  

  ــه ــه اولیـ ــوزش و توجیـ ــاي آمـ ــه اعضـ کلیـ

بیـان   و اي  پوشش رسـانه  همراه باها  کارگروه

یس مجلـس  یحضور نایب ر اهمیت طرح با

 اسـتاندار و معـاونین وي و    ،شوراي اسالمی

  درمان و آموزش پزشکی  ،پیام وزیر بهداشت

هاي موجود  ها  و حل تضاد ي کارگروه ساؤبیران و ربا د جلسه جداگانه  

 ها کارگروهدبیران و کارشناسان کلیدي  ،ساؤر بهو آموزش کارگاهی آن  ریزي برنامهتدوین دستورعمل  

 جزوه مرتبط  10تدوین و در اختیار گذاردن حداقل

  اجرا ) مرحله سه

هاي مـرگ و میـر و بیمـاري    زبان شاخصز ا سالمت یتوضعتوصیف : نهادهاي مردمیگام به گام سازي  حساس، 

 ارایـه  ،در کـاهش ایـن مشـکالت    ظرفیـت نهادهـاي مربـوط   بیان  ،بر وضعیت فعلیثر عوامل اجتماعی مؤتشریح 

رسـیدن بـه     ،ناحاضـر  اظهـار نظـر   فرصت کافی بـراي قائل شدن  ،ي موجود نهادهاي مردمیها چالشفهرستی از 

    ها  و توافق بر تفاهم نامه حل هرا

و دادن بازخوردگران  ها توسط تسهیل کارگروه مکتوبیش صورت جلسات پا   

و هـا   در حضـور رسـانه  % 100و % 50هـا بـراي ارایـه گـزارش پیشـرفت       همایش با حضور کلیه کـارگروه  برگزاري دو

  والن  مسؤ

گروه تصویب و امضاي اعضاي کار ،گران ها توسط دبیران  و تسهیل د گزارشنق  

 ی  قدردان وپایانی جشن  

 هاي خالصه براي ذینفعان  گزارشانتشار دستاوردها و
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  تداوم) مرحله چهار

 به برنامه جامع توسعه استانی  آن تصویب برنامه در شوراي سالمت استان و ورود  

وزارت  انشوراي معاون ،ثر بر سالمتعوامل اجتماعی مؤ شوراي راهبردي :کشوري ارایه نتایج طرح در مجامع

اجتماعی علوم پزشکی در عوامل  هاي مجلس و همایش نقش دانشگاه و درمان ون بهداشتبهداشت، کمیسی

  گر سالمت  تعیین

حمایت فنی و مالی از نتایج طرح جلب اي سازمان جهانی بهداشت براي  مذاکره با نماینده دفتر منطقه  

 گر برنامه پایش(گزارا ن سالمت  پیام شبکهتشکیل و آموزش(  

فراخوان انتخاب و انعقاد قرارداد و ها  وژهتنظیم شرح خدمات پر  

هـا و بخـش    رسـانه  ،صصـی سـالمت و امنیـت غـذایی    ها و گـزارش فصـلی پیشـرفت بـه کـارگروه تخ      پایش طرح

  غیردولتی 

ت امناي دانشگاه أگذاري سالمت استان در هی هاي مشارکت مردم و سیاست تصویب دبیرخانه  

 هاي استانی  وژهارزیابی اثرات سالمتی پر نامه آئینتصویب  

روحـانیون اسـتان   ،شـوراهاي اسـالمی   ،هـا  سـمن (ی در سالمت همکاري میانجیان مشارکت مردم ارسال منشور، 

  ..) .و ،بخش خصوصی و خیرین ،رسانه

شنیداري و مکتوب براي پایش برنامه سالمت استان  ،هاي دیداري ایجاد دیده بان رسانه ،و سرانجام


