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   1 توجه

 آمـده   ها پروژه رزی سایر و مردمی نظرات به مربوط مطالعات کارگروه، هر گزارش از» ضروري چکیده« بخش این در

 کـه  طور همان بود، نخواهد ها کارگروه از یک هر مطالعات و زحمات کننده منعکس  چکیده این قطع طور به و است

 بـه  صـرفاً  زیسـت  محـیط  به احترام براي  فوق هاي پروژه زیر کامل گزارش است آمده کتاب این جلد پشت شرح در

 از یـک  هـر . شـد  خواهـد  گذاشـته  افـراد  اختیـار  در دانشـگاه  از کتبـی  درخواسـت  طریـق  از و اي رایانه فایل صورت

 اولویـت   و مشـکالت  کامـل  فهرسـت  وضـعیت،  تحلیل هاي شاخص شناسایی براي متون بررسی شامل ها گزارش

ـ   و سـاختار  و عملیـات  قـانون،  و سیاسـت  دسـته   سـه  در(مشـکالت  ریشه و علل تعیین ها، آن  و اهـداف  ،)گفرهن

  . است یاطالعات هاي شکاف فهرست و رسانه نقش مشکالت، یشهر با متناظر راهبردهاي

   2 توجه

 ایـن  صـحت  ولیتؤمس و است آمده کتاب انتهاي منابع فهرست در ،گزارش هر در شده درج اطالعات و آمار مرجع

  .است گزارش کننده تنظیم هاي کارگروه برعهده اطالعات
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   استان جمعیت توصیف  :اول قسمت

 محسوب  دور و نزدیک هاي سال در توسعه هاي ریزي برنامه براي الزم اتاطالع ترین اي پایه جمعیتی هاي شاخص

 توزیع و هزینه برآورد  ،مشکالت شدت و حجم توصیف در  را ریزان برنامه  اطالعات، این دقیق بررسی.  شود می

 اتموجب ،مختلف سنین در جمعیت کنونی توزیع بررسی به توجهی کم اوقات از بسیاري. کند می کمک مداخالت

 مؤثر اجتماعی عامل عنوان به ؛بیکاري موضوع به توجهی کم که همچنان. آورد می پدید را آتی هاي سال در بحران ایجاد

 این به کارشناسان توجه ضرورت .است بوده 1380 دهه در بیکاري بحران ایجاد زمینه1370 دهه اوایل در ؛سالمت بر

 خطري عوامل با زندگی مختلف هاي دوره در جامعه افراد زیرا ،دارد اهمیت پیش از بیش سالمت حوزه در ها شاخص

  . کند می فراهم آتی هاي سال در را آنان بیماري موجبات که گیرند می پیش در را پرخطري  رفتارهاي یا هستند روبرو

   اطالعاتی منبع

   ایران آمار مرکز ،1384- 1385 سرشماري

   قزوین استان تقسیمات

   :مجموع در استان این

5 شهرستان   

19 بخش   

24 شهر  

46 دهستان   

  

  

 هاي شهرستان در جمعیت این توزیع .است نفر هزار پنجاه و صد و میلیون یک استان جمعیت کل و شود می شامل را

  :است زیر شرح هب استان گانه پنج

درصد 8 آبیک          

درصد 15 البرز  

درصد 13 زهرا یین بو  

درصد 14 تاکستان  

درصد 50 قزوین  

  .است شده گزارش مرد درصد 3/51 و زن درصد 7/48 استان جمعیت کل از
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  قزوین استان جمعیتی مهم يها شاخص از اي خالصه

اهمیت شاخص در بخش سالمت  مقدار  عنوان

  18/1  )1385(رشد جمعیت 

  ...دانشجویی بودن استان و ،ارهمهاجرت به حاشیه شه  1/68  درصد شهري

  هاي بهداشتی خانه ،کشاورزي  9/30  درصد روستایی

  ها فرصتی براي ارتقاي سالمت آموزش خانواده  000/290  )88/3با بعد خانوار (ارهاي استان تعداد کل خانو

  مشکالت تکامل دوران کودکی7/1  درصد گروه سنی زیریکسال

  مشکالت تکامل دوران کودکی8/7سال 5درصد گروه سنی زیر 

  کنند یک چهارم افراد با والدین خود زندگی میبیش از 24سال 15درصد گروه سنی زیر 

رفتارهاي پرخطر جنسی  ،شروع سیگار و اعتیاد ،شیوع حوادث5/45سال 34تا  15درصد گروه سنی 

  ...و

نیازهاي سالمتی در پوشش خدمات سالمتی و آمادگی براي 2/25سال 64تا  35درصد گروه سنی 

  ثرؤدوره سالمندي م

  ...سقوط و ،مشکالت روانی ،نیازهاي سالمندان9/4  سال 84تا  65درصد گروه سنی 

مردان% 9 3زنان و% 61/8986)شهري(سال  6درصد باسواد باالي 

  مرد% 83زن و % 3/7772  )روستایی(سال  6درصد باسواد باالي 

و دسترسی فرصت ارتقاي سالمت در محل کار  ،حوادث شغلی%50 از بیش  شاغلین میان در استان کارگري جمعیت

  به جمعیت

دسترسی به  ،شیوه زندگی سالم ،آموزش تغییر رفتار از مدرسه%25  استان آموزي دانش جمعیت

  ها خانواده

مشکالت جسمی و روانی و نقش این جمعیت در تغییر %10  استان دانشجویی جمعیت

  هاي استان ظرفیت

  ابطین بهداشتیفرصتی براي توسعه  ر ،مسائل روانی%30  دار خانه زنان جمعیت

  نقش بیکاري در سالمت روان و جسم8/10  )1385( بیکاري میزان

  حوادث  شغلی و بیمه کارکنان و استانداردهاي تولید محصول7000  هاي غیرخانگی استان تعداد کل کارگاه

هاي خوراکی در هزینه کل یک خانوار در  سهم هزینه

  مناطق شهري

  اي تورم بر سفره تغذیهاثر گذاري کاهش یا افزایش % 8/25

هاي خوراکی در هزینه کل هر خانوار در  سهم هزینه

  مناطق روستایی

  اي تأثیر کاهش یا افزایش تورم بر سفره تغذیه37%

  پیشگیريي ها برنامهاثربخشی  ،هاي بستري و بیمه هزینه%5حدود   به کل جمعیت 1386درصد بستري در سال 
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  استان سالمت فیتوص: دوم قسمت

 نیتدو ها آن ریتفس و سهیمقا نحوه و ها شاخصي آور جمعی مفهوم مدل ابتدا استان سالمت وضعیت فیتوصي ابر

 تکامل زندگی، کیفیت ،اجتماعی سرمایه ،نشاط شامل کالن گانه   5ي ها شاخص ابتدا ریزی مفهوم مدل مطابق .شد

 شامل عوامل گانه 5 يها شاخص این ارتقاي يبرا موجود تهدیدهاي سپس و شد گیري هدف يها ي بیمار بار و کودکان

 که ها يماریب و زودرس هاي مرگ مسبب عوامل بعد مرحله در .شد فیتوص وي آور جمع ها يماریب و زودرس مرگ

  جزوه صورت به تحلیل این خالصه .شد سهیمقا و نییتع شود یمی ناش استان مردمی زندگ وهیش از آن توجه قابل بخش

 دیتهد عوامل و استان سالمت وضع ازی آگاه با تا گرفت قراري زیر برنامهي ها کارگروه اریاخت رد سه شمارهی آموزش

   .کنند نیتدو را خود بخش برنامه ،کننده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ریتفس و سهیمقا ریز موارد با استان موجودي ها شاخص ،تیاولو در مشکالت و استان سالمت وضعیت نییتعي برا

  : شد

   گذشته سال 4- 5 در ژهیو به استان خود در زمان طول در اخصش روند سهیمقا.1

  ي کشور نیانگیم با شاخص سهیمقا.2

امید به زندگی سالم و نشاط       

ما  جامعه  

تهدید هاي موجود براي کاهش این امید به زندگی و نشاط       

) زودرس ،  بیماري ها      میرهاي   مرگ و  ( 

شیوه زندگی مسبب براي ایجاد این تهدیدها     

)خطرات در شروع زندگی و کودکی ، رفتارهاي پرخطر بزرگساالن           (

عوامل اجتماعی و محیطی مسبب این شیوه زندگی       

 مدل مفهومی توصیف سالمت استان    
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  ی جهان اي یا منطقه نیانگیم ای استاندارد با شاخص سهیمقا.3

ی جهان سازمانی شرق ترانهیمدي ا منطقه دفتر عضوي کشورها منطقه از منظور( جهان ای منطقه در رتبه.4

  .)است  بهداشت

 خواننده به عیسر انتقال و خالصه اطالعات هیاراي برا .است شده خالصه و سهیمقا شیپا صفحه ای داشبورد در کار نیا

 وضع انگرینما ،بیترت به که است شده استفاده ناراحت و تفاوت یب ،خندان صورتکي نمادها از ها شاخص وضع نظر از

   :است ریز

  )ثرؤم منابع اختصاص باي فور خلهمدا( استاني باال تیاولو   :ناراحت صورتک با شاخص.1

 تیکم و تیفیکي ارتقا بای قبل مداخالت ادامه( استان دوم تیاولو  :تفاوتی ب صورتک با شاخص.2

  )مداخالت

  )  موجود وضع تداومي برا تالش( است نیپای تیاولو   :خندان صورتک با شاخص.3

ي گذار هیسرما موجودي روندها و استانی روان و یجسم سالمتي ها شاخص سهیمقا از آمده دست به جینتا به توجه با

   :استي ضرور ریز طهیح چهار در فعاالنه وي جد

ي فرد مداخالت قیطر از استان مردم اجتماعی سرمایه و) Happiness( نشاط  به مربوط مداخالت شیافزا.1

   )اجتماعی سالمت به مرتبط هاي شاخص و جهان در رانیا 96 رتبه به توجه با(ی اجتماع و

 و الکل مصرف ،اتیدخان مصرف ،هیتغذ ،تحرك   نهیزم در یزندگ وهیش بهبودي برا مؤثر مداخالت شیافزا.2

 :کاهشي برا نوجوانان و کودکان و بزرگساالن دری منیا

  ها سرطان ،حوادث ،)یقلب وي مغز سکته(یعروقی قلبي ها بیماري یعنی  استان ریم و مرگ اول علت سه 

آسم و دندانی دگیپوس ،فشارخون ،یچاق ،استئوپروز ،ابتید  رداریواگ ریغي ها يماریب

.زونوز وی مقاربتي ها يماریب ،دزیا ژهیو به  رداریواگي ها يماریب

 ،یافسردگ  :استانی اصل مشکل 3 کاهش جهت در مردم یروان سالمت بهبودي برا مداخالت شیافزا.3

 )يکشور نیانگیم از ها شاخص بودن باال به توجه با( ادیاعت و اضطراب

 ،سال 5 و سال کی ریز ریم و مرگ شیپ از شیب کاهش: يبرا کودك و مادر سالمت مداخالت تیفیکي ارتقا.4

ی ناتوان کاهش  ،باردار مادرانی خون کم ،کودکان زندگی اول ماه شش در رمادریش از تغذیه انحصاري شیافزا

    .یذهن
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 ستون از فقط و حذف مربوطه تفسیرهاي و مقایسه نتیجه ستون استان هاي شاخص داشبورد جداول در :1 توجه

 مالك و استان در شاخص وضع مقایسه از حاصل گیري نتیجه شیوه از اطالع براي .است شده استفاده نتایج خالصه

   .کرد مراجعه طرح به مربوط فشرده لوح به باید مقایسه

 نظام استان یک سالمت هاي شاخص پانل و اشبوردد از یريگ بهره براي است مشخص جدول از که طور همان :2 توجه

 از مراقبت نظام هاي ویژگی مطلوب استقرار ،دارد ضرورت ها آن از حفاظت و خطر عوامل ،ها ي بیمار حیطه در مراقبت

 همکاران و پروژه تیم اصلی مشکالت از یکی. بود خواهد روندها مقایسه و ارقام و داعدا اعتبار ضمانت ها صشاخ

 کم را گیري نتیجه و مقایسه و استناد که هاست شاخص بودن مقطعی یا و بودن اعتبار کم یا و اطالعات نبود ها کارگروه

  .است استانی سالمت ارتقاي اولویت اولین سالمت اطالعات مدیریت نظام ایجاد  .سازد می اعتبار
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  جسمی يها ي بیمار به مرتبط زندگی هشیو و روانی ،جسمی حیطه در استان سالمت داشبورد
  

  خالصه  مالك مقایسه  وضعیت استان  شاخص ها  حیطه  حوزه

  کالن

     2006در سال  96کشور   179رتبه ایران بین   عدد و رتبه نداریم   نشاط

    )گزارش انجمن جامعه شناسی ایران(در حال کا هش   به نداریم عدد و رت  سرمایه اجتماعی  

  -  -  عدد و رتبه نداریم  کیفیت زندگی 

  تکامل کودکان  
    کشور  137بین  68رتبه ایران   محاسبه نشده است 

    اي غیرواگیر دار در حال افزایشروند بیماري ه  محاسبه استانی نشده   بار بیماري ها 

س
در

زو
گ 

مر
 

 

ن
ال

سا
رگ

بز
 

 

    بار سوم در کشور – 27رتبه استان در کشور    85ل مرگ هاي استانی در سا% 4/39  )سکته هاي قلبی و مغزي(بیماري قلبی عروقی 

    بار اول بیماري  – 20رتبه استان در کشور   کل مرگ و میر %  1/10  تصادفات رانندگی

    هشتمین بار بیماري در کشور  نفر از بابت انواع بیماري هاي مرتبط 261  بیماري هاي تنفسی

    روند صعودي در استان  ز کل مرگ و میر استانا%  2/3  ... )سوختگی ، سقوط و (سوانح 

  23و پستان  26رتبه کشوري سرطان کولون % 9/8  سرطان ها 

    -% 2/9  سالمندان

/.%6  خودکشی 
    روند صعودي در استان

    )1384(هزار تولد زنده  100با ازاي هر   6/24  )1385(هزار تولد زنده  100با ازاي هر 34/16  مرگ مادران 

ك
ود

ک
 

 

    شاخص کشوري  43/16%16  ) در هزار تولد زنده(نوزاد 

    -3/20  )در هزار تولد زنده(زیر یک سال 

    33؟  )در هزار تولد زنده(سال  5زیر 

ها 
ي 

ار
م

بی
 

 

ی 
م

س
ج

 
 

    روند در حال افزایش   % 5/8  دیابت 

    اول بیماري   32ان هشتمین رتبه بار بیماري ها در می  -   بیماري عروق مغزي  

    روند در حال افزایش  عدد و رتبه نداریم   استئوپروز 

    1382روند در حال افزایش از سال   1385نفر در سال  208  آسم 

  پنجمین عامل از بار بیماري هاي با روند صعودي  .آمار استانی معتبر نداریم   کمردرد و آرتروز زانو 

HIV+ شناخته شده  

  1150نفر تا   986

این بیماري در کشور در حال گسترش 

  است 
  

  -   -  نفر C  32نفر و نوع  B  208نوع هپاتیت 

    روند  استانی  در حال افزایش  )1382( مورد  19600بیمارهاي  آمیزشی  در کل 

  -   -در صد هزار 2/73  سیفیلیس 

    -در صد هزار 7/61  سوزاك

ــان    )DMFT(  پوسیدگی دندان ــزان در کودک ــاله  12می  86/1س

  است

    روند کشوري در حال افزایش

  -در صد هزار 5/42  تب مالت 

  -)مورد در سال  1534(در صد هزار  135  گزیدگی 

ی 
وان

ر
 

 

  %21) 6(%29  شیوع اختالل روانی 

  28رتبه -% 21) 6(%41  )ساله و باالتر 15در افراد (افسردگی 

   24رتبه  -%  8/21) 6(5/25  اضطراب 

    86تا  84سیر صعودي از   1386نفر در  455  اقدام به خودکشی 

  -  -  -  اسکیزو فرنی 

    رسیده است 736به  508عدد  1382در استان از سال   1386نفر روستا در سال  736فقط آمار روستا   ناتوانی ذهنی 
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  حوزه

  خالصه  مالك مقایسه  تانوضعیت اس  شاخص ها  حیطه

ی
دگ

زن
ه 

یو
ش
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ي 

دا
بت

ر ا
 د

ب
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ش
 

 

  DHS(  -1379%  ( 1/44تا شش ماهگی %  3/53تا چهار ماهگی   % 6/40ماهگی  6، %  53ماهگی 4  تغذیه انحصاري با شیرمادر

    اضافه وزن و چاقی با روند صعودي%  13 /4  رتبه و عدد استانی نداریم  کودك چاق

    سیستولیک و دیاستولیک باال%  7/7دیاستولیک باال ،  4/5  رتبه و عدد استانی نداریم  کودك و نوجوان فشارخون 

    )دو برابر استاندارد(ساعت   4  کم تحرکی ناشی از تلویزیون  و رایانه  رتبه و عدد استانی نداریم  کم تحرکی کودکان 

    درحال افزایش– دختران%  1/10پسران و  %5/18  رتبه و عدد استانی نداریم  کودکان سیگار ي

    روند استانی در حال کاهش  1385در سال %  76/18  سال  18حاملگی زیر 

    عامل 2حداقل %  6/14حداقل یک عامل و % 34  رتبه و عدد استانی نداریم  سندرم متابولیک کودکان

ی 
ج

سن
ن 

ت
 

 

  )  1383مطالعه %  ( 2/2نگین کشوري میا14/6  کیلو گرم 2500نوزادان با وزن کمتر از 

    ) 1380-مطالعه ریز مغذي ها(شدید و متوسط  -%  6/17کل کشور )شدید و متوسط% (7/14   15- 23گروه سنی  کم وزنی

    ) 1380-مطالعه ریز مغذي ها%  (1/25کل کشور %  3/21  ساله  6تغذیه اي گروه سنی  کوتاه قدي

    ) 1380- مطالعه ریز مغذي ها% (6/13کل کشور )متوسط و شدید%  (1/12  ساله  6ودکان گروه سنی کالغري 

ها
ي 

ذ
مغ

یز
ر

 
 

    ) 1380-مطالعه ریز مغذي ها% ( 4/21کل کشور   %18  ماهه و بیشتر 5کم خونی زنان باردار 

    ) 1380-مطالعه ریز مغذي ها% (8/37کل کشور   %8/37  ماهه  15- 23کم خونی کودکان 

    ) 1380-مطالعه ریز مغذي ها% (39کل کشور   % 1/43   پنج ماهه و بیشتر زنان باردار   کمبود روي

    ) 1380-مطالعه ریز مغذي ها%(4/19کل کشور   9/17  ماهه 15- 23کمبود روي کودکان

    ) 1380-مطالعه ریز مغذي ها%(2/15  %7   پنج ماهه و بیشتر در زنان باردار  A کمبود

    ) 1380- مطالعه ریز مغذي ها%  ( 1/2کل کشور   کمبود شدید و خفیف%  9/3  . ماهه 23تا  15در کودکان  Aکمبود  

    ) 1380- مطالعه ریز مغذي ها% ( 3/37کل کشور   کمبود متوسط % 2/37  در زنان باردار       Dکمبود ویتامین  

    *1380- مطالعه ریز مغذي ها % (  7/3کل کشور   د کمبو% 9/5  ماهه 23تا  15در کودکان  Dکمبود 

ي 
ال

سا
رگ

بز
ر 

 د
ی

دگ
زن

ه 
یو

ش
 

 

  .جمعیت سیگار مصرف می کنند %  2/14زن%  1/0مرد %  5/18  سیگار روزانه  

  )مطالعه غیر واگیر کشور  1383آمار % ( 9/27%8/47  اضافه وزن 

  ---  الکل 

  --)تزریقی % 6%  ( 8/2  مواد مخدر 

  )1383(کل کشور  - در طول هفته ورزش نمی کنند % 6/3668  کم تحرکی 

  -  -  -  روابط جنسی غیر ایمن 

    )زنان بیش از مردان % (15  عدم بستن کمربند ایمنی 

    %  36  عدم استفاده از  کاله ایمنی موتور سواران  

    -)اصال % 35% ( 1/65  مسواك زدن  نامرتب

  )غیر واگیر  1383آمار % (3/53%5/61  ) اصال در طول هفته (عدم مصرف ماهی 

  خانوارها% 70در مطالعه کاسپین  %8/52  روغن جامد مصرف 

  واحد استاندارد 3واحد 5/1  سبزي روزانه 

  واحد استاندارد 2واحد 7/1  میوه روزانه 

  -.روز مصرف می کنند 6تا 1بین % 33 در هفته  اصال و% 2-  مصرف لبنیات 

  -گرم در روز 20تا  15سرانه -  مصرف نمک اضافی 

  %3/40) 1383%  ( 8/44  )یک بار در هفته حداقل ( تنقالت 
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   قزوین استان سالمت دورنماي

 استان 28 میان در اه ي بیمار عمده دسته سه در قزوین استان رتبه ،کشور سطح در موجود مطالعات آخرین اساس بر

  : )است وضعیت بودن بد  دهنده نشان باالتر عدد( است زیر شرح به  کشور

20 رتبه  :سقوط و ترافیکی حوادث  از ناشی مرگ رتبه   

23 پستان سرطان و 26 کولون سرطان ،27 قلبی سکته :واگیردار غیر يها ي بیمار از ناشی مرگ   

13 سیگار مصرف ،22 فشارخون ،23 چاقی ،24 وزن هاضاف :)زیر شکل(غیرواگیردار خطر عوامل 

24 اضطراب ،28 افسردگی :روان سالمت  

 کار به  آینده ساله 5 توسعه برنامه سه طراحی و 1404 سال در استان سالمت دورنماي ترسیم براي ها رتبه این تعیین

  .شود می گرفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،است 15 باالي ها رتبه اغلب که این به توجه با و قزوین استان در بیماري خطر عوامل و میر و مرگ هاي رتبه مطابق

  :کرد بینی پیش زیر شرح به 1404 سال در را استان این سالمت دورنماي توان می بنابراین

  

  

  

  

  

  

( 1383) رتبه استان قزوین در عوامل خطر بیماري هاي غیر واگیر بین 28 استان 

0 5 10 15 20 25 30

اضافه وزن 

چاقی

فشار خون

سیگار

ورزش

  مردمي معنو وی اجتماع ،یروان ،یجسم سالمتي ها شاخص نظر از 1404 سال در نیقزو ناستا«

  » بود خواهد کشور برتر استان 5 وجز
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   گذشته سال سه در دانشگاه سالمت ارتقاي مداخالت تحلیل

 راهبرد نوع ده متناوب و ترکیبی استقرار از باید پوشش تحت جمعیت سالمت ارتقاي براي عمومی سالمت نظام 

 سه زمانی دوره در کشور اول خطر عامل 27 براي مداخالت این کارگیري به وضعیت .کند حاصل اطمینان) مداخله(

 این به پرداختن تصویري وجه .است بوده بعد صفحه جدول شرح به )1386 انتهاي لغایت 1384 ابتداي(ساله

 معناي به  نماد آن در که داد نشان زیر جدول شرح به نمادها از استفاده با توان می قزوین استان در را ها مداخله

  نمادو  مداخالت متوسط کارگیري به معرف  نماد، است آن از اندك  استفاده یا خاص مداخله هر به نپرداختن

.است مداخالت مکرر و متناوب گیري کار به نشانه

  

  

  

  

  

  

  

  

   :شود می حاصل زیر نتیجه سه است آمده بعد صفحه درجدول آنچه بندي جمع از

 سالمت آموزش هاي فعالیت از وسیع پوشش با نه اما زیاد میزان به است توانسته دانشگاه ،استفاده تواتر نظر از.1

   .است نشده ارزیابی هنوز جمعیتی هاي گروه بر مداخالت این اثربخشی البته .کند استفاده

 پوشش سطح که چند هر. دارد بهتري وضعیت رسانه از استفاده و اجتماعی هیالتتس  به مربوط مداخالت.2

    .است نشده ارزیابی رسانه از مطلب ارایه کمیت و کیفیت و رسانه

  بازاریابی ،بخشی بین همکاري ،مردم بسیج ،سالمت مهندسی ،قانون ،سیاستی مداخالت به پرداختن در.3

   .است نشده  گرفته کافی بهره موجود هاي فرصت از ،یقیتشو هاي سیاست ،سازمانی کار ،اجتماعی

   :است بوده دخیل وضعیت این آمدن وجود به در علت دو استان بهداشتی هاي شبکه رؤساي نظر به 

شده موجب ها آن با متناظر بودجه هاي ردیف و بهداشت وزارت طرف از متمرکز هاي عمل دستور غابال 

 سالمت ارتقاي مداخالت تحلیل نقشه شود می بینی پیش .شود گرفته ارک به کمتر مداخالت سایر  که است

   .باشد داشته را وضعیتی چنین نیز ها استان سایر در بیماري خطر عوامل کنترل براي

وضعیتمداخالت انواعوضعیتمداخالت انواع

اجتماعی  بازاریابیقانون ، سیاست

سازمانی کارسالمت مهندسی

ها تشویقمردم بسیج

سالمت آموزشبخشی بین همکاري

رسانهاجتماعی تسهیالت
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هایی فرصت شناسایی و مداخالت این کارگیري به در استانی و ستادي کارشناسان و ریزان برنامه هاي مهارت 

   .است بهبود نیازمند ،کند می تسهیل را ردهاییراهب چنین استقرار  که

 ها بخش و ها دستگاه دیگر که هایی اقدام نتیجه )الف: شود کامل اطالعات از دیگر ي گونه دو با بایست می تحلیل این

 دیگر در است ممکن خطر عامل هر در مداخله که تأثیري گرفتن نظر در )ب، اند داده انجام خطر عوامل کاهش براي

 که ها داده گونه این به پرداختن مجال ،قزوین استان جامع ریزي برنامه محدود فرصت در .نهد جا بر خطر هاي عامل

  .نداشت وجود ،نیست آسان ها آن به دسترسی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  

ت
س

یا
س

 
ی  

س
د

هن
م

ت
الم

س
 

دم 
مر

ج 
سی

ب
 

ي  
ار

ک
م

ه

ن
بی

 
ی

ش
خ

ب
 

ت  
ما

د
خ

ی
اع

م
جت

ا
 

ی  
اب

ری
زا

با

ی
اع

م
جت

ا
 

ی 
ان

زم
سا

ر 
کا

 
 

 ه
ق

وی
ش

ت
ا

 
ش  

وز
آم

ت
الم

س
 

 

یا
د

م
 

 

  چاقی
آموزش                 پژوهش

  رابطین 

  

  فشارخون
برنامه  4          غربال         

  رادیو 

  تحرك
پیاده روي     

  همگانی 

برنامه  2            

  رادیو

  کلسترول
برنامه  3                  نظام مراقبت 

  رادیو 

  مواد مخدر
                    

  آب ناسالم 
بهسازي   کمیته  امداد       

  توالت ها 

          

  استرس
                    

  آنمی 
پوشش         

  وسیع 

  رادیو         

  دخانیات
    جزوه  5            همایش     قلیان ها 

  سوخت جامد
                    

  دیابت 
غربال         

  روستایی 

  برنانه  5        

COPD      

  

                

  میوه و سبزي
                    

  پیشگیري از بارداري
حاملگی         پژوهش 

  ناخواسته 

خدمت       

  ندهندگا

  

  الکل
                    

  کم وزنی 
                    

  شیرمادر 
کارگاه                 

  پرسنل

  

  رابطه جنسی غیرایمن
دانشجویان و                 

  رابطین 

  

  مواد آسمی
کارگاه و                 

  پمفلت 

  

  Aکمبود 
                    

  فولیک اسید 
توزیع رایگان         

  قرص

جزوه براي       

  پرسنل 

برنامه  2

  رادیویی 

  يرو بودکم
                    

  الغري
                    

  تماس شغلی  سرطان زا 
طرح 

  سیلیکوز

                  

  تماس شغلی لوسمی زا
                    

  آلودگی هوا
سنجش 

  وضع 

پروژه شهر       

  سالم

پمفلت       

  مردمی

  

                      خالکوبی
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  استان عمومی سالمت کارکردهاي تحلیل

   بهداشتی هاي شبکه سايؤر نگاه از 

 سالمت نظام اصلی کارکردهاي یابیارز ابزار 

 سطح و استان  ،شهرستان براي سطح سه در عمومی

 در اي نامه پرسش ابزار این .است  شده طراحی ملی

 مدل 3 آن بخش هر که شود می شامل را بخش 10

  نظام اصلی هاي کارکرد از یکی  به که دارد استاندارد

  کارکرد هر .است مربوط  عمومی سالمت

 مطرح پرسش صورت به را ستانداردا هاي مدل

 این .شود می ترسیم آن نمودار و مشخص بخش هر نمره پایان در و دهند می جواب ها پرسش این به ذینفعان .کند می

 و مشکالت تفسیر و تعبیر از پس ها بخش از یک هر و شد گرفته کار به ریزي برنامه گروه توسط بعد مرحله در نتیجه

 عمده قسمت سه به کار مراحل بنابراین. کردند فهرست را خود پیشنهادي راهکارهاي مشکالت آورنده پدید هاي ریشه

   :شود می تقسیم زیر شرح به

   )آنان از دعوت و کنندگان شرکت تعیین ،ارزیابی هدایت ولؤمس تعیین  ،ابزار با آشنایی( آمادگی مرحله.1

  )اجماع و بحث با ارزشیابی ابزار تکمیل ،کنندگان شرکت توجیه( ارزشیابی اجراي مرحله.2

 برنامه تدوین ،یابی ریشه ،عمل براي ها اولویت تعیین ،حمایت جلب ،تیم تشکیل( عملکرد بهبود مرحله.3

  )پیشرفت گزارش و مرتب پایش ،بهبود

 ارزشیابی ،مقایسه براي رسمی طور به 2002 سال از و شده ابداع) PAHO( آمریکا سالمت سازمان توسط شده یاد ابزار

  .شود می گرفته کار به کشور این هاي ایالت عمومی سالمت نظام پایش و

  :)استاندارد مدل 30 و کارکرد 10(  کدام هر استاندارد هاي مدل و عمومی سالمت نظام اصلی کارکردهاي 

 ثبت مراکز از پشتیبانی ،اطالعات مدیریت براي موجود هاي فناوري ،جامعه سالمت سیماي :سالمت پایش.1

  ها داده

 در مداخله و تحقیق ،ها آن مراقبت نظام و سالمت هاي کننده تهدید تعیین :مخاطرات بررسی و تشخیص.2

 با مرتبط تحقیقات از آزمایشگاهی حمایت ،عمومی سالمت هاي اورژانس و ها کننده تهدید زمینه

 سالمت هاي تهدیدکننده
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 هنگام در ارتباطات ،سالمت رتباطاتا ،سالمت ارتقاي و آموزش :توانمندسازي و آموزش ،رسانی اطالع.3

 خطر

   اجتماعی هاي مشارکت ،حامیان دامنه گسترش:مردم مشارکت.4

 ،عمومی سالمت هاي سیاست تدوین ،شهرستان سطح در دولتی هاي ارگان حضور :برنامه و سیاست تدوین.5

 سالمتی هاي یتفور با برخورد براي ریزي برنامه  ،جامعه ریزي برنامه و جامعه سالمت ارتقاي فرایند

 ،اصالح در مشارکت)2 ،ارزیابی و بررسی)1 :امنیت کننده تأمین و سالمت محافظ مقررات و قوانین.6

 ها بخشنامه و مقررات)4 ،قوانین  اجراي تضمین)3

 عدم صورت در ها مراقبت تدارك تضمین و نیاز مورد سالمتی خدمات از استفاده براي مردم هدایت.7

 خدمات با مردم ارتباط از طمینانا ،فردي سالمت خدمات زمینه در مردم ينیازها شناسایی :دسترسی

 فردي سالمت

 ارتقاي و ریزي برنامه ارزیابی :عمومی و فردي سالمت خدمات هیارا براي ماهر کار نیروي وجود از اطمینان.8

 در رهبري ايارتق ،بازآموزي و العمر مادام آموزش ،عمومی سالمت کار نیروي استانداردهاي ،کار نیروي

 عمومی سالمت

 سالمت خدمات ارزشیابی ،جامعه بر مبتنی سالمت خدمات ارزشیابی :فردي و جامعه خدمات ارزشیابی.9

 شهرستان سالمت نظام ارزشیابی ،فردي

 ،پژوهش و آموزش عالی سساتؤم با ارتباط ،نوآوري پرورش :مشکالت هاي حل راه و نوآوري در تحقیق.10

  آن در مشارکت یا تحقیق شروع براي سازي ظرفیت

 18 در و تعیین سالمت گر تعیین اجتماعی عوامل رویکرد با عمومی سالمت نظام مختلف ذینفعان که این به توجه با

 حضور کارگروه دبیر عنوان به استان بهداشتی هاي شبکه رؤساي جلسات این بیشتر در بودند شده سازماندهی کارگروه

 کارکرد 10 ارزشیابی براي مرحله این در ،رو این از رفتند،گ  می قرار شده آوري جمع اطالعات جریان در و داشتند

 مرکز ریاست و بهداشتی معاون حضور با و ها شهرستان بهداشتی هاي شبکه رؤساي جمع از فقط عمومی سالمت

 فرایند و اثر و پیامد سطح در ها شاخص صورت به سالمت حوزه اطالعات مجموع در .شد استفاده استان بهداشت

   .شد مرور دانشگاه راهبردي برنامه و بررسی

 کل نمره زیر دسته 4 در امتیازات بندي جمع و اصلی کارکردهاي از یک هر هاي پرسش به  ذینفعان پاسخ به توجه با

   :شد صد از امتیاز 35 قزوین استان
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   حداقل فعالیت :24تا  1.0

   متوسط فعالیت: 49تا  2.25

   توجه قابل فعالیت :74تا  3.50

   مطلوب فعالیت :100تا  4.75

 هر براي بندي دسته این که است آوري یاد به الزم

 عبارت به .کل نمره براي نه کارکردهاست از یک

 استفاده کالن تفسیر براي بندي دسته این از دیگر

  . شود مین

 به توجه بدون ذینفعان کارگروه ،بعد مرحله در

 ترتیب به مدل هر در شده کسب امتیاز به توجه با  را اساسی هاي مدل از یک هر اولویت ،کارکرد هر در شده کسب نمره

  : اند کرده مشخص زیر

  اطالعات مدیریت براي موجود هاي فناوري : سالمت پایش.1

 عمومی سالمت هاي اورژانس و ها کننده تهدید زمینه در مداخله و تحقیق :مخاطرات بررسی و تشخیص.2

 خطر هنگام در ارتباطات  :مندسازيتوان و آموزش ،رسانی اطالع.3

   اجتماعی هاي مشارکت :مردم مشارکت.4

 سالمتی هاي فوریت با برخورد براي ریزي برنامه :برنامه و سیاست تدوین.5

 اصالح در مشارکت :امنیت کننده تأمین و سالمت محافظ مقررات و قوانین.6

 :دسترسی عدم صورت در ها مراقبت ركتدا تضمین و نیاز مورد سالمتی خدمات دریافت براي مردم هدایت.7

 فردي سالمت خدمات با مردم ارتباط از اطمینان

 سالمت در رهبري ارتقاي :عمومی و فردي سالمت خدمات هیارا براي ماهر کار نیروي وجود از اطمینان.8

 عمومی

 شهرستان سالمت نظام ارزشیابی  :فردي و جامعه خدمات ارزشیابی.9

   پژوهش و آموزش عالی سساتؤم با ارتباط :مشکالت هاي لح راه و نوآوري در تحقیق.10

0 20 40 60 80 100

نمره کل

پایش وضعیت سالمت

شناسایی و بررسی مشکالت و مخاطرات سالمت جامعه

اطالع رسانی ،توانمند سازي و آموزش

بسیج مشارکت جامعه

تدوین سیاستها و برنامه هاي حمایت کننده

تدوین و اجراي قوانین و مقررات

هدایت مردم براي دریافت خدمات وتضمین تدارك

اطمینان از وجود نیروي کار ماهر

ارزشیابی

تحقیق
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 شناسایی را ضعف نقاط توان می ،اصلی کارکردهاي  به مربوط استاندارد هاي مدل از یک هر هاي پرسش به مراجعه با

 فوریت حیطه 5 ابزار، این در استاندارد مدل 30 مجموع از بندي جمع در. رسید راهبردها به ها آن یابی ریشه با و کرد

  :دارد رسیدگی

 در ارتباطات سالمت، محافظ مقررات و قوانین اصالح در مشارکت ،اطالعات مدیریت براي موجود هاي فناوري «

  .»عمومی سالمت در رهبري ارتقاي ،سالمتی هاي فوریت جهت ریزي برنامه خطر، هنگام

 و آموزش ادغام دلیل به 9 کارکرد بخش در نامه پرسش که بود این استان در ابزار این آزمایش دستاوردهاي از یکی

  . شود می پیشنهاد و دارد ضرورت زیر هاي اقدام به پرداختن رو این از .شد بومی ایران در سالمت خدمات

حرکتی ایجاد براي ها استان بندي رتبه و شهرستان سطح تا  ها استان دیگر عمومی سالمت کارکردهاي تعیین 

   استانی سالمت نظام در نو

ملی سطح در پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت عمومی سالمت کارکردهاي یینتع   

استان سطح در مدل همین اجزاي از استفاده با عمومی سالمت پایش نظام ایجاد  
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  نیقزو استان سالمتي ارتقا در بخشی بین همکاري هاي ارزش

 تدوین در چه که است مشترکی هاي ارزش بر تفاهم بخشی بین همکاري جلب فرایند در اصلی هاي فعالیت از یکی

 منشورهاي و سالمت بنیادین مفاهیم و متون بررسی با .کند می کمک اندرکاران دست به آن اجراي در چه و برنامه

 آن اصالح و بحث با که شد نویس پیش ها ارزش محور 10 جهانی سطح در گذشته دهه سه طول در شده منتشر جهانی

 چاپ به کنندگان مشارکت کلیه ویژه پمفلتی در سپس .رسید تصویب به استان غذایی امنیت و سالمت ورايش در

   .گرفت قرار مردمی مشارکت هاي همایش و ها کارگروه بحث محور و رسید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.است داریپا توسعه محور سالم انسان میمعتقد ما.1

 گریکدی بر متقابل اثرات که شود یم شامل را يمعنو وی اجتماع ،یروان ،یجسم ابعادی سالمت میمعتقد ما .2

.دارند

 ازین آني ارتقاي برا همگان مشارکت به و دارد یاجتماع علل مردم سالمت مشکالت ازی بخش میمعتقد ما.3

.دارد

 ،یدولت يها بخشی مساع اشتراك وي همکار گرو در مان هجامع سالمتي ارتقا در تیموفق میمعتقد ما.4

.  استی ردولتیغ وی خصوص

.باشد مردم سالمت عادالنهي ارتقا و حفظي راستا در دیبا استان یعمومي ها استیس میمعتقد ما.5

 استان سالمت هاي هدف بهی ابیدست محرکهي روین ،مؤثر نقد وي ساز تیظرف ،يزیر برنامه میمعتقد ما.6

.است

  .است جامعه سالمتي ارتقا هیپا مردم مشارکت میمعتقد ام.7

 ها ينوآور وی نیدي ها آموزه ،یعلم شواهد بر ها سازمان توسط سالمت دهنده ارتقا مداخالت میمعتقد ما.8

. بود استوارخواهد

.دهد پوشش را جامعه فیضعي ها گروه اول درجه در دیبا ها سازمان توسطی سالمت مداخالت میمعتقد ما.9

 صیتخص دری مهم اریمع» مردم سالمت عادالنهي ارتقا و حفظ از ها سازمانی عمل تیحما« میمعتقد ما.10

  .است ها سازمان به منابع
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  استان ریزي برنامه هاي کارگروه گزارش خالصه :سوم قسمت

   سالمت و کودکی دوران تکامل کارگروه

 مراقبت و تکامل کیفیت که است داده نشان تحقیقات

 در افراد سالمت کننده پیشگویی ،افراد کودکی دوران

 انعقاد زمان از دوران این .است زندگی بعدي هاي دوره

 این منابع برخی در(شود می شروع مادر رحم در نطفه

 حدود تا و) هست نیز نطفه انعقاد از قبل شامل حتی دوره

 ما دینی هاي آموزه با گفته این .یابد می ادامه سالگی 7- 8

 پایه را زندگی اول سال هشت تکامل و رشد که نیز

 تطابق داند، می زندگی دوران سایر در افراد رفتارهاي

 بیش  یافته توسعه کشورهاي در سالمت هاي خانه  وزارت و تحقیقاتی مراکز از برخی در موضوع اهمیت دلیل به. دارد

 کودکان، به مرتبط حقوق و قوانین قطع طور به. اند گرفته نظر در کودکی دوران تکامل رصد براي را شاخص 100 از

 و بازي کیفیت مدرسه، از قبل آموزش ،والدین و ها خانواده بهداشتی سواد ،مشارکت دولت، کالن هاي سیاست

 تالش و دوران این در مضر هاي آلودگی از تممانع ،حوادث ویژه ایمنی هاي استاندارد نیاز، مورد اجتماعی تسهیالت

  .هستند مؤثر کودك مناسب تکامل در همه و همه ها رسانه

ذینفعان   

 استان بهداشت مراکز ،کودکان هاي بیمارستان وسیما، صدا بهزیستی، سازمان وشهرسازي، مسکن وپرورش، آموزش

 توسعه کانون و آسیا کودکان رشد( دولتی غیر هاي سازمان، امداد خانواده،کمیته روانشناسی مشاوران ها، وشهرستان

 بازي اسباب و  شیرمادر شونده جانشین غذاهاي تولیدکنندگان گر، بیمه هاي سازمان ،)ها مهدکودك

  استانی و ملی حقایق 

از بیش یعنی(دهد می تشکیل را استان جمعیت% 5/7 سرشماري آخرین در استان سال 0- 4 جمعیت 

.)سال 5 زیر کودك 86000

در درصد این دهد، می پوشش را سال 6 زیر کودکان جمعیت از% 17 فقط کشور کل هاي کودك مهد ظرفیت 

 براي مانعی نیز ها خانواده توسط  ها کودك مهد از استفاده براي فرهنگی موانع البته که است% 8 قزوین استان

. است آنان مندي بهره
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هفت و شوند می مراقبت استان روستایی مهد 30 و ريشه مهدکودك 54 در سال هر کودك 6000 حدود 

 بازي،( خالقیت پرورش جسمانی، تحرك و ورزش گروهی، و فردي بهداشت تغذیه، شامل خدمت

 ارایه) شناختی  و هیجانی( ذهنی رشد و ایمنی ،)کار واحد( زندگی هاي مهارت ،)پایه ریاضیات کاردستی،

  .شود می

دخیل آن بروز در را محیطی عوامل که است خون هاي سرطان استان سال 10 زیر کودکان در سرطان ترین شایع 

.دانند می

و جامد نیمه و جامد مواد با تنفسی هاي راه شدن بسته آب، در شدن غرق ترافیکی، حوادث عامل چهار فقط 

 1382 سال در را  سال 5 زیر کودکان حوادث علت به مرگ موارد% 70 از بیش شعله و داغ مواد با سوختن

. است داده تشکیل

دانند می ضروري ها پارك در کودکان خالقیت و ذهن تقویت براي را بازي وسایل استان کارشناسان که این با 

 آن پیرامون محیط و وسایل سازي ایمن در ضعف ها، پارك محیط بودن ناامن و گذاري سرمایه به کم عالقه اما

.است فضاها این توسعه براي موجود موانع از

براي مالی محدودیت  کودك، مهدهاي ارزیابی ضعف ،آنان دستمزد بودن کم و کودك مهد مربیان کمبود 

 ممکن موانع جمله از) هستند مسکونی اغلب که( مهدها فضاي محدودیت ها، کودك مهد امکانات توسعه

. است

  استان مهم يها فرصت برخی   

مهدها در حوادث براي کودکان بودن بیمه و مهدها در کودکان بهداشتی پرونده تشکیل 

بودجه هاي ردیف تعیین و استان درمان و بهداشت هاي شبکه در کودکان مراقبت نظام يها برنامه بودن جاري 

   آن براي اختصاصی

استان بهزیستی سازمان در) 123( اجتماعی اورژانس اندازي راه  

سالمت با مرتبط هاي پروژه و مالی يها حمایت به نیازمند کودکان از کننده حمایت خیرین وجود  

اختالالت و جسمی ،ذهنی ماندگی عقب دچار افراد و معلولین ،ایتام از حمایت براي باال اجتماعی سرمایه 

  رشد

8( کودکان تکامل بهبود و پرورش براي بستري عنوان به روستا و شهر در خصوصی کودك مهدهاي وجود %

  )استان سال 6 زیر کودکان
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کودکان امور به رسیدگی باتجربه حضورقضات با استان خانواده هاي دادگاه در بهشع دو وجود  

بهزیستی سازمان اجتماعی معاونت توسط آزاري کودك در مداخله و پیشگیري طرح ارایه   

 و راهنمایی معاونت و قزوین شهرداري ترافیک و ونقل حمل سازمان توسط کودکان به ترافیک آموزش 

  رانندگی

کودکان ونقل حمل به مربوط نقوانی وجود  

کودکان براي سازي برنامه در سابقه با افراد و قزوین استان مرکز سیماي و صدا وجود  

مشکالت   

 نوزاد بودن باال(اربارد مادران آسیب آزاري، کودك ها، کودك مهد پایین ظرفیت سال، 5 زیر کودکان حوادث و سوانح

 زمان وزن کمبود با همراه بهنگام تولد رحمی، درون رشد تأخیر و تولد زمان نوز کمبود با همراه هنگام زود تولد: نارس

  ضعیف رسانه پروري، فرزند هاي مهارت ضعف ،)تولد

ها حل راه   

  راهبردي هاي هدف )الف

 نصف به آزاري کودك و سال 6 زیر کودکان  در کاهش: 1 هدف 

  مدرسه شروع ايبر 4 درجه تکاملی درجه با درکودکان%  50 افزایش: 2 هدف

  کنونی% 30 میزان به کودك و مادر سالمت هاي شاخص بهبود: 3 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش طلبی، حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  :1 هدف هاي پروژه

  کنونی میزان نصف به سال 6 زیر کانکود در آزاري کودك و حوادث کاهش 

 سال 6 زیر درکودکان آزاري کودك و حوادث پیشگیرانه مداخالت و  مسبب عوامل و علل وضعیت، تحقیق.1

 آن توزیع و کودکان حوادث در ذینفع مجریان ویژه بروشور طراحی و استان

حادثه مسبب تموقعی هر در استان اولویت در هاي موقعیت فیزیکی سازي ایمن پروژه اجراي.2

 طریق از آن مفاد بر نظارت و» درکودکان حوادث از پیشگیري«استانی نامه آئین  ابالغ و تصویب تدوین،.3

!!!مردمی مشارکت دبیرخانه و بهداشتی هاي شبکه
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  : 2 هدف هاي پروژه

    مدرسه شروع براي 4 درجه تکاملی درجه با درکودکان% 50 افزایش

1388 سال در ها کودکستان و ابتدایی مدارس در کودکان تکاملی رجهد یت کنونیوضع تعیین براي تحقیق.1

 هزینه با کنونی تعداد برابر سه تا استان شده بندي اولویت مناطق در بازي محل و کودك مهد تأسیس پروژه.2

سالمت خیرین

 نیکنو برابر دو میزان به استان شده بندي اولویت مناطق در کودك بیمارستانی هاي تخت اندازي راه.3

 استان در آن اجراي و  استان سال 6 زیر کودکان کلیه اجباري بیمه راهکارهاي تدوین.4

 آموزشی بسته تدوین  ،کودك حقوق رعایت با ارتباط در ولینؤومس مردم مهارت و نگرش آگاهی، سنجش.5

 مردمی، کتمشار دبیرخانه طریق از آن توزیع والدین، ویژه کودکی دوران تکامل بروشور صورت به نیاز مورد

  %  80 از بیش پوشش با  کار هاي محل و  پست استان، هاي رسانه

 گزارش با همگام کودکی دوران تکامل بروشور در مندرج فرمان هر براي جذاب تلویزیونی برنامه 5 اجراي.6

)برنامه 50( استان مطبوعات در آن

 تکامل در پدران نقش و پروري فرزند هاي مهارت کارگاهی و آموز خود آموزشی بسته استقرار و طراحی.7

)زایشگاه از ترخیص مانند ممکن هاي گلوگاه در(جدید والدین براي کودك

 دبیرخانه و کار محل کودك، مهدهاي طریق از والدین  کلیه براي  پروري فرزند هاي مهارت بروشور توزیع.8

  مردمی مشارکت

 بر تأکید با  والدین  مشکالت به پاسخگویی براي »کودکی دوران تکامل مشاور صداي« تلفن ایجاد.9

   روستاییان دسترسی

  :3 هدف هاي پروژه

  فعلی% 30 میزان به کودك و مادر سالمت هاي شاخص بهبود 

 و نوزادان ومیر مرگ و سال یک زیر میر و مرگ سال، 5 زیر میر و مرگ هاي شاخص بهبود راهکارهاي بررسی.1

    آن% 30 کاهش برنامه تدوین و مادران مرگ

 و مادر سالمت به مربوط هاي شاخص کاهش به مربوط هاي پروژه اجراي مالی تأمین براي طلبی یتحما.2

   برنامه اول سال در کودك
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% 50 تغییر براي ناخواسته حاملگی از جلوگیري و شیرمادر با تغذیه ترویج اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.3

 نآ مالی تأمین و برنامه پایان تا نظر مورد رفتار  در

 برنامه دوم سال از کودك و مادر سالمت هاي شاخص بهبود به مربوط هاي پروژه اجراي.4

 مراقبتمراکز به روستاها از ویژه مراقبت به نیازمند نوزادان سریع انتقال راهکارهاي کردن اجرایی و تدوین.5

  نوزادان ویژه

 اندازي راه و برنامه اول سال پایان تا بودجه تأمین و نوزادان ویژه مراقبت مراکز هاي تخت به استان نیاز بررسی.6

 برنامه دوم سال در آن

 در سیاست سند تدوین و ها بیمه نقش و دولتی خصوصی، بخش در کودك و مادر از مراقبت کیفیت بررسی.7

  باره این
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   عالی و عمومی آموزش کارگروه

 اکنینس آموزش با بیشتر سالمت و بهتر زندگی به امید

 ،بیشتر درآمد باالتر آموزش با افراد. دارد ارتباط جامعه

 تر ایمن شغل و بهداشتی هاي مراقبت به بهتري دسترسی

 به نگاه بهبود( آینده براي بیشتر گذاري ارزش.  دارند

 موجبات بهتر شناختی هاي مهارت و اطالعات و )آینده

 هکرد تحصیل افراد در را خطر کم رفتارهاي براي ترجیح

  از باالتر سواد سطح با افراد دیگر سوي از .آورد می فراهم

 برخوردارند تري قوي اجتماعی شبکه و بهتر اجتماعی طبقه

 از بعضی نقش سالمت بر اثر ارزیابی براي آموزش  حوزه در. هاست آن سالمت ارتقاي در عاملی نیز خود این که

 ،دانشگاهی تحصیالت درصد ،مختلف مقاطع در تحصیل ترك و نام ثبت درصد مانند هایی جنبه .است مهمتر ها جنبه

 که چرا گذشت مدارس بهداشت حیطه نقش از  توان نمی .مندي بهره و آموزش کیفیت زن، و مرد سوادي بی درصد

 و مشاوره ،يا هیتغذ خدمات ،یبهداشت مراقبت ،مدرسه طیمح سالمت سالمت، آموزش چون مهمی موضوعات

 را بدنی تربیت همچنین و جامعه و خانواده مدرسه، تعاملي ها برنامه  ،مدرسه کارکنان سالمت يارتقا ،یروان سالمت

 فرصت عنوان به باید که است هایی محیط از نیز  اي حرفه و فنی آموزش مراکز و نظامی مراکز در آموزش. گیرد می بر در

  . برد نام ها آن از سالمت ارتقاي

ذینفعان   

 خمینی، امام المللی بین دانشگاه آزاد، دانشگاه فرهنگی و دانشجویی معاونت هاي حوزه استان، پرورش و آموزش

 آموزش مرکز ،جوانان ملی سازمان ،علمیه حوزه استان، هاي دانشگاه دیگر و نور پیام دانشگاه پزشکی، علوم دانشگاه

 آموزي سواد نهضت نظامی، هاي نیروي سربازان آموزش واحد اي، حرفه و فنی

  استانی و ملی حقایق   

نیروي 60 استان در .دارد وجود آنها% 60 براي فقط بهداشتی مربیان و است 220,000 استان آموزان دانش تعداد 

 هاي زمینه در را آموز دانش 220,000 باید که اند فعال مدرسه 600 در سالمت و بهداشت زمینه در متخصص

 .دهند تعلیم زیست محیط و سالمت
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درصد روستایی و شهري موقعیت دو هر در و سوادند با استان روستاییان% 77 و رنشینانشه% 90 حدود 

. است مردان از کمتر زنان باسوادي

پنجم برنامه انیپا تا رود می انتظار. است نفر 148,000 استان سوادان یب تعداد 1385 سال سرشماري برابر 

. گیرند قرار آموزي سواد پوشش تحت سال 50 ریز افراد هیکل توسعه

مشکالت نیمهمتر از اعتبارات کمبود و رانیمدي کار مشغله ها، خانواده ییجو مشارکت هیروح بودن نییپا 

.هاست خانواده با تر یفیک و شتریب ارتباط برقراري در انیمرب و ایاولي ها انجمن

با را مردم و ویاندانشج طرف دو هر که است استان در اجتماعی مسائل از یکی دانشجویان نبودن بومی 

.کند می روبرو هایی چالش

سال 14-16 نیسن دری واقع لیتحص پوشش کاهش و%  4 حدود ییراهنما دوره در لیتحص ترك نرخ 

.است% 67 حدود

روستایی مناطق در دبیرستان و راهنمایی تحصیلی پوشش کمبود   

سنجش طرح طبق استان نوآموزان دری دندانی دگیپوسي باال وعیش

دانشجویان وسالمت سالمت بر آموزش اثر وضعیت تحلیل براي مربوط هاي شاخص و اطالعات کمبود 

یجهان وي کشوري آمارها به نسبت  انیدانشجو در اضطراب وی افسردگي باال وعیش

یی دانشجوي ها طیمح و ها خوابگاه در مواد مصرف سوء و گاریس مصرف شروع در کننده نگران شیافزا

بهداشتی، حمام بهداشتی، هاي سرویس و ها توالت: ساکن جمعیت با آموزشی فضاهاي نبودن استاندارد 

 بهداشت اتاق ها، خوابگاه مشاوره، مراکز

1387 سال در اعتیاد ملی پیمایش مطابق جوانان در اعتیاد و نوجوانان در سیگار مصرف رشد روبه شیوع  

 استان مهم يها فرصت برخی   

همچنین و آموزان دانش سالمت براي تخصیص و محیطی زیست عوارض تدریاف و استان بودن صنعتی 

  مردم آموزش

در ها آن نقش و استان در التحصیلی فارغ از بعد اشتغال و فرصت یک عنوان به غیربومی دانشجویان حضور 

   توسعه

این پوشش تحت جمعیت به بهداشتی مسائل رسانی اطالع براي آموزش بخش انسانی هاي شبکه از استفاده 

   حیطه
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25 %جمعیت مجموع در دهند می تشکیل دانشجویان را% 10 و آموزان دانش را استان جمعیت 

. است سالمتی يها شاخص در تغییر براي فرصت گیرندگان آموزش

سالمت آموزش براي موقعیتی عنوان به استان در متعدد دانشگاهی آموزشی مراکز وجود 

شاخصطهیحبخش

 آموزش

    لیتحص به شاغل پسران  و دختران درصدتیجنس

 لیتحص به شروع

 

  متوسطه ویی راهنما ،ییابتدا دوره در نام ثبت خام زانیم

)یعموم( کرده لیتحص فرد کهی سنوات تعدادلیتحص ادامه

)یعال وی عموم(شده اخذی لیتحص مدرك نیآخر 

یلیتحص مختلفي ها دوره در نیمردود تعداد متوسط

  يماریب لیدل  هب سال طول در لیتحص محل از بتیغي روزها تعداد متوسطلیتحص از بتیغ

  )روستا/شهر(محل و موزانآ دانش جنس ،)یخصوص/یدولت( نوع دوره، کیتفک به مدارس تعدادلیتحص محل

  انیدانشجو تیجنس و آموزشگاه نوع کیتفک به مختلف مقاطع در دانشجو تعداد

کالس در دانشجو/موزآ دانش تعداد

  آموزان دانشی آموزش سرانهیآموزش اعتبارات

  آموزان دانشی بهداشت سرانه

ت
دما

خ
 

ت
ش

دا
به

 
س

دار
م

ش
آموز

 
ت

الم
س

)یکودک نیسن مطالعات دیگر و نیکاسپ( مدرسه ن،کارکنانیوالد آموزان، دانش سالمت سواد

کارکنان ن،یوالد ان،آموز دانشي برا سال در سالمت آموزش جلسه ساعت/نفر تعداد

  سال در استاني مایس و صدا از نوجوانان و کودکان سالمتي ها برنامه پخش ساعات تعداد

ترب
ی

 ت
دن

ب
ی

...ییروستا/يشهر جنس، دوره، کیتفک به استان دری صبحگاه ورزش برنامه پوشش تحت مدارس نسبت

استان در مدارس آموزان دانشی ورزشي فضا سرانه

استان مدارسی زشور اعتبار سرانه

یلیتحص مختلفي ها دوره در استان مدارس ورزش ساعات متوسط

ي برا که سال 15-24ی سن گروه در مراقبت نظام اطالعات ای و نیکاسپ طرح اساس بر(ی بدن تحرك تیوضع

  )رواست هم انیدانشجو

ت
مراقب

 
ها

ي 
شت

دا
به

ی

استان در نرم به موجود بهداشتی مرب تعداد نسبت

)است% 100 احتماالً که سنجش طرح جز(استان مختلفي ها دوره آموزان دانشی بهداشتي ها بتمراق پوشش

)پرورش و آموزشي ها فرم اساس بر(مختلفي ها يماریب) بروز( به ابتال روند

 طرح..) وی دمیپیل پریه خون، فشار کم، تحرك ،یچاق و وزن اضافه(دارریواگ ریغي ها يماریب عوامل تیوضع

نیکاسپ

  ) رستانیدب در توام یا دوگانه واکسن جمله از(جدول اساس بر ونیناسیواکس تیوضع
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ت
دما

خ
 

ذا
غ

و 
 

ذ
تغ

هی

آموزان دانش در غذا مصرفي الگو تیوضع

رستوران/بوفهي دارا مدارس نسبت

مدرسه ریش طرح پوشش

محروم مناطق گانیرا هیتغذ برنامه پوشش

وزن کم/چاق/وزن اضافهي دارا آموزان دانش نسبت

  )دارریواگ ریغ مراقبت(خانواری مصرف روغن

شاوره
م

و 
 

ت
دما

خ
 

ت
الم

س
 

ن
روا

 گاریس و مواد به ابتال زانیم جمله ازي  رفتار/یروان اختالالت به مبتال آموزان دانش نسبت

پرورش و آموزش با همکار مشاوره مراکز تعداد

   شاغل  انمشاور تعداد نسبت

ت
الم

س
 

ح
م

ی
ط

مدارس کل به)ينوساز و زیتجهي استانداردها اساس بر شده ساخته( پیت مدارس نسبت

مدارسی آموزشي فضا سرانه

 کل بهی بهداشتي ها يغذاخور/ها بوفه نسبت

کل بهی بهداشت کارتي داراي خور غذا/بوفه کارکنان نسبت

عیما صابون ستمیس از برخوردار مدارس نسبت

ندارداستا شیسرما/شیگرما لیوسا از برخوردار مدارس نسبت

نشانی آتش لوازم به مجهز مدارس نسبت

استانداردی بهداشت سیسروي دارا مدارس نسبت

   زلزله برابر در مقاومتي دارا مدارس نسبت

ارتقا
ي 

ت
الم

س
 

ن
کارکنا

یدرماني ها مهیب از کارکناني برخوردار نسبت

سال طول در مدرسه کارکناني برا سالمت آموزش جلسات تعداد

 مشاوره خدمات بهی دسترسي رادا کارکنان نسبت

   مدرسه کارکنان در )یروان وی جسم(ي ماریب به ابتالي ها زانیم 

برنامه
 

ها
ي 

سه
در

م
و 

  

جامعه

...)و ارانی بهداشت سالمت، مروج(استان در سالمت انهیجو مشارکتي  ها برنامه از کی هر پوشش متوسط

 سالمتي ها ضمونم با انیمرب و ایاول انجمن جلسات تعداد متوسط

 ،یآموزش و ونیناسیواکسي ها جیبس( سال در مدرسه از رونیبي افض در شده  اجرا سالمتي ها برنامه تعداد

  ...)و هوای آلودگیی مایراهپ ط،یمحي پاکساز ،يکوهنورد و دو مسابقات

  

مشکالت   

 در سالمت پرخطر رفتارهاي ،دبیرستان و راهنمایی هاي دوره در روستایی دختر آموزان دانش نام ثبت نسبی کمبود

 سالمت خدمات و سالمت وضعیت نبودن شفاف و توجه قابل بومی غیر دانشجویی جمعیت حضور آموزان، دانش

   .)است دانشجویی جمعیت استان جمعیت% 10 از بیش( آنان
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ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

% 20 به استان آموزان دانش  جمعیت در )چاقی سیگار، تغذیه، تحرکی، کم( جسمی خطر عوامل از هریک: 1 هدف

  )کاهش% 5 سال هر( برسد پایه سال

  دبیرستان و راهنمایی مقاطع روستایی دختران در نام ثبت%    50 افزایش: 2 هدف

 اعتیاد، ایمن، جنسی روابط حوادث، تغذیه، نظر از ویژه به پایه% 30 میزان به دانشجویان سالمت سطح ارتقاي: 3 هدف

  اضطراب و افسردگی الکل، ،سیگار

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  :1 هدف يها پروژه

 پایه سال% 20 به اناست آموزان دانش  جمعیت در )چاقی سیگار، تغذیه، تحرکی، کم(  جسمی خطر عوامل از هریک 

)کاهش% 5 سال هر( برسد

  اول سال در  استان  آموزان دانش پرخطر رفتارهاي و عوامل از مراقبت منظا استقرار.1

  و مدارس در آن سازي نهادینه نظام و سالمت مروج مدارس )هماهنگ( جامع برنامه  تصویب و تدوین.2

 و راهنمایی دبستان، دوره سه هر براي اول سال در شهر و روستایی سطح دو در  مربوط آموزشی بسته

   اول سال در دبیرستان

 مروج مدارس برنامه استقرار طریق از پرخطر رفتارهاي کاهش برنامه اجراي منابع تأمین براي طلبی حمایت.3

 دانش هاي انجمن و  مدارس کارکنان مربیان، و اولیا هاي انجمن گذاران، سیاست( روستا و شهر در سالمت

 اول سال در )جامعه اعضاي و آموزي

 بهداشتی مربی سالمت، کارشناس( سالمت مروج مدارس برنامه مجري شوراي و تیم آموزش و تأمین.4

   برنامه دوم سال در )....و

 تمام براي آموز دانش سالمت شناسنامه تکمیل با  الزم موارد ارجاع و شده طراحی برنامه طبق خدمات ارایه.5

     ضروري هاي پایه

   سالمت مروج مدارس ذینفعان مختص  اي رسانه يها برنامه اجراي و طراحی.6
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 )مراقبتی خود و زندگی هاي مهارت سالم، زندگی شیوه( بهداشتی سواد درسی واحد کردن اجباري.7

  : 2 هدف هاي پروژه

 دبیرستان و راهنمایی مقاطع روستایی دختران نام ثبت در%   50 افزایش

 روستایی دختران کردن نام ثبت کم یا نکردن نام ثبت علل و پراکندگی خصوص در مطالعه.1

 و راهنمایی هاي دوره در روستایی دختران نام ثبت افزایش براي اجتماعی بازاریابی برنامه اجراي و تدوین.2

   دبیرستان

 شوراهاي توسط  )کشور توسعه چهارم برنامه قانون نامه آئین در مندرج( اجباري تحصیالت ضوابط اجراي.3

 پرورش و آموزش مشارکت با روستا و شهر میاسال

  : 3 هدف هاي پروژه

 اعتیاد، ایمن، جنسی روابط حوادث، تغذیه، رفتارهاي در ویژه به پایه% 30 میزان به دانشجویان سالمت سطح ارتقاي

 روانی و الکل و سیگار

 اولویت در هاي حیطه در دانشجویان سالمت پایه وضعیت تعیین براي تحقیق.1

 و علمی هاي انجمن کلیه و ها دانشگاه همکاري با دانشجویان سالمت ارتقاي هماهنگی شوراي تشکیل.2

   دانشجویی هاي معاونت به دانشجویان پایه سالمت خدمات بسته ابالغ و تدوین استان، دانشجویی فرهنگی

 و سیگار ترك اب،اضطر و افسردگی يها ي بیمار اعتیاد، براي  ویژه به سالمت خدمات مشاوره مراکز افزایش.3

  سالم زندگی شیوه قوانین و موفق تحصیل هاي روش

 سالمت ارتقاي هماهنگی شوراي طریق از یاندانشجو پایه سالمت خدمات بسته اجراي بر نظارت.4

دانشجویان

  

  

  

  

  

  

  



)1387-1392(استان راهی براي توسعه سالم، المت استان قزوینبرنامه جامع س 

    اشتغال کارگروه

 به را سالمت شغلی ناامنی و بیکاري منظر دو از اشتغال

 و کار محل از غیبت ،سردگیاف و اضطراب. اندازد می رطخ

 خود و درمانی مراکز به مراجعه افزایش  وري، بهره کاهش

 آن، خطرزاي عوامل و قلبی يها ي بیمار افزایش  گزارشی،

 ،)...و ریوي ها، سرطان(کار از ناشی يها ي بیمار

 عوارض جمله از خانگی هاي خشونت و شغلی نارضایتی

 اجتماعی عوامل زا حیطه این به گذاران سیاست توجهی کم

 بر حوزه این اثرات بررسی براي .است سالمت بر مؤثر

 زنان کار، کودکان( پذیر آسیب کار جمعیت کار، ارگونومی و ایمنی  ،بیکاري درصد بررسی جز اي چاره افراد سالمت

 شغلی، يها ي بیمار سالمت، ارتقاي براي کار محل فرصت از مندي بهره ،)رسمی غیر بخش ها، مهارت کم کار،

 حیطه به مربوط هاي شاخص مهمترین از تعدادي زیر جدول درفهرست. نیست شغلی امنیت و کار محل در استرس

  :تاس آمده سالمت و کار

  ها شاخص  ها زیر حیطه  هاي کار حیطه

ي
ار

ک
بی

  

  .باشند میزان بیکاري افرادي که داراي چتر حمایتی دولتی وغیر دولتی می  داشتن حمایت

  .باشند ونه چتر حمایتی و درآمد میگکه فاقد هر يبیکاري افراد 

  هاي سنی، تحصیلی، زنان و مردان  در گروه  توزیع

ل
غا

شت
ا

  

  )سوادان معلولین جسمی، روانی، زنان سرپرست خانوار و بی(هاي خاص  درصد اشتغال، اشتغال گروه  اشتغال

  نوع شغل، حذف شغل، قطع رابطه کاري   امنیت شغلی

در آمد وامکانات رفاهی، عوامل محیطی کار، تخصص وآموزش، قابلیت هاي جسمی و : رایط کارش  رضایت شغلی

  روانی، میزان مشارکت فرد در سازمان، عوامل جغرافیایی و فرهنگی قوانین حمایتی عام و خاص 

  ثر در اشتغال وسرمایه گذاريؤهاي م قوانین و مقررات و سیاست

  
ذینفعان   

 اداره  ،يکشاورز جهاد سازمان  ،یاجتماع نیتأم سازمان ،يا وحرفهی فن آموزش کل اداره  ،یاجتماع امور و کار کل اداره

 بازنشستگان، کانون ري،گلش و کشوري بازنشستگی اداره ،)ره(ی نیخم امام امداد تهیکم  ،یستیبهز سازمان تعاون، کل

ي ها هیاتحاد  کار،ی اسالمي شوراها کانون  ان،یکارفرما انجمن معادن، و عیصنا اداره ،یصنعتي ها شهرك شرکت

  .یبازرگان وی صنف امور مجمع ها، بانک ،یصنف
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  استانی و ملی حقایق   

مصاحبه ،یاجتماع وامور کار وزیر( است دهیرس 6/9 به3/12 از1387 سال در کشور دري بیکار نرخ 

  .)1387مرداد اول هفتهی ونیزیتلو

86 سال در استان کاریب تیجمع نیقزوي استانداري گذار هیوسرما اشتغال کارگروه رخانهیدب گزارش به 

ي کاریب نرخ. باشد می 7/9 مردان و 4/19 زنان در که 8/10 نرخ با باشد، یم نفر 39458) وباالتر سال10(

  .است بوده درصد 2/9 کار وزارت گزارش طبق نیقزو استان 85 سال

استاني ها یابیکار مراکزي ها تیفعال و نیقزو استانی اجتماع امور و کار سازمان وگزارش آمار براساس 

 انواع معرض در نفر 100,000حدود در خانوار بعد به توجه با و باشد یم  نفر 21038 استان کاریب تیجمع

. باشند یمي کاریبی اجتماع _یرواني ها بیآس

بوده نفر 685ی گروه رس به 19571 نیقزو استان»  تعاون« دربخش اشتغالی متقاض کننده نام ثبت تعداد 

 نفر 607) 1387(سال دری ستیبهز سازمان توسط  مختلفي ها گروه در شده تیحما افراد تعداد  است،

  .است بوده

عیصنا –اریس –زندان –پادگان –ثابت محل يها تیموقع در نفر 55737 تعداد) 86-82( سال پنج در 

ی فن آموزش کل اداره« توسط  ماهه 18 رحط و کارخانه جوار –یسرپرست ماتیتعل –کار ضمن –ساختمان

  .اند گذرانده را الزمي ها آموزش نیقزو» استاني ا وحرفه

تهیکمی تیحما خدمات پوشش تحت افراد تعداد. باشند یمي کاریب مهیب پوشش تحت نفر 5741 تعداد 

  .باشد یم مددجو نفر 55000 حدود در 1386 سال در) ره(ی نیخم امام امداد

که درصد41 نیقزو استان دری افسردگ شیوع میزان 1378 سال يبیمار و سالمت طرحي کشوری بررس در 

) %8/20(يکشور زانیم از هم آن درصدکه 5/25 اضطراب زانیم و باالتر اریبس%) 21(ي کشور زانیم از

. بودند داده اختصاص  را اضطراب و یافسردگ زانیم نیباالتر کاریب افراد و دار خانه زنان و است بوده باالتر

داند یمی عموم جمعیت 100,000 در 9/3  را مرگ به منجر میزان که قزوین استان دری خودکش ساالنه آمار در 

.دهند یم لیتشک بیکار افراد  را درصد پانزده به نزدیک و دار خانه زنان را افراد درصد 50

نیقزو البرزی صنعت شهر هاي کارخانه از کیی در آناني کار شیفت با کارگرانی روان وضعیتی بررس در 

 فتیش که یکارگران و اند داشتهي بهتر وضعیت دیگران به نسبت وعصر صبح ثابت شیفت در شاغل کارگران

ي آمار لحاظ از دارند بعدازظهر ای شب ثابت فتیش و ثابت فتیش کهی کارگران به نسبت اند داشته گردش در
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 کارگران دیگر به نسبتي بیشتر) دیگران باي درگیر و اضطراب –یافسردگ( مشکالت  دار یمعن طور وبه

. اند داشته

انجام به نسبت بهورزان% 42 حدود قزوین استان بهداشتي ها خانه بهورزان یشغل رضایتی بررس در  

  .داشتندی نارضایت زنان زا بیشتري دار یمعن طور به آقایان و بودهی ناراض کارخود

مختلف سنی هاي گروه در سالمتی نیازهاي به نسبت قزوین استان در مردم انتظارات و ها برداشت بررسی در 

 و امنیت مشکالت ،ياقتصاد مشکل روان،ي ها بیماري جادیا وي کاریب: است بوده اولویت در زیر مشکالت

ی هماهنگ عدم وي ریپذ مهاجر وی نینش شهر رشد ،ضابطهي جا به رابطه شدن نیگزیجا شغلی، رضایت

 مصرف و ادیاعتي هانهیزم در مخصوصاً آن ازی ناشي امدهایپ وي کاریب جوانان،ي کاریب ت،یجمع با امکانات

 وي هنر ،یرفاه امکانات فقدان درآمد، کمبود وی اجتماعي ها مهارت فقدان مخدر، مواد و کاذبي داروها

 جواناني برا ژهیو بهی حیتفر

ارتباط با مشکالت سالمتی مردم استان عدم در  روستا و شهر اسالمی شوراهاي و ها سمن  نظرات بررسی در

سهم معلولین  و کمبود قانون براي حمایت از افراد با مشکالت سالمتی ویژه، % 3جذب  دستورعملاجراي 

.ها در این حیطه استخراج شده است به عنوان اولویت آن عوارض وي کاریب موقت، و ناامن اشتغال

  استان مهم هاي فرصت برخی   

کشور مختلف نقاط به ونقل حمل مسیر در استان گرفتن قرار

استان در گذاري سرمایه برايی وخارجی داخل گذاران هیسرما رغبت زانیم شیافزا   

ازین مورد هیاول مواد هیته در سهولت   

پایتخت( کشور مصرف و دیتول عمده بازار به عیسری کینزد(  

استان دری لیتبد عیصنا توسعه امکانو ی غني کشاورز بخش وجود   

استقرار تیمحدود وجود لحاظ به استان در اشتغال شتریب توسعه وی صنعتي ها تیفعال شتریب توسعه امکان 

  تهراني شهر منطقهي لومتریک 120 شعاع در دیجد عیصنا

یصنعت ،ي،کشاورزياقتصادي ها بخش دری شغلي ها فرصت وجود  

ها استان سایر به نسبت نطقهمي ها شهرستان و استان دري گذار هیسرما توجه قابل تیامن   

استان دری خدمات وی صنعت ،ياقتصاد مختلفي ها بخش دری فن و متخصصي روهاین ادیز تعداد وجود   

صنعت بخش دری صنعتي ها شهرك تعداد شیافزا   
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نیاز مورد انسانی نیروي به دسترسی و اي حرفه و فنی آموزش مراکز و  استان هاي دانشگاه تعدد 

استان در متعدد اریابیک مراکز وجود   

مشکالت   

 به کار محل از استفاده عدم کار، محل در استرس ،سالمت بر ي معینقراردادها از برخی منفی اثر ،%)5/9( بیکاري

  .خاص هاي گروه اشتغال از حمایت قوانین اجراي ضعف شغلی، حوادث  سالمت، ارتقاي فرصت عنوان

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

 )استان در بیکاري% 2 کاهش( آینده سال 5 عرض در نفر 10,000 براي اشتغال ایجاد: 1 هدف

  فعلی% 10 میزان به معین قراردادهاي کاهش: 2 هدف

  فعلی% 50 میزان به استان کاري هاي محل در حوادث و استرس میزان کاهش: 3 هدف

  شده بندي اولویت موارد% 20 در کار محل در سالمت ارتقاي يها برنامه اجراي :4 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانهو 

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف هاي پروژه

: )استان در بیکاري% 2 کاهش( آینده سال 5 عرض در نفر 10000 براي اشتغال ایجاد

 بخش در کار خالی هاي ظرفیت و کار گاندجوین مهارتی و کاري سوابق شناسنامه تشکیل و شناسایی پروژه.1

 امور و کار سازمان اطالعاتی بانک بین) فصلی( اي دوره مند نظام ارتباط ایجاد و استان دولتی و خصوصی

 از کارفرمایان کانون و ها اتحادیه دولتی، خصوصی، بخش نیازهاي و سو یک از )کاریابی مراکز و( اجتماعی

دیگر سوي

 نام ثبت نیروهاي کلیه براي آن برگزاري و بیکاران ویژه سطح سه در کارآفرینی عمومی آموزش  دوره طراحی.2

)خصوصی هاي بانک از مالی تأمین با( سربازي خدمت و متوسطه آموزش دوره در همچنین و کننده

  اي حرفه و فنی آموزشی سساتؤم در ارفرمایانک طرف از شده اعالم نیازهاي در کار متقضی نیروهاي آموزش.3

 محوریت با گذاران سرمایه به آن معرفی و استان در اشتغال ایجاد و گذاري سرمایه هاي بسته شناسایی پروژه.4

)برنامه اول سال(  کارگروه
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 ادایج از )...و وام ویژه تسهیالت عوارض، مالیات، کاهش( حمایت نامه آئین بر نظارت و اجرا تدوین،.5

)برنامه اول سال(قزوین استان ویژه گذاران سرمایه توسط اشتغال

 برنامه تدوین و گرفته وام جمعیت در» بازده زود هاي بنگاه«سیاست بهبود هاي فرصت و ها موفقیت بررسی.6

   طریق این از افراد اشتغال براي عملیاتی

  و خانوار سرپرست زنان شامل ویژه ايه جمعیت کارگیري به نامه ینئآ  اجراي بر نظارت و بازنگري تنظیم،.7

  معلولین

 فعلی% 50 میزان به بازنشستگان مجدد اشتغال کاهش برنامه اجراي و تدوین.8

 20 اجراي و استان سطح در گیري تصمیم و گذاري سیاست برد با استان در کار تحقیقاتی هاي اولویت تعیین.9

 اولویت در تحقیق

  : 2 هدف هاي پروژه

 فعلی%  20 میزان به معین قراردادهاي کاهش

 ارایه و معین قراردادهاي افزایش در مؤثر عوامل و علل تعیین و معین يقراردادها وضعیت سنجش.1

 سال در% 5 میزان به معین قراردادهاي کاهش براي کارفرمایان مشارکت با استان در اصالحی راهکارهاي

 و کاري کم فرهنگ با مقابله( اجتماعی و فردي زندگی در  متعهدانه کار فواید مورد در مردم سازي آگاه.2

 مردمی مشارکت دبیرخانه و رسانه طریق از )تنبلی

  : 3 هدف هاي پروژه

 فعلی% 50 میزان به استان کاري يها محل در حوادث و استرس میزان کاهش

 با طلبی حمایت سند تصویب و تدوین و »استان کار يها محل در حوادث و استرس« میزان سنجش.1

    نامه آئین قالب در استان کار اسالمی شوراهاي و  کارفرمایان شارکتم

 افزایش  و مربوط هاي نامه آئین و کار طب و اي حرفه بهداشت خدمات از کارفرمایان مندي بهره موانع بررسی.2

 کنونی%  50  میزان به آن پوشش

 شده بندي طبقه واحدهاي درصد 60 در MSDS رعایت به لزاما.3
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  : 4 هدف هاي پروژه

  شده بندي اولویت موارد% 20 در کار محل فرصت در سالمت ارتقاي يها برنامه اجراي

 سیگار، چاقی،( استانی شایع خطر عوامل خصوص در ارک محل در سالمت ارتقاي اجرایی ستهب تدوین.1

 مردمی مشارکت دبیرخانه نزدیک همکاري با )تحرکی کم و تغذیه زندگی، هاي مهارت

 يها محل% 5 سال هر( رنف 35 باالي کاري يها محل% 20 در کار محل در سالمت ارتقاي هبست اجراي.2

 )کاري

 و کار شبکه ذینفعان همکاري با سالم زندگی شیوه بروشور با نفر 35 زیر کاري هاي محل کارگران آموزش.3

   مردمی مشارکت دبیرخانه

 برنامه پایان تا  1389 سال يابتدا از  مجوز دریافت گلوگاه در کارفرمایان کلیه آموزش.4
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  : شهرسازي و مسکن کارگروه

  حیطه میان که است شده داده نشان متعدد تحقیقات در

 افراد روانی و جسمی سالمت با شهرسازي و مسکن

 از ارتباط این. دارد وجود دار معنی ارتباط ساکن

 سکونت محل بهداشت مانند گوناگون هاي جنبه

 جوندگان، و حشرات وجود و رطوبت رادون، ،دما(

 دوش، توالت، سالم، آشامیدنی آب ،بهداشت

 ،)ویالیی یا نشینی آپارتمان ،یخچال و آشپزخانه

 و  اجاره یا خرید خانه، درون دسترسی(مندي بهره

 شامل یطیمح کیفیت اجتماعی، تسهیالت به عادالنه دسترسی( شهرسازي ،)اتاق و جا فراهمی جمله از خانه شلوغی

 سقوط،( امنیت و ایمنی و )زیبایی و سرزندگی شهر، سیماي سبز، فضاي شهري، مبلمان ترافیک، آلودگی،

 صدا، هوا، آلودگی سوختگی، گاز، با مسمومیت ،سربی مواد ،دارو بودن دسترس در جمله از خانه درون مسمومیت

 سالمت بر مسکن اثرات بررسی در بنابراین. دارد اهمیت )سکونت محل اطراف و خانه در آن از ترس یا جنایت و جرم

 و سالمندان ،کودکان ویژه به پذیر آسیب هاي گروه نیاز به توجه. کرد بررسی را مرتبط يها شاخص باید نیز مردم

  . کند می تکمیل را ها تحلیل این نیز ها خانمان بی

ذینفعان   

   مهندسین جامعه خصوصی، بخش رسانه، تعاون، اداره شهرسازي، و مسکن اداره ها، دهیاري و ها شهرداري

  استانی و ملی حقایق   

شود می اعالم% 42 حدود است پذیر آسیب زلزله برابر در که استان مقاوم ریغ بافت زانیم.

يکار نازك مصالح ،%40 تا 30: يکار سفت مصالح. است زمین به متعلق ساختمان نهیهز% 50 تا 40 حدود :

 کاهشي برا سازندگان هیکلی سع چون. %10 تا 5: عوارض و %5 تا 2: یومهندسی فن خدمات ،%30 تا 20

 از عمده طور به کاست، عوارض و مصالح ،زمین هاي هزینه از توان ینم و است ساختمان شده تمام متیق

 کاهش جهینت در و ساختمان تیفیک آمدن نییپا موجب که کنند می نظر صرف مهندسی وی فن خدمات

  .شود یم آن مقاومت
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نیانگیمي دارا نیقزو شهر در حداقل مسکن اجاره و مسکن ،نیزم متیق موجود شواهد اساس بر سفانهأمت 

  .آید می حساب به کشور پرهزینه شهرهاي جزو و است کشور کل از باالتر متیق

100 %اناستي شهر مناطق% 100  و بوده دسترس در و سالمی دنیآشام آبي دارا نیقزو استاني شهر مناطق 

 .است مناسبی بهداشت توالتي دارا

هاي استاندارد از کمتر استان سبز فضاي و تفریحی و ورزشی اجتماعی، و فرهنگی هاي سرانه وضعیت 

  : است کشوري

سبزي فضا سرانهیحیوتفری ورزش سرانهیاجتماع وی فرهنگ سرانه  

7/05/1  2/0نیقزو استان

1510استاندارد

کمترکمترکمترسهیمقا جهینت

بهبود ،منظر و دید ،یعیطب منابع تیفیک از حفاظت چون مهمی موارد شهرسازي دری طیمح تیفیک طهیح 

 با ها يکاربر مناسب قیتلف ،...)و منظر صدا، هوا،(ی طیمحي ها یآلودگ از پیشگیري وی بهداشت طیشرا

 فاضالب، آب،(يشهر نیادیبني ها ساخت ریز نیمأت ،ادهیپ انسان اسیمق باي شهري فضا جادیا ونقل، حمل

 مشکالتی استان در کدام هر موارد این که شود می شامل را  سواره و ادهیپ مناسبی دسترس و ...)ویی روشنا

. دارد

میتنظ)2 ،)یخیتار تداوم وی فرهنگ تیهو حفظ( مطلوب رمف)1 شامل يشهری سرزندگ و اتیح طهیح 

 مختلفي عملکرد نیتام دریی توانا و تنوع)3 ،جامعهي ررفتاي الگو با متناسبي شهري فضاهاي کالبد

 اوقات گذراندن وی سرخوش وی شادماني برا ییها فرصت و امکانات نیتأم وي شهر انتخاب)4 ،يشهر

 است یاجتماع وي اقتصاد توامي ها تیفعال کار و کسبي برا مناسبي ها مکان و فضاها نیتأم) 5 ،فراغت

.روست روبه مشکل با نیقزو استان در5 و 4 ،2 ،1 موارد طهیح نیا  در

خرد شهر، سطح در ساز و ساخت ازی ناشی ساختماني ها نخاله بودن پراکنده نظیر مشکالتی زیبایی جنبه از 

 وي شهر سبزي فضاها کمبود ،نامناسبي ها يجو ،يشهر مبلمان از نامناسب استفاده ،نیزم قطعات بودن

 نما در متخصص ریغ افراد از استفاده و  اجرا وی طراح دری هنگهما عدم ،موجودي فضاها نامناسبی طراح

. شود می مشاهده يشهری طراح وي ساز
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توالت حمام، داشتن ،سالمی دنیآشام آب بهی دسترس طهیح ریز 5 به ساختمان بهداشت و سالمت طهیح 

  . است مواجه شکلم با معموالً آخر مورد دو که دارد بستگی یمیاقل شیآسا و مناسبي رینورگ ،یبهداشت

  استان مهم يها فرصت برخی   

استان یمهندس نظام سازمان 

حوزه این در فعال مردمی مشارکت بازوهاي و  نهاد مردم يها سازمان وجود   

استان سطح دری دانشگاه متخصصي روهاین وجود  

روستاها و شهرها در فرسودهي هابافتي سازمنیا هاي بودجه و ها نامه آئین  

دسترس در و گسترده هاي وريافن و علمی منابع ،المللیبین فنی تجربیات و هاکمک  

وابسته هاي دستگاه دیگر وي شهرساز و مسکن سازمان در مجرب کارکنان وجود  

بنا نهیزم در روز به و دیجد نیقواني اجرا نهیزم در استان بودن شرویپ   

ي روستاها دري هاد  طرح و ییروستا منازل به وام پرداخت صورت بهیی روستا مناطقي بهساز طرحي اجرا

  استان

فدك مانندی حیتفر و سبزي فضاها جادیا  

استان در خطر معرض در نقاط بودن مشخص   

استان سطح در مسکن و بنا نهیزم در گوناگون مطالعات انجام  

ساختمانی مهندس نظام نیقوان نیتدو   

استان اي رسانه يها فرصت   

2800 نامه ئینآ و ساختمان شناسنامه وجود  

 آور الزام رای رانیا خانواده و فرد هري برا نیاز با متناسب مسکن حق کهی اساس قانون 31 اصلاتکا به 

  . سازد می

مشکالت   

 مقاومت و رفته کار به مصالح نظر از استاني ها ساختمانی منیا بیضر بودن نییپا استان، در سبزي فضا سرانه کمبود

 نور، ه،یتهو فاضالب، آب، نظر از ساکنان شیآسا وی راحت لیوسا نبودن کامل خانه، درون وادثح بروز احتمال زین و بنا

  ....و آشپزخانه،
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ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

 محدود از ناشی حوادث کاهش و  روستا و شهر در تناسب به% 30 میزان به راحت و مقاوم ایمن، خانه افزایش: 1 هدف

% 50 میزان به منازل ایمنی بودن

   برنامه پایان تا مسکن بدون پذیر آسیب شهروندان مسکن از%  40 تأمین: 2 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

 نبود ایمن کم از ناشی حوادث کاهش و  روستا و شهر در تناسب به% 30 میزان به راحت و قاومم ایمن، خانه افزایش

%50 میزان به منازل

 تدوین و منازل راحتی و ایمنی مقاومت، وضعیت سنجش نظام و لیست چک استقرار و  تدوین براي مطالعه.1

 سازي مقاوم نامه آئین با ادغام یا و منازل راحتی و ایمنی بر نظارت نامه آئین

 از استفاده با برنامه اول سال در روستاها و شهرها کلیه در منازل راحتی و ایمنی مقاومت، وضعیت سنجش .2

    مهندسین جامعه و مردمی نیروهاي

  مردم و مسکن تأمین انیمجر  گروه دو ویژه »سالم و ایمن خانه« آموزشی بستهی طراح    .3

 دوم سال در ولؤمس هاي سازمان و  مردم براي ها رسانه طریق از سالم و ایمن خانه آموزشی يها برنامه اجراي.4

  پنجم و چهارم سوم، هاي سال در ها آن تکرار و برنامه

 دوره طراحی و خصوصی سساتؤم طریق از)کار نازك و کار سفت کارگران( ساختمانی کارگران ساماندهی.5

 وزارت ،ها بیمه همکاري با کار مجوز صدور و مراکز این توسط ساختمانی کارگران ویژه آموزشی و توجیهی

  اي حرفه و فنی آموزش مرکز و کار

 ساخت  کنونی هاي روش هزینه با آن مقایسه و» سالم و ایمن خانه« سناریوي شده تمام هزینه زمینه در مطالعه.6

 مسکن
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 از جلوگیري براي ساختمانی مصالح عرضه و تولید ساماندهی و نظارت نامه آئین در بازنگري یا تدوین.7

 خود طریق از نظارت و مربوطه سندیکاهاي طریق از آموزش راهبردهاي از استفاده با تقلبی مصالح فروش

    ها آن

 و ایمن خانه« زمینه در مردم به  مشاوره دادن براي) ساختمان کلینیک( گویا تلفن یا مرکز استقرار و طراحی.8

  »سالم

 کارگروه( ذیربط مرجع در  ها ساختمان سازي مقاوم بر نظارت بودن ضعیف راهکارهاي و موانع بررسی.9

بناي ساز مقاوم مقررات و ها نامه آئین مفاد اجراي براي عملیاتی برنامه تدوین و )بحران

   شهرداري توسط مردم  هفرسود هاي بافت بازسازي تسهیالت هیارا نامه آئین اجراي یا و تدوین.10

   سالم و ایمن خانه جهت در مردم اقدام براي  آن معرفی و تشویقی هاي نامه آئین تدوین.11

) ها انگیزه و ها مهارت و کمبودها( استان در ایمن و سالم خانه بخش انسانی نیروي مدیریت براي مطالعه.12

  :2 هدف يها پروژه

 برنامه پایان تا مسکن بدون پذیر آسیب شهروندان مسکن از%  40 تأمین 

 استان اقلیمی شرایط با متناسب راحت و یمنا ارزان، مسکن نمونه یک ساخت و مطالعه.1

  خیرین و دولتی سوبسید ها، بانک طریق از آن مالی منابع تأمین و مسکن بدون افراد%  20 براي هزینه برآورد.2

 سال هر در  یرپذ آسیب شهروندان از% 10 مسکن تأمین بر نظارت.3

  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

   بدنی تربیت و تفریحات کارگروه

 نسبتاً وي اراد آزادانه، استی تیفعال حیتفر

 ماده در . خودی ابیباز وی نیبازآفري برا ختهیخودانگ

 حق کس هر« است آمده بشر حقوقی جهان هیاعالم 24

 محدود به ویژهه ب و دارد حیتفر و فراغت استراحت،

 همراهي ادواري ها یمرخص و کار ساعات معقول بودن

 را فرد فراغت اوقات . »است حق يذ حقوق دریافت با

  کند می دوری شناخت ستیزي ها تیمحدود و کارها از

یی اتکا خود وی ابیخود به تا دهد یم فرصت او وبه

  با ها فعالیت این. است شده سالمتی ابعاد از معنوي و اجتماعی  روانی،  جسمی، اثرات با تفریحات ارتباط. ابدی دست

 زندگی، کیفیت ارتقاي ،جوامع در تفریحات نهایی اثرات عمجمو در. شود می همراه زیست محیط به احترام افزایش

 قضایی و پلیسی  و اجتماعی سالمتی، هاي هزینه کاهش و اقتصادي تولید افزایش زندگی، به امید افزایش ،بیشتر نشاط

 اتتفریح گرفت بهره جداگانه ي حیطه دو در ها شاخص تحلیل از توان می جامعه تفریحات تحلیل براي. است شامل را

 دادن گوش تلویزیون، تماشاي مانند جسمی و ذهنی کمتر فعالیت با هاي سرگرمی شامل و خانه در اغلب( فعال غیر

 امور  ،یباغبان ،يسفالگر ،یآموزش وی دستي کارها: بیشتر ذهنی فعالیت با آمیخته هاي سرگرمی و موزیک و رادیو به

 و ذهنی جسمی، حیطه سه  در و خانه بیرون اغلب( فعال یحاتتفر و )کامپیوتري کار و نشریات کتاب، خواندن ،يهنر

 تئاتر، سینما، به رفتن  پارك، در زدن قدم  و ورزش فردي، و جمعی  هاي مسافرت و گردشگري همچنین و اجتماعی

  . )!خرید حتی و موزه سرا، فرهنگ

ذینفعان   

 و استانداري بانوان امور پرورش، و وزشآم شهرسازي، و مسکن اداره ،)همگانی هاي ورزش( بدنی تربیت سازمان

 ،يشهردار اسالمی، ارشاد و فرهنگ سازمان گردشگري، سازمان ورزشی، اماکن توسعه شرکت پزشکی، علوم دانشگاه

ي هاکانون نهاد، مردمي هاسازمان ،)کار کل اداره ها، دانشگاه مسلح،ي روهاین( ها یبدن تیترب  شهر،ي شورا  ها، رسانه

 و صنفی امور مجمع  شهرداري، هنري فرهنگی سازمان و شهرداري  ادارات،ی ورزشي ها تهیکم ،بازنشستگان

  .استان گانه 5 يها دانشگاه بدنی تربیت ايه دانشکده
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  استانی و ملی حقایق   

 مباحث به ها آن از هیچیک که شود می منتشر سال در نسخه 000/598/3 تیراژ با مجله و نامه هفته روزنامه، 36 استان در

  .ندارد اختصاص سالمت و زیست محیط

  

موجود تیوضعشاخص
مطلوب تیوضع

)استاندارد( 

مربع متری سانت 6/0 در 6/0مربع متر31/0)ورزشی اماکن توسعه شرکت تعریف مطابق ،یسازمان( روبازی ورزشي فضا سرانه

مربع متری سانت 4/0 در 4/0مربع متر 06/0)ورزشی کناما توسعه شرکت تعریف مطابق ،یسازمان( سرپوشیدهی ورزشي فضا سرانه

مربع متر1  چهارم برنامه انیپا در مربع متر372/0  )ورزشی اماکن توسعه شرکت تعریف ،مطابقیسازمان( استانی ورزشي فضا سرانه

مربع متر1  چهارم برنامه انیپا در ربعم متر225/0)ورزشی اماکن توسعه شرکت تعریف ،ی،خصوصی،دولتیسازمان(استانی ورزشي فضا  کل سرانه

مربع متری سانت 6/0 در 6/0مربع متر 018/0استان در نفر هري ازا به بانوانی اختصاصی ورزشي فضا سرانه

مربع متر 1مربع متر 17/0)ورزشی اماکن توسعه شرکت تعریف مطابق ،یسازمان( شهري ورزشی سرانه

مربع متر 1مربع متر 80/0)ورزشی اماکن توسعه شرکت تعریف مطابق ،یسازمان( روستایی ورزشی سرانه

%5%5تیجمع کل به افتهی سازمان ورزشکار تعداد نسبت

صد در 3%07/3تیجمع کل به مرد افتهی سازمان ورزشکار تعداد نسبت

صد در 7/2%9/1تیجمع کل به زن افتهی سازمان ورزشکار تعداد نسبت

الیر10000  چهارم برنامه انیپا درالیر5592استان در نفر هری ورزش اعتبار سرانه

قهیدق 30ندارد وجود اطالعات)دقیقه(نفر هري برا روز هر دری ورزش تیفعال زمان مدت

روز 7ندارد وجود اطالعات)روز(نفر هري برا هفته هر دری ورزش تیفعال زمان مدت

اتیه 50اتیه 43فعالی ورزشي هاأتیه تعداد

صد در 30%2/15تیجمع کل بهی همگان ورزش شیهما 16 در کننده شرکت افراد نسبت

صفرنفر8611 سال دری ورزش صدمات اثر در ریم و مرگ تعداد

صفرنفر 8524 سال دری ورزش صدمات اثر در ریم و مرگ تعداد

)86(ی ورزش مهیب وانعن به شده دریافت مبلغ کل ازی ورزش نیمصدوم به شده پرداخت مبلغ نسبت

باشگاه 300باشگاه 175استان دری خصوصي هاباشگاه کل تعداد

صد در 15ندارد وجود اطالعاتاستان تیجمع بهی مصرفی ورزش زاتیتجه نسبت

صد در 20ندارد وجود اطالعاتاستان تیجمع بهی مصرف  ریغی ورزش زاتیتجه نسبت

صد در 35ندارد وجود اطالعاتاستان افتهی سازمان ورزشکار تیجمع بهی مصرفی ورزش زاتیتجه نسبت

صد در 45ندارد وجود اطالعاتاستان افتهی سازمان ورزشکار تیجمع بهی مصرف ریغی ورزش زاتیتجه نسبت

صد در 5ندارد وجود اطالعاتی ورزشي هاکالس کل به) افرادي ماریب برحسب(ی تخصصی ورزش آموزشي هاکالس نسبت

مسابقه 1000مسابقه 525)استان سطح در و 86 سال در( شده برگزاری استان مسابقات عدادت

کالس 1000کالس 85184 سال در شده برگزاری همگانی آموزشي هاکالس تعداد

--استان در  )روز در( فرد هر فراغت اوقات ساعات متوسط

--ناستا در)  هفته در( فرد هر فراغت اوقات ساعات متوسط

روز 10-)فرد هري برا) (سال در روز به(ی استان داخل مسافرت تعداد

روز 10-)فرد هري برا) (سال در روز به(ی استان خارج مسافرت تعداد

مربع متر 5-)مربع متر( استان در سبزي فضا سرانه

مربع متر 3-)مربع متر( استان در حگاهیتفر و پارك سرانه

مورد 30مورد 18استانی عیطبي هاگردشگاه تعداد

ساعت 1ساعت2نفر هري برا روز در) کننده سرگرم يبرنامه( ونیزیتلوي تماشا ساعت متوسط
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موجود تیوضع)ادامه( شاخص
مطلوب تیوضع

)استاندارد( 

روز در ساعت 1استان در ساعت به هفته/ روز در فرد هر در) فراغت اوقات صرفي برا( نترنتیا از استفاده زانیم

هفته در ساعت 2سال در کباری تیجمع% 7/15استان در فرد هر در هفته در فرهنگسرا و تئاتر نما،یس از استفاده زانیم

هفته در ساعت 4استان در روز در فرد هر دری حیتفر ای دیخر مراکز در زدن  پرسه ،يرو ادهیپي برای مصرف زمان زانیم

نفر هري برا سال در بار 1استان در 86 سال دري هنر ،یورزشي کالسها از استفاده نسبت

ماه در ساعت 2استان در ماه/هفته دري هنر ،یورزشي هاکالس از استفاده ساعات متوسط

هفته در ساعت 1نامشخص استان در فرد هر در نتی نت،کاف می،گياانهیراي بازي برای هفتگ/ روزانهی مصرف ساعت زانیم

صد در 10%5نهیهز کل به) الیر( سال دري شهر خانوار کی دری سرگرم و حاتیتفري برا شده صرف نهیزه نسبت

صد در 6%7/3نهیهز کل به) الیر( سال دریی روستا خانوار دری سرگرم و حاتیتفري برا شده صرف نهیهز نسبت

سال در فرد هر دری مصرفي هانهیهز به درآمدزا حاتیتفر نسبت

ی فرهنگ امکانات با مسجد 1000مسجد 1000استان تیجمع بهی مذهبي ها تیفعالي فضاها نسبت

یصندل 1 نفر 100 هري برافرد هر به استان دری سرگرم وي هنری آموزشي هاکالس تیظرف نسبت

نفر 10000ي برا هرکتابخانهنفر 14349يبرا کتابخانه هراستان تیجمع به هاکتابخانه نسبت

نفر هري برا کتاب 5نفر هري برا کتاب 5/2فرد هر به استاني هاکتابخانهي هاتابک نسبت

استان تیجمع به استاني ها کتابخانه مطالعه سالني فضا سرانه

%10% 095/0تیجمع کل به هستند کتابخانه عضو کهي افراد نسبت

دیمف برنامه درصد 30%31نیقزو مرکزي مایس و صداي ها برنامه کل بهی ورزش –ی حیتفري ها برنامه پخش نسبت

یصندل 1 نفر 100یصندل 1 نفر 556 هراستان تیجمع به فرهنگسرا و تئاتر – نمایسي هاسالن سرانه

صفرنامشخصاستان تیجمع به سالم نای سرگرم به لیمتما افراد نسبت

%95%33مردم نظر از استان دری حیتفري فضاها در تیامن احساس  زانیم

%95%29استان در امنی حیتفري فضاها نسبت

%95%34استان در منیای حیتفري فضاها نسبت

صفرهاگاهح یتفر دری ناامن جادیا علت به شده ریدستگ افراد تعداد

-هاگاهح یتفر دري ریدرگ جهت بهی اجتماع تیامن سیپل مداخله تعداد

%25%19ناستا سمن کل بهی ورزش –ي هنر سمن زانیم

ساعت 1ساعت 7/1فرد هر در روز بهی قیموس به سپردن گوش ساعت متوسط

نفر 50000نفر 8620000 سال دری ورزش مسابقات تماشاگران تعداد متوسط

صفر-ستیز طیمح بري شهر خارج حاتیتفر بیآس زانیم

صفر  - برگشت ابلق ریغي ها زباله از طیمح نمودن آلوده اثر در ستیز طیمح بیتخر زانیم

بوده غیرفعال نوع از اغلب کشور در مردم تفریحات 1379 سال در ایرانیان رفتارهاي و ها نگرش مطالعه بقط 

   .است استاندارد مقادیر از بیش تلویزیون تماشاي و

هماهنگ و متولی سفانهأمت که هستند دخیل مردم تفریحات مدیریت و ریزي برنامه در سازمان 15 حدود 

 .نیست مشخص ها سازمان این دهکنن
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  استان مهم يها فرصت برخی   

مؤسسه 10 حدود(ها تعاونی و ها سمن و)ورزشی(نبرد نامه هفته(

بدنی تربیت کل اداره به متصل ها اداره از یک هر در سازمانی تشکیالت   

و تاکستان  ،قزوین میاسال آزاد ،)ره( خمینی امام المللی بین هاي دانشگاه در بدنی تربیت دانشکده وجود 

   آگاه مربیان و متخصص نیروهاي افزایش راستاي در قزوین نور پیام فراگیر و زهرا بوئین

ب بند اعتبارات% 1 اجراي راستاي در قانون 160 ماده هايدستگاه کلیه در بدنی تربیت هايکمیته وجود 

  چهارم توسعه برنامه قانون 117 ماده

تربیت و هنر فرهنگ،(استانداري ریزيبرنامه شوراي ذیل در سالم تفریحات و بدنی تربیت کارگروه وجود 

  )بدنی

استان در بانوان ورزشی هیأت 34 و آقایان ویژه ورزشی هیأت 44 وجود   

کشور برتر هاياستان از یکی عنوان به استان در یافته سازمان ورزشکار نفر 60000 از بیش وجود   

بخش به دولتی ورزشی اماکن واگذاري خصوص در برنامه قانون 88 ماده و 44 اصل واگذاري جرايا 

   بیشتر وريبهره و اشتغال جهت در دولتی غیر و خصوص

بدنی تربیت و قزوین شهر به همگانی جهانی فدراسیون رئیس توسط جهان رويپیاده پایتخت رتبه کسب 

   استان

سالن 2 زنی کلنگ و شهرستان هر در بانوان ورزشی سالن 4 احداث با بانوان ورزش توسعه به کل اداره جهتو 

  قزوین در دیگر

خصوصی بخش به وام صورت به اعتباري تسهیالت و فعال ورزشی هايباشگاه به بالعوض تسهیالت ارایه   

استان بدنی تربیت اطالعات و آمار واحد در ورزشی اماکن اطالعات بانک ایجاد   

ساعت 3 میزان هب راهنمایی مدارس در ورزش ساعت قانون وجود   

هاصبح ساعات در سازمان ورزشی اماکن از رایگان استفاده براي بدنی تربیت سازمان با نامه تفاهم وجود 

  )هستند غیرفعال(

تفریحی و ورزشی فرهنگی مراکز احداث براي آن زیاد مساحت و فدك یا باراجین جنگلی پارك وجود   

هاكپار  کلیه در صبحگاهی ورزش هايایستگاه وجود   
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سفرهاي و ایرانگردي سازي فعال عنوان به سفرکارت خصوص در اجرایی هايدستگاه کلیه مشارکت 

   تفریحی

عنوان به کشور فرهنگی میراث سازمان در استان آثار 300 از بیش ثبت( استان در تفریحی فرهنگی آثار وجود 

   فراغت اوقات سازي غنی در مردم منديبهره منظور به ) کشور در اول رتبه

استان تفرجگاه بزرگترین عنوان به الموت منطقه وجود استان، در انبارها آب و قدیمی مساجد و هاموزه وجود 

 گردشگر و توریست جذب براي

مشکالت   

 کم تیامن بانوان، براي ویژه به متیق ارزان و دسترس دری ورزش وی حیتفري فضاها کمبود ح،یتفر و تحرك کمی زندگ

 ها، محله ورزشي ها ستگاهیا ،کمبودیبدن تیترب و حیتفر به مرتبطی علم مطالعات کمبود ،یحیرتفي فضاها در

 و ورزشي برای آموزش وی تخصص امکانات کمبود ،يرو ادهیپ و  سواري دوچرخه دری فرهنگ وي شهرساز مشکالت

 کارگران و سالمندان در حیتفر

ها حل راه   

  راهبردي هاي هدف )الف

  ورزشی يها برنامه در  ویژه رفتار یا خاص هاي گروه مشارکت% 30 افزایش: 1 هدف

 دو( کنونی برابر 2 میزان به ها دهستان و شهرها از یک هر در امن تفریحی و ورزشی فضاي عادالنه توسعه:  2 هدف

  )سبز فضاي سرانه شدن برابر

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف

ورزشی يها برنامه در  ویژه رفتار یا خاص هاي گروه مشارکت% 30 افزایش

ورزش و تفریح در یخصوص وی  دولت ادارات کارگران و بازنشسته سالمندان مشارکت برنامه استقرار.1

 از همگانی استفاده ،یورزشی حیتفري ها طیمح در زنان حضور« براي ماعیاجت بازاریابی  برنامه استقرار.2

  ها سمن و نبرد نامه هفته مشارکت با» روي پیاده توسعه و  استان شهرهاي در دوچرخه
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 شوراهاي و سندیکاها طریق از  کارگران تفریحات و ورزش توسعه براي کارفرمایان تجربه تبادل همایش.3

   اعضا این توسط عملیاتی يها برنامه تدوین و کارگران اسالمی

   بدنی تحرك و ورزش تفریح،  سواد ارتقاي براي ماه در سیما و صدا طریق از ویژه اي برنامه پخش و تولید.4

   فیزیکی تحرك توسعه براي آموزي دانش و کارگري هاي نامه آئین و مقررات بازنگري.5

 طریق از آن استقرار و جامعه در بدنی تحرك و تفریحات توسعه به مربوط تحقیقاتی هاي اولویت تعیین.6

   بدنی تربیت هاي دانشکده

 بر نظارت و  استان هاي شهرستان در ماهانه کنسرتی و فستیوالی برنامه یک برگزاري عملیاتی برنامه تدوین.7

 آن اجراي

!!)ارتقا برنامه و موجود وضع بررسی( مدارس در ورزش ساعت 3 قانون ارتقاي بر نظارت.8

  :2 هدف

% 30 افزایش و فعلی برابر 2 میزان به ها دهستان و شهرها از یک هر در امن تفریحی و ورزشی فضاي عادالنه وسعهت 

  فعال تفریحات

 یارهاي پلیس از استفاده با شهرها تفریحی و ورزشی ناامن اماکن درصد 100 دری تیامن کنترل برنامه استقرار.1

  پارك ویژه

   قزوین استان شهروندان کلیه به ایرانیان ملی و سنتی جمعی و فردي تفریحات معرفی و بازتعریف.2

 به آن مناسب اعالم و  کشور و استان مناطق و  شهرها تفریحی و گردشگري مراکز اطالعاتی بانک تدوین.3

 سازمان محوریت با  ها محله طریق از کشوري و استانی گردشگري يها برنامه تدوین همچنین و مردم

  گردشگري

   آن استقرار هاي هزینه و روش تعیین و »ورزشی تفریحی مرکز« براي مدلی طراحی.4

 برگزاري و استان داران سرمایه و خیرین مشارکت براي ورزش و تفریحات گذاري سرمایه هاي بسته تدوین.5

    ها بسته بازاریابی همایش

   دهستان 46 و شهر 24 در» ورزشی تفریحی مرکز«براي شده طراحی مدل استقرار.6

 براي ویژه به( آن  استانداردهاي تدوین و) ورزشی و تفریحی( محله سبز پارك احداث براي ییاب مکان.7

  )زنان و سالمندان کودکان،
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 در  استفاده بال هاي زمین از استفاده با(  ها محله ورزشی تفریحی پارك احداث و منابع تأمین و مجوز اخذ.8

  )شهرها کلیه

    استان در تفریحات  عادالنه توسعه هماهنگی شوراي نامه آئین تصویب و تشکیل.9

   مرتبط مراکز از یکی در استان مردم ورزش و تفریحات شاخص پایش نظام استقرار.10

 قالب در بانوان سواري دوچرخه ویژه لباس و سواري دوچرخه توسعه براي مناسب دوچرخه طراحی.11

    مسابقه و جشنواره

   محلی صورت به هفته رد بار 3 روي پیاده براي  روي پیاده هاي گروه تشکیل.12

 نظام و  ها سازمان از یک هر در بدنی تربیت و تفریح امور در مجرب کارشناس جذب برنامه استقرار و تدوین.13

   ها آن پرداخت

ورزشی و تفریحی مراکز سیسأت براي عوارض و مالیات کاهش نامه آئین بر نظارت و رسانی اطالع تدوین،.14

 براي ویژه تسهیالت با دوچرخه ارایه و دوچرخه تولید کارخانه یا اه کارگاه ایجاد براي مجوز دو صدور.15

    بانوان و سالمندان و معلوالن جوانان،

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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   معنوي سالمت کارگروه

 سه حداقل معنوي سالمت تحقیقات تاریخچه که این با

 1998 سال در بهداشت جهانی سازمان ،دارد عمر دهه

 در سالمت ابعاد از یکی عنوان به راي معنو سالمت

 .کرد پیشنهادی اجتماع وی ذهن ،یجسم ابعاد کنار

 و ها ارزش ها، نگرش باورها،ي رو بري معنو دگاهید

 وی میوشیبي رو بر و دارد قیعم ریثأت رفتارها

 به بدن و فکري رو ریثأت نیا. گذارد یم ریثأتي ولوژیزیف

ی بررس مطابق. شود یم دهینامي معنوی تندرست نام

 مافوق اثرات و کیولوژیزیکونوروفیسا اجتماعی، حمایت بهداشتی، رفتارهاي قیطر چهار ازي معنو دگاهید ،متون

 ،يماریب از پیشگیري راتیثأت نیا جهینت. گذارد یم ریثأت  افرادی اجتماع وی روان ،یجسم سالمت بر )ناشناخته( طبیعی

 قاتیتحق در که است یدرمان_یبهداشت خدمات از استفاده زانیم کاهشو يماریب تر عیسر بهبود ،يماریب تحمل شیافزا

 و محدود اما متفاوت هاي مدل جامعه افراد یا و فرد معنوي سالمت تحلیل در. است شده داده نشان ها آن ارتباط مختلف

 معنوي رامو انجام زندگی، هدفمندي خداوند، به ایمان و توکل حیطه چهار گرفتن نظر در اما است شده ارایه نقد درخور

.هد می دست به را حیطه این وضعیت  از تري جامع نگاه اخالقیات رعایت نهایت در و جمعی و فردي مذهبی و

ذینفعان   

 علمیه، حوزه اسالمی، تبلیغات سازمان ،)معارف گروهو فقیه ولی گیدنماین، روانپزشکی گروه(پزشکی علوم دانشگاه

 .شهرداري و فقیه ولی نمایندگی دفتر رسانه، مربیان، و اولیا انجمن روانشناسان، انجمن جمعه، ائمه شوراي

  استانی و ملی حقایق   

 از برخی 1383 سال در کشور عمومی فرهنگ شوراي توسط ایرانیان فرهنگی هاي نگرش کشوري پیمایش براساس

: است زیر شرح به استان معنوي سالمت حیطه به مرتبط هاي یافته

هستند» گذشت« خصیصه داشتن رواج به معتقد% 2/79 قزوین مردم میان در .

7/84 %و صداقت رواج%  7/79 و است متوسط حد از کمتر یا متوسط حد در مردم انصاف دارند اعتقاد 

 زیادي درصد که معتقدند% 23 تنها .اندکرده برآورد متوسط از کمتر یا متوسط حد در را جامعه در راستگویی

.مانندمی پایبند خود قرار و قول به مردم از
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 6/61 %و تقلب معتقدند% 7/64 ،دانند می زیاد خیلی یا زیاد را جامعه در تضاد و دورویی میزان 

 در را چاپلوسی و تملق خصیصه رواج میزان% 80 حدود و دارد رواج جامعه در زیاد حد در کالهبرداري

.دانند می باال حد در جامعه

2/42 %یا( زیاد اهمیت مردم% 90 حدود و انددانسته جامعه مهم کالتمش از یکی را دین به توجهی بی 

.دهستن قائل مذهب موضوع براي) زیاد خیلی

حد در را زندگی در خود موفقیت% 47 به نزدیک و دانند نمی موفق زندگی در را خود مردم% 12 حدود 

 آدم و واقعی دیندار توانندنمی مردم امروز که موافقند نظر این با مردم% 63 در .کنند می ارزیابی متوسط

. دهند تشخیص هم از  را  ریاکار و متظاهر

است زندگی مشکالت بر غلبه هايراه بهترین از یکی ایمان و دین معتقدند مردم% 80 از بیش.

کنندمی کمک طلب  خدا از اوقات اکثر یا همیشه مردم% 94 از بیش.

کرد نخواهند فرقی یا و شده تر مذهبی غیر یا مردم آینده سال 5 در معتقدند مردم% 88 از بیش .

اند داده انجام همیشه را خود دینی واجب اعمال مردم از درصد دو و پنجاه.

 یا و گاههیچ مردم درصد چهار و شصت. کنندمی شرکت جماعت نماز در اوقات اکثر یا و همیشه% 25 تنها 

.دانندمی مذهبی کم میزان به را خود ممرد% 12 حدود و اندکرده شرکت جمعه نماز در ندرت به

دارند متوسط اعتماد% 30 و اندك اعتماد روحانیت به مردم% 24 حدود.

و سال 50 باالي سنین در .هستند قائل سیاسی مسائل براي) زیاد خیلی یا( زیاد اهمیت مردم% 45 حدود 

  %).3/34 و% 1/37 بترتیب( است ترپایین درصد این سواد بی افراد

  استان مهم يها فرصت رخیب  

 سالمت به اجتماعی مثبت رویکرد ،اطالعات  متخصص، و متعهد انسانی منابع  مناسب، فیزیکی ساختارهاي وجود

  : است زمینه این در استان مهم يها فرصت از زیر موارد شامل اجتماعی تسهیالت  و معنوي

باشند معنویت مبانی نشر براي سبیمنا بسیار محل تواند می که متعدد مذهبی اماکن مساجد، وجود.

قزوین استان قوي علمیه حوزه وجود 

آسیا کودکان رشد و همیاران گروه مثل نهاد مردم هاي سازمان

امام المللی بین و پزشکی علوم هاي دانشگاه در رفتاري علوم هاي زمینه در وصاحبنظران متخصصان وجود 

).ره(خمینی
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و سجادیه صحیفه البالغه، نهج قرآن،(اسالم ندی در عمیق اطالعاتی ذخایر وجود.(...

استان مردم میان در عمیق معنوي _مذهبی گرایشات وجود 

هستند معنوي هاي زمینه در اطالعات دریافت نیازمند بالقوه که دانشجویی وجمعیت ها دانشگاه .

معنوي سالمت در مؤثر يها سازمان میان هماهنگی ایجاد امکان 

جامعه در معنوي رفتارهاي کردن نهادینه براي مختلف هاي کلتش ایجاد امکان 

جامعه بودن جوان 

جامعه در معنوي هاي فعالیت براي بکر هاي زمینه

مشکالت   

 در خرافی رفتارهاي برخی رواج فرزندان، معنوي تربیت در ها خانواده ضعف شهروندي، حقوق با مردم آشنایی ضعف

 مسائل در افراد سؤاالت و ابهامات به جوابگویی ضعف معنوي، هاي آموزه از اتخراف تفکیک در مردم ضعف رسانه،

 به التزام کمبود رسمی، آموزشی نهادهاي در معنوي _ دینی هاي آموزه دهندگان آموزش  در ضعف دین، و معنویت

 ضد و ها رزشا از مردم شناخت کمبود عبادات، و معنویت ثمرات درك در ضعف ض،یفرا انجام در تزلزل و عبادات

.نوالؤمس وگفتار رفتار میان در تناقض وجود ،ها ارزش

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

  

  کنونی وضع% 20 به استان مردم معنوي سالمت سطح افزایش :1392 سال در اثر سطح در بخش مهم شاخص

  بستري و  سرپایی بیماران به معنوي سالمت خدمات ارایه خدمتی بسته استقرار: 1 هدف

  استان ینمسؤول پاسخگویی از مردم رضایت افزایش: 2 هدف

  کنونی برابر دو میزان به معنوي سالمت اصول از استان مردم% 100 آگاهی افزایش: 3 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و
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   ها پروژه) ج

  :1 هدف

  بستري و  سرپایی بیماران به معنوي سالمت خدمات ارایه خدمتی بسته استقرار 

 برنامه پایان در و  برنامه اول سال در معنوي خدمات ارایه از  بیماران رضایت سنجش.1

    بستري و سرپایی  معنوي سالمت خدمات ارتقاي خدمتی بسته پایلوت و تدوین.2

 خدمتی بسته استقرار فرایند در خدمات گاندهند ارایه  هتوجی و آموزش.3

!!آن بر نظارت و  دولتی بخش در  بیماران به معنوي خدمات  ارایه نظام استقرار  عمل دستور تدوین.4

    : 2 هدف

  استان ینمسؤول پاسخگویی از مردم رضایت افزایش

 )وسیع پوشش به بروشور و بورد لبی تیزر، 20( رسانه طریق از شهروندي حقوق آموزش و تصویب و تدوین.1

)ویژه روزنامه و تلویزیون رادیو، اي دوره برنامه( رسانه طریق از استان ینمسؤول پاسخگویی نظام ایجاد.2

  :3 هدف

  کنونی برابر دو میزان به معنوي سالمت اصول از استان مردم% 100 آگاهی افزایش 

 آخر سال در آن ارتکر و اول سال در استان مردم معنوي سالمت وضع سنجش.1

 و خدمتی بسته تصویب و بررسی ،معنوي سالمت ارتقاي و آموزش بخشی بین همکاري شوراي تشکیل.2

  ها دوره این گذراندن کردن مند قانون

  مردم به آموزش و استدالل تهیه ،معنوي سالمت با متضاد و رایج خرافات مورد در مطالعه.3

  استان سطح در مختلف متخصصین مشارکت با معنوي سالمت اي مشاوره خدمات مراکز توسعه.4

   معنوي سالمت  اي مشاوره خدمات و گویا تلفن ایجاد.5

 معنوي سالمت اصول مورد در... و روحانیون معلمان، ویژه آموزشیي  بسته اجراي و تدوین.6

    مکتوب يها رسانه از آن مجدد انعکاس و تلویزیون از معنوي سالمت مورد در سریالی برنامه تدوین.7

 يها سمن کلیه آموزش و روانشناسان و پزشکان روحانیون، مشارکت با مرتبط معنوي سالمت سمن تشکیل.8

 استان

 مشارکت دفتر طریق از اي دوره صورت به )معنوي سالمت با ارتباط در( سالم زندگی اصول پمفلت.9

!!مختلف واسط يها گروه براي مردمی
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  انرژي و زیست محیط کارگروه

 زیست عوامل جامعه افراد رفتار و کیژنتی عامل کنار در

 میر و مرگ و بیماري مسببان مهمترین از یکی محیطی

 به توجهی بی در ها انسان رفتار اصلی نتیجه پنج. است

 آلوده، خاك آلوده، آب  از است عبارت زیست محیط

 کشاورزي،( آلوده غذایی محصوالت آلوده، هواي

 و آلودگی این. جنگل تخریب و) شیالت و دامی

 و  عروقی قلبی بیماري  کودکان، رشد اختالل تخریب

  وبا، پوستی، يها ي بیمار ها، سرطان تنفسی،

 و محیطی زیست مشکالت پاي رد یافتن. دارد پی در را چشمی يها ي بیمار و مادرزادي عوارض ایمنی، يها ي بیمار

 دامپروري، و کشاورزي: کند می حوزه شش اتاثر بررسی به مجبور را دانشمندان خود تحلیلی شکل در ها آلودگی علل

 و ها زیرحیطه اصلی هاي حیطه از کدام هر. انرژي کاربري و ها ساخت زیر ایجاد بازیافت، جهانی، تغییرات صنعت،

. پرداخت منطقه هر کلی زیست محیط ارزیابی به توان می ها آن استخراج با که گیرد می دربر را ییها شاخص

ذینفعان   

 بهداشت مرکز بازیافت، سازمان کشاورزي، جهاد صنعتی، هاي شهرك شرکت صنایع، کل اداره زیست، حیطم سازمان

 ارشاد و فرهنگ سازمان ،بهداشت دانشکده روستایی، آبفاي شهري، آبفاي روستا، و شهر اسالمی شوراهاي استان،

 مراکز و استان هايبیمارستان بهداشت بر نظارت واحد آموزي، سواد نهضت پرورش، و آموزش سازمان اسالمی،

 دامپزشکی، سازمان سیما، و صدا البرز، صنعتی شهر خانه تصفیه نفتی هاي فرآورده پخش شرکت استان، پرتونگاري

   .استانداري فنی دفتر و استان دادگستري گردشگري، سازمان اسالمی، تبلیغات سازمان

  استانی و ملی حقایق   

است رسیده 67 رتبه به تنزل با 2008 سال در جهان کشور 149 بین در ایران محیطی زیست عملکرد رتبه.

سطح اگر ،یجهاني ارهایمع اساس بر. استی جهان زانیم برابر 10 شمال،ي ها جنگل در خاك شیفرسا 

  .بود خواهدی بحران کشوری طیمح ستیز تیوضع باشد، کشور خاك درصد 25 از کمتر ها جنگل

است انقراض معرض در رانیاي جانور وی اهیگ گونه هس و پنجاه و ششصد و هزار دو .  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

4/1 واسطه به جهان در ریوي يها ي بیمار کل% 2 و ها ناتوانی درصد 4/0 و ریم و مرگ موارد کل درصد 

  . )بهداشتی جهان سازمان( است هوا آلودگی

مورد 1133 آسیا رهقا در 2005 سال در داده رخ وباي مورد 6824 از ،بهداشت جهانی سازمان گزارش مطابق 

  ایران ،بهداشت جهانی سازمان همچنین. است شده منجر مرگ به مورد 11 در و بوده ایران کشور به مربوط آن

.استی بوم ها آن در وبا بیماري که کند می بندي تقسیم کشورهایی جزو  را

تریل 27000 مقدار 1382 سال دري ا جاده حادثه مورد کی در تنها MTBE  شد وارد ستیز طیمح به خالص. 

 آن بهی افزودن مواد و باتیترک نیا با طیمحی آلودگ باعث زینی نفتي ها فرآورده حملي تانکرهاي شستشو

.گردد یم

لتمی سم بیترکي حاو که شود یم دیتول لجن تن 2ی ال 5/1 نیبنزي نگهدار مخازن ازی روبیال هر در 

 اختصاصی نفتي ها فرآورده پخش وي نگهدار ازی اشني ها یآلودگ کنترلي برا .است اتر لیبوت ویترس

ي تانکرها در جرقه ضدي هاپمپ نصب و ینفت مواد حملي تانکرهاي شستشوي برا مخصوصي ها گاهیجا

  .است الزمی واژگون از پسی نفت مواد عیسري آورجمعي برا نفتکش

 ریغ طور به بقیه و هیتخلی نیمع نمکا در آن تن 13 تنها سال در شده دیتولی صنعت پسماند تن هزار 102 از 

  .شود یم دفعی اصول

شود یم داده نسبت زبالهي آور جمع به درصد 65 تا موش و درصد 90 تا مگس ریتکث و رشد .  

450 تا ها ن آ شیره و کیلومتر 32 حدود در مسافتی ماه 6 مدت در دفع، اماکن دری گاه نباتی آفات دفع سموم 

  .کند یم طی را متر

مواد و عناصر از گستردهی فیط که استاني دیتول وی صنعت واحد 2600ي پسماندها تیریمدي راب تاکنون 

 ،يرو سرب، از باال ریمقادي دارا پسماندها نیا. است نشدهي فکر دارند دخو در را خطرناك وی سم

 در نیز تناس و کلري تر دکربن،یتتراکلر ،کلروفرم تولوئن، رینظیی ها حالل. است کلین و کروم وم،یکادم

  .است فراوان ها آن

فاضالب خانه هیتصف پوشش در ای هیتصف ستمیسي ادار واحد 500 فقط استان دری صنعت دیتول واحد 2600 از 

  . است

آن مکعب متر هزار  50فقط روز، در شده تولید صنعتی فاضالب مترمکعب هزار 80 تا 70 از استان کل در  

  .شود یم ستیز طیمح وارد هیبق و تصفیه
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ساعت 2347 قزوین سیماي 1385 سال در. ندارد وجود محیطی زیست زمینه در استانی ي نشریه هیچ 

  .است نداشته جایگاهی زیست محیط و سالمت میان این در که داشته تولید با مرتبط موضوع 10 در برنامه

ندیآ ینم حساب به پسماند کشاورزي زائدات استان، عمومی فرهنگ در .

50000 روزانه. دارد وجودی خدمات واحد 1000 از شیب وی صنعت واحد 500  قزوین نعتیص شهر منطقه در 

 شهر ،سبب همین به. شود می منتقل خانه هیتصف به هیتصف براي و دیتول عیصنا نیا در فاضالب مترمکعب

.است مواجه خانه هیتصفدر) لجن(رسوبات تن 2000 از شیب تجمع با ،سال هر قزوین

دانشگاه توسط شده ارایه آمار مطابق. شودی نم اعمال فاضالب دفع يبرا مدیریتی هیچ ییروستا مناطق در 

 دفع اصولی صورته ب را خود پسماندهاي روستایی خانوارهاي ،موارد درصد 2/67 در قزوین پزشکی علوم

  .کنند ینم

از یکی فاطراي ها قنات به آن فاضالب وهدایت دستانیبي ساز الکل کارخانه فاضالب زنندهي بو 

  . است محیطی زیست مشکالت

 را ها ونیکات و ها ونینآ فقط شرب؛ي برا نه کند می تأمین آب يکشاورز مصارفي برا ،آب تأمین شرکت  

 اتیخصوص نیهمچن و نیسنگ فلزات وی نبات آفات دفع سموم زانیم نه کند میي ریگ اندازه

  .را  ها آب کیولوژیکروبیم

اند شده خارج مدار از ها آن در تراتین زاتیم بودن باال لیدل به چاه حلقه 10 تعداد 1386 سال در.  

است نگرفته صورتی قیتحق استانی آب منابع در تراتین زانیم رفتن باال منشاء تعیین براي .  

زیرا. است کیآب دري رو و مس معدن ،استان دری آب منابعی آلودگ مسببی عمراني ها تیفعال نیتر عمده 

.دارد قراري متر 3 عمق در و است کم اریبس منطقه نیا در آب بهی دسترس سطح

خصوصاً دارند،ی عفوني پسماندها موقتي نگهدار گاهیجا نظر از متعدد مشکالتی دولتي ها مارستانیب 

 ستمیسي دارا استاني ها مارستانیب از کی چیه زهرا نیبوئ مارستانیب از ریغ به .ییرجا دیشه مارستانیب

 شبکه به ای و شود یم جاذبي ها چاه وارد اي یا هیتصف چیه بدون ها آنی عفون فاضالب و ندنیست خانه هیتصف

  .یابد می انتقال

دری اطالعات گونه چیه که دارد وجود استان دری خصوصی درمان مرکز و شگاهیآزما مطب، 1200 حدود 

 جمعي برای مشخص برنامه چیه .ندارد وجود ها آن در شده دیتولي پسماندها تیفیک و تیکم خصوص
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 وي آور جمعی خانگي ها زباله همراه به ها آني ها زباله و ندارد وجود ها آن دري دیتولي پسماندها دفع وي آور

.شود یم دفع

 دفع وي آور جمعي باال نهیهزی درمان مراکز در پسماندها حیصح تیریمد در موجود مشکالت نیمهمتر 

 فقدان و استان در ها مارستانیب بودنی میقد و )پسماند لوگرمیک هري ازا به تومان 150(یعفوني ها زباله

 فاضالب خانه هیتصف احداث و پسماندها موقتي نگهدار مناسبي ها گاهیجا احداثي برای کافي فضا

  .است

سموم زانیم .است مجاز حد برابر چندبن البرزی صنعت شهر خانه هیتصف پسابی کروبیمي ها شاخص زانیم 

 در پساب نیا هیتخل علت به.است شده ارزیابی باال بسیار شده ادی خانه هیتصفی خروج دری نبات آفات دفع

.است شده گزارشی نبات آفات دفع سموم و نیسنگ فلزات از ییباال ریمقاد ،اطرافي ها چاه

ندارد متولی آن تصفیه لیکن و هاست شهرداري وظایف جزو ها آب روان آوري جمع ،کشوري قوانین مطابق .

 از. شوند می آسفالت فنل و MTBE نظیر خطرناك هاي آالینده  از پر ها خیابان سطوح شستشوي با ها آب نروا

  . شود می استفاده هاباغ و مزارع آبیاري براي موارد بیشتر در استان در جاري هاي آب  روان

است غیراصولیی عفون  يها ي بیمار به مبتال حیوانات الشه ساختن معدوم .  

و فقر گسترش کشاورزي، محصوالت تولید کاهش ،سال در شویی خاك تن 20 حدود نتیجه قزوین استان در 

 در قارچی سموم میزان افزایش سبب خاك شتریب آلودگی. است استان در سالمتی هاي شاخص کاهش

  . شود میي کشاورز محصوالت

از شده خارج معلق ذرات غلظت. است استان در هواي ها ندهیآال نیمهمتر ازیی تنها به کیآب مانیس کارخانه 

  .است استاندارد برابر 98/5 کیآب مانیس کارخانه

میزان موارد درصد 2/31 در .است شده برابر 27 استان در 1385 و 1380فاصله دري موتور لیوسا تردد 

 شورک استانداردهاي مطابق. است بوده مجاز حداکثر از بیشتر نقلیه وسایل اگزوز از خروجی مونواکسیدکربن

 حداقل مترو کیلو هر در گرم 2/2 تا 4/7 نقلیه وسیله نوع به بسته اگزوز خروجی در منواکسیدکربن میزان

   .است کیلومتر هر در گرم 99/1 تا 5/0 بین NOX  +HC میزان

است شده گزارش استاندارد مجاز حد برابر 824/3 تا آبیک شهر هواي در معلق ذرات میزان .  

سطح. رسدی م بلیدس 100 از شیب بهي شهر نقاط ازی بعض در است بلیدس 55 که وزر در صدا مجاز حداکثر 

  . است شده گزارش عیصنای بعض از دسیبل 120 تراز
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80 %درصد% 17 فقط.دارند دسترسی روستایی فاضالب و آب شرکت آب خدمات به روستایی جمعیت 

 شبکه پوشش تحت وستاییر جمعیت.دارد قرار فاضالب آوري جمع شبکه پوشش تحت شهري جمعیت

  .نیستند فاضالب آوري جمع

زمینه  اورانیوم معدن سنگ انتقال و استخراج به مربوط هاي فعالیت و الموت منطقه در اورانیوم معدن وجود 

. است ساخته مهیا ساز یون پرتوهاي کننده ساطع عناصر به را خاك و آبی منابع گیاهان، زیست، محیط آلودگی

 در آن نتایج هشدانجام  اگر و نگرفته صورت باشد استان در شده یاد معدن اثرات دهنده ننشا که ايمطالعه

 درصد 40 در تنها. دارد وجود پزشکی واحد یک و پرتونگاري واحد 42 تعداد استان در.نیست دسترس

  .اند مطلوب حفاظتی شرایط داراي پرتونگاري مراکز موارد

جوي وضعیت و انسانی هاي گاه سکونت  موقعیت به نسبت صنعتی هاي شهرك یابی مکان حاضر حال در 

   .شود می هوا هاي آالینده گسترش سبب نتیجه در و نیست درست

استان کشت زیر سطح کل به توجه با که رسیده مصرف به کود تن 89415 قزوین استان در 1386 سال رد 

 کودهاي شامل شده یاد ارقام تهالب. است شده مصرف کود تن 34/3 هکتار هر برابر در) هکتار 98450(

. نیست خصوصی بخش شده توزیع

خانه هیتصف شده هیتصف پساب کدورت زانیم. است فعال خانه تصفیه داراي شهر 2 تنها استان شهر 23 از 

  .شود می گزارش مجاز استاندارد برابر 2 به کینزد نیقزو شهر

داردي صعود ریس استانی دنیآشام آب هايچاه آلودگی روند.  

محیط زمینه در استانی حقایق طوالنی فهرست و ذینفعان با مصاحبه و کارگروه گزارش هاي بررسی طبق 

 محیط مسائل به توجه عدم موارد از برخی در و توجهی بی کشور يها ي بیمار بار قطعی علل از یکی زیست

  .شود می چندان دو قزوین مانند اي توسعه حال در هاي استان در موضوع این اهمیت. است زیست

  استان مهم يها فرصت برخی   

است شده چاپ آموزي سواد نهضت توسط مردمي سازآگاه و ستیز طیمح نهیزم در کتاب چهار.

28000 دارند سن سال 40 تا 20 نهضت نیمخاطب سوادآموز.  

آموزان دانش براي 1386 در استان مدرسه 6 در محیطی زیست مهارت طرح اجراي  

اصفهان و رازیش دری خانگي پسماندها عدف موفق تجربه   
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پسماندهاي نهایی دفع و حمل و آوري جمع نگهداري، .پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت عمل دستور 

   .پذیرد انجام ویژه شرایط تحت باید بیمارستانی

محیطی زیست پیوست( صنایع محیطی زیست ارزیابی نامه آئین(  

پسماندها مدیریت قانون   

زیست محیط زمینه در اساسی ونقان 50 اصل   

يکشاورز رونق جهت دری خانگ فاضالب خانه هیتصف پساب از استفاده امکان  

يانرژ مصرف کاهش و موجود آب منبع از استفاده و طالقان سد وجود  

یخانگ فاضالب هیتصف امکان و البرزی شهرصنعت خانههیتصف وجود  

ی دام تفضوال از استفاده امکان و کمپوست کارخانه وجود  

پساب انتقال در آن از استفاده امکان و نیقزو دشت دری آبرسان کانال وجود   

آبفا شرکت در ستیز طیمح معتمد آب شگاهیآزما وجود  

آبفا شرکت در فاضالب شگاهیآزما وجود   

مشکالت   

: مانند( ندازندا می مخاطره به را زیست محیط که عواملی مدیریت بر ناظر قوانین اجراي در ضعف یا نشدن اجرا

 ولگرد هاي سگ صوتی، آلودگی و هوا آلودگی روستایی، و شهري هاي فاضالب صنعتی، پسماندهاي و ها فاضالب

 غیراصولی دفع و زیست محیط هاي الزام نکردن رعایت سبب که کشاورزان و مردم اعتقادي بی و مساعد نا رفتار...)  و

 در ساختمانی هاي نخاله تخلیه ،روستایی هاي زباله معابر، و محیط لودگیآ یا صدا تولید شود؛ می پسماند و ها فاضالب

 جمع شبکه به شهري جمعیت% 80 نداشتن دسترسی دلیل به جذبی چاه وجود استان، سطحی هايرودخانه نزدیکی

 آب تأسیسات نگهداري و برداري بهره متولی نبود شود؛ می زیرزمینی هاي آب کیفیت کاهش موجب فاضالب آوري

 داده افزایش استان در را آن از ناشی يها ي بیمار و آب آلودگی خطر که) روستا 212( استان روستایی جمعیت از% 20

.شود می اعالم آلوده مناطق این شرب آب هاي نمونه% 50 به نزدیک که طوري به. است
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ها حل راه   

   راهبردي هاي هدف )الف

 و ها فاضالب اصولی دفع(  محیطی زیست اصول رعایت زمینه در  انکشاورز و  مردم% 50 رفتار تغییر: 1 هدف

  )پسماندها

  قزوین استان صنعتی هاي مجتمع و ها شهرك صنایع، در شده تولید صنعتی هاي فاضالب% 20 تصفیه: 2 هدف

  استان در کنونی وضعیت% 50 میزان به  ها خانه درون آلودگی و صوتی آلودگی هوا، آلودگی کاهش: 3 هدف

  نفر 150 از بیشتر جمعیت با ي روستاها% 20  و  شهري فاضالب تصفیه  سیستم به قزوین تجهیز: 4 فهد

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج 

  : 1 هدف يها پروژه

)پسماندها و ها فاضالب اصولی دفع(  محیطی زیست اصول رعایت زمینه در  کشاورزان و  مردم %50 رفتار تغییر

 استان در  کشاورزي محیطی زیست الزامات و قانونی نواقص کشاورزان، رفتاري موانع مطالعه.1

    آن سازي عمومی برنامه تدوین و »زیست محیط حافظ کشاورز«  الزامات منشور تدوین.2

   آن استقرار و اول سال در کشاورزان زیستی محیط رفتار بر نظارت و تشویق سازي، آگاه مهنا آئین تدوین.3

 شهروند« تکالیف منشور تدوین و قزوین زیست محیط حفظ در استان شهروندان نامناسب رفتارهاي مطالعه.4

   »زیست محیط حافظ

 دفتر مکتوب، يها رسانه ،تلویزیونی برنامه مانند گوناگون هاي راه از »سالم زندگی منشور« ترویج.5

    مردمی هاي مشارك

  زیست محیط حافظ شهروند منشور مفاد برخی رعایت براي اجتماعی تسهیالت ایجاد.6

 جریمه تعیین و شهرها از یک هر در ساختمانی هاي نخاله و پسماندها تخلیه براي مناسب مکان تعیین .7

   متخلفان براي سنگین

 در آن ریزي برنامه و استان  شهرهاي و صنعتی هاي مجتمع و ها شهرك در کاشت براي نیاز مورد نهال محاسبه.8

 مردمی مشارکت دفتر
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  : 2 هدف يها پروژه

قزوین استان صنعتی هاي مجتمع و ها شهرك صنایع، در شده تولید صنعتی هاي فاضالب% 20 تصفیه

 »زیست محیط حافظ صنعت« تکالیف منشور تدوین.1

 بخش در موجود هاي شبکه طریق از» زیست محیط حافظ صنعت« منشور یفتکال و آموزشی برنامه تدوین.2

   مجوز صدور هاي گلوگاه و ها رسانه صنعت،

 مقررات اصالح براي صنایع صاحبان مشارکت با فاضالب تصفیه سیستم استقرار راهکارهاي و موانع بررسی.3

 سازي آگاه و نظارت تشویق، نظام( زیست محیط و بنایی زیر امور کارگروه دو در آن تصویب و موجود

  )صنایع

   هزینه برآورد و صنعتی هاي فاضالب تصفیه نوین سیستم استقرار براي سنجی امکان.4

   استان اولویت در صنایع از% 20 براي برنامه اول سال پایان تا نیاز مورد بانکی تسهیالت ایجاد.5

 برنامه اجراي و استان در گراز و موش ولگرد، هاي سگ مدیریت وظایف تقسیم و هماهنگی برنامه تدوین.6

 عملیاتی

  :3 هدف يها پروژه

 استان در فعلی% 50 میزان به  ها خانه درون آلودگی و صوتی آلودگی هوا، آلودگی کاهش 

 پیگیري و پایش پرونده تشکیل و  هوا يکننده آلوده صنایع شناسایی.1

 آن بر نظارت عملیاتی مهبرنا و استان در هوا آلودگی کنترل اجرایی نامه آئین تدوین .2

 براي انتظامی نیروي با بخشی بین همکاري و استان هاي شهر کلیه در خودرو فنی معاینه مراکز اندازي راه.3

  آن کنترل

   مداخالت اجراي و آن عوامل شناسایی و شهري ازدحام پر مناطق در صوتی آلودگی میزان گیري اندازه.4

 و حیوانات فضوالت از استفاده و سیگار ویژه به خانه درون آلودگی کاهش  اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.5

 روستا و شهر اسالمی شوراي توسط ها روستا در گاز و نفت به دسترسی بهبود

 دیگر مشارکت با زیست محیط سازمان توسط..... و خاك، هوا، آلودگی از مراقبت نظام استقرار و طراحی.6

ها دستگاه
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  :4 هدف يها پروژه

 نفر 150 از بیشتر جمعیت با يروستاها% 20  و  شهري فاضالب تصفیه  سیستم به قزوین زتجهی 

 زمانی مالی، برآورد ملی، و جهانی تجربیات شامل( قزوین شهري فاضالب شبکه ایجاد سنجی امکان پروژه.1

 )موانع و

   ناظر و پیمانکار انتخاب و فراخوان مالی، منابع تأمین براي طلبی حمایت.2

   روستایی فاضالب تصفیه سیستم به نفر 150 از باالتر جمعیت با روستاهاي تجهیز.3

   روستایی مناطق در عادي پسماندهاي مدیریت جامع برنامه تدوین.4

 و مسکن سازمان و ها شهرداري توسط جدیداالحداث هاي ساختمان در فاضالب خانگی انشعاب نصب الزام.5

 مهندسی نظام
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  )غذا( دامپروري و کشاورزي روهکارگ

یی غذا بهداشت وی منیا و ستیز طیمح حفظ امروزه

 ها افتهی. دهد می تشکیل را بشر مهمي ها چالش ازی کی

 درصد 90 ،آفات دفع سموم درصد 60 دهند یم نشان

 زا سرطان ها کش حشره درصد30 و ها کش قارچ

 ازی کی یستیزي کشاورز محصوالت دیتول. هستند

 وی منیا ،ستیز طیمح حفظ دیجدي اراهبرده

 ازی ستیزي کشاورز فیتعر. استیی غذا بهداشت

 نیا دری همگ اما است متفاوت گرید کشور بهي کشور

 در کهي کشاورز محصوالت دیتول دری نبات آفات دفع سموم ویی ایمیشي کودها مصرف حداقل دارند  توافق مفهوم

 داریپا تعادل جادیا به و باشد آن ازی منطق و متعادل استفاده و عتیطب چرخه بای انساني ها تیفعال سازگار تعاملي راستا

 جات، میوه به مردم ناکافی دسترسی ،نشده ریزي برنامه و غیرعلمی کشاورزي نتیجه. شود منجر وخاك آب پایه درمنابع

 کشاورزي، محصوالت در زا سرطان  باقیمانده سموم بودن زیاد ،)سالم تغذیه( سالم گوشت و لبنیات ،سبزیجات

 خواهد دامداران و کشاورزان يها ي بیمار و آب و زیست محیط آلودگی مشترك، عفونی يها ي بیمار تقلبی، مواد وجود

 ،)کیفی اثر( باقیمانده سموم کشاورزي، بر نظارت و تولید نظام  بررسی به است الزم حیطه این تحلیل در. بود

 دارویی، گیاهان کشاورزي، کارکنان سالمت ارگانیک، محصول تولید ب،تقل انسان، و دام مشترك يها ي بیمار

. شود پرداخته) کمی اثر(کشاورزي ضایعات و دامی و گیاهی يها ي بیمار غذایی، مواد توزیع و نگهداري

ذینفعان   

 سازمان ،یدامپزشک کل اداره پزشکی، علوم دانشگاه داروي و غذا و بهداشتی هاي معاونت کشاورزي، جهاد سازمان

 کل اداره استاندارد، کل اداره پزشکی، علوم دانشگاه تغذیه کارشناسان و استادان بهداشت، دانشکده روستایی، تعاون

 و کشاورزي هاي اتحادیه زیست، محیط حفاظت کل اداره طبیعی، منابع تحقیقات مرکز ،کشاورزي يها سمن گمرك،

 سازمان تاکستان، و قزوین آزاد دانشگاه طبیعی، منابع کله ادار ،مرتبط صنوف و صنایع بازرگانی، سازمان دامداري،

  .و آموزش و پرورش ها رسانه ،استان دری دامپزشک نظام وي کشاورزی مهندس نظام ی،یروستا تعاون
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  استانی و ملی حقایق   

50% به هیبق و اند یصنعت پروانهي دارا ها يگاودار% 7 وي گوسفنددار صنعت درصد 6 تا 5 ها، يمرغدار 

 جهانی میانگین( باشد یم 75/0 رانیا دري کشاورز ونیزاسیمکان بیضر .شوند یم ادارهی سنت صورت

.)است درصد 4 تا 2 پیشرفته کشورهاي براي و 25/1

14ي باکتر و روسیو و قارچ :زند یم بیآسي کشاورز محصوالت% 35 بهی کیولوژیب عوامل ما کشور در%، 

 غذایی محصوالت به مردم دسترسی کاهش باعث کار این .%80 هرزي ها لفع، %13 آفت و حشرات

  .شود می

محصوالت % 5/6 ،یباغي ها فرآورده% 1/28 ،یزراع محصوالت% 8/16ي کشور آمار نیآخر اساس بر 

 جهینت در دیتول افت. رود می نیب از مصرف تا دیتول مختلف مراحل دری التیش محصوالت %7، وریط و دام

 در غذایی مواد به دسترسی کاهش موجب نیز این .است داتیتول% 30 درحدود کیولوزیب عوامل

  .شود می ها جمعیت

پرورش در داروها مصرف ازی قیدق آمار.است شده مصرف سم تریل 6/1 هکتار هر برابر در 1385 سال در 

ی آلودگ ،ریش کارخانجات بهی لیتحوي رهایش% 10 که دهدی م نشان ها یبررس. ندارد وجود وریط و دام

.دارند اردیلیم در قسمت 5 از شیبی ج نیلیس یپن% 1 و بتاالکتامات

کمبود مرتبط، بهداشتی تخلفات و برابرجرائم در و نظارتی هاي دستورعمل و قوانین ،استانداردها ضعف 

 کشوری دامپزشک نیقوان 0است مشهود کارخانجات بر ناظر بهداشتی نمسؤوال ضعف و نظارت براي بازرس

 صفحه 2000 حدود که هلند کشور مقابل در مشابه قوانین با را آن توان می ولی است شده خالصه  صفحه 3 در

  .کرد مقایسه ،است

شود نمی تولید استان در) زیستی کشاورزي محصول( ارگانیک محصول هیچ.  

زا سرطان اه کش حشره درصد30 و ها کش قارچ درصد 90 آفات،  دفع سموم درصد 60 دهند یم نشان ها افتهی 

 و ستیز طیمح حفظ دیجدي راهبردها ازی کی یستیزي کشاورز محصوالت دیتول بنابراین؛ باشند یم

  . استیی غذا بهداشت وی منیا

ي کشاورز با ارتباط در ها مرگ% 40 باًیتقر آمریکادر  .است مشاغل ریسا برابر دوي کشاورز در مرگ سکیر

. نداریم آماري ایران در ؛است
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دری حت و دارندی اهیگ أمنش ،استفاده موردي داروها درصد 50 از شیب شرفتهیپي کشورها در ضرحا حال در 

 همین به و داراست را میاقل 11 ایدن میاقل 13  از رانیا کشور. رسد یم زین درصد 70 به رقم نیا کشورهای برخ

 کشت وي بردار بهره  نظر از نآ گونه 200 حدود که شود می اعالم گونه 1500 حدود کشوریی دارو اهانیگ لیدل

 دری اهیگ أمنش باي داروها سهم است قرار بهداشت وزارتي ها برنامه اساس بر. دارد قرار توجه مورد دیتول و

ی کوهستان ویی هوا و آب تنوع با نیقزو استان. ابدی شیافزا کشور ودجموي داروها کل درصد 15 به رانیا

  .دارد را هکتار 1000 تا کشت ریز سطح شیافزا تواني دیتولي ها شرکت وجود و آن وسعت درصد 60 بودن

  استان مهم يها فرصت برخی   

استان دری دامپزشک نظام وي کشاورزی مهندس نظام جودسازمانو

ی دام وي کشاورز مشکالت مطالعه براي استان در دام امور وی عیطب منابع وي کشاورز قاتیتحق مرکز  

دارند مهم اریبس نقشی یغذا موادي بند بسته در که استان دری لیتبد عیصنا دوجو.  

همکار وی پزشک علوم دانشگاهي دارو و غذا معاونت ،یدامپزشک استاندارد، کل ادارهي ها شگاهیآزما وجود 

  .استاندارد کل اداره

استان در مستقري ها سردخانه و انبارها وجود  

کشور به سبتن استان در وریط و دامی صنعتي واحدها درصد بودن باال  

وانیح و انسان نیب انتقال قابلي ها يماریب کنترل به کمک در توانمند  یخصوص بخش وجود  

یدامي ها يماریبی برخ صیتشخ برايی دامپزشک کل اداره شگاهیآزما  

يکشاورز جهاد در آموزش مرکز وی مردمي ها مشارکت و جیترو تیریمد وجود  

یدام خامی یغذا مواد وعرضه د،حملیتول بر ارتنظ برايی دامپزشک دری نظارت ستمیس وجود.  

مشکالت   

 و تولید نظام بودن سنتی  تقلب، و اي فله تولید دامی، و کشاورزي محصوالت در سموم مانده باقی بودن باال احتمال

 ی،یغذا ادمو آلودگی و فساد بودن باال استان، در وحیوان انسان بین انتقال قابل هاي بیماري شیوع بودن باال توزیع،

 روزآمدنبودن و نظارتی هاي دستگاه بین هماهنگی عدم دامی، و کشاورزي بخش کارکنان و برداران بهره سالمت

 در ارگانیک محصوالت تولیدات نشدن نهادینه  گیاهی، يها ي بیمار ،انبارها نبودن کافی و ضایعات بودن باال  قوانین،

  .ییارود گیاهان فرآوري و کشت ناکافی توسعه استان،
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ها حل راه   

   راهبردي هاي هدف )الف

  و دامی و کشاورزي محصوالت سموم دامی، و گیاهی يها ي بیمار ،دام و انسان مشترك يها ي بیمار کاهش: 1 هدف

  پایه سال نصف میزان به غذایی مواد آلودگی

  پایه سال% 20 میزان به دامداران و کشاورزان شغلی يها ي بیمار کاهش:2 هدف 

 میزان به) ضروري غذایی مواد( لبنیات و سفید و قرمز گوشت سبزیجات، جات، میوه به دسترسی افزایش: 3 هدف

  پایه سال برابر دو

  پایه سال% 30 میزان به  استان  گندم ینئپروت افزایش و نصف میزان به دام از حاصل چربی کاهش: 4 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانهو 

   ها پروژه) ج 

  : 1 هدف يها پروژه

 مواد آلودگی  دامی و کشاورزي محصوالت سموم دامی، و گیاهی يها ي بیمار ،دام و انسان مشترك يها ي بیمار کاهش

 پایه سال نصف میزان به غذایی

 و کشاورزان صنعتی، دامداران ویژه مناسب سالم محصول تولید و شغلی شتبهدا آموزشی بسته تدوین.1

 )سموم ویژه به( استان دامی و کشاورزي کارشناسان

   استان دامی و کشاورزي کارشناسان و صنعتی دامداران کلیه براي آموزشی دوره برگزاري.2

 و  صنعتی واحدهاي به گاوداري و گوسفندداري سنتی واحدهاي تبدیل  تشویقی نامه آئین استقرار و تدوین.3

    )روستا یک اهالی جمعی اقدام و مالی تسهیالت کردن فراهم جمله از(ارگانیک محصوالت تولید

 ،کشاورزي بخش براي شیمیایی کودهاي ،سموم از بهینه ياستفاده براي اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.4

  ها یارانه کاهش اب همراه ماهی و طیور دام، براي ها هورمون و داروها

 زنجیره ذینفعان کلیه به غذایی مواد آلودگی کاهش تبلیغی و کارگاهی آموزشی برنامه استقرار و طراحی.5

    ناظران و فروش و توزیع و نگهداري تولید،

 به رویکرد تغییر با دامی و کشاورزي سالم محصول تولید بر نظارتی قوانین بازنگري پروژه اجراي و تدوین.6

 مجلس مشارکت با المللی بین ياستانداردها اجراي و تدوین سمت
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  : 2 هدف يها پروژه

 برابر دو میزان به) ضروري غذایی مواد( لبنیات و سفید و قرمز گوشت و سبزیجات جات، میوه به دسترسی افزایش

 پایه سال

 استان سترسد کم مناطق و سفید و قرمز گوشت و سبزیجات جات، میوه به استان مردم نیاز میزان سنجش.1

 تهیه نحوه و غذایی هرم و نیاز تعیین با ارتباط در مردم آموزش و  خانواده تغذیه مدیریت آموزشی بسته تدوین.2

     ضروري مواد

»  پایه و ضروري غذایی مواد خرید مراکز«  به یانیروستا و شهرها محالت مردم مناسب دسترسی نقشه تدوین.3

   سال مختلف فصول در

    خصوصی بخش مشارکت با برخوردار کمتر طقامن در »پایه و ضروري غذایی مواد خرید مراکز«  استقرار.4

 مراکز این در آن عرضه و تولیدکنندگان از ها دهیاري و ها شهرداري توسط مستقیم خرید سیستم ایجاد .5

)گري واسطه از کاستن(

  :3 هدف يها پروژه

 پایه% 20 میزان به دامداران و کشاورزان شغلی يها ي بیمار کاهش

 آخر و اول سال در استان دامپزشکی و کشاورزي بخش کارکنان شغلی سالمت وضعیت سنجش.1

  بهداشتی هاي شبکه در بهداشتی اولیه خدمات در دامداران و کشاورزان اي حرفه بهداشت نیازهاي ادغام.2

   مرتبط شغلی خطر عوامل کنترل و پیشگیري براي

 مردمی مشارکت شبکه طریق از آن توزیع و ساده زبان به دامداران و زانکشاور ایمنی و بهداشت منشور تدوین.3

   مرتبط يها بخش همکاري با دامداران و کشاورزان براي  استان

  : 4 هدف يها پروژه

 پایه سال% 30 میزان به  استان  گندم پروتئین افزایش و نصف میزان به دام چربی کاهش

 استان تحقیقاتی مراکز توسط  گندم پروتئین بودن کم و  دام چربی بودن باال علل و شیوع  مطالعه.1

 پروتئین بودن کم و  دام چربی بودن باال از پیشگیري مورد در دامداران و کشاورزان آموزشی بسته استقرار.2

 گندم

  یبخش بین هماهنگی شوراي تشکیل و استان غذایی امنیت از مراقبت نظام ایجاد.3
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   سالمت خدمات کارگروه

 بر ثرؤم اجتماعی عوامل از یکی سالمت تخدما

 و درمان بهداشت، وزارت ما کشور در. است سالمت

 متولی پزشکی علوم يها دانشگاه و پزشکی آموزش

 خدمات این تدارك و نظارت ،گذاري سیاست اصلی

 آموزش یتمسؤول سالمت خدمات کنار در. است

 این عهده بر نیز تحقیقات انجام و ماهر انسانی نیروي

 سالمت خدمات از جامع تحلیل. است جموعهم

  :  گیرد برمی در را زیر ايه حوزه حداقل

 سالمت عمومی و جمعیتی خدمات.1

 طوالنی مراقبت خدمات.2

   تسکینی و زندگی انتهاي خدمات.3

 مراقبت ثانویه، مراقبت اولیه، هاي مراقبت حاد، تحت مراقبت حاد، مراقبت: شامل بالینی طبابت خدمات.4

   ثالثیه

 رسانی، اطالع مخاطرات، بررسی و تشخیص سالمت، پایش چون هایی حیطه تحلیل جمعیتی خدمات بخش در

 کننده تأمین و سالمت محافظ مقررات و قوانین برنامه، و سیاست تدوین مردم، مشارکت توانمندسازي، و آموزش

 نداشتن صورت در ها مراقبت تدارك تضمین و نیاز مورد سالمتی خدمات از استفاده براي مردم هدایت امنیت،

 و جامعه خدمات ارزشیابی عمومی، و فردي سالمت خدمات ارایه براي ماهر کار نیروي وجود از اطمینان دسترسی،

 اطالعات بودن دسترس در. دارد بررسی جاي مشکالت هاي حل راه و نوآوري در تحقیق نهایت در و فردي

 تصویر رضایت و پاسخگویی تداوم، عدالت، کیفیت، ارایی،ک ،)پوشش دسترسی،( مندي بهره چون ییاه شاخص

  . آورد فراهم دهد می رخ سالمتی خدمات ارایه در آنچه از تري منطقی

ذینفعان   

 ستاد اجتماعی، تأمین درمان مدیریت پزشکی، علوم دانشگاه داروي و غذا و درمان و بهداشتی هاي معاونت

 پیام کلیوي، بیماران از حمایت خیریه انجمن ،)استان شاخه(ابتدی انجمن ،)115 اورژانس(پزشکی هاي فوریت

 .ها و آموزش و پرورش رسانه ،پزشکی نظام سازمان ،)سالمندان به مربوط دولتی غیر تشکل(امید و مهر آوران
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  استانی و ملی حقایق   

است دهش اشاره آن به روش بخش در( قزوین استان در پیامد و اثر سطح يها شاخص تحلیل نتیجه( 

: دهد می نشان زیر شرح به را استان هاي اولویت

.هاست سرطان و حوادث ،)یقلب وي مغز سکته(یعروقی قلبي ها بیماري  استان ریم و مرگ اول علت 1.3

 نسبتاً شیوع از آسم و دندانی دگیپوس فشارخون، ،یچاق استئوپروز، ابت،ید  رداریواگ ریغي ها بیماري.2

. است برخوردار باالیی

. است استان رشد حال در مشکالت از نیز زونوز وی مقاربتي ها بیماري دز،یا ژهیو به رداریواگي ها بیماري.3

:  استانی اصل مشکل 3 کاهش جهت در مردم یروان سالمت بهبودي برا مداخالت شیافزا ضرورت.4

 )يکشور نیانگیم از ها شاخص بودن باال به توجه با( ادیاعت و اضطراب ،یافسردگ

 کی ریز ریم و مرگ شیپ از شیب کاهش :يبرا کودك و مادر سالمت مداخالت تیفیکي ارتقا رتضرو.5

 میزان از کاستن ،کودکان زندگی اول ماه شش در رمادریش با انحصاري تغذیه شیافزا سال، 5 زیر و سال

.  یذهنی ناتوان وکاهش باردار مادرانی ونخ کم

بیماري از ناشی مرگ رتبه استان در میر و مرگ و ها ي بیمار ارب مانند دسترس در اطالعاتی منابع اساس بر 

 خطر عوامل همچنین و ،20  ترافیکی حوادث ،23 پستان سرطان ،26 کولون سرطان ،27 قلبی سکته براي

 يها ي بیمار رتبه .است 13 سیگار مصرف و 22 فشارخون ،23 چاقی ،24 وزن اضافه ویژه به غیرواگیردار

 رتبه مثال عنوان به است شده مرتب بدتر به بهتر از ها رتبه( است 24 اضطراب و28 سردگیاف مورد در روانی

  ) کشور افسرده استان اولین یعنی استان 28 میان  افسردگی براي 28

و ترکیبی استقرار از باید سالمت نظام عمومی، سالمت حیطه در مداخالت وضعیت تحلیل مورد در 

 عامل 27 براي مداخالت این کارگیري به وضعیت. کند حاصل اطمینان) مداخله( راهبرد نوع ده متناوب

 به که دهد می نشان )1386 انتهاي تا 1384 ابتداي( قزوین استان در ساله سه زمانی دوره در کشور اول خطر

 عوامل کاهش براي کفایت اندازه به راهبردها بقیه اجتماعی خدمات حدي تا و سالمت آموزش راهبرد از غیر

  :دنشو نمی استفاده رخط

مدل 30 مجموع از قزوین استان عمومی سالمت ضروري کارکردهاي وضعیت تحلیل مدل براساس 

 اطالعات، مدیریت براي موجود هاي فناوري«:دارد رسیدگی فوریت حیطه 5 ابزار این در استاندارد
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 براي ریزي رنامهب خطر، هنگام در ارتباطات سالمت، محافظ مقررات و قوانین اصالح در مشارکت

  .» عمومی سالمت در رهبري ارتقاي سالمتی، هاي فوریت

30 %یدسترس بهداشتی هايپایگاه طریق از اولیه بهداشتی هايمراقبت به البرز و قزوین شهرهاي مردم از 

  .یابند نمی

هپاتیت، ایدز( آن از ناشی عوارض و مخدر مواد به اعتیاد باالي شیوع(...  

وشاخص بوده دندان پوسیدگی دچار 86سال نوآموزان% 58 ،1386 سال در DMFT به 77سال در48/1از 

  .  است یافته افزایش 86 سال در86/1

4%دچارند متوسط تا خفیف سوءتغذیه به آنان% 25و ايتغذیه قد کوتاهی دچار سال 5زیر کودکان.  

  استان مهم يها فرصت برخی   

نقاط در درمانی هاي مجموعه ساخت براي نیاز مورد نزمی تأمین و بهره کم هاي وام پرداخت امکان 

 وجود ینظارت مسائل به پرداختن يبرا مناسب درآمد و است یصنعت ،استان به .برخوردار کم یا غیربرخوردار

.دارد

گر بیمه هاي سازمان با همکاري داد قرار عقد امکان

یتلفن یا یاینترنت مشاوره( است فراهم یزن غیربرخوردار مناطق در همراه تلفن و رایانه باالي نفوذ ضریب 

.....)و متخصص با خانواده پزشک

متخصص پزشکان يها انجمن ،)متخصصین موقت حضور( مرز بدون متخصص پزشکان يها انجمن 

 یاجتماع يها نهیزم  در تیفعال به مند عالقه نهاد مردم يها سازمان وجود و) شده يریز برنامه يسفرها(خیر

یبهداشت خدمات تدارك در یغیردولت بخش يقمندعال و سالمت و

پزشکی نظام سازمان و گر بیمه هاي سازمان پرورش، و آموزش مناسبي همکار ،یاستان يسیما و صدا شبکه 

 استان

تیفیک کنترل براي کشورها دیگر در موفق ینظارت يالگوها وجود   

حقوق از مردم افزون روز یآگاه و رداریرواگیغ يها يماریب درمان و پیشگیري لزوم به مردم افزون روز توجه 

خیریه فرهنگ و کیفیت با سالمت خدمات به مردم دادن اهمیت خود،

و ياستاندار ارشد مقامات تیحما ،اسالمی شوراي مجلس در تأثیرگذار و نفوذ با نمایندگان وجود 

 پیشگیري يها برنامه ياجرا ضرورت از ندگانینما
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رداریواگ ریغ يها يماریب از پیشگیري يها پروژه از سالمت جهانی سازمان حمایت 

روستا و شهر يشوراها وجود  و  ها يشهردار و یاستان سطوح به ییاجرا امور يواگذار  

در خدمت جهت در خانواده پزشک طرح در همکار پزشکان تحصیل ادامه براي تسهیالت ایجاد امکان 

 مورد مسکن تأمین امکان و دولتی بخش در شاغل پزشکان به شمول از خارج پرداخت برخوردار،  غیر مناطق

  پزشکان نیاز

پزشکی علوم دانشگاه در سالمت خیرین دفتر وجود

نیقزو شهر شرق منطقه در رداریواگ ریغ يها يماریب از يریشگیپ موفق طرح ياجرا تجربه

بهورزان(استان در اول خط یکاف یانسان ينیرو(

استان در وادهخان پزشک برنامه گسترش امکانات 

یدرمان یبهداشت مراکز در یبهداشت نیرابط تشکل وجود 

استان در فعال يپرستار انجمن

مشکالت   

 در) جمعیتی و فردي( سالمت يها برنامه از مردم ناعادالنه و ناکافی مندي بهره مردم، بهداشتی سواد بودن پایین

 و دهان بهداشت يها برنامه از سال 6 زیر کودکان اندك نديم بهره شایع، خطر عوامل و مزمن يها ي بیمار با ارتباط

 هاي آزمون و داروها منطقی غیر تجویز تخصصی، سرپایی پزشکی خدمات به مردم ناعادالنه دسترسی ،دندان

  کیفیت اولیه، بهداشتی هاي مراقبت هاي پایگاه به البرز و قزوین شهرهاي مردم از% 30 نداشتن دسترسی تشخیصی،

 پیش اورژانس( ناعادالنه و ناکافی تنفسی قلبی ياحیا خدمات ،ها بیمارستان در بیماران از پرستاري راقبتم ینیپا

 .روستا و شهر در) بیمارستانی

ها حل راه   

  راهبردي هاي هدف )الف

    پایه سال% 30 میزان به بهداشتی رفتار و سواد افزایش: 1 هدف

  %50 میزان به اولویت در سالمتی اتخدم به مندي بهره و دسترسی بهبود: 2 هدف

  پایه سال نصف به تشخیصی خدمات و دارو غیرمنطقی تجویز کاهش: 3 هدف

 برابر دو میزان به  روستا و شهر در) بیمارستانی پیش اورژانس( تنفسی قلبی ياحیا  خدمات پوشش افزایش: 4 هدف

  پایه سال
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 پایش و اجرا براي قزوین پزشکی علوم دانشگاه در الزم هاي ظرفیت و کارشناسان توانمندسازي برنامه تدوین: 5 هدف

  استان سالمت جامع برنامه

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  :1 هدف يها پروژه

  پایه% 30 میزان به یبهداشت رفتار و سواد افزایش 

  اول سال در  روستا و شهر تفکیک به استان مردم بهداشتی سواد پایه وضعیت سنجش.1

   قزوین استان شهروندان سالمتی تکالیف و حقوق ترویج و تعریف باز.2

   مردم بهداشتی سواد ارتقاي آموزشی  ي مجموعه تدوین.3

   مردمی مشارکت دفتر مدارس، رسانه، کار، حلم شامل مختلف هاي موقعیت از آموزشی  اي مجموعه تهیه.4

  % 50 به% 7 از  مراقبتی خود رفتارهاي افزایش براي استان فشارخون و دیابتبه  مبتال بیماران آموزش.5

 هاي کارگاه برگزاري و ها کلینیک و بیمارستانی هاي بخش در بیماران آموزش نظام استقرار و طراحی.6

 خدمات کنندگان ارایه و پزشکان براي مرتبط توانمندسازي

  :2 هدف يها پروژه

% 50 میزان به اولویت در سالمتی خدمات به مندي بهره و دسترسی بهبود 

 درمان معاونت و ها بیمه همکاري با پرستاري مراقبت در یکپارچه کیفی کنترل نظام استقرار.1

 نظام اصالح و گیري ارک به بر کیدأت با( پرستاري انسانی نیروي مدیریت شده اصالح نظام استقرار.2

  )  پرداخت

  )خیرین از استفاده زمین، تیممنوع رفع( بهداشتی هاي پایگاه منابع تأمین براي طلبی حمایت.3

   قزوین و البرز در ضروري اولیه بهداشتی مراقبت هاي پایگاه ساخت.4

 زمین، اعطاي :برخوردار غیر مناطق در  متخصص پزشکان مناسب توزیع براي مشوق نظام و تسهیالت تأمین.5

    ها متعهد براي ها مشوق مکمل، و پایه هاي بیمه با سریع قرارداد عقد بهره، کم وام

 استانی شده تعیین آموزشی نیازهاي در دندان و دهان خدمات کنندگان ارایه توانمندسازي.6
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  :3 هدف يها پروژه

 پایه سال نصف به تشخیصی خدمات و دارو غیرمنطقی تجویز کاهش

 و دانشجویان براي مداخالت اثربخشی هزینه اصول با آشنایی اي حرفه ارتقاي و درسی مهبرنا تدوین.1

متخصص و عمومی پزشک شاغلین و پزشکی دستیاران

 و ویژه کارشناسان توانمندسازي و استان هاي بیمارستان از یک هر در سالمت خدمات تعالی  نظام اندازي راه.2

 بالینی حاکمیت برقراري بالینی، طبابت راهنماهاي سالمت، فناوري یارزیاب( ها بیمارستان مدیران و رییسان

)درمانی و تشخیصی خدمات مراکز بر یکپارچه نظارتی نظام  بیمارستان، در

  :4 هدف يها پروژه

پایه سال برابر دو میزان به روستا و شهر در) بیمارستانی پیش اورژانس( تنفسی قلبی ياحیا  خدمات پوشش افزایش 

عادي مردم و دبیرستانی آموزان دانش و گانددهن آموزش ویژه ياحیا آموزشی هاي بسته اجراي و تهیه.1

   احیا رسانی اطالع و آموزشی سایت اندازي راه.2

) پرسنل آموزش و آمبوالنس خرید تجهیز، احداث،(پوشش کم نقاط در جدید امدادي هاي پایگاه اندازي راه.3

  : 5 هدف

 برنامه پایش و اجرا براي قزوین پزشکی علوم دانشگاه در الزم هاي ظرفیت و رشناسانکا توانمندسازي برنامه تدوین

  استان سالمت جامعه

 تدوین و برنامه اجراي براي دانشگاه سطح در الزم هاي نگرش و ها مهارت با ارتباط در آموزشی نیازسنجی.1

   آموزشی برنامه

 تأهی در مردمی مشارکت و گذاري سیاست يها دبیرخانه تشکیالت و استان سالمت جامع برنامه تصویب.2

 دانشگاه رییس توسط آن پیگیري و  اجرا ضمانت و دانشگاه يامنا

 ویژه به پزشکی علوم دانشگاه عمومی سالمت نظام گانه10 کارکردهاي ضعف در ثرؤم علل بررسی.3

 حافظم مقررات و قوانین اصالح در مشارکت سالمت، اطالعات مدیریت براي موجود هاي فناوري

  سالمت در رهبري ارتقاي و سالمتی هاي فوریت براي ریزي برنامه  خطر، هنگام در ثرؤم ارتباطات سالمت،

   توسعه يبرنامه اول ماه درشش  ها آن ارتقاي راهکارهاي تدوین و عمومی

 در سازي ظرفیت جهت الزم مالی تأمین خصوص در طلبی حمایت و کارکردها ارتقاي راهکارهاي تصویب.4

 برنامه اجراي و پایش براي نشگاهدا
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   اجتماعی حمایت کارگروه

 براي دیگران که امکاناتی« مفهوم  به اجتماعی حمایـت

 این همچنین. است شده تعریف »کنند می فراهم فرد

 کند باور فردي شود می باعث که معرفتی« عنوان به مفهوم

 و ارزشمند عنصري است، دیگران عالقه و احترام مورد

 روابط اجتماعی شبکه یک به و آیند می شمار به ناش داراي

 به. شود می گرفته نظر در» دارد تعلق متقابل تعهدات و

 زندگی سخت شرایط در کمکی هاي اقدام تر ساده عبارت

 اکنون .می شود شامل را اجتماعی حمایت بشر نوع براي

 بیماري به اجتماعی انزواي و دارد سالمت در مهمی نقش اجتماعی حمایـت که است دست در چشمگیري شواهد

 کاهش( جسمی سالمت گوناگون هاي جنبه و میر و مرگ کاهش بر مثبتی اثرات اجتماعی حمایـت. شود می منجر

 کار محل از غیبت کاهش و روانی يها ي بیمار به ابتال کاهش ،)ها ي بیمار درمان بهتر آگهی پیش مغزي، سکته

 ،)روانی جسمی، ذهنی، هاي معلولیت و ها يبیمار سوانح، حوادث،( سالمت ي حوزه شش سخت شرایط.دارد

 و طالق ،بودن زندانی یا اسیر ماندن، راه در مهاجرت، تنهایی، به زندگی سرپرستی،بد یا سرپرستی بی( خانواده بحران

 از و یشستگبازن  بیکاري، نامناسب، شغل سرپناهی، بی درآمد، کمی فقر،( اقتصادي شرایط) بودن طالق معرض در

) جنسی خشونت و زنان علیه خشونت کودك، به توجهیبی و آزاري کودك( خشونت معرض در افراد )یکارافتادگ

 جامعه هاي بحران )دانشگاه و مدرسه دوران ،مدرسه از پیش دوران ،شیرخواري ،حاملگی( زندگی ویژه هاي دوره

 _ هیجانی هاي حمایـت .شود می شامل را...) و فانطو سیل، زلزله، قحطی، (طبیعی ايه بحران  جنگ، ،اجتماعی(

  اجتماعی حمایت انواع دیگر بندي تقسیم در. هستند حمایت انواع ابزاري هاي حمایـت و عملی هاي حمایت عاطفی،

  .است شده بندي دسته  حمایتی و اي بیمه امدادي، اشکال به

ذینفعان   

 سازمان امداد، کمیته درمانی، خدمات بیمه سازمان ح،مسل نیروهاي ،خدمات بیمه اجتماعی، تأمین سازمان

  .ایثارگران امور و شهید بنیاد سازمان پزشکی، علوم دانشگاه شهرداري، ها،زندان سازمان بازنشستگی،
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  استانی و ملی حقایق   

  :دهدمی نشان قزوین استان دری عموم فرهنگ وضعیت مطالعه نتایج

91 %دانندیم جامعه مهم بسیار تمشکال ازی کی را ادیاعت مردم.

مهم مشکالت ازی کی)است کشوري میزان از کمتر قزوین در که( را نامشروع روابط مردم ازی مین به کینزد 

.انددانسته جامعه

هستند لیقا خانواده موضوعي برا بسیار تیاهم مردم% 98 به کینزد .

استي دار خانه شانفهیوظ زنان و است مردانه فهیوظ رونیب کار که مخالفند دهیعق نیا با% 60 به کینزد.

رتریفق فقرا و ثروتمندتر سال هر ثروتمندان ما جامعه در که هستند موافق نظر نیا با مردم% 80 حدود 

  .استي ضرور جامعه شرفتیپي برا ثروتمند و ریفق افراد نیب درآمد اختالف ،افراد% 33 نظر از. شوند یم

شود میتقس افراد همه نیبي مساو صورت به جامعه امکانات که معناست این به عدالت افراد% 64 نظر از .

متوسط طبقه جزء را خود% 70 به کینزد و بودندی ناراض خانوادهی رفاه امکانات از افراد% 17 حدود در تنها 

.کردندیمي بند طبقه

81 %بود نیینابیب ت،یرضا زانیم آنان از%  11 در و داشتند تیرضا خودی خانوادگی زندگاز  مردم از.  

و دوستان به اعتماد اما) دارند اعتماد کامالً% 43( دارند اعتماد خود خانوادهي اعضا به افراد% 90 به کینزد 

 به افراد% 4 به کینزد و هستند مطمئن کامالً خود شانیخو و اقوام به% 7 تنها و است کمتر شانیخو و اقوام

 .دارند اعتماد کامالً خود دوستان

بندرت ای و گاه چیه% 23 و اند کرده مشورت خود خانوادهي اعضا با بندرت ای و گاهچیه افراد% 13 دودح 

.کنندیم دل درد خود خانواده با

دارند مگو و بگو و اختالف خود خانواده با شهیهم ای و ها وقت بیشتر افراد% 7 به کینزد.  

  استان مهم يها فرصت برخی   

نظیر اجرایی هاي دستگاه در اي مشاوره يها برنامه و اي مشاوره خدمات ایجاد مجوز صدور براي سهولت 

   امداد وکمیته بهزیستی

جوانان ملی سازمان اندازي راه و تشکیل استانداري، وخانواده بانوان امور دفتر اندازي راه و تشکیل 

دچار هاي خانواده به یارانه رداختپ به ملزم را بهزیستی و امداد کمیته توسعه، چهارم برنامه قانون 15 ماده 

  .است ساخته سوءتغذیه
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معلولین وجودکانون معلولین، جامع قانون ،)معلولین سهمیه درصد 3( انسانی نیروي جذب قانون وجود 

دراستان

اخیر دهه در نگهدارنده خصوصی يها سازمان گیري شکل 

معلولین نگهداري براي خصوصی مراکز ایجاد مجوز اخذ سهولت

سازي مناسب( امکانات این از معلولین استفاده براي وگذرها معابر  ساماندهی منظور به قوانین ودوج(

شناسایی و هاي ورزشی در فعالیت شرکت براي معلولین سازي آماده منظور به مناسب وکارهاي ساز 

ورزشی استعدادهاي

تکمیلی و ملی درمانی هاي بیمه وجود  

را آنان بیشتر که پذیر آسیب اقشار از حمایت دربخش بهزیستی و مدادا کمیته مشخص يها برنامه وجود 

  .دهند می تشکیل اجتماعی نشینان حاشیه

اجرایی هاي دستگاه در پذیر آسیب اقشار شناسایی هاي طرح اجراي )CDS ،شهر راهبرد توسعه برنامه شهري 

  )شود می اجرا مسکن درسازمان قزوین درشهر نشینی حاشیه بررسی برنامه و قزوین

سالمندان شوراي نامه آئین وجود بازنشستگان،و  سالمندان از حمایت براي مشخص و شفاف قوانین وجود 

 در ویزیت طرح مانند( بیمه يها سازمان توسط سالمندان حمایتی يها برنامه وجود استاندار، ریاست به

)اجتماعی تأمین سازمان در منزل

مشاوره براي 148 گویاي وتلفن ارتباط وجود  خشونت، معرض در دافرا و دیدگان آسیب از قانونی حمایت 

   آزاري کودك بحران 123 و

کرده تصادف افراد به کمک منظور به ها زندان سازمان در  دیه ستاد وجود  

رشته در آگاهی و دانش رفتن باال خانواده، امور و مشاوره با مرتبط هاي رشته التحصیالن فارغ میزان باالبودن 

 شدن استاندارد و روحیه شناسایی خصوص در روانشناسی االتؤس و ها تست وجود و مشاوره و ناسیروانش

روانشناسی هاي مشاوره

اي مشاوره خدمات کارکردهاي به نسبت جدید نسل نگرش تغییر   

درجامعه موضوع با مرتبط نهاد مردم يها سازمان وجود   

اي مشاوره ازخدمات استفاده بهاي بودن ارزان   
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دیداري( يها رسانه وجود ،)وريافن(جوان نسل میان در اینترنت از استفاده نفوذ ضریب بودن البا _

  افزایش اي، مشاوره خدمات ارایه حوزه در آموزشی هاي بسته افزایش استان، در) شنیداري_ نوشتاري

حوزه دراین پژوهشی هاي مشاوره ارایه و رسانی اطالع ضریب

مستند و دقیق اطالعات و آمار وجود  کشور، سراسر در بهداشت هاي خانه و بهداشتی مراکز مناسب توزیع 

 وضعیت و قد و وزن پایش فرایندهاي وجود و سال 6 زیر وکودکان مادران وضعیتو  تعداد درخصوص

 اهمیت به نسبت جامعه افراد نگرش تغییر و کشور سراسر بهداشتی مراکز در باردار ومادران کودکان جسمی

   اخیر هاي سال در تغذیه و وکودکان باردار رانماد سالمت

معلولین به کمک منظور به...) پروتزو اورتز،( کمکی تجهیزات و وسایل وجود  

مسابقات دراین معلولین سازي آماده و شرکت جهت به استانی کشوري، پارالمپیک، مسابقات وجود  

تغییر ومعلولین، معلولیت به بتنس مردم نگرش تغییر معلولین، قشر به همیاري و کمک فرهنگ وجود 

 وضعیت به نسبت عمومی نگرش تغییر برایجادمعلولیت، ثرؤم عوامل به نسبت جامعه افراد نگرش

  بازنشستگان و سالمندان

نشینان حاشیه براي مشاغل کسب جهت به استان بودن صنعتی   

سالمند نام به سال هر ماه مهر دهم روز نامگذاري 

سالمندان معیشتی وضعیت به نسبت کشور ريادا و سیاسی نظام توجه

تصادفات دیدگان آسیب از حمایت جهت به اسالمی احکام وجود  

مشکالت   

 و ناعادالنه توزیع استان، سطح در اخیر هاي سال طی خصوصی بخش در درمانی غیرمنطق هاي هزینه افزایش

 حاشیه و مهاجرین ویژهی حمایت ماتخد به محدودی دسترس مواد، سوءمصرف کنترل خدمات بهی دسترس محدودیت

ي ها گروه در بازنشستگان و بگیران مستمري ازی مال حمایت بودن ناعادالنه وی ناکاف استان، بزرگي شهرها نشینان

 ازی حمایت خدمات کفایت عدم مشاوره، خدمات از طالق معرض در زوجین محدودي مند بهره مختلف،

 ازی حمایت خدمات کفایت عدم دیده، آسیب  دختران و زنان ویژه هب خشونت معرض در افراد و دیدگان آسیب

 خطر معرض در باردار مادران و سال 6 زیر کودکان اندكي مند بهره ،یرانندگ تصادفات دیدگان آسیبي ها خانواده

ي مند بهره الزم،ی اجتماع خدمات از استان معلولینمحدود ي مند بهره رایگان،ي ا تغذیهي ها حمایـت از سوءتغذیه

.الزم اجتماعی خدمات از جوانان  وی افسردگ به مبتالیان اندك
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ها حل راه   

  راهبردي هاي هدف )الف

    پایه سال% 50 میزان به اجتماعی هاي آسیب با مقابله و پیشگیري به مربوط ت خدما از مردم مندي بهره افزایش: 1 هدف

  خدمات از استفاده برابر در تاناس مردم مستقیم هاي پرداخت شاخص از% 20 کاهش: 2 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج 

  : 1 هدف يها پروژه

  پایه سال% 50 زانمی به اجتماعی هاي آسیب با مقابله و پیشگیري ت خدما از مردم مندي بهره افزایش

 این نمودن هچیکپار درجهت مربوطه خدمتی هاي بسته و موجود  اجتماعی خدمات ارایه سامانه در بازبینی.1

 دولتی بخش تولیت با خدمات

   مناسب دسترسی با روستا و شهرها در ها سامانه این استقرار بندي سطح و نقشه تعیین.2

   روستاها و شهرها در اولویت در هاي پایگاه اندازي راه.3

   مربوطه نظام و شده بندي سطح و مختلف  دیدگان آسیب از  نگهداري مراکز تدارك.4

   رانندگی تصادفات دیدگان آسیب هاي خانواده  از حمایـتي گذار سرمایه صندوق تشکیل.5

   غیردولتی بخش مشارکت با بازنشستگی صندوق منابع آوري جمع و  ريو بهره افزایش سیاست سند تدوین.6

 آن استقرار و بازنشستگان و  )...و بیوه و ازکارافتادگی( بگیران مستمري خیریه صندوق اساسنامه نتدوی.7

  : 2 هدف يها پروژه

خدمات از استفاده در مردم جیب از و مستقیم هاي پرداخت شاخص از% 20 کاهش

 برنامه پایان تا نفر 50000  زیر شهرهاي کلیه در خانواده پزشک برنامه گسترش.1

  )محاسب( بیمار سالمت از حمایت مرکز اندازي راه و یطراح.2

 ها رسانه طریق از خود سالمتی حقوق استیفاي براي مردم آموزش.3
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  : ایمنی و ترابري

 بیماري معلولیت،( مرور و عبور ازی ناش تصادفات

 خودروها ازی اشن هوای آلودگ ،)مرگ و روانی

 يها ي بیمار عروقی، قلبی بیماري ها، سرطان(

ی برخ ،یقلبي ماریب( یبدن تحرك کاهش ،)تنفسی

ی پوک ،يمغز سکته باال، خون فشار سرطان، انواع

 و مرگ باالتري ها زانیم و ابتید ،یچاق استخوان،

 بودن ضعیف یا نداشتن عوارض از همگی )ریم

 هایی حیطه. است جامعه در حرکت مدیریت راهبرد

 قوانین نجات، و امداد ترابري، کارکنان سالمت ترافیک، مهندسی از ستا عبارت شود بررسی  ترابري حوزه در باید که

:است زیر موارد شامل مردم حرکت مدیریت راهبرد. آموزش و اطالعات و مقررات و

 نقل و حمل و يسوار دوچرخه ،يرو ادهیپي ارتقاي برا امکاناتی طراح و التیتسهي رو بري گذار هیسرما 

  ) ها راه کیتراف آرامش و ادهیپ افرادي برا ها تقاطع ،روها ادهیپ بهبود مانند(یعموم

ي سوار نیماش ،يسوار دوچرخه ،يرو پیاده مثل( کنند یم جیترو را نیگزیجا طرق از استفاده کهیی ها برنامه

  ) دور راه از کار و مشترك

مدارس نقل و حمل تیریمد برنامه و کار محل در کارکناني سفرها کاهش برنامه  

بر پرداخت شکل به خودرو مهیب سفر، زانیم اساس بر نگیپارکي ذارگ نرخ مانندي اقتصاد يها مشوق 

 چند تر، متراکمي کاربري الگوها(هوشمند رشد با نیزم از استفادهي ها استیس حرکت، مقدار حسب

  ) میباش داشتهي رو ادهیپ امکان با تر دسترس در جوامع کند یم کمک که نیزمی شکل چند و تر منظوره

ذینفعان   

 علوم  ،ياستاندار  ،یرانیتاکس  ،يشهردار ،یرانندگ ویی راهنما  راه، سیپل ونقل، حمل يها انهیپا  ،يترابر و راه

 ،مهیب پرورش، و آموزش  ،ینشان آتش  ع،یصنا کل اداره ،يدادگستر ،یهواشناس ها، رسانه احمر، هالل  ،یپزشک

  .یعال آموزش  ست،یز طیمح  ل،ونق حملي ها شرکت  ،يشهرساز و مسکن سازمان
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  استانی و ملی حقایق   

 ي سوار دوچرخه وي رو ادهیپ لهیوسه ب سفري الگو سهم شیاتر و ایتالیا دانمارك، س،یئسو هلند، سوئد،در

 مانندیی ها کشور در. است% 40 از کمتر ای کینزد خودرو از استفادهي الگو سهم و%  40 از شیب ای حد در

%  20 از کمتري سوار دوچرخه وي رو ادهیپ درصد است گسترده خودرو از استفاده که کانادا و تانانگلس کا،یمرآ

 .است داده نشان مطالعه نیا در را سهم نیتر نییپا% 10 حدودي الگو با کایمرآ. شود می اعالم

،رترندیپذ بیآس ژهیوه ب ساالر خودروي ها ستمیس در  سالمندان و معلوالن فقرا، کودکان.   

به مردمی ناکافی سدستر و دوردست نقاطی افتگینا توسعه عوامل نیمهمتر ازي ترابر و تردد امکان عدم 

 و هیرو یب مهاجرت ویی غذا فقر ن،ییپا سالمت سطح چونیی امدهایپ با خود که است سالمت خدمات

  .است همراه نشدهی سازمانده

دهد یم قرار ریثأت تحتی اصل جنبه سه از رای عموم سالمت ،يترابري زیر برنامه:  

،مرور و عبور ازی ناش تصادفات.1

ا خودروه ازی ناشی آلودگ .2

  یبدن تحرك .3

ي ها مرگ اندازه به مقدار نظر ازممکن است ي موتور لیوسا ازی ناشی آلودگ لیدل به زودهنگامي ها مرگ تعداد

  .ستا مشکل ها مرگ قیدق تعداد برآورد که چند هر، باشد خودرو تصادفات ازی ناش

درمطالعه Mark Delucch  سوز بنزین خودروهاي براي هوا آلودگی از ناشی سالمت هاي هزینه  همکاران، و 

  .خودروهاست تردد مایل هر ازاي به دالر 624/0 برآورد بیشترین در مختلف هاي آالینده و

علت به دنش بستري میزان سالمندي سنین در که شد مشخص شهر کالن 183 در هوا آلودگی مطالعه در 

 با منطقه 37 در% 10 و% 18 ،%19 ترتیب به ها بستري کل میزان و سرپایی خدمات تنفسی، مشکالت

  .است بوده باالتر هوا آلودگی کمترین با منطقه 37 به نسبت آلودگی بیشترین

است برابر 6 کنند می زندگی تردد پر هاي راه حاشیه در که کودکانی ،کودکی دوران هاي سرطان به ابتال میزان 

  .شود می ناشی نیتروژن اکسیدهاي و بنزن همچون هوا هاي آالینده  از احتماالً که

 7/76 بهداشتی نظام هوا، آلودگی کاهش مکعب متر در میکروگرم 10 هر ازاي به اند کرده برآورد محققین 

 جویی صرفه نفر هري ازا به سرپایی خدمات مورد در دالر 3/100 و بستري خدمات مورد در آمریکا دالر

  .کرد واهدخ



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

ي ماریب :شوند یم سبب راي ا جاده تصادفات ازي شتریب ریم و مرگی بدنی ناکاف تحرك با همراهي ها بیماري

 باالتري ها زانیم و ابتید ،یچاق استخوان،ی پوک ،يمغز سکته باال، خون فشار سرطان، انواعی برخ ،یقلب

  .هستند موارد این جمله از ریم و مرگ

اقیاشت تیامن و اتیجنا چون و چند از مردم احساس و جامعهی عموم تیجذاب وي معمار ابان،یخ یطراح 

  . زند یم رقم را طیمح دری بدن تحرك به آنان

دهند یم هدر به را عمر سال 1200000 از شیب ساالنه انیرانیای سالمت مشکل نیاول عنوان بهی کیتراف حوادث .

 وی سالگ 29 تا 15 نیسن ژهیوه ب که است مردم سالمت بري ترابر بخش ریثأت میمستق جهینت بزرگ بار نیا

 .شوند یم محسوب کشور عمده کاري روین که سازد یم ریدرگ  را مذکر جنس

بار نیشتریب ،دار ریواگ ریغي ها بیماري  مهم خطر عامل کی عنوان به رانیا دری چاق که کرد فراموش دینبا 

 در خود ریثأت با کهی تیمسؤول باي ترابر بخش.  است داده اختصاص خوده ب را) 439878( خطر عوامل

   .کند یمي باز بار نیا جادیا دري ا ژهیو نقش دارد جامعهی بدن تحرك

استان در مرگ عامل نیاول ت،یجمع نفر هزار صد در عمر سال 4/1197 دادن هدر با ونقل حمل حوادث 

ی بزرگ تا افزود رقم نیا به را ونقل حمل صنعت تیفعال بهي ثانوي مرگها زانیم دیبا. است بوده نیقزو

  . شود مشخص مشکلی واقع

جلوي ها یصندل نیسرنش که نیقزو استان ساله 15- 64 زنان% 1/44 و مردان% 2/54 ،1386 سال در 

ی منیا کمربند از اصوالً افراد نیا کل از%  8/12. اند کرده یم استفادهی منیا کمربند از شهیهم اند بوده خودرو

   .است زنان از تر عیشا مردان در رفتار نیا.  کنند ینم استفاده

مردان در رانهیگشیپ مثبت رفتار نیا. کنند یم استفادهی منیا کاله از شهیهم سواران سیکلت موتور% 9/6 تنها 

   .است شده گزارش زنان از شیب

کنند ینم استفادهی منیا کاله زاي سوار موتور هنگام در نیقزو استان ساله 15- 64 افراد% 6/25 کل در.  

8/47 %شامل را  مردان% 9/38 و زنان% 7/56 که برند یم رنج وزن اضافه از استان در هدف نیسن افراد 

 تشکیل زنان را%  1/23 و مردان را%  4/9 که کرده مبتال را افراد از% 3/16 استان نیا در یچاق. شود یم

 نیا کنار در. رندب یم رنجی چاق و وزن اضافه از استان مردم ازی مین از شیب ای% 2/55 اساس نیا بر.  دهند می

 را هدف تیجمع سوم کی از شیب که کرد اشاره%) 6/36(ی بدن کم تیفعالي دارا افراد زانیم به دیبا رقم
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ی بدن تحرك زمان از قهیدق 1/17. است% 6/27 مرداني برا و% 8/45 زناني برا نسبت نیا. شود یم شامل

  . شود یم شهر در مرور و عبور صرف استان افراد روزانه

تسلط معابر بودن روشن شب در.  است رانندگان دید میدان رانندگی، در حساس بسیار فاکتورهاي از یکی 

 احساس روشنایی. بخشد  می بهبود شب تاریکی به نسبت درصد 50 حدوداً و دده می افزایش را راننده دید

 .داشت نخواهد العمل عکس جهت استرسی و کند می رانندگی راحت خیال با دهرانن و برد می باال را امنیت

.رود می باال درصد 50 حداقل میزان به اشتباه درصد همیشه تاریکی در

45 بر میلیاردي چند خسارات و افتد می اتفاق شب در شدید تصادفات خصوص به کشور تصادفات درصد 

 به مقرون مراتب به ها جاده و معابر در برق مصرف. نیست قیاس قابل مصرفی برق بهاي با که گذارد می جاي

  .بود خواهد صرفه

است  %87 برخوردارند استاندارد روشنایی از که معابري درصد.  

اند بوده  سواد کم یا و د سوا بیی رانندگ حوادث نیمقصر آمار نیشتریب .

31 کنار در ایمنی کاله اما دنکن می تولید سال در دستگاه میلیون یک سال در سیکلت، موتور تولید واحد 

  .کنند نمی تولید ایمنی کاله واحدها این اصوالً  نیست؛ اجباري سیکلت موتور فروش

گاهیپاي درصد 50 کمبود ،یکیتراف حوادث نیمصدوم به خدمات ارایه براي آمبوالنسي درصد 57 کمبود -

 مشکالت از )دستگاه40( هاتیفوری پزشک زاتیتجه  يدرصد 50  کمبود و  احمر هالل اي جاده نیبي ها

   .است استان پزشکی هاي فوریت و حوادث مدیریت

لومتریک100 در 5/2ي کشور استاندارد - )لومترراهیک 100هري ازا به -7/0(يامدادي هاگاهیپا تعداد کمبود 

   .است

ها تقاطع درصد45 حدود نبودن منیا.  

30 یابند می انتقال یدرمان مراکز مقصد به ردمم توسعه  یکیتراف حوادث نیمصدوم از درصد.  

عبور ریمس بودنی ناکاف ،)درصد10حدود پوشش( ادهیپ عابر پل کمبود ،معابر درصد50 حدود نبودن منیا 

 مشکالت دیگر از )درصد67 حدود پوشش(معابر در مناسب رو ادهیپ کمبود ،%)7 حدود( دوچرخه

  . است استان در مردم حرکت مدیریت راهبرد

اند مناسبیی روشنا فاقد شهر داخل معابر% 50 دحدو. 
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  استان مهم يها فرصت برخی   

کشور مختلف نقاط به ونقل حمل مسیر در قرارگرفتن( استان کیاستراتژ تیموقع(

تختیپا( کشور مرکز بهی کینزد(  

ی کیتراف حوادث کاهش به توجه ضرورت خصوص در جامعه دری نسب تیحساس وجود  

ی استان نیمسؤول دری کیتراف مشکل حل ینسب عزم وجود  

استان در ونقل حملي ها شرکت وي  ساز راه مجرب مانکارانیپ وجود   

استان در موجودی اراض تیاکثر  بودن هموار   

استان سطح دری کیتراف حوادث با مرتبطي ها دستگاه مجموعه در عالقمندی انسان منابع وجود   

یلیر خطوط وی اصلي ها راه  ،ها راه آزاد گسترده شبکه وجود  

استان درسطحی منیا کارگروه وجود   

یمواصالتي محورها در.... و ها تیفور احمر، هاللي ا جاده امدادي ها گاهیپا وجود  

مشکالت   

 حمل  ناوگان از عموم کم استفاده  ،ها رسانه قیطر ازی کیتراف حوادث با مرتبطي ها آموزشی فیوکی کم بودن نامناسب

 نقاط وجود  ها، جاده و معابر نامناسبیی روشنا  ،یرانندگ مقررات و نیقوان تیرعا بودنی ناکاف  ،یعموم نقل و

  ،یهندس لحاظ از معابر و نیادیم ها، تقاطع نبودن استاندارد  ،...)و خطرناكي ها چیپ کم، عرض( زیخ حادثه

  .ییهوا امداد بهی دسترس وعدمي ا جاده امداد مناسب امکانات بهی ناکافی دسترس

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

  کنونی وضعیت% 30 میزان به  تصادفات از ناشی میر و مرگ کاهش: 1 هدف

  کنونی% 30 میزان به  مردم تحرك افزایش: 2 هدف

 از عموم استفاده دري درصد 30 افزایش( کنونی%  50 میزان به خودروها به منتسب هواي آلودگی کاهش: 3 هدف

  ) عمومی نقل و لحم ناوگان

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و
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   ها پروژه) ج

  :1 هدف يها پروژه

 کنونی وضع% 30 میزان به  تصادفات از ناشی میر و مرگ کاهش 

 آن امکانات تأمین و پرحادثه و مناسب محل در هوایی ادامد پایگاه ایجاد براي طلبی حمایت.1

   استانی اصلي ها راه طول در موجود وضع درصد 50 زانیم به  يا جاده امدادي ها گاهیپا تعداد شیافزا.2

 اصالح و آن تأمین و مالی برآورد و اولویت در شهري نور کم و غیرایمن میادین و ها تقاطع معابر، شناسایی.3

    واردم کلیه فیزیکی

   نقاط این مهندسی اصالح برنامه طراحی و استان اي جاده خیز حادثه نقاط نقشه تدوین.4

   پزشکی علوم دانشگاه همکاري با استان در یرانندگ تصادفات مراقبت نظام استقرار .5

 اعمال و منطقه در مستقر خصوصی بخش مشارکت با استان خطه دو مسیرهاي% 30 نمودن خطه چهار.6

   اي رسانه تبلیغ و مالیات عوارض، کاهش طریق از بوطهمر هاي تشویق

 کنترل براي ویژه به ها آن خرید براي طلبی حمایت و استان دار اولویت کیتراف کنترلي ها يفناور برآورد.7

  مخدر مواد و الکل مصرف

  یالملل نیبي استانداردها درصد 50 زانیم به  حداقل  )سیپل(ی انساني رویني ریکارگه ب و نیمأت.8

 نظام و ها رسانه طریق از آن مستمر اجراي »نقلیه وسایل با رانندگی آداب«  اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.9

   استانی مردم مشارکت

 چکاب براي شده بندي رتبه متخلفان معرفی نامه آئین تدوین و مقررات مورد در سواد بی رانندگان آموزش.10

  روانی مشکالت

  :2 هدف يها پروژه

 کنونی% 30 میزان به  مردم حركت افزایش 

 براي تسهیالت ایجاد و ها دوچرخه خرید شیوه معرفی و استان هوایی و آب شرایط مناسب دوچرخه طراحی.1

  )سوار دوچرخه استان( آن خرید

 مسیرهاي احداث براي هزینه برآورد  استان، شهرهاي در سواري دوچرخه مسیرهاي تعیین براي مطالعه.2

 با جذاب و ایمن روي پیاده معیارهاي تدوین شهرها، کلیه سطح در پوشش% 40 حد تا جذاب و مناسب

 و هزینه برآورد  ،اناست شهرهاي روهاي پیاده موجود وضع بررسی ،بخشی بین ذینفعان همکاري
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آن تأمین براي طلبی حمایت

 شده بندي لویتاو هاي مکان%  100 در روي پیاده براي ایمن و جذاب روهاي پیاده احداث پروژه اجراي  .3

   شهرها

 جامعه در موجود تسهیالت معرفیو » سالمتی=  بدنی تحرك« اجتماعی بازاریابی برنامه طراحی.4

 موفق هاي نمونه ،)مناسب دوچرخه و کفش خرید تسهیالت سواري، دوچرخه مسیرهاي و روها پیاده(

    سواري دوچرخه و روي پیاده در پیشرو هاي سازمان

    کارکنان براي دولتی يها سازمان از یکی در گرم آب دوش اناتامک ایجاد طرح پایلوت.5

 توسط الگوسازي شهرداري، توسط ها آن معرفی با سواري دوچرخه و روي پیاده اي محله يها گروه ایجاد.6

 هنرمندان و نمسؤوال

  : 3 هدف يها پروژه

 حمل ناوگان از عموم استفاده در يدرصد 30 افزایش( کنونی% 50 میزان به خودروها به منتسب هواي آلودگی کاهش

  )عمومی نقل و

  یعموم ونقل حمل از استفاده درجهت عموم آموزش جامع برنامهي اجرا و تهیه.1

 هاي بسته معرفی و 1404 ایران به نگاه با استان شهري عمومی نقل و حمل ظرفیت توسعه برنامه تدوین.2

 خصوصی بخش ویژه گذاري سرمایه

  نیقزوي شهر مجموعه در  لیمنور و مترو _یرقب اتوبوسي انداز راهي برای مقدمات مطالعات انجام.3

 طریق از موتور تنظیم براي موقع به مراجعه و شناسایی مورد در رانندگان ویژه آموزشی بروشور تدوین.4

 فروش از پس خدمات هاي نمایندگی یا خودرو سازنده هاي شرکت

   آینده سال 5 در آالینده خودروهاي% 100 ساختن خارج رده  از.5

  شهر در آن نصب و قزوین در هوا هاي آالینده براي هشداردهنده سیستم ایجاد.6
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  بحران

 ای یشناخت نیزم ،یشناخت ستیز(ی عیطبي ایبال

 ده،یچیپي ها تیفور و يفناور ازی ناشي ایبال ،)یمیاقل

 را ها بحران انواع مهمترین) ها نزاع و ها جنگ مانند(

  حوزه براي تحلیل هاي حیطه. دهند می تشکیل

 و آمادگی: اند دسته سه  سالمت بر مؤثر هاي بحران

 میر و مرگ افزایش. بازتوانی وقوع، مدیریت ،پیشگیري

 يها ي بیمار  واگیردار، يها ي بیمار و ها آسیب از ناشی

 آسیب فقر، ،اجتماعی سرمایه کاهش معلولیت، و روانی

 بهی عموم سالمت کردیرو. یردگ  می سرچشمه بحران ضعیف مدیریت  از سالمت حوزه هاي ساخت زیر تخریب و

 شیافزا و خطر کاهش ،پیشگیري اقدامات قیطر از جوامعي ریپذ بیآس کاهش بر دیبا بال ازی ناش خطر تیریمد

 اقتصادي و بهداشتی خسارات که نکنیم فراموش .شود متمرکز جامعه و سالمت بخشی آمادگ ویی ارویرو  تیظرف

 کمتری سرعت بای بهداشت دهید صدمه رساختیز است داده نشان تجربه. دهد می قرار ثیرأت تحت را فقرا بیشتر اه رانبح

   . شود یم میترم مسکن و دور راه ارتباطات ها، پل ها، راه ،یبازرگان مانندی خدماتي ها بخش دیگر از

ذینفعان   

 شهرسازي، و مسکن احمر، هالل ،)قزوین( شهرداري بیعی،ط منابع اي، منطقه آب امور مترقبه، غیر حوادث ستاد

 ،برق(نیرو  انتقال زیست، محیط ،)طبیعی منابع(کشاورزي جهاد نشانی، آتش وترابري، راه ی،یروستا و شهري آبفاي

.ها بیمه و امنیتی و انتظامی نظامی، نیروهاي مسکن، بنیاد هواشناسی، ،)گاز و نفت ،آب

  استانی و ملی حقایق   

فشاري گسل طالقان، _آبیک الموت گسل. است درکشور خطرپذیر استان سومین یا  دومین قزوین استان 

 فراهم را باال  شدت با تکانی زلزله ایجاد احتمال قزوین شمال فشاري گسل و زهرا بویین _ قزوین شمال

  .آورند می

خطر پر نقاط.باشدمی متوسط هايشهرستان جزو شوريک هايشاخص با  مقایسه در پرخطر نقاط با رابطه در 

 قزوین،کاروانسراها، بازار فرسوده، و قدیمی هايبافت ،شهر جنوبی هايقسمت: از عبارتند قزوین شهرستان

.قزوین شهرستان يحاشیه صنعتی هايرکت، شپاساژها گاراژها،
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میانگین دقیقه، 6,50 شهر در  حادثه محل به رسیدن زمان میانگین ،دستگاه75 نیاز مورد هايآمبوالنس تعداد 

  .باشد می دقیقه 10,30 جاده در حادثه محل به رسیدن زمان

نیستند مقاوم نیز متوسط هايزلزله  برابر در که مقاوم غیر روستایی ساختمان 57000 به قریب جودو.

و هاانداريفرم هايساختمان از بعضی و هانشانی آتش ها،بیمارستان مانند مهم هايساختمان نبودن مقاوم 

  . هابخشداري

ماسه و شن رداشتب و دولتی هايدستگاه و مردم توسط استان مختلف هايرودخانه بستر و حریم به تجاوز 

  .آورد می فراهم بیشتر آسیب براي را زمینه استان مختلف هايرودخانه از رویهبی

بدون غیرصنعتی و صنعتی هايشهرك احداث. است نشده انجام کافی مطالعه گیرسیل هايحوزه در 

   .است گرفته صورت منطقه خیزيلرزه مطالعات

جمعیت نفر 10000 حدود از بیش حادثه ابعاد کهصورتی در ،مقابله براي کافی تجهیزات و امکانات نداشتن 

 که صورتی در استان هايبیمارستان و هادرمانگاه کشش عدم. آوار زیر از آوردن در نگاه از باشند دیده خسارت

.باشند زخمی نفر 5000 از بیش حادثه ابعاد

برف، ،کوالك زلزله، سیل، شامل) گذشته سال 10 در( استان طبیعی بالیاي در خسارات انواع فهرست 

 آتش  و تگرگ نباتی، آفات بهمن، خشکسالی، زمین، رانش برق، و رعد طوفان، زدگی، سرما  یخبندان،

: ستا کرده وارد را زیر هاي آسیب که سوزي

  جمع  ي آسیبها شاخص

155 عمده خسارت با همراه وقوع تعداد

281 انسانی تلفات

650شدگان بستري

1407 سرپایی درمان

29بالیا از ناشی سرپرست بی کودکان و زنان تعداد

2222 دیده خسارت روستاي و شهر تعداد

4072094 دامی تلفات تعداد

959334)رهکتا( دیده آسیب اراضی میزان

3127)کیلومتر( دیده خسارت هاي جاده طول

487 دیده خسارت  نقلیه وسایط تعداد
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  استان مهم هاي فرصت برخی   

استانداري در اصلی هاي بخش از متشکل بحران ستاد وجود

ها بحران و بالها با مقابله ویژه مالی ردیف وجود  

تلفمخي ها  دستگاه در دیده دوره کارشناسان وجود  

استان در ها بحران انواع خطر معرض در نقاط بودن مشخص   

نجات و امداد طرح شده بندي زمان جلسات برگزاري  

مدارس در مانور انجامي برا مدوني ها برنامه وجود  

حوادث ازی برخ خصوص دري بند پهنه مطالعات انجام  

احمر هالل تیجمع ،یپزشک علوم گاهدانش(  ایبال بروز هنگام در ریدرگ مختلف ادارات و ها سازمان وجود، 

  )یمنیا خدمات وی نشان آتش

يکشاورزی مهندس نظام و ساختمانی مهندس نظام نیقوان نیتدو  

یاستان(ی محلي مایس و صدا سازمان(  

فعالی محل دیجرا و ها نامه هفته  

یموزشآي ها برنامه پخش  برايي  شهردار نظر ریزي شهر معابر در مستقری کیالکتروني تابلوها  

بحران و بال با مقابله مضامین به کشور توسعه يها برنامه توجه   

دسترس در و گسترده علمی منابع ،المللی بین فنی هاي کمک  

ارزي ذخیره صندوق  

بالیا جهانی بینی پیش هاي شبکه  

حفظ جمله از بخشی بین طلبی حمایت: است باره این در پزشکی علوم دانشگاه اقدامات ها قوت از یکی 

  :   زیر امور و ها ساختمان سازي مقاوم بنایی، زیر هاي سیستم

:بحران در رسانی خدمت براي سالمت نظام هاي تیم هماهنگی و آمادگی برنامه تدوین.1

و يجوي ایبال ،یخشکسال ،نیزم لغزش ،لیس ،لرزه نیزم( مختلف بالیاي در ها تیم وظایف  

  ) يسوز آتش

رمانو و آموزش( ها آن  توانمندسازي(    

   بحران مواقع در سالمتی و درمانی خدمات در مردمی مشارکت بازوهاي دیگر و ها سمن نقش تدوین.2

    هماهنگی براي بخشی درون مرتبط مانورهاي اجراي .3
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   بحران مواقع براي متخصصین دیگر و پزشکان ویژه کدهاي ایجاد.4

   بهداشتی هاي ساخت زیر تقویت.5

مشکالت   

 در استانداردها و مهندسی ضوابط رعایت ضعف جامعه، سطوح تمام در بحران یریتمد هاي آموزش بودن ناکافی

 اجباري  مترقبه، غیر حوادث در شهروندي تکالیف و حقوق نبود خصوصی، و عمومی سیساتأت و ها سازه از بسیاري

 نیازبه پذیري، خطر مطالعه عدم بحرانی، هاي آسیب براي کشاورزي و تجاري صنعتی، مسکونی، واحدهاي بیمه نبودن

.طبیعت بالیاي با مقابله در استان بزرگ شهرهاي حیاتی هاي شریان سازي مقاوم

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

  ...)و فاضالب وز گا آب، برق،( حیاتی هاي ن شریا% 30 سازي مقاوم: 1 هدف

 استان پذیر آسیب نقاط در عمومی ابنیه و ها ساختمان کلیه اي بیمه پوشش: 2 هدف

  سازي مقاوم نیازمند عمومی سیساتأت و ها سازه از% 30 سازي مقاوم و شناسایی:  3 هدف

  گیرند می ساخت مجوز آینده سال 5 طول در که هایی ساختمانی کلیه در  سازي مقاوم استانداردهاي رعایت: 4 هدف

  بحران مدیریت هینمز در استان مدیران% 100 و مردم مهارت و دانش  درصدي پنجاه افزایش: 5 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

...)و فاضالب و گار آب، برق،( حیاتی هاي شریان% 30 سازي مقاوم

 اول سال( حوادث برابر در مقاومت نظر از استان روستاهاي و شهرها یحیات هاي شریان وضعیت مطالعه.1

)برنامه

  منابع جذب براي طلبی حمایت و حیاتی هاي شریان سازي مقاوم مالی برآورد.2

  : 2 هدف يها پروژه

استان پذیر آسیب نقاط در عمومی هاي بنا و ها ساختمان کلیه اي بیمه پوشش
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 در زیربنایی هاي سازه و کارخانجات_دولتی هاي ساختمان بیمه ساختن ياجبار نامه آئین تصویب و تدوین.1

فروش و خرید زمان و ساخت مراحل کلیه در خصوصی هاي ساختمان و بالیا برابر

 عموم به معرفی و  بالیا براي بیمه جبرانی خدمات بسته تعیین.2

  : 3 هدف هاي پروژه

 سازي مقاوم نیازمند شده احداث عمومی سیساتأت و ها سازه از% 30 سازي مقاوم و شناسایی

...) و ها ورزشگاه ها، مدارس،پل سدها، ها، بیمارستان( حیاتی و عمومی هاي سازه وضعیت بررسی و مطالعه.1

مداخله هاي اولویت تعیین و بالیا و حوادث برابر در مقاومت نظر از

  خیرین، وام، تخصیص براي ها بانک بسیج و توجیه(سازي مقاوم هاي فعالیت براي مالی حمایت تدارك.2

 استانی اعتبارات تخصیص ،)صنایع

  :4 هدف يها پروژه

گیرند می ساخت مجوز آینده سال 5 طول در که هایی ساختمان کلیه در  سازي مقاوم استانداردهاي رعایت 

 و تبرمع پیمانکاران بندي رده(استان هاي ساختمان پیمانکاران بخشی اعتبار نامه آئین اجراي و تصویب.1

) آن اساس بر ها پروژه اجراي واگذاري

 تدوین، شامل مربوطه نامه آئین و ساز و ساخت طبضوا بر فنی هاي نظارت بخشی بین همکاري کمیته تشکیل.2

آن تجهیز و سازي توانمند و نظارتی سامانه

  :5 هدف هاي پروژه

   بحران مدیریت هینزم در استان مدیران% 100 و مردم مهارت و دانش  درصدي پنجاه افزایش 

 دانشجویان، آموزان، دانش يها گروه استان، مدیران کلیه ویژه »بحران مدیریت« آموزشی بسته تدوین.1

ادارات و اصناف وکارخانجات،  عالی و عمومی هاي آموزشگاه

 تردف طریق از  بالیا با مواجهه براي شده یاد يها گروه توانمندسازي تسهیل نامه آئین بر نظارت و تصویب.2

   دانشگاه مردمی مشارکت

 تدوین و استان شایع هاي بحران در )بعدو  حین ،قبل( سالمتی خدمات مدیریت عمل دستور تدوین.3

    )سالمت بحران کد نظام ایجاد(آموزشی بسته

 پزشکی علوم دانشگاه دار کد افراد براي برنامه اول سال در مرتبط مانورهاي و آموزشی هاي کارگاه اجراي.4

 آموزشی بسته مطابق ها گروه از یک هر براي آموزشی نامهبر اجراي.5
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  بالیا با مواجهه آموزش زمینه در فعال يها سمن شده سازي ظرفیت شبکه استقرار.6

 و صدا از استانی شایع بالیاي با مواجهه و پیشگیري مورد در عمومی آموزش برنامه ده حداقل پخش و تولید.7

   سال هر در استانی مکتوب يها رسانه از آن پیگیري و سیما

 تدوین، و نتایج ارزیابی ،روستا یک و شهر یک در  بحران مدیریت در مردم مشارکت مدل  پایلوت و طراحی.8

 آن  به مرتبط نامه آئین  ابالغ و تصویب
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  : )معدن و صنعت بازرگانی،( تجارت

 طور هب که درآمد ارتقاي و اشتغال ایجاد ضمن  تجارت

 استانداردهاي افزایش و مردم سالمت بر مستقیم غیر

  نیز مستقیم  شده شناخته اثرات  دارد، تأثیر آنان زندگی

 غیرهدفمند تجارت: است جمله آن از ،دارد سالمت بر

 مردم دسترسی افزایش راه از سالمت، به زننده آسیب و

 يها شاخص کاهش  سالمت، به مضر محصوالت به

 و واگیردار يها ي بیمار بروز افزایش و سالم زندگی

 آرایشی و بهداشتی آشامیدنی، خوردنی،( غیرواگیردار

 کشور توانایی کاهش و شغلی تماس از ناشی شغلی يها ي بیمار و ها آسیب هوا، و زیست محیط کردن آلوده ،)...و

 محصول، تولید از خود فرایند کل در تجارت دیگر عبارت به). بازیافت کمی و رویه بی مصرف( پایدار توسعه براي

 را پیرامون محیط و کارکنان مردم، سالمت است قادر بازیافت و مصرف تبلیغ، و گذاري قیمت نقل، و حمل توزیع،

 گر تعیین عوامل از نیز تجارت فرایند کل در آموزش همچنین و نظارتی مقررات و قوانین نقش. دهد قرار ثیرأت تحت

 و صنایع  جامعه، در موجود سالمتی خطر عوامل به توجه با باید مردم سالمت بر تجارت اتاثر ارزیابی در. هستند مهم

  .کرد پیشنهاد را ارتقایی مداخالت و شناسایی را مفید و مضر بازرگانی

ذینفعان   

 د،استاندار کل اداره تغذیه، متخصصین و کارشناسان پزشکی، علوم دانشگاه داروي و غذا معاونت بازرگانی، سازمان

 مرکز و بهداشت دانشکده اي حرفه و محیط بهداشت هاي گروه استان، صنعتی هاي شهرك شرکت صنایع، کل اداره

.استان تعاون اداره و استان زیست محیط حفاظت سازمان اجتماعی، تأمین سازمان استان، بهداشت

  استانی و ملی حقایق   

32 %38 معدنی، غبارهاي و گرد درمعرض% 22 رد،استاندا ازحد باالتر صداي درمعرض استان شاغلین %

. دارند قرار یونیزان غیر پرتوهاي درمعرض% 7 و ارگونومیکی عوامل درمعرض

این از که بوده واحد 7216 معادن و صنعتی هايبخش در شده شناسایی هايکارگاه مجموع1386 سال در 

  . اند بوده فعالیت مشغول شده ناساییش هايدرکارگاه نفر 78767. است خانگی کارگاه واحد 271 تعداد
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بررسی کار از ناشی حادثه مورد 617 تعداد ،85 سال در استان اجتماعی امور و کار سازمان گزارش براساس 

 77 به 85 سال در مورد 56 از عضو قطع موارد. است رسیده مورد 800 به 86 سال در تعداد این. است شده

 صنعت بخش در مورد 640 تعداد 86 سال حادثه مورد 800 تعداد از. دهدمی نشان افزایش 86 سال در مورد

 .است افتاده اتفاق ساختمان بخش در مورد 95 و

هاي به عمل آمده از محیط کار شاغلین بخش صنعت و معدن توسط حوزه معاونت بهداشتی براساس ارزیابی

ن در مقابل عوامل زیان آور محیط میزان مواجهه کارگران بخش صنعت و معد 1386دانشگاه قزوین در سال 

  : آور به شرح زیر است کار به ترتیب عوامل زیان

%4 معرض در شاغالن ،%8 ارتعاش عامل داراي هايکارگاه درصد.1

  % 32 معرض در شاغالن ،%29  باال صداي داراي هايکارگاه درصد.2

  % 22 معرض در شاغالن ،%28 گردوغبار داراي هايکارگاه درصد.3

  %7 معرض در شاغالن ،18%  غیریونیزان پرتوهاي داراي هايهکارگا درصد.4

  %4 معرض در شاغالن ،%9 مناسب نا روشنایی با  هايکارگاه درصد.5

  %7 معرض در شاغالن ،18% دمه و دود داراي هاي کارگاه درصد.6

  %7 معرض در شاغالن ،%6 نامناسب کار ابزار عامل داراي هايکارگاه درصد.7

  %48 معرض در شاغالن ،%50 کار حین بدن نامناسب وضعیت يدارا هايکارگاه درصد.8

%10 معرض در شاغالن ،%29 شیمیایی مواد با پوستی تماس مستعد هايکارگاه درصد.9

حوزه پوشش تحت آور زیان عوامل معرض در شاغالن میان گذشته سال 5 در آمده عمل به معاینات براساس 

  :است شده شناسایی زیر شرح به شغلی بیماري موارد قزوین، پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت

   مورد 3107: شنوایی افت تعداد.1

  مورد 939: کمردردها تعداد.2

  مورد 52: شغلی آسم.3

  مورد 1052: تنفسی خاص شرایط.4

  مورد 293  :اسکلتی اختالالت.5
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  وضعیت  ها شاخص  حیطه ها

ف
صر

م
 

 

بیشتر در روز در سفره مصرف نمک در دو وعده و 30%  ي مصرف نمک در سفرهها شاخص.1
1
   

.افراد روغن جامد مصرف می کنند 8/52%  ي مصرف روغن نباتی جامدها شاخص.2
1

یکبار در هفته 15%نامطلوب   شاخص مصرف چیپس و پفک و تنقالت . 3
1

   

)لیتر 44سرانه مصرف در سال (نامطلوب   هاي گازدار  شاخص مصرف نوشابه. 4
3  

افراد به طور روزانه سیگار استعمال می کنند 1/24%  شاخص مصرف دخانیات . 5
1  

بار در هفته استفاده میکنند 7/6 – 9/64%   شاخص مصرف لبنیات . 6
1

   

  * شاخص مصرف قند و شکر . 7

د
لی

تو
 

 

نامطلوبوضعیت کیفیت تولیدات  واحدهاي صنفی .1
4  

رد ولی در حال کاهشوجود دا  )ظروف بسته بندي(تولید محصوالت فاقد مجوز بهداشتی . 2
3

   

  *   نظارت بر واحدهاي تولیدي مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی . 3

لبنیات، روغن زیتون، کنسرو ماهی  روند احداث کارخانجات تولیدي مواد غذایی سالمت گرا. 4
3  

    وضعیت صدور مجوز واحدهاي صنفی سالمت گرا. 5

ع
زی

تو
 

 

بمطلو  آموزش شاغلین در حیطه توزیع. 1
5  

مطلوب 86در سال  93%   )...بهسازي و(ابزار نگهداري . 2
3  

مطلوب   دسترسی مناسب. 3
4  

نامطلوب  قیمت مناسب. 4
4  

نامطلوب  ها بین تولید تا عرضه تعداد واسطه. 5 
4
   

نامطلوب  توزیع کاالي فاقد مجوزهاي بهداشتی و قاچاق. 6
3  

ت
اف

زی
با

 
 

نامطلوب  مورد استفاده  بهداشتی مردم  وجود تولیدات بازیافتی در کاالهاي.1
3  

نامطلوب  میزان درصد بازیافت اقالم. 2
5  

نامطلوب  تعداد واحدهاي داراي مجوز بازیافت. 3
5  

ش
وز

آم
 

 

  نامطلوب   ي عمومی ها رسانهآموزش از طریق .1

  بهتر شده اما ناکافی   سطح آگاهی عمومی .2

ت
ار

ظ
ن

 
 

نامطلوب  تان وجود کاالهاي غیر مجاز در سطح اس. 1
5  

نامطلوب  روند بازدیدهاي نظارتی .2
5  

ع
زی

تو
 

 
بسیار نامطلوب  وجود مجوزهاي حمل و نقل مواد غذایی. 1

5  

نامطلوب  وجود قوانین. 2
5  

بسیار نامطلوب  آموزش شاغلین در حیطه حمل و نقل. 3
5  

بسیار نامطلوب  هاي متمرکز مرتبط وجود تشکل. 4
5  

بسیار نامطلوب  سیستم حمل و نقل  وجود مرکز ساماندهی. 5
5  

ن
لی

و
سئ

م
 

 

نامطلوب  ین مسؤولهاي برگزار شده جهت  تعداد آموزش
5  

نامطلوب   ین در ادارات  مرتبط با سالمت مسؤولآگاهی 
5  

ن
نی

وا
ق

 
 

نامطلوب  به روز بودن قوانین.1
5  

نامطلوب  جامعیت قوانین. 2
5  

نامطلوب  بازدارندگی قوانین. 3
5  
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  استان مهم يها فرصت برخی   

استان صنعتی هاي شهرك و مجتمع وجود

اي حرفه بهداشت متخصص وتربیت بهداشت دانشکده وجود  

کار نیروي سالمت با مرتبط يها پروژه اجراي درجهت صنعت با دانشگاه ارتباط  

کار وطب اي حرفه بهداشت خدمات ارایه زمینه در خصوصی بخش فعالیت  

بزرگ مستقردرصنایع کارگري شتبهدا وخانه بهداشت مراکز وجود  

کارگر نفر 25 باالي واحدهاي در کار بهداشت و ایمنی هاي کمیته وجود  

محصوالت ساخت درحین غذایی مواد تولید درکارخانجات فنی ینمسؤول وجود  

درصنایع شاغل پزشکان و بهگران دیده، دوره کار یاران تبهداش اي، حرفه بهداشت کارشناسان وجود  

و تابعه هاي شهرستان بهداشت مراکز اي حرفه بهداشت بازرسان و یعواموراجتما کار سازمان نبازرسا وجود 

  زیست محیط ادارات بازرسان

کار محیط خطرات مقابل در شاغلین از حمایت منظور به کار قانون وجود  

استان کارفرمایی و کارگري شوراهاي کانون وجود  

پسماندها مدیریت قانون  

استان صنعتی هاي شهرك امور متولی عنوانه ب صنعتی يها شهرك شرکت وجود  

اي حرفه بهداشت ایمنی و محیطی زیست استانداردهاي وجودOSAS1800-14000   

مشکالت   

 ،)دفن و آوري جمع سیستم نبود تا تصفیه نبود(عفونی و صنعتی پسماندهاي و فاضالب مدیریت شدید ضعف

 شغلی حوادث بروز و خطرات مقابل در کار نیروي آموزش ضعف انفرادي، حفاظت نامناسب تجهیزات و وسایل

 مربوطه استانداردهاي و کیفیت فاقد محصوالت تولید سالمتی، مضر صنعتی غبارهاي و وجودگرد معادن، و درصنایع

 با رابطه در کنندگان عرضه و تقاضا مورد محصوالت با رابطه در کنندگان مصرف ناکافی آگاهی بازار، در ها آن عرضه و

 و قانونی الزام نبود سالمت، و بازرگانی هاي فعالیت با مرتبط يها سمن توان از ناکافی استفاده شده، ارایه خدمات

 بازرگانی امور در تخصصی قضایی مراجع نبود غذایی، مواد نقل و حمل هاي فعالیت کنترل جهت نظارتی هاي شیوه

. عام کننده مصرف توسط مشابه کاالهاي سایر از تیبازیاف کاالهاي تمایز امکان عدم سالمتی، با مرتبط
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ها حل راه   

   راهبردي هاي فده )الف

 و هوا پسماندها،( زیست محیط کننده آلوده صنایع% 100 توسط زیست محیط حافظ صنایع نشان کسب: 1 هدف

   برنامه پایان تا )صدا

  ): شاخص 2( سالم محصوالت عرضه و تبلیغ نقل، و تولید،حمل بر نظارت بهبود :2 هدف

 هاي فروشگاه در )استاندارد برچسب با( روزمره مصرفی و غذایی مواد سالم محصول 20 برابري دو افزایش.1

 استان

 سطح در غذایی محصوالت عرضه هاي فروشگاه% 50 توسط» سالمت دوستدار فروشگاه«   نشان کسب.2

  شهر و روستا

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی دم،مر مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

 پایان تا )صدا و هوا پسماندها،( زیست محیط کننده آلوده صنایع% 100 توسط زیست محیط حافظ صنایع نشان کسب

 برنامه

 کاهش پایش براي کدام هر شناسنامه تشکیل و )هوا و هاپسماند صدا،( استان کننده آلوده صنایع شناسایی.1

 مرتبط هاي آلودگی

 دولتی بخش و زیست محیط يها سمن کارفرمایان، مشارکت با »ریست محیط حافظ« صنایع کمیته تشکیل.2

 زیست محیط محافظ صنایع به کننده آلوده صنایع تبدیل براي برنامه تدوین و  مردمی نمایندگان و

 و  پسماندها مدیریت در صنایع محیطی زیست اصول رعایت هاي نامه آئین بازنگري یا و اجرا بر جدي نظارت.3

)صنایع% 60 حداقل در ها خانه تصفیه احداث براي تشویق( کننده آلوده صنایع توسط  غبار و گرد

    استان هاي بیمارستان عفونی هاي زباله بهداشتی دفع سیستماستقرار و طراحی .4

مواد بازیافت به مربوط هاي نامه آئین  پایلوت اجراي و بازنگري تدوین،.5
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  :2 هدف يها پروژه

    سالم محصوالت عرضه و تبلیغ نقل، و تولید،حمل بر نظارت بهبود

 افزایش براي قوانین در بازنگري و ناسالم تجارت ویژه قضایی مراجع توانمندسازي و ایجاد نامه آئین.1

 تخلفات یگبازدارند

 نامه آئین بازنگري یا تدوین ،بازیافت برچسب و محصوالت و غذایی مواد استاندارد سببرچ تعریف باز.2

اجرایی

 در آن اجراي و تجارت اصحاب مشارکت با  »سالمتی به مضر مواد قاچاق « اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.3

   استان

 استان در »سالمت به مضر تا سالمت به مفید« از صنایع احداث مجوز صدور بندي رتبه نامه آئین تدوین.4

 اي رسانه اعالم و سالمت به مفید صنایع به دادن اولویت و قزوین

 جوش بدون نان ،مغذي تنقالت و قند کم نوشیدنی نمک، کم چربی، کم محصوالت تولید مورد در تحقیق.5

   ها آن براي مجوز صدور  اولویت و جو نان و شیرین

 دوستدار فروشگاه« نشان  و غذایی محصوالت عرضه ماکنا بهداشتی استانداردهاي تدوین و طراحی.6

  مرتبط هاي اتحادیه و سندیکاها طریق از آن بر نظارت و »سالمت

 نظارت و استانداردها تدوین ضروري، محصوالت سالم نقل و حمل استانداردهاي ارتقاي میتهک تشکیل.7

آن اصول رعایت منشور و غذایی ادمو نقل و حمل اندرکاران دست  ویژه آموزشی برنامه اجراي و تدوین.8

ها رسانه از آن ارایه و نیاز مورد موارد کلیه در کنندگان مصرف آگاهی ارتقاي براي ویژه آموزشی بسته تدوین.9

 و رسانه کمیته توسط استان يها رسانه از سالمت مضر مواد تبلیغ بر نظارت نامه آئین بازبینی یا و تنظیم.10

 در مندرج موارد  تبلیغ کامل حذف( سالمت و امنیت غذایی تخصصی کارگروه در آن تصویب و سالمت

  ) 1392 پایان تا نامه آئین

 همایش برگزاري و فروشندگان و کنندگان توزیع بازرگانان، ویژه ساده زبان به »سالم تجارت منشور« تدوین.11

مربوطه هاي اتحادیه توسط

 توسط مجوز صدور از قبل کنندگان تدرخواس توانمندسازي و کسب مجوز صدور ضوابط در بازنگري.12

  » سالم تجارت منشور«  با ارتباط در سندیکاها و اصناف اتحادیه
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 از مردم به ها آن معرفی  و مرتبط يها سمن و استان در کنندگان مصرف از حمایت سازمان شاخه کردن فعال.13

 رسانه طریق

 آموزش و  صنایع يها اتحادیه و ارفرماییک سندیکاهاي توسط مواد تولید کیفیت بر نظارت نامه آئین ایجاد.14

 مدیره هاي تأهی توسط اجراي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  ارتباطات و رسانه

 حداقل ما کشور در که است اي حوزه ارتباطات و رسانه

 عادي، پست( پست سیما، و صدا حوزه زیر چهار

 و شهري ICT دفاتر پیشتاز، پست سفارشی، پست

 ویدئو سینما، مطبوعات، تئاتر،( ارشاد ،)روستایی

 نشریات و ها عمومی روابط و ها خبرگزاري ها، کلوب

 همگانی، تلفن ثابت، تلفن( مخابرات و )ها سازمان

 شامل را )ماهواره و اینترنت کوتاه، پیام و همراه تلفن

 در ثرؤم نقش که این ضمن ارتباطات توسعه. شود می

 از. باشد هم مضر است ممکن دارد سالمت هاي سیاست براي طلبی حمایت و سالم رفتارهاي ترویج رسانی، اطالع

 کم و چاقی شامل سالم زندگی شیوه: است شده شناخته قبیل این از مواردي در اینترنت و تلویزیون منفی اثر سویی

 ناسالم ارهايرفت رواج ،)...و اینترنت تلویزیون، تماشاي( استخوان پوکی عروقی، قلبی يها ي بیمار تحرکی،

 و تنقالت و سیگار تبلیغ خواب، عادات تغییر ،)....چاقی، و تلویزیون تماشاي هنگام به نامناسب تغذیه خشونت،(

 تبلیغ جنسی، روابط ترسناك، و خشونت پر هاي صحنه تماشاي( کودکی دوران تکامل بر اثر ناسالم، هاي تبلیغ  دیگر

 پست دیگر سوي از. )تلویزیون تماشاي( اجتماعی سرمایه کاهش و جتماعیا و خانوادگی روابط بر ثیرأت ،)هوله هله

 بهبود همراه تلفن با و داشته دنبال به را  ترافیکی حوادث و ترافیک ،هوا آلودگی کاهش، روستاها و شهرها در فعال

 تلفن و موبایل امواج احتمالی مضر اثرات .است شده ممکن کوتاه پیامک طریق از مزمن يها ي بیمار و بیماران پیگیري

  . گرفت نادیده توان نمی را )تلفنی مزاحمین استرس ،الکترومغناطیسی(

ذینفعان   

 رابط نمایندگان پزشکی، علوم دانشگاه عمومی روابط سالمت، محور با محلی نشریات استان، مرکز سیماي و صدا

 ارشاد کل اداره ،)روحانیون از اي نماینده یا(هعلمی حوزه سیما، و صدا با دارو و غذا و درمان و بهداشتی هاي معاونت

  .ها  خبرگزاري مخابرات، پست، اسالمی،

  استانی و ملی حقایق   

دهند می گوش رادیو به زنان% 28و مردان% 36 درایران.

عمومی بهداشت يویژه يها برنامه  و است درمانی يها برنامه به مربوط وسیما صدا سالمت يها برنامه اکثر 

  .دارد اندك سهم آن در



)1387-1392(استان راهی براي توسعه سالم، المت استان قزوینبرنامه جامع س 

 پزشکی روان امور مشاور و بانوان امور مشاور: است مشاور دو داراي وسیما صدا کل دیرم.  

شبکه 39 و مرزي برون رادیویی شبکه 2 سراسري، رادیویی شبکه 10 داراي ایران اسالمی جمهوري صداي 

 7و استانی شبکه 28و يسراسر شبکه 7 نیز ایران اسالمی جمهوري سیماي .است ومحلی استانی رادیویی

  .دارد مرزي برون شبکه

است% 3/94 تهران استان نندگانیب و% 2/87 کشوري مایس نندگانیب ،%72نیقزو شبکه نندگانیب.  

20( دالون)  5(تاکستان)  8( زهرا نیبوی) 2( کیآب)  2( محمودآباد ،)12(نیقزو يشهري لبوردهایب (

  .است) 1( هیحمدم و) 1(الوند) 2( نیزوق  :يشهر يها ونیزیتلو تعداد و)  2(هیمحمد

مرسوله 700 کایآمر و 500 اروپا ،220 ژاپن ،40 هیترک  ،9/14کشور ،17 نیقزو: یپست مرسوالت تعداد سرانه 

% 65 .نداشتندی کاف اطالعاتی پست دفاتر خدمات تنوع از افراد%  30 مردم ازی نظرسنج در .است سال در

 خدمات تیفیک زانیم از افراد% 50 و اند  دانستهموثر  سالمت ارتقاي در رای پست خدمات مطلوب ارایه ردمم

  .نداشتند کامل تیرضای پست

7/12 %پرسش این برابر در شده انجام سنجی نظر در .اندبوده سینما تماشاگران جزو 85 درسال استان مردم 

 .دان داده مثبت نظر افراد% 90: »ستا تاثیرگذار برسالمت مؤثر رفتارهاي آموزش در سینما آیا شما نظر به«  که

  .مؤثرند مردم زندگی شیوه درتغییر سینمایی هايفیلم داشتند عقیده افراد% 95 همچنین

نیمی همچنین و ندیده را بهداشتی موضوع با خیابانی تئاتر تاکنون گانهشد الؤس% 95 از نیمی :تئاتر درحیطه 

  .باشد مؤثر بهداشتی رفتارهاي آموزش در است ممکن تئاتر معتقدند گانهشد الؤس% 90 از

179 و کلوب ویدئو 168 ،17700 تیراژ با نشریه 19 ،63500 تیراژ با ماهانه نشریه 30. دارد سینما 4 استان 

  .اي رایانه بازي مرکز

33 %همراه تلفن% 40 ؛ثابت تلفن   

فقط داد آموزش  را آنان سیما طریق از روزه همه توان می که سالمت آموزشی يها برنامه در مخاطب طیف 

  .کنندمی تماشا را سیما يها برنامه روز هر قزوینی افراد% 6/7 فقط. شود می شامل را جمعیت% 6/7

8/18 %اعالم سراسري هايشبکه سایر تماشاي را قزوین سیماي يها برنامه نکردن تماشا علت افراد 

  .شود فراگیر هاکهشب درتمام سالمت آموزش است الزم ترتیب این به. اند داشته

هاي فیلم بیننده مردم% 4/21 چرا است سینمایی فیلم هنگام در سالمت تبلیغات پخش براي زمان بهترین 

  .اند سینمایی
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7/64 %سیماي بینندگان% 2/30 هنوز ولی است آموزنده سیما يها برنامه که دارند موافقت هاقزوینی 

   .نیست دهنده آموزش قزوین سیماي يها برنامه معتقدند قزوین

سیماي و صدا يها برنامه به زیاد اعتماد داراي بینندگان% 70 و زیاد خیلی اعتماد داراي بینندگان% 10 حدود 

  .اند استان مرکز

شود یم شتریبی چاق وعیش% 2 رسانه از استفاده ساعت هر برابر در.

هستند مجالتی اصلي ها يمشتر جواني دخترها.   

سیما و صدا پزشکی مشاوران وظیفه:  

 و اجتماعی نیازهاي به توجه با پزشکی مسائل در سازمان مصوبات واجراي نظارت مناسب بستر ایجاد.1

  .استان سالمت موردنیاز شرایط

  .استان اجتماعی نیازهاي به باتوجه پزشکی و سالمت درباره خبر و برنامه تولید هاي اولویت تعیین.2

 سازي برنامه در آن واعمال سازمان از خارج ازمراکز استان شبکه به سالمت علمی نظرات پاالیش اخذ.3

  .سالمت درمقوله سازمان هاي سیاست مطابق

  .شاهد عنوان به سالمت موضوع با مرتبط برنامه و طرح درجلسات حضور.4

  .تولید مراحل درتمامی و ابتدا از سالمت برنامه محتوي و برعملکرد نظارت.5

 شوراي مدیر و مرکز کل مدیر به شده انجام هاي فعالیت از حلیلیوت اداري هاي گزارش ارایه.6

  .پزشکی برنامه گذاري سیاست

در سالمت يها برنامه هاي واولویت ها سیاست تدوین هدف با سیما و صدا سالمت گذاري سیاست شوراي 

 خود کاري عمر سال چند در.  شد سیسأت 1375 درسال زمینه دراین تخصصی و دقیق نظارت و وسیما صدا

 در مؤثر اقدامات رسانه افق با منطبق و سالمت مقوله در کشور کالن هاي وسیاست اهداف راستاي در

 سالمت گذاري سیاست عالی شوراي ساختاري ازنظر .است رسانده انجام به مختلف هاي وحوزه ها بخش

 اجرایی مدیران نیز و کشوري برجسته استادان از اعم کشور سالمت و پزشکی علوم نخبگان از متشکل

 صورت به و سازمان محترم یسیر ریاست با که است ایشان معاونین و بهداشت وزیر حضور با ربوطهم

 شوراي مدیریت که نمایند می مصوب سالمت درمقوله را سازمان کالن هاي سیاست اي، دوره جلسات

 گذاري سیاست شوراي اعضاي اجرایی، دربخش .هاست آن اجراي به موظف سالمت گذاري سیاست

 وبهداشت وسالمت پزشکی با مرتبط مختلف هاي حوزه وکارشناسان پزشکان از متشکل که سازمان سالمت
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 نقش ها استان و وسیما صدا مختلف هاي شبکه در ها برنامه پخش و تولید تصویب، درطرح،  هستند، روان

  .شود می تشکیل نیز ها استان در شورا این .کنند می ایفاد اي عمده

انجام خاصی مطالعه دارند را پرخطر رفتارهاي ترویج ویژگی که ییها برنامه پخش ساعات میزان مورد در 

 کالمی هايخشونت ولی نیست زیاد ها برنامه گونه این پخش میزان  کارگروه اعضاي نظر به. است نشده

 مصرف مروج يها برنامه پخش ساعات اما است اندك ترسناك يها برنامه پخش میزان. دارد باالیی درصد

 بازرگانی هايآگهی پخش میزان. دارد وجود هاسریال و هافیلم و ها برنامه از تعدادي در دخانیات و گارسی

 به مربوط يها برنامه پخش میزان ساعت، نیم حد در و باال ندارد اي فایده سالمت براي که غذایی مواد درباره

 کم، خیلی مناسب جنسی ارهايرفت ترویج ،کم بسیار غذایی عادات اصالح و زندگی صحیح هايشیوه

 و جنسی روابط طریق از عفونت انتقال از پیشگیري در رسانه نقش و کم بسیار الکل نوشیدن ترویج

.  است برجسته بسیار الکل از استفاده محدودیت

و بینندگان توجه جلب منظور به.  است کم بسیار سالمت ازنظر مطلوب هايموسیقی پخش میزان 

 يارایه با بایست یم وسیما صدا انگیز هیجان و کننده تحریک هايموسیقی گرایش از آنان بازداشتن

 به ولی باالست کننده سرگرم مسابقات پخش میزان. کند ایفا مؤثرتري نقش ثیرگذارأت و مالیم هايموسیقی

 مسابقات ساخت و تولید بییندگان، فراغت اوقات پرکردن براي هاروش بهترین از یکی کارگروه اعضاي نظر

.است محتوي کم يها برنامه با آن جایگزینی و زنده حضوري،

  استان مهم يها فرصت برخی   

5/69 حداقل اعتماد و استانی سیماي بینندگان% 72 پوشش با استانی سیماي و صدا شبکه وجود %

سالمت با مرتبط نشریات و استانی هاي نامه وهفته نشریات وجود   

دفاتر مناسب پوشش ICT استان در روستایی و هريش

همگانی و همراه ،ثابت هاي تلفن به مناسب دسترسی وجود    

جوان نسل استقبال و ها کلوپ ویدئو مطلوب تعداد   

25 استان سطحدر شهرداري  

کوتاه پیام خدمات از استفاده امکان   

کشوري میانگین به نسبت پستی خدمات از مردم تر مناسب استقبال   

شهرداري هاي تلویزیون و بوردها بیل از استفاده امکان   
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استان هاي شهرداري ینمسؤول همکاري از بهینه استفاده امکان   

آموزشی يها برنامه وساخت تولید در استانی ومتخصصین استادان حضور از استفاده امکان  

مشکالت   

 آموزي بد و نامطلوب یرثأت پست، خدمات از مردم ضعیف شناخت سیما، و صدا از  زندگی هاي مهارت آموزش ضعف

 سالمت اختصاصی شبکه و گروه نبود  ،اینترنت از استفاده با اخالقی مشکالت بروز  ،سیما و صدا يها برنامه از برخی

 نشریات و سینما تعداد بودن پایین  وسیما، صدا منفی تبلیغات  ،رسانه در بهداشتی يها برنامه کمبود  سیما، و صدا در

   سالمت با مرتبط

ها حل هرا   

   راهبردي هاي هدف )الف

   سالمتی مهم هاي پیام به مردم% 100 دسترسی: 1 فهد

   سالمت  بر مضر تبلیغات و  استان توسعه يها برنامه پیشرفت مورد در پاسخگویی و نظارت نظام استقرار: 2 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت جتماعی،ا خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

استان سالمت نظر از اولویت در و مهم هاي پیام به مردم% 100 دسترسی

 نمایندگی مشارکت با برنامه اول سال پایان تا ساغ کارگروه نظر زیر رسانه و سالمت  کمیته اندازي راه.1

 استان يها رسانه

   برنامه اول سال در آن تشکیل و استان سیماي و صدا سالمت گذاري سیاست شوراي نامه آئین  در ريبازنگ.2

 با مردم سالمت بر ثرؤم اجتماعی عوامل ویژه روزانه تلویزیونی برنامه ساعت یک تا نیم پخش و تولید.3

   استان سالمت جامع طرح مطالعه پیوست در مندرج هاي ویژگی

ه ب آن ساالنه اجراي و استان رسانه اصحاب ویژه »رسانه و سالمت« روزه هفت  هدور آموزشی بسته طراحی.4

  »سالمت حامی استانی رسانه نامه آئین« آموزش و توجیه عالوه

  )روزانه برنامه طریق از آن پخش(  استان ویژه سالمتی پیام 100 براي تبلیغاتی تیزر100 ساخت و طراحی.5
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 و نشریات و ها روزنامه سیما، و صدا طریق از سالمتی پیام 100 رایگان رسانی اطالع و تبلیغ برنامه استقرار.6

  استان روستاهاي و شهرها بوردهاي بیل

 مردم ویژه ها آن یادآورهاي با و هفتگی طور به اولویت، در کوتاه سالمتی پیام100 متناوب ارسال و طراحی.7

   همراه تلفن کوتاه پیامک طریق از استان

پزشکی علوم دانشگاه توسط بیماران و سالمت آموزش براي تعاملی اینترنتی ایتس اندازي راه و طراحی.8

 و سالمت متخصصین شبکه مشارکت با  بیماران و سالمت آموزش گویاي تلفن اندازي راه و طراحی .9

   استانی پیشگیري

 ارکتمش شبکه و پست اداره طریق از آن پخش و ساالنه طور به سالم زندگی شیوه جذاب بروشور تدوین.10

  پستی خدمات با ها دستگاه و مردم آشنایی بروشور  همراه به مردمی

 استان هاي بیمارستان در مزمن بیماران پیگیري براي همراه تلفن کوتاه پیام خدمات از استفاده نامه آئین تدوین.11

 دولتی هاي بیمارستان از یکی در مزمن يها ي بیمار از مراقبت نتایج بر مداخله این اثرات بررسی پایلوت و

 استان

  : 2 هدف يها پروژه

سالمت بر استان سیماي و صدا تبلیغات و ها برنامه اثر پاسخگویی و نظارت نظام استقرار

 سال در برنامه اهداف پیشرفت پیگیري براي ماهنامه صورت به استان سالمت جامع برنامه نامه ویژه اندازي راه.1

   اول

 برنامه اهداف از طلبی حمایت منظور به» استان سالمت بان دیده« عنوان با رادیویی اي دقیقه 30 برنامه پخش.2

  استان سالمت جامع

 و استقرار تدوین،. مجلس طریق از محور سالمت يها برنامه ساخت بودجه جذب براي طلبی حمایت.3

  : بر کیدأت با»  سالمت حامی استانی رسانه« نامه آئین بر نظارت

نویسی مقاله هاي ستون و سازي برنامه در» پیشگیري و سالمت مشاور« از اجباري استفاده   

نگر سالمت يها رسانه و ها برنامه تشویق سازوکارهاي   

سیما و صدا پزشکی روان مشاور وظایف شرح بازنگري 

از ها روزنامه و نشریات مقاالت و وسیما صدا سالمت يها برنامه تبلیغات، ارزیابی خود و بازبینی مکانیسم 

           بازخورد شیوه و  استان مردم سالمت بر انثیرشأت نظر
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  قضایی و امنیتی

 کارکنان سالمت آنان، خانواده و زندانیان سالمت

 ها، انتظامی و نظامیان سالمت امنیتی، و قضایی

 از دادرسی فرایند حکومتی، تعزیرات مناسب عملکرد

 و مخدر مواد قاچاق با مقابله کیفیت، و کمیت حیث

 امنیت و بهداشتی امور در قضا و امنیت اق،قاچ پدیده

 در را جامعه افراد سالمت در ثرؤم هاي حیطه اجتماعی

 اثرات حوزه این عملکرد. دهند می تشکیل حوزه این

 و استرس خشونت، کاهش یا ترویج چون نهایی

 طریق از منتقله يها ي یمارب شیوع  و تقلبی آرایشی و بهداشتی غذایی، مواد توزیع ،اعتیاد شیوع ،روانی يها ي بیمار

. گیرد می بر در را سالمت اجتماعی و روانی جسمی، بعد سه هر کلی طور به و بردارد در را مشترك تزریق و جنسی

 عمده اثر جرم کاهش در راهبردها از برخی. است تر بخش اثر هزینه مالی لحاظ به جرم از پیشگیري در گذاري سرمایه

 یا )...و کودکان ماشین، خانه، امنیت( مجرمان تحریک کاهش براي شهروندان تارهايرف چون راهبردهایی:  دارند

 نقش و تخلف کم شغل خانواده، افراد جمعی تفریحات افزایش ورزشی، هاي باشگاه نقش بیمه، متناسب، حفاظت

 ترك ي مطالعه یان،مرب و اولیا هاي انجمن نقش تفریحات، نقش ،)جرم و بیکاري ارتباط( اشتغال ایجاد در جرم کاهش

 الکل مصرف کنترل اعتیاد، کاهش در آن نقش و اعتیاد درمان آموزي، دانش مدارس هاي انجمن توسعه ها، کرده تحصیل

 مشارکت با جرم از پیشگیري شوراي تشکیل. )متروکه هاي خانه( شکسته هاي پنجره ترمیم و حومه نوسازي و

  .است بوده کشورها جربیاتت در موفق مداخالت از یکی ذینفع يها سازمان

ذینفعان   

 راتیتعز کل اداره  ها، زندان کل اداره  بهداشت مسؤول ،یپزشک نظام سازمان اطالعات، کل اداره ،یانتظام يروین

 ادارهی تیامن وی اسیس کل ریمد دانشگاه، درمان وی بهداشت معاونت اختالف، حل شوراي ،یبازرس کل اداره ،یحکومت

 )عج( االمر صاحب سپاه ،نیقزوی زره 16 لشگر شهرداري، ،یبازرگان سازمان ،رسانه ،یاسالم ارشاد و فرهنگ کل

  استان فقیه ولی نمایندگی قانونی، پزشکی ،دانشگاه حقوقی معاونت ،يبهدار فرمانده ن،یقزو
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  استانی و ملی حقایق   

گمرك در 1386 در قاچاق يها پرونده کل به نسبت الیر ونیلیم ده از شیب ارزش با قاچاق يها پرونده 

درصد 73: استان

استانی پزشک نظام و اختالف حلي شوراها ،یحکومت راتیتعز ،ها دادگاه ،دادسراها در صادره آراي درصد 

   درصد 7 :نیست) بهداشت جهانی سازمان فیتعر با(یسالمت کننده نیتضم که

مورد 10 :....)و  ادیاعت  ،دزیا ت،یهپات( زندان در دیجدي ها يماریب به انیزندان ابتالي زانیم   

دری پزشک نظام ودارو، غذا بهداشت، درمان،ي ها حوزه در  استان در صادره احکام و آراءی بازدارندگ قدرت 

  .است درصد 50 حدود مجموع

مجازات از نیمتخلف فرار احتمال وي مواز نیقوانی برخ وجود 

ییقضا محاکم در درمان و بهداشتی تخصص شعب نبودن فعال ای نبودن  

یپزشک نظام مانندی درمان وی بهداشتي ها پرونده بهی دگیرس برايی قانون مراجع دری کاف قدرت نبود:  

  ییدارو وی پزشک امور مقررات قانون 20 ماده ونیسیکم.1

  یحکومت راتیتغز 11 ماده ونیسیکم.2

انهمجرمي ها تیفعال قیمصاد از درمان و بهداشت عرصه فعاالنی آگاه  شدید ضعف  

مجرمانه قیمصاد با رانهیشگیپ و عیسر برخورد دری انتظام ویی قضا عواملی برخ ناکافیي همکار عدم 

  درمان و بهداشت

نبود و جامعهی سالمت به مضر آراي صدور و درمان و بهداشت نیقوان و مسائل به قضاتی برخ تسلط عدم 

   ییقضا مراجع و محاکم اکثر دری سالمت مستشاران

30ها دادگاه در ،)روز 29 استان در( روز 20 دادسرا در: ییقضاي ها پرونده بهی دگیرس لوبمط زمان مدت 

 روز 4 اختالف حلي شوراها در ،)روز30استان در( روز 12ی حکومت راتیتعز در ،)روز 74 استان در( روز

 و 15 حداقلی سبازر کل اداره در  ،)روز 120-90 استان در(روز 30ی پزشک نظام در ،)روز 30-7 استان در(

  )سال یک حداکثر و ماه 1 حداقل استان در( روز120 حداکثر

  استان مهم يها فرصت برخی   

و تیامني شورا(ی تیامن ویی قضا مسائل ریگیپی الملل نیب مراجع و مجامع(...

وی مل تیامني شورا(ی تیامن ویی قضا امور با مرتبطی مل مراجع...(  
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نیقوان اصالح ای وي گذار قانون براي باال تیفظر با و مستقل مقننه قوه وجود  

ییقضا وی تیامن مسائل و گزارشات بهی دولت ریغ وی دولتي ها دستگاه مثبت تیحساس  

هیقضائ قوه در پیشگیرانه نگاه تکوین   

قوا کلی فرمانده نظر ریز و مستقل مسلحي روهاین   

يدادگستر وزارت( قضا بخش در الزمی التیتشک وی یاجرا ساختار(  

یانتظامي روین دفاع، و اطالعات وزارت(ی تیامن بخش در الزمیی اجرا وی التیتشک ساختار(  

ییقضا وی تیامن بخش در موجودي افزار نرم وي افزار سخت وی مال امکانات  

ی خصوص بخشی حت ها بخش ریسا بایی قضا وی تیامن بخش در مثبت و کننده کمکی بخش نیب ارتباطات  

دادرسی فرایندهاي براي زمانی هلتم تعیین نامه آئین   

کودکان قضایی امور  نامه آئین   

مشکالت   

 ت،یمحکوم و جرم نوع از نظر صرفی زندان به نسبت جامعهی منف دید استان، بودن پذیر مهاجر و بودن فرهنگی چند

ی رفاه اقداماتی برخي ظاهر تضاد کار، نفس ازی ناشی رواني باال فشار جامعه، در مجاز ریغ سرد و گرم اسلحه وجود

 برخورد دری انتظام وی تیوامنیی قضا عواملی برخ کافی ناي همکار  قضات، نگاه با محور سالمتي ها تیفعال و

 و محاکمی برخي سو از قانون با منطبق ریغ آراي صدور درمان، و بهداشت مجرمانه قیمصاد با رانهیشگیپ و عیسر

 متهمي بعدي ها يریگیپ

ها حل راه   

   راهبردي هاي هدف )فال

   برابر دو  میزان به  قضائیه قوه کارکنان سالمت سطح افزایش: 1 هدف

  %  50 میزان به  سالمتی تخلف هاي پرونده کاهش و رسیدگی سرعت افزایش: 2 هدف

  )اجتماعی سالمت روان، سالمت خشونت،( کنونی% 20 میزان به استان جرایم انواع کاهش: 3 هدف

  کنونی برابر 2 میزان به آنان هاي خانواده از حمایت و زندانیان سالمت طحس افزایش: 4 هدف 

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و
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   ها پروژه) ج

  :1 هدف يها پروژه

 برابر دو  میزان به  قضائیه قوه کارکنان سالمت سطح افزایش 

 سنجش و آنان سالمت ارتقاي برنامه تدوین و استان سطح در قضائیه قوه کارکنان سالمت سطح گیري اندازه.1

1392 در کارکنان سالمت سطح

 کار محل در قضائیه قوه کارکنان سالمت ارتقاي رنامهب اجراي و تدوین.2

  :2 هدف يها پروژه

%  50 میزان به  سالمتی تخلف هاي هپروند کاهش و رسیدگی سرعت افزایش 

 درمان و بهداشت مجرمانه قیمصاد  مورد در قضات مهارت و دانش آموزش، ارتقاي  دوره اجراي و طراحی.1

   ها آن همه مناسب آموزش و بهداشتی و درمانی خدمات کنندگان ارایه  در  جرم از پیشگیري منشور تدوین.2

   قضایی واحدهاي در سالمتی تخلفات هاي هپروند به رسیدگی تخصصی هاي واحد ایجاد.3

 آن اجراي و سالمت  مستشاران براي توانمندسازي هاي دوره طراحی.4

  : 3 هدف يها پروژه

)اجتماعی سالمت روان، سالمت خشونت،( کنونی% 20 میزان به استان جرایم انواع کاهش

 ها آن پخش و متعدد اي رسانه برنامه تدوین و  مردم براي » فرهنگی تنوع«  آموزشی ضروریات تدوین.1

   شوراها و ها سمن همکاري با تشویقی و امنیتی هاي مکانسیم با سرد و گرم اسلحه آوري جمع.2

   استان سالم توسعه برنامه در آن ادغام و  استان در خشونت کاهش جامع برنامه تدوین.3

 برنامه اجراي( اول سال در سالم ستانا برنامه در آن تلفیق و استان روان سالمت جامع برنامه استقرار و تدوین.4

  )استان معنوي سالمت ارتقاي

   امنیتی و قضایی و حقوقی هاي جنبه زمینه در مردم سواد افزایش.5

 توسط جرم از محلی پیشگیري پروژه تدوین و استان قضائیه قوه سطح در جرم از پیشگیري شوراي تشکیل.6

  ها دهیاري و ها شهرداري

   استان جرم کاهش در ها سمن همچنین و  ستگاهد هر نقش تعیین پروژه .7

 جرم به واکنش در شهروندان تکالیف و حقوق تدوین.8

  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  :4 هدف يها پروژه

 کنونی برابر 2 میزان به آنان هاي خانواده از حمایت و زندانیان سالمت سطح افزایش 

 بسته وتدوین سال 5 از بیش جرم طول با  ها خانواده حمایتی نیازهاي و زندانیان سالمت سطح گیري اندازه.1

 آنان سالمت ارتقاي خدمتی

  جایگزین هاي روش از استفاده و سبک هاي جرم با زندانیان بودن زندانی زمان کاهش براي ریزي برنامه.2

   معتادان و مجرمان بازتوانی خدمتی بسته بازنگري و  تدوین.3

 قبلی شده آزاد دانیانزن توسط کم زندانی مدت با مجریان براي ویژه آموزشی دوره طراحی.4
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   نشاط

 خطر عوامل از باید تنها نه سالمت هاي نظام امروز

 کنند مدیریت را موجود يها ي بیمار و بکاهند بیماري

 افزایش را آن و کنند فکر نیز مردم نشاط به  باید بلکه

 سالمت يها شاخص دیگر مانند مهم این. دهند

 فعال طلبی حمایت و بخشی بین يهمکار نیازمند

 هیجانی نشاط، تعریف طبق. است سالمت بخش

 حال گذشته، از(زیاد یا کم نسبی رضایت از ناشی

 حاصل و شود می شامل را )آینده از تصور و حاضر

. است آن از تر گسترده و دارد تفاوت خلق، با نشاط. است شخصی زندگی از کلی رضایت و دردها و ها لذت جمع

 آورر نشاط هاي هورمون ترشح افزایش با افراد در هایی حالت چنین وجود که چرا است لبخند و خنده نشاط تعالم

 رشد با کشورهاي. است آنان اقتصاد تأمین با رقابت در گذاران سیاست براي مردم نشاط تأمین امروزه. است همراه

 ،اجتماعی و اقتصادي يها شاخص بر عالوه مردم دگیزن کیفیت سنجش در.ندارند نشاطی با مردم الزاماً باال اقتصادي

 بهبود گردشگري، توسعه قبیل از مختلفی راهبردهاي جامعه در نشاط شاخص افزایش براي .سنجند می هم را نشاط

 مالیات گرفتن ،)دهد یم افزایش افراد در را فقر احساس که تبلیغاتی غربال(تبلیغات کردن محدود اجتماعی، سرمایه

 با جامعه در. دارد وجود بودن شاد براي مردم آموزش و  سالمتی خدمات نظام جهت تغییر ثروتمندان، از بیشتر

 )اضطراب و افسردگی عروقی، قلبی( روانی و جسمی مشکالت بیشتر، استرس با مقابله براي افراد مهارت تر نشاط

 کار«  وضعیتی چنین نتیجه. است قرار بر بهتري ارتباطات و بیشتر عمر طول تر، شده تقویت ایمنی سیستم کمتر،

  .بود خواهد» بیشتر رضایت و  تر موفق

ذینفعان   

 امور و کار سازمان ،پرورش و آموزش ،ها سمن ،آن تخصصی يها گروهکار و استانداري رسانه، پزشکی، علوم دانشگاه

   شهرداري و اجتماعی

  استانی و ملی حقایق   

باید 1404 سال در ما کشور مردم»  نظام مصلحت تشخیص مجمع«  مصوب کشور ساله 20 انداز چشم مطابق 

  .  باشند یک رتبه زئحا منطقه در و نشاط با افرادي
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کند می تردید دچار زمینه این در را  برنامه طراحان استانی و کشوري اطالعات نبود سفانهأمت.  

منطقه کشورهاي بین در و است دهبو 96 کشور 178 میان در کشورمان رتبه 2006 سال نشاط جهانی نقشه در 

  .هستیم آخر هاي رتبه جزو

باال اقتصادي رشد با کشورهاي 

.نیستند نشاط با الزاماً

 از برخوردار افراد هل،أمت افراد 

 مردم و باالتر معنویت سطح

.دارند بیشتر نشاط ثروتمندتر

اند نبوده خوشحال است، لاختال دچار ها آن سالمت که افرادي  نصف است شده داده نشان تحقیقی در.  

هایی سازمان و داشته ضعیف بسیار نشاط عضو 1000 از بیش با يها سازمان است شده مشخص تحقیقات در 

. اند بوده ترین خوشحال عضو 100 تا 10 با

دارد مستقیم رابطه نشاط با صدا و زیست محیط کیفیت .

 هستند تر خوشحال غیردولتی و خیریه يها سازمان اعضاي.   

 دارد بر در بیشتري موفقیت و بهتر سالمتی متوسط نشاط و نیست هدف باال خیلی نشاط .  

است مطرح جهانی اجتماع سطح در نشاط ایجاد براي مداخله برانگیزترین چالش عنوان به گردشگري.  

ار مردم )خانواده با تجربه و مسافرت ،کتاب خرید عالیق،(زندگی در تجربه کسب براي پول کردن خرج 

  . کند می خوشحال مالکیت از بیشتر

احترام و قانون حاکمیت برادري، و برابري درآمد، سیاسی، و فردي هاي آزادي فیزیکی، محیط ایمنی هل،أت 

.اند نشاط بر ثرؤم اجتماعی عوامل از مدنی و شهروندي حقوق به

 وزارت قبیل از ییها سازمان و است شده تشکیل کشور وزارت در اجتماعی نشاط شوراي حاضر حال در 

 ییها برنامه ارایه و ها شاخص تعیین یتمسؤول سیما و صدا و ارشاد وزارت ناجا، فناوري، و تحقیقات و علوم

 دانشجو همه این با پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت جایگاه. اند گرفته عهده بر را نشاط ارتقاي براي

! است رنگ کم شورا این در آموزشی واحدهاي و
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مشکالت   

 روانی يها ي بیمار باالي شیوع و بروز وضعیت  منطقه، در ممتاز غیر رتبه و نشاط نظر از جهانی نقشه در کشور 96 رتبه

 سطح در نشاط ارتقاي برنامه نبود ،بخشی بین همکاري و متعدد اجتماعی  عوامل به مردم نشاط بودن وابسته  ،استان

  نشاط زمینه در وضعیت سنجش مطالعات نبود استانی، و ملی

ها حل راه  

   راهبردي هاي هدف )الف

  کنونی مقدار% 30 به استان مردم نشاط سطح افزایش

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : هدف يها پروژه

کنونی مقدار% 30 به استان مردم نشاط سطح افزایش 

 برنامه اول سال در مردم نشاط سطح گیري اندازه.1

 شبکه طریق از نشاط منشور توزیع و» کنیم زندگی شاد چگونه« نشاط براي اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.2

   ساالنه طور به ها رسانه و مردمی مشارکت

  ها مجله و سیما و صدا در آور نشاط يها برنامه پخش و وطراحی آور نشاط اي رسانه برنامه هاي ویژگی تدوین.3

   هفتگی طور به

   مردم به آن معرفی و  ها سمن توسط نشاط کلوپ تشکیل.4

 استان در اتمالی عادالنه توزیع و آوري جمع نحوه در بازنگري.5

  )معنوي سالمت گروهکار با مشترك( رسانه طریق از استان مردم  براي حاکمیت مناسب پاسخگویی ایجاد.6

 تأمین براي طلبی حمایت و مردم به عمومی اعالن و شهرها کلیه در ماهانه آور نشاط يها برنامه تقویم طراحی.7

   مالی

    آن بازاریابی و ها شهري و یانیروستا براي  وسیع گردشگري يها برنامه طراحی.8

 اولیا انجمن محوریت با »نشاط با مدرسه « نامه آئین نوشتن و مردم نشاط ارتقاي لزوم مورد در طلبی حمایت.9

 ها برترین معرفی طریق از آن اجراي بر نظارت و ابالغ سندیکاها محوریت با  »نشاط با کار محل« و مربیان و

   ها برنامه این پیشرفت در مردم به رسانی اطالع و ها پروژه اجراي و استان سالمت جامع برنامه صحیح پایش.10
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   روان سالمت

 است عبارت روانی مطلوب سالمت فردي ايه ویژگی

 کارآمدي، از اطمینان بودن، خوب درونی احساس :از

 خود نسلی، بین تعلق رقابت، ظرفیت خود، به اتکا

  . هیجانی و فکري  بالقوه هاي توانایی شکوفایی

: شود می خالصه واژه یک در روانی يها ي بیمار علل

 است دهدا نشان جهانی تجربیات. سایکوسوشیال بیو

 راهبردهاي به توجه جاي به کشورها سفانهأمت که است

 فکر به هم هنوز روانی، يها ي بیمار کنترل در پیشگیرانه

 براي. است کافی نا سالمت نظام بودجه نیز مورد این در حتی و اند روانی بیماران توانبخشی و درمانی خدمات توسعه

 اجزاي تفکیک با تا کرد تعیین را» استان روان سالمت مدیریت مجازي نظام«باید ابتدا استان روان سالمت بخش تحلیل

   :شود بررسی باید زیر لفهؤم چهار مجازي نظام این در. شود میسر سالمت، بخش تحلیل نظام این

 روانی يها ي بیمار از حفاظتی و خطر عوامل ،ها ي بیمار وضعیت(  استان روان سالمت موجود وضعیت.1

  )استان مردم

 سالمت با ارتباط در  دستگاه هر وظایف( روان سالمت در مردم مشارکت و بخشی بین مکاريه وضعیت.2

  )قضایی دستگاه و  رفاه ،مسکن آموزش، تجارت، کار، بخش ویژه به روانی يها ي بیمار و روان

 و افسردگی( مربوطه اجتماعی انگ با مبارزه و موجود روانی يها ي بیمار مدیریت و گذاري سیاست وضعیت.3

 آلزایمر، تحرکی، بیش صرع، فرنی، اسکیزو مخدر، مواد الکل، به وابستگی مرتبط، خلقی يها ي بیمار

    ) خودکشی و ذهنی ماندگی عقب

 اطالعات  مرتبط، هاي کلینیک انسانی، نیروي جدید، رویکرد با ها بیمارستان ،پیشگیري هاي بودجه( منابع.4

   )مرتبط قوانین و حقوق تحقیقات، و

نذینفعا   

 بهداشتی، هاي شبکه امداد، کمیته ها، بیمه پرورش، و آموزش ،ها سمن استانداري، رسانه، پزشکی، علوم دانشگاه

  قضایی دستگاه و رفاه مسکن، اجتماعی، امور و کار سازمان
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  استانی و ملی حقایق   

نامه پرسش از استفاده با ها استان سالمت وضعیت مطالعه اساس بر GHQ-28 استان جایگاه 1387 سال در 

 چهارم رتبه اضطراب ،%)21 کشوري میانگینو  شیوع%  1/41 با( یک رتبه افسردگی زمینه در قزوین

 با( سیزدهم رتبه اجتماعی عملکرد اختالل و )% 5/19( ششم رتبه عالیم سازي جسمانی %)5/25(

.است بوده )8/14%

که 1384 سال در بیماري و میر و مرگ وضعیت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت مطالعه اساس بر 

.است 15 کشور استان 30 میان در استان اعتیاد رتبه است، شده انجام 1383 تا 1380 هاي سال اطالعات با

استان 30 میان در سیگار رتبه  واگیردار، غیر يها ي بیمار خطر عوامل از مراقبت نظام1384 سال آمار اساس بر 

  .است هفدهمین

کودکی دوران تکامل مناسب، باروري و ازدواج: شود می خالصه بند 10 در روان سالمت یشگیرانهپ عوامل 

 ،)سالمند به احترام و  والدین روانی مشکالت درمان خشونت، و مشاجره بدون( سالم  خانواده مناسب،

 غذا، سالمتی، خدمات مسکن، آزادي، تفریح، کار،( انسانیحقوق  رعایت مناسب، کار محل و مدرسه

 هاي بحران مدیریت جرم، رعایت از جستن دوري ،کافی معنویت ،مطلوب اجتماعی سالمت ،)درآمد

  .زندگی سالم شیوه اتخاذ  جنگ، و طبیعی

حضور ضرورت اما هاست، دستگاه سایر وظیفه و برنامه نوعی به  روان سالمت پیشگیرانه عوامل به پرداختن 

. شود می احساس موارد اغلب در مناسب رفتارهاي آموزش براي سالمت بخش

 در مجدد ریزي برنامه و روان سالمت پیشگیرانه عوامل زمینه در ها دستگاه دیگر موجود يها برنامه ارزشیابی 

.بود خواهد ثرؤم استان روان سالمت يها شاخص بهبود

علل به بلق سال چند از که است قزوین سیناي بوعلی بیمارستان از بخشی بهمن 22 پزشکی روان بخش 

 و زنان تخت 25( مورد 55 فعال تخت تعداد. است شده مستقر کنونی محل در و جدا بیمارستان از مختلف

  که است این مهم نکته. خدماتی پرسنل 9 و پرستار نفر 20 نفر، پنج روانپزشک تعداد ،)مردان تخت 30

 روانشناسی، روانپزشکی، ايبر استخدامی کافی هاي ردیف داشتن(کارکنان ترکیب و کمیت تخت، تعداد

.است جهانی و کشوري استانداردهاي از کمتر بخش  ساالنه بودجه و )روانی پرستار و کاردرمانی مددکاري،

شیوع کم مناطق جزو قزوین که است طوري استان معتادان تعداد مورد در انتظامی نیروي تخمینی برآورد 

 درجات فاصله در )کم به زیاداز  پنج تا یک (انتظامی ينیرو تقسیمات لحاظ از و شود می بندي دسته کشور
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 پدیده. دانست شماري کم مشمول توان می انتظامی قوه طرف از ارایه دلیل به را  آمار این دارد، قرار چهار و سه

.است صادق مورد این در یخ کوه

صادر خصوصی مراکز براي سیگار، ترك مجوز حال به تا و ندارد وجود استان در سیگار ترك دولتی مرکز 

.دهند می ارایه را اولیه هاي درمان و مشاوره سیگار ترك داوطلبین به اعتیاد درمان مرکز چند اما ،نشده

اجرا زهرا بوئین منطقه در 1371 سال در و ابالغ شبکه نظام در ادغام براي روان بهداشت برنامه 1370 سال 

. است برنامه این پوشش تحت استان شهري مناطق تجمعی% 15 و روستایی مناطق% 95 حاضر حال در. شد

 براي توجهی قابل پوشش استان جمعیت% 50 حدود شهرها، ساکن درصدي 67 جمعیت به توجه با

.ندارند روانی يها ي بیمار

از و کنند می ارایه اعتیاد ترك مشاوره خدمات استان در دولتی مرکز 7 و خصوصی مرکز 20 حاضر حال در 

.شوند می برخوردار DIC خدمات و (MMT) هاي درمان

 و ندارد وجود ها ي بیمار این مدیریت براي اي برنامه عمل در استان روانی يها ي بیمار باالي شیوع وجود با 

 بنابراین است، بهداشت وزارت  در  مربوط ستادي واحد هدایت توان با متناسب شده انجام هاي فعالیت

.باشد شدن بدتر حال در روان سالمت يها خصشا موجود روند با  رود می احتمال

   استان مهم يها فرصت برخی  

پزشکی روان آموزشی گروه وجود   

روان سالمت بخش در مالی منابع تخصیص براي سالمت خیرین و استان مالی منابع 

و سالمت تخصصی کارگروه و استان سالمت جامع برنامه طریق از استان در بخشی بین همکاري گیري شکل 

 غذایی امنیت

آن خطر عوامل و روانی يها ي بیمار مدیریت با ارتباط در ارزشمند جهانی تجربیات وجود

روان بهداشت شده ادغام برنامه در روستاها% 95 پوشش 

مورد این در( کشور کل در روانپزشکی مشاوره دریافت به نسبت مردم باورهاي و ها نگرش شدن بهتر 

 )است بوده چنین کارگروه همکاران نظر و نگرفته صورت اي مطالعه

مشکالت   

 جامع برنامه نبود رفتاري، اختالالت ششم رتبه  و اضطراب چهارم رتبه کشور، هاي استان بین در افسردگی یک رتبه

 تحلیل نبود یا کمبود استان، روان سالمت محور جامعه يها برنامه در شدید ضعف کشور، سطح در روان سالمت
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 در ها دستگاه وظایف نبودن مشخص استان، روان سالمت بخش انسانی نیروي کمبودهاي شناسایی يبرا وضعیتی

   روان سالمت با ارتباط

ها  راه حل 

   راهبردي هاي هدف) الف

   استان در اضطراب و افسردگی میزان درصدي 30 کاهش: 1 هدف

 یافته دست روانی بیماران از حمایت زمینه در خود راهبردي هدف به برنامه پایان در ها دستگاه از یک هر: 2 هدف

  .باشند

   الکل ر دا مشکل مصرف در% 20  و مخدر مواد در% 30 میزان به مواد سوءمصرف کاهش: 3 هدف

  برنامه پایان در سیگار مصرف% 30 کاهش: 4 هدف

   کودکان و زنان علیه خانگی هاي خشونت% 30 کاهش: 5 هدف

  راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

  ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

  )روان سالمت خدمات از مردم مندي بهره افزایش( استان در اضطراب و افسردگی میزان درصدي 30 کاهش

 ذینفعان مشارکت با استان سطح در روان سالمت خدمات مندي بهره و کیفیت ارتقاي شوراي ایجاد )1 پروژه

  )...و ها بیمه پرستاران، روان پزشکان، روان اجتماعی، مددکاران(

 قزوین استان در روان سالمت سطح تعیین )2 پروژه

 شارکتم دبیرخانه و رسانه طریق از» پزشک روان به مراجعه« براي اجتماعی بازاریابی برنامه اجراي و تدوین) 3 پروژه

 مردمی

 ارایه و روان اختالالت مورد در مردمی متوسط سواد سطح ویژه تبلیغاتی تیزرهاي و مکتوب بروشور  تدوین) 4 پروژه

 از پیشگیري اصول اجتماعی، انگ مبتالیان، حقوق زودرس، مراجعه( :مردمی مشارکت دبیرخانه و رسانه طریق از آن

)خودکشی روانی، اختالالت

: آن مالی منابع و زیر يها پروژه املش قزوین روان سالمت ارتقاي سیاست سند تدوین) 5 پروژه

   برنامه پایان تا عمومی هاي بیمارستان  به استان پزشکی روان بیمارستان از روانی بیماران از مراقبت انتقال.1
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 براي 1388 سال از ها آن ارایه و روانی يها ي بیمار به مبتالیان هاي خانواده ویژه آموزشی هاي بسته تدوین.2

 شده بستري بیماران هاي خانواده کلیه

 مشارکت شیوه معرفی و است پذیر امکان که ییها ي بیمار براي استان در بیماران خودیار يها گروه تشکیل.3

 ها گروه این در مردم

   نیاستا شوراي در مصوبات تصویب و روانی بیماران ویزیت براي گر بیمه  يها سازمان مشکالت بررسی.4

 تا سمن هر براي راهبردي هدف دو و روانی زمینه در استان فعال يها سمن توسط یاتیعمل برنامه تدوین.5

   آن پایش و برنامه پایان

:استان روان سالمت مدیریت براي کافی اطالعات تأمین.6

 یک هر مالی منابع و ها نامه پرسش ،ها شاخص(استان روان سالمت از مراقبت نظام استقرار(

 استان روان سالمت تحقیقاتی هاي اولویت ینتعی 

 )سیار خدمات در خدمتی هاي بسته تدوین( استان شهرهاي از یک هر در پزشکی روان سیار خدمات طراحی.7

   مربوط نامه آئین تصویب و

 اغلب( آن تأمین براي طلبی حمایت و استان در روانی خدمات ارایه براي نیاز مورد انسانی نیروي بررسی .8

)است انسانی نیروي به مربوط روان سالمت هاي هزینه

 مدیریت براي بهداشتی شبکه در شاغل قرارداد تازه و موجود خانواده پزشکان کلیه مدون آموزش.9

 روانی يها ي بیمار

 علوم دانشگاه در »روان سالمت خدمات نیروهاي توانمندسازي«  مرکز ایجاد مجوز دریافت و طراحی.10

 )مرکز این به روان سالمت خدمات مندي بهره و کیفیت ارتقاي رايشو وظیفه انتقال( پزشکی

 تدوین و استان درمان و بهداشت هاي شبکه در روان سالمت خدمات ادغام مشکالت و دستاوردها بررسی.11

 آن ارتقاي سیاست سند

سالمت و امنیت غذایی  کارگروه توسط  روان سالمت قانون اجراي بر نظارت.12

  : 2 هدف يها پروژه

  .باشند یافته دست روانی بیماران از حمایت زمینه در خود راهبردي هدف به برنامه پایان در ها دستگاه از یک ره

 تدوین برنامه اجراي و دائمی به موقت قراردادهاي از درصدي تبدیل  بر عالوه:  استان اجتماعی امور و کار سازمان

  : شود اجرا هم زیر موارد اسناد این در شده
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آن کاهش هاي روش و کار محل در استرس أمنش درباره کارفرمایان آموزشی نامهبر تدوین

کاري روین در دیشدی رواني ها بیماري به مبتال افراد اشتغال براي تشویقی نامه آئین تدوین  

ي ها مهارت دنیگنجان و روستایی دختران نام ثبت افزایش هدف به دستیابی بر عالوه: پرورش و آموزش وزارت

: شود اجرا هم زیر موارد  آموزش در یزندگ

متوسطه التیتحص اتمام از شیپ لیتحص ترك از پیشگیري منظور بهیی ها استیسي اجرا

مدرسه ذینفعان توسط مدارس در تبعیض ضد نامه آئین تدوین و مدارس در ضیتبع مصادیق شناسایی 

 )معلمان و والدین موزان،آ دانش(

دریی ها یناتوان کهی کودکان لیقب از خاص اجاتیاحتي دارا کودکاني ازهاین بهی دگیرس مشکالت بررسی 

  کارها راه تدوین و دارندي ریادگی امر

:مسکنوزارت 

و تبعیض بدونی روان اختالالت به مبتال افراد نمسک نیمأت به دادن تیاولو  منظور به اي نامه آئین تدوین 

) موقت مسکن دائمی، مسکن) (جغرافیایی تفکیک

 :یاجتماع تأمین و  رفاه وزارت

رفاه منافع افتیدري بند تیاولو دری عوامل عنوان بهی رواني ها بیماري شدت و وجود دادن قرار نظر مد 

یاجتماع

باشند ماریبی اصل نیمراقب آنان کهی صورت در خانواده اعضاي برای منافع تأمین  

ی اجتماع رفاه خدمات کارکنان آموزش

به نیاز مورد مددجویان کلیه معرفی و امداد کمیته توسط روانی سالمت توضعی سنجش برنامه تدوین 

  ها کلینیک

 :قضایی دستگاه

ی روان اختالالت به مبتال افرادي نابجا کردن یزندان ازي ریشگیپ

ها زندان در يرفتار وی روان اختالالت  درمان برنامه تدوین   

یی قضا دستگاه کارکنان آموزش  

  

  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  : 3 هدف يها پروژه

 و امنیتی گروه با مشترك(  الکل دار مشکل مصرف در% 20  و مخدر مواد در% 30 میزان به مواد سوءمصرف کاهش

  )قضایی

   مردمی مشارکت هاي شبکه طریق از معتادان شناسایی.1

 آن فرایند و اعتیاد ترك مراکز بازاریابی و معرفی.2

  نفر هر براي اعتیاد خدمتی جدید بسته طراحی.3

 اعتیاد ترك صندوق( خیرین و بهزیستی حمایتی، يها سازمان توسط درمان دوره یک يها هزینه تأمین.4

  )خیرین

 سرنگ توزیع و معتادان تجمع مراکز شناسایی.5

   آن اجراي و استان تأمین شوراي توسط عرضه کاهش براي  ساله 5 برنامه تدوین.6

  : 4 هدف يها پروژه

 عمومی انزجار ایجاد و افراد در سیگار ترك ، سیگار مصرف عشرو کاهش( برنامه پایان در سیگار مصرف% 30 کاهش

  )سیگار مصرف از

 هاي بروشور مانند شهرها و روستا سطح استان در دخانیات ترك براي اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.1

 :مردمی مشارکت دبیرخانه طریق از توزیع و افراد گروه سه براي» مرگ عامل سیگار«

آموزي، سواد نهضت مدارس،: )ها دبستانی و سوادها بی( عکس طریق از سوادها کم 

و ها سربازخانه آموزي، سواد نهضت اي، حرفه و فنی مراکز مدارس،: جوانان و دبیرستان و راهنمایی ...

 کشاورزان و کاري يها محل بازنشستگان، کل اداره: سالمندان و بزرگساالن 

   استان کل در مراکز این توسعه براي سیاست سند تدوین و دخانیات ترك مراکز وضعیت بررسی.2

 در )تکرار اصل رعایت( ماه 6 در تیزر دو هر پخش تناوب با ارسیگ ضد تبلیغاتی تیزر 10 تولید و طراحی.3

 مکتوب يها رسانه و بوردها بیل طریق از سیگار تبلیغ تداوم و سیما و صدا

 برنامه اجراي و )معرض در نه باشد ویترینی زیر( ها ازهمغ در سیگار تبلیغ ممنوعیت براي اي نامه آئین تدوین.4

«  عنوان به ها فروشگاه این معرفی و  سیگار فروش کاهش براي ها مطبوعاتی و ها سوپرمارکت ویژه آموزشی

»  سالم  مارکت سوپر

 نیکوتین کم مواد فروش مکان معرفی آن، مصرف بروشور و نیکوتین کم مواد با سیگار جایگزینی.5
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 بازرگانی سازمان توسط تسهیالت ارایه و قلیان عرضه کاهش براي ها خانه قهوه شغلی جایگزینی براي عهمطال.6

 حرفه این در تغییر براي

 سیگار ترك گویاي تلفن اندازي راه.7

  )دارد وجود سیگار کارخانه اگر( بندي بسته هاي سیاست.8

 مشارکت دبیرخانه طریق از( کار محیط و عمومی هاي محیط در دخانیات مصرف منع قانون بر نظارت.9

)...و ها اتوبوس ها، رستوران کلیه _مردمی
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  استانی نظارت و گذاري سیاست کارگروه

 استان مردم سالمت بر متعدد ثیرگذارأت عوامل دلیل به

 يها بخش و اجرایی هاي دستگاه دیگر یتمسؤول و

 ست،ا الزم مردم سالمت در خصوصی و غیردولتی

 تغییرات روند بر ناظر و  کننده هماهنگ عنوان به نهادي

 این. باشد داشته مناسبی عملکرد سالمت يها شاخص

 شوراي  عنوان به پیش سال چند از هماهنگی نهاد

 و آغازکرد را خود فعالیت استان غذایی امنیت و سالمت

 سالمت تخصصی کارگروه نام به 1387 ماه شهریور از

 در استان کالن وضعیت بررسی مستلزم استانی نظارت و گذاري سیاست تحلیل. یافت نام غییرت غذایی امنیت و

 و احزاب تیفیک و تیکم انتخابات، انواع در مردم مشارکت زانیم(. است اجتماعی حیات گوناگون هاي جنبه

 ،روستا و رشهی اسالمي هاي شورا به مربوطي ها صشاخ نهاد، مردمي ها سازمان تیوضع ،یاسیسي ها گروه

 منتخب ندگانینما با مردم ارتباط زانیم وي استاندار سطح در موجودي شوراها وي ریگ میتصم ،یهماهنگي ها روش

 استان، نهیهز و درآمد منابع گذشته، سال 5 در استان بودجه روند( کالن اقتصاد ،)یاسالمي شورا مجلس و شوراها در

 حوزه دري استاندار نظارت وي گذار استیس تیوضع و )مربوطي ها شاخص و استان دری خصوص بخش نقش

ي راهکارها ،آن عملکرد ویی غذا تیامن و سالمتي شورا سالمت، حوزه دری بخش نیبي همکار تیوضع( سالمت

 حیطه چنین تشکیل از اصلی هدف حقیقت در. )سالمتي رو ها استیس اثری بررس ابزار وجود ،ها برنامهي ساز نهینهاد

 ها شهرستان هاي فرمانداري و استانداري طریق از استان سالمت جامع برنامه استقرار براي عملی هکارهايرا پیشنهاد اي

  . است

ذینفعان   

 اجتماعی امور معاونت استان، ریزي بودجه و ریزي برنامه معاونت غذایی، امنیت و سالمت تخصصی کارگروه

   تابعه هاي معاونت و ها انشهرست هاي فرمانداري سیاسی، امنیتی معاونت استانداري،

 استانی و ملی حقایق 

و گذاري سیاست زمینه در خاصی تحقیق گرفته صورت هاي بررسی و کارگروه اعضاي اطالعات حد در 

  .است نگرفته صورت استانداري سطح در استانی نظارت
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و استان سالمت امر در گذاري سرمایه در خصوصی بخش رغبتی بی به 83 سال استان توسعه جامع طرح در 

. است شده اشاره بخش در آگاهی میزان بودن ینیپا

در اکنون هم که قزوین استان فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، مختلف يها بخش راهبردهاي و انداز چشم در 

. است نرسیده نتیجه به انداز چشم در »سالم مردم« گنجاندن هنوز است تدوین حال

است شده حاصل زیر نتایج سرزمین آمایش مطالعات در مردم تعامل و سیاسی مشارکت زمینه در:  

 مشارکت سطح ولی قراردارد متعارف سطحی در قزوین استان مردم میان در اجتماعی همبستگی.1

 کشور غرب شمال و غرب ارتباطی شاهراه عنوان به قزوین استان پذیري مهاجر. است پایین آنان اجتماعی

 هاي فرهنگ خرده با که مختلف اقوام وجود و است ساخته فراهم استان در را بسیار افراد حضور زمینه که

.گذارد می ثیرأت اجتماعی مشارکت میزان برکاهش کنند می زندگی هم درجوار متفاوت وگاهی گوناگون

 اسالمی شوراي مجلس خبرگان، مجلس جمهوري، ریاست( متعدد انتخابات در استان مردم مشارکت.2

 در موجود هاي بندي وجناح سیاسی هاي بندي دسته. است زیاد يأر هاي وقصند پاي و) روستا و شهر

 در مردم مشارکت میزان. گذارد می ثیرأت مردم سیاسی مشارکت میزان بر استان خود نیز و ملی سطح

.است بوده درصد 5/67 قبلی دوره ودر درصد 71انتخابات دوره آخرین

 جامعه افراد سوم یک تقریباً و دارد قرار پایینبه  متوسط حد در ها سازمان به قزوین مردم اعتماد میزان.3

 و وظایف از مردم آگاهی عدم آن دالیل مهمترین از یکی. دارند دولتی يها سازمان به کم بسیار اعتماد

 در ریزيگ قانون روحیه وجود و مردم تصورات براساس کارها نرفتن پیش عدم و ها سازمان هاي فعالیت

  .است جامعه

 8/43 از بیش و نیست مطلوب حد در ها مشارکت میزان ها، کانون و شوراها ها، انجمن اغلب در.4

.ندارند اجتماعی مشارکت هیچ جامعه درصدافراد

 73 از ها تشـکل این شده ثبت تعداد گزارشات، آخرین براساس نهاد، مردم هاي تشکل خصوص در.5

 در و کنند می دریافت کار سفارش دولتی بخش از یا دارند ساز درون هاي فعالیت که کند نمی تجاوز مورد

. نیستند برخوردار  مطلوب وضعیت از حال هر

 و سیاسی امور در مردم آفرینی نقش و مشارکت نماد عنوان به روستا و شهر اسالمی شوراهاي تعداد.6

 انجام تمرکز سبب شوراها عملکرد رود می انتظار .است عضو نفر 1726 با شورا 551 معادل جامعه اداري

 میزان. شود اجتماعی مختلف هاي عرصه در مردم بیشتر حضور موجب و سیاسی مراکز در امور
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 نشان که است بوده درصد 76 اخیر دوره در روستا و شهر اسالمی شوراهاي انتخابات در مردم مشارکت

  .ست شوراها موضوع به ویژه توجه دهنده

است آمده بدست رزی نتایج گرفته صورت اقتصادي مطالعات در همچنین:  

 صنعت يها بخش و) درصد6/47( است استان اقتصادي ساختار در غالب بخش خدمات، بخش.1

  .دارد قرار بعدي هاي رده در) درصد 91/22( کشاورزي و) درصد 2/26(

 سال در ریال میلیارد 432 مبلغ ازو  داشته افزایشی روند 1387 تا 1383 هاي سال در استان درآمدهاي.2

 درصـدي 233 رشـد( اسـت یافته افـزایش 1387 سـال در ریال میلیارد 1440 غمبل به 1383

).استان درآمدهاي

 یافته افزایش 87 سال در ریال میلیارد 850 به 1384 سال در ریال میلیارد 347 مبلغ از استانی اعتبارات.3

).درصد 144 رشد( است

 هاي دستگاه دیگر درآمد به مربوط بقیه و مالیاتی درآمدهاي محل از استان درآمدهاي درصد 88 از بیش.4

. است اجرایی

استان غذایی امنیت و سالمت شوراي عملکرد نظر از :

. است بوده 75/3 شورا اندازي راه بدو از آن میانگین که شود تشکیل باید جلسه 4 سال هر  نامه آئین طبق.1

 .است% 45 متناظر يها گروهکار جلسات در فرمانداران حضور میانگین.2

. نیست دست در گزارشی و است نامعلوم رسیده نتیجه به و شده عملیاتی مصوبات درصد.3

 یک مشخصات نداشتن قبیل از اشکاالتی دارايو  نبوده مطلوب جمع نظر اساس بر مصوبات کیفیت.4

. است  مصوبات از برخی بودن عملی غیر و دستورات بودن محور مشکل  ،پروژه

: است زیر شرح به سالمت حوزه در بخشی بین همکاري تمشکال استانی کارگروه نظر از.5

 خدمات در رفاهی و اي بیمه هاي سازمان همکاري عدم محیطی، زیست مسائل نداشتن اولویت« 

 و پزشکی علوم دانشگاه ؛بهزیستی و امداد کمیته مانند( ناهماهنگ گاه و موازي اقدامات ،پیشگیري

 ،ها دانشگاه و مدارس در سالمت آموزش در ضعف العات،اط  ناهمخوانی ،)اجتماعی تأمین سازمان

 نداشتن اولویت سالمت، نظام رسالت و جامعه خواست ناهمخوانی نگري، بخشی و قوانین ضعف

 توسط گرفته صورت اقدامات در ناهماهنگی پرورش، و آموزش چون هایی  سازمان نظر در سالمت

 مراکز و شبکه مدیریت ادغام سالمت،  دنظامشدی بودجه کسر سالمت، بخش وظایف با سپاه و بسیج

 مدیران با ها شبکه مدیران ارتباط در ضعف است، شده بخشی بین درهمکاري ضعف باعث که بهداشت
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 سنتی، هاي بافت و قدیمی بازارهاي در بهداشتی مشکالت صنوف، آموزش ضعف ها، سازمان سایر

 هاي ورزش برقراري در ادارات ضعف ت،غال و نان امور در ضعف ،اه  رسانه با همکاري در ضعف

  گذاردن اشتراك به از داريدخو یافتنی، دست هاي ورزش ساخت زیر  سازي فراهم در ضعف همگانی،

» ورزشی فضاهاي

 محرکی مورد این در اقدام و نیست سالمت يها شاخص مبناي بر ها استانداري ارزیابی حاضر حال در.6

. بود خواهد بخشی بین همکاري براي

 عضو استان توسعه و ریزي برنامه شوراي در درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه یسیر.7

. است دور سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل به مربوط اطالعات و ها گیري تصمیم جریان از لذا نیست

  استان مهم يها فرصت برخی  

استان سالمت جامع طرح اجراي.1

   استان ریزي برنامه شوراي و غذایی امنیت و سالمت ايشور جلسات منظم نسبتاً تشکیل.2

  پزشکی علوم دانشگاه آموزشی امکانات.3

سالمت موضوع به استانداري والنؤمسمندي  عالقه.4

باالتر کیفیت براي تقاضا و مردمی آگاهی افزایش.5

  سالمت امر در پیشگیري به نیاز افزون روز درك.6

  شهرها و روستاها اسالمی شوراهاي وجود.7

  المللی بین شده انجام عاتمطال.8

   ها شهرستان بهداشت يشوراها اندازي راه.9

مشکالت   

 شوراهاي مصوبات و شود نمی چندان توجه بخشی بین همکاري اهمیت به ،ندارد اولویت ارشد مدیران نظر از سالمت

  .ندارد اجرایی ضمانت شهرستان و استان در سالمت

ها حل راه  

   راهبردي هاي هدف )الف

  1393 سال پایان تا استانداري طریق از سالمت بر استان هاي سیاست اثرات ارزیابی نامه آئین راستقرا.1

   استان سالمت جامع برنامه هاي هدف% 70 به دستیابی.2

    1392 سال پایان تا است جامعه يها سازمان همه اجتماعی یتمسؤول مردم سالمت که باور این تثبیت.3
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 وضعیت% 30 میزان به مردمی يها گروه و ها انجمن شوراها، در مردم اجتماعی مشارکت شاخص ارتقاي.4

   1392 سال پایان تا موجود

   راهبردها) ب

 آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه سالمت،

   ها پروژه) ج

  :1 راهبردي هدف يها پروژه

  1393 سال پایان تا استانداري طریق از سالمت بر استان هاي سیاست اثرات ارزیابی مهنا آئین  استقرار 

 نامه آئین  با آن تلفیق روش و استان عمومی هاي سیاست سالمت پیوست عمل دستور تصویب و تدوین.1

   محیطی زیست ارزیابی

 در آن بررسی و ناستا  توسعه و ریزي برنامه شوراي مصوب سیاست دو براي سالمت پیوست دو تدوین.2

   غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه

   سالمت هاي پیوست کننده تدوین کارشناسان ویژه توانمندسازي و آموزشی برنامه تدوین.3

  :2راهبردي هدف يها پروژه

   استان سالمت جامع برنامه هاي هدف%70 به دستیابی 

 از استفاده با و مرتبط هاي دستگاه مکاريه با استان سالمت جامع برنامه پایش کمیته استقرار و طراحی.1

 توسط ها پروژه پیشرفت از فصلی هاي گزارش ارایه( استانداري در ها دستگاه سالمت رابطین نامه آئین

   )دستگاه اجرایی مقام باالترین

   آنان به معتبر گواهینامه اعطاي و آموزشی نیازهاي در پایش کمیته اعضاي آموزش.2

 کارگروه در تصویب و استان سالمت جامع برنامه ساالنه يها پروژه اجراي براي الزم بودجه پیشنهاد و تدوین.3

  )شود تکرار سال هر( غذایی امنیت و سالمت تخصصی

 براي سالمت بر ثرؤم اجتماعی عوامل مفاهیم با پژوهشگران و مدیران دانشگاهی درون توانمندسازي.4

   استانی يها برنامه اجراي در مشارکت

 نهاد، مردم يها سازمان روستا، و شهر اسالمی شوراهاي ویژه به مردمی نهادهاي مشارکت منظا استقرار.5

  استان سالمت جامع برنامه اجراي در محله هاي تشکل  و غیردولتی يها رسانه
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 نامه ویژه اندازي راه و استان سیماي و صدا طریق از استان سالمت يها شاخص بانی دیده برنامه تدوین.6

  خصوص این در مستقل انهماه و مکتوب

  :3 راهبردي هدف يها پروژه

    1392 سال پایان تا است جامعه يها سازمان همه اجتماعی یتمسؤول مردم سالمت که باور این تثبیت 

:براي طلبی حمایت.1

استانداري بندي رتبه و ها ارزیابی در استان سالمت يها شاخص گنجاندن 

 استان توسعه و ریزي برنامه ورايش در پزشکی علوم دانشگاه رئیس عضویت 

پزشکی علوم يها دانشگاه امناي تأهی در استاندار عضویت 

 و  استان مرکز سطح در دولتی يها سازمان در عمومی بهداشت ارشد کارشناسی ردیف ایجاد براي مطالعه.2

 استانداري در نیرو دو جذب

 ها سازمان متسال رابطین شبکه توسعه و ایجاد نامه آئین استقرار و تدوین.3

 ارشد کارشناسان و رابطین ویژه آموزشی هاي دوره اجراي و طراحی.4

 هاي دوره اجراي و طراحی و غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه منضبط و فعال دبیرخانه ایجاد.5

 غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه دبیرخانه کارشناسان ویژه توانمندسازي

  : 4 راهبردي هدف يها پروژه

 تا موجود وضعیت% 30 میزان به مردمی يها گروه و ها انجمن شوراها، در مردم اجتماعی مشارکت شاخص ارتقاي

   1392 سال پایان

 مردمی يها گروه در اجتماعی مشارکت مزایاي مورد در زنان و دانشجویان آموزان، دانش ،مردم آموزش.1

  مشارکت براي ها گروه  انواع معرفی و )روستایی و شهري( محلی

 و تشکیل براي مردم میان در آن تبلیغ و استان در نیاز مورد نهاد مردم يها سازمان خصوص در نیازسنجی.2

 مشارکت

 براي خود يها برنامه به نسبت نهادها سایر و ها بخشداري ها، شهرداري شوراها، پاسخگویی نظام ایجاد.3

   مردم اعتماد افزایش
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   برنامه تدوین در ردمم مشارکت نتایج خالصه: چهارم قسمت

  استان مردم انتظارات و ها برداشت  مطالعه

قزویناستانمردممشارکتهدفباتحقیقاین

راهکارارایهوسالمت مشکالتیشناسایدر

روش بهپژوهشاین.شدانجام ها آنحليبرا

ازگروه39تحقیق این در. گرفت صورت یکیف

جوان،تراندخنوجوانان، پسران،زنان،مردان،

 البرز،،آبیکيها شهرستانیانیروستاوسالمندان

هريبرا.داشتندمشارکت تاکستانزهرا،بوئین

شد برگزارمتمرکز گروهی بحثي جلسهدو  گروه

بابازخوردي هجلس،بحثجلساتفاصلهدرو

 به ،یافسردگویژهبهیروانيها يبیمارهدف،گروهدیدگاهازدادنشانها یافته. شد می تشکیلمحققین

 ویژهبهمخدرموادبه اعتیاد و کشیدن سیگار همچنین .استسالمتمشکلترین بزرگجوان نسلدر خصوص

 سالمتمهممشکلدومینجواناندرجدیدمخدرموادوهروئینمصرفوساالن بزرگدرتریاكمصرف

ویتنفسيها يبیمار،یچاقوسوءتغذیهیت،اولوترتیببههدف،گروهدیدگاهاز.دهد می تشکیل را استان

يها يبیمار.دهند یمتشکیلراپنجمتاسومسالمتمشکالتيا رودهویگوارشيها يبیماروي آلرژ

يها تعفون ،یپوستيها يبیمار،یالکلمشروباتمصرف،یعروقیقلبيها ي بیماردیابت،فشارخون،مفاصل،

 هاي رتبه در ها سرطان ويکبدويکلیويها يبیماردندان،ودهانيها يبیمارتصادفات،،یخونکمزنانه،

درفوقمشکالتحليبراهدفگروهتوسطشدهارایهيراهکارها. دارند قرار استانسالمتمشکالتيبعد

وهاالگازاستفادهبايساز فرهنگویهمگانآموزشممکنحلراهبهترینو ترین یاساسکهدادنشانمطالعهاین

مراحلدر.استیهمگانيها رسانهوسیماوصداطریقازویژهبهیفرهنگویآموزش متنوعيها شیوهو

ي براویژهبهاشتغالایجاد،يهنرویفرهنگ،یتفریح،یورزشامکاناتکردنفراهماولویتترتیب بهيبعد

مبارزه ومرزهاکنترلسالمت،ياه طرحياجراويریز برنامه،يگیر تصمیمدرمردممشارکتجلبجوانان،

وآب مثليا هحرفومحیطبهداشتمشکالترفعمخدر،موادتوزیعوتهیهکالنوخردعوامل باقاطع

برخوردویغذای موادتوزیعوتهیهاماکنبردقیقنظارتها، کارخانهياه آالیندهوزبالهفضوالت،فاضالب،
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يبرامردمبایدولتيها سازمان تعاملتورم،ویگرانکنترلومردميصاداقتوضعیتبهبودن،متخلفیباقاطع

مراکزویدرمانیبهداشتمراکزتجهیز وایجادیکدیگر،باسالمتامردردرگیريها سازمانتعاملومشاوره

همهدریروستاییدرمانبیمهدفترچهپذیرفتن درمان،وداروهزینهکاهشورایگانیدرمانیبهداشتمشاوره

افزایشيارهاکراهمهمترینها آنازیپشتیبانوحمایت ،ها سمنگسترش،یتخصصومعتبرمراکزوها داروخانه

  .)است آمده گزارش این همراه فشرده لوح در پژوهش این کامل گزارش(د بوهدفگروهدیدگاهازسالمت
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  جامعه کلیدي افراد نظرات مطالعه

 زیر هدف دو با و ساختارمند مصاحبه روش به مطالعه نای

  : درآمد اجرا به

 اجرا مرحله در برنامه کردن عملیاتی هاي روش تعیین.1

   شونده مصاحبه افراد دیدگاه از

 و تصویب  مرحله در کلیدي افراد حمایت جلب.2

 برنامه تدوین پیشرفت گزارش ارایه طریق از آن اجراي

  .ابهامات به پاسخ و جامع

 که شدند انتخاب مصاحبه براي افرادي بررسی این در  

 طریق چهار از استان کلیدي افراد دیگر نظرات.  بود دشوار ریزي برنامه يها گروهکار فعالیت جریان در ها آن به دسترسی

 اعضاي اختصاصی مصاحبه ،جلسات در شرکت و  کارگروه یسیر عنوان به تخصصی يها گروهکار در عضویت

 تخصصی کارگروه اعضاي و استان مردمی هاي شبکه مطالعاتی_ توجیهی هاي همایش مرتبط، کلیدي افراد اب کارگروه

 موجود پیوست فشرده لوح در ها مصاحبه کامل گزارش. است شده آوري جمع استانداري غذایی امنیت و سالمت

   :کرد خالصه زیر شرح به توان می را آمده عمل به هاي حمایت و پیشنهادات. است

مجلس یسیر نایب و اسالمی شوراي مجلس استانی نمایندگان مجمع یسیر 

 تا کنیم می هماهنگ مجلس بهداشت کمیسیون با.  کنیم می حمایت مجلس در ما و است خوب خیلی اقدام این« 

 بودجه باید است نزدیک 1388 سال عملیاتی ریزي بودجه. کنید کسب حمایت و شود مطرح آنجا در موضوع

 موضوع این. بکنیم حمایت بتوانیم تلفیق کمیسیون طریق از تا کنید ارسال را برنامه این کردن اجرایی براي ديپیشنها

 را مجلس نمایندگان سایر حمایت تا دهید قرار کار دستور در اسالمی شوراي مجلس نمایندگان استانی مجمع در را

  »  .کنید جلب نیز

استان سیماي و صدا ییسر   

 مربوط هاي سازي فرهنگ و شود استخراج سالمت بر ثرؤم عوامل مورد در ها بخش ریسا از نتظاراتا مجموعه اگر«

 بیتصوي برای طلب تیحما اکنون هم از. کند می سازي برنامه آن ساختن عملی براي مایس و صدا  شود مشخص

ي گذار استیسي شورا سییر با مذاکره( شود شروع ملی رسانه در سالمتي ها برنامه درصد شیافزاي راهکارها

  » .شد خواهد انجام برنامه نیاي برا مایس و صدا قیطر از مناسبی رسان اطالع .)مایس و صدا
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شهر شوراي یسیر و شهردار:   

.  شوند عیتجم ها نیا دیبا ،است انجام حال دری انتظامي روین وي دادگستر دری اجتماع نیعناو بای مختلفي ها طرح« 

 در. دارد را خودشی مردم بودجه و است کشور نبض شهر تیریمد وهیش و استی مردم وی لتردویغي نهادي شهردار

ي ارتقاي براي شهردار در از ورود نقاط. دهند یم انجام کار ها يشهردار و دارد هیعال نظارت دولت ایدني جا همه

ي روهاین ،محالتی اعاجتمي ها تشکل ،ها ياریده و ها يشهردار ریسا شهرها، هیحاش: از است عبارت سالمت

 میبگذاری جلسات. شود اقدام دیبا مورد نیا در ،ستین استان سالمتي شورا عضو شهردار سفانهأمت .شهرداري گشت

. میکن کمک شما به میتوان یم چگونه ما مینیبب تا دیکن هیتوج را طرح شما و  دانشگاه در شوند دعوت ما همکاران و

  ».کرد صحبت توان می جلسه همان در زیني شهري ابورده لیب از استفاده نحوه درباره

استانداري بودجه مدیرکل و ریزي برنامه معاون   

 حفظ منشور نمسؤوال و مردمي برا باید. است گرفته قرار استان پنجم برنامه توسعه سند در برنامه نیا اکنون هم از«

. دینکن قطع طرح نیا با را خود ارتباط. دباش ادآوری و ساز رفتار کهي سند شود، نیتدوی اجتماع وي فرد سالمت

  ».شودی بررسی استان نظارت وي گذار استیس گروه کار در برنامه نیا کردني کاربردی مبان

قزوین  استان عهجم ائمه مجمع یسیر و جمعه امام     

ي ها جمعه امامي شوراي اعضا  از دعوت نامه. کنم یم تیحما جامع سالمت طرح از استان جمعه امام عنوان به بنده« 

ی مطالب دانشگاه است بهتر. میکن توجیه سالمت موضوع کالً و طرح نیا مورد در  را آنان و میسیبنو مشترکاً را استان

 مایس و صدا قیطر از ها یسخنران نیا که ژهیو به شود هیارا مردم به ها جمعه امام قیطر از و دیسیبنو  متناوب طور به را

  »  .بشود پخش هم

   مهم نکته

  دستاوردها این از بخشی. است آمده طرح این مدت کوتاه دستاوردهاي کتاب، همین بحث و گیري نتیجه بخش در

  : است بوده ها مصاحبه این انجام حاصل

 پخش ساعات افزایش و  برنامه این هاي فعالیت با ارتباط در استان سیماي و صدا از برنامه چندین پخش.1

  1387 سال در استان در محور سالمت يها برنامه

 آن، اجراي از حاضرین کلیه حمایت و مجلس درمان و بهداشت کمیسیون در طرح این نهایی گزارش ارایه.2

 اجراي براي استانداري به  تومانی میلیارد یک وکمک ها استان دیگر در طرح این گسترش به توصیه

   مجلس نمایندگان طلبی حمایت با برنامه این يها پروژه
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 ائمه استانی مجمع در آن طرح و خود مختلف هاي نطق در استان سالمت جامع برنامه از جمعه ماما حمایت.3

   جمعه

   استانداري طرف از مربوط هاي بودجه ردیف تخصیص و استان توسعه جامع سند در برنامه این گنجاندن.4

 و برنامه اجراي براي الزم هاي بودجه دادن تخصیص شیوه در استانداري بودجه مدیرکل ثرؤم راهنمایی.5

  استان  ساالنه برنامه در تلفیق
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روستا در سالمت اسالمی شهر و نقش شوراهاي

اسالمیشوراهاي 

وروستا شهر 

انتظاراتانتقال دهنده و تعدیل 

 ، حمایت طلب و وکیل فقرا و ضعفا 

نظارت تسهیل گر توسعه از طریق 

 

دولت  مردم

  روستا و شهر اسالمی شوراهاي نظرات

  مقدمه

 ارتقاي اصلی بازوهاي از یکی مردمی مشارکت

 از یکی .است عدالتی بی و فقر کاهش و سالمت

 شهر اسالمی شوراهاي مردمی مشارکت اصلی ارکان

  :است شده یاد زیر عناوین با هادن این از. ست روستا و

در توسعه دهنده شتاب و محرکه موتور 

  جامعه

جامعه فیضع اقشار ژهیو به مردم به خدمت    

مردم به اموري واگذار راهبرد و کشوري ادار نظام گر اصالح    

رانیمد پاسخگوییي برای مرجع و دولت و مردم میانی ارتباط پل   

دولتي بازو   

يشهر تیریمد در کننده نییتع نقش   

دولتي ساز کوچکي برا ثرؤمي نهاد   

تنظار و تیکفا ،يدار امانت نمونه  

 خدمات امر بر و شوند می ایجاد شهرها در مردم مشارکت با که دارد وجود شوراهایی کشورها دیگر تجربیات در

 میان 1386 سال ماه شهریور در روستا و شهر اسالمی شوراهاي مشارکت  نامه تفاهم ما کشور در. دارند نظارت سالمت

 حضور براي اي مقدمه و است شده منعقد کشور المیاس شوراهاي یسیر و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 اسالمی شوراهاي اصلی نقش سه مجموع در. ست شهرها و روستاها سالمت ارتقاي امر در مشارکت و نظارت در مردم

  : است زیر شرح به پوشش تحت منطقه سالمت در روستا و شهر

نگر جامع نگاه با منطقهی سالمتي ازهاین اعالم در مشارکت 

مربوط منطقه سالمت برنامهي اجراي برای طلب تیحما و مشارکت جلب  

ها آن از حاصل نتایج و کارها جریان بر نظارت    
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 عبارت روستا و شهری اسالمي شوراها ورود نقطه نیبهتر. کرد خالصه» یبان دهید« کلمه کی در توان یم را ها نقش نیا

 حذف یا کاهشي برای طلب تیحما و منطقه سطح دري ماریب دهکنن  جادیا  خطر  عواملیی  شناسا در مشارکت: از است

  .استي ضروري امری طلب تیحما در شوراهاي توانمندي ارتقا.  ها آن

   روش

  :شد استفاده روش دو از استان سالمت جامع برنامه تدوین در  وروستا شهر اسالمی شوراهاي مشارکت براي

   روستا و شهر اسالمی شوراهاي اعضاي ورحض با استان هاي شهرستان در متمرکز گروهی بحث.1

 قزوین استان روستاي و شهر اسالمی شوراهاي هاي توانایی و ها ظرفیت از گیري بهره براي: همایش برگزاري.2

 عالی شوراي و پزشکی علوم دانشگاه نمسؤوال روستا، و شهر اسالمی يها شورا سايؤر حضور با همایشی

 که شد تشکیل دراستانداري شوراها

  : کرد می دنبال را زیر هدافا

استان سالمت به نسبت  تیحساس جادیا 

 شوراها در

اتیتجرب( شوراهاي توانمند بري مرور 

    )یقانوني ها فرصت  وی جهان

ي برا روستا و شهري شوراها منشور نقد

  آن بر تفاهم و استان سالمتي ارتقا دري همکار

شوراها بونیتر( نیطرف انتظارات مورد دری دولت بخش با  شوراها تعامل(  

و همکاري توسعه راهکارهاي و موانع استان، سالمت اصلی مشکالت: مورد دري همکار نامه پرسش لیتکم 

  آموزشی نیازهاي و مشارکت

  : داشتند حضور زیر هاي دهستان و اه بخش ها، شهرستان اسالمی شوراهاي سايؤر و اعضا همایش این در

 نایب رامند، بخش آباد ابراهیم کالیه، معلم نرجه، آباد، ءضیا بخش آباد، حسین ی،سفل گهداندو دهستان برزلجین،

 یارود، روستاي ین،نخوز دشت،خرم بخش قزوین، مرکزي بخش اقبالیه، قزوین، استان اسالمی شوراي رییس

 انلوشک شوراي عضو و اسفرورین بخش شوراي رییس ق،داار ی،عخاک ، محمدیه بخش ورس، نمونه، محمودآباد

 شهرستان، رودباد بخش البرز، مرکزي بخش توابع از آباد قدیم البرز، شهرستان مرکزي بخش ،یانسفویپیر اسفرورین،

  استان شوراي کوهین، قزوین، شهرستان شوراي  مرکزي بخش خیرآباد،
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    نتایج

  :حاضرین نظر از استان سالمت مشکالت) الف

 و هايمرغدار ،يآجرپزي هاکوره و پنبه کارخانجات پساب ،توالت ،یخانگ فاضالب زباله،(یربهداشتیغ دفع« 

 وی مسکون بافت به وریط وی دام مراکز بودن کینزد  ،آن بودنی ناکاف وی  دنیآشام آبی آلودگ  ،)منطقهي هايدامدار

  بودن محدود جوانان،ي برا ژهیو بهی حیتفر وي هنر وی اجتماعی رفاه امکانات  درآمد، کمبود مشترك،ي ها بیماري

 رشد ،ی زندگي ها مهارت و پیشگیري اصول  از آگاهی بودن محدود ،یسالمت مسائل مورد در اطالعات وی آگاه

 ریختن  غذایی، مواد نگهداري انبارهاي بودن نامناسب طالق، و اعتیاد استان،ي شهرهاي ریپذ مهاجر وی نیشهرنش

 گاز نداشتن اد،یاعت  ژهیو به آن ازی ناشي امدهایپ وي کاریب زیست، محیط شدن آلوده و ها خیابان در حیوانی فضوالت

 امور بهی کاف توجه عدم  ه،یتغذ  سوء منطقه، در طیمح بهداشت تیریمد ضعف مضر،ي هاسوخت از استفاده وی عیطب

 ریثأت کم وی بهداشت خدمات بهی  دسترسی کم و  سالمت مباحث از ها شورای  آگاه  کم ارزان،ی بدن تیترب و ورزش

  » .یبهداشت مراکز بودن

  یدولت بخش با  روستا و شهر اسالمی شوراهايي همکار موانع) ب

 وی انتظامي روین پرورش، و آموزش ،بهداشت مخابرات، ،گاز ، برق ،آب(یی روستا وي شهر واحد تیریمد نبود

ي هادستگاه خصوص در ینظارتي هاقانون کمبود ،مردم و شوراها اراتیاخت وي اقتصاد _یقانون تیمحدود ،)سیپل

 به نیافتن دست و شورا شدن محدود جهینت در و استانی عال نیمسؤول توسط شوراها توان گرفتن کم دست مختلف،

 شورا مجموعه به نمسؤوال توسط کهیی هاقول نشدنیی اجرا ،يریگ میتصم جلسات به نشدن دعوت. یواقع گاهیجا

 بحث از شورای آگاه و اطالع ضعف ،شوراها دری سازمان چارت داشتنن شورا، به اطالعات ارسال عدم شود،یم داده

 مناسب سرانه درآمد نبود ،شوراها دري زیر برنامه نداشتن آموزش، نبود و شوراها سواد سطح بودن متفاوت و سالمت

  :ییاجرا النومسؤ و شوراها در کننده ممانعتي باورها و انییروستاي برا

 شورا است، فتادهین جا شورای معن ندارند، اریاخت دري زیچ چون استي ظاهر نهادي شورا قلک، عنوان به شورا به نگاه

  نداردیی اجرا قدرت

ی دولت بخش  با  روستا و شهر اسالمی شوراهايي همکاري ارتقاي راهکارها) ج

  . باشد محور نظرشان و بوده ساز میتصمی سینو بودجه وي زیربرنامه جلسات تمام در شوراها

  .باشد داشته پرورش و آموزش دري تر فعال قشن شورا

   شوراهای آگاه وی علم سطح بردن باال و هانهیزم تمام در شوراها آموزش

  ی زندگ و سالمت بهتري الگوها از استفادهی همگاني هاورزش توسعه

  ي شهر واحد تیریمد
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  .نندیبب خود کنار در را شورا و ندانند خود بیرق را شوراها ن،مسؤوال

.باشد نمسؤوال قبول مورد هیانتخاب محل در رندهیگ میتصم کی عنوان به شورا

  )اعضا پاسخ( مشارکت ارتقاي براي  روستا و شهر اسالمی شوراهاي آموزشی نیازهاي) د

 نهیزم در آموزش ،مردم سالمت وضعیت آمار ،یاجتماع وی بهداشت مقررات و نیقوان آموزش ،سالمتی عموم میمفاه

 طرف از شوراها بهی رسان اطالع ،شوراهای علم سطح ارتقاي برايی آموزشي هاکالس ،یدگزن طیمح بهداشت

 لمیف جزوه، سالمت، خصوص در شوراها اراتیاخت و فیوظا درخصوص شوراها آموزش ،یپزشک علوم دانشگاه

 ،ها بخش مراکز ردي برگزار و جلسات تداوم رقابت، جادیا و شوراها قیتشو و  شوراها از امتحاني برگزار ،یآموزش

 بهداشت مرکز و شوراها نیب تعامل جلسات فصلنامه، صورت به ها شهرستان سالمت وضعیت مورد دری رسان اطالع

 ،یهمگاني هاورزشي برا الزم اعتبار نیتأم و آموزش آن، پیشگیري و مخدر مواد و ادیاعت درباره آموزش شهرستان،

 و شهرها از دیبازد سالمت، بر ثرؤمی اجتماع عوامل ،ییدارو هخودسران مصرف و مناسب هیتغذ خصوص در آموزش

 و رداریواگي هايماریب با مبارزهي هاراهو  شوندیم محسوب سالمت طرحي برا وفق قیمصاد کهیی روستاها

  .آن وعیش ازي ریجلوگ

  سالمت ارتقاي براي قزوین استان  روستاي  و شهر اسالمی شوراهاي همکاري منشور) ه

 و  کشور وزارت و بهداشت وزارت نامه تفاهم روستا، و شهر اسالمی شوراهاي کارکردهاي اساس بر که منشور این مفاد

 بندها افزودن یا حذف با و شد نقد اعضا توسط بود شده نویس پیش جلسه تشکیل از پیش کشورها، دیگر تجربیات

  .شد تصویب ،شود می دیده آن تصویر که شرحی به نهایی منشور و تکمیل
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 گیري نتیجه و بحث

 اختیار در»  استان سالمت مشکالت مورد در اسالمی شوراهاي نظرات« استان سالمت جامع برنامه تدوین مرحله در

 براي اقدام این اما.  گیرد قرار نظر مد انتظارات این ها آن بندي اولویت و مشکالت تعیین در تا گرفت قرار ها گروهکار

 صورت استان در اسالمی شوراهاي مشارکت تحکیم براي زیر اقدامات است الزم. کند نمی فایتک مشارکت ارتقاي

  : پذیرد

 به سالمت ارتقاي در قزوین استان وروستاي شهر اسالمی شوراهاي مشارکت و همکاري منشور ارسال.1

 پزشکی علوم دانشگاه طرف از  شوراها از یک هر براي تابلو صورت

 دانشگاه مردمی مشارکت شوراي و دبیرخانه در شهرستان هر روستاي و شهر میاسال شوراي یسیر عضویت.2

 پزشکی علوم

 علوم دانشگاه همکاري با استان روستاي و شهر اسالمی شوراهاي توانمندسازي اي هفته یک دوره برگزاري.3

 کیدأت و شود نديب اولویت استان نیازهاي اساس بر باید نیازها این(  شده اعالم آموزشی نیازهاي در پزشکی

)یابد ارتقا شورا اعضاي طلبی حمایت و نظارت ،ریزي برنامه هاي مهارت باشدکه آن بر

 شورا نظارتی کارهاي پیشرفت از حضوري رسانی اطالع و تجربیات تبادل براي فصلی هاي همایش تشکیل.4

 استان سالمتی هاي پروژه و ها برنامه در
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  هادن مردم هاي سازمان نظرات

  مقدمه

 و واسط نهاد مردم يها سازمان .است عدالتی بی و فقر کاهش و سالمت ارتقاي اصلی بازوهاي از یکی مردمی مشارکت

 سالمت ارتقاي پنهان سیستم عنوان به نهاد مردم يها سازمان از علمی منابع در. است مشارکت این براي اي سامانه

 بودن غیرانتفاعی عین در و  دولتند از مستقل ،داوطلب يها سازمان این .شود می برده نام پیشگیري مهم منبع و جامعه

 نامیده »مردم صداي« دلیل همین به. دارند قرار) مردم( پذیر آسیب قشر ویژه به مخاطبان زندگی بهبود درخدمت

  :شود می خالصه زیر موارد در استان مردم سالمت در نهاد مردم يها سازمان نقش. شوند می

   سالمت ارتقاي در هدف يها گروه و جامعه براي  خودآگاه مشارکت و اجتماعی تحمای منبع.1

 سالمتی مشکالت حل براي اجتماعی طلب حمایت و مشاور مجري، .2

سالمت ارتقاي هاي بکهش دهنده توسعه.3

 ارتقاي در مردم توانمندسازي مرکز.4

جامعه سالمت

 در هایی چالش با ها نقش این بهینه اجراي در ها سمن

 توانمندي ،ها سمن مالی وابستگی  ،ها سمن به نسبت دولت رقیبانه و منفی نگاه یا و آگاهی کم : مواجهند بیرون و دورن

 ضعف همچنین و مالی منابع درجذب ضعف عملیاتی، اهداف و راهبردي برنامه نداشتن  در ویژه به( ضعیف درونی

 آگاهی و)  ها دستگاه و مردم مشارکت جلب

  .ها سمن در مشارکت وایدف از مردم کم

   حقایق

در 2000  از ها سمن تعداد رانیا در 

 سال در 10250 حدود به 1376 سال

. است دهیرس  1384

قانون 163 و140 ،104 ،97 ،95 مواد 

 و حضور بر زین چهارم برنامه

. دارد دیکأت ها سمن مشارکت
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مدل طراحی و سالمت به مرتبط کشور يها سمن عملکرد و ها ظرفیت بررسی« عنوان با 1385 سال مطالعه در 

 این به است طرفه دو مردم سالمت در ها سمن ثرؤم مشارکت و همکاري موانع شد مشخص» حاکمیت با تعامل

 این در. هستند ثرؤم همکاري براي خود هاي توانایی و ها نگرش ارتقاي نیازمند ها سمن هم و دولت هم که معنی

 رضایت و بوده کم خیلی یا کم ها سمن با سالمت بخش در دولت تعامل میزان که بودند معتقد ها سمن تحقیق

. است بوده اندك نیز تعامل  این کیفیت از

دارد وجود قزوین استان سطح در سمن 160 حدود  . 

   روش

  :شد استفاده روش دو از استان سالمت جامع برنامه تدوین در ها سمن مشارکت براي

 استان سالمت جامع برنامه تدوین يها گروهکار در پزشکی علوم دانشگاه با رهمکا يها سمن دادن مشارکت.1

   کارگروه عضو صورت به

 حضور با همایشی قزوین استان يها سمن هاي توانایی و ها ظرفیت از گیري بهره براي: همایش برگزاري.2

 شد تشکیل ندارياستا و پزشکی علوم دانشگاه نمسؤوال سالمت با مرتبط ي ها سمن  مدیره تأهی اعضاي

  : کرد می دنبال را زیر اهداف که

 آن توسعه در استان نهاد مردم يها سازمان نقش.1

   استان سالمت جامع برنامه معرفی و استان سالمت وضعیت بیان.2

   استان سالمتی مشکالت بروز در ثرؤم عوامل و علل بیان.3

  )ملی و جهانی تجربیات( جامعه سالمت ارتقاي در ها سمن نقش بررسی.4

: مورد در  نامه پرسش و متمرکز گروهی بحث طریق از ها سمن نظرات آوري جمع.5

استان سالمت اصلی مشکالت 

مشارکت و همکاري توسعه راهکارهاي و موانع 

همکاري به تمایل هاي حیطه 

   1392تا  1388 هاي سال در استان سالمت ارتقاي در نهاد مردم يها سازمان مشارکت منشور مورد در تفاهم.6

 سرپرست جانبازان و نیمعلول هیریخ مؤسسه ران،یا ابتید انجمن ن،یقزوی لیهموف مارانیب کانون همایش این در

 و نیمعلول انجمن ن،یمعلولی اجتماعی شغلي هافرصت جادیا و تیحما مؤسسه ،)عترت جوانمردان(خانوار

 البرز، توسعه و قیتحق انجمن عت،یطب فظحا کارانی رزم سازمان فدك، گستر ستیز مؤسسه ،ینخاع عهیضا جانبازان
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 سازمان نودر،یم روان سالمت ارانیهم ک،یآب شهرستان بوستانی اجتماع روان و سالمت مؤسسه هن،یمي ها بچه کانون

 کانون ن،ینوي پرستار توسعه مؤسسه گزآباد،س شهر بانوانی اجتماع _ی فرهنگ مجتمع ن،ینو علم خانه ،يپرستار نظام

 شرکت متفکران مؤسسه سازمان و توتمی ادب انجمن فتح، مؤسسه ناب، گوهري کشاورز انجمن ،ینیسح داران هیطال

  .داشتند

    نتایج

  :حاضران نظر از استان سالمت مشکالت) الف

ي باورها و يمعنو جیترو غلطي هاروش ،HIV و C تیهپات مارانیب و ها یلیهموف به مرتبط نیقوان نکردن تیرعا«

 سبز،ي فضاي نگهدار و حفظ در مردمي همکار ضعف ،یاجتماعي هامهارت ضعف استان، دری مذهب نادرست

 دیشد ضعف شهروندان، عمومي برا معابر نبودن مناسب ،ینینش هیحاش و مهاجرت مشکالت ها، پارك تیامن

 جامعهي هايتوانمند وی مردم مشارکت وی آگاه فقدان ،سالمت طهیح در فعال نهاد مردمي ها سازمان میانی هماهنگ

% 3 جذب عمل دستوري اجرا عدم سالمت، میمفاه ازی دولتي ها سازمانی آگاه ضعف سالمت، طهیح در ژهیو به

 ژهیو بهی ورزش وی حیتفر مراکز کمبود ه،ژیوی سالمت مشکالت با افراد از تیحماي برا قانون کمبود و  نیمعلول سهم

 مشکل ،آن عوارض وي کاریب موقت، و ناامن تغالاش ،مردم نامناسبی زندگ سبک ،ادیاعت ،بانواني برا

 دری دنیآشام آبی آلودگ ،)ادیاعت(مخدر مواد مصرف و قاچاق  ،...)و مناسب هیتغذ نداشتن ، مسکن(ياقتصاد

 بدون  استان در صنعت توسعه ،استان سالمت خصوص در مدت کوتاه و مدت بلند شیپا وي زیر برنامه عدم استان،

ی ب( استان مختلف نقاط در سالمت سطح تفاوت ،)شهر ای روستا( استان زباله دفع مشکل ست،یز طیمح حفظ

 و دهندینم نشان خود از ریفراگ و ریچشمگ ا،یپو تیفعال بهداشت دهنده ارایه مراکز و واحدها ،)سالمت دری عدالت

  »ییغذا مواد دهنده ارایهي هابخش بر مرتبط مراکز بر کامل نا نظارت

  یدولت بخش با) NGO( ها سمن يهمکار موانع) ب

   رشیپذ عدمی گاه ،ها سمن ازیی اجراي هاتیحما کمبود

  ها سمن با کردن برخوردي اقهیسل

   ها سمن نیب در دنیشیاند مثبت  وي خودباور فقدان

  نهاد مردمي هاسازمان خدمات از مردمی آگاه عدم

   ها سمنی کیزیف وی مال منابع کمبود

نیقواني اجرا برايیی اجرا ضمانت ونبود  نهاد مردمي هاسازمان مدون و خاص نیقوان نبود
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ی دولت بخش  با  ها سمني همکاري ارتقاي راهکارها) ج

 ها سازمان این هاي ظرفیت و ها نقش با آناني ساز آشنا براي  مردم و نیریخ با ها سمن تعامل و  ارتباط برقراري

 ها نسمی مال منابع ارتقايي راهکارها کردن دایپ

 ها آن بودن نوپا زمان در ها سمنی دولت وی مردمي هاکمک صیتخص 

 به کار سفارشي برا تالش و ها آن کارشناسان وی دولت نمسؤوالي سو از ها سمني هايتوانمند داشتن باور

 آنان

ی دولتي هاسازمان و نهاد مردمي هاسازمان نیبی رسان اطالع و تعامل شیافزا

 ساله 5 شده نییتع اهداف شبردیپي برا ناسبمتي ساختار لیتشک

ی قانون گاهیجا دادن و سالمت نظامي هاچارت در نهاد مردمي هاسازمان فیتعر

 سالمت طهیح در نهاد مردم هاي سازمان ازین موردی آموزشي هادورهي برگزار

 بهداشت حوزه در ها سمني شبکه جادیا و مستمري زیر برنامه

  کار جینتاي ریگیپي برا مشتركي هانشستي برگزار

  سالمت ارتقاي براي قزوین استان نهاد مردم يها سازمان همکاري منشور) د

 بود شده نویس پیش جلسه از پیش سالمت ارتقاي در نهاد مردم سازمان کارکردهاي اساس بر که منشور این مفاد

 تصویب به و شود می دیده زیر تصویر در که یصورت به آن اصالح و بندها کاستن و افزودن با و شد نقد اعضا توسط

  .رسید
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   گیري نتیجه و بحث

 ها گروهکار اختیار در» استان سالمت مشکالت مورد در ها سمن نظرات« استان سالمت جامع برنامه تدوین مرحله در

 ارتقاي براي اقدام این اما. هندد قرار نظر مد را انتظارات این ها آن بندي اولویت و مشکالت تعیین در تا گرفت قرار

  : پذیرد صورت استان در ها سمن مشارکت تحکیم براي زیر اقدامات است الزم. کند نمی کفایت مشارکت

 از یک هر به تابلو صورت به سالمت ارتقاي براي قزوین استان نهاد مردم يها سازمان همکاري منشور ارسال.1

 پزشکی علوم دانشگاه طرف از ها سمن

 کار سفارش و ها سمن عالیق و سوابق با متناسب استان سالمت جامع برنامه از ییها پروژه انتخاب و تعیین.2

 ها آن به

 انتخاب خود بین از نماینده یک سمن 20 هر( استان يها سمن موضوعی سرگروه عنوان به سمن چند تعیین.3

 شکیپز علوم دانشگاه مردمی مشارکت شوراي و دبیرخانه در عضویت براي )کند

 در پزشکی علوم دانشگاه همکاري با  استان نهاد مردم يها سازمان توانمندسازي اي هفته یک دوره برگزاري.4

 شده اعالم آموزشی نیازهاي

 پزشکی علوم دانشگاه در ساالنه طور به استان يها سمن کاري سوابق اطالعاتی بانک تشکیل.5

 با  ها سمن کارهاي پیشرفت از حضوري رسانی اطالع و تجربیات تبادل براي فصلی هاي همایش تشکیل.6

  موضوعی يها گروهسر و پزشکی علوم دانشگاه استانداري، هماهنگی
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  رسانه اصحاب نظرات

  مقدمه

 شیپ دهه سه حدود از. گیرد می بر در را تخریب و ارتقا  جنبه دو هر اثرات این. دارد مردم سالمت بر ثرؤم نقش رسانه

 ،یحقوقي مجار بر سامانه نیا ریثأت و است شده شروع جهان کشورهاي سطح در ها رسانه قیرط ازی طلب تیحما

 طیف ها رسانه. شود می نامبرده» طلب تیابرحما« عنوان به آن از که استي قوي قدر بهي گذار استیس وي گذار قانون

 را الکترونیک تابلوهاي و بوردها بیل لقبی از شهري تجهیزات و نترنتیا و،یراد ون،یزیتلو نشریات، شامل اي گانه پنج

 جنبه باشد نداشته را مخاطبان رفتار بر اثرگذاري تحقیق و ها برنامه تدوین بر نظارتی خود رسانه  که چنان. گیرد می بر در

 ستا داده نشان پیشرو کشورهاي در رسانه موفق تجربیات اما بود، خواهد شاهد را منابع اتالف و ها برنامه تخریبی هاي

 انتظار رسانه از را زیر کارکردهاي  مردم سالمت اي ناحیه و اي منطقه نیازهاي اساس بر توان می دقیق ریزي برنامه با

  : داشت

و نزدیک عوامل( مردم مستقیم آموزش 

)دور عوامل

طلبی حمایت  

براي اي رسانه محصوالت ارایه 

   سالم رفتار الگوسازي

سالمت براي جمعی اقدامات ترویج  

  )بخشی بین همکاري ،مردم مشارکت(

ضرر کم تبلیغات   

  

 نامه روز ،آبی آسمان روزنامه  ،%5/69 حداقل اعتماد و استانی سیماي بینندگان% 72 پوشش با استان سیماي و صدا

 تات، آواي نامه  هفته دو ،خالصا و تاك نامه، ،دختران و مادران نودر،یم تابان، ث،یحد هاي نامه  هفته والیت،

 ،یمل اعتماد جم، جام ران،یا هاي روزنامه  و جوان نگاران خبر باشگاه سیما، و صدا و فارس سنا،یا رنا،یا هاي گزاريخبر

 از  شهري بوردهاي بیل و  خرد مینوي ماهنامه ،يهمشهر و کارگر و کار قدس، ،یاسالمي جمهور اطالعات، هان،یک

  .تاس قزوین استان اي رسانه يها فرصت جمله

  

  

    مدل مفهومی سالمت و رسانه  

رسانه ، سالمت مردم را به خطر می اندازد   رسانه ، به ارتقاي سالمت مردم کمک می کند

براثر رسانه 

  سالمت 

کارکنان

اثر بر 

محیط زیست

اثر بر سالمت 

مصرف کنند گان

محصوالت و   

  خدمات رسانه 

همکاري  

رسانه براي   

آموزش جمعیت ها

حمایت طلبی 

وزارت بهداشت  سایر بخش ها  

کاهش عوامل خطر   3و2پیشگیري 

سی  دیپلما

سالمت

کودکان 
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   روش

  :شد استفاده روش دو از استان سالمت جامع برنامه تدوین در ها رسانه مشارکت رايب

آن در رسانه به مرتبط ذینفعان عضویت و ارتباطات و رسانه  کارگروه تشکیل    

قزوین استان رسانه اصحاب هاي توانایی و ها ظرفیت از گیري بهره براي: سالمت و رسانه همایش برگزاري 

 و مسؤول مدیران مطبوعات، خانه سیما، و صدا هاي معاونت و سیما و صدا سازمان یسیر حضور با همایشی

 و خبرنگاران باشگاه همچنین و استان هاي خبرگزاري نمایندگی و استانی هاي نامه  هفته. ها روزنامه سردبیران

  : کرد می دنبال را زیر اهداف که شد تشکیل پزشکی علوم دانشگاه نمسؤوال

 استان سالمت وضعیت به نسبت  تیحساس جادیا.1

 رسانه و سالمت استانی کارگروه نتایج گزارش بررسی و نقد.2

  سالمت ارتقاي در رسانهي توانمند بري مرور.3

   استان سالمتي ارتقا دري همکاري برا رسانه اصحاب منشور بر تفاهم و نقد.4

   استان سالمت در رسانه همکاري موانع بررسی.5

    همکاري ارتقاي براي سالمت بخش از انهرس اصحاب انتظارات بررسی.6

 مدیران خبرنگاران، کارشناسان، همایش این در

 و مراکز از کنندگان تهیه سردبیران، و مسؤول

 بهداشت مرکز ن،یقزو مرکزي مایس و صدا نشریات

ی عموم روابط جوان، خبرنگاران باشگاه استان،

 نامه هفته ث،یحد نامه هفته رنا،یا خبرنگار ستاد،

  .داشتند حضور  کارگر و کار روزنامه ك،تا

   نتایج

  : است زیر شرح به سیما و صدا و مطبوعات خبرنگاران، دیدگاه از استان سالمت دار اولویت و اصلی مشکالت )الف

 روند استرس، ،یرواني هايماریب ،یعروقی قلب وي ویري هايماریب مسبب نشینی کارگر و نیقزو شهر بودنی صنعت

 اماکن در حتی جوان پسران و دختران خصوص به مردم میان دری الکل مشروبات و گاریس مصرف شیاافز ندهیفزا

 نیب خصوص به هستند پرخطري رفتارها دچار کهی جوانان دربارهی بخشی آگاه ضرورت ها،رستوران رینظی عموم

 در بهداشت نکردن تیرعا ند،هست روابط گونه نیا ریدرگ شدت به حاضر حال در کهی نوجوانان وی رستانیدب دختران
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 ضرورت محالت، ازی برخ دری زگیپاک حفظ بهي شهرداری توجه یب و مردم توسطی عموم اماکن و هاطیمح

 سموم، از استفاده نحوه در کشاورزانی ناکاف دانش ،یاخالقي هاارزش وي اعتقاد لیمسا به توجه نهیزم دري ازس فرهنگ

 ،(fast food) نادرست هیتغذ ندازند؛ین خطر به را مردم سالمت کهیی هاکارخانه ساخت به مسؤوالن توجه عدم

ی صوتي هایآلودگ وجود ها،شرکت و مدارس دری بهداشت نیمشاور محدودیی اکار ،یصنعتي واحدها مشکالت

 ها،پزشک روان به مردم نانیاطم عدم و روان بهداشت مسأله فتادنین جا ده،بز متخصصان نداشتن استان، در فراوان

 در جمله از آن تبع به آمده وجود به مشکالت و هیرویب صورت بهی صنعتي هاشهرك وی صنعتي واحدها شیافزا

 مناطق به شده خراب قدیمی هاي خانه از ها موش هجوم ،یصنعتي هاطیمح در سوانح شیافزا و  هوا و طیمحی آلودگ

ي ریقرارگ وي اجاده حوادث ،یاجتماع سالمت وي فرد سالمت درخصوص جامعه افراد تک تکی آگاه نا مجاور،

 پزشکان، نداشتن زهیانگ خود، مشخص سالمت تیوضع از مردمی آگاه عدم ز،یخحادثهي ها استان صدر در استان

 علوم دانشگاه در مربوطي هادستگاهي ریپذناتیمسؤول ن،یقزو متخصص اطباء و هامارستانیب نبودن مجهز

 هیروی ب شیافزا و هادانشگاه گسترش ها،يبخشدار و يفرماندار استاندارد، سهمؤس، )درمان و بهداشت(یپزشک

 ناکارایی ،آنی روان وی سالمت مسائلی بررس بدون عیصنا استقرار ،)گوناگوني شهرها ازي ماریب انتقال(دانشجو

 از استفاده و دیتول ،یزشکپ دندان مراکز جمله از هاداروخانه و هامطب ،یدرمان مراکز بری پزشک علوم دانشگاه نظارت

 هاي يماریب بر آن اثر وي کاریب وجود ،)وشابهن ،ییایمیش مواد(است جامعه و فرد سالمت ضرر به میدان یم کهي مواد

ي هاتخصص نبود پزشکان، روان به زیتمسخرآم نگاه ت،یپرجمعي روستاها دری درمان _یبهداشت مراکز نبود ،یروان

 ارجاع تهران به بیماران پزشکان قالب به مراجعه در که طوري به متخصصان به مردم مادياعت کم یا و پزشکان در الزم

 کنند می اکتفا فقط ما مدارس بهداشت انیمرب ،یبوم ریوغی بوم دانشجوي هزار کصدی از شیب وجود شوند،یم داده

- شهیر به استان در متخصص انپزشک وجود عدم. دارندي شتریب فیوظا کهی صورت در ،....و مو ناخن، کردن کوتاه به

 و توجهي براي مؤثر و حیصحي ساز فرهنگ ها،مهدکودك و مدارس دری روان وی جسمان بهداشت به توجه عدم ها،

 نیفتادن جا لیدل به مشاور ای پزشک روان به مراجعه عدم جامد،ي ها روغن گیرد، نمی صورت سالمت به مردم شیگرا

 تخصیص کافی بودجه پیشگیري يها برنامه بهیی اجراي هادستگاه دیگر و سالمت مرا انیمتول که این و مشاوره فرهنگ

  .دهند نمی

   استان سالمت در رسانه اصحاب مشارکت منشور) ب

 قبول مورد آن مفاد تمام و شد آماده رسانه  همکاري منشور نویس پیش سالمت، در رسانه کارکردهاي و نقش به توجه با

  . گرفت  قرار) مطبوعات و خبرنگاران  ،سیما و صدا( رسانه اصحاب
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   استان سالمت در رسانه مشارکت ارتقاي راهکارهاي و موانع) ج

  کارها راه  موانع  

ن
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گا
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خب
 

 

 رسانه اصحاب و رانیمد میان طرفه دو اعتماد و يهمکار عدم

 نبودن مشخص ، خبرنگار يواژه از ترس نیست، برقرار

ي برا مسؤوالن سالمت، يهحوز در خبرنگار گاهیجا

 نشان رغبتی مختلفي هايماریب و مشکالتي ساز شفاف

 ندارند کافی همکاري خبرنگاران با کارشناسان ،دهند نمی

 طیف از ها يخبرگزار ،)دهندیم وقت سخت و رید(

 لیتما مسؤوالن ندارند، کافی شناخت سالمت حوزه رانیمد

  .ندارند متسال حوزه مشکالت شدن دهیکش چالش بهي برا

 از تري منطقی تحلیل ،سالمت يحوزهي برا  خبرنگار گاهیجا حیتوض راه ازي اعتمادساز

ي برای هیتوج جلساتي برگزار سالمت، يحوزهي خبرها کردنی اختصاص ،خبرنگار

 هم به نسبت گروه دو نیا تعامل و فهیوظ بیان به کهی پزشک حوزه در مسؤوالن و خبرنگاران

 لئمسا درباره خبرنگاران به عیسر و حیصحی رسان اطالع به سؤوالنم قیتشو کند، کمک

 اعتماد جادیا سالمت، حوزه دری رسان اطالع لزوم با مسؤوالن آشناکردن ،یبهداشتی پزشک

ي برا رابط اعالم سالمت،ي حوزه خبرنگاران میتعل ،رسانه اصحاب و مسؤوالن میان

 به اطالعات  شفاف و مناسب انتقال ،یندرما مختلف مراکز طرف از مختلفي هايخبرگزار

   خبرنگاراني برای علم لیمسا کردن باز و خبرنگاران

ت
عا

و
طب

م
 

 

 رای واقع آمار خودکشی و ایدز دمانن مواردي در مسؤوالن

 از نمسؤوال هراس گویند، می نقیض و ضد یا و دهندینم

 وجود رسانه ارتباطي برا الزم نظم ،یواقع آمار از مردمی آگاه

 کنند، می نمایی اهیسي هاچالشها در باره  رسانه رد،ندا

 خودداري ندارند، اعتماد رسانه اصحاب به مسؤوالن

 مصاحبهي برگزار از پزشکی علوم دانشگاه مسؤوالن

 در مسؤوالني رینقدپذ محدود ظرفیت ،یمطبوعات

 روابط ضعف ،رسانه مالی مشکالت، مختلفي ها حوزه

   تابعه احدهايو وی پزشک علوم دانشگاهی عموم

 مخصوصي اهنام ژهیو نشر و چاپ ها،مشاوره کردن فعال نشریات، مالی تأمین هکارهاي را

 مطالب هیارا ربط،یذ نیمسؤولي ریانتقادپذ تیظرف شیافزا کارگران، و کودکان سالمندان،

 با ثابت پزشکاني همکار ضرورت مطبوعات، در هاسیرنویز و شعارها قالب دری بهداشت

 سالمت، وی پزشک نهیزم دری مردم االتؤس بهیی وگپاسخ و ها روزنامه و ها نامه  هفته

 بهی رسان اطالع ها،رسانه وی پزشک علوم دانشگاه میان پاسخ و پرسش جلساتي برگزار

ي نهادهای عموم روابط توانمندسازي مطبوعات، بهی اختصاص و واحد کارشناسی هنگام

 بهداشت رابطه نیتعب ها،رسانه اصحابي برای آموزشي نارهایسمي برگزار استان،ی بهداشت

 سالمت اطالعات درجي برا مطبوعات در استان بهداشت مراجعي سو از افتخاري رابط یا

   خبرنگاراني برای آموزشي هاکارگاه و نارهایسمي برگزار عمومی، روابط از غیر
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 ساخت براي هاارگان میان در نظر وحدت نبود بودجه،

ی تخصص وی کارشناس ها،رسانه در سالمتي ها رنامهب

 نحوه بای پزشک کادر مجموع نبودن آشنا گفتگو، نبودن

 از استفاده و پیام ارایه شیوه و مایس و صداي ها برنامه پخش

 وی عموم روابط فیضع تعامل ت،یظرف و فرصت نیا

 پزشکان مشارکت عدم ،یاستان رسانه بای بهداشت نمسؤوال

 نبودن خودجوش، صورت به مایس و صداي ها برنامه در

 با عملکردها رتیمغا وي ساز فرهنگ براي خاص استیس

 علوم دانشگاه تیحما عدم و بودجه کمبود جامعه،ي باورها

 دیاسات وجود از نکردن استفاده بهداشت، وزارت وی پزشک

 کهی پزشک اصطالحات از استفاده ما،یس و صدا در محبوب

  .ندارند را اصطالحات نیا ضمهیی توانا مردم عامه

 حوزهي هاتیفعال و اقدامات و خبرها رسانه، و پزشکی کادر نیب مشتركي هاکارگروه لیتشک

 و گرم لحن کهی پزشکان و کارشناسان از استفاده شود، ارسال موقع به و واحد کانال از سالمت

 اي، رسانه ثرؤم و صحیح ارتباط براي سالمت کادر آموزش. باشند داشته مردم با مانهیصم

 ارایهي براي افراد ای فرد کردن موظف ان،یمتول و کارشناسان بای تخصصي ها نشست

 بولتن قالب دری پزشک علوم دانشگاه ها،رسانه به درمان و بهداشت حوزه اخبار و اطالعات

 تا دهند قرار هارسانه اریاخت در را استان سالمتی اصل داتیتهد ماهانه محرمانهي خبر

 ریغ طور بهی عموم افکار  جهت در آن از هوشمندانهي برداربهره با رسانه اندرکارانتدس

 و  پزشکانیی آشنا و ترغیب بپردازند، داتیتهد و موضوعات به میمستقی حت ای و میمستق

ي اثرگذار زانیم و ها تیظرف بای بهداشتي ها برنامه اندرکاران دست و بهداشتی النومسؤ

 اعالم اطالعات و آمار و نیقزوی پزشک علوم دانشگاه تیسا با هارسانه دنکر آشنا ،هارسانه

 مانندی آموزشي ها برنامه ساخت سان،ینومقاله و پزشکان آموزش و هیتوج ،تیسا در شده

  بهداشت مسؤوالن ترفعال حضور با آن رینظیی ها برنامه و شنیمیان

  

   پیشنهاد و بحث

 این تداوم براي اما است، شده گرفته نظر در استان سالمت جامع برنامه مختلف ابعاد در رسانه مشارکت که این با

  : درآید اجرا به باید زیر موارد آن شدن اجرایی ضمانت و همکاري

 اصحاب و سالمت کارشناسان هدف يها گروه براي سالمت و رسانه مشترك  روزه سه آموزشی دوره تعیین.1

   رسانه

   عمومی روابط طریق از پزشکی علوم دانشگاه در رسانه با ثرؤم طارتبا برقراري نظام تعریف باز.2

   آن اجراي و استان در سالمت حامی رسانه نامه آئین تصویب و تدوین.3

   استان غذایی  امنیت و سالمت تخصصی کارگروه پایش کمیته در رسانه اصحاب عضویت.4

    استان مردمی مشارکت شوراي در رسانه اصحاب اصلی نمایندگان عضویت.5

  

  

  

  

  

  

  جمعه ائمه و روحانیون نظرات



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  مقدمه

ترین  گسترده  روحانیون .تاس عدالتی بی و  فقر کاهشو سالمت ارتقاي اصلی بازوهاي از یکی مردمی مشارکت

:  دارند جامعه در بهداشتی سالم رفتار ترویج در ثريؤم نقش زیر دالیل به روحانیون .اند مشارکتاین  تأمین انمیانجی

ودنب الگو نقش

آنان به مردم اعتماد   

کالم نفوذ   

ها جمعیت آمورش توانایی   

و ها سیاست در ثیرأت 

 مردم انتظارات

  

 جمعه محترم ائمه وشوراي روستاها در مستقر روحانیون مذهبی، مبلغین مجموع در گفت توان می ها ویژگی این با

  : کنند می کمک مردم سالمت به زیر اقدامات در استان

اهمیت ویژه دارد سالمت در معنویتکه به سبب تأثیر  اجتماعیو  معنوي اموره پرداختن ب.

دین در مندرج بهداشتی رفتارهاي  یادآوري 

بودن الگو و سخنرانی طریق از بهداشتی سالم رفتارهاي ترویج 

مدیران و مجریان از طلبی حمایت   

سالمت در جمعی اقدامات هب مردمی  يها گروه و مردم قیتشو   

العالج صعب بیماران هب  معنوي مراقبت ارایه سهیلت   

سالمت به زننده آسیب باورهاي و ها نگرش با مبارزه   

 و است کمتر پزشک به آنان مراجعه ،ندتر سالمی جسم نظر ازی نید وی مذهب افراد: که است داده نشان بسیار مطالعات

شدن با  روبرو و دارند ارتباطی  روان سالمتي ها جنبه ازی برخ بای مذهبي ها تیفعال. ندرداي تر سالمی زندگ وهیش

 و التزام. کند یم رشدي ماریب شدت بای درماني ها مراقبتي معنوي ها جنبهی نسب تیاهم .بخشد استرس را بهبود می

 در حضور معمول طور به .است تر يقو زنان در ارتباط نیا و دارد ارتباط بهتر سالمت بای عموم سطح دری نید تعهد

ي قو هاي کنندهی نیب شیپ ی از کی یعمومی نید مشارکت .شود کمتر ریم و مرگ ممکن است سببی مذهب مراسم

 نفس عزت  و افزایش طالق ،یخودکش ،یافسردگ شدن درصد کمتر باي ندارید که داده نشان شواهد. است عمر طول
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ی سالمتي برای منفي امدهایپ با )ذشتگ نداشتن( مزمن خصومت و خشممیان  ارتباط. است همراهی ذهنی ستیبهز و

 فراهم سالمتي ارتقا منبع عنوان به رای اجتماع تیحما و دهد می شیافزا رای اجتماع تعامالت نید. است شده اثبات

 روانیپی سالمت به چهار روش از که دارد وجود اسالم جمله از جهان انیادی نید دستورات دری مشترک اصول .آوردی م

  : دنشو یم موجب را آنانی سالمتي ارتقا و حفظ وکنند  می محافظتخود 

ي ها راه وی اجتماعي ها تیحماي برقرار ک،یولوژیزیف کونورویسا ریمس ن،ید در مندرجی بهداشتي رفتارها«

  »یعیطب مافوق

   روش

 سالمت جامع برنامه تدوین در  روحانیون مشارکت براي

  :شد استفاده روش دو از استان

 سالمت  کارگروه در انیونروح دادن مشارکت.1

  معنوي

 حضور با همایشی قزوین استان روحانیت هاي توانایی و ها ظرفیت از گیري بهره براي: همایش برگزاري.2

 اهداف که شد تشکیل  استان فقیه ولی محترم نماینده و اسالمی تبلیغات سازمان جمعه، ائمه شوراي اعضاي

  : کرد می دنبال را زیر

آن ثرؤم عوامل و استان سالمت یتوضع به نسبت  تیحساس جادیا 

مبلغین و جمعه ائمه هاي نقش و ها يتوانمند بري مرور 

قم علمیه حوزه و بهداشت وزارت نامه تفاهم با روحانیونساختن  آشنا   

و تفاهم بر مفاد آن استان سالمتي ارتقا دري همکاري برا دینی  مبلغین و جمعه ائمه همکاري منشورد نق   

استان روحانیت و دانشگاه همکاري راهکارهاي و موانع بررسی   

همکاري ارتقاي براي سالمت بخش از مبلغین و جمعه ائمه انتظارات بررسی    

  نتایج

   کنندگان شرکت دیدگاه از سالمت بخش با روحانیوني همکار موانع) الف

سالمت مبانی با روحانیون آشنایی ضعف 

فقهی احکام با بهداشتی لیامس هاي میانتضادنشدن برخی از  رفع   

سالمت به مرتبط آیات و روایات تذکر زمینه در روحانیت کاري کم 



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

نانآ ظرفیت از اندك استفاده و روحانیت با بهداشت بخشمحدود  ارتباط   

 سالمت بخش  با  روحانیوني همکاري ارتقاي راهکارها) ب

اسالمی تبلیغات سازمان طریق از آموزشی هاي کالس تشکیل 

سالمت ارتقاي در ها آن هاي نقش  با روحانیون  کردن آشنا    

سالمت ارتقاي براي مساجد از استفاده   

مساجد در مردم و جوانان حضور موانع بردن بین از   

مربوطه هچکتاب تدوین و الصادق  طب و الرضا طب مانند دینی اصیل کتب از استفاده   

 درمانی مراکز در انیونروحسازمان یافته و موردي  حضوراستفاده از   

تبلیغات سازمان توسط سازي و آموزش آنانس  و حسا روحانیون عمومی دعوت 

 مورد مشکالت سالمت ن درون درباره شیوه بیان روحانیوتفاهم دانشگاه و روحانی

 و شنگر تغییر هاي روش از باید و کنند نمی قبول یحتنص مردمتوجه به این نکته عملی که در موارد بسیار 

  .بود الگو و کرده استفاده رفتار

  سالمت ارتقاي براي قزوین  استان روحانیون همکاري منشور) ج

به صورتی که در  آن مفاد و شد آماده همکاري منشور نویس پیش جامعه سالمت ارتقاي در  روحانیون نقش به توجه با

  . گرفت قرار حاضرین  قبول مورد شود زیر دیده می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   گیري نتیجه و بحث
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  : است ريضرو استان درسالمت روحانیون مشارکت تحکیم براي زیر اقدامات

 از استانی روحانیون از یک هر به تابلو صورت به استان سالمت ارتقاي براي روحانیون همکاري منشور ارسال.1

 پزشکی علوم دانشگاه طرف

 در)اسالمی تبلیغات سازمان استان، قیهف ولی نماینده ها، روستا در مستقر( روحانیون نمایندگان عضویت.2

 پزشکی علوم دانشگاه مردمی مشارکت شوراي و دبیرخانه

  اسالمی تبلیغات  سازمان طریق از ضروري موارد در مبلغین و مستقر روحانیون ویژه آموزشی دوره برگزاري.3

  قزوین علمیه حوزه و المیاس تبلیغات سازمان جمعه، ائمه شوراي و  دانشگاه سازمان یافته و مستمر ارتباط.4

سالمتی هاي پیام انتقال براي روحانیت اب مرتبط نهاد سه عنوان به

 پزشکی علوم دانشگاه معنوي سالمت تحقیقات در روحانیون مشارکت.5

   بهداشت وزارت با قم علمیه حوزه نامه تفاهم کردن عملیاتی.6
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   برنامه سازي نهادینه مورد در ها گروهکار از نظرخواهی نتایج :پنجم قسمت

 ارشد مدیران هاي قفسه در شده تدوین برنامهکه  آن براي

 همان از برنامه طراحان است الزمبایگانی نشود و از یاد نرود 

 در سفانهأمت موضوع این. کنند فکر آن کردن عملیاتی به ابتدا

 کشورمان هاي خانه وزارت و ها سازمان راهبردي يها برنامه

را  آن دالیل از یکیشاید بتوان  است، نشده رفتهگ جدي

 بررسی در. ستناد ها برنامه سازي نهاینه محدود بودن تجربه

  برنامه  شدن  نهادینه براي مختلفی هاي روش ،علمی منابع

 شفاف راهبرد  چهاردست کم  .تاس شده پیشنهاد جامعه در

   :باره عبارتست از این در

  ».برنامه کارکنان تأمین و مالی تضمین مشروعیت،کسب  سازي، عمومی«

 اما توان از پا گرفتن برنامه اطمینان یافت منظور شده باشد می شده تدوین برنامه در عنصر چهار این  که چنان حقیقت در

 جامع سالمت استان قزوین برنامه سازي عمومی براي برنامه ازابتداي که این با .است وابسته آن ثرؤم پایش به آن موفقیت

 از  است الزم وها را کافی دانست  ن توان آ صورت گرفت، نمی زیر هدفمند هاي اقدام آن  بر مالکیتاحساس  ارتقاي و

  : کرد استفادهنیز موفق يها برنامه ردیگ تجربیات و جمعی خرد

احساس  افزایش براي برنامه مختلف مراحل در ذینفعان مشارکت مندي از  بهره و برنامه مشارکتی تدوین.1

   محصول کار بر مالکیت

    پزشکی علوم دانشگاه توسط ها گروهکار دبیري و دستگاه خود یتمسؤول به ها گروهکار ریاست.2

 مراحل در روحانیون و ها رسانه استان، کلیدي افراد روستا، و شهر اسالمی شوراهاي ،ها سمن مشارکت.3

یزير برنامه مختلف

 دفتر و اسالمی شوراي مجلس بهداشت یسیونکم و بهداشت وزارت گذاري سیاست شوراي مشارکت.4

 سازمان جهانی بهداشت براي کشورهاي شرق مدیترانه  اي منطقه

 ها دستگاه کلیدي کارشناسان و ها گروهکار دبیران براي آن اجراي و آموزشی هاي دوره طراحی.5
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 طراحی و برنامه سازي نهادینه ساتجل تشکیل با ها گروهکار توسط برنامه تدوین انتهاي به نزدیک مراحل در پروژه تیم 

این نظرات  .کرد آوري جمع برنامه سازي نهادینه براي را مختلف نظرات ها گروهکار اعضاي از نظرخواهی  نامه پرسش

  : شد بندي دسته زیر شرح به سازي نهادینه راهبرد چهار به توجه با بعداً

   برنامه سازي عمومی )1 راهبرد

 )ماهانه( مکتوب نامه ویژه و )ماهانه( یزیون تلو ،)هفتگی( رادیو: اي رسانه گر ایشپ و بان دیده نظام ایجاد.1

  )استان مردم: مخاطبین( زندگی سالم شیوه براي نه روزا ساعته نیم برنامه ویژه.2

 يها گروهکار از نظرخواهی و مردمی ذینفعان به مردمی مشارکت دفتر طریق از طرح این نتایج ارسال.3

    تخصصی

   ها گروه به مردمی يها گروه مشارکت منشور ابلويت ارسال.4

     شهرها در اي دوره صورت به بیلبوردها در نصب براي ویژه تبلیغ.5

  ایجاد حس رقابت براي ها موفقیتو اعالم   شوراها و ها سمن فصلی هاي همایش.6

   اجرا ساختارتعیین  و مشروعیتکسب ) 2 راهبرد

 و سالمت تخصصی کارگروه استان، ریزي برنامه و توسعه ي اشور در استان سالمت جامع برنامه تصویب.1

 دانشگاه يامنا تأهی و استان غذایی امنیت

 گزاران پیام نامه آئین( آن اعضاي براي احکام صدور و استان سالمت جامع برنامه پایش کمیته استقرار.2

  )سالمت

   دانشگاه در غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه دبیرخانه استقرار.3

   بهداشتی معاونت در مردمی مشارکت شوراي و دبیرخانه استقرار.4

  )تسالم پیوست( ها سیاست سالمتی اثرات ارزیابی نامه آئین استقرار.5

  آن استمرار  و ضمینمالی و ت تأمین) 3 راهبرد

  استانی بودجه در برنامه این هاي طرح براي بودجه ردیف ایجاد.1

   استانی  مرتبط دستگاه لیاتیعم جدول در برنامه هاي طرح کردن وارد.2

  ها شهرداري و خصوصی بخش خیرین، از بودجه جذب.3

 متناظر هاي خانه وزارت و بهداشت جهانی سازمان از ائتالف یا سازمانی اشتراك صورت به گرانت گرفتن.4

 ها پروپوزال براي
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   ویژه يها پروژه براي جامعه از مالی عبمنا کننده گردآوري هاي سیستم ایجاد.5

   برنامه کارکنان تأمین) 4 ردراهب

 اعضاي غذایی، وامنیت سالمت تخصصی کارگروه :برنامه بر کننده نظارت کارکنان توانمندسازي و تعیین.1

 مردمی مشارکت و استان سالمت گذاري سیاست دبیرخانه کارشناسان پایش، کمیته

 خصوصی، بخش  غیردولتی، بخش :فراخوان سیستم طریق از ها طرح اجراي در متنوع مجریان از استفاده.2

    استانی دانشجویان و  آزاد داوطلبان ،ها دانشگاه علمی تأهی اعضاي

  زمینه در معتبر تحقیقاتی اي سسهؤم و  دولتی يها سازمان کارشناسان: ها طرح همکاران و ناظران مشاوران،.3

 سالمت بر ثرؤم اجتماعی عوامل

   .است شده داده قرار برنامه این هاي طرح مجموع در صیمشخ پروژه یا فعالیت صورت به فوق موارد کلیه
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