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  خالصه برنامه .1

در سطح اثر نهایی  ها فهد  

راهبردي در دو سطح رفتاري و محیطی   هدف هاي  

ها پروژه( ها طرح(

برنامه استقرار .2

هاي اصلی استقرار گام

 چارت پیشنهادي براي استقرار برنامه

کمیته پایش  نامه آئین

گزاران سالمت  پیام نامه آئین

گذاري سیاستدبیرخانه  نامه آئین 

خانه مشارکت مردم در سالمت نامه آئین 

  هاي آموخته شده و پیشنهادات  درس.3

  

  

  

  

  

  گیري  بحث و نتیجه: بخش چهارم
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   خالصه برنامه.1

راهبردي  هاي هدفي سطح اثر الزم است ها شاخصطور که در بخش روش کار بیان شد براي دستیابی به تغییرات  همان

فعالیت  ،رو از این. شودمشخص متناظر هاي  و براي رسیدن به هر هدف راهبردي طرح ینها تعیدر سطح پیامد

  :هاي مشارکت مردمی طبق جدول زیر خالصه شده است هاي تخصصی در سطح استان و مجموعه نظرات شبکه کارگروه

   

  ....................................................................................................:1404سالمت استان در ایران  يدورنما

  در سطح اثر نهاییهاي  فهد  

  پیامدهاراهبردي در سطح  هاي فهد

  ها طرح

  محیطی  رفتاري

          بعد جسمی

          بعد روانی

  

   :نکات ویژه

دي پوشش داده شده هبرارهاي  فهددر سطح  شود مربوط می ابعاد اجتماعی و معنوي سالمتبه  چه آن.1

  .یا هر دو دارند روانی یاجسمی ي  پیشگیرانهات حفاظتی و را هر یک از این ابعاد اثرزی، است

کند به صورت  میهدف در سطح اثر نهایی نزدیک ن یا آن یاجامعه را به  ها طرحاز کدام حجم چه نوع و  که این.2

 :شود می تعیین زیر لفهؤبر مبناي دو م معموالً کمی مشخص نیست و

ها و جوامع ر کشورگیداجراي مداخالت اثر بخش در  ي هتجرب

 استفاده از مداخالت و راهبردهاي متنوع و چند سطحی  

کافی باشد به همین دلیل جامعه باید مداخالت براي ارتقاي سالمت مردم »Doseدوز «کمیت به عبارت دیگر 

مشکل سالمتی در سطح جمعیت باید از راهبردهاي متنوع و در سطوح  هرپیشنهاد شده است براي رفع 

  : کردمختلف استفاده 

توانمندسازي  ،تسهیالت اجتماعی ،خالت در سطح سیاستی و قانونیامدبه این معنی که از انواع  :متنوع

   .بهره گرفته شود و تغییر در رفتار

جامعهوخانواده  ،ثانویه و ثالثیه  و یا سطوح فردي ،ابتدایی، اولیه پیشگیريسطوح  :سطوح مختلف

روند تغییرات خاصی وجود ندارد و به طور معمول  بر مبناي  در سطح اثر نیز فرمول گذاري هدفبراي .3

تخمین زده » تحلیل روند اثر«ي آماري مانند ها روشو برخی ) در طول یک دهه مثالً(ول زمان شاخص در ط
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 کمبودمتاسفانه به دلیل  .ضرورت دارداز نظرات خبرگان  استفاده موسعها نیز  در مورد همین روش .شود می

استفاده از چنین روشی در استان با  ها شاخصترسیم نمودار روند تغییرات براي الزم  ارهاياطالعات و آم

خبرگان بسنده شد و  کسب نظر ازبه  سطح اثر فعالً هاي در تعیین هدف رو، از این. محدودیت مواجه بود

  .فراهم آمدجدول صفحه بعد سطح اثر به شرح  هاي فهد
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   )1393تا پایان سال ()Impact( طح اثر نهاییدر س ها فهد

  در اولویت نهایی سطح اثر کالن شاخص 5

  مقدار فعلی% 30مردم استان به  نشاط افزایش سطح.1

  فعلی % 30مردم استان به میزان  سرمایه اجتماعیافزایش .2

فعلی% 30مردم استان به میزان  کیفیت زندگی افزایش.3

)و آموزش کم وزنی ،سال 5مرگ زیر (فعلی % 30ه  استان ب شاخص تکامل کودکانافزایش .4

   :به شرح جدول زیر )ها هاي ناشی از آسیب و معلولیت ها بیماري ،مرگ و میر( استان هاي بار بیماري% 10کاهش .5

یر
 م

 و
گ

ر
م

  

  فعلی % 30به میزان  هاي قلبی و مغزي سکتهکاهش مرگ  و میرناشی از ) 1هدف 

  وضع فعلی% 30به میزان   تصادفات کاهش مرگ و میر ناشی از )2هدف 

  )به غیر از تصادفات(فعلی % 30به میزان  هاي غیرعمدي آسیبکاهش مرگ و میر ناشی از   )3هدف

   :در سه شاخص ي سالمت مادر و کودكها شاخصبهبود ) 4هدف

  کاهش مرگ و میر نوزادان % 1.30

سال  5کاهش مرگ و میر زیر % 2.50

  )و زایمان به سبب حاملگی(مرگ مادران % 3.50

ها
ب 

سی
آ

  

  فعلی % 50کاهش حوادث محل کار به میزان ) 5 هدف

  به نصف کودك آزاري سال و 6زیر  حوادث  کودکانکاهش  )6هدف

  )سالمت اجتماعی و معنوي ،سواد بهداشتی ،ي زندگیها مهارت(فعلی % 40کاهش خشونت خانگی علیه زنان و کودکان به میزان  )7 هدف

ي
ار

یم
ب

 
ها

  

  ) ...چاقی و اضافه وزن و ،تغذیه کافی و کم چرب ،تحرك% (20به میزان  سرطان هاي جدید کولورکتال و پستانهش بروز کا) 8 هدف

  ) چاقی و اضافه وزن ،تغذیه کافی و کم چرب ،تحرك(بروز ساالنه موارد جدید دیابت% 20هش کا )9هدف

  )و تماس شغلی درون و بیرون خانهآلودگی (ي تنفسی  ها بیماري% 20کاهش ) 10هدف 

  )تحرك ورزشی و تغذیه ،سیگار ،چاقی ،کار ایمن(ي عضالنی اسکلتی ها بیماري% 30کاهش  )11هدف

  )الکل و استرس، چاقی ،اضافه وزن(فشارخون% 30کاهش ) 12هدف

  )رابطه جنسی ایمن(غیر ایمن ي ناشی از رابطه جنسی ها بیماريموارد جدید  کاهش بروز) 13هدف 

  )سواد بهداشتی ،غذاي ایمن و امن ،آب آشامیدنی(هاي گوارشی  عفونت %50کاهش ) 14هدف 

  )تغذیه و بهداشت دندان و دهان(ي پوسیدگی دندان ها شاخصدر % 30بهبود ) 15هدف 

  )تغذیه و سواد بهداشتی(فعلی % 70کاهش کم خونی فقر آهن در زنان استان به میزان )  16هدف 

  )بیماري قلبی عروقی و دیابت ،تغذیه ،آب(ي کلیه ها بیماريکاهش ) 17هدف 

  ) سالمت اجتماعی و معنوي  ،استرس ،نشاط ،ي زندگیها مهارت(درصدي میزان افسردگی و اضطراب در استان 30کاهش  )18هدف 

 ،مشارکت اجتماعی ،ي زندگیها مهارت(در مصرف مشکل دار الکل  % 20در مواد مخدر و  % 30به میزان  مصرف موادسوءکاهش ) 19هدف

  ) تفریحات ،کاهش عرضه ،معنویت

در سطح  هاي هدفست که در تعیین ها بیماريخطر و حفاظتی مرتبط به هاي درج شده به رنگ آبی عوامل  ؤلفهم :توضیح

  .است استفاده شده ها آناز پیامد 
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 )1393تا پایان سال (رفتاري  هاي هدف -)Outcome( پیامد یا در سطح اثرراهبردي  هاي هدف

  .هاي اعالم شده مبناي قضاوت، رقم هر شاخص در سال پایه قرار گرفته است هدف در همه

  % 30مردم استان به میزان  سواد سالمتیافزایش .1

   سیگار و قلیانمصرف % 30کاهش .2

% 30به میزان  تحرك مردم افزایش .3

میوه و . 2 ،غیراشباعو  3مصرف روغن امگا . 1(% 30به میزان  اي مردم استان در شش عامل رفتار تغذیهبهبود .4

کاهش مصرف .6 ،کاهش مصرف انواع شکر از جمله نوشابه.5 ،رژیم پرفیبر. 4فولیک اسید،  .3سبزیجات، 

  )نمک

  استان  اضافه وزنافراد داراي % 30و  چاقافراد % 20کاهش .5

 دانش آموزان در جمعیت)سیگار، چاقی ،تغذیه ،کم تحرکی( عوامل خطر جسمیدرصدي هریک از  20کاهش .6

  )کاهش% 5هر سال (استان 

روابط  ،حوادث ،کم تحرکی ،اي تغذیهرفتارهاي (% 30به میزان  دانشجویانرفتارهاي سالم زندگی در ارتقاي .7

)الکل  ،سیگار ،اعتیاد ،جنسی ایمن

به میزان دو برابر  اصول سالمت معنوي مردم استان از% 100افزایش آگاهی .8

  % 30هاي کاري به میزان  لو استرس در مح فعلی% 20به میزان   استرس جامعهکاهش .9

ویژه هاي  ساکنین استان یا گروه% 100در المللی  بین هاي بر اساس پروتکل اي غربالگري هاي دوره تستانجام .10

 هدف

  %  40 ماه به میزان  6در کودکان زیر  استفاده صرف از شیر مادرافزایش .11

جمعیت هدف% 50 در  رفتار جنسی ایمن برقراري.12

  ي زندگی ها مهارت مردم در مورد% 100ش آموز.13

هاي  تشکل ،ها و شوراهاي اسالمی شهر و روستا خیریه ،هاي مردم نهاد استان در سازمان مشارکت مردم افزایش.14

%30به میزان و امور داوطلبانه  هاي معنوي جمعی و فعالیت محلی
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   )1393تا پایان سال (ی محیط هاي هدف -)Outcome( پیامدیا  راهبردي در سطح اثر هاي هدف

  راهبردي هاي هدف  ها حیطه

ت
الم

س
ت 

ما
د

خ
 

 

  استقرار بسته خدمتی ارایه خدمات سالمت معنوي به بیماران سرپایی  و بستري )1 -7هدف 

  کاهش تجویز غیرمنطقی دارو و خدمات تشخیصی به نصف ) 3 -8هدف

  در شهر و روستا  به میزان دو برابر ) یمارستانیاورژانس پیش ب(افزایش پوشش خدمات  احیاء قلبی تنفسی ) 4-8هدف 

  %50به میزان در اولویت  پیشگیري بهبود دسترسی و بهره مندي به خدمات سالمتی) 2 -8هدف

هاي الزم در دانشگاه علوم پزشکی قزوین براي اجرا و پایش برنامه جامعه  اجراي برنامه توانمندسازي کارشناسان و ظرفیت )5 -8هدف

  نسالمت استا

ي
از

س
هر

ش
و 

ن 
ک

س
م

 
 

  تا پایان برنامهپذیر بدون مسکن  از مسکن شهروندان آسیب%  40 تأمین) 2  -4هدف

بودن منازل به نو کاهش حوادث ناشی از ایمن  به تناسب در شهر و روستا % 30افزایش خانه ایمن، مقاوم و راحت به میزان ) 1-4هدف

  %50میزان 

دو برابر شدن سرانه فضاي (برابر  2تفریحی امن در هر یک از شهرها و دهستان ها به میزان توسعه عادالنه فضاي ورزشی و ) 3 -5هدف

  )سبز

ار
ک

 
 

  )بیکاري در استان% 2کاهش ( سال آینده 5نفر در عرض  000/10ایجاد اشتغال براي ) 3-3هدف 

  % 10کاهش قراردادهاي معین به میزان ) 2 -3هدف 

  هدف بندي شده موارد اولویت% 20مت در محل کار در هاي ارتقاي سال اجراي برنامه )4 -3هدف

  ثبت نام در دختران روستایی مقاطع راهنمایی و دبیرستان%    50افزایش   )2-2هدف  آموزش

ن
را

ح
ب

 
 

  ..).گار و فاضالب و ،آب ،برق(ي حیاتی ها ناشری% 30مقاوم سازي ) 1 -14هدف

پذیر استان  ومی در نقاط آسیبو ابنیه عم ها نااي کلیه ساختم پوشش بیمه )2- 14هدف 

  سازي سیسات عمومی احداث شده نیازمند مقاومأها و ت از سازه% 30سازي  شناسایی و مقاوم )3- 14هدف 

  .گیرند سال آینده مجوز ساخت می 5هایی که در طول  سازي در کلیه ساختمانی رعایت استانداردهاي مقاوم) 4- 14هدف 

  مدیران استان در زمنیه ضروریات مدیریت بحران% 100نش و مهارت مردم و افزایش پنجاه درصدي  دا) 5- 14هدف 

ا  
ذ

غ
)

ي
رز

او
ش

ک
، 

ی
ک

ش
پز

ام
د

 
 

ت 
ار

ج
و ت

(
 

 

سموم محصوالت کشاورزي و دامی و  آلودگی مواد  ،ي گیاهی و دامیها بیماري، هاي مشترك انسان  و دام بیماريکاهش ) 1-6هدف 

  غذایی به میزان نصف 

  % 20ي شغلی کشاورزان و دامداران به میزان اه بیماريکاهش ) -6هدف  

  به میزان دو برابر ) مواد غذایی ضروري(گوشت قرمز و سفید و لبنیات  ،سبزیجات ،افزایش دسترسی به میوه جات) 3-6هدف 

  % 30دام به میزان نصف و افزایش پروتئین گندم  استان  به میزان  حاصل از کاهش چربی) 4-6هدف 

   )شاخص 2(تبلیغ و عرضه محصوالت سالم  ،حمل و نقل ،ارت بر تولیدبهبود نظ) 5-7هدف 

  هاي استان  در فروشگاه)با برچسب استاندارد(محصول سالم مواد غذایی و مصرفی روزمره  20افزایش دو برابري حضور  

  شهرهاي عرضه محصوالت غذایی در سطح روستا و  فروشگاه% 50توسط » دوستدار سالمتفروشگاه «کسب نشانه  

نه
سا

ر
 

 

  استان نوالؤگویی مس افزایش رضایت مردم از پاسخ) 1- 11هدف 

  سالمتی هاي مهم مردم به پیام% 100دسترسی ) 2- 11هدف 

  سالمت  هبهاي توسعه استان  و تبلیغات مضر  استقرار نظام نظارت و پاسخگویی در مورد پیشرفت برنامه) 3- 11هدف 
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  )ادامه(راهبردي  هاي هدف  ها حیطه

  یحتفر

  هاي ورزشی ي خاص یا رفتار ویژه  در برنامهها گروهمشارکت % 30افزایش  )1 -5هدف

  افزایش تفریحات فعال% 30) 2 -5هدف 

ت
ار

ج
و ت

ت 
س

زی
ط 

حی
م

 
 

  )هوا و صدا ،پسماندها(صنایع آلوده کننده محیط زیست % 100کسب نشان صنایع حافظ محیط زیست توسط ) 1 -10هدف

درصدي در استفاده عموم از ناوگان حمل و نقل  30افزایش (فعلی % 50ي منتسب به خودروها به میزان کاهش آلودگی هوا )3 -12هدف

  )عمومی

ها و  کشاورزان براي دفع اصولی فاضالب(مردم  و کشاورزان  در زمینه رعایت اصول زیست محیطی % 50تغییر رفتار  )1 -15هدف

  )پسماندها

  هاي صنعتی استان قزوین ها و مجتمع ایع، شهركتولید شده در صنهاي صنعتی  فاضالب% 20تصفیه ) 2- 15هدف 

  % 50ها  به میزان  آلودگی صوتی و آلودگی درون خانه ،کاهش آلودگی هوا )3 -15هدف

  نفر 150روستاها با جمعیت بیشتر از % 20تجهیز قزوین به سیستم  تصفیه فاضالب شهري  و   )4 -15هدف

ی
یت

من
ا

 
 

  المت کارکنان قوه قضائیه  به میزان دو برابرافزایش سطح س )1 -13هدف

  %  50هاي تخلف سالمتی  به میزان  افزایش سرعت رسیدگی و کاهش پرونده) 2 -13هدف

  % 20کاهش انواع جرایم استان به میزان  ) 3 -13هدف

  برابر 2هاي آنان به میزان  مت زندانیان و حمایت از خانوادهافزایش سطح سال)  4 -13هدف

ت 
ای

م
ح

ا
ی

اع
م

جت
 

 

  % 50هاي اجتماعی به میزان  و مقابله با آسیب پیشگیريمندي مردم از خدما ت مربوط به  افزایش بهره :)1-9هدف 

  در استان از شاخص پرداخت از جیب مردم% 20کاهش ) 2 -9هدف

ت
س

یا
س

 
ي

ار
ذ

گ
 

 

 
ی 
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ت ا
ار

ظ
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  1393از طریق استانداري تا پایان سال  هاي استان بر سالمت نامه ارزیابی اثرات سالمتی سیاست استقرار آئین.1

  برنامه جامع سالمت استان  هاي هدف% 70دستیابی به .2

    1393هاي جامعه است تا پایان سال  ولیت اجتماعی همه سازمانتثبیت این باور که سالمت مردم مسؤ.3

   1393تا پایان سال  %30ي مردمی به میزان ها گروهها و  انجمن ،ارتقاي شاخص مشارکت اجتماعی مردم در شوراها.4
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  1393استقرار نظام مشارکت مردم در سالمت استان تا پایان سال .1

 1389نامه رسانه استانی حامی  سالمت تا پایان سال  استقرار آئین.2

  ها تا پایان برنامه  سمن% 50سفارش حداقل دو پروژه به .3
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  ها طرح

  حیطه خدمات سالمت ) 1

  تولیت  )الف

  ه دانشگاه  رییس هیأتامنا  و هیأت  ،مت و امنیت غذاییالتوسط کارگروه تخصصی س پایش فصلی برنامه.1

    و تشکیل آن » در سالمت استان خانه مشارکت مردم«دبیرخانه و شوراي  نامه آئینتصویب .2

  و تشکیل آن » استان سالمت ذاريگ  سیاستدبیرخانه « نامه آئینتصویب .3

نامه  آئینهاي مرتبط و با استفاده از  ته پایش برنامه جامع سالمت استان با همکاري دستگاهطراحی و استقرار کمی.4

ها توسط باالترین مقام  هاي فصلی از پیشرفت پروژه ارایه گزارش(ها در استانداري  رابطین سالمت دستگاه

  )اجرایی دستگاه

  عتبر به آنان آموزش اعضاي کمیته پایش در نیازهاي آموزشی و اعطاي گواهینامه م.5

تصویب در  برايي ساالنه برنامه جامع سالمت استان ها پروژهتدوین و پیشنهاد بودجه الزم براي اجراي .6

)هر سال تکرار شود(کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 

بر  مؤثربا مفاهیم عوامل اجتماعی  و آشنا ساختن آنان توانمندسازي درون دانشگاهی مدیران و پژوهشگران.7

  المت براي مشارکت در اجراي برنامه استانی س

 ،ي مردم نهادها سازمان ،استقرار نظام مشارکت نهادهاي مردمی به ویژه شوراهاي اسالمی شهر و روستا.8

ي محله در اجراي برنامه جامع سالمت استان  ها تشکل ،ي غیردولتیها رسانه

نامه مکتوب   ي ویژهانداز ا و سیماي استان و راهي سالمت استان از طریق صدها شاخصبانی  تدوین برنامه دیده.9

  ))تلویزیون و نشریه ماهانه ،دیورا(پایش برنامه اي  بان رسانه نظام دیدهایجاد ( بارهو ماهانه مستقل در این 

 نامه آئیني عمومی استان و روش تلفیق آن با  ها سیاست عمل پیوست سالمتتدوین و تصویب دستور  .10

  ارزیابی زیست محیطی 

و توسعه  استان و بررسی آن در  ریزي برنامهتدوین دو پیوست سالمت براي دو سیاست مصوب شوراي .11

  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 

  هاي سالمت  یژه کارشناسان تدوین کننده پیوستتدوین برنامه آموزشی و توانمندسازي و.12

  سالمت براي مراکز حافظ  تخفیف  عوارض و  مالیاتبراي  طلبی حمایت.13
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 ،سالمت دانش آموزان ،ورزش و تفریح ،نظام مراقبت تصادفات( مدیریت اطالعات سالمتایجاد نظام .14

  )...سالمت روان  و

سالمت  گذاري سیاستشوراي (به مراجع ملی  ي پیشرفت برنامه جامع سالمتها گزارش و فرستادن تدوین.15

   )ر و سازمان جهانی بهداشتوزارت کشو ،شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی ،وزارت بهداشت

هاي  و اولویت ها برنامهي شهرستانی سالمت و امنیت غذایی، تدوین ها گروهعمل تشکیل کار تصویب دستور.16

1388شهرستان تا پایان سال  5

 :براي طلبی حمایت.17

 ها  ها و رتبه بندي استانداري ي سالمت استان در ارزیابیها شاخصگنجاندن

  و توسعه استان  ریزي برنامهوم پزشکی در شوراي دانشگاه عل رییسعضویت

هاي علوم پزشکی  امناي دانشگاه هیأتها در  عضویت استاندار استان

ي دولتی در سطح مرکز استان  و ها سازمانمطالعه در جهت ایجاد ردیف کارشناسی ارشد بهداشت عمومی در .18

جذب دو نیرو در استانداري 

 ها سازماند و توسعه شبکه رابطین سالمت ایجا نامه آئینتدوین و استقرار .19

هاي آموزشی ویژه رابطین و کارشناسان ارشد  طراحی و اجراي دوره.20

ي ها دورهایجاد دبیرخانه فعال و منضبط کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی و طراحی و اجراي .21

توانمندسازي ویژه کارشناسان دبیرخانه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 

ي مردمی براي مشارکت در ارتقاي سالمت مردم ها شبکهطراحی دوره آموزشی توانمندسازي .22

 ،شوراهاي اسالمی شهر و روستا ،ها سمني مردمی براي ها شبکهي آموزشی توانمندسازي ها دورهاجراي .23

ي عضو خانه مشارکت مردمی ها شبکهروحانیون و سایر  ،اصحاب رسانه

ي سالمت استان ها پروژهدر  ها آنراي دریافت کمک از ي استان بها سمنسازماندهی .24

  منابع  تأمین) ب

  مندرج در برنامه جامع سالمت  هاي هدفبا   دانشگاه هاي هاي بودجه معاونت تطبیق ردیف.25

  خیرین و بخش خصوصی  ،ي سال اول از مجلسها پروژهجذب بودجه  .26

 1388یمه اول سال در ن  1389ي سال ها پروژهبودجه  تأمینبراي   طلبی حمایت.27

  بودجه مورد نیاز براي ارایه کنندگان خدمات سالمت روان  تأمین.28
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   نظام مدیریت نیروي انسانی پرستارياصالح .29

  و محرومبراي حضور در مناطق کمتر برخوردار  نظام مشوق پزشکان و متخصصان.30

  در نیازهاي آموزشی  کنندگان خدمات سالمت دهان و دندان ارایهتوانمندسازي .31

وظایف شوراي ارتقاي کیفیت و انتقال ( اي توانمندسازي نیروهاي خدمات سالمت روان مرکز منطقهیجاد ا.32

)مندي خدمات سالمت روان بهره

و استقرار آن هاي تحقیقاتی سالمت روان  اولویتتعیین .33

آن  نتأمیبراي  طلبی حمایتاستان و  نیروي انسانی مورد نیاز براي مدیریت خدمات سالمت روانبررسی .34

استان و تدوین سند مراقبت اولیه سالمت دستاوردها و مشکالت ادغام خدمات سالمت روان دربررسی .35

ن آسیاست ارتقاي 

  براي مدیریت خدمات روانی آموزش پزشکان خانواده و تازه قرارداد.36

  تدارك خدمات ) ج

عرضه خدمات و واحدهایی که با  هاي کانونو ارتقاي سالمت و توزیع نظام مند آن از  پیشگیريپیام  100طراحی .37

  .یابند مردم سرو کار می

  )فیلم ها و ابزار  ،، سایت اینترنتیSMS(در بیمارستان هاي استان » آموزش بیماران مزمن«استقرار نظام  .38

براي سالمت (هاي مربوط کانونتدوین منشور شیوه زندگی سالم در چهار بعد سالمت و توزیع نظام مند آن از .39

  )از اختالالت روانی پیشگیرياصول  ،انگ اجتماعی ،حقوق مبتالیان ،ه زودرسمراجع ،روان

  حقوق و تکالیف سالمتی شهروندان استان قزوین  منشور استقرار.40

عمل بسته خدمتی ارتقاي سالمت معنوي در مراکز سرپایی و بستري و شوراي هماهنگی  استقرار دستور.41

   بخشی بین

محل کار و توانمندسازي کارکنان آن  و بازاریابی اجتماعی آن به  تدوین بسته خدمتی ارتقاي سالمت در.42

کارفرمایان

  به کانونی با این خصلت ها آنیا تبدیل یکی از بیمارستایجاد یک بیمارستان ارتقا دهنده سالمت در استان .43

   )PHC(مراقبت اولیه سالمت در )به ویژه کشاورزان و دامداران(ادغام نیازهاي بهداشت حرفه اي .44

  هزار نفر  50گسترش برنامه پزشک خانواده در شهرهاي زیر .45

  و نظام تعالی خدمات سالمت در بیمارستان هاي استان  محاسباستقرار نظام .46
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  نظام کد بحران سالمت  برقراري استقرار نظام مدیریت خدمات سالمت در بحران و.47

  دازي پایگاه امداد هوایی استاندارد نمودن تعداد و توزیع پایگاه هاي امداد جاده اي و راه ان.48

از جرم در ارایه کنندگان خدمات سالمتی  پیشگیريتدوین و استقرار منشور .49

در برنامه سالمت استانآن خشونت و ادغام  ع کنترلتدوین و اجراي برنامه جام.50

  آموزش مدون کلیه شاغلین خدمات سالمت در زمینه تجویز منطقی دارو و خدمات تشخیصی .51

ضروري در البرز و قزوین  سالمت مورد نیاز هاي مراقبت اولیهاستقرار پایگاه .52

مطالعه وضعیت عدالت در سالمت در سطح شهرستان هاي استان .53

ي مرگ و میر زیر یک و پنج سال ها شاخصسند سیاست بهبود .54

ناخواسته  بارداريبرنامه بازاریابی اجتماعی ترویج شیرمادر و جلوگیري از .55

ها  موزان براي تمام پایهآ سنامه سالمت دانششناتنظیم و به کارگیري .56

سالمت روان و  ،سرمایه اجتماعی  ،سطح سالمت معنوي  ،ها بیماريبار   :ي سطح اثرها شاخصمطالعات پایه .57

نشاط استان 

برنامه ترك سیگار و مبارزه با اعتیاد.58

در سطح استان » پزشک مراجعه به روان«بازاریابی اجتماعی .59

 ،ي خودیارها گروه ،آموزش خانواده مبتالیان ،انتقال مراقبت(ت ارتقاي سالمت روان استان استقرار سند سیاس.60

   )پزشکی خدمات سیار روان ،بیمه درمان روانی

کنترل هاي بهداشتی براي  هو شبک ها ناو ارتقاي سالمت در بیمارست پیشگیريهاي  اندازي کلینیک راه.61

)Checkup(مردم در تمام سنین

پوکی استخوان  و سالمت  ،فشارخون ،دیابت ،ي قلبی عروقیها بیماريي غربالگري ها برنامهي طراحی و اجرا.62

  سال پیاپیسه  درروان 

  تکامل دوران کودکی ) 2

  سال در استان  6تدوین سند سیاست کاهش حوادث و کودك آزاري زیر .63

ي فرزند پروري ها مهارتمشکالت  ،کودك آزاري ،حوادث«از  پیشگیريبراي » کودك محترم«استقرار منشور .64

  والدین   میانجیان و ،گذاران و مجریان ویژه سیاست»  ي جسمی و روانیها بیماريو 

  سال  8هاي در اولویت استان براي کودکان زیر  سازي فیزیکی موقعیت ایمن نامه آئیناستقرار .65
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 ن کنونیمیزابرابر  3بندي شده به میزان  افزایش مهد کودك و محل بازي در مناطق اولویت.66

ي نقاط دور افتاده و ها دسترسی روستائیان و شهرنشینبر  تأکیداندازي صداي مشاور تکامل دوران کودکی با  راه.67

محروم

ي ارتقایی آنها سیاستسنجش وضعیت تکاملی کودکان استان در بدو ورود به مدارس و استقرار .68

  محیط زیست و انرژي )3

شهروند حافظ «و » حافظ محیط زیست صنعت« ،»یط زیستکشاورز حافظ مح«استقرار منشور تکالیف .69

مکان  ،براي نهال کاري(هاي موجود و ایجاد تسهیالت اجتماعی الزم  نامه آئینبا استفاده از »  محیط زیست

  )مناسب براي تخلیه پسماندها

تدوین یا صنایع و شهروندان در رعایت الزامات محیط زیست و  ،مطالعه موانع رفتاري و قانونی کشاورزان.70

)انشعاب خانگی فاضالب بهاز جمله الزام (هاي مرتبط  نامه آئینبازنگري 

استقرار سیستم دفع بهداشتی زباله هاي عفونی .71

شبکه فاضالب شهري قزوین  ،هاي صنعتی مالی براي استقرار تصفیه فاضالب تسهیالت تأمینامکان سنجی و .72

یستم تصفیه فاضالب روستایی نفر به س 150 با جمعیت بیش ازو تجهیز روستاهاي 

زیست آب و صدا در صنایع و تشکیل شناسنامه  ،خاك ،استقرار نظام مراقبت آلودگی زیست محیطی هوا.73

 ها آن یک اي یکرمحیطی ب

تدوین برنامه جامع مدیریت پسماندهاي عادي در مناطق روستایی .74

تی ها و آلودگی صو بازاریابی اجتماعی براي کاهش آلودگی درون خانه.75

  موش و گراز در استان  و هاي ولگرد تدوین برنامه عملیاتی هماهنگی براي مدیریت سگ.76

  مدیریت بحران ) 4

و روستاهاي استان و تعیین حیاتی شهرها _هاي عمومی هاي حیاتی و سازه شریان ارزیابی خطرپذیري.77

  هاي مداخله براي مقاوم سازي  و برآورد مالی  اولویت

هاي زیر بنایی و مراکز خصوصی در زمان  صنایع و سازه ،براي مراکز دولتی ه اجباري بالیابیم نامه آئیناستقرار .78

تقویت نظارت  مردم و خرید و فروش و معرفی بسته خدمات جبرانی بیمه در بالیا به عموم

آموزش و  ،بخشی تشکیل کمیته بین(در استان  نظارت فنی ساخت و ساز ایمن سالم و راحتتقویت ظرفیت .79

)سازي نظام
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ها   میانجیان و خانواده ،گذاران ویژه سیاست تکالیف ذینفعان در مدیریت بحراناستقرار بسته آموزش .80

 نامه آئینو تدوین  مدل مشارکت مردم در مدیریت بحران شهر و روستا )پایلوت(اجراي آزمایشی طراحی و .81

مربوطه

   پیشگیريمدیریت بحران و برنامه آموزشی ساالنه براي  10 .82

  قضایی و امنیتی )5

  کارکنان قوه قضائیه  ارتقاي سالمت در محل کار.83

ایجاد  ،و تجارت ناسالم هاي بهداشتی درمانی تسریع رسیدگی به پروندهتوانمندسازي قضات و مستشاران در .84

  هاي موجود  نامه آئینواحد تخصصی و بازنگري در 

منشور حقوق و تکالیف و  یتی شهروندانارتقاي سواد حقوقی قضایی و امنتدوین و استقرار بسته آموزش .85

   شهروندان در واکنش به جرم

  بخشی براي کاهش جرم  و تدوین برنامه همکاري بین از جرم پیشگیريشوراي  استقرار.86

   هاي تفریحی و ورزشی ها و مکان امنیت پاركارتقاي .87

.استسبک  هاي شان ارتکاب جرم که اتهام کاهش زمان و نوع کیفر مجرمانبراي  ریزي برنامه.88

به ویژه اختالالت روانی و (و استقرار آن  بازتوانی و افزایش سطح سالمت زندانیانطراحی بسته خدمتی .89

)اعتیاد

 تا حد ممکن پرهیز از زندانی ساختن آنانو  حقوق بیماران روانیآموزش دستگاه قضایی در مورد .90

  تفریحات و تربیت بدنی  )6

در استان  تفریحات شوراي هماهنگی توسعه عادالنهتشکیل .91

 تأمینبراي  طلبی حمایتدر کلیه شهرها و اعالن عمومی به مردم و  ي نشاط آور ماهانهها برنامهتقویم  طراحی.92

  مالی  

ین در ب آنبراي مند  ها و بازاریابی نظام براي روستائیان و شهري ي گردشگري استانی و ملیها برنامهطراحی .93

  مردم

   ها آنو استقرار » توسعه تفریحات استان«هاي تحقیقاتی  اولویت تعیین.94

    روي زنان هاي ورزشی و استفاده از دوچرخه و توسعه پیاده حضور زنان در محیطبازاریابی اجتماعی براي .95

  و معرفی آن به مردم   تعریف تفریحات فردي و جمعی استانی و ملی باز.96
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ها و  بخش  ،ها عه آن در همه شهرستانو سپس توس »کانون تفریح براي همه سنین«طراحی یک مدل آزمایشی .97

    ها نادهست

  براي کلیه مناطق در شهرستان ها   »ها پارك سبز محله و پاتوق محلی خانواده«احداث .98

  والن و میانجیان براي مسؤ مدیریت تفریحات جامعه کارگاه آموزشی.99

  کار ) 7

 ،کاهش حوادث(هاي دریافت مجوز  گاهدر گلو »سالم و با نشاط ،محل کار ایمن«آموزش کارفرمایان در زمینه .100

  )استرس و ارتقاي سالمت در محل کار 

» کارفرمایان و مراکز آموزشی  ،جویندگان کار«باشگاه فصلی مثلث اشتغال اندازي  راه.101

دوره آموزش متوسطه و خدمت سربازي  ،ویژه بیکاران ثبت نام کننده ي آموزشی کارآفرینیها دورهاستقرار .102

به سرمایه داران و خیرین  » گذاري و  ایجاد اشتغال هاي سرمایه ستهب« معرفی ساالنه.103

»هاي زود بازده بنگاه« دولت در زمینه ارتقاي موفقیت سیاست براي سیاست دتدوین سن.104

استان  در» کار« سازي سیاسترتبط به م هاي تحقیقاتی اولویتتعیین .105

و  برنامه مبارزه با فرهنگ تنبلی و بیکاري(تماعی متعهدانه و ارزش آن در سالمت فردي و اج ارتقاي سواد کار.106

)اي عملکرد ضعیف حرفه

استان  کاهش قراردادهاي موقتراهکارهاي اصالحی براي .107

» تحرك در محل کار«ارتقاي  نامه آئیناستقرار.108

  رسانه ) 8

 نامه نآئی« ي مکتوب در آن و تصویبها رسانه و عضویت سالمت صدا و سیما گذاري سیاستشوراي ستقرار ا.109

  »  رسانه حامی سالمت

بر  مؤثرویژه عوامل اجتماعی  »زندگی سالم«برنامه تلویزیونی روزانه با عنوان تولید و پخش نیم ساعت .110

ي ها رسانهپایش برنامه جامع سالمت استان و انعکاس مجدد و مکرر آن از طریق  ،شیوه زندگی سالم ،سالمت

  مکتوب و مکتوبات خانه مشارکت مردمی 

  حامی سالمت ندسازي اصحاب رسانه توانم.111

  )شنیداري و مکتوب ،دیداري( ي رسانه اي براي ارتقاي نشاط مردمها برنامه تدوین.112
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برنامه پایش و ( »دیده بان توسعه سالم استان«رادیویی هفتگی و نشریه ماهانه  ،برنامه تلویزیونی ماهانهاستقرار .113

)استان توسعه هاي هدفوالن براي ؤپاسخگویی مس

  مسکن  )9

  ایمن و راحت  ،ارزان آزمایش سه سناریوي مسکنطراحی و .114

  آن  تأمینو نظارت بر  از اقشار آسیب پذیر%  40هزینه مسکن   تأمینبراي  طلبی حمایت.115

» منی و راحتی منازل و سالمت مصالحای ،مقاومت«استقرار نظام یکپارچه مراقبت از .116

»کلینیک مسکن« استقرار تلفن گویاي .117

براي مجریان مسکن و مردم  »خانه ایمن و سالم«ته آموزشی استقرار بس.118

ایمن و راحت  ،مسکن سالم نیروي انسانی تأمین.119

مانند (، معلوالن و سالمندان بیمار به منظور حمایت از اولویت دادن به مسکن بیماران روانی نامه آئینتدوین .120

بدون تبعیض و تفکیک جغرافیایی  )ها پارکینسونی

  تجارت  )10

  برچسب استاندارد مواد غذایی و محصوالت تقرار اس.121

عمده فروشی و  ،مل کنندگانح ،انبار ،بازرگانان زنجیره تولید در میان» منشور تکالیف تجارت سالم«استقرار .122

  )ها آموزش قبل از صدور مجوز در گلوگاه(مرتبط  پیشگیرانههاي نظارتی  نامه آئینفروشی و   خرده

  کنندگان  کردن شاخه سازمان حمایت از مصرف و فعال » حقوق مصرف کنندگانمنشور تکالیف و «استقرار .123

   »صدور مجوز براي صنایع حافظ سالمترتبه بندي « نامه آئیناستقرار .124

   ي مواد غذاییها فروشگاهبه   »دوستدار سالمت«نشان  اعطاي.125

نان جو  ،وش شیرینج بدون ،کم شیرین ،کم نمک ،کم چرب( تولید محصوالت غذایی کم خطرتحقیق براي .126

  و بازاریابی اجتماعی براي تولیدکنندگان از طریق اصناف  )يو تنقالت مغذ

  آموزش ) 11

و  بسته جدید خدمات سالمت پایه دانشجویانو استقرار  شوراي هماهنگی ارتقاي سالمت دانشجویان.127

  منشور دانشجوي سالم 

  ازهاي در اولویت براي نی مراکز مشاوره خدمات سالمت دانشجویانتوانمندسازي .128

  افزایش ثبت نام دختران روستایی  براي بازاریابی اجتماعی.129
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  راهنمایی و دبیرستان  ،در سه سطح پایه ي زندگیها مهارتواحد درسی سواد بهداشتی و آموزش استقرار .130

  ها براي تمام پایه شناسنامه سالمت دانش اموزان طراحی و به کارگیري.131

   قلبی عروقی يروش احیار مورد آموزش دانش آموزان دبیرستانی د.132

مدرسه « نامه آئینتدوین و استقرار  ،سالمت دانش آموزان اهاي مرتبط ب نامه آئینتحلیل ضعف و قوت کلیه .133

در کلیه مدارس استان » با نشاط و مروج سالمت

از ترك تحصیل پیش از اتمام تحصیالت متوسطه  پیشگیريتدوین و استقرار سند سیاست .134

 ،مدرسه(با مشارکت مثلث مدرسه  ضد تبعیض در مدارس نامه آئینتدوین یق تبعیض و شناسایی مصاد.135

)دانش آموز و والدین

تدوین سند سیاست رسیدگی به کودکان داراي مشکالت یادگیري .136

  حمایت اجتماعی ) 12

  و نقشه توزیع و سطح بندي آن  سامانه ارایه خدمات حمایتی اجتماعیبازتعریف و استقرار .137

  حمایت از خانواده هاي آسیب دیده رانندگی و خیریه مستمري بگیران  ندوق سرمایه گذاريصتشکیل .138

وري منابع صندوق بازنشستگی افزایش بهرهتدوین سند سیاست و نهادینه سازي مداخالت مربوط به .139

»معلولین و بازنشستگان  ،زنان سرپرست خانوار« هاي ویژه جمعیتاشتغال  نامه آئینتدوین بازنگري .140

هاي ویژه  به کلینک خاص سنجش وضعیت سالمت روانی مددجویان توسط کمیته امداد و معرفی موارد.141

براي (به عنوان عامل در اولویت قرار گرفتن امکانات  انحمایت از بیماران روانی و خانواده آن نامه آئینتدوین .142

)مسکن و اشتغال 

ي ها گروهمورد مزایاي مشارکت اجتماعی در دانشجویان و زنان در  ،دانش آموزان ،آموزش مردم جامعه.143

   درخور مشارکتي ها گروهو معرفی انواع   )شهري و روستایی(مردمی محلی 

تشکیل و  برايمردم  در میاني مردم نهاد مورد نیاز در استان و تبلیغ آن ها سازماننیازسنجی در مورد .144

مشارکت 

ي خود براي ها برنامهر نهادها نسبت به دیگا و ه بخشداري ،ها شهرداري ،ایجاد نظام پاسخگویی شوراها.145

افزایش اعتماد مردم 
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  غذا ) 13

استان» امنیت غذایی« یتتعیین نمره وضع.146

برنامه کاهش مواد (ویژه دامداران و کشاورزان  تولید محصول غذایی سالمو  منشور بهداشت شغلیاستقرار .147

  )مضر محصوالت غذایی

  هاي صنعتی سنتی به ارگانیک واحد تشویقی و تسهیلی تبدیل نامه آئین.148

  ترابري و ایمنی ) 14

  استان  ي مسیرهاي دو خطه% 30 ساختنشهرها و چهار خطه  وها  جاده کاهش نقاط حادثه خیزشناسایی و .149

راي کنترل سوءمصرف و بهاي کنترل ترافیک  با نیازهاي استان و مطابق فناوري پلیس متناسب نیروي تأمین.150

  مواد 

  )سالمت خودرو و رفتار راننده( »راننده سالمت«تکالیف  استقرار منشور.151

 هاي جذاب برايایجاد مسیر ،خرید دوچرخه(مردم  روي و تحرك کافی تسهیالت پیادهاستقرار .152

  )روي و پیادهسواري  دوچرخه

  هاي سرمایه گذاري براي بخش خصوصی  و تدوین بسته توسعه حمل و نقل عمومیبرنامه .153

   مراکز معاینه فنی خودروو راه اندازي  استان  اي فرسودهخودروه% 100 ساختن رجاخ.154
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برنامه جامع سالمت استان استقرار هاي  فعالیت

طرح  150راهبردي در سطح رفتارها و محیط حدود  هاي هدفو  1393سال شاخص سطح اثر در  پنجبراي دستیابی به 

به گام  10براي استقرار برنامه جامع سالمت استان کجاست؟ ها حطرغازین استقرار نقطه آ ،شده استبینی  و پیش تعیین 

  :شرح زیر تعیین شده است

گام اصلی براي استقرار برنامه جامع سالمت استان  10

1388در 

زمستانپائیزتابستانبهارولمسؤ

 _رسانه ( جامع سالمت استانبرنامه  دربارهاطالع رسانی عمومی 1

ارسال منشورهاي مشارکت  _صصیاعالن رسمی از کارگروه تخ

  )ي مردمیها گروه

کمیته پایش و دبیرخانه  رییس

   گذاري سیاست

 نامه آئینکمیته پایش برنامه جامع سالمت استان و  نامه آئینتصویب 2

کمیته پایش از و انتصاب اعضاي ي توسعه ها طرحپیوست سالمت 

  طرف استاندار 

دانشگاه علوم پزشکی و  رییس

گروه تخصصی سالمت و دبیر کار

  امنیت غذایی 

و دبیرخانه  سالمت گذاري سیاستنامه دبیرخانه  تصویب نظام3

  امناي دانشگاه  هیأتمشارکت مردم در 

  امناي دانشگاه  هیأتدبیرخانه 

  دانشگاه  رییسو 

به وزیر نامه استاندار  پیگیري :از طریق( ها پروژهمالی  تأمین4

هاي  مالی طرح تأمین، نمایندگان مجلسا بمذاکرات بهداشت، 

پیشنهادي از محل تخصیص بخشی از بودجه جاري سال 

 تأمینبا  ها آناجراي و تعیین فهرست مواردي که   )ها دستگاه1388

سازمان جهانی بهداشت و  ،مشارکت خیرین مالی از طریق

  است  میسرها  خانه وزارت

کمیته پایش و نماینده دفتر بودجه 

  استان 

دبیرخانه  ،برگزاري دوره آموزشی ویژه اعضاي کمیته پایش5

  و دبیرخانه مشارکت مردم گذاري سیاست

  مشاور برنامه 

توجیه اعضا و تدوین  ،تشکیل اولین جلسه شوراي مشارکت مردم6

  برنامه ساالنه 

  معاون بهداشتی دانشگاه 

ام نامه مدیریت و تصویب نظ 1388ي سال ها پروژهتعیین فهرست  7

   ها پروژهو پایش 

  کمیته پایش 

داوري و انعقاد  ،هاي ارسالی اعالن فراخوان و بررسی پروپوزال8

  قرارداد

کمیته پایش با همکاري واحد 

  مرتبط در استانداري 

، )هفتگی(رادیو  :اي رسانه طراحی نظام دیده بان و پایش گر9

  )ماهانه(مکتوب نامه   و ویژه )ماهانه(یزیون تلو

  کمیته پایش 

 ،اي استقرار نظام دیده بان رسانه ،ها پروژهپایش ماهانه پیشرفت 10

رگزاري برگزاري فصلی جلسات شوراي مشارکت مردمی و ب

شوراهاي اسالمی شهر و  ،ها سمنهاي گروهی هاي مردمی  همایش

 در ها برنامهروحانیون و ارایه گزارش فصلی از پیشرفت  ،روستا

  کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان 

شوراي  ،کمیته پایش

گذاري سالمت صدا و  سیاست

معاون بهداشتی دانشگاه  ،یماس

هاي  نماینده گروهعلوم پزشکی و 

  مردمی عضو شوراي مشارکت
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مهم اقدام  پنجکل  زیر در شبر این اساس . استقرار این ده گام نیازمند وجود ساختارهاي تصمیم ساز و پایش کننده است

    :نهادینه سازي برنامه آمده استبراي 

  ي سالمت و امنیت غذایی شهرستان ها ها گروهتشکیل کار.1

  )متشکل از پیام گزاران سالمت(تشکیل کمیته پایش .2

  سالمت استان  گذاري سیاستتشکیل دبیرخانه .3

  ي مردمی در سالمت استان ها شبکهتشکیل دبیرخانه و شوراي مشارکت .4

  و توسعه استان  ریزي برنامهپیوست سالمت در شوراي  نامه آئیناستقرار .5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هر . هاي فوق پرداخت نامه آئینهر یک از نویس  دوین پیشتیم پروژه به ت ،ر و براي عملیاتی سازي برنامهبه همین منظو

گذشت و در تاریخ  ت و امنیت غذایینقد و تصویب کارگروه تخصصی سالم از  3/11/87 در تاریخ ،نامه آئینچهار 

 ي یاد شده  چهارگانه هاي نامه آئیننکات کلیدي هر یک از   .نقد و تصویب شد ي دانشگاهامنا هیأتتوسط   7/44/88

  . این گزارش آمده استدر ادامه 

  

نمودار ھمكاري   

   بین بخشي براي استقرار برنامھ جامع سالمت استان قزوین   

شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 

 سالمت و امنیت غذایی

کمیته پایش 

نه حامی سالمت(  )پیام گزاران سالمت و  رسا

دبیرخانه مشارکت مردمی

 )زیر نظرمعاون بهداشتی(

دبیرخانه سیاست گذاري سالمت

، هیات امناء و هیات رئیسه ( ) کارگروه تخصصی ساغ 

زیر نظر رئیس دانشگاه

شوراي مشارکت مردمی با 

: نمایندگی 

سمن ها

شوراهاي

 اسالمی

روحانیون

رسانه ها   

معلمان 

انجمن اولیا

بهورزها

رابطین
اصناف 

ریها شهردا

بسیج 

شوراي

 کارگري

خیرین 

هنرمندان 

زیربنایی 

ITاداري و تحول 

محیط زیست

بانوان و خانواده

اشتغال و سرمایه گذاري 

اجتماعی فرهنگی

اقتصاد

مسکن 

و گردشگري میراث فرهنگی 

زشکاران ور

هماهنگی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین استانداري قزوین

کارگروه  هاي تخصصی

هیات امناي دانشگاه 

رئیس دانشگاه و استاندار

معاون بهداشتی

هالل احمر

کارگروه هاي سالمت و امنیت غذایی شهرستان هاي استان  
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   برنامه جامع سالمت استان کمیته پایش نامه آئین

کمیته  ،ي مصوب این برنامه)ها پروژه(ها  طرحاجرا و پایش  و مت استانبرنامه جامع سال هاي هدفدستیابی به  به منظور

هاي  از مشارکت یافتن تا با اطمینان شود میپایش زیر نظر کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان تشکیل 

و دستیابی ندی کبر سالمت استان را اجرای مؤثراقدامات راهبردي براي مداخله در عوامل اجتماعی  ،بخشی و مردمی بین

با  کههستند ها کلیدي دستگاههمان کارشناسان  اعضاي کمیته پایش. سازدساله استان را هموار  20چشم انداز  هاي هدفبه 

سالمت استان  گذاري سیاستدبیرخانه کمیته پایش همان دبیرخانه  .مندي در مرحله تدوین برنامه شرکت داشتند هعالق

این کمیته به  .خواهد بودل تشکیل جلسات در استانداري مح. ه علوم پزشکی استآن معاون بهداشتی دانشگا رییس

 :استبینی شده  پیششرح زیر 

کارهاو پایش پیشرفت دار  به مجریان صالحیتواگذاري  ها، طرحتعریف شرح خدمات  .1

بر سالمت مندرج در برنامه  مؤثرعوامل اجتماعی  باي مرتبط ها شاخصپایش رشد .2

و بر سالمت مردم جامعه  ي عمومی استان ها سیاستارزیابی اثرات سالمتی  نامه آئینر اجراي نظارت عملی ب.3

پیام گزاران سالمت  نامه آئین

امناي دانشگاه علوم  هیأت ،مستند سازي و ارایه گزارش فصلی به کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی.4

 ها رسانهپزشکی قزوین و  

 شان ارتباط با امور و وظایف توانمندسازي اعضاي کمیته در.5

ي موجود ها برنامهدر رفع مشکالت و همپوشانی  ،ی استاني تخصصها گروهر کاردیگارتباط با .6

هاي متناظر در مقاطع مختلف و پیشنهاد نحوه ادغام با  خانه از طرف وزارت شده ي ملی ابالغها برنامهبررسی .7

گیري نهایی  تصمیم برنامه توسعه سالم استان به کارگروه مربوط براي

هاي مردمی در دانشگاه علوم پزشکی  ارتباط مستمر با دبیرخانه مشارکت.8
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  گزاران سالمت  پیام نامه آئین

سالمت محیط زیسـت پیرامـون و سـالمت مصـرف      ،نسبت به حفظ سالمت کارکنان خود ها سازمانایجاد حساسیت در 

  .دهد می را افزایش ها نااین سازمویی اجتماعی کنندگان خدمات ومحصوالت موجب خواهد شد پاسخگ

بـر   مـؤثر ایجاد شبکه رابطین سازمانی سالمت روشی ابتکاري براي جلب حمایـت و عملیـاتی کـردن عوامـل اجتمـاعی       

اي تـدوین شـده اسـت تـا از ایـن راه ضـمن کمـک بـه          نامـه  آئین براي نخستین بار در کشور به همین منظور. سالمت است

برنامه جامع سالمت استان قزوین بکوشد  با تشـکیل شـبکه سـازمانی ذینفعـان سـالمت از طریـق انتخـاب        سازي  نهادینه

  .وظایف مندرج در آن را عملی نماید ،رابطین سازمانی

و حس مالکیت  ه استبه خود ذینفعان واگذار کرد ،هاي مرتبط پایش برنامه جامع سالمت استان را در بخش نامه آئیناین  

مـروج سـازمانی    ،اسـامی مختلفـی همچـون  میـانجی سـازمانی سـالمت       .دهـد  و نتایج را در جامعه افزایش می ها برنامه

حامیان سازمانی سالمت و یا رابطین سازمانی سالمت براي این همکاران  پیشنهاد شده اما پیام گـزاران سـالمت    ،سالمت

، معیارهـا و  فراینـد کـار   ،نظام انگیزشـی  ،ادف این افرذیربط شرح وظای نامه آئیندر .دارد ها آنسنخیت بیشتري با وظایف 

رشته هاي علوم سالمتی با گزار سالمت  پیامزمینه تحصیلی  که باید یادآوري کرد .شده است مشخصفرایند انتخاب آنان 

  .داردتفاوت آشکار 

  

  

  

  

  

  

  

  

استخراج شده و دوره  نامه آئین تحلیل وظایف مندرج در و گزاران سالمت با نظرخواهی از اعضا نیازهاي آموزشی پیام

در تابستان  گزارنپیام دوره این رودنخستین  انتظار می. تحصیلی انجامدبه مدرك اي طراحی شده است که  ویژهآموزشی 

  . تشکیل شود 1388

  
  .به تصویب کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی رسید 3/11/87نامه در تاریخ  این آئین
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  در سالمت  استان خانه مشارکت مردم نامه آئین

دسـازي مـردم در ارتقـاي سـالمت خـود و محـیط و       توانمن ،برنامه جامع سـالمت اسـتان   هاي هدف مندي از بهرهتسهیل 

  ،ي آسیب پذیر ومشارکت آنان در تـدوین ها گروهتوسط ي مردمی به ویژه ها گروهدسترسی آسان به براي  يا نهاساماستقرار 

نه دو بخش وظایف دبیرخا نامه آئین .است نامه آئیناین  مقاصدي ارتقاي سالمت استان از ها طرحاجرا و پایش و ارزشیابی 

و دبیر شورا معاون بهداشتی و  شود تعیین می ي مشارکت مردمیها شبکهشورا به انتخاب  رییس .و شورا را شرح می دهد

ه وظایف زیر را ب یت دارند وشبکه مردمی در این شورا عضو 20نمایندگان حدود . خواهد بود مرکز بهداشت استان رییس

: گذارند اجرا می

 منابع مالی آن از طریق مشارکت  تأمیني مردمی استان و ها گروهساالنه مشارکت  ي راهبردي وها برنامهتنظیم

خیرین 

نماینده عضو شورا  ي راهبردي و ساالنه به کمکها برنامه بر پایه ها شبکهن ایتقسیم کار م

 ي ها هبرنامبیان مشکالت و نحوه پیشرفت (مورد نظر با استفاده از ابزار تحقیقاتی » صداي شبکه«ایفاي نقش

)سالمت

نظام دسترسی به اعضاي هر شبکه توسط نماینده عضو و تصویب آن در شورا  طراحی

هاي شیوه زندگی سالم و دریافت بازخوردها  مند پیام توزیع نظام

 اخبار پیشرفت سالمت استان و انعکاس آن به اعضاي شبکه منظم و مستمردریافت

قاي سالمت مردم  ارایه پیشنهادات خالق و نوآورانه براي ارت  

 ي مشارکت مردمی و توانمندسازي محلی مردم ها برنامهتصویب

 هاي فصلی  همایش درارایه تجربیات موفق استانی در مشارکت مردم توسط نمایندگان شبکه

 ي آموزشی توانمندسازي اعضاي شبکه براي  نیازهاي در اولویت ها برنامهتدوین  

  ي سالمت در استان ها برنامهپایش

  

  

  

  

  

به تصویب کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان و در  3/11/87نامه در تاریخ  آئین این

  .به تأیید  هیأت امناي دانشگاه علوم پزشکی رسید 7/4/88تاریخ 
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  سالمت استان گذاري سیاستدبیرخانه  نامه آئین

گذاري  مبتنی بر شواهد و خرد جمعی  در ارتقاي  به منظور کمک به  سیاست» گذاري سالمت استان دبیرخانه سیاست«

مند مصوبات کارگروه تخصصی سالمت و  و پایش نظام پیگیريبخشی،  تسهیل  ارتباط و مشارکت بین ،سالمت استان

تا به عنوان بازوي تصمیم ساز کارگروه تخصصی سالمت و امنیت  شوداندازي می اهرامناي دانشگاه  هیأتغذایی و امنیت 

گذاري را بر  مدیریت و هماهنگ سازي فرایند سیاست ،ه دانشگاه علوم پزشکیرییس هیأتو  امنا هیأت ،غذایی استان

و یاري گرفتن از  و امکانات شورایی موجود شبکه ذینفعان موریت، با شناختأبراي تحقق این م» دبیرخانه«. عهده گیرد

ي مطلوب را )ها سیاست( آورد و مداخله ها میشواهد کافی براي توصیف و تحلیل مسائل سالمت استان را فراهم   ،آنان

گاه و زیر دانش مدیریت رییسدر حوزه » دبیرخانه« .کند در چارچوب اسناد باالدستی و حوزه اختیارات استان پیشنهاد می

به کارگروه تخصصی سالمت و امنیت  »سند سیاست استانی«گیرد و محصول کار آن به صورت شکل می شخص اونظر 

پنج وظیفه زیر را بر عهده » دبیرخانه«. شوده  دانشگاه علوم پزشکی ارایه میرییس هیأتامنا و یا  هیأتغذایی استان و یا 

  :دارد

  :اي زیرمدیریت و هماهنگ ساختن کاره )الف

ل کلیدي سالمت استان یبندي مسا شناسایی و اولویت و رصد  وضعیت نظام سالمت استان  

 تحلیل و تدوین سند سیاست بخشی براي مسائل کلیدي نظام سالمت استان  

هاي مصوب استانی و ملی  پایش و ارزشیابی اجراي سیاست  

مؤثرهاي  خلهها بر سالمت و پیشنهاد مدا هاي دیگر بخش ثیر سیاستتحلیل تأ   

 بخشی بیني هماهنگ ها سیاستتدوین   

ي اصالحات نظام سالمت در سطح استان و شهرستان تدوین بسته

  آموزش و مشاوره  )ب

 ي مصوبها سیاستمشاوره دادن به تدوین کنندگان و مجریان  

 ها سیاستي توانمندسازي نیروها براي تدوین سند سیاست یا اجراي ها برنامهتدوین   

ي آموزش و توانمندسازي ها برنامهي در اجراي همکار  
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  پژوهش  )ج

نیاز دارد  ها آنسالمت به  گذاري سیاستهاي پژوهشی که  تدوین نیازها و اولویت

گذاري نظام سالمت استان   هاي مورد نیاز سیاست مدیریت و برون سپاري یا اجراي پژوهش

  ارتباط اري ربرق )د

ها سیاستان براي تصویب طلبی و جلب مشارکت ذینفع حمایت 

 ي استانی ها برنامهارتباط نظام مند با دبیرخانه و شوراي مشارکت مردمی در تنظیم اسناد سیاستی و  

 اطالع رسانی به مخاطبان  

اي و جهانی گذاري استانی به محافل ملی، منطقه معرفی دستاوردهاي سیاست  

 شود و داوري درباره محصوالتی که ارایه میمرتبط به مراکز » دبیرخانه«اطالعات مورد نیاز دادن سفارش.

  مستندسازي  )ه 

گذاري نظام سالمت استان ثبت و نگهداري اطالعات فرایند سیاست  

 يگذار سیاستانتشار عمومی محصوالت  فرایند  

همین دلیل  ي سالمت دارد و بهها سیاست مورد نیازشواهد  تأمینولیت سنگینی براي مسؤ» دبیرخانه«به این ترتیب این 

 نامـه  آئـین تشکیالت درخواستی براي آن براي چهـار سـال اول اسـتقرار چهـار کارشـناس ارشـد بـا معیارهـاي منـدرج در          

  .اي طراحی شده است دوره آموزشی یک ماههبراي توانمندسازي این کارشناسان  .است بینی شده پیش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به تصویب کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان و در  3/11/87نامه در تاریخ  این آئین
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  ت ي عمومی بر سالمها سیاستارزیابی اثرات  نامه آئین

براي  ها ناایجاد حساسیت در سازم

ولیت سالمت مردم پذیرش مسؤ

را افزایش  ها آنگویی اجتماعی  پاسخ

در تجربیات جهانی یکی از  .دده می

هاي ایجاد حساسیت، نهادینه کردن  روش

نهایی بر  ارزیابی اثرات«ابزاري به نام 

با  در اختیار   ها سازمان .است »سالمت

یا بعد از اجراي   گذاري پیش ازسیاستثیر آن بر سالمت مردم أي خود را  از نظر  تها سیاستند داشتن این ابزار قادر

  .به اجرا گذارندتر  سالم هاي سیاستبرقراري سیاست  ارزیابی  کرده و  تغییرات  الزم را  براي 

اي  نامه آیینامع سالمت استان ج ي و نظارت استانی طرحگذار سیاستدر کارگروه براي اولین بار در کشور به همین منظور 

بر سالمت  ها آن اثرات منفی یا مثبت منظري کالن استان از ها پروژهو  ها برنامهها،  سیاست نامه آیینبر پایه این  .تدوین شد

روش  ،مبانی نظري نامه آئیندر این  .شود ه مییگیري استان ارا مردم بررسی و پیشنهادات اصالحی به شوراي تصمیم

   .فنی آمده است عملر دستومالی و  تأمین ،فرایند کار ،ارزیابی و ارایه گزارش مراحل ،سیاستانتخاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مطالعه اثرات بخش روي سالمت     مفهومی  مدل  

   ، به ارتقاي سالمت مردم کمک می کندبخش ، سالمت مردم را به خطر می اندازدبخش

براثر  بخش 

  سالمت 

کارکنان

اثر بر 

محیط زیست

اثر بر سالمت 

مصرف کنند گان

محصوالت و 

 بخش خدمات 

همکاري  

  بخش براي 

کاهش بیماري ها 

کاهش عوامل خطر رفتاري 

هم پیمانی

  .به تصویب کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان رسید  3/11/87این آئین نامه در تاریخ
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  دستاوردها 

   قزوین سطح استان در )الف

ي سالمت استان ها شاخصارتقاي به منظور ي استان ها سازمان اجرا توسطبراي  پذیر امکاني ها طرح طراحی

سال آینده  5 در

نفر از کارشناسان معاونت  20و  )غیر دانشگاه علوم پزشکی(ي دولتی ها سازمانکارشناس از  30 توانمندسازي

بخشی  استان براي همکاري بیندانشگاه علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت  بهداشتی

 ي عمومی استان بر سالمت مردم ها سیاستنامه ارزیابی اثرات  نظام«تدوین و تصویب «

  ي ها سازمانبا هدف جلب حمایت مستمر  و ایجاد خود نظارتی توسط » گزاران سالمت پیام« نامه آئینتدوین

در سالمت مردم  مؤثر

 ي ترویج رفتارها ،ي استان در اطالع رسانیها رسانهبا هدف هماهنگی » رسانه حامی سالمت« نامه آئینتدوین

مرتبط با سالمت مردم استانموضوعات  در خصوص طلبی حمایتو  سالم

ي موجود مردمی ها شبکهدر برنامه جامع سالمت استان با هدف دسترسی به » مشارکت مردم« نامه آئیندوین ت

مشارکت در فرایند توسعه سالمت استان   و

 تصویب  ،براي ایجاد آمادگی و هماهنگی در تدوین» سالمت استان گذاري سیاستدبیرخانه « نامه آئینتدوین

 هیأتامناي دانشگاه و  هیأت ،کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی و نظارت کالن بر اجراي مصوبات

ه دانشگاه رییس

بر سالمت  مؤثرنقش رسانه  در پانزده حوزه از عوامل  اجتماعی  تعیین  

 شناسایی بیش از دویست شبکه انسانی و نود موقعیت براي ارتقاي سالمت مردم  

 بر سالمت  مؤثرتحلیل و پایش عوامل  ،ي توصیفمورد نارسایی اطالعاتی برا 250شناسایی بیش از  

 در سالمت استان  بخشی بین ریزي برنامهتدوین و آزمایش مدل همکاري و

 که براي هدایت » چالش هاي نگرشی و مهارتی در تدوین برنامه جامع سالمت استان«تهیه سندي با عنوان

.کشور مفید خواهد بود در استان قزوین و دیگر نقاطریزان  و برنامه دیگر کارشناسان

 ي سالمت ها برنامهتدوین و آزمایش مدلی براي نهادینه سازي

ها  هاي آموزشی توجیه و آموزش کارشناسان دیگر استان تدوین بسته

 کتابچه و ابزار کار  ،طراحی دوره توانمندسازي براي استقرار برنامه به صورت فیلم  
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 و استخراج  ضعف هاي این نظام در مقیاس استان » استان ارزشیابی نظام سالمت عمومی«آزمودن ابزار

رسانه و  ،شوراهاي اسالمی ،ها سمن(هاي مشارکت مردمی با استانداري و دانشگاه  نامه تدوین تفاهم

)روحانیون

سالمت استان  ریزي برنامههاي کارشناسان سطح ملی در  ارتقاي توانمندي

 المت در استان س ریزي برنامهتدوین الگوي تهیه گزارشات  

  کاربردهاي ملی و بین المللی ) ب

  حرکت بیش از پیش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سمت جایگاه تولیتی و حاکمیتی خود در

توانمندسازي مجریان استانی و  نظارت بر   ،و نظارت کالن با مشارکت نخبگان در سطح ملی گذاري سیاست

  گراستان و پرهیز از تدوین  مداخالت تمرکزي سطح پیامد و اثر در اها شاخص

  استفاده از این تجربه به عنوان یکی از الگوهاي توسعه سالم و معرفی در سطح کشورهاي منطقه  

هاي کشور از طریق یري و پاسخگویی اجتماعی در استانولیت پذافزایش مسؤ:  

  ها  یارهاي ارزشیابی استانداريي سالمت در فهرست معها شاخصگنجاندن .1

  و توسعه استان  ریزي برنامهدانشگاه علوم پزشکی استان در شوراي  رییسعضویت .2

  امناي دانشگاه علوم پزشکی هیأتعضویت استاندار در .3

ساز کارگروه  سالمت استانی به عنوان بازوي فکري و سیاست گذاري سیاستهاي  اندازي دبیرخانه راه.4

  دانشگاه علوم پزشکیه رییس هیأت امنا و هیأت ،سالمت و امنیت غذاییتخصصی 

  ها آن در میاني سالمتی در سطح اثر نهایی و ایجاد رقابت مثبت ها شاخصها از نظر  رتبه بندي استان.5

  ها  و وزارت بهداشت  در دانشگاه اندازي دبیرخانه و شوراي مشارکت مردمی راه.6

ها و  در استان )تپیوست سالم(بر سالمت  ي عمومیها ارزیابی اثرات سیاست نامه آئیناجراي .7

    نامه آئیناز این  مؤثرها در استفاده  توانمندسازي دانشگاه

و به تصویب رساندن آن در شوراي » ها در سالمت مردم خانه تعیین سهم و نقش وزارت«تکمیل طرح .8

  سالمت و امنیت غذایی استان  

پزشکی و انتخاب معاونان هاي علوم  رتبه بندي دانشگاهي ارزشیابی و ها روشبازنگري در معیارها و .9

بهداشتی 

 هاي علوم ابی سالمت سطح استانی در دانشگاهتعیین سهم ویژه براي تحقیقات سنجش وضعیت و ارزی.10

پزشکی
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  پیشنهادات ،هاي آموخته شده درس 

سـخاوتمندي و صـبر از طـرف دسـتگاه      ،احترام ،داشتن برنامه ،بخشی به شرط نقد پذیري جلب همکاري بین.1

   .شود مین پذیر میانجی امکا

تـالش    ،بـر سـالمت   مـؤثر ي سالمت در استان با رویکـرد عوامـل اجتمـاعی    ها برنامهدر سال هاي اول اجراي .2

اول اجـراي  هـا دردوره   ترین حالت حجـم تـالش   و در منصفانهت دارد بیشتري از طرف دستگاه میانجی ضرور

ویی اجتماعی توانمنـد و  از درون براي این پاسخگبنابراین دانشگاه علوم پزشکی باید  .است 30به  70 ها برنامه

 .ن دانشگاه در اجراي طرح بسیار مهم استاجلب مشارکت شوراي معاون ،در این تجربه .آماده شود

هـاي گونـاگون ایجـاد     و این احساس باید درمتولیان بخـش  یت داردهمابخشی  مالکیت برنامه در همکاري بین.3

انتظـار دارنـد     هاي مختلف معمـوالً  ست، گذشته از این، بخشنیه میانجی دستگا ي ، دیکته شدهشود که برنامه

  .از طرف دستگاه میانجی ارایه شود مؤثرشواهد علمی اثر عملکردشان بر سالمت  و مشاوره هاي 

  .جواب منطقی توام با نقد پذیري داد ي درگیرها  بخشباید به دیگر   تعبیربه .4

و اجتنـاب از  هـاي دیگـر    دسـتگاه  دیگـر  اي بـراي مـتهم کـردن    بهانـه بـر سـالمت نبایـد     مؤثرعوامل اجتماعی .5

  :پاسخگویی باشد چراکه

 و  شـود  مـی ي سالمت و رفاه اجتمـاعی  محسـوب   ها شاخصاقدام هر دستگاه به طورکلی در راستاي ارتقاي

انجـام  بر سالمت  مؤثرهاي زیادي در راستاي عوامل اجتماعی  حداقل پس  از انقالب اسالمی ایران  فعالیت

  . نیستموضوع جدیدي  پرداختن به این رویکردشده است و 

بر بخش میانجی است که این اثـرات را بـه    .بخش ها از اثرات کارهاي خود بر سالمت مردم کمتر خبر دارند

  . نشان دهد ها آن

 ـ     ،سـاله بایـد   5ي مـرگ و بیمـاري در اسـتان در دوره    ها شاخصبراي بهبود وم از راهبردهـاي سـطح دوم و س

ـ   )خدمات بهداشتی( لسطح او پیشگیريهمزمان با  )خدمات درمانی و توانبخشی( کـه   رااستفاده کـرد  زی

سـال اول اجـراي برنامـه تحقـق      5در عرض  ،ترین حالت اگر تغییر در محیط اجتماعی و رفتار مردم در سریع

ل دوم نمایان خواهد شد و سا 5در  )عوامل خطر بیماري و مرگ و میر(ي نهایی ها شاخصاثرات آن بر  ،یابد

به عبـارت دیگـر در نخسـتین     .له مهمی استأاین از نظر سیاسی و پاسخگویی اجتماعی متولیان سالمت مس

یکی از »  ها بیماريبیماریابی و غربالگري اختصاصی براي درمان «ساله اول سالمت استان  5ي جامع   برنامه
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و  ي بیمـه گـر  هـا  سـازمان  ،درمان و خدمات زیر مجموعه همکاري معاونت رو، از این. هاي مهم است اولویت

  .خواهد بودمؤثرنظام پزشکی استان در کنار معاونت بهداشتی بسیار 

بخشی نیـز بـا یـادگیري تـوام اسـت و بسـیاري از مشـکالت از طریـق همـین           همکاري بین ،مانند هر کار تیمی.6

جنبه توانمندسازي این همکـاري   ،ریزي برنامهي ها گروهو دبیران کار ها رییسبه نظر  .جلسات رفع شدنی است

بندي  دسته بندي و اولویت ،ریشه یابی علل ،لهأي توصیف مسها روش: بسیار برجسته تر بوده است بخشی بین

مفهـوم سـالمت و    ،برنامـه راهبـردي و عملیـاتی    میـان تفاوت قائل شدن  ،، استفاده از انواع راهبردهامشکالت

   ....بخشی و کاهش نگرانی در مورد امکان همکاري بین ،بر آن مؤثرعوامل اجتماعی 

 و )BMN(حداقل نیازهاي پایه   ،، روستاي سالم، شهر سالماولیه سالمت  ي مراقبتها برنامهدر  کشور، که اینبا .7

اندوختـه اسـت    ثر و مفیـد تجریبـات مـؤ    بخشـی  بینهمکاري چند برنامه دیگر و ) BDN(نیازهاي پایه توسعه 

ر سـطح اسـتان بایـد از فرصـت کـارگروه      کـم د  بیشتري ضرورت دارد و دستمقوله توانمندسازي هنوز در این 

به همین منظور مدل آزمـایش شـده در اسـتان قـزوین       .گرفته شودتخصصی سالمت و امنیت غذایی بهره کافی 

 نامـه  آئـین  گیـري  شـکل . سـت ها نادر دیگـر اسـت   درخور اسـتفاده سازي آن الگویی  براي تدوین برنامه و نهادینه

ي عمـومی اسـتان بـر    هـا  سیاسـت اثـرات   نامـه  آئیندر استانداري و  ها برنامهگزاران سالمت در کمیته پایش  پیام

  .خواهد بود بخشی بینسالمت از جمله راهکارهاي دیگري براي تقویت همکاري 

بوده  کشوريفقی در سطح مو هاي هبهورزان  و رابطین بهداشتی تجرب عملکرد که اینمینه مشارکت مردم  با در ز.8

در سطح استانی بـراي بـه کـار گیـري      ،سازند هاي مشارکت مردم هموار می مدل دیگراند و مسیر را براي ایجاد 

ي مختلـف  هـا  شـبکه در قالـب   را  مردم باید اجرا و پایش و ارزشیابی ابتدا ،ریزي برنامهنظرات مردم در مراحل 

در شـوراي مشـارکت مردمـی بتـوان سـطح       هـا  شـبکه هـاي   گی سرشاخهتا با استفاده از نمایند  سازماندهی کرد

 تشـکیل شـوراي مشـارکت مردمـی و دبیرخانـه آن در معاونـت بهداشـتی       . پوشش این مشارکت را افزایش داد

و  هدفمنـدتر  ،با مـردم ارتبـاط بهتـر   سازد که  این فرصت را براي حوزه سالمت فراهم می دانشگاه علوم پزشکی

نیازمند ایجاد تعادل و واقع بینی  ،رویکرد مشارکت مردم در قبال نقش حاکمیت استفاده از .تر برقرار کند وسیع

  اسـت کـه   که توانمندسازي و مشارکت مردم از طریق حاکمیـت و بـا صـرف منـابع از طـرف دولـت       رازی ،است

مشـارکت   گونـاگون بـراي  هـاي   فرصـت  و ایجـاد حاکمیـت  رو پیش از هر چیز تغییر نگاه  این از.شود میشروع 

  . یابد ضرورت می
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بـر سـالمت بـه صـورت تـدوین و تصـویب        مـؤثر نقش عملیاتی دانشگاه بـراي مداخلـه در عوامـل اجتمـاعی     .9

قراراسـت   جـامع سـالمت اسـتان    در برنامـه  .جایگاه برجسـته دارد  محور در این برنامه_ تهاي سالم نامه آئین

   .تدوین و یا  بازنگري شود نامه آئین 20حداقل 

 ،را هبـري  بـر سـالمت، یعنـی    مـؤثر نتـرل عوامـل اجتمـاعی    سه نقش اصلی دانشـگاه در ک ریزي  در این برنامه.10

ولین از ر از سـوي دانشـگاه و جلـب حمایـت مسـؤ     شروع کا. آزمایش شد طلبی حمایتدانش و  گري میانجی

ـ     بخشـی  بیناز طریق همکاري  ریزي برنامهطریق استانداري و تصویب  راي اثـرات سـایر   و ارایـه شـواهد قـوي ب

فراینـد را مـدیریت کنـد و     کلها روي سالمت مردم باعث شد تا دانشگاه بتواند با استفاده از این فرصت  بخش

در این سه مقوله بـه صـورت زیـر     را نقش دانشگاه در کمک به استقرار برنامه جامع سالمت استان .تداوم بخشد

    :توان دسته بندي کرد نیز می

  :رهبري )الف

ي هـا  شـاخص سـالمت اسـتان و    یتپاسخگوي اصـلی وضـع  «دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی از استاندار  یسری 

   :یابد هارجایگاه اهمیت میدرچ» مربوط

 و ارایـه نظـرات در مـورد     رییس دانشگاه بدون حضور فعال و مستمر  :و توسعه استان ریزي برنامهعضو  شوراي

  . امکان ایفاي این نقش نخواهد بود ردم و جامعه،بر سالمت م مصوبعمومی ي ها سیاستاثرات 

و  بـانوان  ،اجتمـاعی و فرهنگـی   ،ي تخصصی اسـتانداري بـه ویـژه امـور اقتصـادي و تولیـدي      ها گروهعضو کار

. یابد ، فرصت مشارکت میيیز به تشخیص استانداري و با حق رأن ها رییس دانشگاه در دیگر کارگروه. خانواده

دانشـگاه بـراي تـدوین برنامـه      ریـیس در ایـن جایگـاه    :مت و امنیت غذایی اسـتان دبیر کارگروه تخصصی سال

هـاي   مصـوبات و قـدردانی از دسـتگاه    پیگیـري  ،تشکیل جلسات هدفمند و نتیجه بخش ،بخشی بینهمکاري 

صرف این وقـت و انـرژي بـه    . که عواید آن به مردم خواهد رسیدموفق باید وقت و انرژي مضاعفی صرف کند 

  .هاي نخستین برنامه نقش تعیین کننده دارد طول سال ویژه در

 آورد که مقدمات اقدامات پشتیبانی براي کار در سطح استانی را فراهم می امنا هیأتعضو. 

تدارك خدمات جامع سالمت و ادغام آموزش و پـژوهش در خـدمات سـالمت     کننده دانشگاه  هماهنگ سیری

است؛

  پزشـک خـانواده و کارشناسـان بهداشـتی و     (ر در حـوزه سـالمت جامعـه    بـراي کـا   مؤثرتربیت نیروي انسانی

کند؛ و را مدیریت می )...متخصصین و
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 در » مشـارکت مـردم  «در حـوزه ریاسـت و    » سالمت اسـتان  گذاري سیاست«هاي دو دبیرخانه  ناظر بر فعالیت

   .دانشگاه استمعاونت بهداشتی 

   :میانجی دانش) ب

 طالعـاتی مـرتبط بـا    ابر سالمت در حیطه کمبودهاي  مؤثرزمینه عوامل اجتماعی توسعه تحقیقات  کاربردي در

  آن  

 تحقیقات امکان سنجی و پـایلوت توانمنـد    ،تحقیقات مشارکتی ،ي کار با مردمها روشتربیت محققانی که در

   .باشند

 مبتنـی بـر    ريگـذا  سیاسـت سالمت استان به عنوان واحدي که باید مقـدمات   گذاري سیاستاستقرار دبیرخانه

امنا و کارگروه تخصص سالمت و امنیت غذایی استان تحویل دهد  هیأت؛ به و مستند کندشواهد را فراهم آورد 

   .ي اصلی سالمت باشدها شاخصو ناظر بر پیشرفت استقرار مداخالت استان از طریق 

 ـ  ها گروهتقویت جتمـاعی خـود از طریـق    ولیت اؤي آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه براي ایفاي نقـش و مس

و مشکالت استخراج شده اهمیـت دارد   هدفهاي مرتبط با  ي انسانی توانمند و همچنین پژوهشتربیت نیرو

.یابد ي آموزشی پزشکی اجتماعی و دانشکده بهداشت بیش از پیش اهمیت میها گروهو براي 

   :طلبی حمایت) ج

حت پوشش خود تحقیق سفارش دهنـد و یـا در انجـام    پزشکان خانواده که بتوانند براي رفع  مشکالت منطقه ت

   .به کار گیرند طلبی حمایتآن مشارکت داشته باشند  و نتایج آن را براي 

بـه عنـوان هماهنـگ کننـده      )مرکـز بهداشـت اسـتان    رییسو ( دانشگاه علوم پزشکی انتخاب معاون بهداشتی

نشـگاه، ایـن معـاون بهداشـتی اسـت کـه        دا ریـیس در کنـار   .داردبسـیار   اهمیـت  بخشی بینعملیات همکاري 

تخصـص و تجربـه    .جامعه را بایـد هماهنـگ کنـد و اسـتقرار دهـد     هادات و تصمیمات مربوط به سالمت پیشن

مرکـز بهداشـت اسـتان     ریـیس مهمترین معیارهاي انتخـاب  از مرتبط به مدیریت سالمت جامعه و انگیزه کافی 

توانمندي نگرشی و عملیاتی معاون  ،بخشی بینمکاري بدون شک یکی از عوامل مهم در شکل گیري ه .است

.بهداشتی استان است

و بدون شک بر رند دا یف بودجه مشخصست که رداجرا هاي دولتی در دست یی در دستگاهها طرحو  ها برنامه

، در طرح تدوین برنامه جامع سالمت استان قزوین فرصت و منابع کافی براي گذارد می تأثیرسالمت افراد 

ین چن ،دارد قرارر تدوین آن ب ابنکه  وجود نداشت اما الزم است در هر برنامه جامعی ها طرحآوري این  جمع
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به ارتقاي کیفیت  ها برنامهارزشیابی همین  که اینضمن  .اري جلوگیري شودبررسی صورت گیرد تا از دوباره ک

  .کمک خواهد کرد در آیندهها طرح

باید به این مهم توجه کرد که  .دانند را غیر عملی می ها آناند و  خرده گرفته پیشنهاديي ها طرحاي بر حجم  عده

تصادفی اتفاق  آسا یا  سالمتی آن هم در سطح اثر نهایی،  بر اساس معجزه هاي ی از شاخصپیشرفت در یک

: سطح اثر چند الزام وجود دارد در شاخصجا به جا کردن مقادیر هر براي .افتد نمی

   .موظف هر کدام مشخص شده باشد سهمچند دستگاه به طوري که  بخشی بینر همکاري ایجاد و استمرا.1

  ي یک ساله ها طرحبه صورت پذیر هاي قابل پایش  شکستن برنامه به لقمه.2

 به منظور دستیابی به پیامد مورد نظر ها آنپایش مستمر محصوالت هر طرح و تلفیق .3

هر سازمان حداکثر و  ساله است پنج اي براي دورهمت استان قزوین در برنامه جامع سالپیشنهادي  يها طرححجم    

پروژه  3تا  2 ي ساالنه هر سازمان ها طرحمتوسط  .رساند ساله به انجام می 5تا پانزده پروژه را در طول برنامه   ده

   .خواهد بود بیشتر

 مدیریت زنجیره نتایج و  دانش ی کهیها با توجه به آموزهنیز تجربه شد و  ریزي برنامههمان طور که در این

ي ها شاخصهاي علوم پزشکی براي بهبود  دانشگاه ،گذارد ریزان حوزه سالمت می در اختیار برنامه ها شاخص

را طوري  »راهبردي دانشگاه ریزي برنامهشکل و فرایند « در ابعاد جسمی و روانی باید ها بیماريمرگ و میر و 

در این راه  .محدود به داخل دانشگاه علوم پزشکی نباشد صرفاً پذیر کانامي ها طرحتغییر دهند که در نهایت 

و  نندي تخصصی سالمت و امنیت غذایی در سطح استان استفاده کها گروههاي قانونی مانند کار از ظرفیتباید 

باید از  در سطح ملی نیز نهادهاي تولیتی و نظارتی .کلیه ذینفعان در اولویت را در تدوین برنامه مشارکت دهند

هاي علوم پزشکی برنامه استراتژیک استانی را در حوزه سالمت مطالبه کنند تا دامنه همکاري  دانشگاه

  .سترش یابدگ بخشی بین

زمان اجراي  در سه سال اول برنامه و شروع هم ها آنغربالگري براي شناسایی افراد در معرض خطر و درمان با در مجموع 

و توسعه دهنده  ها بیماريسواد بهداشتی مردم و مداخالت محیطی کاهنده عوامل خطر   مداخالت ارتقاء دهنده سطح

توان  ي سالمت اجتماعی و معنوي میها شاخصعوامل حفاظتی به ویژه فراموش نکردن مداخالت الزم براي ارتقاي 

 پنجدر دو برنامه دیگر  ها خصشاو زمینه براي بهتر شدن  بهبود یابدي سالمت در پایان برنامه ها شاخصامیدوار بود که 

    .هموار گردد 1404ساله تا ایران 
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.ایران، ویژه نامه پائیز
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