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، گردد برمي 1386تان قزوين به سال هاي اجرايي ابتكار طرح جامع سالمت اس زمينه

مديران ارشد استان موجب شد تا در يك برنامه عملياتي در اين سال توافق جمعي 

ريزي براي سالمت خود را تجربه كنند،  هاي استان در كنار مردم برنامه مدون دستگاه

هاي گذشته نماد كار تيمي در سطح استان و كشور  اين اقدام با استقرار برنامه در سال

شته سرمايه اجتماعي محسوب شده و به نوعي توانسته است در طول چهار سال گذ

براي اقدامات سالمت محور  در سطح استان را افزايش دهد و اين حداقل دستاوردي 

اين اقدام به عنوان يك ابتكار در  1388توان به آن تكيه كرد، در سال  است كه مي

نظام سالمت ملي به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و موجبات 

داشت و درمان مجلس و كارشناسان دفتر منطقه مديترانه شرقي بازديد كميسيون به

  .  فراهم آورد 1389سازمان بهداشت جهاني را  در سال 

هاي كاري متوليان اين طرح كه در قالب كميته راهبردي طرح جامع  يكي از  ارزش

بود، در همين » مستندسازي و بازخورد به مخاطبان«سالمت استان شكل گرفت 

اند كه پاسخگويي  به  رسانه، منتقدان و حاميان همواره سؤاالتي داشتهراستا اصحاب 

نمود، ضمن آن كه اين پرسش و پاسخ  سندي براي آيندگان فراهم  آنها ضروري مي

آورد تا همگان از  چند و چون طراحي و استقرار طرح جامع سالمت استان قزوين  مي

  . آگاهي يابند

شود تجربيات اين طرح حداقل در  نوشته مي اين متن 1391اكنون كه در تابستان 

چهار جلد كتاب به شرح زير تدوين و منتشر شده است، توزيع كتاب اول در سال 

  :موجب شد تا در چند استان نيز اين اقدام شروع شود 1388



  ؛ كتاب سبز 1387روش و نتايج برنامه جامع سالمت استان در سال  •
؛ 1389و 1388هاي  ده از آن در سالروش استقرار طرح جامع و تجربيات برآم •

  كتاب سفيد 
؛ كتاب 1390روش تداوم استقرار طرح جامع و تجربيات برآمده از آن در سال  •

 قرمز 

  راهنماي ميانجيان سالمت، ويژه اعضاي خانه مشاركت مردم در سالمت استان  •
فه كرد هاي سالمت محور هر دستگاه  را نيز اضا هاي پروژه به منابع فوق بايد گزارش 

خوشبختانه حاصل جمع اين تجربه توسط گروه . كه در حال ويرايش و انتشار است
ها و حمايت وزارت بهداشت،  مشاورين و با همت مسؤوالن استانداري، دستگاه

تبديل شده » مديريت سالمت همه جانبه استان«نامه  درمان و آموزش پزشكي به نظام
نامه اجرايي است كه  و بيش از بيست شيوهنامه  نامه شامل يك آيين است، اين نظام

مقرر گرديده است پس از نظرخواهي در سطح ملي به تصويب مراجع مرتبط در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين شوراي عالي سالمت و امنيت 

ها ابالغ گردد، همزمان بسته توانمندسازي  غذايي كشور برسد و به ساير استان
ها با مشاركت مؤسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري  استانداريها و  دانشگاه

نامه مذكور،  آموزش  اسالمي ايران آماده شده است تا در صورت تصويب و ابالغ نظام
  . ها و انتقال تجربيات مجموعه استاني در اين زمينه آغاز گردد دانشگاه

ا مطالعه آن سهم رود كه ب كتابچه حاضر يكي از ابزار پاسخگويي است و اميد آن مي

هاي آتي افزايش يابد و اين همكاري جمعي و  ها و سال مشاركت كليه ذينفعان در ماه

  .دستاوردهاي آن به فراموشي سپرده نشود
 

  گذاري سالمت استان قزوين دبيرخانه سياست

  )كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استانداري قزوين(
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  )1388-1394(طرح جامع سالمت استان قزوينپرسمان 

  )ضرورت، چگونگي و دستاوردها(
 

  ؟ شروع شدطرح جامع سالمت استان قزوين به چه دليلي ) 1ؤال س

سالمتي حداقل سه بعد جسمي، رواني و ) 1948(مطابق تعريف سازمان جهاني بهداشت 

هاي اخير بعد معنوي سالمت توسط كشورهاي پيشرو  در سال. شود اجتماعي را شامل مي

سطح سالمت . المللي تحقيقات بسيار به دنبال داشته است نيز مطرح شده و در سطح بين

سطح سالمت هر فرد به هر ميزان كه . شود يري ميهر فرد در اين چهار بعد اندازه گ

  : اي است باشد، در نتيجه تعامل سه دسته عوامل يا علل ريشه

  %  50با سهم حدود : عوامل اجتماعي و محيطي .1

  % 30با سهم حدود ): شيوه زندگي فرد در جامعه (عوامل رفتاري .2

  % 20با سهم حدود : عوامل ژنتيكي و بيولوژيكي .3

سطح سالمت افراد جامعه را افزايش دهيم بايد در سه حيطه مداخله  حال اگر بخواهيم

  : كنيم

اقتصاد، اشتغال، مسكن، (بهبود وضعيت اجتماعي و محيط زندگي افراد جامعه  .1

  ؛ )امنيت غذايي، رفاه و آزادي اجتماعي، تفريحات و امنيت

، آموزش و ترويج رفتارهاي سالم جسمي، رواني(تغيير در شيوه زندگي افراد  .2

  ؛)اجتماعي و معنوي

هاي زيادي رخ  در اين حيطه با اين كه پيشرفت(تغييرات ژنتيكي و بيولوژيكي  .3

  ).داده اما هنوز براي مداخله در سطح اجتماعي دانش و تجربه كافي وجود ندارد

سؤال اين است كه با توجه به علل و مداخالت ياد شده، مسؤول سالمت كيست؟ جواب 

همه . كاهش يا افزايش سطح سالمت مسؤوليت داريم روشن است همه با هم در
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  )1388-1394(طرح جامع سالمت استان قزوينپرسمان 

  )چگونگي و دستاوردهاضرورت، (
 

نهادهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي در سالمت مردم نقش دارند و اين نقش خود را از 

براي ) سالم يا ناسالم(، ايجاد محيط كار )سالم يا ناسالم(طريق خدمات و محصوالت 

البته اين مهم در  .كنند بر محيط زيست ايفا مي) مفيد يا مخرب(كاركنان خود و اثر 

هاي سالمت خود شهروندان دو محور اقدام براي بهبود  كنار تكاليف و مسؤوليت

هاي علمي از آن به عنوان دو  شود كه در كتب و گزارش سالمت مردم محسوب مي

طرح جامع سالمت استان قزوين به همين دليل و براي . شود شكن ياد مي بازوي فندق

  .شروع شد 1386ي اولين بار در كشور از سال پياده كردن اين رويكرد برا

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
 

  

 ابعاد سالمت و عوامل مؤثر بر آن

 

 

 بعد جسمي 

 بعد رواني

 بعد اجتماعي

 بعد معنوي

 عوامل محيطي

 عوامل رفتاري
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   ؟اين رويكرد چگونه به رفع مشكالت سالمت حال حاضر كمك كند) 2 سؤال

  ايم  در طول سه دهه گذشته، دستاوردهاي مهمي در ارتقاي سالمت مردم كشورمان داشته

كه الگويي مثال زدني در سطح (بهداشتي درماني كشور هاي  ايجاد و توسعه شبكه

هاي واگير دار در كشور كنترل  موجب شد كه بخش زيادي از بيماري) جهاني است

 73تا  72سال به حدود  55كن شود، اميد به زندگي مردم كشور از  شده و حتي ريشه

ن كاهش يابد، سال برسد، بهداشت مادر و كودك بهبود يابد و در نتيجه مرگ و مير آنا

ها  ، بيمارستان...)پزشك، پرستار، متخصصان و(هاي فراوان، نيروي انساني  زير ساخت

  .هاي فراوان براي بهبود دسترسي مردم ايجاد شود  و دانشكده

هاي بهداشتي در كليه سطوح، در  روزي نظام سالمت و شبكه هاي شبانه رغم تالش علي 

ضع مطلوب قرار ندارند، به ويژه هاي سالمت كشور، در و حال حاضر شاخص

چاقي، ديابت، بيماري مزمن تنفسي، (هاي غيرواگيردار  هاي مربوط به بيماري شاخص

و  HIVاز جمله عفونت (هاي واگيردار  ، برخي بيماري...)هاي قلبي و مغزي و سكته

، اختالالت )از جمله حوادث ترافيكي خودرو و موتوسيكلت(ها  ، انواع آسيب)هپاتيت

از جمله طالق، خشونت خانگي، (هاي اجتماعي  ني از جمله افسردگي، انواع آسيبروا

  ...).اعتياد، جرم ها و

ها را بررسي كنيم به همان سه دسته علت  اگر بخواهيم علت مطلوب نبودن اين شاخص 

ديگر رويكرد گذشته نظام سالمت، كه در . رسيم و مداخالت مندرج در سؤال يك مي

بر توان بخش سالمت تكيه داشت براي پاسخگويي به نيازهاي سالمت  بهترين حالت تنها

هاي جامعه محور استفاده  هاي جمعي و روش و بايد از همكاري كافي نيستجامعه 
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  )چگونگي و دستاوردهاضرورت، (
 

  .كرد

» » » » همه با هم براي سالمت همههمه با هم براي سالمت همههمه با هم براي سالمت همههمه با هم براي سالمت همه««««طرح جامع سالمت استان قزوين با به كارگيري رويكرد  

  : به دنبال دو هدف كلي بوده است

ي سالمت استان قزوين در ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و ها بهبود شاخص .1

  معنوي

  ارايه الگويي استاني در ارتقاي سالمت مردم با كاربرد ملي  .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)  1404لغايت  1387(الگوي مفهومي طرح جامع سالمت استان قزوين 

  
پيام گزاران سالمت 

ارتقاي سواد سالمت
شهروندان 

تسهيالت محيطي  
سالمت محور

غربالگري سالمت 
شهروندان 
و مراقبت  

خانه مشاركت مردم استان 

اتاق فكر سالمت استان 
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  )ضرورت، چگونگي و دستاوردها(
 

   ؟چيست» همه با هم براي سالمت همه«رويكرد ) 3ال ؤس

اين عبارت فارسي از دو رويكرد مهم ارتقاي سالمت تشكيل شده است كه در سي سال 

گذشته مكرر در منشورهاي بين المللي سالمت تاكيد و يادآوري شده است اما هيچ گاه 

به اندازه دهه حاضر،كشورها سعي و جديت در استقرار آن نداشته اند هرچند تالش هاي 

  : اين دو رويكرد عبارت است از. است جزيره اي و منطقه اي وجود داشته

مشاركت كليه نهادهاي دولتي، خصوصي و غيردولتي در ارتقاي  ::::همه با همهمه با همهمه با همهمه با هم .1

  سالمت مردم 

سالمت حقي همگاني است و توجه به سالمت همگان به معناي  ::::سالمت همهسالمت همهسالمت همهسالمت همه .2

هاي مردمي  عدالت در سالمت است زيرا برخورداري از سالمت حق همه گروه

جنسيتي، سني، جغرافيايي، فرهنگي و قوميتي، اقتصادي، هاي  است و تفاوت

  . مندي از خدمات سالمت باشد نبايد موجب نابرابري در بهره... شغلي و
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  )چگونگي و دستاوردهاضرورت، (
 

   چيست و چگونه استقرار يافته است ؟ دوره زماني انجام طرح ) 4سؤال 

كه به  1386بعد از سال . سالنماي طرح جامع سالمت استان در صفحه بعد آمده است

 300حدود  1387گيري تعهد مديران ارشد براي انجام اين اقدام گذشت، سال  شكل

ها  متشكل از نمايندگان دستگاه(كارگروه استاني  18نفر از كارشناسان استاني در قالب 

هاي فعلي  سال تدوين كردند و با توجه به شاخص 5اي برنامه سالمت استان را بر) و مردم

سالمت استان در بعد رواني و جسمي و اجماع كارگروه تخصصي دورنمايي براي 

شود كه استان قزوين در  بيني مي بر اساس اين دورنما  پيشتدوين و تصويب شد،  1404

دورنماي  ود را درسال با بهبود پنج رتبه خ 5ساله متوالي  بتواند در هر  5سه برنامه 

  . استان برتر در سالمت ساكنين خود قرار دهد 5جزء  1404

هاي موجود  هاي رايج و برنامه برنامه تدوين شده چند ويژگي داشت كه آن را از روش

  : كرد جدا مي

مشاركت همه ذينفعان اعم از استانداري به عنوان محور اصلي و نهادهاي دولتي و  .1

گاه علوم پزشكي به عنوان متولي اصلي صرفاً به عنوان دانش. غيردولتي وجود داشت

  .ها حضور داشته است مشاور و دبير جلسات در كارگروه

تكاليف و اهداف هر دستگاه و هر حيطه مشخص شد، سالمت در هر چهار بعد آن  .2

 ) از جمله كارگروه سالمت معنوي(ريزي شد  برنامه

انجام شد از ) تدايي يا ميانيو نه اب(هاي نهايي  ها در سطح شاخص گذاري هدف .3

   ها، بهبود نشاط و سرمايه اجتماعي ها و آسيب ها، مرگ جمله كاهش بيماري

هاي سالمت محور متنوع مشخص شده بود كه محل  در برنامه مصوب اهداف و پروژه



 

 

  17 
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  )ضرورت، چگونگي و دستاوردها(
 

با هدايت و مشاوره مديريت بودجه . هاي استاني نامعلوم بود تأمين مالي آنها براي دستگاه

 ايجاد شد كه 1388ها در سال  ري مدلي براي تأمين و تخصيص منابع مالي پروژهاستاندا

  .خود از ابتكارات طرح جامع استاين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سالنماي برنامه جامع سالمت استان قزوين

 

 

                برنامه پنجم توسعه
 

 

1394 

1393 

1392 

1391 

1390 
        برنامه چهارم توسعه

 
 

1389 

1388 

1387 

1386 

 

 توسعه خدمات مستقيم سالمت  محور: پيام رساني، مداخالت سالمت محور و غربالگري  .1

 نهادينه سازي تجربيات: پيام گزاران، خانه مشاركت، دبيرخانه سياست گذاري  .2

 تداوم ظرفيت سازي دروني دانشگاه و دستگاه ها تا سطح شهرستان ها و بخش ها .3

 تداوم و تقويت همكاري دستگاه ها براي سومين سال و وزارت خانه هاي متناظر .4

افزايش تحرك، بهبود تغذيه، كاهش چاقي، كاهش سيگار  و سوءمصرف مواد، 

 كاهش افسردگي، كاهش حوادث، ارتقاي سالمت اجتماعي

 ظرفيت سازي دروني دانشگاه  .1

 تداوم همكاري دستگاه ها  و وزارت خانه هاي متناظر .2

 جلب همكاري بخش هاي مرتبط وزارت بهداشت  .3

 جلب همكاري اليه دوم سازمان ها ( سالمت اجتماعي و معنوي)  .4

 محوريت شهرستان ها و فرمانداري ها در اولويت هاي سالمتي سال  .5

 

  پروژه مقدماتي در حيطه هاي:160تعريف 

ها و بسته خدمات و منشورهاي رفتاري،  ها، سنجش وضعيت پايه، طراحي نظام نامه نييآ

 گزاران و مجريان ( جلب حمايت ملي)  توانمندسازي پيام

تدوين برنامه عملياتي و جلب حمايت براي تأمين منابع، تنظيم تفاهم نامه ها و موافقت نامه هاي 

 بودجه، تشكيل خانه مشاركت مردم و دبيرخانه سياست گذاري استان

شكل گيري همكاري بين بخشي، توانمندسازي و برنامه ريزي بخش ها، تشكيل خانه مشاركت 

 مردم و دبيرخانه سياست گذاري استان

 جلب حمايت و شكل گيري تعهد مديران ارشد استان
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  )چگونگي و دستاوردهاضرورت، (
 

 1388از ديگر اقدامات سال (ايجاد و استقرار اين مدل خود يك سال به طول انجاميد 

ساختار معين براي اجراي برنامه بود كه در قالب خانه مشاركت مردم، طراحي و استقرار 

 بر اساس مدل طراحي). گزاران سالمت انجام شد گذاري سالمت و پيام دبيرخانه سياست
دستگاه استان تأمين منابع شد كه با مدل مديريت پروژه  20پروژه در  160شده، حدود 

هاي  هم با مجري، وجود ناظر و ارايه گزارشاز مرحله شناسنامه پروژه، قرارداد يا تفا(

ها از نظر ميزان كاربردي شدن به سه دسته سبز، زرد و  پروژه. به اجرا رسيد) مكتوب

نكته مهم اين بود كه اغلب . بندي شدند و مراحل كاربست نتايج آنها آغاز شد قرمز دسته

چراكه براي هر اقدام  هاي بسترساز بود هاي سال اول اجراي برنامه از جنس پروژه پروژه

نامه اجرايي آن مشخص  بايست ابتدا زنجيره عمليات و شيوه وسيع و جامع در جامعه مي

  : به نمونه زير توجه كنيد. شود
) 1394(ساله پنجم  5هاي سالمت در انتهاي برنامه  براي بهبود شاخص طبق برنامه بايد«

نامه  كار نيازمند آن بوديم كه از يك شيوهغربالگري جمعيتي در سطح استان انجام شود، براي اين 
هاي غربالگري در كشور تاكنون  جستجوي مشاورين اين نتيجه را داد كه برنامه. علمي تبعيت كنيم

گرفته است لذا براي اين كه به شيوه  اي صورت مي به صورت مقطعي، موردي و جزيره
متون علمي دست يابيم  غربالگري مناسبي براي كليه عوامل خطر بيماري توصيه شده در

پايلوت اين مدل پس از . اي طراحي شد كه خود اين الگو يكي از ابتكارات طرح جامع بود پروژه
به طور خالصه در زمان تهيه اين مستند . در محمديه آغاز شد 1390بسترسازي الزم در بهمن 

گذاري  انه سياستنتيجه قابل قبولي ارايه كرده بودند، در دبيرخ1390هايي كه در سال  پروژه
ها به مصوبه اجرايي تبديل شد كه در سه جلسه متوالي كارگروه در  استان با مشاركت خود دستگاه

  ».رسد شش ماه گذشته به طور تدريجي به تصويب مي
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    دستاوردهاي طرح تاكنون چه بوده است ؟) 5 سؤال

كنندگان در مقطع فعلي به  رسد مهمترين دستاوردهاي طرح از زبان مشاركت به نظر مي

 :  شرح زير بوده است

ريزي،  ارايه الگويي براي كار جمعي در حوزه سالمت استاني ازجمله شيوه برنامه .1

  هاي سازماندهي، رهبري و نظارت استاني از جمله شيوه تشويق و ارزشيابي روش

 : افزايش سرمايه اجتماعي در زمينه تحول سالمت استان به داليل زير .2

كار جمعي در حوزه نهادهاي دولتي و افزايش اعتماد براي انجام كارهاي تمرين  �

هاي  گزاران سالمت دستگاه مشترك و تيمي بيش از پيش به ويژه با حضور پيام

 استان

شروعي مقدماتي براي افزايش همكاري و اعتماد ما بين مردم و مسؤولين در  �

  ن در سالمت گيري خانه مشاركت مردم استا حوزه سالمت به دليل شكل

هاي توسعه استان و تغييرات  هاي گفتگوي بخش سالمت با ساير بخش بهبود روش .3

 : هاي بهداشتي  ساختاري و عملكردي در سطح دانشگاه علوم پزشكي و شبكه

  استقرار دبيرخانه سياست گذاري سالمت با ساختار و تشكيالت مصوب  �

رچه و ساماندهي اسناد تدوين و اجراي نظام نامه برنامه ريزي عملياتي يكپا �

 باالدستي در برنامه راهبردي دانشگاه 

ايجاد شوراهاي ديده باني ، سالمت روان ، پيوست سالمت ، شوراي پيام رسان ،  �

 ...انديشگاه سالمت و 
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شعبه موسسه ملي تحقيقات سالمت (ايجاد ايستگاه تحقيقات سالمت قزوين  �

ري در سطح ملي و جلب حمايت براي افزايش تاثير گذا) جمهوري اسالمي ايران 

 ها براي استان 

 استقرار مركز اسناد راهبردي سالمت در دبيرخانه سياست گذاري سالمت �

  ها  بهبود دانش و نگرش سالمت محور كار كردن در دستگاه .4

ايجاد تسهيالت سالمت محور از قبيل جاده تندرستي، تلفن مشاوره تكامل  .5

كه مشروح اين محصوالت در كتاب ...كودكي، پاتوق محله ، شوراي محالت و 

  .  قرمز و سفيد از مجموعه گزارشات طرح جامع منتشر شده است 

طراحي و استقرار پايلوت برنامه غربالگري جمعيتي و مراقبت متعاقب در شهر  .6

  محمديه 

فراهم آوردن بسترهاي استقرار برنامه پزشك خانواده و نقشه تحول نظام سالمت  .7

  كشور 

رساني سالمت از طريق مجاري معين از جمله  ير مستمر پيامفراهم آوردن مس .8

روستاي كشور و توزيع دفترك هاي  360شهر و  25تابلوهاي نصب شده در 

 سالمت

هاي جغرافيايي سه گانه  ريزي و نظارت بر بهبود سالمت در حيطه گسترش برنامه .9

پنج شهرستان ، نوزده بخش و پنجاه دهستان از طريق بازنگري و يا ايجاد 

 هاي توجيهي و آموزشي براي هر يك از آنها  هاي مذكور و تدارك برنامه نامه آيين
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سالمت از جمله استقرار مصاديق عملي از توجه بعد سالمت معنوي در نظام  .10

خدمات مشاوره معنوي در بيمارستان كوثر و تشكيل شوراي سالمت معنوي 

 استان 

در برنامه پنجم توسعه (استقرار مدل ارزيابي اثرات سالمتي برنامه ها و سياست ها  .11

 به عنوان اولين استان ) كشور با عنوان پيوست سالمت نام گذاري شده است 

 : ر بخش هاي استان از قبيل تشويق و تاثير بر ساي .12

  تدوين سند سالمت اجتماعي استان  �

  تدوين سند پيشگيري از فقر  �

ساماندهي اسناد باالدستي ساير دستگاه از قبيل ايجاد نظام رصد پيشرفت اسناد  �

  توسعه استان در استانداري 

 : در سطح ملي به شرح زير بوده است  مدت دستاوردهاي كوتاه  .13

ريزي در تـدوين پـيش نـويس هـاي برنامـه پـنجم        استفاده از مدل و تجربيات برنامه �

 توسعه  وزارت بهداشت 

هـاي   ارزيابي عملكرد شوراهاي سالمت و امنيت غـذايي اسـتان  اجرا و اتمام طرح  �

 اندازي اين شوراها  از بدو راه كشور

و  مت جامعـه هاي كشور در سال تعيين نقش و سهم وزارت خانهاجرا و اتمام طرح  �

 ها  تدوين دستورالعمل ارزيابي اثرات سالمتي سياست

بخشـي كنتـرل عوامـل اجتمـاعي      برنامه همكاري بين تدوين«پيشنهاد اجراي طرح  �

  »در جمهوري اسالمي ايران ثر بر سالمتؤم
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  :  طلبي براي حمايت .14

  ها  هاي سالمت در فهرست معيارهاي ارزشيابي استانداري گنجاندن شاخص �

  ريزي و توسعه استان  عضويت رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان در شوراي برنامه �

  )به انجام رسيده(عضويت استاندار در هيأت امنا  �

گذاري سالمت استاني به عنـوان بـازوي فكـري و     هاي سياست اندازي دبيرخانه راه �

ساز براي كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي  هيات امنا دانشگاه،  سياست

  هيأت رئيسه 

 : پيشنهاد اجرا و يا استقرار طرح هاي زير .15

بت مثبت هاي سالمتي در سطح اثر و ايجاد رقا ها از نظر شاخص بندي استان رتبه �

 ها بين آن

  ها و شهرستان هاي كشور  سنجش وضعيت كاركردهاي سالمت عمومي استان �

  ها و وزارت بهداشت  اندازي دبيرخانه و شوراي مشاركت مردمي در دانشگاه راه �

در ) پيوست سالمت(ها بر سالمت  نامه ارزيابي اثرات سالمتي سياست استقرار آئين �

  ها  ها در زمينه روش انجام اين پروژه ها و توانمندسازي دانشگاه استان

هاي علوم پزشكي  هاي ارزشيابي و رتبه بندي دانشگاه بازنگري در معيارها و روش �

 و انتصاب معاونين بهداشتي 

تعيين سهم ويژه براي تحقيقات سنجش وضعيت و ارزيابي سالمت سطح استاني  �

 هاي علوم پزشكي در دانشگاه
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   ؟اين طرح چيستنفع مردم از اجراي ) 6 سؤال

طرح جامع سالمت استان براي بهبود : جواب اين سؤال در يك عبارت روشن است

شود كه با اجراي اين طرح اولين آثار آن به  بيني مي پيش. شرايط زندگي مردم استان است

و ايجاد ) مثال افزايش تحرك بدني(هاي رفتاري شهروندان  صورت بهبود شاخص

در پايان برنامه پنج سال ) مانند احداث جاده تندرستي(ورتسهيالت اجتماعي سالمت مح

به اين منظور مردم سه دسته خدمت كلي را لمس و دريافت . ديده شود) 1394(اول

  : كنند مي

هاي  از جمله تابلوي(هاي متنوع  ريزي شده از راه مستمر و برنامه هاي سالمتيهاي سالمتيهاي سالمتيهاي سالمتي    پيامپيامپيامپيام .1

  شروع شده؛ 1390از سال ): سالمت در شهرها و روستاهاي استان

براي مطلع كردن شهروندان از عوامل خطر بيماري  غربالگري جمعيتي سالمتغربالگري جمعيتي سالمتغربالگري جمعيتي سالمتغربالگري جمعيتي سالمت .2

 1390در شهر محمديه به عنوان پايلوت از (فردي و شروع مراقبت درماني از آن 

در همه شهرها و روستاهاي استان  1390روع شده و قرار است تا پايان سال ش

  صورت گيرد؛    

قوانين و مقررات افزايش دهنده سالمت، : مداخالت و تسهيالت سالمت محورمداخالت و تسهيالت سالمت محورمداخالت و تسهيالت سالمت محورمداخالت و تسهيالت سالمت محور .3

ايجاد تسهيالت و محصوالت سالم، حفظ محيط زيست، افزايش امكانات 

و افزايش اقدامات سالمت ها  تفريحي و نشاط، بهبود اجراي وظايف اصلي دستگاه

به دليل اين كه اعتقاد بر اين است كه اگر هر دستگاهي كار (ها  محور دستگاه

 خود را خوب انجام دهد سهم خود را در ارتقاي سالمت مردم ايفا كرده است؛ 
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 : به عنوان نمونه

آموزان را در  اگر سازمان آموزش و پرورش استان خدمات مشاوره افت تحصيلي دانش«

آموز ترك تحصيلي  ليه مناطق استان توسعه كمي و كيفي دهد با تعداد كمتري دانشك

دانيم كه آموزش و سواد كم با سطح پايين سالمت همراه  مواجه خواهيم شد و البته مي

  » .بوده و اين افراد مستعد انواع خطرات سالمت هستند

هاي با هم  يد زيرساختشود و با اقدامات اجتماعي ماندگار و مؤثر يك شبه ايجاد نمي

هاي  كار كردن فراهم شود به طوري كه هم مسؤوالن و هم مردم تكاليف و مسؤوليت

خود را در ارتقاي سالمت شهروندان پذيرفته و در عمل به كار بگيرند، البته همواره كليه 

هاي اقتصاد،  اي از عوامل بيروني شامل بحران هاي توسعه هاي جامع و برنامه طرح

پذيرند و بسته به دورانديشي  المللي و زيست محيطي اثر مي ، سياسي، بيناجتماعي

تواند  هاي مي هاي مردمي تأثير اين عوامل بر اهداف برنامه خبرگان و مسؤوالن و گروه

از زمان شروع برنامه در سطح استان نيز اتفاقات اجتماعي، . محدود يا مخرب باشد

اده است كه بدون شك در پيشبرد برنامه تأثير المللي مهمي افت سياسي، اجتماعي و بين

  . گذاشته است
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  )ضرورت، چگونگي و دستاوردها(
 

   شود؟ ميها در اين طرح چگونه تعريف  دستگاهنحوه همكاري ) 7 سؤال

ها تكليف  بخشي است، اساساً در اين طرح براي دستگاه نكته مهم ادبيات همكاري بين

سهم خود در سالمت ها هستند كه با درك مسؤوليت و  تعيين نشده و اين خود دستگاه

ريزي و اقدام مي كنند و در صورت بروز چالش از بخش سالمت كمك  مردم برنامه

  :گيرند البته ساختارهاي عملياتي هم براي اين موضوع وجود دارد مي

متخصصان و كارشناساني هستند : ها گزاران و مشاورين سالمت دستگاه ايجاد پيام .1

با رويكردهاي سالمت محور نيز آشنا بوده و اند اما  كه در حوزه دستگاه خود خبره

هاي گذشته به طور تئوريك و عملي كسب دانش، نگرش و مهارت  درطول سال

اند؛ براي اين گروه نظام ايجاد، توسعه و انگيزش  در زمينه ارتقاي سالمت داشته

  ).گزاران دانشگاهي هم وجود دارند پيام(تعريف شده است از جمله ديپلم سالمت 

گزاران سالمت دستگاه براي مرور فرايند اصلي سالمت محوري  ماهانه پيامجلسات  .2

ها و مصوبات؛ در حقيقت اليه دوم نماد  دستگاه و نظارت بر روند اجراي پروژه

بخشي بعد از كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي اين گروه  همكاري بين

 . هستند

هاي سالمت محور هر دستگاه دولتي  قبل از شروع هر سال براي تعيين پروژه .3

نامه  شود كه نمود اوليه آن به صورت تفاهم مطالعات و مذاكراتي انجام مي

همكاري سه جانبه و يا بيشتر بوده كه مفاد آن در تخصيص نامه بودجه دستگاه 

 .    شود درج مي
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هاي  نامه پروژه برمبناي اين آيين: متنامه پيوست سال طراحي و استقرار آيين .4

  .اي مهم استان ملزم به تدوين پيوست سالمت قبل از اجراي آن هستند توسعه

مصوب (هر ساله بر اساس ده معيار : هاي سالمت محور نامه تشويق دستگاه آيين .5

هاي دولتي استاني ارزيابي شده و سه دستگاه براي  دستگاه) كارگروه ساغ استان

  .گردد ندار معرفي ميتشويق استا

گزاران سالمت، براي سالمت محوري  اي با مشاركت پيام منشورهاي جداگانه 

  . گزاران در حال طراحي است ها در حال تعريف بوده و ديپلم سالمت براي پيام دستگاه
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   ؟شيوه مشاركت مردم در اين طرح چگونه تعريف شده است) 8 سؤال

رساني به آنها، مشاوره  اطالع« ي  مردم در پلكاني شامل سه پله مطابق تعريف مشاركت

اين مشاركت نبايد . شود تعريف مي» گرفتن از مردم و شريك كردن در خطرات و منافع

فقط به گرفتن اطالعات آماري از مردم و يا مشاركت مالي محدود شود؛ شكلي از 

دم بايد طوري سازماندهي مر. هاي مردمي كه بيشتر در كشور ما نمود دارد مشاركت

زمان نيازسنجي و : شوند كه در كل فرايند اقدامات توسعه جامعه، مشاركت داده شوند

بهترين حالت سپردن مسؤوليت . ها ريزي، اجرا و ارزشيابي و نهادينه سازي برنامه برنامه

در طرح جامع سالمت استان براي . به آنها است كه همان مشاركت در پله سوم است

در مرحله نيازسنجي سالمت از سه روش  1387اندهي مشاركت مردم از همان سال سازم

 : استفاده شده است

  هاي مردمي در پنج شهرستان استان طي تحقيق كيفي  آوري نظرات گروه جمع .1

  گانه  18هاي  هاي مردم نهاد منتخب در كارگروه مشاركت سازمان .2

 دريافت نظرات نمايندگان منتخب مردم استان در  مجلس شوراي اسالمي  .3

هاي مردم نهاد،  گيري مشاركت چهار گروه شامل روحانيون، سازمان شكل .4

  نامه همكاري شوراهاي اسالمي شهر و روستا و اصحاب رسانه در قالب ميثاق

استان بعد از سال در ادامه اين مسير و براي سازماندهي پايدار مشاركت مردم در سالمت 

طراحي و مصوب كارگروه ساغ استان شد » خانه مشاركت مردم«، مدلي به نام 1387

 :در سه سطح مشاركت دارند) كادر روبرو(گروه مردمي  21كه در آن نمايندگان 
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  )در قالب شوراي مشاركت مردم(نماينده منتخب استاني : سطح اول �

  )ان مردمي شهرستانميانجي(نماينده منتخب شهرستاني : سطح دوم �

  هاي مخاطب ميانجي  گروه: سطح سوم �

هاي سالمتي به مخاطبان و  و سه وظيفه انعكاس مطالبات سالمتي به مسؤوالن، انتقال پيام

  :  هاي سالمت محور استان را برعهده دارند مشاركت در پروژه

وراي هاي مذهبي در سطح استان فردي است كه عضو ش به عنوان مثال نماينده هيأت« 

هر شهرستان يك (نفر نماينده شهرستاني  5اين نماينده از طريق . مشاركت مردم است

  ».هاي مذهبي استان در ارتباط است با ساير هيأت) نماينده

در اولين سال استقرار خانه مشاركت سازماندهي، انتخاب، آموزش و توانمندسازي 

  .اعضاي خانه مشاركت صورت پذيرفت 

هاي ميانجيان مشاركت  تك تك اعضاي خانه مشاركت همايشدر سال دوم به همت 

هاي  نامه شامل ميثاق ميثاق 10مردم در سطح استان برگزار شد و منجر به تدوين 

هاي مذهبي، آموزشياران  هاي اسالمي شهرها، هيأت شهرداران، بخشداران، شوراي

... داشتي و نهضت سواد آموزي، بخش خصوصي، بيسجيان، رابطان بهداشتي، مربيان به

ها،  نامه در جلسات متعددي عملياتي شده و اقدامات هر يك به دستگاه اين ميثاق. شد

  . گروه ميانجيان و دانشگاه تفويض شد

رساني  يكي از مصاديق عيني مشاركت كه نتيجه هم داد نصب فيكسچرهاي اطالع

) دارانبه همت شهر(و شهرها ) با همت بخشداران استان(سالمت در سطح روستاها 

  . بوده است
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هاي مردم نهاد،  رييس شوراي اسالمي  شهر وروستاي استان، نماينده منتخب سازمان

هاي مذهبي استان، نماينده  نماينده بهورزان، نماينده رابطين بهداشتي، نماينده هيأت

ورزشكاران استان، نماينده كارگران استان، نماينده بسيج استان، نماينده خيرين استان، 

اي،  اران، نماينده ائمه جمعه، روحانيون مستقر و مبلغين دورهنماينده شهرداران و دهي

، نماينده )نقاشي، هنرهاي تجسمي، موسيقي، فيلم و  تئاتر(نماينده هنرمندان استان 

هاي صنفي كارفرمايي، نماينده نهضت سوادآموزي، نماينده كانون معلمان،  انجمن

روستايي، نماينده كميته امداد،  نماينده انجمن اولياء و مربيان، نماينده هيأت امناي

هاي مردم نهاد سازمان بهزيستي، نماينده كانون  گران سازمان نماينده تسهيل

 آموزان استان  بازنشستگان كشوري و لشكري، نماينده دانشجويان  و دانش

 

هاي تخصصي استانداري، آموزش  مشاركت اعضاي خانه مشاركت در كارگروه 

ها، تشكيل شوراهاي محله و عملياتي كردن كامل  ميانجيان شهرستاني و بخش

  . هاي آتي خانه مشاركت مردم است ها از برنامه نامه ميثاق
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   شود؟ ميو پايش  ريزي برنامهعمليات اين طرح چگونه ) 9 سؤال

هاي اين طرح، وسعت ذينفعان و مخاطبان و ضرورت  به حجم فعاليت با توجه
اي عملياتي با كارشناسان آموزش ديده الزم بود، خوشبختانه  پاسخگويي مستمر دبيرخانه

ضوابط قانوني براي استقرار دبيرخانه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان 
براي استقرار به عنوان اولين  1388در دانشگاه فراهم بود و اين دبيرخانه در سال 

هاي بعد مراحل  دبيرخانه كارگروه استاني در كشور مصوبه دريافت كرد و در سال
ها و  باني و رصد پيشرفت برنامه اتاق ديده. طي كرد... تشكيالتي، تأمين نيروي انساني و 

نامه  يوههاي طرح جامع در اين دبيرخانه مستقر است و قرار است با استقرار ش پروژه
افزار مربوطه عملكرد دبيرخانه تسهيل  ريزي عملياتي سالمت در سطح استان و نرم برنامه

تاكنون گروه مشاورين از سطح ملي و استاني به دبيرخانه در طراحي و . و تسريع گردد
اند مهمترين كار مشاوران طراحي آئين نامه ها ،  استقرار برنامه كمك و مشورت داده

ملي و استاني ، طراحي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي ، نظارت بر  جلب حمايت هاي
تدوين و اجراي پروژه ها و كاربست آنها ، مشاوره براي تدوين برنامه راهبردي و 

با موافقت و تفاهم  1389در سال . عملياتي ساالنه و رفع مشكالت استقرار بوده است 
و وزارت بهداشت؛ ايستگاه تحقيقات  سه جانبه استانداري، دانشگاه علوم پزشكي قزوين

) شعبه مؤسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران(سالمت استان قزوين 
رسماً با حضور مسؤوالن و نمايندگان مجلس شوراي  1390شكل گرفت و در سال 

بر عهده ايستگاه تحقيقات  1390اسالمي افتتاح شد، سازماندهي گروه مشاورين از سال 
براي پايداري و مشاركت هر چه بهتر خبرگان و متخصصان . ان بوده استسالمت است

  .اتاق فكر سالمت استان در حال شكل گيري است 1391استاني در سال 
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المللي چگونه بوده  ، ملي و بيناستاني نحوه حمايت از طرح در سطح) 10 سؤال

   ؟است

جتماعي و حمايت اين طرح در زمان شروع با پيشنهاد گروهي از متخصصان پزشكي ا

محوري رييس دانشگاه علوم پزشكي، موافقت وزير بهداشت و استاندار وقت قزوين و 

هاي هماهنگي و توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت و  حمايت مالي معاونت

كميسيون بهداشت و درمان مجلس،  1389در مهرماه . استانداري قزوين شكل گرفت

معاونان وزارت بهداشت از طرح بازديد  گذاري و شوراي رييس شوراي سياست

رسد اين حمايت  حمايت وزارت بهداشت مادي و معنوي بوده و به نظر مي. اند داشته

بندي تجربيات اين ابتكار در قالب الگوي نوين مديريت  نتيجه داده است چراكه با بسته

سند تحول نظام سالمت استاني، بستري براي استقرار برنامه مؤثر برنامه پزشك خانواده و 

كارشناسان دفتر منطقه مديترانه شرقي سازمان . سالمت در سطح استان فراهم آورده است

اند و ضمن بيان نقاط قوت  جهاني بهداشت در اولين سال اجرا از برنامه بازديد كرده

مقرر شده است اين تجربه در دوازدهمين . اند طرح، پيشنهاداتي براي تداوم آن ارايه كرده

ها در كشور فنالند به صورت شفاهي و كتبي  المللي سالمت درهمه سياست بين همايش

شناسي طرح جامع و نتايج  از همان سال ابتدايي شروع طرح از تجربيات روش. ارايه شود

حمايت از طرح در سطح . به دست آمده در تدوين برنامه پنجم توسعه كشور استفاده شد

شود چراكه استان خود متولي و مبدع اين  مياستان در سطح خوب تا عالي ارزيابي 

  . همكاري است
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  ؟ي آينده چيستها برنامه) 11سؤال 

شود گسترش برنامه غربالگري جمعيتي سالمت در كنار برنامه پزشك  بيني مي پيش

ها در قالب اقدامات سالمت محور  بخشي دستگاه خانواده و استمرار همكاري بين

هاي رفتاري و تسهيالت محيطي  شاخص(هاي سطح پيامد  مقدمات تغيير در شاخص

تداوم «يابي به هدف فوق مهمترين عامل در دست. را فراهم آورد) سالمت محور

. است» بخشي دانشگاه علوم پزشكي طلبي، تغييرات عملكردي و هماهنگي درون حمايت

سازي بيش از پيش دستاوردهاي طرح و كاربست نتايج و تجربيات در  به منظور نهادينه

تدوين و پس از تصويب مشترك » الگوي نوين مديريت استاني سالمت«سطح ملي 

ارت كشور و امضاي تفاهم نامه مشترك همكاري بين اين دو وزارت بهداشت و وز

خانه و تأييد نهايي آن در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي، از طريق  وزارت

به همين منظور تجربيات اين طرح در قالب دوره آموزشي . استانداران عملياتي خواهد شد

اسالمي ايران ارايه  به كليه ذينفعان از طريق مؤسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري

  . خواهد شد
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دستاوردهاي طرح در مقايسه با منابع مالي صرف شده چگونه ارزيابي  �

   شود؟ مي

هاي تحقيقاتي، خدمات  منابع مالي صرف شده در طرح جامع در سه حوزه تعريف پروژه

ها به طور معمول از محل  هزينه مشاوره. مشاوره و اقدامات جاري هزينه شده است

استانداري، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي تأمين شده است و براي كليه 

ده است و نتايج به صورت كتاب، مقاله و هاي مربوطه خدمات مستندي دريافت ش هزينه

هاي خود دستگاه با رضايت  ها از بودجه هاي دستگاه پروژه. گزارش منتشر شده است

مسؤول دستگاه و دفتر مديريت بودجه استانداري تأمين شده است كه اين خود ابتكاري 

طراحي  براي تأمين منابع مالي 1388در طرح جامع بوده و همان مدلي است كه در سال 

هاي تحقيقاتي بوده كه با وجود شوراي  هاي دانشگاه در قالب پروژه كليه هزينه. شد

هاي انجام  ها، هزينه هاي مستمر و داوري طرح تحقيقات نظام سالمت دانشگاه و نظارت

ها از جنس سبز بوده و  پروژه% 70ها اثربخش است، به ويژه كه حدود  شده براي طرح

ها گزارش مكتوبي دارد  همه پروژه. شود سيستم كاربردي شده و مينتايج آنها كامالً در 

يكي از دستاوردهاي طرح جامع كه به همت . كه قابل استفاده براي مخاطبان است

هاي دانشگاه  گذار به پژوهش معاونت پژوهشي صورت گرفت اتصال نيازهاي سياست

گذاري كليه  انه سياستبود به طوري كه هم اكنون مسير مذكور استقرار يافته و دبيرخ

به معاونت پژوهشي و معاونت  HSRو غير  HSRنيازهاي خود را در دو دسته پروژه 

  .بخشي است كند كه خود نماد هماهنگي درون توسعه مديريت و منابع درون سپاري مي

جواب اين سؤال : سؤال ديگر اين است كه اين طرح در آينده چقدر منابع الزم دارد
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ها  فكر سالمت محوري و سالمت محور كار كردن در همه دستگاهروشن است؛ اگر ت

القاعده بايد همان بودجه ساالنه دستگاه ، سالمت محور هزينه شود كه  نهادينه شود علي

  : سالمت مردم در سه حالت زير تأمين شود
رسيدگي به سالمت كاركنان و فراهم آوردن محيط كار سالم با كمترين عوامل  .1

  خطر؛ 
محصوالت و خدمات دستگاه خود سالمت محور باشد و حداقل عامل خطري  .2

  براي بيماري نباشد؛ 
  .ها به فكر سالم كردن محيط زيست مرتبط به خود باشند دستگاه .3

 1389و  1388هاي  در طول سال. در چنين حالتي نيازمند بودجه اضافي نخواهيم بود

هاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي طرح جامع  سعي شد تا از طريق حمايت

هاي  بودجه جذب شود اما اين اتفاق نيافتاد كه خود زمينه ساز تدوين و استقرار سياست

در مجموع به نظر . ها براي سالمت محوري بود  گاهها و دست مصرف بهينه منابع دانشگاه

حدود (رسد كل منابع صرف شده توسط دانشگاه براي طرح جامع و پروژه هاي آن  مي

  ! معادل قيمت يك آپارتمان سه خوابه در شهرهاي بزرگ كشور نباشد) پروژه  80
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 اگر مشاورين طرح در دبيرخانه حضور نداشته باشند دستاوردهاي طرح �

  نقش مشاور چيست؟  اصوالً ؟چقدر پايدار خواهد بود

كنند كه  اصوالً در هر تغيير مبتني بر جامعه  و موفق سه گروه از افراد نقش مهمي ايفا مي 

  . گذاران، كارشناسان خبره و مردم مديران و سياست: در سه رأس مثلث جاي دارند

در تغييرات اجتماعي هستند و مشاورين به عنوان كارشناسان خبره يكي از اجزاي الزم 

هيچ موقعي نبايد نقش آنها را تمام شده دانست اما شكل مشاوره از زماني به زمان ديگر 

اند كه تدريجاً  در طرح جامع گروه مشاورين تركيبي ملي و استاني داشته. كند فرق مي

براي  دهند كه همين نقش را اين گروه جاي خود را به مشاورين توانمندشده استاني مي

وجود مراكز تحقيقاتي متعدد در سطح استان، اعضاي هيأت . كنند ها ايفا مي شهرستان

هاي بالقوه و بالفعل  علمي و محققان و كارشناسان خبره در دستگاه همگي ظرفيت

با فراخوان  1390مشاوره هستند كه بايد سازماندهي شوند مقدمات اين اقدام از سال 

شروع شد و سپس ماتريس مشاركت اعضاي هيأت علمي  هاي استان عمومي از دانشگاه

با تشكيل اتاق فكر  1391در امور مشاوره علمي طرح جامع درخواست شد و در سال 

نكته مهم منتقدان كه به حق درست است . تر خواهد شد سالمت اين سازماندهي تكميل

ارشد موجب اي مديران  سازي ابتكارات طرح جامع است تا موج تغييرات دوره نهادينه

سازي  كنار گذاشته شدن طرح نشود؛ در اين مورد بايد اذعان داشت كه علم نهادينه

در كشور ما كافي نبوده و بايد در اين زمينه بيش از پيش كار شود به همين دليل  ها برنامه

سازي طرح جامع  گروه مشاورين چهل مداخله براي پايداري و نهادينه 1389از اواسط 

اين مداخالت به تدريج پياده خواهد  1391و 1390هاي  د كه در سالان طراحي كرده
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اند اما حمايت و اعتقاد به  فراموش نكنيم كه در استان قزوين سه استاندار تغيير يافته. شد

 ضرورت و نياز به چنين رويكرديدهنده  چنين كاري بيش از قبل تداوم دارد و اين نشان

 .است
  

  ؟جامع سالمت چقدر نقدپذير استمشاورين و به طور كلي طرح  �

با اين كه در ابتداي طرح برخي از تجربيات مشابه در كشورهاي اسكانديناوي، انگليس، 

كانادا، استراليا و آمريكا مرور شده است اما اين تجربه در نوع خود براي كشورمان 

شته ها با تجربيات گذ هيچ طرحي بدون ايراد نيست و طرح. ابتكاري و جديد بوده است

. شود از جمله رضايت ذينفعان از تداوم طرح مقايسه و با نتايج به دست آمده ارزشيابي مي

ها تعريف خود را دارد و اين كار  نبوده چرا كه آزمايش برنامه آزمايشياين طرح 

انتقادپذيري محور اصلي طراحان و مشاوران بوده است، . خودجوش و خالق بوده است

گوش و چشم طراحان بايد به نقدهاي جاري ي نه و جديداصوالً در هر كار نوآورا

حساس باشد، يكي از ابزارهاي تيم مشاورين ثبت و مستندسازي كليه جلسات و 

مذاكرات است كه در جلسات هفتگي پيشنهادات و نقدهاي مطرح شده مورد بررسي 

بهبود   هاي البته طبق تعريف نقد عبارت است از بيان نقاط قوت و فرصت. گيرد قرار مي

نگري باشد چنگي به دل  باالخره نقدي كه به طور خالص منفي. آن هم با زباني مثبت

پندارند كه نقاد از جزئيات برنامه آگاهي  زند به طوري كه نقد شونده اين گونه مي نمي

كند، البته همين تصوير بيروني خود  ها را بازگو مي ندارد و صرفاً تصوير بيروني و شنيده

هاي معنوي و فرهنگي ما همه واقعيت  و بايد به آن بها داد ولي طبق آموزه يك نقد است
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رسد كه در هر تغييري بايد مدام افكار  با اين وجود به نظر مي. تصوير بيروني نيست 

به همين دليل پوستري طراحي شده . عمومي ذينفعان رصد شود و پاسخ در خور تهيه شود

هاي  توانند پيام كند و كليه ذينفعان مي انه را شفاف ميكه وسيله ارتباطي ذينفعان با دبيرخ

خود را از طريق پست الكترونيك يا پيامك به طور مستقيم به دست اعضاي دبيرخانه و 

البته به هر ميزان كه مشاركت زياد باشد به خودي خود نقدهاي . تيم مشاورين برسانند

ته مشاركت زياد نيازمند وقت و تر و به واقعيت نزديك خواهد بود، الب وارده آگاهانه

 . طلبد انرژي است و صبر و حوصله همگان را مي
  

ز مردم خدمات ملموس دريافت چرا سه سال پس از شروع طرح هنو �

هاي سالمت در سطح  تغيير در رفتارهاي مردم و شاخص اصوالً ؟اند نكرده

  ؟خواهد ها چند سال وقت مي مرگ و آسيب ،بيماري
  : اگر از نظر فني بخواهيم به اين سؤال جواب دهيم دو مفهوم را بايد مرور كنيم

اين زنجيره شامل پنج جزء متوالي است كه به دنبال هم به  ::::زنجيره نتايج در يك تغييرزنجيره نتايج در يك تغييرزنجيره نتايج در يك تغييرزنجيره نتايج در يك تغيير

شامل  دادهادادهادادهادادها    دروندروندروندرونآيد، به عبارت ديگر براي انجام يك تغيير عميق ابتدا بايد  دست مي

نيازها  ل، اطالعات، مقررات و اختيارات فراهم شود اين پيشنيروي انساني، تجهيزات، پو

زمان الزم دارد و گاهي با شرايط و مقررات موجود تالقي و مغايرت اساسي دارد؛ در 

اي داشته باشند  ريزي شده هاي منطقي و برنامه نيازها بايد كنش واكنش مرحله بعد اين پيش

داد محصول بالفصل  ت ديگر برونمشخصي شوند، به عبار دادهايدادهايدادهايدادهاي    برونبرونبرونبرونكه منجر به 

دادهاي متعدد در طول زمان و به  هاي متعاقب آن است، برون داد و كنش واكنش درون

رفتاري و تسهيالت محيطي در جامعه  پيامدهايپيامدهايپيامدهايپيامدهايطور هماهنگ بايد به كار گرفته شوند تا 
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ار مورد هدف ايجاد شود زماني كه تسهيالت و تغييرات محيطي در كنار تغيير رفتار قر

هاي بهبود يافته مانند  خود را به صورت شاخص  اثرات نهايياثرات نهايياثرات نهايياثرات نهاييگيرد با گذشت زمان   مي

  .دهد نشان مي... ارتقاي سرمايه اجتماعي، كاهش بيماري و مرگ، افزايش نشاط و

افزايي اعتقاد بر اين است كه تغييرات پايدار در  در مدل هم: : : : ))))افزاييافزاييافزاييافزايي    همهمهمهم((((مدل سيندميك مدل سيندميك مدل سيندميك مدل سيندميك 

 اثرنهايياثرنهايياثرنهايياثرنهاييهاي  جامعه نيازمند همكاري نهادهاي مسؤول است و هر كدام نسبت به شاخص

هايي دارند به طوري كه براي تغيير يك شاخص در اين سطح مانند  تكاليف و مسؤوليت

ها و اقدامات مشخصي را انجام  هر دستگاه بايد پروژه... اعتياد، افسردگي يا چاقي و

دادهاي آنها به طور هماهنگ با يكديگر عمل كرده و تغييرات در سطح  دهند و برون

  . پيامد را موجب شوند و با گذشت زمان موجب تغيير در شاخص مورد نظر  شود

حال جواب سؤال فوق تقريباً شفاف شد؛ اگر بخواهيم تغيير رفتاري پايدار در يك گروه 

دادها بايد طي شود و  هاي بعدي و  برون داد، كنش و اكنش نيازهاي درون نيم پيشايجاد ك

ها به طور هماهنگ با هم تركيب شوند تا بعد از يك  دادها مختلف دستگاه سپس برون

دوره زماني تغيير رفتاري و يا تسهيالت محيطي ايجاد شود، اين تغيير به شرط فراهم 

حاال فكر كنيد كه شما (برد  وقت مي ود دو تا سه سالود دو تا سه سالود دو تا سه سالود دو تا سه سالحدحدحدحدنيازهاي زماني  بودن كليه پيش

داشته باشيد زماني الزم ... در همان قدم اول مشكل منابع مالي، يا كمبود منابع انساني و

اي نداريد كه با منابع موجود و با  نيازهاي تكميل شود و يا چاره است كه اين پيش

هاي اثرنهايي حداقل  طح شاخص، تغييرات در س)كيفيت و سرعت كم كار را ادامه دهيد

افتد آن هم به شرط فراهم بودن نسبي  دادها اتفاق مي پنج تا شش سال بعد از تأمين درون

بخشي هماهنگ، همدلي مديران يك دوره با دوره قبل يا بعد و  نيازها، كار بين پيش
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از جمله عوامل (همچنين محدود بودن تغييرات در محيط بيروني جامعه مورد هدف 

اين . ممكن خواهد بود) المللي و محيط زيستي ن اقتصادي، سياسي، اجتماعي، بينكال

استدالل پاسخي براي شروع دير هنگام خدمات مردمي هم هست؛ هر چند كه از نظر 

بيني شده انجام شده است، چراكه  مشاورين اين خدمات دير هنگام نبوده و در زمان پيش

ستوري و يك شبه از عمق و پايداري كافي كارهاي همراه با نمايش صرف، فوري، د

 .برخوردار نخواهند بود
  

   ؟؛ راهكار جدي كردن آن چيستآيا مشاركت مردم تشريفاتي است �

بلوغ مشاركت عيني و مؤثر مردم : شايد بهتر باشد سؤال را به اين صورت بازنويسي كرد

هيچ  كشد؟ در مورد مشاركت مردم كار كامالً جدي است و چند سال طول مي

تشريفات و تبليغاتي وجود ندارد هر چند كه ترويج و تبليغ نيز علمي است كه خيلي 

شود، اما واقعيت آن است كه در كشورمان به اندازه كافي تمرين  مهري مي اوقات به آن بي

صرفاً به كمك  كار داوطلبانه و خيرخواهانهكار داوطلبانه و خيرخواهانهكار داوطلبانه و خيرخواهانهكار داوطلبانه و خيرخواهانهايم و اساساً فرهنگ  مشاركت مردم نداشته

شود، در صورتي كه اختصاص زمان مناسب براي كار داوطلبانه  مالي و يا صدقه ختم مي

كند كه به  رضايت خاطري براي افراد ايجاد مي» يك رفتار اجتماعي سالم«به عنوان 

مشاركت مردم در خانه مشاركت مردم مراحل . كند ارتقاي سطح سالمت فرد كمك مي

  : د و نيازمند بهبود هر سه عامل زير استكن خود را طي ميبلوغ بلوغ بلوغ بلوغ 

سپاري تدريجي و  باور عملي و اعتماد مسؤوالن و مديران به نقش مردم و برون .1

  هاي جامعه؛ گيري قيد و شرط امورات و تصميم بي
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  هاي مردمي در كار جمعي؛ اعتماد به نفس و توانايي گروه .2

  . توليها م گري و حمايت بخش سالمت و ساير دستگاه نحوه تسهيل .3

به اسم مشاركت مردم كارهاي  زيادي انجام شده است و بايد مراقب بود كه خانه 

مشاركت دوره بلوغ خود را عالمانه و با تدبير طي كند تا تجربه موفق در ذهن مردم و 

رسد تمرين مشاركت  در مقطع فعلي و فرهنگ جاري به نظر مي. مسؤوالن ايجاد شود

  . هاي دولتي است بخشي دستگاه بين تر از تمرين همكاري مردم سخت
 

آيا روند طرح جامع به  ؟هاي طرح چه بوده است مشكالت اجرايي و چالش �

  ؟سهولت طي شده است

كنند  تنها سؤالي كه دبيرخانه و مشاورين مجال درد دل با خوانندگان اين مستند را پيدا مي

دف قرار دهد بدون اين مورد است، واقعيت آن است كه هر كاري كه نيت خيري را ه

هاي اساسي داشته است كه  شروع و ادامه اين طرح چالش. دشواري و چالش نخواهد بود

هاي اين طرح در  چالش. با خرد جمعي، صبر، مشورت و جلب حمايت رفع شده است

  : هاي گذشته در سه حيطه قابل دسته بندي است سال

اين : و اقدامات آنو اقدامات آنو اقدامات آنو اقدامات آن    هاي متفاوت و باورهاي نادرست شركا نسبت به طرحهاي متفاوت و باورهاي نادرست شركا نسبت به طرحهاي متفاوت و باورهاي نادرست شركا نسبت به طرحهاي متفاوت و باورهاي نادرست شركا نسبت به طرح    نگاهنگاهنگاهنگاه )1

؛ در اين مورد به اندازه يك اي بوده است متنوع، متفاوت و گاهاً سليقهها  نگاه

هايي مستند شده است كه به تدريج چاپ و منتشر خواهد  ها و شنيده كتاب گفته

 .  شد

تخصيص ديرهنگام : الملليالملليالملليالمللي    تأثير تغييرات سريع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بينتأثير تغييرات سريع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بينتأثير تغييرات سريع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بينتأثير تغييرات سريع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بين )2

هاي يك سال در طي دو  ها در دو سال متوالي موجب شد كه پروژه بودجه استان
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هاي سياسي و  ها، ساير بحران سال انجام شود، اثرات سياست هدفمند كردن يارانه

 .، جابجايي سريع مديران به ويژه استانداران استان قزوين...المللي و  بين

ها و رويكردهاي  رح جامع و مغايرت آن با روشدر ط هاي پيشنهاديهاي پيشنهاديهاي پيشنهاديهاي پيشنهادي    تفاوت روشتفاوت روشتفاوت روشتفاوت روش )3

 . كرد جاري؛ به طوري كه تلفيق رويكردهاي نوين را دچار مشكل و مقاومت مي

  :به عنوان نمونه

ها ايجاد كرد كه حداقل براي دو  طرح جامع سالمت استان سندي براي دانشگاه علوم پزشكي و دستگاه«  

زيادي تالقي داشت و شفاف نبود كه كدام برنامه را بايد جلو  سال با برنامه راهبردي دانشگاه در نقاط
بندي و محدوده  هاي گوناگون هيأت رييسه دانشگاه تصميم گرفت سطح برد، پس از مذاكرات و مشورت

ها را مشخص شود؛ به طوري كه طرح جامع به عنوان يك سند باالدستي مصوب كارگروه  نفوذ برنامه
از قبيل (قرار گرفت تا همچون ساير اسناد باالدستي بخش سالمت تخصصي سالمت و امنيت غذايي 

در برنامه راهبردي دانشگاه ... ) برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع علمي كشور، نقشه تحول نظام سالمت و
  . به كار گرفته شود

 ها، دستگاههاي سالمت محور  نحوه تأمين مالي پروژه: ساير مصاديق در اين دسته عبارت است از
كه ... ها مانند كميته امداد، آموزش و پرورش، دادگستري و  مركزي و ملي بودن بودجه برخي دستگاه

ساخت، توانايي كارشناسان، آماده نبودن سطوح متنوع  ريزي از سطح استانداري را مشكل مي برنامه
قرار نظام دانشگاه علوم پزشكي براي رويكرد جديد حتي گاهي مقاومت براي تغيير، مشكل بودن است

اي كار كردن و گفتمان محصول محور  مديريت پروژه به عبارت ديگر نبود فرهنگ سازماني براي پروژه
هاي برنامه بوده  از ديگر چالش ) براي مجري، ناظر، داور ومشاور(در تخصيص و هزينه كرد منابع مالي 

  .است

هاي استان كه بيشتر به مسائل اجتماعي  مشخص نشدن تكاليف سالمت محور دسته دوم از سازمان
پردازند، يكي از علل اين چالش شفاف نبودن تعريف و مفهوم  سالمت اجتماعي و  فرهنگي مي

معنوي  در سطح ملي بود، خوشبختانه به استناد تعاريف اجماع شده در سطح ملي در زمينه سالمت 
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به شكل برنامه درآمد و سند سالمت اجتماعي  1390سال ي و سالمت معنوي اين موضوع در اجتماع
اجتماعي فرهنگي و خانواده  بخشي تدوين و به تصويب كارگروه تخصصي هاي بين استان با رويكرد همكاري

 ».رسيد

  

اين طرح در ادامه چگونه  ؟در طرح چيست» جامع«علت درج كلمه  �

   ؟گذاري خواهد شد نام

  : جامع بودن طرح از سه جنبه تعريف شده است

جسمي، رواني، (گذاري در هر چهار بعد سالمت  سنجش وضعيت و هدف .1

  ) اجتماعي و معنوي

  هاي دولتي و غيردولتي در كنار مشاركت مردم   مشاركت كليه سازمان .2

 اي، روستاها و شهرها  هاي سني، مناطق حاشيه كليه گروه .3

طرح جامع سالمت استان قزوين به عنوان يك سند سياست در ها،  بندي نقش از نظر سطح

ها را در زمينه سالمت مشخص  شود كه تكاليف همه بخش سطح استاني محسوب مي

هاي پنج ساله  هم زمان با تدوين و استقراربرنامه كرده و الزم است هر پنج سال يكبار

واهيم از تعدد اسناد و ها  بازنويسي شود، به عبارت ديگر اگر بخ توسعه كشور و استان

  : بندي كرد توان اين گونه تقسيم هاي در سطح استان بكاهيم، مي برنامه

سند و آمايش سرزمين يك  1404استان در چارچوب قانون اساسي، چشم انداز  )1

  .كند درازمدت تدوين مي توسعه استاني

هر پنج سال يكبار برنامه پنج ساله توسعه كشور بر حسب مقضيات سياسي،  )2

و ساير اسناد  1404انداز  هاي انتخاباتي مجريان و هم راستا با چشم دهوع
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با توجه به دو مورد  برنامه توسعه پنج ساله استانشود، سپس  باالدستي تدوين مي

اهداف و تكاليف «باال تهيه شده و داراي اجزايي خواهد بود كه يكي از آنها 

ت استان است ساير اجزا كه معادل طرح جامع سالم» ها است سالمتي كليه بخش

تواند  از قبيل اهداف و تكاليف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و غيره مي

 . باشد

 »برنامه پنج ساله ارتقاي سالمت استان«گذاري  ترين نام بهترين و عموميرسد  به نظر مي

ه گذاري سالمت استان تدوين و ب ها در دبيرخانه سياست است كه با همكاري همه بخش

تجربه طرح . رسد تصويب كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استانداري مي

بندي و  ريزي، ساماندهي، رهبري و نظارت قابل بسته جامع سالمت استان در روش برنامه

نكته مهم آن . هاي پنج ساله كشور است هاي استاني از برنامه استفاده در تدوين برش

گذاري  يا پروژه مقطعي نيست بلكه با همان نام ديگر يك طرح» طرح جامع « است كه 

اي براي كارگروه سالمت و  پيشنهادي در سطر باال يك كار جاري، مستمر و دوره

 .شود امنيت غذايي استانداري محسوب مي
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نگري  آيا پروژه محوري درست است و راهكاري براي تداوم سالمت �

   ؟است ها دستگاه

اي يكي از ابتكارات طرح جامع است كه  سؤال درستي است، اساساً استقرار تفكر پروژ ه

حداقل در كارگروه سالمت و امنيت غذايي استانداري و ارزشيابي سالمت محور بودن 

به داليل فني پروژه محوري يكي از رموز و عوامل موفقيت . ها جا افتاده است دستگاه

  : ها  به شرح زير است بندي اقدامات و برنامه سطح. شود ها محسوب مي سازمان

شامل ضرورت، دورنماي كالن، اهداف راهبردي  ::::)Policy(سند سياست سند سياست سند سياست سند سياست ) ) ) ) سطح اولسطح اولسطح اولسطح اول

و اجماع ذينفعان ) شود بندي مي ها بسته كه در قالب برنامه(قابل سنجش و راهبردها 

  هاي مختلف؛  بخش

بندي تعدادي پروژه  زمان يك برنامه شامل جدول ::::)Programs(ها ها ها ها     برنامهبرنامهبرنامهبرنامه) ) ) ) سطح دومسطح دومسطح دومسطح دوم

شود و درصدد برآورد كردن يك يا چند  است كه در بازه زماني سه تا پنج سال انجام مي

اي بستگي به نتيجه ارزشيابي آن  هدف راهبردي از سند سياست است، استمرار هر برنامه

  دارد؛

امل اي از برآمدهاي كوچك را ش هر پروژه مجموعه ::::)Projects(ها ها ها ها     پروژهپروژهپروژهپروژه) ) ) ) سطح سومسطح سومسطح سومسطح سوم

شود كه معموالً در يك بازه زماني يك ساله انجام شده و محصول مشخصي را به  مي

  .دهد دست مي

ها و سپس  شود كه به برنامه محقق شدن اهداف يك سند سياست وقتي تضمين مي

در چنين شرايطي مديريت پروژه به . هاي معين، قابل تفويض و كنترل شكسته شود پروژه

بنابراين پروژه محوري يك ابزار براي تداوم . آيد كمك مجريان و مديران ارشد مي
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گزاران و  هاي سالمت، حضور پيام يوستنگري است اما كافي نيست؛ تدوين پ سالمت

ها جهت آگاهي  ها از اين افراد، صرف هزينه براي ارزشيابي برنامه مشاوره گرفتن سازمان

از اثرات مثبت آن بر سالمت و به طور كلي درج مسؤوليت و سهم سالمت سازمان در 

مت محوري نبايد فراموش كرد كه سال. كند بيانيه رسالت آن اين اقدام را نهادينه مي

 .ها هم بستگي دارد دستگاه به ميزان نظارت مردم و دقت رسانه
  

    ؟طرح جامع سالمت چه دستاوردها براي دانشگاهيان داشته و خواهد داشت �

در اصل طرح جامع به همت و كمك دانشگاهيان به عنوان مشاورين شروع و تداوم يافته 

ري است اما به طور خالصه سازي آن ضرو و حضور آنها براي تكميل و نهادينه

هاي استان و  هايي كه طرح جامع براي اعضاي هيأت علمي كليه دانشگاه ظرفيت

  : توان ذكر كرد كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي فراهم آورده است به شرح زير مي

ها و بين  فراهم آوردن محيط آموزش و پژوهش سالمت محور در ساير دستگاه �

  اقشار مختلف مردم؛ 

ل و تسريع تغيير رفتارهاي توصيه شده دانشگاهيان و كارشناسان در بخش تسهي �

  سالمت؛ 

  يافتن شركاي واقعي و متعهد براي ارايه خدمات علمي و فني؛  �

  حضور تسهيل شده در بين مردم در قالب خانه مشاركت مردم؛  �

اتاق فكر (مقدمات مشاركت بيش از پيش اعضاي هيأت علمي در سالمت استان  �

  ؛)استان
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  )1388-1394(طرح جامع سالمت استان قزوينپرسمان 

  )ضرورت، چگونگي و دستاوردها(
 

ايجاد مسير كاربست نتايج تحقيقات دانشگاهيان و يا اعالم نيازهاي تحقيقاتي از  �

  گذاري سالمت استان؛ طريق دبيرخانه سياست

بخشي در زمينه سالمت با  هاي بين ايجاد بستري براي تحقيقات و آموزش �

  .  دانشجويان و دانشگاهيان استان

رساني از  بالقوه بوده و پس از اطالعهاي ذكر شده  الزم به ذكر است كه برخي از ظرفيت

  .كند طرف دبيرخانه با  تالش خود دانشگاهيان و دانشجويان عينيت پيدا مي
  

  چيست ؟ اصول بنيادين و ارزش هاي مورد اجماع طرح جامع سالمت  �

 .است انسان سالم محور توسعه پايدار )1

كه اثرات متقابل شود  را شامل مي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سالمتي ابعاد )2

  .بر يكديگر دارند

دارد و مشاركت همگان را براي  علل اجتماعيبخشي از مشكالت سالمت مردم  )3

  .ارتقاي آن نياز دارد

همكاري و اشتراك مساعي مان در گرو  موفقيت در ارتقاي سالمت جامعه )4

    .دولتي، خصوصي و غيردولتي است هاي بخش

استان بايد در راستاي حفظ و ارتقاي عادالنه سالمت مردم  هاي عمومي سياست )5

  .باشد

نيروي محركه دستيابي به اهداف سالمت  ثرؤسازي و نقد م ريزي، ظرفيت برنامه )6

  .استان است
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  )1388-1394(طرح جامع سالمت استان قزوينپرسمان 

  )چگونگي و دستاوردهاضرورت، (
 

  .پايه ارتقاي سالمت جامعه است مشاركت مردم )7

هاي  بر شواهد علمي، آموزهها  دهنده سالمت توسط سازمانءمحور مداخالت ارتقا )8

  . ها استوارخواهد بود ديني و نوآوري

 .را پوشش دهد هاي آسيب پذير جامعه گروهبايد دستگاه ها مداخالت سالمتي  )9

معيارمهمي در » ها از حفظ و ارتقاي عادالنه سالمت مردم حمايت عملي سازمان  )10

 .ها است به سازمان تخصيص منابع
 
 
 
 
 

  : ديگر به آدرس هاي زير رجوع كنيد براي دريافت پاسخ سواالت
قزوين، خيابان نواب، مجتمع ادارات : آدرس دبيرخانه سياست گذاري سالمت �

  نواب، ساختمان شماره يك ستاد دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

  0281 -3363872:  تلفن دبيرخانه �

 dabirkhane.salamat@yahoo.com: دبيرخانهآدرس پست الكترونيك  �

  Http://HPU.qums.ac.ir: سايت اطالع رساني �
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