
  
 طرح جامع سالمت دانشگاه1389- 1390خالصه گزارش پروژه هاي سال 

0  

 

 

  
 
 

  دکتر سیدحسین قافله باشی استادیارگروه روانپزشکی  مجري پروژه  :
  دکترعباس وثوق مقدمناظر طرح  : 

  دکتر رفعت محبی فرپیام گزار سالمت :  
  خانم کالنتري -ایون کاکاوندکت - داریوش غیوري - دکتر منوچهر مهرام - دکتر مجید رجبی -لوچمحمد ابراهیم ساری پروژه: همکاران اصلی

  
  خالصه پروژه

شیوع رو به افزایش اختالالت روانپزشکی و مشکالت روانی در استان به علت آسیب هاي اجتماعی ، ضعف آموزش مهارت هاي زندگی بخصوص در 
ز مهم ترین ضرورت ها براي انجام گروه ها و جمعیت هاي آسیب پذیر و عدم پوشش خدمات سالمت روان در شهرهاي بزرگ ازجمله در شهر قزوین ا

است  این طرح است. براي بهبود خدمات سالمت روان و ادغام آن در نظام مراقبت هاي اولیه سالمت در شبکه هاي بهداشتی و درمانی راهبردي اساسی
ناسب  آن در شبکه هاي بهداشتی درمانی که در این طرح باتوجه به کاهش کارآیی خدمات سالمت روان در شهرها و روستاهاي استان به علت ادغام نام

بردي قصد برآن است که راهکارهاي مناسب براي ارائه خدمات سالمت روان بطور یک پارچه در شبکه هاي بهداشتی و درمانی پیشنهاد نماید. هدف کار
خدمات بهداشت روان در شبکه هاي بهداشتی  ادغام طرح ادغام خدمات سالمت روان در شبکه هاي بهداشتی و درمانی در سطح استان قزوین می باشد .

ک توانست شاخص هاي بهداشت روان را ارتقاء ببخشد ولی در سالهاي اخیر با توجه به چدرمانی کشور هر چند در ابتدا در سطح روستاها وشهرهاي کو
داشتی درمانی شهري خدمات سالمت روان به کاهش کارآیی این خدمات وعدم نظارت مستمر وهمچنین فقدان برنامه موثر وعملی براي شبکه هاي به

مورد  هیچ وجه توانایی برآورده کردن نیازهاي روزافزون مناطق شهري وروستایی راندارد وضرورت بازنگري در برنامه هاي ادغام خدمات سالمت روان
  مداخالت ارتقایی عبارتند از :توجه دست اندر کاران قرار گرفته است.

  روان در جمعیت شهري وروستایی مداخالت زیر صورت می گیرد.جهت ارتقاء خدمات سالمت 
  ان تشکیل کمیته بهداشت روان بطور منظم ومداوم در معاونت بهداشتی دانشگاه جهت برنامه ریزي وپیگیري فعالیت هاي مربوط به خدمات سالمت رو-1
  که از کمیته بهداشت روان استان مشخص شده است . تقویت مراکز بهداشت روان شهرستانها جهت مداخالت فعالیت هاي بهداشت روانی-2
–بهورز –مربیان بهداشتی –کارشناسان بهداشت –کارشناس بهداشت روان  –آموزش نیروهاي خدمت رسان در سطح بهداشت روان اعم از پزشک -3

  پرستار و بهیار جهت ارتقاء سطح کیفی 
ت ارتقاء سطح درمان و پیشگیري که منجر به کاهش شیوع وبروز اختالالت روانپزشکی استفاده از فعالیت هاي مردمی درسطح شهرها وروستاها جه-4

  می گردد.
آموزش عمومی بخصوص گروه هاي آسیب پذیر در رابطه با اختالالت روانپزشکی ومهارتهاي زندگی فعالیت هاي فوق در نهایت منجر به کاهش -5

  أسیب هاي اجتماعی وروانی می گردد .
خالت ذکر شده ضروریست در مرکز بهداشت استان ابتدا کمیته بهداشت روان مرکب از حداقل دو روانپزشک  وسه روانشناس وسه براي اسقرار مدا

هاي  کارشناس بهداشت روان به همراه معاون بهداشتی ومعاون درمان دانشگاه تشکیل تا نیازهاي مالی ونیروي انسانی وتسهیالت فیزیکی وزیر ساخت
هاجهت NGOجراید و –سازمان صدا وسیما –بهزیستی –آموزش وپرورش –ا پیش بینی نموده واز سایر سازمانها بخصوص استانداري اطالعاتی الزمه ر

   .فعالیت هاي مربوط به خدمات سالمت روان استفاده گردد به نحوي که  فعالیت هاي سالمت روان گسترش یابد  یهماهنگ
  

  قزوین ارتقاء ادغام خدمات سالمت روان در شبکه هاي بهداشتی درمانی استاني تدوین سند سیاست برا  عنوان پروژه:


