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  شناسنامه طرح

   :کمیته راهبري

  نصري؛ استاندار سابق قزوین سیداحمد آقاي مهندس 

اکبر طاهایی؛ استاندار قزوین آقاي مهندس علی 

در استان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وم پزشکی قزوین و قائم مقام وزیردانشگاه عل رییس؛ اکبر زینالو دکتر علی

  مرکز بهداشت استان قزوین رییسی دانشگاه علوم پزشکی و معاون بهداشت؛ دکتر منوچهر مهرام

  منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوینو معاون توسعه مدیریت ؛ آقاي دکتر مجید بهرامی

  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوینمعاون ؛ زاده آقاي دکتر سعید آصف

  :اعضاي محترم شوراي سالمت و امنیت غذایی استان 

  شوراي اسالمی ؛ نماینده مجلسفرد لمسلمین ابوترابیاالسالم و ا حجتحضرت 

  معاون اداري مالی و نیروي انسانی استانداري قزوین؛ آقاي عباسعلی درفشان

  استان آموزش و پروشسازمان  رییس؛ زاده آقاي سید جعفر شهاب 

  استان یر کل سازمان حفاظت و محیط زیستمد؛ آقاي امید روشن 

  استان مرکز و سیماي صدا مدیرکل سازمان؛ فر معصومی ابوالفضلآقاي  

  استان سازمان جهاد کشاورزي رییس؛ رضا صفريدآقاي دکتر محم 

  قزوین نظام پزشکی سازمان رییس ؛آقاي دکتر محمدرضا خردمند 

  استان نیروهاي مسلحخدمات درمانی  بیمه سازمان رییسآقاي دکتر محمد امینی؛  

                           استان انیسازمان بازرگ یسیر ؛آقاي رضا افرازه 

  استان بیمه خدمات درمانیوقت مدیرکل  ؛آقاي دکتر محمد حیدري 

  آقاي دکتر قاسم بهرامی؛ مدیرکل  بیمه خدمات درمانی استان

  استانسازمان صنایع و معادن  رییس ؛آقاعلیخانیمحمدباقر  آقاي

  استان مینیروي انتظا وقت فرمانده ؛جو حق غالمحسین امیر سرتیپ

  سردار سرتیپ  هدایتی؛ فرمانده  نیروي انتظامی استان

  استان آب و فاضالب شهري مدیر عامل شرکت ؛احمد مظفري آقاي

  استان آب و فاضالب روستاییمدیر عامل شرکت ؛ الحآقاي کیومرث ف
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  استان مدیرکل دادگستري ؛آقاي حسن قاسمی

  استان مدیرکل تربیت بدنی ؛آقاي محمد منجم

  استان مدیرکل کمیته امداد؛ محمد نحويآقاي 

  استان سازمان انتقال خون رییسآقاي دکتر سید حسن بزرگی؛ 

  استان مدیرکل تعزیرات حکومتی ؛حقیقی محمدرضا آقاي

  امور اجتماعی استانداريوقت ؛ مدیر کل آقاي علی شیرازي

  استان مدیرکل استاندارد و تحقیقات؛ ینایب آقاي مهندس علیرضا حسن 

  استان مدیرکل سازمان دامپزشکی؛ ي دکتر محمدجواد امیدواریانآقا

  استان ؛ مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازيآقاي نادر محمدزاده

  استان مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگرديزاده؛  دکتر بهرام آقاي 

  استان مدیرکل هالل احمراله جمشیدي؛  آقاي حبیب

  قزوین غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی معاون؛ آقاي دکتر فرزاد پیرویان

  دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري قزوین مدیرکل ؛سنجر آباديرضا آقاي 

  مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري قزوینمعاون  ؛فرد زاده امینیمحمد  مهندس آقاي

   :حامیان پروژه

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزیرمحترم ؛ باقري لنکرانی کامران آقاي دکتر 

  ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهماهنگی و دبیر مجامع وز معاون آقاي دکتر علیرضا دالوري؛

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیگذاري شوراي سیاست  رییسآقاي دکتر محمد باقر الریجانی؛  

  ، درمان و آموزش پزشکیشتسالمت وزارت بهدا  معاون؛ رضوي امامی سید حسنآقاي دکتر

  درمان و آموزش پزشکی  ،مدیریت منابع و توسعه وزارت بهداشت معاون ؛حافظی ..رحمت ا آقاي دکتر

  مجلس شوراي اسالمی  رییس؛  نایب فرد ابوترابی محمدحسن حجت االسالم والمسلمین آقاي

  کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نماینده محترم مجلس و عضواستاد دانشگاه و  ؛آقاي دکتر علیرضا مرندي 

انستیتو تحقیقات  رییسو  آمار حیاتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  ؛ استادآقاي دکتر حسین ملک افضلی

   بهداشتی

  آقاي دکتر علی منتظري؛ عضو هیأت علمی  و رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی 
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ت امناي أژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیپ رییس دکتر فریدون عزیزي؛آقاي 

  دانشگاه 

  بخش جراحی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  رییس؛ دکتر اسماعیل اکبريآقاي 

یقات آقاي دکتر آرش رشیدیان؛ عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس مؤسسه ملی تحق

  سالمت

  انجمن مدیریت سالمت ایران رییس ؛دکتر حمید رضا جمشیديآقاي 

  وزارت بهداشتمرکز توسعه شبکه و ارتقاي سالمت  رییس ؛دکتر اسماعیل مطلقآقاي 

  اي مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی   دفتر منطقه کارشناس ؛آقاي دکتر ثمین صدیقی

  اي مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی   فتر منطقهد آسایی؛ کارشناسان  محمد آقاي دکتر 

  »پگاه« شرکت صنایع شیر ایران عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ؛آقاي دکتر محمود نجفی عرب

  :ناظران و مشاوران ارشد برنامه

  ي قزوین و ناظر ارشد پروژهاستاندار ریزي و بودجه برنامه معاون ؛اي حمزهاصغر  آقاي مهندس

  قزوین استانداري و بودجه ریزي برنامهمدیر کل  ؛لکفر صآقاي مهندس 

  :ها گران و مشاوران کارگروه تیم پروژه، تسهیل

  و شهرسازيهاي محیط زیست، انرژي و مسکن  گر کارگروه تسهیلمشاور و  ؛آقاي دکتر کامل شادپور 

  ت، رسانه و ارتباطاتدنی و تفریحاهاي تربیت ب گر کارگروه تسهیلمشاور و  ،آقاي دکتر سعادت ترابیان 

  ات سالمت و رفاه و حمایت اجتماعیهاي خدم گر کارگروه تسهیلمشاور و  ؛آقاي دکتر عباس وثوق مقدم 

  دن، کشاورزي و دامپزشکی و اشتغالهاي بازرگانی، صنعت و مع گر کارگروه تسهیلمشاور و  ؛الهی آقاي دکتر محمدرضا سیف 

  و عالی، ترابري و ایمنی و بحران هاي آموزش عمومی گر کارگروه سهیلتمشاور و  ؛آقاي دکتر سیامک عالیخانی 

  و نظارت استانی و امنیتی و قضاییگذاري  هاي سیاست گروهگر کار تسهیلمشاور و   ؛آقاي دکتر نوید محمدي 

  گر کارگروه سالمت معنوي تسهیلمشاور و  ؛اسماعیلیایرج آقاي دکتر  

  گر کارگروه رشد و تکامل دوران کودکی سهیلآقاي دکتر منوچهر مهرام؛ مشاور و ت

  :علمی سایر مشاوران

  تهرانآقاي دکتر کوروش هالکویی؛ دبیر  انجمن اپیدمیولوژي ایران و استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانعضو هیأمتخصص پزشکی اجتماعی و؛ آقاي دکتر مجتبی صداقت 
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  ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیعضو هیأت علمی وزو متخصص پزشکی اجتماعی ؛گوران رستمی نرگس خانم دکتر

  درمان و آموزش پزشکی  ریزي منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت، مدیر کل دفتر برنامهحالج؛ ابوال مسعود آقاي

  و ارتقاي سالمت وزارت بهداشتفر؛ کارشناس وزارت بهداشت و مشاور دفتر آموزش  آقاي دکتر شهرام رفیعی  

  ، معاونت سالمت وزارت بهداشتؤثر بر سالمتدبیرخانه عوامل اجتماعی م رییس ؛آقاي دکتر علیرضا اولیایی منش

  خانم دکتر مریم رهبري؛ پزشک و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دبیر شوراي پژوهشی سازمان انتقال خون ایران

   :کارفرما

  و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی رییس ؛دکتر علی اکبر زینالو

   :کننده استانی مدیر و هماهنگ

   قزوین مرکز بهداشت استان رییسو علوم پزشکی دانشگاه  دکتر منوچهر مهرام؛ معاون بهداشتی

   :طرحمجري 

   تهران عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکیمتخصص پزشکی اجتماعی و ؛دکتر بهزاد دماري آقاي 

  :تیم مالی پروژه

  مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین امورآقاي مجید علی اکبري؛ مدیر

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین امور مالیآقاي محمود کشاورز معتمد؛ معاون 

  اداره اعتبارات معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین رییسآقاي عباس محمدنژاد؛ 

  به اسناد دانشگاه علوم پزشکی قزویناداره رسیدگی  رییس زادگان؛ آقاي وهاب اسماعیل

  فرد؛ مدیر مالی مرکز بهداشت استان قزوین آقاي سعید روحانی

  پروژهو اطالع رسانی تیم هنري 

  ها آقاي عرفان دادخواه؛ خبرنگار و عکاس فنی از موضوعات تخصصی کارگروه ،نیاز خانم سیده فاطمه بی 

)www.qphp.blogfa.com( همدیر وبالگ پروژخانم مرجان مهرام؛ طراح و 

  :تیم تدارکات، پشتیبانی و خدمات

 تهران:   

  .ان خانم آرزو تاجیک و الهه تاجیکهمکار و طرح مسؤول دبیرخانه  ؛خانم مرضیه خونانی

 قزوین:     

  مسؤول دبیرخانه طرح در قزوینبهنام قزلباش؛  آقاي

  نی و تدارکات طرحمدیر هماهنگی پشتیبا؛ آقاي فریدون شعبانی
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  اد معروفی و آقاي کامران کاکاوند؛ سمعی و بصريآقاي جو

  امور دفتري؛ و خانم مژگان کاکاوند آقاي محمود احمدي

  آقاي رضا مردعلی؛ کارپرداز 

علی نیائی و خانم مهناز کاکاوند؛  حسین ذوالقدر، زاده، احمد امامی، علی آقایان سیدکمال موسوي، محمدابراهیم رسول

  اران مشارکت کننده در طرح از دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوینهمک

   :ارگروه رشد و تکامل دوران کودکیک

  اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کارگروه؛ معاون امور رییس؛ خانم فاطمه پزشکیان

  استان قزوینمرکز بهداشت و جمعیت خانواده دبیر کارگروه؛ مدیر گروه سالمت  ؛رآقاي دکتر محمدرضا مدب

  مرکز بهداشت استان کارشناس مسؤول برنامه کودکان ؛خانم دکتر شیوا صالحی شهیدي

  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینعضو هیأروانشناس و  ؛آقاي محمد ابراهیم ساریچلو

  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینعضو هیأمتخصص کودکان و  ؛ داري خانم دکتر مهشید سررشته

  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینعضو هیأمتخصص روانپزشکی و ؛ سید حسین قافله باشی آقاي دکتر

  اصالنها؛ مدیر کانون کودکان آسیاخانم افخم 

  )ره(خمینیدانشگاه امام  عضو هیأت علمی؛ آقاي دکتر علی محمد موسوي

  البرز شهرستان داشت خانواده مرکز بهداشتمسؤول به؛ خانم رزیتا فیروزنیا

  ناستا وسعه و همیاري مهدهاي کودكمدیر کانون ت؛ فریده بابایی خانم

 مصاحبه شوندگان:  

  مدیر عامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري قزوین ؛کاظمی سیدمهدي آقاي مهندس

   ها روانشناسی خانواده و مشاور روانپزشک قافله باشی؛ سید حسین آقاي دکتر

  )هاي مرجع استان براي نوزادان و کودکان بیمارستاناز (کوثر   بیمارستان مدیرآقاي مهدي رسولی؛  

)هاي مرجع استان براي نوزادان و کودکان بیمارستاناز (قدس   بیمارستان آقاي ابوالفضل اصفهانی؛ مدیر

آقاي محسن آقالر؛ دست اندرکاران برنامه هاي کودکان درصدا و سیماي مرکز استان قزوین

کانون کودکان آسیا  و ها دكکانون توسعه مهد کو ياعضا
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  :اشتغال کارگروه

   سازمان کار و امور اجتماعی استانکارگروه؛ معاون  رییس؛ آقاي سعید زین آبادي

  قزوین کارشناس بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکیدبیر کارگروه؛ ؛ آقاي داریوش غیوري

  ر اجتماعی استانسازمان کار و امو نییمور کار آفرابی ها و ایاداره کار  رییس؛ آقاي باقر کریمی

  نیه همت زنان قزویریسسه خؤرعامل میمد؛ هیلخانم خدیجه فتح ال

  استان ناس ارشد اداره کل تامین اجتماعیکارش؛ آقاي حبیب اله راستار

  نیسرپرست اداره تعاون شهرستان قزو؛ آقاي محمد محمدي

  ستی استانیبهزکارشناس اشتغال ؛ خانم زهرا بیگم سکاکی

  ر دولتی استانیابی هاي غیره انجمن صنفی مراکز مشاوره شغلی وکاریات مدیه رییسب ینا؛ آقاي حسین ساروخانی

  فنی وحرفه اي استان آموزش ول روابط عمومی سازمانؤمس؛ آقاي احمد خورگامی

 مصاحبه شوندگان:  

  قزوین ن استا) ره(مدیر کل کمیته امداد امام خمینی  آقاي محمد نحوي؛

  قزوینسازمان صنایع ومعادن استان آقاعلیخانی؛ مدیر کل  محمدباقر آقاي

  قزوینسازمان جهاد کشاورزي استان  رییسمحمدرضا صفري؛ دکترآقاي 

  قزوینهاي صنعتی استان  مدیرعامل شرکت شهركآقاي عبدالقهار ناصحی؛ 

  قزوین اي استان مدیر کل سازمان فنی وحرفهآقاي رضا شمس؛ 

  :و دامپزشکی کشاورزيروه کارگ

  سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین رییسکارگروه؛  رییس ؛ آقاي دکتر محمدرضا صفري

  قزوین مرکز بهداشت استانول تغذیه ؤکارشناس مسدبیر کارگروه؛ ؛ آقاي مهندس نوروزعلی عزیزخانی

  ي استان قزوینسازمان جهادکشاورز اداره صنایع تبدیلی رییس؛ آبرادات مصالئیآقاي مهندس 

  معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان؛ آقاي دکتر عباس ارباب

  استان عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی؛ آقاي دکتر احمد اکبري نیا

  ارشناس اداره کل استانداري استانک؛ آقاي مهندس کوروش رحمانی

استان طینه اداره کل دامپزشکیداره قرنا رییس؛ آقاي دکترمحمود سهراب پور

  قزوین عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت؛ آقاي مهندس رضا نوشاد جمال
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  استان کارشناس اداره کل محیط زیست؛ آقاي مهندس بهمن بحري

  معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی قزوین  اداره نظارت رییسو  کارشناس؛ آقاي مهندس هدایت آزاد روش

 ندگانمصاحبه شو:  

  سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین رییس؛ صفريمحمدرضا آقاي دکتر

  هداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوینمعاون ب؛ مهراممنوچهر آقاي دکتر 

  استان سازمان نظام مهندسی کشاورزي رییس؛ راه انجامعلی  آقاي مهندس

  مدیر عامل تعاونی مرغداران قزوینآقاي مهندس غالمرضا محمدي؛ 

  مدیر عامل اتحادیه تعاونی گاوداران قزوینحسن یزدان خواه؛  آقاي

  :ارتباطات و رسانهکارگروه 

  ي مرکز قزوینصدا وسیماسالمت کارگروه؛ مشاور  رییس؛ آقاي دکتر محمد حیاتی

  قزوین مرکز بهداشت شهرستان رییسرگروه؛ دبیر کا؛ آقاي دکتر سید سعید اسکویی

  قزوین شهرستانمرکز بهداشت آموزش بهداشت  ولکارشناس مسؤ؛ خانم ژیال هنر پیشه

  قزوین سؤول روابط عمومی دفتر امام جمعهم؛ آقاي کاظم تعهدي

  مرکز بهداشت استان قزوین کارشناس مسؤول آموزش بهداشت؛ خانم دکتر ناهید یزدي

  دانشگاه علوم پزشکی قزوینمعاونت غذا و داروي  ؛ کارشناس تغذیهخانم شادي منجم

  مرکز بهداشت شهرستان قزوین ؛ کارگزینا جمالیآقاي محمدرض

  ؛ کارشناس مطبوعات و تبلیغاتخانم دالرام عابدي

  ؛ پزشک معتمد مخابراتآقاي دکتر احمد علی نعمتی

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ کارشناس روابط عمومیمنوچهر گودرزي آقاي

  ؛ مدیر تولید سیماي قزوینآقاي فریدون عمویی

  اداره کل پست استان قزوین معاون امور پستی؛ آقاي مسلم خمسه

  کارشناس آمار؛ آقاي محمد محمدرسولی

   :بدنیتربیت ه تفریحات و کارگرو

  تربیت بدنی استان معاون ورزشی اداره کل ،کارگروه رییس؛ آقاي  مجید احمد پور

  اه علوم پزشکی قزویندانشگ الملل وابط دانشگاهی و امور بینکارشناس ر ؛هدبیرکارگرو ؛خانم زهرا دربهانی
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  امور اداره کل تربیت بدنی استان مسؤول؛ رضا ریاحی دهکرديلآقاي عبدا

  ؛ دبیر سمن ورزشیآقاي ولی صفارها

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ عضو هیأت علمیآقاي دکتر مهدي نادر نسب

  شهرستان قزوینکارشناس ورزش بانوان ؛ خانم مینا شریفی

  استان ورزشی سازمان کار و امور اجتماعیر مدیر امو؛ آقاي رضا جاهدي

  ؛ کارشناس امور بانوان استانداريخانم زهرا آتشگران

  قزوین ربیت بدنی آموزش و پروش ناحیه یککارشناس مسؤول ت؛ آقاي سید قاسم قافله باشی

  قزوین ؛ کارشناس اداره گردشگريخانم فاطمه ابراهیمی مجرد

  قزوین بیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دوتر کارشناس مسؤول؛ آقاي سید محمد حسینی

  زشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداريمدیر امور ور؛ آقاي سید علی فخار

  ور هنري و روابط عمومی حوزه هنريمدیر ام؛ آقاي اسکندر نادري پور

  ؛ دبیر انجمن ادبی توتمآقاي مهران حسینی

  شهر قزوین مع امور صنفیمج رییس؛  آقاي سید محمود سیدي

  نکانون بازنشستگا رییس؛ آقاي سید محمود عظیمی فر

  ول دبیرخانه، تایپ و ارسال مراسالت کارگروهؤمس؛ فاطمه افشار خانم

 مصاحبه شوندگان:  

استانرییس سازمان تبلیغات اسالمی ؛ عزیزخانی اکبر حاجی علیاالسالم والمسلمین  حجت آقاي

استان کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  معاون فرهنگی اداره؛ کاظم پورمحمد کریم آقاي 

قزوینمدیر فرهنگی سازمان فرهنگی  ورزشی شهرداري ؛  حسین علیجانیآقاي 

  رییس مجتمع فرهنگی هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ؛ ناصر ایزدفرآقاي 

  مدیر امور هنري و روابط عمومی حوزه هنري؛ اسکندر نادري پورآقاي 

  :محیط زیست کارگروه

  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ،کار گروه رییس؛ ندس امید روشنآقاي مه

  محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین بهداشتارشد کارشناس ؛ دبیر کار گروه  ؛ آقاي مهندس حمید کاریاب

  عی سازمان حفاظت محیط زیست استانعاون محیط طبیم ؛ آقاي مهندس عبدالحسین مظفري
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  دانشگاه علوم پزشکی قزوینگروه بهداشت محیط  عضو هیأت علمی؛ آقاي دکتر محمد مهدي امام جمعه

  ؛ مسؤول فنی سازمان بازیافتخانم مهندس زهرا همافر

  استان جهاد کشاورزيسازمان اداره صنایع تبدیلی  رییس؛ آقاي مهندس آبرادات مصالیی

  استان معاون شرکت آب و فاضالب روستایی؛ آقاي  مهندس قاسم نقدي

  ه برداري شرکت آب و فاضالب استانمعاون بهر؛ زاده آقاي مهران حاجی

  استان هاي صنعتی کارشناس محیط زیست شرکت شهرك؛ خانم مهندس زهرا علیزاده دهخدایی

  استان شهر و روستاي شوراي اسالمی رییس؛  آقاي محمد هادي سعیدي حجت االسالم 

  شناس سازمان صنایع و معادن استانکار؛ ها ضیائی نآقاي محس

 صاحبه شوندگانم:  

  ا الختیار نهضت سواد آموزي استاننماینده مطلع و تام ؛ آقاي محمد شکري

  سازمان آموزش و پرورش استان ماینده مطلع و تام ا الختیارن؛ آقاي محمد گیلک

  تیار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمینماینده مطلع و تام ا الخ؛ خانم عابدي

  رکت شهر صنعتی البرز ا الختیار شتامنماینده مطلع و ؛ مهندس محموديآقاي 

اي ا الختیار شرکت آب منطقهنمایندگان مطلع و تام؛ ها پرهیزکاري و خواجه اسفندیاريآقاي مهندس حدادي نژاد و خانم

  استان

ونگاري ها و مراکز پرتها، مطبنماینده مطلع معاونت درمان دانشگاه در ارتباط با بهداشت بیمارستان؛ آقاي مهندس بیگدلی

  استان

  هاي نفتی استاننماینده مطلع شرکت پخش فرآورده ؛ آقاي علی عزیز آسیایی

   :عالیعمومی و آموزش   کارگروه

  استان قزوین تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورشکارگروه؛ معاون پرورشی و  رییس؛ آقاي کاظم زمانی

  قزوین گاه علوم پزشکیدیر دانشجویی دانشدبیر کارگروه؛ م؛ دکتر زینب هاشمی خانم 

  شهرستان قزوین مسؤول بهداشت مدارس مرکز بهداشت؛ سیمین هادیان خانم 

  قزوین لمی دانشگاه علوم پزشکیعضو هیأت ع؛ نسترن کشاورز محمديخانم دکتر 

  غذیه سازمان آموزش و پرورش استانمسؤول بهداشت و ت؛ آقاي علیرضا طاهرخانی

  آزاد اسالمی واحد قزوین ینیک سالمت دانشگاهمدیر کل؛ خانم  دکتر آزاده صالحی
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  قزوین )ره(ی امام خمینیبین الملل امور دانشجویی دانشگاه مدیر؛ آقاي علیرضا بیدختی

  پرورش استان گروه طرح و برنامه سازمان آموزش و رییس؛ عبدالحمید موحدي آقاي

  قزوینپشتیبانی دانشگاه پیام نور ه و عمعاون توس؛ زاده آقاي بهروز شاهرخ

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ سید حسین قافله باشی آقاي دکتر

 مصاحبه شوندگان:  

  استانمیسیون دانشجویی دبیر کمدیرکل دفتر سیاسی امنیتی استانداري قزوین  و  ؛ زاجکانیها محمد آقاي

  بازرگانی استان قزوین یس سازمانیرآقاي رضا افروزه، 

  نهضت سواد آموزي قزوینمعاون  ی؛آقاي صادق شاه حسین

  انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان قزوینپور؛ کارشناس مسؤول  آقاي علی وهاب

  :بازرگانی کارگروه

  سازمان بازرگانی استان رییسروه؛ کارگ رییس؛ آقاي رضا افرازه

  معاونت غذا و داروي دانشگاه شی و بهداشتیبر مواد غذایی، آرایدبیر کارگروه؛ مدیر نظارت ؛ آقاي دکتر پیمان قجربیگی

  اداره اصناف رییس؛ آقاي رحیم محمدي صدر

  ؛ مجمع امور صنفی مشتركآقاي سید محمود سیدي

  ؛ کارشناس استاندارد استان قزوینآقاي مهندس کوروش رحمانی

  استان عه تجارت خارجی سازمان بازرگانیمعاون توس؛ آقاي مجید برزگر

  شهرستان البرز  بهداشت محیطمسئول ؛  کارشناس هآقاي عسگر شریف زاد

  معاونت غذا و داروي دانشگاه س نظارت بر مواد غذایی و بهداشتیکارشنا؛ خانم مهندس متین تابنده

  استان بازرگانیمعاون بازرگانی داخلی سازمان ؛ آقاي کریم سروري

  ناستا بازرگانیمعاون بازرسی و نظارت سازمان ؛ آقاي علی اکبر کبیري

  کارشناس ارشد بازرگانی داخلی؛ آقاي روح اله حاجعلی

  :بحران کارگروه

  داريازسازي و حوادث غیر مترقبه استانکار گروه؛ مدیرکل دفتر ب رییس؛  آقاي علی محمد آهنی

  اي مرکز بهداشت استان حیط و حرفهگروه بهداشت م مدیردبیر کارگروه؛ ؛  آقاي محسن نوري

  ازسازي و حوادث غیر مترقبه استانناس مسؤول دفتر بکارش؛ آقاي محمدرضا علیمی
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  ل احمر استانمعاون امداد و نجات و درمان جمعیت هال؛ آقاي احمد آقاعلیخانی

  و مشاور حوادث ، محقق؛ مدرس دانشگاهآقاي مجید فتحی زهرایی

  استان اي برداري سازمان امور آب منطقه کارشناس حفاظت و بهره؛ آقاي حسن نصیري

  استان یی و تبدیلی سازمان جهاد کشاورزياداره صنایع غذا رییس؛ رادات مصالییآقاي آب

  قزوین شگاه علوم پزشکینظارت بر درمان دان رییس؛ آقاي دکتر حسن اسماعیلی

  ؛ کارشناس منابع طبیعی استانآقاي کریم قربانی

 مصاحبه شوندگان:  

  نمسکن وشهرسازي استاآقاي نادر محمدزاده؛ مدیر کل سازمان 

  نشانی و خدمات ایمنی شهرستان قزوین سازمان آتش رییسبهزادپور؛ حسین آقاي 

  هاي پزشکی استان قزوینمرکز فوریت ري؛ رییسیوآقاي دکتر مجید شل

  :انرژي کارگروه

  استان شهري آب و فاضالب کار گروه؛ مدیرعامل شرکت رییس؛ احمد مظفري زوارکی آقاي

  آب و فاضالب مرکز بهداشت استان ارشد سر گروه؛ کارشنادبیر کا؛ شیرین نادريمهندس  خانم 

  اري شرکت آب و فاضالب شهري استانمعاون بهره برد؛ علی صرافمهندس آقاي 

  استان اي فتر حفاظت کیفی شرکت آب منطقهکارشناس د؛ طاهره پرهیزکاريمهندس خانم 

  کت ملی گاز استانشر H.S.Eکارشناس ؛ علیرضا پرهیزکاريمهندس  آقاي

  استان انسانی اداره کل حفاظت محیط زیستمسؤول محیط ؛ سعیده خضیرمهندس انم خ

  بهداشت شرکت ملی نفت منطقه قزوینکارشناس محیط زیست و ؛ آقاي عزیز آسیایی

  شرکت توزیع برق استان ریزي برنامهمدیر امور مطلبی؛ آقاي علی اکبر

  استانروستایی  برداري شرکت آب و فاضالب معاون بهره؛ آقاي قاسم نقدي  

 مصاحبه شوندگان:  

  لیس راهور استان قزوینپ رییسسرهنگ غالمعلی حسنی؛ 

استان قزوین لیس راه پفرمانده سرهنگ سید افضل موسوي؛ 

  مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزي مرغداران قزوینآقاي مهندس غالمرضا محمدي؛ 
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  :خدمات سالمت کارگروه

  معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوینروه؛ کار گ رییس ؛مجید رجبیآقاي دکتر 

  قزوین عضو هیات علمی و مدیر بیمارستان شهید رجائیدبیر کار گروه؛  ؛محمد زکریا کیاییآقاي 

  ي دانشگاه علوم پزشکی قزوینمدیر دارو حوزه معاونت دارو و غذا ؛مهتاب مراديخانم دکتر 

و عضو کل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي استان  مدیرص، هاي خاانجمن بیماري رییس ؛ريدفاطمه اشخانم 

  شوراي شهر قزوین 

  سابق دانشگاه علوم پزشکی قزوین رییسو  مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه ؛حمیدرضا جواديآقاي دکتر 

  دانشگاه علوم پزشکی  مدیر درمان حوزه معاونت درمان ؛عبداهللا کشاورزآقاي دکتر 

  استان ین اجتماعیأمحوزه مدیریت درمان تمعاون درمان ؛ رچیآقاي دکتر علی اصغر بند

  استان معاون سازمان بیمه خدمات درمانی ؛ها آقاي دکتر حسام فوالدي

  هاي پزشکی قزوین مرکز حوادث و فوریتمعاون ؛ چالی زادهرضا آقاي 

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ عضو هیأت علمیآقاي محمدرضا شیخی

  استان ؛ سازمان بهزیستیآقاي دکتر صابر مقدم

  قزوین سازمان نظام پزشکی رییس؛ آقاي دکتر محمدرضا خردمند

  استان عضو هیأت مدیره سازمان هالل احمر؛ آقاي دکتر مرتضی امینی

  :مسکن کارگروه

  ن اداره کل مسکن و شهرسازي استانکار گروه؛ معاو رییس؛ فر آقاي مهندس حامد مانی

  س بهداشت محیط مرکز بهداشت استانیر کارگروه؛ کارشنادب؛ آقاي مهندس غالمرضا احدي

  استان ؛ هیأت مدیره نظام مهندسینیا آقاي مهندس عباس وثیق

  ؛ معاون شهرسازي شهرداري قزوینآقاي مهندس مسعود نصرتی

  ؛ عضو شوراي شهر قزوینآقاي مهندس حامد کبود وند

  ؛ شهردار الوندآقاي مهندس سعید آگشته

  ؛ شهردار محمدیهاهدپورآقاي مهندس ایرج ز

  دانسفهانردار شه ؛آقاي مهندس فرشاد محمد حسینی

  انجمن صنفی مهندسان معمار رییس؛ آقاي مهندس فریبرز کریمی



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي اهی بر

  



  انجمن انبوه سازان قزوین رییس ؛آقاي مهندس سید مهدي خطیبی

  علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین هیأتعضو  ؛آقاي مهندس علی ارباب

 مصاحبه شوندگان:  

  مرکز بهداشت استان  رییسمعاون بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی و ؛ دکتر منوچهر مهرام

  دانسفهان؛ شهردار آقاي مهندس فرشاد محمد حسینی

  :و حمایت اجتماعی رفاه کارگروه

  کارگروه؛ مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان رییس؛ آقاي دکتر محمد صادق بابایی

  درمان بویین زهراو دبیر کار گروه؛ مدیر شبکه بهداشت ؛ آقاي دکتر سعید سخنور

  استان؛ مدیر کل بیمه خدمات درمانی آقاي دکتر قاسم بهرامی

  استان )ره(کل کمیته امداد امام خمینی  مدیر؛ آقاي محمد مهدي نحوي

  اس مسئول امور اجتماعی استانداريکارشن؛ آقاي بهروز سید موسوي

  استان امور اجتماعی  سازمان بهزیستیون معا؛ خانم فاطمه پزشکیان

  طالعات اجتماعی  استانداري قزوینکارشناس م؛ آقاي علی اکبر رشوند

  اس امور شوراها  استانداري قزوینکارشن؛ خانم زهرا نظري

  رشد اقتصاد  درمان تامین اجتماعیکارشناس ا؛ فاطمه رحمانیخانم 

و عضو دیر کل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي استان مص، هاي خاانجمن بیماري رییس ؛ريدفاطمه اشخانم 

  شوراي شهر قزوین

 مصاحبه شوندگان:   

  بوئین زهرا و درمان شهرستان شبکه بهداشت رییسآقاي دکتر سعید سخنور؛ 

  استان قزوین آموزش پرورشسازمان  رییسزاده؛  آقاي سید جعفر شهاب

  استان قزوین مرهالل احجمعیت  رییسآقاي حبیب اله جمشیدي؛ 

  استان ها و ستاد دیهسازمان زندان رییسآقاي علی فراست طلب؛ 

و عضو مدیر کل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي استان ص، هاي خاانجمن بیماري رییس ؛ريدفاطمه اشخانم 

   شوراي شهر قزوین

  استان بنیاد شهید و امور ایثارگرانوش؛ مدیرکل سید محمد مهدي شهر
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  مستمندان سسه کمک به ایتام وؤم رییسکانی؛ دحسن ار آقاي

  استانداري و بودجه ریزي معاون برنامهاي؛  حمزه اصغر آقاي مهندس

  :صنعت و معدن کارگروه

  استان قزوین سازمان صنایع و معادن مدیرکلگروه؛ کار رییس ؛آقاي محمد باقر آقاعلیخانی

  استانمرکز بهداشت  اي مسؤول بهداشت حرفهشناس دبیر کار گروه؛ کار ؛آقاي حبیب اله چگینی

  استان ط کار سازمان کار و امور اجتماعیمعاون رواب ؛آقاي فردین بابایی

  ؛ کارشناس خدمات بهداشتی و طب کارآقاي محسن معینی

  قزوین)ره(المللی امام خمینی  بین؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آقاي مهران قلعه نوعی

  هاي صنعتی استان عامل شهركرمدی؛ آقاي عبدالقادر ناصحی

  اداره استاندارد و تحقیقات استانمدیرکل ؛ آقاي علیرضا حسن نایبی

  استان اداره کل محیط زیست ؛ معاون محیط زیست انسانیآقاي جمشید کاووسی

  معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ کارشناس ارشد مواد غذاییآقاي حسن بغدادي

  ؛ مدیر کل تعاون استاناهپوشآقاي سید صادق سی

  استان کارشناس کلیدي سازمان صنایع و معادن؛ آقاي محسن ضیائی

 حبه شوندگانمصا:  

  )نماینده کارگران(هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهاي کار استان  رییس ؛ احمدي محمد آقاي

  ین نشانی  و خدمات ایمنی شهرستان قزو رییس سازمان آتش؛ بهزاد پورحسین آقاي 

)نماینده استانداري(کارشناس امور سیاسی استانداري قزوین  ؛ولی زادهقربانعلی  آقاي 

شهر صنعتی البرزمدیر امور خدمات شرکت  ؛سعیديسعید آقاي 

  سازمان آموزش وپرورش استان  یسیر؛ شهاب زاده سید جعفر آقاي

  :و ایمنیترابري  کارگروه

  فرمانده پلیس راه استان قزوین ه؛ کارگرو رییس؛ سرهنگ سید افضل موسوي

  هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین ريدبیر کارگروه؛ کارشناس مبارزه با بیما؛ آقاي مهندس صفر فیض الهی

  استان ت امداد و نجات سازمان هالل احمراداره عملیا رییس؛ هاشمی... آقاي مهندس حکمت ا

  یک شهرداري قزویناس ایمنی و ترافکارشن؛ ها آقاي مهندس  امیر حاجی محمدي
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  استان هاي اداره کل راه و ترابري م راهاداره ایمنی و حری رییس ؛آقاي مهندس خسرو خانی

  راهنمایی و رانندگی استان قزوین اداره رییسجانشین ؛ سرهنگ غالمعلی حسنی

  استان هاي حمل و نقل کارشناس ایمنی و ترافیک سازمان پایانه؛ آقاي مهندس حجر مؤمنی

  هاي پزشکی قزوین ز حوادث و فوریتمرک معاون؛ س رضا چالی زادهآقاي مهند

  قزوینمرکز ؛ مشاور سالمت صدا و سیماي آقاي دکتر محمد حیاتی

زسازي حوادث غیرمترقبه استانداريکارشناس مسوول با؛ آقاي مهندس محمدرضا علیمی

 مصاحبه شوندگان:  

  زویننمایندگی بیمه ایران شعبه قآقاي ابراهیم ابراهیمی؛ 

دادگستري استان آقاي حسن قاسمی؛ مدیرکل

  سازمان آموزش وپرورش استان  یسیرآقاي سید جعفر شهاب زاده؛ 

  صنایع و معادن  استان سازمان  یسیر ؛آقاعلیخانی محمدباقر آقاي

  :سالمت معنوي کارگروه

ول ستاد ؤمسر خیریه استان ومدیرکل اوقاف و امو کارگروه؛  رییس ؛آقاي مسعود انصاريحجت االسالم و المسلمین 

  استان قرآنتفسیر

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو هیأت علمیروانشناس و ه؛ دبیرکارگرو ؛آقاي محمد ابراهیم ساریچلو

  ول بهداشت روان استانؤمسمتخصص روانپزشکی و ؛ آقاي دکتر فرشید عظیمی

المللی امام  شگاه بینمدیر گروه روانشناسی دان شعبه قزوین، یس انجمن روانشناسیری ؛آقاي دکتر عبدالجواد احمدي

  ) ره(خمینی

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین روانپزشک عضو هیأت علمی ؛آقاي دکتر سید حسین قافله باشی

  قزوین )ره(المللی امام  خمینی گاه بینعلمی دانش هیأت عضو ؛آقاي محمد آذربایجانی

  اد  حوزه  علمیه قزویندبیر آموزش و پرورش و است ؛آقاي حسین محمدزاده

  ینقزو )ره(المللی امام خمینی نشگاه بینعلمی دا هیأتعضو ؛آقاي دکترمحمد مهدي اله وردیها

مصاحبه شوندگان:  

  سازمان بهزیستی استانمدیر کل  ؛مقدمافشارحسین آقاي دکتر 

   سازمان ملی جوانان استانرییس  ؛آقاي مهدي مدرسی
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  در شبکه بهداشت و درمان تاکستان شاغل پزشک روان ؛آقاي دکتر مرتضی نادي

  :امنیتی و قضایی کارگروه

  کار گروه؛ معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قزوین رییس ؛آقاي علی اکبر لشگري

  و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزویندبیر کارگروه؛ معاون غذا  ؛فرزاد پیرویان دکتر آقاي

  ازمان نظام پزشکی قزوینس رییس؛ آقاي دکتر محمدرضا خردمند

  اداره کل تعزیرات حکومتی استان شعبه پنجم بدوي تخصصی رییس ؛آقاي علی نوروززاده

  ره کل اطالعات استانا؛ کارشناس اد.ك صیبآقاي م

  هاي استان قزوین ت و درمان زندانمسؤول بهداش ؛آقاي دکتر علیرضا وحیدي

  و اجتماعی اداره کل بازرسی استانسرپرست بازرسی امور فرهنگی  ؛آقاي امیر کبابیان

  استان پلیس پیشگیري نیروي انتظامی رییس ؛سرهنگ محمد مهدي پور

  استان حل اختالفشوراي  161شعبه  رییس؛ آقاي رجب یعقوبیان

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ کارشناس نظارت بر درمانآقاي حسن قاسمی

  هداشت استانمرکز بمحیط  کارشناس بهداشت؛ خانم شهال عسگر پور

  علوم پزشکی قزوین دفتر حقوقی دانشگاه رییس؛  قلیآقاي مرتضی اهللا

  ي استانها اداره کل زندان؛ آقاي علی مسگریان

 مصاحبه شوندگان:  

  م جمعه قزویننماینده ولی فقیه در استان و اما؛ باریک بینهادي ... حضرت  آیت ا

  تی استانداري قزوینسیاسی و امنیدفتر  مدیر کل؛ آقاي محمد زاجکانیها

  استان مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  ؛ها آقاي محمد حسین شفیعی

  صدا و سیماي مرکز قزوینسازمان مدیر کل  ؛آقاي ابوالفضل معصومی فر

  یس سازمان بازرگانی استانیر ؛آقاي رضا افرازه

  هردار قزوینش ؛آقاي محمود کمالی

  زرهی قزوین 16لشگر ه گردان بهداري ماندفر ؛ آقاي دکتر سید جواد عبادي

  قزوین ) عج(ري سپاه صاحب االمر فرمانده بهدا ؛آقاي دکتر علی جمالی
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  :و نظارت استانیسیاست گذاري  کارگروه

  استانداري و بودجه ریزي مدیر کل برنامه؛ صفر لکآقاي مهندس 

   معاون اجرایی مرکز بهداشت استان؛ سید علیرضا خونساريآقاي دکتر

  استانداري ریزي برنامهمعاون مدیر کل ؛ يابوالفضل یارآقاي 

  فرماندار آبیک ؛شکراهللا طاهريآقاي 

علوم پزشکی قزوین دانشگاه ریاستدفتر  رییسمشاور و ؛ یدکتر مجتبی سید صادقآقاي 

 مصاحبه شوندگان:  

  قزوین دانشگاه علوم پزشکی رییس ؛زینالوعلی اکبر آقاي دکتر 

  مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان ؛بهرامی قاسم دکترآقاي 

  نفرماندار تاکستا ؛صادقیعلی مهندس آقاي 
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   راهکارها  ارایهبررسی نظرات مردم استان در مورد مشکالت سالمت و  تیماعضاي 

   دکتر عباس طالبیان آقاي آقاي احمد قدوسیان،  ،زاده آقاي دکتر سعید آصف

  هاي استان  نندگان جلسات بحث گروهی متمرکز در شهرستانتسهیل گران و ثبت ک

  دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري قزوینزاده فرد؛ معاون مدیرکل  حمد امینیآقاي مهندس م

  مرکز بهداشت بلندیان قزوین رییساسکویی؛ سید سعید آقاي دکتر 

  ئین زهراشبکه بهداشت و درمان شهرستان بو رییس؛ رسخنوسعید  آقاي دکتر

  آبیکشبکه بهداشت و درمان شهرستان  رییسبرودتی؛ حمید آقاي دکتر 

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز رییسنهوشیان؛  علیرضا آقاي دکتر

هاي مربوط به  ش، هالل احمر، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و سمنوررهاي آموزش و پ سازمان و ادارات رؤساي

  .آنهاي  و شهرستانسالمندان استان 

  کارشناس پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛رفیعیشاپور آقاي مهندس 

ها و مداح  ها سلیمی، جوالیی خانم: آبیک): FGD(جلسات بحث گروهی متمرکز کنندگان  تو ثب راه گشایان و ناظرین فنی

ها شهال کشاورز و شمس کیالنی و آقاي بهمن  خانم: زهرا ینخانی، فتاحی و کشاورزقاسمی؛ بوئ ها حسین خانم: علی؛ البرز

  .پور، سعیدي، امامی و طالبی ها کاظم لو، خاتونی، میرزاپور، مهدي خانم :تاکستان  ساالري؛

  .ساز، سهراب قزوینی، شهسواري، آقاعلیخان همچنین آقایان طاهري، کاظمی، مافی، میرصالحی، یوسفی، دلگرم، چیت

جهانگرد، ایالنی، ، ها، وحدانی، پزشکیان، بابانعلبرها چی لو، بنابی، مجابی، خلخالی، پیله امیریان، حاجی ها کالنتري، خانم

  .شعبانی و صباحی

  .که با اشتیاق در جلسات بحث گروهی شرکت کردندها و آقایانی  نفر خانم 300با سپاس فراوان از بیش از 

  

  نظرات افراد کلیدي  بررسیاعضاي تیم 

  دکتر بهزاد دماري، نوچهر مهراممدکتر، علی اکبر زینالودکتر : کنندگانمصاحبه.  

 ؛ آقاي )مجلس رییسایندگان استانی و نایب مجمع نم رییس(حجت االسالم والمسلمین ابوترابی :مصاحبه شوندگان

؛ آقاي )وینشهردار وقت قز(یکمالآقاي محمود  ؛)صدا و سیماي استان قزوینمدیرکل سازمان (فر معصومی لفضلاابو

؛ )مدیرکل بودجه استانداري(لکصفر مهندس  آقاي ؛)استانداري و بودجه ریزي برنامهمعاون (اي  حمزهمهندس اصغر 

  .)امام جمعه قزوین و نماینده ولی فقیه در استان( باریک بین هاديحجت االسالم والمسلمین 
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  هاي مشارکت مردمی  اعضاي تیم بررسی نظرات شبکه

  دکتر منوچهر مهرام   ،ريدکتر بهزاد دما

  :)با ذکر محل فعالیت و اشتغال( فهرست شرکت کنندگان در بحث گروهی متمرکز همایش رسانه و سالمت

 مرکزي مایس و صدا ،يمراد دجوادیس ؛استان قزوین مایس و صدامدیرکل سازمان  ،یمعصوم ابوالفضل ها و آقایان خانم

 و صدا ،یعیشف دیام ؛نیقزو مرکزي مایس و صدا ،لوی دنقیحم ؛نیقزو مرکزي مایس و صدا ،جمی قربان دیحم ؛نیقزو

 ،يمحمد هاشم ن؛یقزو مرکزي مایس و صدا ،یقاسمی عل ن؛یقزو مرکزي مایس و صدا ،عمویی دونیفر؛ نیقزو مرکزي مایس

 محسن ؛استان بهداشت مرکز ،يدینو هیرق ن؛یقزو مرکزي مایس و صدا ،یقاسم فروزان ن؛یقزو مرکزي مایس و صدا

 باشگاه ،ینیحس نیعبدالحس ؛جوان خبرنگاران باشگاه ،يسلخوریی مایک نیافش ؛استان بهداشت مرکز ،مقدم یبهشت

 زهرا دهیس ؛انیدبلندیشه مرکزبهداشت ،شهیهنرپ الیژ ؛انیدبلندیشه مرکزبهداشت ،يشجر محسن ؛جوان خبرنگاران

 ،یجمال محمدرضا ؛نتاکستا شهرستان درمان و بهداشت شبکه ،کاظملو پرستو ؛انیدبلندیشه مرکزبهداشت، زاده یمعصوم

 ؛ستادی عموم روابط، ییبابا رضا ؛)بهداشت آموزش(دانشگاه علوم پزشکی  یبهداشت معاونت ،يزدی دیناه ؛بهداشت مرکز

؛ رنایا خبرنگار ،يزوریف معصومه ؛نیقزو ویراد جهت مراسم ضبط ،گودرزوند نیحس ؛ستادی عموم روابط ،يگودرز منوچهر

 رهبر ؛ي مرکز قزوینمایس و صدا ،ایمسعودن محمد ؛ي مرکز قزوینمایس و صدا ،يصفر ؛مایس و صدا ،يمحمد روانبخش

 هیسم دهیس ؛ثیحد نامه هفته ،يفرامرز ؛ي مرکز قزوینمایس و صدا ،ینیچگ ناصر ؛ي مرکز قزوینمایس و صدا ،برچلو

  .کارگر و ارک روزنامه ،يمراد محمدی عل ؛تاك نامه هفته ،ینیحس

  :)با ذکر محل فعالیت و اشتغال(فهرست شرکت کنندگان در بحث گروهی متمرکز همایش سازمان هاي مردم نهاد

 استان ساز مسکن خیریه انجمن، هاشمیان الدین کمال سید؛ طبیعت حافظ کاران رزمی نهاد مردم سازمان ،کریمی علیرضا

 ،اکبري رسول ؛طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن ،امیري ابراهیم ؛طبیعت ظحاف کاران رزمی انجمن ،آبادي قدیم امیر ؛قزوین

 رزمی انجمن ،خوئینی حمید ؛طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن ،کاشکی منفرد ساالر ؛طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن

 ؛طبیعت حافظ نکارا رزمی انجمن ،محمدي صادق ؛طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن ،فر بهنام رحمان ؛طبیعت حافظ کاران

انجمن ، لو تقی زهرا ؛طبیعت حافظ کاران رزمیانجمن  ،چگینی آرزو؛ قزوین استان نابینایان نجمن، افر بخشی غالمی

 ؛طبیعت حافظ کاران رزمیانجمن  ،زارعی فاطمه ؛طبیعت حافظ کاران رزمیانجمن  ،یزدانی مریم ؛طبیعت حافظ کاران رزمی

، وردي عوض مرضیه ؛طبیعت حافظ کاران رزمیانجمن  ،نوروزي سمیرا ؛طبیعت ظحاف کاران رزمیانجمن  ،زارعی ندا

انجمن  ،نمک خوش صغري؛ طبیعت حافظ کاران رزمی انجمن، زاده تارویردي شکوفه ؛خاص بیماران از حمایت سسهؤم

 ؛قزوین استان شعبه_ ایران دیابت انجمن ،کوشا مریم  ؛زنان همت خیریه ،الهی فتح خدیجه ؛طبیعت حافظ کاران رزمی
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 حمایت سسهؤم ،مافی... ا نصرت ؛نگار ایرناخبر ،فیروزي معصومه ؛)خیریه درمانگاه(خیریه سسهؤم ،مهاجر مصطفی محمد

 ؛قزوین پزشکی علوم دانشگاه ،طالبی بهناز ؛معنوي سالمت کارگروه دبیر ،ساریچلو ابراهیم محمد ؛خاص بیماران از

؛ نوین علم خانه ،خانی طاهر رضا ؛توتم ادبی انجمن ،لو قنبر یاسر ؛توتم دبیا انجمن ،خانی حاجی مصطفی ؛فر حجاري

 توسعه تحقیق انجمن ،شامی مهدي ؛قزوین استان پرستاري نظام سازمان ،نیا اکبري رضا امیر ؛نوین علم خانه ،مجیدي مهدي

 خانه مدیره هیأت عضو ،یغالم حسینی علی سید ؛استان ساز مدرسه خیرین مجمع ،خانی شریف مصطفی استان؛ البرز

 شهرك سسهؤم ،جهانبخت محمدحسن ؛فدك گستر زیست سسهؤم ،افالطونی محمد؛ قزوین استان معدن و صنعت

 غالمرضا ؛نوین پرستاري توسعه سسهؤم ،بیرقدار نادیا ؛نوین پرستاري توسعه سسهؤم ،کرمی امید ؛آبیک اندیشه دانشگاهی

 عفت ؛سالمت همیاران سسهؤم ،باقیات مهناز ؛پرستاري نظام سازمان، هرخیشا اکرم ؛هموفیلی بیماران کانون ،درگی

 معاونت ،رفیعی شاپور ؛مردمی مشارکت کارگروه_پژوهشی معاونت ،قدرسیان احمد ؛سبز زندگی خیریه سسهؤم ،عسگري

 ،هاشمی فاطمه ؛قزوین استان کلیوي بیماران از حمایت خیریه انجمن، اشدري فاطمه ؛مردمی مشارکت کارگروه - پژوهشی

 ،قلیها محمد فاطمه ؛اعینخ ضایعه انجمن ،اسالمی زهرا ؛معاونین امور هماهنگی شوراي ،کاظمی فاطمه ؛فارس اريزخبرگ

 مهوش رد؛خ خبرنگار، هنرخواه شبابه ؛معنوي روان سالمت همیاران سسهؤم ،مرزي فاطمه ؛عترت جوانمردان سسهؤم

 اجتماعی_فرهنگی مجتمع ،محمدطوسی آرزو میهن؛ هاي بچه کانون ،محمدي یرش اله وجیه ؛روان سالمت همیاران ،چگینی

 لیال ؛سیما استانی شبکه خبرنگار ،کرمی لیال ؛آباد سگز شهر اجتماعی فرهنگی مجتمع ،محمدطوسی زهره  ؛آباد سگز شهر

 ،افتخاري مهندس آقاي ؛یفتح سسهؤم ،مطیع مرتضی ؛متفکران سسهؤم ،میجوزي مریم ؛متفکران سسهؤم ،زاده کریم

  ؛)س( زهرا فاطمه حضرت پرستاري و توانبخشی ارشد مشاور، یمیمص ؛)س( زهرا فاطمه حضرت سالمندانآسایشگاه 

 اسالم محدثه ؛کارآفرینان و نخبگان و مخترعین انجمن ،بیات آتوسا ؛نوین علم خانه، انصاري نگین ؛اشا کانون ،تقتیري فاطمه

 آموزش ،عزیزي سعید ؛شهید بلندیان بهداشت مرکز ،ن کاکاونداکامر ؛نوین علم خانه ،دانیمر پروانه ؛نوین علم خانه ،منش

 نگار ؛آبی آسمان _ پایدار توسعه و زنان شیپو ،منتصر سمانه استان؛ بهداشتی معاونت ،معروفی جواد ؛استثنایی پرورش و

 پزشکی علوم دانشگاه ،اسماعیلی شیوا ؛زوینق پزشکی علوم دانشگاه ،کالنتري زهرا ؛توتم ادبی انجمن ،حسینی السادات

 اکرم ؛زنان همت خیریه مؤسسه ،زرنانی زهرا ؛پور رضی حسن حاج ؛قزوین پزشکی علوم دانشگاه ،امیریان سمیه ؛قزوین

 ؛توانا معلولین کانون ،کریمی مرضیه ؛گوهرناب کشاورزي انجمن ،باصدن اله وجیهه ؛زنان همت خیریه سسهؤم، شالوپري

 فاطمه ؛قزوین استان معلولین اجتماعی یشغل هاي فرصت سسهؤم ،نژاد کاظم رقیه ؛توانا معلولین کانون ،زاده یلجل مریم

 محمد حسین ؛جوانان ملی سازمان ،داودي رضا ؛کارآفرینان و نخبگان و مخترعین انجمن ،عباسی هادي شکیب؛ يمحمد

خانه علم  ، مازیار شهبازي ؛کانون هنر نوین، فرید آمالی ؛نوین کانون هنر ،محسن تسنیمی ؛حسینی داران الیهط کانون، قلیها
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سیمه  ؛دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر مرجان نصیري اصل ؛دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،معصومه حسینی ؛نوین

  .کمیل سسهؤم ،امید علی اکبر بیک ؛مسؤول انجمن تحقیق و توسعه استان ،نوروزي برزگر

  :)با ذکر محل فعالیت و اشتغال( در بحث گروهی متمرکز همایش شوراهاي اسالمی شهر و روستاگان فهرست شرکت کنند

 ؛شوراي محمدیه عضو ،طاهري سیاوش ؛بخشدار کوهین ،کرباسی علی محمد ؛ي اسالمیشورا رییس، کیامري عبدالحکیم

 ؛ي اسالمی فرجهشورا رییس، خانیآقا نامی ؛ي البرزشورا رییس ،رجبی امید ؛ي البرزشورا رییس نایب ،پور علی ابوالقاسم

شوراي  عضو ،عبدي کاظمی علی ؛شوراي الموت رییس یبنا ،عسگري منصور ؛ي فرجهشورا عضو ،غالمی جهانگیر

 عضو ،ینامقهر قهرمان  ؛خاکمی شهردار ،پور زارع مجید ؛کوهین بخش شوراي رییس ،پور حسین اله حجت ؛محمدیه

 ،هاشمی حسن ؛یشوراي خاکعل رییس، شریفی یونس ؛شتخرمدشوراي  عضو ،محمدي جعفر ؛شتخرمدشوراي بخش 

 ناصر نیا؛ چاوشی محرم ؛نیا چاوشی منوچهر؛ استانداري روستایی مدیرکل ،نجفی ... عزت ا؛ شوراي بخش مرکزي رییس

 ،دفر زاده یمینا محمد  ؛عضو شورا ،محمدي اسکندر ؛شورا دار خرانه ،بیعی طاهر ؛شوراي اسالمی آبگرم رییس ،محمدي شیر

 قلی ارجمند ؛ي اسالمی سیردانشورا رییس ،حسینی سیدیحیی معاون مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهاي استانداري؛

 مسلم ؛بشاریات بخشدار  ،صالحی... ا احسان  ؛مرکزي تاکستان بخشدار ،باروتی محمدحسین ؛سفلی طارم بخشدار ،نییقز

 ؛اسالمی يشورا رییس ،محمدي شیر علی محمد  ؛ي آبیکشورا رییس ،مافی علی نجات ؛بشاریاتي  شورا عضو، مافی

 ؛ي شهر مشکینشورا عضو ،غفوري حسین ؛ي شهر محمودآبادشورا عضو ،کیایی یوسف ؛آبگرم بخشدار ،طاهري... ا شمس

 بنای ،قنبري صفدر ؛کبخشدار آبی ،اي حمزه اسداله  ؛فرماندار آبیک، طاهري شکراله ؛ي شهر کوهینشورا عضو ،قنبري مجید

 ،خانی طاهر ابوالفضل ؛بخشدار ضیاء آباد، ربیعی عباس ؛فرماندار بویین زهرا ،فصیحی اله فرج ؛ي شهر کوهینشورا رییس

  ؛کارشناس فرمانداري بویین زهرا ،خاکپور علی راز  ؛شوراي شهر بخش مرکزي بویین زهرا ،سعادت اله قدرت؛ بخشدار شال

عضو شوراي شهر  ،یسگرو اله نصرت ؛بخشدار خرمدشت ،رحمانی حسین ؛دار اسفروینبخش، خانی طاهر مرتضی

شوراي  عضو ،شکري بهرام ؛نشوراي خوزنی رییس ،صفایی علمدار ؛ول بخش بشاریاتؤمس ،ایکامند اله رحمت  ؛اسفروین

عضو شوراي  ،کریمی الدین مواق ؛شوراي بیدستان رییس، مهر فرزان ابراهیم؛ شوراي ضیاء آباد عضو ،زرجام خانم ؛ضیاءآباد

 عضو ،شیروانی فالح حسن ؛رودبارالموت بخشدار ،قندي صادق  ؛عضو شوراي بیدستان ،برزگري سیدابوالفضل ؛بیدستان

 میکاییل  ؛خبرگزاري جمهوري اسالمی ،امامی محبوبه ؛فرماندار تاکستان ،صادقی علی ؛شوراي بخش مرکزي قزوین

؛ عضو شوراي خرمدشت ،بهرامی ناصر ؛خرمدشت شورايعضو  ،قربانی رضا حمدم ؛شوراي محمدیه سخنگو ،سمافی

 شوراي عضو ،صفی کشاورز عابدین ؛خرمدشت شهردار ،مولوي مرتضی ؛خرمدشت شهر شوراي رییس ،عقوري مصطفی

 ایبن ،کشاورز محمد  ؛دشتابی بخشدار ،نژاد نوري رضا محمد ؛مرکزي بوئین زهرا بخشدار ،احمدي احد ؛سیردانشهر 
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 علیرضا ؛شهرستان رودبار بخشدار ،رشوند علی ؛استان اسالمی شوراي رییس، سعیدي هادي محمد ؛استان شوراي رییس

 رییس ،صفري علی ؛محمدیه بخشدار ،مشایخ طاهر  ، فرماندار البرز؛پور جهانی یوسف ؛معلم کالیه شهردار ،پرهیزکاري

 محمدعلی ؛ي محمدیهشورا عضو ،اسدي حبیب ؛محمدیه شوراي رییس نایب ،عرب روانبخش ؛شوراي بخش محمدیه

 عباس؛ مرکزي قزوین بخشدار ،عسگري عباس ؛شوراي دشتابی رییس ،طایفه جمشید ؛شوراي دشتابی عضو ،يکبرا

دانشگاه  ،اسماعیلی شیوا ؛معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ،زاده آصف سعید دکتر ؛شوراي شهر قزوین رییس ،ظاهري

 محمد ،حسینی مفتاح سید ؛دانشگاه علوم پزشکی ،رفیعی شاپور ؛دانشگاه علوم پزشکی ،کالنتري زهرا  ؛علوم پزشکی

شوراي  رییس، ارلگینی محمد علی ؛عضو شوراي معلم کالیه ،قاسمی ضرغام ، دانشگاه علوم پزشکی؛ساریچلو ابراهیم

شوراي بخش مرکزي  رییس ،پورله رستمی ا حبیب ؛شوراي دهستان حسین آباد سفلی عضو ،رستمی اله حجت ؛ضیاءآباد

شوراي بخش مرکزي  عضو ،خدایاري امیر ؛البرز مرکزي بخش اسالمی يشورا رییس نایب ،حسینی ابراهیم سید ؛البرز

 شورا؛ رییس، اینالو ..داحم ؛قداشوراي ار عضو ،فر شعبانی سکینه؛ ق بویین زهرادارشوراي ا رییس نایب ،اسدي رضا ؛البرز

 مرتضی ؛آبگرم بخش شوراي رییس ،قربانی لطیف ؛آباد ییحی شوراي عضو ،ولی اله محمدي ؛شورا عضو، زیزيع محمد

 ؛ي شوراي اتبالیهوسخنگ ،جباري شیخ؛ شوراي سیردان رییس نایب ،حداد کشاورز نادر ؛بوئین زهرا شهردار، جانباز

 دار خزانه ،سینیحمحمد کامران؛ شوراي فرجه سریی نایب ،عیاري جعفر سید ؛بالیهشوراي اق دار خزانه ،بیگوي اله نعمت

 ؛ي شوراي شالسخنگو، محمدرضایی غالمحسین؛ هاي فرمانداري البرزشورا کارشناس،زهااتنباکوس فاطمه ؛رجهشوراي ن

 عضو ،سپران چهل تقی ؛ي شهر شالشورا ولؤمس ،موسوي... سید روح ا ؛شوراي شهر شال رییس نایب ،نوري سیدمحمد

 ؛آباد ي ابراهیمشورا ،اینانلو حسین ؛ي شهر کوهینشورا رییس ،قنبري علی ؛شورا عضو ،حیدري علی ؛زي بخش البرشورا

 پرویز ؛میرزایی اکبر علی ؛امیري مصطفی؛ قلعه گنجی يشورا رییس ،گنجی اله ولی ؛ي ابراهیم آبادشورا ،ربیعی موسی

دانشگاه علوم  ،خامنه عباس ؛استانداري ،گرها شهشی معصومه ؛اشور رییس ،علمشاهی داود ؛شهر اسفروین شهردار ،لطفی

 ؛روزنامه اعتماد ،غیاثوند محمد ؛شهر الوند شوراي عضو ،قدمی علی ؛شهر الوند شورا عضو ،پور عبداله محمد ؛پزشکی

  .شوراي شهر البرز دار خزانه ،لطفی یداهللا

  : )با ذکر محل فعالیت و اشتغال(فهرست شرکت کنندگان در بحث گروهی متمرکز همایش روحانیون و ائمه جمعه 

فیروزي، خبرنگار ایرنا؛  معصومه؛ هاي استان کل زندانمرکز مراقبت اداره  رییسحسینی،  قنبر حاجی ها و آقایان خانم

گروسی، مسؤول  محمود االسالم والمسلمین حجت ؛محمدیه سیدحسن موسوي، امام جمعه االسالم والمسلمین حجت

 ی،مشهاسیدابولفضل  حوزه نمایندگی جهاد شهرستان قزوین؛ خانی، مسؤول  حوزه نمایندگی ولی فقیه؛ غالمحسن صفی

  نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی؛ کریم عسگري، معاوناالسالم والمسلمین  حجتاري فارس؛ زخبرگ 
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روابط أت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ منوچهر گودرزي، کارشناس و عضو هی محمدابراهیم ساریچلو، روانشناس

کامپیوتر مرکز بهداشت  زاده، کارشناس زهرا معصومی دانشگاه علوم پزشکی؛، گزینش هااحمد چیتگرعمومی دانشگاه؛ 

روابط  رقیه نویدي،ی، مسؤول ترابري؛ میکرستار  دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ ؛ رضا بابایی، کارشناس روابط عمومیاستان

تقی محمداالسالم والمسلمین  حجتمسؤول آموزش بهداشت استان؛ ناهید یزدي، دکتر ؛ عمومی مرکز بهداشت استان

؛ اسفروریناسداله زارعی، امام جمعه  االسالم والمسلمین حجت؛ ائمه جمعه گذاري بهبودي، مسؤول دفتر شوراي سیاست

سیدمرتضی  االسالم والمسلمین حجتامام جماعت مسجد جواداالئمه؛  ياله رامند نعمت االسالم والمسلمین حجت

 طایفه، تصویربرداري عبدالحسین حسینیقزوین؛ نهاد آزاد ؛ علیرضا گلدوزها، مسؤول اجرایی اقبالیهان، امام جمعه میفاط

علی اکبر لمسلمین االسالم وا حجته خبرنگاران جوان؛ ؛ آرزو یارکه سلخوري؛ خبرنگار باشگاباشگاه خبرنگران جوان

امام جمعه قزوین و بین،  هادي باریک االسالم والمسلمین حجت؛ استان قزوین مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی، عزیزخانی

  .زهرا طري، امام جمعه بوئینمهدي حیدري ف االسالم والمسلمین حجت؛ نماینده ولی فقیه در استان
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آموزش پزشکیدرمان و  ،پیام وزیر بهداشت

1387در بهار  قزوین به مناسبت آغاز طرح تدوین برنامه جامع سالمت استان 

تحقیقات نشان داده است که  ایجاد، حفظ و . شود اجتماعی و معنوي را شامل می ،ذهنی ،سالمت ابعاد مختلف جسمی

کودکی، اشتغال و بیکاري، مسکن،  ارتقاي آن به عوامل مختلفی چون میزان درآمد و توزیع آن، شرایط تکامل در دوران

ن کننده اجتماعی در ها به عنوان عوامل تعیی هاي اجتماعی، امنیت غذایی، میزان سواد و آموزش بستگی دارد که از آن حمایت

  . است»  همه«براي » با هم« ریزي برنامهبخشی و  ها در گرو درك مشترك بین برند و تأمین حداقل آن سالمت نام می

شان  هاي سالمت و بهبود سالمتی سازي اشخاص و جوامع براي افزایش کنترل روي تعیین کنندهمت فرایند  قادرارتقاي سال

این امر .  هاي عمومی سالم ایجاد یک محیط حمایتی براي قادرسازي مردم به زندگی سالم است است و هدف اصلی سیاست

  .دمی فراهم شودبخشی و مشارکت مر که همکاري بین ممکن نخواهد بود مگر این

ها شکل گرفته است و اقدامات مفیدي را شروع  خوشبختانه در چند سال گذشته شوراهاي سالمت و امنیت غذایی استان

ا همکاري تصمیم گیرندگان و اند و در حال حاضر این فرصت ایجاد شده است که این شورا در سطح استان ب کرده

مت استان را در ابعاد مختلف بررسی کرده  و با استخراج مشکالت گذاران استانی بتواند وضعیت موجود سال سیاست

  .می و ویژه استان را  آماده نمایدهاي بو ها برنامه سالمتی و ریشه یابی آن

طلب و  حمایت ،کننده ریزي نقش هماهنگ ها در این برنامه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان دانشگاه

ارند، این برنامه به عنوان یک پروژه عملیاتی است که به همت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و استانداري گر را  بر عهده د پایش

.تنظیم و تصویب گردیده است

امیدوارم این اقدام مفید شوراي سالمت و امنیت غذایی استان قزوین در سال نوآوري و شکوفایی ضمن ارتقاي عادالنه 

ها ایجاد کند تا از این طریق اقدامات راهبردي براي دستیابی  ویی منعطف براي سایر استانسالمت مردم استان، گامی نو و الگ

                                                                                                      .ساله نظام جمهوري اسالمی تعیین شده و به صورت عملیاتی درآید 20به چشم انداز 

                                                                                                                                                   

  دکتر کامران باقري لنکرانی                                                                                                                                               

  موزش پزشکیدرمان و آ ،وزیر بهداشت                                                                                                                                     
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  قزوین  مقدمه استاندار

ها بتوانند مسیر بندگی و عروج به مقام  هاي بسیاري را در اختیار بندگان خویش نهاده تا با استفاده از آن خداوند متعال نعمت

رسد  ها به نظر می آن ترین  چه در این راه مهم ها فراوانند اما آن تر طی نمایند و اگر چه این نعمت قرب الهی را هرچه بهتر و سریع

تر است؛  که به جهت جسمی و روانی در سالمت کامل باشد در راه عبودیت نیز موفق  انسانی. سالمتی جسم و روان است

به ما رسیده است در خصوص ) علیهم السالم(اي که از سوي معصومین  فلذا در بسیاري از تعالیم دینی ما روایات عدیده

  .تأکید گردیده است شت جسمی و روانیرعایت بهدا

مجموعه پیش رو که ماحصل زحمات متخصصین و کارشناسان مجرب در امر سالمت بوده حاوي مطالب ارزشمند و قابل 

امیدوارم دستاورد چنین اقداماتی تحقق رشد و تعالی و ترقی جامعه اسالمی و گسترش سالمت، این . باشد استفاده می

  .داشته باشدنعمت بزرگ خداوند متعال را به همراه 

                                                                                                                                                                

  

  اکبر طاهائی سید علی                                                                                                                                                                    

استاندار قزوین                                                                                                                                                                    
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مقدمه معاون هماهنگی و دبیرمجامع 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ها باید از بهترین راهبردها در انجام این وظیفه  ایجاد، حفظ و ارتقاي سالمت مردم یکی از وظایف حاکمیتی است و دولت

نیازمند  تدوین شده است و دستیابی به آن  1404شم انداز نظام سالمت در ایران اهداف چخوشبختانه . خطیر استفاده نمایند

هاي  از نظر فنی نیز الزمه بهبود تدریجی شاخص. هاي اجتماعی و اقتصادي است عزم ملی در بخش سالمت و سایر بخش

ریزي استانی  رنامهب«، بنابراین رویکرد استان کشور است 30سالمت درسطح ملی،  نیازمند ارتقاي وضعیت سالمت

ها  والن استانی را تقویت کرده و رقابتی مثبت در بین استانتواند پاسخگویی اجتماعی مسؤ نگاهی است که می» سالمت

  . ، حفظ و ارتقاي سالمت مردم استان استفاده کنندهاي استانی براي ایجاد ها و توانمندي ایجاد کند تا از کلیه فرصت

ریزي در  ریزان سالمت استان از برنامه بودن موضوع سالمت الزم است نگاه طراحان و برنامهبخشی  از طرفی به دلیل بین

هاي اجرایی و مشارکت  هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به جلب حمایت همه جانبه دستگاه درون دانشگاه

و  ها المت و امنیت غذایی استانس) کارگروه هاي تخصصی(خوشبختانه تشکیل شوراهاي . هاي مردمی تغییر یابد گروه

ی را بیش از پیش فراهم بخش همکاري بین فرصتهاي علوم پزشکی  هاي امناي دانشگاه تأعضویت حقوقی استانداران در هی

  .آورده است

ست که رویکردي نو را براي اي از تالش تیم طراح برنامه جامع سالمت استان قزوین ا آنچه در این کتاب آمده خالصه 

کند و به این ترتیب راه را براي سایر  ها معرفی می هاي علوم پزشکی و استانداري ریزي بخش سالمت در دانشگاه هبرنام

جاي خرسندي است که در زمان نگارش این مقدمه اخبار عملیاتی شدن این برنامه در سطح . ها هموار خواهد کرد استان

  . ش جمعی هر چه زودتر در زندگی روزمره مردم عیان شودشود و امید است اثرات نهایی این تال استان گزارش می

  

                                                                                                                               

  رضا دالوريدکتر علی                                                                                                                                                            

  امعاهنگی و دبیر مجهم معاون                                                                                                                                        

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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  درمانی قزوین _ دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی رییسمقدمه 

ها  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران سالمت جامعه تعریف شده و وظایف و نقش ارگان...  و  50 ،43 ،29بر اساس مواد 

 ي وهاي جسمی، روانی، معنو فردي، خانوادگی، اجتماعی و در زمینه هاي و مردم در تأمین و حفظ سالمت جامعه در حیطه

به فقط بیمار نبودن نیست بلکه  ،بهداشتجهانی از طرفی بر اساس تعریف سازمان  هاي مشخصی دارد؛ تعریف اجتماعی

و کار و اشتغال جسمی، روانی و اجتماعی، سالم و ایمن بودن محیط زندگی، محیط تربیت  تعادل کاملبرخورداري از معناي 

هاي حفظ و تضمین سالمت  ن حکومتی همه ابعاد و زیر ساختاست و معناي عدالت در سالمت نیز آن است که مسؤوال

ر سالمت بمهمترین عامل تأثیرگذار عوامل اجتماعی . ماندناز چنین موهبت و خدمتی محروم تا آحاد جامعه را تدارك ببینید 

هاي سالمت  تهدیدکننده% 60 ها حدود محیط زندگی انسان ماعی و فاکتورهاي فیزیکیمجموع عوامل اجت. هستند ها انسان

عدالتی در  ناهمگون بر روي سالمت بگذارند بیهر چه قدر فاکتورهاي عوامل اجتماعی تأثیر . دهند را تشکیل میها  انسان

وستایی یا مدرسه سبب تهدید اده رخانو مثال ساخت محل مسکونی نامناسب و غیرایمن(نمایند حوزه سالمت را تشدید می

  ).با قدرت مشابه خواهد شد اي حادثهآموزان مدرسه در  ساکنان خانه یا دانش جانی بیشتر

 .هاي کم نظیر در کل جهان است امانهنظام سالمت در جمهوري اسالمی ایران به دلیل ادغام آموزش و خدمات سالمت از س

هاي بهبود آن  رسد فواید این رویکرد بر فرصت به نظر می مختلفی روبرو بوده استهاي  چالش که این نظام همواره با با این

هاي علوم پزشکی را از پیوستگی سه عنصر  برتري دارد اما این برتري نباید مسؤوالن سالمت کشور و مدیران دانشگاه

نکته مهم در این  .کنند کارگانه در دانشگاه غافل کند به طوري که هرکدام به صورت جزایر جدا» آموزش، پژوهش و خدمات«

هاي آموزشی و پژوهشی براي تدارك هر چه بهتر و مؤثرتر خدمات سالمتی براي مردم است، از  زمینه آن است که کلیه فعالیت

هاي  هاي سطح اول تا سوم و پیشگیري طرفی خدمات سالمتی هم محدود به مطب و بیمارستان نیست و طیف مراقبت

هاي بهداشتی درمانی شروع شد  در ایجاد و توسعه شبکه 60حرکتی که در دهه . شود ه و ثالثیه را شامل میبدوي، اولیه، ثانوی

اما در حال . سالمت مادر و کودك را پدید آوردکنترل جمعیت و هاي سالمت به ویژه در حیطه  موجبات ارتقاي شاخص

عوامل اجتماعی و  به سبب اثر آشکار .نیست وز جامعهنیاز و مشکالت سالمتی امر پاسخگوي حاضر این امکانات به تنهایی

 ها در برخورد با این وضعیت. ها نمود بیشتري دارد فیزیکی با توجه به افزایش جمعیت شهرها این مهم در شهرها و حاشیه آن

  :را شروع کردیم تابرنامه جامع سالمت استان طرح 

ت عمومی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را مرور کنیم؛هاي اولیه، ارتقاي سالمت، سالم مجدداً مفاهیم مراقبت  

و توزیع کننده منابع نسبت به این   گیر گذار، تصمیم ن سیاستمسؤوال ،ي مجموعه مدیریت دانشگاهببینیم در کجا

مند رخ داده است؛ فراموشی نظام ،مفاهیم و مداخالت
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 هاي سالمت استان  د نقش خود را در بهبود شاخصبدانیم رییس دانشگاه به عنوان نماینده نظام سالمت چگونه بای

؛کندایفا 

هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه در راستاي حل معضالت سالمتی استان است؛ که فعالیت اطمینان یابیم

کدام ها توجه شده و  ن برون دانشگاهی در تضمین سالمت زندگی انسانهایی از وظایف مسؤوال دریابیم چه عرصه

شده است؛فراموش ها  عرصه

را هاي تخصصی سالمت و امنیت غذایی  ریزي و توسعه استان و یا کارگروه هاي موجود مانند شوراي برنامه ظرفیت

دهیم؛ ارایهرا ها  آنظرفیت   شناسایی و راهکارهاي عملیاتی ارتقاي

  یهاي متفاوت ها و مهارت ، رویهابزارهاعلوم بالینی  در قیاس با اي پیشرفته و مطرح است و رشته» سالمت عمومی«علم  ،امروز

گذاران بخش سالمت را در حل مسائل و معضالت  ها مدیران و سیاست استفاده از دانش متخصصین مرتبط به این رشته .دارد

که توفیق در این راه حمایت م رق داثارجاء و. کند و از اتالف منابع جلوگیــــري می دهد میسالمتی جامعه یاري 

سالمت محوري  و هدایت آن به سويریزان  هاي برنامه اصالح دیدگاه را در د نظام جمهوري اسالمی ایرانگیران ارش تصمیم

   .در پی خواهد داشتهاي کشور  توسعه برنامه

  :دریغ و پشتیبانی صمیمانه دانم از حمایت بی در اینجا برخود وظیفه می

  ؛اشت درمان و آموزش پزشکیـ جناب آقاي دکتر لنکرانی وزیر دانشمند و ارجمند وزارت بهد

ـ جناب آقاي مهندس نصري و جناب آقاي مهندس طاهایی استانداران محترم قزوین که حقیقتاً با نگاه سالمت محور راه را 

  کردند؛براي پرداختن به طرح جامع سالمت باز 

رضوي معاون  ي دکتر امامیوزارت متبوع و جناب آقامجامع  و دبیرـ جناب آقاي دکتر دالوري معاون گرانقدر هماهنگی 

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ محترم سالمت وزارت

ن سخت کوش و دلسوز حمدي و جناب آقاي درافشانی معاوناماي، جناب آقاي مهندس پور ـ جناب آقاي مهندس حمزه

  .استانداري تشکر و قدردانی نمایم ریزي برنامهاستانداري قزوین و آقاي مهندس لک مدیر کل 

صراف زاده محمد و جناب آقاي  »پگاه«حترم شرکت صنایع شیر ایران اب آقاي دکتر محمود نجفی عرب، مدیرعامل مجن ـ

مین أچاپ این کتاب را ت، که با آغوش باز» پگاه«الملل شرکت صنایع شیر ایران  و اموربین روابط عمومیمحترم مدیرکل 

  هزینه نمودند؛

دماري مجري محترم طرح و آقاي دکتر منوچهر مهرام بهزاد پیگیرانه جناب آقاي دکتر عالمانه و ، همچنین از همکاري صادقانه

  .ارمزمعاون بهداشتی دانشگاه سپاسگ
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اگر  .ارمده بزرگ تیم پروژه صمیمانه سپاسگزخانوا ين طرح و اعضامشاورین محترم ارشد، علمی، ناظرا دریغ از همکاري بی

  .شد حاصل نمی این همدلی و همکاري نبود یقیناً موفقیتی

ي اسالمی استان هاها، فرمانداران، شهرداران، شورا ها و ادارات و دانشگاه از همفکري و همکاري مدیران کل و رؤساي سازمان

، )سمن(هاي مردم نهاد هاي محلی، سازمان و شهرها و روستاها، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون معزز، رسانه ملی، رسانه

. ل مردم عزیز استان تشکر و امتنان قلبی دارمهنرمندان و مشارکت فعا

در عملیاتی کردن این برنامه و  د ونننتایج این کار جمعی را فراموش نک انتظار دارماز مدیران فعلی و آینده دانشگاه و استان 

هاي راهبردي  نامهو برهاي سند توسعه استان  هاي عملیاتی طرح را با برنامه برنامه. نقش مؤثري بر عهده گیرندارتقاي آن 

  .تا انشاءاله سالمت جامع براي جامعه عزیز و عدالت درهمه ابعاد سالمت استقرار یابد دهندق انطبها ا دستگاه

       

  

  اکبر زینالودکتر علی                                                                                                                           

                                                                                               قزوینرییس دانشگاه علوم پزشکی                                                                                                                         
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   دانشگاه علوم پزشکیمقدمه معاون بهداشتی 

  قزویناستان  مرکز بهداشت رییسو 

که چه درصدي از سالمت مردم در اختیار سازمانی تحت نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  در مورد این

به عبارت دیگر بخش . درصدي را براي آن قائل هستند 25تا  10سهم شده و  ارایههاي تابعه است نظرات مختلفی  دانشگاه

بسیاري از عوامل از قبیل  . هاي متولی بهداشت و درمان است اي از عوامل مؤثر در سالمت مردم خارج از اختیار دستگاه عمده

دم نقش زیادي در بروز عوامل ژنتیک، عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و از همه مهمتر شیوه زندگی و رفتارهاي مر

چنان که در چشم  توان دریافت که نیل به اهداف متعالی در سالمت، آن با این ترتیب، به خوبی می. ها و حوادث دارند بیماري

هاي اجرایی و  بینی شده، در عمل محقق نخواهد شد مگر این که همه دستگاه پیش 1404انداز بیست ساله کشور براي سال 

  .هاي سالمت مشارکت داشته باشند د شاخصخود مردم در بهبو

ها نیز، در نهایت باید چنین  طراحان و مجریان این طرح بر این باورند که متولیان سالمت در سطح ملی و سایر استان 

هاي سالمت  هاي آن به تنهایی قادر نخواهند بود شاخص اي را دنبال نمایند چراکه وزارت بهداشت و زیرمجموعه تجربه

تدوین طرح جامع سالمت استان قزوین که براي اولین بار در کشور انجام گردید علی . ا از مقدار معینی افزایش دهندجامعه ر

هاي مختلف دولتی و  ها و وجود این ظن در همگان که امکان گردهم آمدن مدیران و کارشناسان از دستگاه رغم همه ناباوري

ور از ذهن است، به لطف خداوند و مساعی همه اعضاي تیم و خصوصاً نهادهاي مردمی به دور یک میز تصوري غریب و د

حمایت جدي دو استاندار محترم استان در زمان تدوین برنامه و رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی، همکاري و حمایت 

اي اثبات  گونه و جدیت و همت مجري طرح با موفقیت به انجام رسید و به  ریزي استانداري عالمانه معاون محترم برنامه

هایی که تعریف  این طرح صرف نظر از پروژه. هم می توانیم کار تیمی و مشارکت جمعی را به خوبی انجام دهیم ماگردید که 

نتایجی  ،نموده و هر کدام موجبات رفع یکی از معضالت سالمت مردم یا ایجاد کننده رفاه و سالمت در آینده نزدیک هستند

  :ها به شرح زیر است اهم آن با خود داشته و دارد که

هاي اجرایی  هاي مرتبط، دستگاه در حل مشکالت سالمت مردم با  مشارکت مردم و شبکه استفاده از خرد جمعی .1

  و صاحب نظران در مقوله سالمت  

هاي اجرایی استان، عناصر کلیدي استان، شوراها و مردم در همه متولیان دستگاه ایجاد تفکر سالمت محور .2

در مورد نقش خود در سالمت و احساس تکلیف به اداي وظایفی که نسبت به  نگاه متولیان اجرایی استانتغییر .3

. ارتقاي سالمت مردم دارند
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از بخش سالمت و تغییر نیازهاي کاذب و غیرواقعی آنان به توقعات  توقعات مردم بر اثرگذاردنحرکت به سوي .4

حقیقی

یم، ضمن تشکر از همکاري همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت کننده در این دانم به عنوان عضو کوچکی از ت الزم می

هاي تعریف شده با حمایت دولت و استانداري محترم ابراز  طرح عظیم و ارزشمند، امیدواري خود را براي تحقق پروژه

هاي مشارکت  ها و شبکه انپیامد این حمایت ارتقاي سالمت مردم را به دنبال داشته و از طریق مشارکت جمعی سازم. نمایم

                                                                                                          .کند هموار می 1404مردمی، راه توسعه سالم استان را در چشم انداز ایران 

                                                                                                                

  

  دکتر منوچهر مهرام                                                                                                                                               

  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

  قزوین مرکز بهداشت استان رییسو                                                                                                                                                         
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  مقدمه مشاور و مجري  طرح 

براي تولید اتومبیل و یا ساختن برج و حتی احداث ساختمانی کوچک ابتدا با این که در بخش صنعت الزام وجود دارد که 

نقشه و الگوي مناسبی طراحی و از آن دفاع شود  تا به مرحله اجرا و سرمایه گذاري برسد، اما چه بسا  براي مداخله در 

گذشته به دالیل مختلف در دو دهه  . شویم دفاع وارد صحنه میقابل سالمت جسمی و روانی مردم بدون طرح و الگوي 

هاي غیرواگیردار و عوامل خطر مرتبط با  آن در کشورمان  افزایش یافته  و مداخالت انجام شده  شیوع و بروز اغلب بیماري

که راهبردهاي مختلفی براي چنین وضعیتی توسط کشورها تجربه  با این.  داشته است این وضعیت توان کمی براي کنترل 

بودن مدل قرار تأکید بر استانی  ،دلی بومی  براي پرداختن به این موضوع انگیزه اصلی طرح بودشده است اما طراحی م

 توان تر از سطح ملی است و نتایج را بهتر می اي کوچک آسان و جلب مشارکت در منطقهها استفاده از فرصتداشت، زیرا 

هاي  هاي اجرایی مختلف استان در کارگروه هنفر از کارشناسان و مسؤوالن دستگا 250مشارکت بیش از . ارزیابی کرد

هزار  نفر ساعت کار همراه بوده است  15ر مجموع با هاي مردمی د نفر از نمایندگان شبکه 300ریزي و همکاري بیش از  برنامه

ه از همان ابتدا براي دستیابی ب .صفحه گزارش تدوین شده و خالصه آن در کتاب حاضر آمده است 2000که نتایج آن در 

هاي اجرایی آن از اعضاي استان انتخاب  زیر پروژه با شرح خدمات مشخص تعریف شد و تیم 30محصول اصلی طرح حدود 

گزارش مبسوط هر   براي حفظ محیط زیست . شدند که در بخش نتایج این کتاب به خالصه هر زیر پروژه اشاره شده است

  . زیر پروژه به صورت فایل الکترونیکی آماده شد

مان ابتدا از هزینه اثربخشی این طرح در شوراي سالمت و امنیت غذایی استان دفاع شد و مورد اجماع کلیه اعضاي در ه

توان گفت به استناد مشروح مباحثات  کنیم  می اکنون که دستاوردهاي بالفصل طرح را مرور می. شوراي استانی قرار گرفت

شکل گیري  :بینی شده بوده است فزوده این طرح بیش از موارد پیشهاي تشکیل شده، ارزش ا ها و همایش جلسات کارگروه

بخشی،  شناسایی افراد خبره دستگاه ها براي  نگاه سالمت محور در مشارکت کنندگان، تجربه به یاد ماندنی همکاري بین

  ... .ها و  تشکیل شبکه رابطین سالمت سازمانی، ایجاد خودباوري در همکاري تیمی بین دستگاه

که  با این.  هاي انجام شده در این طرح براي تیم پروژه با یادگیري و کسب تجربه همراه بود هیچ تعارف فعالیتبدون 

هاي دیگر در  طلبی براي تصویب این طرح شش ماه و اجراي آن یک سال به طول انجامید اما تجربه این کار در استان حمایت

هاي  ها با استفاده از گزارش هاي آن عیان شده و متولیان استان هان و دشواريماه قابل انجام است چراکه زوایاي پن 5تا  3طول 

شده است که تجربه طراحی  چند روزه ايدوره آموزشی  تر طی کنند، به همین منظور راه را سریع خواهند توانستاین طرح 

انجام این تجربه، مرهون چند .دل تجربه کنندتوانند با شرکت در آن از نزدیک تبا ها می دهد و دانشگاه را انتقال   این یادگیري

  : عامل است
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 حمایت مستقیم جناب  آقاي دکتر کامران باقري لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ استاندار وقت

.اکبر طاهایی استان قزوین جناب آقاي مهندس احمد نصري و استاندار فعلی استان جناب آقاي مهندس علی

رضا دالوري معاون هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت که با جلب حمایت به موقع،  این حمایت دکتر علی

  .  رویکرد را در سطح ملی ترویج کردند

 محترم دانشگاه که پیشنهاد را در همان ابتدا پذیرفتند و در مراحل  رییسنگاه باز و سالمت محور دکتر زینالو

  . کلیدي همراهی کردند

به جاي  _ ریزي ناسان فکور و تواناي استانداري قزوین که پیشگام ترویج تفکر برنامهوجود مدیران و کارش

  .اند در استان بوده_ روزي برنامه

 دلسوزي، آگاهی و تدبیر دکتر مهرام معاون بهداشتی دانشگاه که با ذکاوت در انتخاب دبیران و رؤساي توانمند

  . بتدا تضمین کردندریزي نتایج کار را از همان ا هاي برنامه کارگروه

هاي راه با تجربیات ارزشمند  اي به مانند دکتر شادپور که در طول پروژه و در دشواري حضور فرد عالم و با تجربه

  . آسان کردند  خود کار تیم پروژه را

اوره دادندرا پیگیري کرده و مش ها هاي عالمانه اعضاي تیم پروژه که با دقت فرایند کار کارگروه ها و مشاوره پیگیري  

هاي مردمی استان ریزي و نمایندگان شبکه هاي برنامه همراهی و تحمل  رؤسا و دبیران کارگروه .

وزارت بهداشت،  نتایج اولیه این طرح در شوراي معاونان وزارت بهداشت، کمیته راهبردي عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

اي مدیترانه  ، جمع کارشناسان دفتر منطقهوراي اسالمیش ، کمیسیون بهداشت و درمان مجلسدرمان و آموزش پزشکی

هاي علوم پزشکی در استقرار رویکرد عوامل اجتماعی مؤثر بر  شرقی سازمان جهانی بهداشت، سمینار کشوري نقش دانشگاه

ها در تدوین گزارش  گذاري و اصالح نظام سالمت مطرح شده و نظرات آن سالمت و نشست تخصصی شوراي سیاست

  : برد توان از دستاوردهاي زیر نام ، میاکنون در پایان طرح و آغاز اجراي برنامه.  برنامه به کار گرفته شده استنهایی 

ها براي پرداختن به موضوع سالمت، نیروي انسانی با انگیزه در استانداري، بودجه اولیه براي  میان دستگاه مطلوبتفاهم « 

نیروي با انگیزه و توانمند براي مدیریت فرایند اجرا،  رسانه عالقمند و  30 ،مه ي برناشروع کار،  ساختار مصوب براي اجرا

  .»1393پروژه براي دستیابی به اهداف برنامه در سال  150گر استان و حدود  پایش

  . مود پیدا کند نبه امید روزي که این دستاوردها فراموش نشود و اثرات آن در زندگی روزمره مردم استان 

                                                                                                                                              

  
  دکتر بهزاد دماري

مجري طرح
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  سخنی با مدیران آینده استان 

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مشارکت وسیع  .این برنامه در نتیجه تالش و دلسوزي بسیاري از مدیران و کارشناسان استان تدوین شده است

تا به  کرده استآینده ایجاد مالکیت آن را افزایش داده و  فرصتی براي مدیران احساس افراد در تدوین این برنامه 

کنندگان در این طرح اعم از کارشناسان،  شارکتم. شده و موفقیت خود را تضمین کندسهولت وارد مرحله اجرا 

  :یک بودندرشن همگی در یک نگرانی ، اصحاب رسانه  و مسؤوالنمایندگان مردمی

  »ها در سطح استان با تغییر مدیریت کنار گذاشته شدن این سند«

از مدیران آینده استان کنندگان در این طرح به نگارش درآمد تا  لیل این مقدمه از طرف همه مشارکتهمین دبه  

عی و مشارکت مردم جواب و به این همکاري جم دنبه دست فراموشی نسپارکه برنامه نوشته شده را تقاضا کند 

م ولی ناکافی براي توسعه یک جامعه واقعیت آن است که ایده دادن براي رفع مشکالت مرحله الز .مثبت دهند

، از یابد نیز در عملیات نمود پیدا می هاست و هنر مدیران شود دشوارتر از آن عملی کردن این ایده محسوب می

هاي این برنامه، راه توسعه سالم استان  پشتکار خود در عملیاتی کردن طرح رود با صبر و مدیران آینده انتظار می

  .دوها و آیندگان ش استان اقدام به عنوان الگویی براي دیگر م آورند تا اینرا بیش از پیش  فراه
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  خالصه ویژه مدیران

  ضرورت و اهداف 

گستره عوامل تاثیر گذار با در نظر گرفتن  .هاست تأمین آن یکی از وظایف حاکمیتی دولت و انسان سالم، محور توسعه پایدار

 گیرد می بر در  _جسمی بر سالمت  عالوه _معنوي و روانی را  ،سالمت که جنبه هاي اجتماعی بر سالمت و تعریف 

و مشارکت مردمی بخشی  بین  همکاري بوده و نیازمنداي واحد  خانه فراتر از توان وزارت مردم تأمین سالمت  مسؤولیت 

و  وسیع محیطی مند کار و نیاز یابد  سالمت نیز تغییر می هاي و اولویت اخت مشکالتشرایطی شیوه شن  در چنین. است

.نهادهاي جامعه خواهد بود همه   همکاري

با حمایت مالی استانداري و (به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1386بر پایه احساس این ضرورت، در شهریور سال 

و با تصویب شوراي سالمت و امنیت غذایی استانداري قزوین اجراي طرحی پا  )درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت

تأمین، حفظ و ارتقاي عادالنه سالمت جامعه استان قزوین و تعیین نقش عملیاتی تدوین برنامه، « آن هدف اصلی گرفت که 

دیگر اهداف این طرح عبارت بود .اعالم شد » 1388  - 1392هاي  براي سال  در ارتقاي سالمت مردمها  هر یک از سازمان

  : از

   بخشی در سالمت استقرارشبکه توانمند شده براي همکاري بین•

  هاي سالمتی  پروژه اجرا و ارزشیابی  ،ریزي نظام مشارکت مردمی در برنامهاستقرار   •

  استان  هاي عمومی بر سالمت مردم  استابزار ارزیابی تأثیر سی استقرار•

   هاي مرتبط در سطح ملی معرفی تجربیات این پروژه براي اثرگذاري•

  روش 

 هاي جسمی و روانی، رتبه استان در کل کشور براي در این طرح پس از تحلیل وضعیت سالمت استان بر پایه شاخص

بخشی در شوراي سالمت و  طلبی براي همکاري بین عوامل خطر تعیین شد و حمایت هاي سطح اثر، رفتارها و شاخص

بخشی، دورنماي اولیه  هاي همکاري بین ارزش«در بخش اول این همکاري بر . امنیت غذایی استان طراحی و اجرا گردید

توافق »  هاي مختلف عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت کارگروه در حیطه 18و تعهد تشکیل  1404سالمت استان در ایران  

هایی متشکل  ها انجام شد و کارگروه ها  توجیه و آموزش آن ان، دبیران  و اعضاي کارگروهرییسبا انتخاب و صدور احکام . شد

ها و دیگر )سازمان مردم نهاد(از متخصصان موضوعی، کارشناس سازمان ذیربط، کارشناس سالمت و نمایندگان سمن 

مردم را در آن حیطه برعهده گرفتند و مداخالت اصالحی را  ذینفعان، وظیفه توصیف و تحلیل عوامل مؤثر بر سالمت

هاي منتشر شده،  گردآوري اطالعات از طریق مصاحبه ساختارمند با ذینفعان سالمت جامعه، استفاده از داده. پیشنهاد کردند

یانگین هاي موجود با م ها شاخص در تحلیل. ها صورت گرفت هاي رسمی نهادها وسازمان تحقیقات استان و گزارش
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هاي توسعه کشوري مقایسه وتفسیر شد و پس از تعیین مشکالت و  کشوري، استانداردهاي جهانی و اهداف برنامه

هاي بخش تعیین شد و  ها و قوت اي براي تعیین علل و عوامل مؤثر صورت گرفت؛ فرصت ها، تحلیل ریشه بندي آن اولویت

هاي مشخصی وجود نداشت از نظرات   در مواردي که داده. کار رفت ها به در طراحی اهداف راهبردي و راهبردها و پروژه

پنج جلسه  همزمان، براي جلب مشارکت مردم در مرحله تدوین برنامه و اجراي آن  سی و. خبرگان کارگروه ها استفاده شد

هاي  ی با  سمنتحقیقات_هاي سنی مختلف؛ پنج همایش توجیهی مردم پنج شهرستان استان در گروه بحث گروهی متمرکز با

ها جمع  ها، روحانیون، بخش خصوصی و خیرین برگزار شد که هدف همه آن استان، شوراهاي اسالمی شهر و روستا، رسانه

در مجموع در این طرح از .  آوري نظرات و انتظارات مردم و استخراج موانع همکاري آنان در ارتقاي سالمت استان بود

  :  طراحی مداخالت استفاده شده است الگوهاي  زیر براي توصیف، تحلیل و

بخشی هاي همکاري بین سازي و تداوم  کار و تدوین ارزش براي حساس(بخشی  مدل همکاري بین(  

گذاري در هر بخش سازي و تدوین چارچوب تحلیل و سیاست حساس(طلبی  گذاري و حمایت مدل سیاست(  

 بندي مداخالت ها، دسته ثر تحلیل شاخصتعیین اجزاي مؤ(مدل زنجیره نتایج و عوامل مؤثر اجتماعی(  

ها پذیري در سازمان براي تداوم و ایجاد مسؤولیت(هاي عمومی بر سالمت  مدل ارزیابی اثرات سیاست(  

  براي ارزیابی وضعیت سالمت عمومی در کارگروه خدمات (کارکرد ضروري سالمت عمومی  10مدل

  )سالمت

ضع استان  مداخالت مربوط به ارتقاي سالمت و تحلیل و  

فرایند اصلی(ریزي راهبردي  مدل برنامه(

 فرایند اصلی و روش تحلیل با  شاخص ها(مدل ارزیابی جامعه(  

 دریافت نظرات و مدل مشارکت در اجرا(مدل مشارکت مردم در توسعه(  

بر سالمت ...) مسکن، ترابري، کشاورزي و (ها  هاي متنوع اثرگذاري بخش مدل  

ها  ها و سیاست سازي  برنامه هادینهها و راهبردهاي ن مدل 

چارچوب نظام سالمت  پیشنهادي سازمان جهانی بهداشت   

  نتایج  

 استان  کشور  به شرح زیر  28ها  در بین  بر اساس آخرین اطالعات موجود رتبه استان قزوین در سه دسته  عمده بیماري

  )عدد باالتر نشان دهنده  بد بودن وضعیت است: (است

20رتبه   :رگ ناشی از  حوادث ترافیکی و سقوطرتبه م   

23و سرطان پستان  26سرطان کولون  ،27سکته قلبی  :هاي غیر واگیردار مرگ ناشی از بیماري   

13مصرف سیگار  ،22فشارخون  ،23چاقی  ،24اضافه وزن ): روبرو(عوامل خطر غیرواگیردار 
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24اضطراب  ،28افسردگی  :سالمت روان  

ها براي ترسیم دورنماي سالمت  هتعیین این رتب

ساله تا  5و سه برنامه توسعه  1404استان در ایران 

بینی شد که استان قزوین در  به کار آمد و پیش  1404

هاي سالمت در ابعاد  از نظر شاخص 1404سال 

استان  5جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي جزو 

  .اول کشور باشد

  کارکرد اساسی  10ارزشیابی «با استفاده از ابزار

این ده . است 35در سطح استان مشخص شد که میانگین نمره کل استان در کارکردهاي ده گانه  » سالمت عمومی جامعه

حوزه به  5ي مربوط،  تشکیل شده که با بررسی تحلیلی پرسشنامه) زیر کارکرد(مدل استاندارد  30کارکرد در مجموع  از  

و مقررات محافظ سالمت،  مدیریت اطالعات سالمت، مشارکت در اصالح قوانین توسعه«: ترتیب فوریت رسیدگی دارد

این ابزار توان . »هاي سالمت و ارتقاي رهبري در سالمت  عمومی ریزي درباره فوریت برنامه ،ارتباطات مؤثر در هنگام خطر

  .ن و سطح ملی داراستارزشیابی، مقایسه و پایش کارکردهاي اساسی نظام سالمت  عمومی را در شهرستان، استا

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

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

نمادهاي به کار رفته در این جدول . رو است استان قزوین به شرح جدول پیش در) 1386تا انتهاي  1384ابتداي (ساله 

  :عبارتست از

دست نزدن به مداخالت یا استفاده :  نماد.1

  ها اندك از آن

دست زدن به مداخالت در حد متوسط:  نماد.2

استفاده  متناوب و مکرر از مداخالت: نماد .3

  

  هاي بهداشت محیط، سالمت روانی و   عوامل خطر رفتاري، شاخص هاي شاخص سالمت استان در حوزه 150تحلیل

هاي کشوري، اهداف  هاي مسري و مقایسه با میانگین اجتماعی، سالمت مادر و کودك، مرگ، بیماري و آسیب و بیماري

0 20 40 60 80 100

نمره کل

پایش وضعیت سالمت

شناسایی و بررسی مشکالت و مخاطرات سالمت جامعه

اطالع رسانی ،توانمند سازي و آموزش

بسیج مشارکت جامعه

تدوین سیاستها و برنامه هاي حمایت کننده

تدوین و اجراي قوانین و مقررات

هدایت مردم براي دریافت خدمات وتضمین تدارك

اطمینان از وجود نیروي کار ماهر

ارزشیابی

تحقیق

وضعیتانواع مداخالتوضعیتانواع مداخالت

بازاریابی  اجتماعیقانون ،سیاست

کار سازمانیمهندسی سالمت

ها تشویقردمبسیج م

آموزش سالمتهمکاري بین بخشی

رسانهتسهیالت اجتماعی
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نشان » مت استانبانی سال داشبورد یا پانل دیده«المللی در مجموعه  هاي بین هاي توسعه، استانداردهاي جهانی و رتبه برنامه

  : هاي زیر تمرکز یابد هاي آتی اهداف نهایی نظام سالمت عمومی استان قزوین باید بر حیطه داده است که در سال

 ایران درنقشه جهانی نشاط   96با توجه به رتبه  (مردم استان  نشاط و سرمایه اجتماعیافزایش مداخالت مربوط به

)ورهاي روانی استان در کش و رتبه بیماري

 در زمینه  تحرك، تغذیه، مصرف دخانیات و  هاي شیوه زندگی سالم بهبود شاخصافزایش مداخالت مؤثر براي

  : الکل و رفتارهاي ایمنی براي کاهش

  ها   ، حوادث و سرطان)سکته مغزي و قلبی(هاي قلبی عروقی استان  در زمینه بیماري مرگ و میرسه علت اول  .1

  چاقی، فشارخون، پوسیدگی دندان و آسم ،یابت، استئوپوروزد: بیماري هاي غیر واگیردار.2

  )هاي انتقال یابنده با رابطه جنسی بیماري( ونوزئهاي آمیزشی و  ز ایدز، بیماري: بیماري هاي واگیردار.3

 افسردگی، اضطراب :  مشکل اصلی استان 3مردم در جهت کاهش  بهبود سالمت روانیافزایش مداخالت براي

  و اعتیاد 

کاهش بیش از پیش مرگ و میر کودکان زیر یک سال و زیر :براي سالمت مادر و کودكکیفیت مداخالت  ارتقاي

پنج سال، افزایش استفاده منحصر از شیرمادر در شش ماه اول،  کاهش کم خونی مادران باردار و کاهش ناتوانی 

.  ذهنی

 راي  اتخاذ رفتارهاي پرخطر و افزایش عوامل خطر هاي مهمی ب از آن جایی که عوامل اجتماعی و محیطی، تعیین کننده

ها و نهادهاي دولتی است استخراج، تحلیل و  ها اغلب در اختیار سایر دستگاه هستند و اطالعات مربوط به این شاخص

در دو بعد سالمت اجتماعی » بانی سالمت استان داشبورد یا پانل دیده«هاي مذکور  در  بخش دوم مجموعه  مقایسه شاخص

است،  گذاري شده کارگروه  شناسایی و هدف 18و سالمت معنوي درقالب  ) از جمله  عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت(

  : هاي منتخب به شرح زیر است هاي استانی در کارگروه اي از  وضعیت کنونی شاخص نمونه

  

  مسکن  کار  آموزش  تکامل دوران کودکی

  )مترمربع 10استاندارد ( 5/1: سرانه فضاي سبز  %  8/10: بیکاري  %15: واديس بی  کودکان% 6: دسترسی کودکان به مهد کودك

  بحران  رسانه  امنیتی و قضایی  ترابري و ایمنی

 برابر 3: ها زمان رسیدگی به پرونده  %50: کمبود روشنایی معابر داخل شهر

  استاندارد

تماشاي هر روز تلویزیون 

  مردم استان% 7:استانی

  یرمقاوم به زلزلهخانه روستایی غ 000/57

  حمایتی اجتماعی  سالمت معنوي  تفریحات و تربیت بدنی

 7/0: سرانه فضاي تفریحی ورزشی

  )5استاندارد  مترمربع(

  %7 :اطمینان کامل به اقوام و فامیل  %80  :اعتقاد به رواج باالي تملق در جامعه

  تجارت  غذا  محیط زیست و انرژي

: پوشش شبکه جمع آوري فاضالب شهري

  %17قط ف

  %32: شاغالن استان درمعرض صداي باالتر ازحد استاندارد  صفر درصد :تولید محصول ارگانیک در استان
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آوري شد در مرحله  تعیین مشکالت و مداخالت، نظرات مردم به شرح زیر جمع  :  

شهرستان  هاي مختلف در روستاها و شهرهاي پنج ها و انتظارات  مردم در سنین و جنسیت گردآوري برداشت.1

  ) جلسه بحث گروهی 35بیش از (استان به روش بحث گروهی متمرکز 

  استان ) سمن(همایش جلب حمایت و جمع آوري نظرات هفتاد سازمان مردم نهاد.2

  آوري نظرات رؤساي  شوراهاي اسالمی شهر و روستاي استان  همایش جلب حمایت و جمع.3

  )روزنامه نگاران ،صدا و سیما ،خبرنگاران(ستان آوري نظرات اصحاب رسانه ا همایش جلب حمایت و جمع.4

آوري نظرات روحانیون و ائمه جمعه استان   همایش جلب حمایت و جمع.5

  )نفر 100حدود (گیر استان  مصاحبه با افراد کلیدي و تصمیم.6

تا، روحانیون ها، شوراهاي اسالمی شهر و روس منشورهاي مشارکت سمنهاي برگزار شده توافق بر سر  دستاورد مهم همایش 

  . است  و رسانه در ارتقاي سالمت استان در پنج سال آینده

ها و کسب نظر از  ها قرار گرفت تا در کنار مشکالتی که از بررسی وضعیت شاخص نتایج نظرات مردم در اختیار کلیه کارگروه

  . ي مشکالت استفاده کنندبند آید، از این نظرات نیز به عنوان منبعی دیگر براي اولویت ها به دست می کارگروه

گذاري به شرح زیر  ها هدف گانه و ریشه یابی علل آن 18هاي  ها در کارگروه بندي آن پس از استخراج مشکالت و اولویت

  : پروژه براي دستیابی به اهداف سالمت در سطح اثر مورد توافق قرار گرفت 150انجام شده و  حدود 

  استان  مردم نشاط افزایش سطح کنونی درصد  1.30

  مردم استان سرمایه اجتماعی کنونیافزایش  درصد 2.30

مردم استان  کیفیت زندگی در افزایش درصد 3.30

) کم وزنی  و آموزش،مرگ زیر پنج سال(استان در وضعیت حال  شاخص تکامل کودکانافزایش  درصد 4.30

)ها اشی از آسیبهاي ن ها و معلولیت مرگ و میر، بیماري(استان  هاي ماريبار بی کاهش درصد 5.10
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  یري گ بحث و نتیجه

   : از استدستاوردهاي کوتاه مدت اجراي این طرح در سطح استانی عبارت  در مجموع 

 سال  5هاي سالمت استان در هاي استان براي ارتقاي شاخص طرح قابل انجام در سازمان 150طراحی و اجراي

آینده 

 نفر از کارشناسان معاونت  20و ) غیر دانشگاه علوم پزشکی(ولتی هاي د کارشناس از سازمان 30توانمندسازي

بخشی  بهداشتی استان براي همکاري بین

 هاي عمومی استان بر سالمت مردم نظام نامه ارزیابی اثرات سیاست«تدوین و تصویب «

  هاي  سازمان با هدف جلب حمایت مستمر  و ایجاد خود نظارتی توسط» گزاران سالمت پیام« نامه آئینتدوین

مؤثر در سالمت مردم 

 رسانی، ترویج رفتارها و  هاي استان در اطالع با هدف هماهنگی رسانه» رسانه حامی سالمت« نامه آئینتدوین

طلبی براي موضوعات سالمتی استان حمایت

 مردمی هاي موجود  در برنامه جامع سالمت استان با هدف دسترسی به شبکه» مشارکت مردم« نامه آئینتدوین

جهت مشارکت در فرایند توسعه سالمت استان  

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

ه رییسنظارت کالن بر اجراي مصوبات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی، هیأت امناي دانشگاه و هیأت 

دانشگاه 

رسانه در پانزده حوزه از عوامل  اجتماعی مؤثر بر سالمت  تعریف نقش  

 براي ارتقاي سالمت مردم  موقعیتشناسایی بیش از دویست شبکه انسانی و نود  

 مورد نارسایی اطالعاتی براي توصیف، تحلیل و پایش عوامل مؤثر بر سالمت در سطح  200شناسایی بیش از

  یقاتی مرتبط  هاي تحق استان و به تبع آن تعیین اولویت

بخشی در سالمت استان  بین ریزي برنامهیش مدل همکاري و تدوین و آزما

 به منظور توانمندسازي » هاي نگرشی و مهارتی در تدوین برنامه جامع سالمت استان چالش«تهیه سندي با عنوان

ریزي و اجرا  نامهرها در ب ریزان دیگر استان کارشناسان و برنامه

هاي سالمت  دلی براي نهادینه سازي برنامهتدوین و آزمایش م
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ها و طراحی دوره توانمندسازي براي استقرار  توجیه و آموزش کارشناسان دیگر استان ،هاي آموزشی تدوین بسته

برنامه

 هاي این نظام در مقیاس  و استخراج  ضعف» ارزشیابی کارکردهاي نظام سالمت عمومی استان«آزمودن ابزار

استانی 

ها، شوراهاي اسالمی، رسانه و روحانیون سمن(هاي مشارکت مردمی با استانداري و دانشگاه  اهم نامهتدوین تف(

ریزي سالمت استان  هاي کارشناسان سطح ملی در برنامه ارتقاي توانمندي

ریزي سالمت در استان  تدوین الگوي تهیه گزارشات برنامه

  : به شرح زیر است هاي آموخته شده از این طرح  کاربردهاي ملی درس 

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

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

ت متمرکز  هاي سطح پیامد و اثر در استان و پرهیز از تدوین  مداخال شاخص

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

هاي کشور از طریق افزایش مسؤولیت پذیري و پاسخگویی اجتماعی در استان:  

  ها  رست معیارهاي ارزشیابی استانداريهاي سالمت در فه گنجاندن شاخص.1

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

  عضویت یافتن استاندار در هیأت امناي دانشگاه علوم پزشکی  .3

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

  ه رییستخصصی سالمت و امنیت غذایی، هیأت امناي دانشگاه و هیأت 

  ها هاي سالمت در سطح اثر نهایی و ایجاد رقابت مثبت در میان آن ها از نظر شاخص رتبه بندي استان.5

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

ها  زي دانشگاهها و توانمندسا در استان )پیوست سالمت(ها بر سالمت  ت سیاستارزیابی اثرا نامه آئیناجراي .7

    نامه آئیندر استفاده مؤثر از این 

ها در سالمت مردم  و به تصویب رساندن آن در شوراي سالمت و امنیت غذایی  خانه تعیین سهم و نقش وزارت.8

  کشور 

هاي علوم پزشکی و انتخاب معاونان بهداشتی  بندي دانشگاه هاي ارزشیابی و رتبه یارها و روشبازنگري در مع.9



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

  



هاي علوم  هم ویژه براي تحقیقات سنجش وضعیت و ارزیابی سالمت سطح استانی در دانشگاهتعیین س.10

پزشکی

  : است به پایان رسیدهدر حال حاضر براي اجرایی شدن این برنامه اقدامات زیر 

 تصویب کلیات و اهداف برنامه در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان و هیأت امناي دانشگاه علوم

  کی پزش

ها از طریق   و تأمین منابع مالی سایر پروژه 1388ها در سال  تأمین یک سوم منابع مالی الزم براي اجراي طرح

  ها توسط استانداري  هاي عمرانی دستگاه بودجه

ها  حمایت دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران در تأمین مالی بخشی از طرح  

 و  »گذاري سالمت دبیرخانه سیاست«، »و شوراي مشارکت مردم در سالمتدبیرخانه « نامه آئینتصویب سه

  در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان و هیأت امناي دانشگاه  »گزاران سالمت پیام«

 دانشگاه و باالترین مقام  رییستوسط حکم مشترك  گزاران سالمت عضو کمیته پایش و صدور احکام پیامتعیین

  دستگاه مرتبط 

  : در مجموع

  

  

  

  

  

  

  

هاي سالمت جسمی،  استان اول در شاخص 5یکی از «براي دستیابی به دورنماي سالمت استان قزوین به عنوان 

  : پیگیري شود 1393اسی تا سال الزم است دو راهبرد اس» 1404روانی، اجتماعی و معنوي در ایران 

 در سه سال اول برنامه  و مراقبت از آنانغربالگري براي شناسایی افراد در معرض خطر  

دهنده سطح سواد بهداشتی مردم و همچنین مداخالت محیطی  زمان اجراي مداخالت ارتقاء شروع هم

سالمت  هاي دهنده شاخص ت بهبودویژه فراموش نکردن مداخال  ها به کاهنده عوامل خطر بیماري

  . اجتماعی و معنوي

تسریع  1404هاي دوم و سوم استان را تا سال  هاي بهتر و برتر سالمت در برنامه این دو راهبرد دستیابی به شاخص

  .خواهد کرد
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هاي مهم سالمت  نگاهی به کلید واژه.1

  ها  آنؤثر بر سالمت و توصیف تعریف و اهمیت عوامل اجتماعی م.2

  مدل فندق شکن .3

  مدل ارزیابی جامعه .4

  اصول مشارکت مردمی در سالمت .5

  ها  سالمت در همه سیاست.6

  ریزي جامع  اصول برنامه .7

  سازي  طلبی و حساس اصول حمایت.8

براي سالمت  بخشی اصول همکاري بین .9

  از بررسی متون گیري  نتیجه. 10

  

  

  

                                     

  

  

  

  

  مقدمه: اولبخش 
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مین، ها تأ شود و به همین دلیل یکی از وظایف حاکمیتی دولت امروزه از سالمت به عنوان محور توسعه پایدار نام برده می

هش فقر و موجب رشد اقتصادي، کاهش نابرابري، کاافراد جامعه  سالمت. حفظ و ارتقاي عادالنه سالمت جامعه است

ه و ظرفیتی براي رشد است براي توسعه پایدار جامع اي وسیلهشود و در حقیقت سالمتی  افزایش توانایی فردي می

  .معنوي افراد

، روانی و معنی خوب بودن کامل از لحاظ جسمیسالمتی به  ،سازمان جهانی بهداشت 1948 سال طبق تعریف

ت نیز بسیار تحقیق و بحث سالم معنويبعد درباره  در سه دهه گذشته . و ناتوانی است نه فقط نداشتن بیمارياجتماعی 

  . شده است

و عوامل ژنتیکی بر  شیوه زندگی مردمها ریشه در عوامل اجتماعی دارد و نیم دیگر نیز به  بیش از نیمی از علل بیماري

، شرایط تکامل ، میزان درآمد و توزیع آنمسکن المت مردم عبارت است ازثر در سؤمهمترین عوامل اجتماعی م .دگرد می

  .، میزان سواد و آموزشهاي اجتماعی، امنیت غذایی ، حمایت، اشتغال و بیکاريدر دوران کودکی

هاي واقعی  دهد تا از فرصت وضعیت سالمت هر فرد معادل با مجموعه شرایطی است که به فرد توانایی می ،طبق تعریف

شامل غذا، آب، مسکن،  رفع نیازهاي ابتدایی است بر ملمشتاین شرایط  .رفیت زیست شناختی خود استفاده کندو ظ

سواد ثیرگذار بر زندگی سالم، أالزم براي تمامی عوامل ت دسترسی عادالنه به اطالعاتقدرت و امید در زندگی، 

احساس هویت و اي استفاده از اطالعات بهداشتی، ، مهارت و اعتماد به نفس بربه معنی داشتن آگاهی، نگرش بهداشتی

  .به معنی ایجاد تعهد براي بهبود شرایط اجتماع جامعهتعلق خاطر اجتماعی 

هاي  بنابراین سیاست .ارتباط معکوس سرمایه اجتماعی با سه مؤلفه فقر، خشونت و کاهش سالمت مستند شده است

ترین این  محوري. افزایش سالمت همراه استخشونت و دهنده سرمایه اجتماعی با کاهش فقر، کاهش  افزایش

  .مشارکت مردم در ارتقاي سالمت خودشان است ،مداخالت

ر است سالمت المللی قاد به شواهد علمی متقن کلیه تصمیمات سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی و حتی بین بنا

.دازدمردم را به مخاطره ان

سالمت در همه « ،»همه براي سالمت«به شعار » سالمت براي همه«شته شعار بنا به دالیل فوق در طول سه دهه گذ

  .ارتقا پیدا کرده است» نشاط الزمه سالمتی« و » سالمت به عنوان حق  اساسی انسان«، »ها سیاست

  : شود که ثیرگذار بر سالمت  این نکته آشکار میأبنا به حقایق فوق و با توجه به گستره عوامل ت
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هاي زیر مجموعه آن  وزارت بهداشت و یا دانشگاه ی چونسازمان توانسالمت جامعه فراتر از  مینأولیت تمسؤ.1

برنامه سالمت  آیند و  هاي جامعه گرد هم الزم است سازمان. بخشی دارد است و این مهم  نیاز به همکاري بین

. با کمک یکدیگر تدوین و اجرا کنندرا استان 

ریزي جامع  نشده است و مدلی نیز براي برنامهبخشی نوشته  المت به طور بینها برنامه س تاکنون در سطح استان.2

. در سطح استان وجود ندارد

 اند؛ هاي سالمت به آن نپرداخته نظام اند و شاط اجزاي فراموش شده سالمت بودههاي سالمت معنوي و ن جنبه.3

  .رنامه جامع سالمت به آن توجه شودالزم است در ب

حفظ و ارتقاي  مین،ي تأ برنامه ،هاي مشارکت مردمی هاي استان قزوین و همچنین شبکه سازمانکت مشاردر این طرح با 

هاي  دار و دخیل در سالمت مردم گروه ي اولویتها سازمانبه این ترتیب که با مشخص شدن  .شود نوشته میسالمت 

مردم  يها سازماننمایندگان ، کارشناس سالمت و ، کارشناس سازمان مرتبطتخصصی متشکل از متخصصان موضوعی

و دهند ثر بر سالمت مردم در آن حیطه را انجام ؤشود تا وظیفه توصیف و تحلیل عوامل م نهاد در هر حیطه تشکیل می

از  ،تعیین مداخالت چه در مرحله  تعیین مشکالت وچه در  ،ریزي در این برنامه  .مداخالت اصالحی پیشنهاد کنند

  .شود استفاده مینظرات شبکه مشارکت مردمی 

   :مت استان قزوین  به شرح زیر استاصلی، اختصاصی و کاربردي طرح تدوین برنامه جامع سال هاي هدف

و تعیین نقش عملیاتی هر یک از  بخشی با رویکرد بین سالمت استان قزوینتدوین برنامه جامع : اصلی هدف

 )1392- 1388(در ارتقاي سالمت مردم  ها سازمان

: اصیاختص هاي فهد

براي  بخشی هاي همکاري بین ارزش تبین و  1404در چشم انداز  ایران  دورنماي سالمت استانتعیین .1

ارتقاي سالمت 

حوزه از اجزاي جامعه  18در  تحلیل وضعیت سالمت.2

سال آینده  5براي ) ها راهبردي ، راهبردها و پروژه هاي هدف(گیري  تعیین جهت.3

براي تسهیل همکاري ) نفر رابط سازمانی 20مله توجیه و آموزش از ج(  ایجاد شبکه توانمند شده.4

بخشی در سالمت  بین

  و اجراي برنامه  نر تدوید شبکه  مشارکت مردمیطراحی و استقرار .5

بر سالمت در استان  ها ثیر سیاستارزیابی تأ راستقرار ابزا.6
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: کاربردي هاي هدف

سال آینده  از طریق رویکرد عوامل اجتماعی  5در  انارتقاي سالمت استاستفاده از سند تدوین شده براي .1

بر سالمت  مؤثر

هاي ملی با استفاده از برنامه جامع سالمت استان  ثیر بر سیاستأبراي ت تعیین اسناد حمایتی.2

 بر سالمت مؤثرهاي عوامل اجتماعی  براي استقرار برنامهالگوي به کار گرفته شده در این طرح استفاده از  .3

)SDH(  ها سطح استاندر

اما در هر حیطه فقط  ودکنند بررسی ش ه را تهدید میهایی که سالمت افراد جامع در این برنامه سعی خواهد شد کلیه حیطه

  . ته خواهد شدپرداخ مشکلی که اولویت دارد و مهمتر استبه 

گردآوري از طریق بررسی متون  برخی از اصول و مبانی نظري مرتبط به عنوان طرحاي الزم بود  دوین چنین برنامهبراي ت

   .شود مشخصبندي شود تا مدل مفهومی براي تدوین برنامه جامع سالمت استان  و جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  



سالمت مهم هاي  نگاهی به کلید واژه) 1

  :حق سالمتی

 ست یافتنیدبرخورداري از باالترین حد استانداردهاي منطقی و : )1946(امه سازمان جهانی بهداشت مطابق اساسن

  . ، عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادي و اجتماعی حق مسلم هر انسانی است، مذهبسالمت بدون در نظر گرفتن نژاد

   :سالمت

.و اجتماعی و نه فقط نبود بیماري یا ناتوانی روانی، حالت رفاه کامل جسمی

   :ابعاد سالمت

در تحقیقات دانشگاهی بعد چهارم . گیرد می بر ررا د» ، روانی و اجتماعیجسمی«هاي  سه بعد اصلی سالمت جنبه

المللی هنوز این بعد در  به دلیل عدم اجماع بین . در حال بررسی و تحقیق است» بعد سالمت معنوي«سالمت با عنوان 

  . سازمان جهانی بهداشت وارد نشده است 1948تعریف 

   :ارتقاي سالمت

ها و فرایندهایی که اشخاص را قادر  طراحی و اجراي برنامهاز ست ارتقاي سالمت عبارت ا: 1986تعریف منشور اوتاوا 

: گروه عمده استها شامل پنج  این فعالیت .و آن را ارتقا دهندکنند سازد تا  بر سالمت خود نظارت  می

گذاران و  نیازمند آموزش براي سیاست(هاي حامی سالمت یا توسعه سالمت همگانی  تعریف سیاست

  )اصحاب رسانه

  )نیازمند آموزش مدیران(هاي حامی سالمت و حفاظت شده  د محیطایجا

  ) نیازمند آموزش متولیان اطالع رسانی و مردم(توسعه اقدام جامعه براي تقویت سرمایه اجتماعی  

)درباره سالمت ردممنیازمند آموزش (توانمندسازي افراد 

  بازنگري در خدمات سالمت

، حفاظت از سالمت و پیشگیري آموزش سالمت: سالمت عبارت است ازرتقاي لفه اصلی اؤسه م: 1985تعریف تاناهیل 

  .ها از بیماري

از  دهد شرایطی است که به فرد توانایی میوضعیت سالمت هر فرد معادل مجموعه : 1997تعریف سیدهاوس 

، قدرت و ومسکن پناهغذا، آب، سر(رفع نیازهاي ابتدایی : هاي واقعی و از پتانسیل بیولوژیکی خود استفاده کند فرصت

، سواد گذار بر زندگی سالم یک فردثیرأدسترسی عادالنه به اطالعات الزم براي تمامی عوامل ت ،)امید در زندگی

، احساس هویت براي استفاده از اطالعات بهداشتیبهداشتی به معنی داشتن  آگاهی، نگرش و مهارت و اعتماد به نفس 
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و بهبود شرایط  اند کنند داراي وظیفه زندگی میدر آن  اجتماعی که ش که مردم در ایجاد این نگر. و تعلق خاطراجتماعی

  .شود می اناجتماع موجب سالمت روانی آن

، اجتماعی و حتی آید که تمام تصمیمات سیاسی، فرهنگی، اقتصادي از تعاریف ارتقاي سالمت این طور بر می

 .دهدأثیر قرار المللی قادر است سالمت مردم را تحت ت بین

   :رویکرد نشاط و سالمتی

ر عوامل ثیأکید این رویکرد تنها  بر عوامل مخاطره آمیز سالمت نیست بلکه به تتأ. رویکردي نو در تعریف سالمت است

  .داردکید نشاط آور بر سالمت نیز تأ

   :هاي سالمتی تعیین کننده 

  : شوند سه سطح تقسیم میعواملی که در تعیین سطح سالمتی افراد نقش دارند به طور عمده به 

  هاي وراثتی و جنسیتی تعیین کننده.1

  فرهنگی و سیاسی  ، اقتصادي،هاي اجتماعی تعیین کننده.2

  ر رفتارهاي تعیین کنندهگیدشیوه زندگی و .3

   :ثر بر سالمتعوامل اجتماعی مؤ

سطح سالمتی افراد در  با ها آناست که ارتباط  اي از عوامل تعیین کننده سالمت ثر بر سالمت دستهؤعوامل اجتماعی م

، مسکن، اشتغال، بیکاري، درآمد: بر سالمت عبارت است از مؤثرحداقل ده عامل اجتماعی . جوامع به اثبات رسیده است

  . ، خدمات سالمت، داشتن شبکه اجتماعی، تبعیض اجتماعی ، امنیت غذاییتکامل دوران کودکی ،آموزش

  :سالمت اجتماعی

است که به کمیت و کیفیت ارتباطات خانوادگی، تطابق اجتماعی و ارتباطات اجتماعی  فردي سالمتیکی از ابعاد 

  .شود میمربوط 

   :سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی منبعی است که افراد و گروه ها از . به یکدیگر ها بین افراد و میزان اعتماد آن )رسمی و غیررسمی(پیوند

گذاري افراد در  در سطح فردي به معنی میزان سرمایه. آورند میبه دست ت گر و نوع این ارتباطاطریق پیوند با یکدی

هاي اجتماعی شخصی تلقی شده و در سطح عمومی به معنی میزان اهمیت و توجه اعضاي جامعه نسبت به امور  شبکه

  .زان اعتماد به نهادهاي عمومی استمدنی و ترویج هنجارهاي اجتماعی جمعی و می
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   :سالمت معنوي

ثیر أثیر عمیق دارد و بر روي بیوشیمی و فیزیولوژي تتأ ها و رفتارها ها، ارزش ، نگرشاه معنوي بر روي باورهادیدگ

نوي از چهار طریق مطابق بررسی متون دیدگاه مع .شود می فکر و بدن به تندرستی معنوي تعبیرثیر روي أاین ت. گذارد می

  : کند ثیر میأ، روانی و اجتماعی تروي سالمت جسمی

پذیري شخص در زمینه اصول و  ولیتسازي مسؤ تعهد دینی و معنویت موجب فعال :رفتارهاي بهداشتی.1

کند مانند رفتارهاي  شود که اثرات جسمانی و روانی را نیز به خود اضافه می باورهاي مندرج شده در دین می

  .اي توصیه شده در ادیان تغذیه

صیه شده در دین موجب افزایش حمایت اجتماعی انجام مناسک دینی و معنوي تو :حمایت اجتماعی.2

دین تعامالت اجتماعی را  .هاي اجتماعی سالمت شناخته شده است لفه اخیر یکی از تعیین کنندهؤم. شود می

نقش حمایت  .ارتقاي سالمت فراهم می آورد ی از منابعو حمایت اجتماعی را به عنوان یک دهد میافزایش 

وامل ، تسهیل بهبودي پس از حمله قلبی و کاهش سایر عقلبی و عروقی ر کاهش واکنش پذیرياجتماعی د

حمایت اجتماعی با افزایش میزان جان به در بردن از انواع . ثیر مثبت داردخطر و از جمله کاهش استرس تأ

  .مختلف سرطان رابطه دارد

رسان روي  پیام ژیکاحساس رضایت ناشی از دیدگاه معنوي از طریق مواد بیولو :سایکو نورو فیزیولوژیک.3

  .ثیر تقویت کننده داردأت.. . هاي بدن مانند قلب و عروق، ایمنی و ها و ارگان سیستم

 .تکه براي انسان ناشناخته مانده اساثرات مافوق طبیعی .4

ت کاهش میزان استفاده از خدما و تر بیماري بهبود سریع، افزایش تحمل بیماري، پیشگیري از بیماريثیرات أنتیجه این ت

.است درمانی _بهداشتی

   :مشارکت جامعه

، ریزي  ولت و جوامع محلی در زمینه برنامهن دایمدرگیر شدن جامعه در توسعه سالمت فرایندي است که به وسیله آن 

اتکایی و کنترل اجتماعی جوامع محلی  بهره و از ظرفیت خودآید  هاي سالمتی شراکت به وجود می اجرا و کاربرد فعالیت

.شود یمگرفته 

  :مراقبت از سالمت خود

یابی عالیم و حفظ پیشگیري از بیماري، ارز ،مراقبت از سالمت خود شامل اقداماتی است که فرد براي ارتقاي سالمت

.گیرد ها به وسیله افراد غیر متخصص با همکاري متخصصان یا بدون آن صورت می این اقدام .دهد سالمت انجام می
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   :پیشگیري

، حفظ سالمت و بازگرداندن سالمت هنگامی که در آن عبارت است از ارتقاي تندرستی  نظام سالمت هاي نهایی هدف

   :در سه سطح میسر استاین پیشگیري  .و به حداقل رساندن رنج و پریشانیباشد نقصی روي داده 

د و اجتماعی ماننبه عبارت دیگر حفظ سالمت از طریق اثرهاي شخصی . جلوگیري از بروز بیماري: پیشگیري سطح اول

  .هاي عفونی و بی خطر کردن محیط زیست سازي علیه بیماري ، ایمنتغذیه خوب، برازندگی جسمی، رفاه عاطفی

ت دیگر تمهید تدابیري براي افراد به عبار. یماري از راه کم کردن مدت بیماريجلوگیري از شیوع ب: پیشگیري سطح دوم

  .خله سریع و کارساز براي اصالح انحراف از سالمتیها به منظور شناسایی زودرس و مدا و جمعیت

  .ثیر نهایی عوارض بیماريجلوگیري از تعداد عوارض یا تأ: پیشگیري سطح سوم

نیز معرفی شده است که به معنی جلوگیري از درمان بیش از اندازه  پیشگیري سطح چهارمسطحی از پیشگیري به نام 

  .ها جلوگیري شود درمان است تا از این طریق از بروز و شیوع عوارض

  :شیوه زندگی

یرد، تغییر گ  ثیر قرار میرایند درازمدت اجتماعی شدن تحت تأهایی است که به وسیله ف ها و رسم اي از عادت مجموعه

شیوه زندگی راهی براي زندگی بر اساس الگوهاي : طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت  .شود یابد یا محدود می می

هاي فردي، تعامالت اجتماعی و شرایط زندگی اجتماعی اقتصادي و محیطی  ویژگیر است که از طریق قابل تعریف رفتا

، یادگیري ؤثرتطابق م: ده شیوه زندگی سالم عبارت است ازترین صورت عناصر تشکیل دهن در ساده .شود فرد تعیین می

معنویت و  ،لبانه، حس هدفمندي و معنی دار بودنهاي اجتماعی و داوط هاي ایمنی و امنیتی، فعالیت العمر، احتیاط مادام

اجتماعی را مد نظر قرار هاي  در دهه گذشته تعریف شیوه زندگی سالم مورد بازبینی قرار گرفته و جنبه. ك خطرو در امید

  .داده است

   :هاي محرومجمعیت

مانند بومیان، (هاي مشترك هستندداراي ویژگی براي سالمت زآمی از نظر خطر باالي پیامدهاي مخاطره هایی کهجمعیت

ی براي یاري رساندن به افراد محروم استفاده از هایرویکرد یکی از ).خانمان، آوارگان ، زنان، افراد بیانمادران فقیر آن

اي تعیین کننده کاهش عوامل زمینه آن رویکردي که هدفبا این مورد . است هاي خاص راهبردهاي خاص براي جمعیت

  .تفاوت دارد )مانند درآمد، تحصیالت(گذارند بر روي سالمت تأثیر میکه  است سالمت
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  :مراقبت از سالمتی

ها و مداخالتی که به درمان و مراقبت از افراد داراي بیماري، آسیب دیدگی و ناتوانی، ها، درمانها، خدمات، روشبرنامه

  . ستا ی بزرگترین زیر مجموعه بخش سالمتمراقبت از سالمت. پردازندمی

  :اختالفات سالمتی 

هاي خاص بیان و با ویژگی نددپیو  می وقوعه ي جمعیت بها هدر وضعیت سالمتی که در میان گروهاي موجود تفاوت

ت بزرگ در با تغییراپیوسته هستند که  خصوصیاتی) خط مشی(سیاست  هاي ها براي هدفمفیدترین ویژگی. دشومی

و  تاقتصادي، هویت بومی، جنسی –اجتماعی عوامل: ها عبارتند از آنترین  شده شناخته. ددارنارتباط  وضعیت سالمتی 

  .موقعیت جغرافیایی

  نابرابري در سالمت 

هاي سالمتی و فاکتورهاي پرخطر و اختالفات در یافته هاها، گوناگونیراي معرفی تفاوتژنتیکی است که ب اي واژه... «

انتخاب شخصی ] و ممکن است حاصل[ .....رندنیازي به قضاوت اخالقی نداکه .... روندکار میه ها بافراد و گروه

مانند (هاي اتفاقی ها، موجب انعکاس گوناگونیاز نابرابري عضیب .»ندشو باشند که ضرورتاً باعث نگرانی اخالقی نمی

دي، سازمان اجتماعی، هاي فرناشی از بیولوژي فردي، عواقب گزینه برخی دیگرشوند، در حالی که می) علل بیان نشده

هاي سالمتی دسته از نابرابري سیاست عمومی به آن. شوند ناشی میفرصت اقتصادي یا دسترسی به مراقبت از سالمتی، 

  .شوند نسبت داده می شوند،ها که غیر منصفانه تلقی می آن ویژهه پردازد که به عوامل قابل تغییر بمی

   :بخش سالمتی

این بخش  .گیرند ها و خدماتی که تحت اختیارات قانونی وزارت بهداشت قرار میبرنامه ها، قوانین، منبع،سیاست

هاي خانگی، دارو و سالمتی و پیشگیري، سالمت عموم، خدمات سالمت جامعه مانند مراقبت يارتقا است بر ملمشت

شده توسط متخصصین سالمت اد و خدمات ایج هاطوالنی مدت اقامتی، بیمارستانهاي وسایل، سالمت روانی، مراقبت

   ).ران، متخصصین دارویی، غیرهپزشکان، پرستاران، درمانگ(

  :تسالمت جمعی

ی هایبا محیط .دگردسالمتی و شادکامی کل جمعیت می يدارد که باعث ارتقاتکیه راهبرد سالمت جمعیت بر عواملی 

را قادر  د، شرایطی که با حمایت از مردم آناندهنزندگی و کاري سرو کار دارد که سالمت مردم را تحت تأثیر قرار می از

رویکرد این . شوندمی و حفظ سالمت آورند که باعث ارتقاو خدماتی فراهم می باشند هاي سالم داشتهد انتخابنسازمی
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عوامل تعیین کننده  ها و راهبردهاي مؤثر بربه سیاستهمچنین  و ؛نه فردي ؛وضعیت سالمت و عوامل پرخطر جمعیبه 

  .پردازددهند، میغیر درمانی که سالمتی را در طول حمایت تحت تأثیر قرار می

  :هاي اولیه سالمتمراقبت

معتبر و از نظر اجتماعی  ، از نظر علمیهاي کاربردي مراقبت اولیه سالمت، مراقبتی اساسی است مبتنی بر روش

اي که  گیرد، با هزینه ه در دسترس همگان قرار میهاي جامع ، که از طریق مشارکت کامل همه افراد و خانوادهیپذیرفتن

ناپذیر از  داییاین مراقبت، بخش ج. جامعه در هر مرحله از توسعه، با روحیه خوداتکایی و خودگردانی از عهده آن برآید

نظام بهداشتی کشور، وظیفه محوري و کانون اصلی توجه آن و بخشی از توسعه کلی اقتصادي و اجتماعی جامعه را 

ها و جامعه با نظام سالمت کشور است و مراقبت  ها نخستین سطح تماس افراد، خانواده این مراقبت. دهد کیل میتش

کند و نخستین جزء فرایند مستمر  کنند نزدیک می جا که ممکن باشد به جایی که مردم زندگی و کار می بهداشتی را تا آن

  .دهد مراقبت سالمت را تشکیل می

  :سالمت عمومی

. هاي مربوط به حفظ و بهبود سالمت کلیه افراد استهاي عملی، و ارزش ت عمومی مرکب از علوم، مهارتسالم«

ن سالمت مردم از طریق ندهاي سازماندهی شده توسط جامعه براي حفاظت، ارتقا و بازگردااي از تالشمجموعه

 هاي آن اما هدف یابد میاي متغیر، تغییر هها و ارزشوريابا فن هاي سالمت عمومیفعالیت. عملکرد جمعی و اجتماعی

 »ها در جمعیتو ناراحتی و ناتوانی ناشی از بیماري مانندکاهش مقادیر بیماري، مرگ زودرس؛مانندثابت باقی می

  ).1994لست، (

و گیرند و باید از تعریف پنج برنامه  کامالً در یک راستا قرار می» سالمت جمعیت«این تعریف گسترده با تعریف 

، پیشگیري ارزیابی سالمت جمعیت، نظارت: که هدفش پیشگیري اولیه است، متمایز گردد» سالمت عمومی«خدمات 

اي و ها و خدمات توسط ادارات سالمتی، مقامات منطقهاین برنامه. سالمتی يو ارتقااز بیماري، حفظ سالمتی 

  .ردندگ ه مییواحدهاي محلی، ارا

  :دياقتصا _ وضعیت اجتماعی

هایی مثل درآمد، سطح تحصیالت، شغل، ارزش  رد در جامعه با استفاده از ضابطهاي توصیفی براي تعیین جایگاه ف واژه

  .شود اي بیان می نت و غیره به صورت مقیاس رتبهومحل سک
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  ها  ثر بر سالمت و توصیف آنؤتعریف و اهمیت عوامل اجتماعی م) 2

ده عامل  دست کم. المتی افراد در جوامع به اثبات رسیده استسطح سو ثر بر سالمت ؤاجتماعی م ارتباط عوامل

درآمد، اشتغال، بیکاري، مسکن، آموزش، تکامل دوران کودکی، امنیت : ثر بر سالمت عبارت است ازؤاجتماعی م

  . تبعیض اجتماعی و غذایی، خدمات سالمت، شبکه اجتماعی

  

  
  

برقرار این عوامل اجتماعی اثر که  نسبتیبه  .ثیر مهمی روي سالمت و مرگ و میر جوامع داردأت ه یاد شدهر یک از عوامل 

سهم  :گویند میکه  جایی نخواهند داشت تا آن موفقیت چنداندر ارتقاي سطح سالمت جامعه هاي سالمت  نظامباشد 

  .ي دیگر استها سازمانده در دست ت و  باقیماناس% 30تا % 20ارایه خدمات سالمت در جوامع در حد هاي  نظام

هاي تابعه در کاهش خطرات مرتبط به عوامل  ي ارایه دهنده خدمات مانند وزارت بهداشت و دانشگاهها سازماننقش 

  : شود ثر بر سالمت در سه وظیفه خالصه میؤاجتماعی م

بخشی  کافی در همکاري بین ایجاد انگیزه و تعهد: رهبري

برد _ هاي برد نگاه حاکم بر تخصیص منابع و در پیش گرفتن استراتژيدادن  تغییر: طلبی حمایت  

گذاران و عموم مردم  در برابرسیاست : دانش گري میانجی  

، رسانه، ، تربیت بدنیبخشی از تحقیقات و شواهد مربوط به اثرات محیط زیست، انرژي، مسکن، تفریحات ،در ادامه

، ترابري و  اشتغال  را بر سالمت مرور ، حمایت اجتماعی، بحرانآموزش ،، بازرگانی، صنعتامنیت، معنویت، کشاورزي

  : کنیم می
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  محیط زیست و سالمت

  :به عنوان مثال. پذیرد گذارد و از آن تأثیر می بر آن اثر می ،زندگی آدمی با محیط آمیخته است

، جا به جـایی یـا مصـرف    ممکن است در زمان نگهداريشود  ها استفاده می شاورزي از آنمواد شیمیایی که در ک.1

  .سبب آلودگی غذا و محیط شود

اثرهـاي  پراکندگی بیولوژیک گیاهان و جانوران اگر با محافظت و مراقبت همراه نباشد ممکن است بر سـالمت  .2

.نهند برجاجبران ناپذیر 

.شود گیر می هاي همه گاهی حتی سبب بروز بیماري ،چرخه غذا بهها  ها و  ساحل دریا آلودگی آبانتقال .3

هـاي   الملل به صورت بیمـاري  هاي بین اي و آلودگی آب هاي گلخانه آلودگی هوا، گازاثرات در مقیاس جهانی، .4

. شود ظاهر می... تنفسی، چشم، قلب و عروق، پوست و 

کودکـان در وقـت   ظاهر شود یا  هاي شغلی مواد سمی و خطرزا ممکن است به صورت بیمارياثرات نامطلوب .5

. دنشودچار مسمومیت ی بازي با مواد سم

هاي جامـد سـبب آلـودگی محـیط     هاي نارساي دفـع فاضـالب و پسـماند    معواقب توسعه گاه به صورت سیست.6

.شود دستگاه گوارش، تنفس و غیره می هاي زیست، به ویژه در جوامع فقیر  و بروز بیماري

هـاي صـوتی یـا     انند آلودگیشود م مخاطرات صنعتی و شغلی که متوجه ساکنان نواحی اطراف و نزدیک آن می.7

.آلودگی خاك و آب و هوا

زا یا کمک به رشد حشرات  هاي بیماري هاي راکد ممکن است از راه انتقال  عامل ها یا پدید آمدن آب آب  آلودگی.8

. سبب اختالل در سالمت شود

 شـود و هـا و مخـاطرات توجـه     هکننـد  گونه آلـوده  ي این اید به همهارزیابی درست محیط زیست و اثرات آن بر سالمت بدر 

. پذیر برخورد مشخص باشد هاي امکان ها و راه که در آن جاي اولویت زیست فراهم آیدمحیط وضعیت  تصویري جامع از 

از . سـته در حـال تحـول و تکامـل بـوده اسـت      هاي اخیر پیو و از این رو در سالباید پذیرفت که این کار سابقه چندان ندارد 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ر بررسی محیط زیست و ارتباط  آن با سالمت میهاي مهم د جمله حوزه

هـا و   ها، سد هاي آبیاري، زهکشی آب زدایی، مصرف مواد شیمیایی ، شبکه جنگل: کشاورزي و توسعه روستایی

  مخازن آب و شیالت

  ترابري و ارتباطات   تأمین آب آشامیدنی، مسکن و توسعه شهري،: زیر ساختار
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 لودگی هواي خارج خانه، آلودگی آب، گرم شدن کره زمـین و زدایی، آلودگی هواي داخل خانه، آ جنگل: رژيان

  .ها سد

  .خاك و هوا، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین و تماس با مخاطرات شغلی آب،: صنعت

  ها، حیوانات و شیالت جنگل: منابع طبیعی

  سازي خصوصیمانند : هاي چندبخشی اثرات ناشی از اقدام

.مانند تغییرات آب و هوایی، گرم شدن کره زمین: تغییر جهانی

  انرژي و سالمت 

سوخت براي پخت و پز و گرم کردن محـیط  : هاي گوناگون در خدمت انسان قرار دارد در زندگی امروز، انرژي به صورت

 .شود، تولید صنعتی و ارتباطـات  ین مزندگی و کار، نیروي برق، سوختی که صرف کمک به جا به جایی و دسترسی انسا

تر، دسترسی او بـه انـرژي و    جامعه انسانی هر چه مرفه. این مجموعه، در تأمین رفاه آدمی و حفاظت از آن نقش آشکار دارد

کنند و تماس مسـتقیم   مندي از انرژي چه براي کسانی که با آن کار می از سوي دیگر بهره .مندي از تسهیالت آن بیشتر بهره

  .گذارد شان می د و چه براي عامه مردم اثراتی نامطلوب بر سالمتدارن

هاي وسیع جهانی  هاي اصلی تغییرات آب و هوایی است که اقدام هاي فسیلی از سبب مصرف گسترده سوخت

براي کاستن از میزان 
2Co ـ    گفتـه مـی  . کند اي را ایجاب می هاي گلخانه و دیگر گاز رن بیسـتم  شـود در طـول ق

رسـیده   2000تـن در سـال    710600به بیش از  1900اکسید کربن از حدود  پانصد میلیون تن در سال  انتشار دي

. است

 هـاي   تـاوان ) الکتریسیته(میلیارد نفر از مردم جهان به سبب دسترسی نداشتن به نیروي برق  5/1هنوز بیش از

.دهند حتی مرگ میسنگین به صورت اختالل سالمت یا 

کند هاي جدي به سالمت مردم این گونه مناطق واردمی در مناطق فقیر جهان سوزاندن چوب و زغال آسیب.

   اتکاي بیش از حد به تسهیالتی که ارمغان دسترسی امروز بشر به منابع انرژي است سبب کم تحرکـی، چـاقی و

.هاي ناشی از آن شده است گرفتاري

ي دست یافتن به آن، بـه ویـژه بـراي طبقـات      هاي فزاینده ژي در مناطقی از جهان و قیمتایمن نبودن جریان انر

.زاست و بر سالمت آنان اثر آشکار دارد تر، گاهی مصیبت محروم

هـاي زنـدگی اجتمـاعی بـاري سـنگین بـر سـالمت و         ي انرژي از راه ایجاد آلـودگی در محـیط   مصرف گسترده

.بهداشت مردم است
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که دسترسی عادالنه و مصرف منطقی انـرژي بـا موانـع اجتمـاعی، سیاسـی و تکنولوژیـک بسـیار رو بـه         توان پذیرفت  می

  .و پنجه نرم کردن با آن آسان نیستروست و دست 

  :هاي زیر بتوان براي سنجش اثرات مصرف انرژي بر سالمت فرد و جامعه استفاده کرد شاید از شاخص

  .دسترسی ندارند )الکتریسیته(درصد افرادي که به نیروي برق .1

اي در ازاي هر نفر در سال هاي گلخانه انتشار گاز.2

.کنند استفاده می Biomassهایی که از زغال و چوب و سوخت  نسبت خانوار.3

  مسکن و سالمت

بعد گوناگون مسکن را براي اثرگذاري بر سـالمت   14خویش  2004هاي سال  ستسازمان جهانی بهداشت در یکی از نش

  :توان با سه دسته شاخص ارزیابی کرد این ابعاد را می. م اعالم کرده استساکنان خانه مه

، رشـد  خانـه، رادون، رطوبـت     درون) حـداکثر و حـداقل  (مشـتمل بـر دمـاي    : در منزل هاي راحت بودن شاخص -الف

  ؛ها و بهداشت منزل قارچ

م و جنایـت در درون خانـه یـا تـرس از     افتد، جـر  ایمنی درون خانه و حوادثی که در آن اتفاق می: هاي ایمنی شاخص -ب

  وقوع آن

  ، شلوغیتوان مالی دست یافتن به مسکن،: مندي و اقتصاد بهره -ج

هـاي سـنجش، مفهـوم نهفتـه در      ها عالوه بر اعالم شاخص کارشناسان سازمان جهانی بهداشت براي هر کدام از این مقوله

اطالعـاتی کـه بـراي محاسـبه هـر شـاخص        و تر در برابر آنپذیر  شاخص، اثرات احتمالی آن بر سالمت، گروه هاي آسیب

در زیـر فقـط بـه    . اند اند و سرانجام شاخص را محاسبه کرده ها را هم اعالم داشته مورد نیاز است، منابع دست یافتن به داده

  .ها بسنده شده است صمعرفی شاخ

اي بـا حـدود    قدرت خرید یا ساختن خانـه ها کمتر از  در صد خانوارها یا افرادي که درآمد آن: توان مالی  شاخص.1

  .متر مربع با مصالح متعارف است 60

.از آن جمله است جا  یو شاخص فراهمشاخص فراهمی اتاق :شاخص شلوغی خانه.2

در این شاخص، موضـوع مـورد نظـر وجـود موانـع فیزیکـی ماننـد پسـتی و         : شاخص دسترسی در داخل خانه.3

دو بعـد جداگانـه     براي این شـاخص . هاي بدون باالبر است نگ یا پلههاي کوچک و ت بلندي در داخل خانه، در

. هاي مختلف خانه، به ویژه براي سالمندان مطرح است سهولت و دسترسی به قسمت از نظر فنی. اند قایل شده
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ـ که خانه را براي زندگی و هر نوع قانون یا مقررات حمایت کننده از افراد دچار ناتوانی  یاز بعد سیاس  یدسترس

  .ها گونه سازگاري گذاري براي این سازد و نیز سرمایه سازگار آنان

 16و  19که بـراي فاصـله ي   (و سرما ) گراد یا بیشتر درجه سانتی 24(که به طور دقیق براي گرما : شاخص دما.4

هـاي ناشـی از آن بـه صـورت بسـتري شـدگان در        محاسـبه و زیـان  ) درجـه  10درجـه و زیـر    16درجه، کمتـر از  

.شود تان ارزیابی میبیمارس

هاي مرطوب  ر خانهافراد در معرض خط: رطوبت  شاخص.5

این شاخص به طور مفصـل بـر حسـب داشـتن آب آشـامیدنی سـالم، توالـت، دوش،        : شاخص بهداشت منزل.6

.شود آشپزخانه و یخچال ارزیابی می

هـا علیـه    عـداد جـرم  ت  هـا،  که به تفصیل در خصوص تعـداد دزدي در خانـه  ، شاخص جرم یا ترس از وقوع جرم.7

هـاي مسـکونی و    هاي بیرون از خانه، تـرس از وقـوع جـرم در داخـل خانـه یـا در محـل        اشخاص در خانه، جرم

. شود محاسبه میگیرد،  گیري صورت میی که براي پیشهای اقدام

:شاخص ایمنی و حوادث.8

خانـه یـا    حسب هر  بر...) و سوختگی، مسمومیت(تعداد افراد صدمه دیده در خانه : شاخص صدمات -الف

  نفر جمعیت 000/10

  خانه یا جمعیت 000/10تعداد مرگ از حوادث داخل خانه بر حسب هر : شاخص مرگ -ب

  خانه یا جمعیت 000/10سوزي در هر  مرگ از آتش: سوزي شاخص مرگ از آتش -ج

  اشتغال و سالمت

  .شود ي خود باعث افزایش سالمتی فرد میداشتن شغل به خود

افـراد زیـاد   بیکـاري  و در جوامعی که میـزان   شود جر به سالمتی و احساس رضایت در فرد میامنیت شغلی من

.این امر در خانواده افراد بیکار نیز اثبات شده است یابد؛ نیز افزایش میبیماري و مرگ زودرس  باشد

در    را  افـراد  ،به دلیل مشکالت مـالی و هم  شود که براي فرد ایجاد می به دالیل مشکالت روانیبیکاري هم 

  .دهد متعدد سالمتی قرار میمشکالت  عرضم

بیکـار   حتی قبل از ایـن کـه کـامالً   ها در خطر از دست رفتن است  آنافرادي که شاغل هستند ولی شغل  سالمت

. گیرد در معرض خطر قرار می )به دلیل نگرانی و اضطراب ناشی از احتمال بیکار شدن(شوند 
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داراي اثرات متعددي بر سالمت روانی افراد به خصوص  مین شغلیعدم تأاند که  هکردمطالعات متعدد اثبات 

هاي گزارش شده توسط خود فرد و غیبت از محل کار، افـزایش   افزایش بیماري، اضطراب و افسردگیایجاد 

وان پس می ت  .شود می هاي قلبی هاي قلبی و عوامل خطرزاي بیماري به مراکز درمانی، افزایش بیماريمراجعه 

  .ها ضروري است ی افراد نیز براي تضمین سالمت آنتنها وجود شغل بلکه امنیت شغل  نه  نتیجه گرفت که

هاي مدیریتی به کار گرفته شـده، سـازماندهی اجتمـاعی محـیط شـغلی و روابـط        شرایط محیط کار مانند روش

اسـترس  انی وجود دارد که رابطـه  شواهد فراو. ثر هستندؤاجتماعی حاکم بر آن نیز همگی بر سالمتی کارکنان م

. ندک میاثبات  را مشکالت سالمتی، غیبت از محل کار به دلیل بیماري و مرگ زودرسو افزایش  در محیط کار

رصت مناسبی بـراي بـروز   اند کارکنانی که ف وپا نشان دادهبرخی مطالعات صورت گرفته در محل کار افراد در ار

شـان در معـرض    یسالمت آنان اندك است گیري ت تصمیمقدرا ندارند یا ر هاي خود در محیط کار دادن مهارت

هاي قلبی  افزایش کمردرد، بیماريباعث  ر قدرت تصمیم گیري در محیط کامحدود بودن  .گیرد خطر قرار می

قدرت  محدود بودندر مواردي که  له خصوصاًأاین مس. دشو می عروقی و غیبت از محل کار به دلیل بیماري و

   .یابد گواري میا، تبعات نباشدزیاد از حد کارفرما همراه  توقع باگیري  تصمیم

.دشو میعروقی و  ي قلبیها بیماري به نسبت تالش فرد نیز منجر به افزایشدریافت مزد ناکافی 

  ها سیاست

بـه کـاهش احتمـال بیکـاري و     وسانات شدید شرایط کسـب و کـار   ت در اقتصاد با هدف کنترل نرسمدیریت د.1

.انجامد میامنیت شغلی کارکنان  بهبود

بر سالمت باشد همراه با افزایش امنیت و رضایت شغلی آنان ت کار کارکنان در صورتی که ساع ساختن محدود.2

.گذارد جسمی و روحی افراد اثر مثبت می

.ها را افزایش خواهد داد هم نمودن فرصت آموزش و افزایش مهارت کارجویان احتمال به کارگیري آنا فر.3

.یابد میتواند اثرات محافظتی  افزایش مزایاي بیکاري براي افراد بیکار به نسبت حقوق افراد شاغل می.4

 از  هاي حمایتی اجتماعی به کاهش بدهی کارکنان و تقویت شبکه مکن استسسات اعتباري مناسب مؤوجود م.5

.ودش ان منجر آن

سـبب ارتقـاي سـالمت    بهبود شرایط محیط کـار  . وري در محیط کار ارتباط مستقیم با هم دارند سالمت و بهره.6

.انجامد لد میتر و مو ا ایجاد محیط کار سالموري و نهایتً که خود به افزایش بهره شود مینیروي کار 
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. ها براي تمامی کارکنان سـطوح مختلـف سـازمان مفیـد اسـت      گیري ر تصمیمدرگیر نمودن متناسب کارکنان د.7

ثیرگذاري بر طراحی و بهبود شرایط به کارکنان امکان تأ کارهایی استفاده کرد کهو از سازبراي تحقق این امر باید 

.را بدهد محیط کار

هاي مناسب از قبیل پول، جایگاه و شرایط شغلی و ایجاد اعتماد به نفـس در   توجه مدیریت به اختصاص مشوق.8

ي قـانونی و  ثر و ابزارهـا ؤاي مه عالوه بر لزوم وجود زیرساخت .داردکارکنان نقش مهمی در سالمتی کارکنان 

هـاي کـاري بـه منظـور تشـخیص مشـکالت        اي کاري، خدمات سالمتی ویژه محیطه نظارتی مناسب بر محیط

.  ضروري استها،  آن در مراحل اولیه سالمت شغلی 

  بازرگانی و سالمت

وجود دارد کـه   ها سازمانر این هاي کاري مختلفی د ي بازرگانی در سطوح استانی، حیطهها سازمانبا توجه به شرح وظایف 

:گذارد اثر میها بر سالمت مردم در سطح استان  برخی از آن

، صـنافی ماننـد  از جمله صدور پروانه و نظـارت بـر عملکـرد ا    مؤثر است، اصناف بر سالمت برخی از مدیریت.1

نـان و آرد، شـیرینی   و شکر،  روغن جامد، لبنیات، تولید مواد غذایی آماده، قند(لباس دست دوم، مواد غذایی 

، سـاماندهی تولیـد،   ..)هاي دامی و طیور، میوه و تره بار، چـاي و  ها و فست فودها، فرآورده ها، رستوران فروشی

.گیاهان دارویی و توزیع و فروش دخانیات و قلیان، لوازم بهداشتی، آرایشی

ــ         ، هــا ا، قهـوه خانـه  عـدم تناسـب در صــدور مجـوز اصـناف تهدیــد کننـده سـالمت مــردم از قبیـل فسـت فوده

خصـوص قشـر   بـه  کننده سـالمتی را افـزایش داده و   چیپس دسترسی مردم به مواد تهدید سازي، پفک و نوشابه

.داده استتهدید قرار  در معرضنوجوان و جوان را 

ثر بر سالمت مـردم از قبیـل لبنیـات، میـوه و     نظارت بر قیمت کاالها و خدمات مؤ گذاري و تنظیم بازار، قیمت.2

. ات، نان، گوشت و اختصاص یارانه به مواد غذایی و بهداشتیسبزیج

مردمی که توانایی خرید مواد اولیه غذاهاي ضروري بـراي سـالمت خـود را نداشـته باشـند، مسـتعد ابـتال بـه         

.بیشترخواهد بودن و حتی میزان مرگ و میر آشدت بیماري   ،شوند و در صورت ابتال میهاي مختلف  بیماري

چاق و واردات کاالهاي غیر مجاز، تقلبی و تهدید کننده سالمت مردم از جمله کاالهایی نظیـر مـواد   مبارزه با قا.3

قاچاق منجر به از  دالر 7000المللی هر طبق استانداردهاي بین . غذایی، دارو، مواد دارویی و تجهیزات پزشکی

.و اجتماعی مردم داردشود که آثار زیانباري بر سالمت جسمی، روانی  بین رفتن یک فرصت شغلی می
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 داننـد و معتقدنـد   نمـی هـت  ج  بـی را  دارو و قطعات وارداتی بـه کشـور    ،ها، لوازم آرایش ارزانی خوراکی برخی

بسیاري از این اقالم مواد فاسد و غیرقابل استفاده هستند که از نظر مؤسسات اسـتاندارد و بهداشـت کشـورهاي    

بعضـاً   انـد و  ، فاسد و غیرقابل فروش در کشور خودشان شناخته شـده ، ناسالمولیدکننده آن اقالم غیراستانداردت

در واقع قاچاقچیان آن کاالها را به جاي دور ریختن و انهدام به صورت مجـانی   .استگذشته ها  آنتاریخ مصرف 

کنند  ها را راهی کشورهاي آسیایی، آفریقایی و آمریکاي التین می آورند و آن هاي اندك به دست می یا با قیمتو 

  .دهند آن را در دسترس مردم قرار می ،و بعد هم به صورت قاچاق بدون هیچ کنترل کیفیت و سالمت کاال

تبلیغ مواد تهدید کننده سالمت مردم شـامل غـذاهاي   . هاي بازرگانی در سطح کشور ی آگهییافتگن مانزسا. 4  

رغـم منـع قـانونی تبلیـغ      علی. خورد م میکوچه و خیابان به چش یپس و پفک به وفور در صدا و سیما وآماده، چ

هـا و   هاي دیواري و پاکت موذیانه بر روي ساعت هاي تولید سیگار به صورتی کامالً برخی شرکت ،مواد دخانی

و بخـش قـانون و ضـمانت    درسـد هـر    مـی در این مورد به نظر  .پردازند یها به تبلیغ م و دیوار فروشگاه حتی در

  . استو تصحیح سی اجراي قانون نیازمند برر

  تجارت و سالمت

و کنتـرل خطـرات   در قالب سه مرحله شامل تشخیص خطر، ارزیـابی  رابطه صنعت و سالمت و بهداشت صنعتی معموالً

هـا   نه تنها به پیشگیري از بیمـاري  خوشبختانه توجه محافل علمی بهداشت صنعتی اخیراً. شود القوه سالمتی بررسی میب

کلیه عوامل محیطی که به آسیب، بیماري، تخریب و تهدید سالمت کارکنان و کل مـردم جامعـه   در کارکنان صنایع بلکه به 

  .معطوف شده است ،دنجاما  می

هاي ناشی از صنایع چگونگی شناسـایی و تشـخیص دقیـق و جـامع      هاي پیشگیري از بیماري محور اصلی طراحی برنامه 

    .کند را ایجاب مییندهاي  صنایع مختلف که خود شناخت کافی مواد و فرا استعوامل خطر بالقوه 

ها بر سالمت  اي که اثرات آن اند، به گونه برخی صنایع مورد توجه بیشتري قرار گرفته ،از نظر ایجاد خطرات بالقوه سالمتی

بـه فهرسـتی از ایـن صـنایع اشـاره      بـه اختصـار    .هاي مختلف به اثبات رسـیده اسـت   مردم و کارکنان این صنایع در بررسی

  : شود یم

آزبست و سایر فیبرها، مواد شیمیایی پایه، سیمان، شیشه، سرامیک، صـنایع الکترونیـک و بـرق، آهـن و فـوالد، السـتیک،       

، صـنایع  هـاي نفتـی   هـا، مـواد دارویـی، فـرآورده     ها، رنـگ  پالستیک، محصوالت فلزي، صنایع غذایی، نیشکر، آفت کش

  .لوازم خانگی، بخاري، خودرو سازي، نفت و پتروشیمی مربوط به خدمات منسوجات، چرم، چوب، کاغذ سازي،
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سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به وزارت صنایع و معادن ضروري است که در ایـن مجـال   ؤبا توجه به وابستگی م

همان گونه که در قانون آمـده اسـت تعیـین، تـدوین، نشـر و نظـارت بـر         . سسه در سالمت مردم توجه شودؤبه نقش این م

 در تدوین استاندارد. سسه استؤهاي مختلف بر عهده این م و انجام تحقیقات مربوط  در حیطه استانداردهاي ملی رسمی

  :ثر استؤهاي زیر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر سالمت مردم م حیطه

یطی، خدماتی ، سوخت و انرژي، غذایی و کشاورزي، مهندسی پزشکی، زیست محاستانداردهاي حمل و نقل، ساختمان

سسـه اسـتاندارد بـا بخـش     ؤدر همـین راسـتا همکـاري و همـاهنگی م    .  آموزشی فرهنگی، شیمیایی و حفـاظتی و امنیتـی  

  .سالمت در تدوین و نظارت بر استانداردها  از موضوعات حیاتی و ضروري براي حفظ سالمت مردم است

برخی عوامـل   .مت شغلی کارکنان قرار داشته استسال سالمت کارکنان معادن از دیرباز در کانون توجه مباحث مربوط به

آلودگی صوتی منجر به اختالالت شـنوایی، لـرزش منجـر بـه اخـتالالت      :  خطر سالمتی کارکنان بخش معدن عبارتند از

ي کـه سـبب التهـاب    ، تمـاس بـا مـواد   ناشی از آن هاي تنفسی بیماريو ها  اسکلتی حرکتی، استنشاق مواد سمی و آالینده

هاي ارگونومیک منجر به اختالالت اسـکلتی، کمـردرد، خسـتگی و فشـارهاي روانـی منجـر بـه         شود، استرس یپوست م

  .دشو هاي پوستی می بیماري تابش اشعه ماوراي بنفش  که سبب اختالالت روانی و همچنین

دم ساکن اطراف معادن هاي مختلفی در مر آلودگی هوا ، آب و خاك پیرامون معادن مختلف منجر به بیماري ،عالوه بر این

خـاك در معـادن   توان به آلودگی  سولفید آرسـنیکی آب و   به عنوان مثال می .د که خود نیازمند بحث مفصلی استشو می

  .دکرهاي سطحی در معادن فلزي مختلف اشاره  طال و اسیدي شدن آب

  تفریحات و سالمت

آمـوزش،  (هـاي سـالمت    یر تعیین کنندهسا. به عنوان عملکرد فردي، کلید اصلی سالمتی است بدنیفعالیت 

همچنـین سـبک زنـدگی پـر      .هستند بدنیدر واقع تعیین کننده میزان انجام فعالیت  )و محیط یتدرآمد، جنس

ی به بدنامروزه میزان فعالیت . ثیر مثبت یا منفی روي سایر عوامل داشته باشدتحرك ممکن است تأ تحرك یا بی

ن در کشـور کانـادا بـه    گسـاال ربسـیاري از بز . کـاهش یافتـه اسـت    نشـینی دلیل توسعه تکنولوژي و افزایش شهر

هـاي تفریحـی و ورزشـی بیشـتري      سال اخیر به فعالیـت  20ند و در طول ا  پی برده بدنیاهمیت و فایده فعالیت 

  . اند روي آورده

اکثـر مـردم   . گیـرد  هاي حمل ونقل شهري مورد توجه قرار مـی  هاي فعال ایاب و ذهاب به ندرت در برنامه شیوه

هـاي خیلـی دور    روي کردن براي انجام کارهاي روزانه مثل خرید کـردن، مربـوط بـه سـال     کنند که پیاده فکر می
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بازي کردن در خـارج  . بیش از نیمی از دانش آموزان حداکثر یک یا دو جلسه تربیت بدنی در هفته دارند. است

  .در خیابان ممنوع باشددرواقع ممکن است حتی بازي کردن . از مدرسه معمول نیست

هـا   از ایـن بیمـاري  . شـود  ن مـی زرگسـاال هـاي مـزمن در ب   ی منظم باعث کاهش عوامل خطر بیماريبدنفعالیت 

عروقی، سرطان، دیابت، چاقی و پر فشاري خون اشاره کرد که عامل اصلی  یهاي روانی، قلب توان به بیماري می

هاي دیگر نیـز پیشـگیري    از بیماري الیت بدنی ممکن استفع. امع امروزي هستندومرگ و میر و ناتوانی در ج

تحرك دچار  از افراد بیکمتر درصد  90تا  60ند به میزان نک  مشخص شد افرادي که ورزش می ي ا طالعهم در. کند

  . باعث افزایش طول عمر شود ممکن است بدنی فعالیت. شوند سرماخوردگی می

خودکشی به دلیل  30000حدود در میان  2000در سال . مروزي استهاي شایع جوامع ا افسردگی یکی از بیماري

ـ افسـردگی و   انجام تفریحات سالم باعث بهبـود و تخفیـف  . ثبت شده استافسردگی  یري از خودکشـی  گپیش

اي  افـراد افسـرده  . معموالً با افسردگی همراه استشوند که  ها باعث رفع تنهایی و انزوا می این فعالیت. شود می

  . پردازند کمتر دچار عود بیماري می شوند دارو به تفریحات هم میمصرف بر که عالوه 

  .با ایجاد استراحت و آرامش، اضطراب ناشی از زندگی پرتحرك امروزي را کاهش دهدمکن است تفریح م

  . برند میتفریحات سالم و لذت بخش استرس، اضطراب و فشارهاي عصبی را از بین 

  . اندورفین و آدرنالین خون افزایش می یابد و باعث نشاط و شادي می شود یدر هنگام انجام فعالیت بدن

باعث افزایش احسـاس مثبـت و کـاهش اسـترس شـده و حتـی شـرایط جسـمی          تماشاي طبیعت ممکن است

مطالعه اثبـات شـده    100ثیر تفریحات بر بهبود استرس در بیش از تأ. ري در بیمارستان را بهبود دهدبیماران بست

  . است

هر چه مدت زمـان بیشـتري    .مانند میکه در خانه  است بیشتر از کسانی زنند افرادي که در پارك قدم میامش آر

  .در پارك باشند استرس کمتري خواهند داشت

همچنین . شود میو باعث افزایش اعتماد به نفس وکیفیت زندگی  دهد میتفریحات تصور ذهنی فرد را بهبود 

رسـالت   و سـند شنابهـاي خـود را    کند تـا فـرد ارزش   شتري شده و کمک میو خودشناسی بی باعث خودآگاهی

  . دبهتري براي خود ترسیم کن

  .یابند میدهند شادتر بوده و رضایت بیشتري از زندگی، کار و دوستان خود  افرادي که تفریحات سالم انجام می

رند درحـالی کـه ایـن رقـم بـراي      افرادي که تفریحات خارج از منزل دارند از سالمت خود ابراز رضایت دا% 90

  . است% 40ها را ندارند  گونه برنامه کسانی که این
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  .شـود  انجام تفریحات سالم مزایاي اجتماعی فراوانی دارد، از جمله این که باعـث کـاهش جـرم و جنایـت مـی     

  . کنند هرچه فضاهاي تفریحی بیشتر باشد، میزان جرم کمتر است و در نتیجه مردم احساس امنیت بیشتري می

به این نتیجه  اي مطالعهدر . تر هستند تر و سرزنده ا اهل تفریح هستند، تمیزتر، ایمنه ایی که در آن همسایهه محله

  . کاهش یافت% 90بعد از گل کاري و نظافت محله توسط مردم داوطلب، میزان دزدي و جیب بري رسیدند که 

هـاي مختلـف و حمایـت از افـراد معلـول       ل فرهنـگ تفریح باعث افزایش انسجام اجتماعی و خانوادگی، تحم

  .کنند شود چرا که در زمان انجام تفریحات مردم کمتر به اختالفات همدیگر توجه می می

ـ  انجام تفریحات باعث رشد توانمندي گیـري و روحیـه همکـاري     ه ارتقـاي مهـارت تصـمیم   هاي جوانان ازجمل

هـاي ناخواسـته در    صـرف الکـل، سـیگار و بـارداري    کاهش رفتارهاي پر خطر ماننـد م  سبب همچنین. شود می

  . شود جوانان می

ی در بـدن ثر است، بـه عـالوه فعالیـت    ؤهاي پیري م ر استمرار آن در سالبدنی در دوران جوانی بشروع فعالیت 

هـا و قـوي شـدن عضـالت، کـاهش افسـردگی و اضـطراب و در نهایـت          دوران جوانی باعث سالمت استخوان

  . حساس نشاط روانی و همچنین کاهش احتمال چاقی می شودارتقاي تندرستی و ا

سـاله چـاق    19تـا   12جوانـان  % 17,4سـال و   11تا  6کودکان % 18,8مشخص شد که  2004سال  اي در مطالعه

  .شوند تحرکی می ه دوران بلوغ و بزرگسالی دچار بیبسیاري از کودکان در زمان گذر ب .هستند

دقیقه فعالیت  60ساله حداقل روزانه به مدت  19تا  6کنند که کودکان  یه میي ایاالت متحده توصها عمل دستور

 تـوان  مـی را ی کودکان در این گروه سنی بدناز فعالیت   بخش قابل مالحظه. بدنی متوسط تا شدید داشته باشند

ـ  »پیشگیري از چاقی کودکان«ؤسسه در گزارش م. دکرمین أهاي ورزشی در مدرسه  ت از طریق برنامه اره شـده  اش

% 69,3دانـش آمـوزان در   . داشته باشند بدنیکه دانش آموزان باید در مدرسه حداقل روزانه نیم ساعت فعالیت 

مریکا باید درس تربیت بدنی را براي ارتقا هاي آ دبیرستان% 95,2مدارس راهنمایی و % 83,9مدارس ابتدایی، 

  .به سال باالتر و براي دانش آموختگی بگذرانند

  :است شده تأکیدنیزآمریکا  2010تربیت بدنی و فعالیت فیزیکی در اهداف برنامه مردم سالم اهمیت بر 

  .دقیقه در روز دارند 30که فعالیت بدنی متوسط به میزان حداقل  زرگساالنیافزایش درصد ب: 22-6هدف .1

وز، سـه بـار   دقیقه در ر 20ی که فعالیت بدنی شدید به میزان حداقل افزایش درصد بزرگساالن: 22-7هدف .2

  .در هفته دارند
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هاي تربیت بدنی براي همه دانـش آمـوزان    افزایش درصد مدارس عمومی و دولتی که برنامه: 22-8هدف .3

  .دارند

  .کنند یت بدنی روزانه مدرسه شرکت میهاي ترب درصد دانش آموزانی که در فعالیت افزایش: 22-9هدف .4

انات و فضاهاي ورزشی خارج از ساعات مدرسه را افزایش درصد مدارس که دسترسی به امک: 22-10هدف .5

  .کنند ممکن می

هاي اولیه در افزایش میزان فعالیـت   نگر و مبتنی بر مراقبت هاي جامعه اند که مداخله شواهد مختلفی نشان داده

  :هستند مؤثردهد که راهبردهاي زیر  شواهد چهار مطالعه مروري نشان می. ندثرؤم بدنی بزرگساالن

خالت منعطف فردي به منظور آماده سازي فرد براي تغییر اهداف، شرایط سالمتی و تحرك اوطراحی مدا.1

روي منظم توصیه به پیاده.2

از طریق تلفن هاي فرد مثالً پیگیري فعالیت.3

تغییر شرایط محیط براي حمایت از برنامه هاي فعالیت بدنی.4

، صحبت مثبـت بـا خـود، مهـارت     به خود خود ارزشیابی، پاداش: هاي فردي مانند کید بر آموزش مهارتأت.5

  .گیري از بیماري له ساختارمند، پیشحل مسأ

بـدنی  هـاي   هاي تفریحی باید مهندسی مجدد شوند به طوري که زمینه انجام بـدون محـدودیت فعالیـت    برنامه

جامعـه بـا    هاي ی بدون محدودیت را براي همه افراد و گروههاي بدن جوامع باید امکان انجام فعالیت. دفراهم آی

ها، منابع عمومی و  مع براي آماده سازي جوامع، مدرسهریزي جا برنامه. ندي و شرایط فردي فراهم کنندهر توانم

.ها ضروري است پارك

  رسانه و سالمت

هـاي   محققان حوزه سالمت و نیـز ارتباطـات طـی دهـه    . ثیر رسانه بر رفتارهاي سالمتی جوانان موضوع جدیدي نیستأت

ـ  بالقوه  اند که رسانه همچنین نشان داده. اند خود را از این موضوع ابراز کرده گذشته نگرانی ثري در پیشـگیري از  ؤنقـش م

توان به عادات بـد غـذایی، خشـونت، رفتارهـاي جنسـی غیـر ایمـن،         این رفتارها میاز جمله . ردرفتارهاي مخاطره آمیز دا

هـا بـر    ثیر آنها، تأ هاي ارایه شده در رسانه با توجه به ماهیت برنامه. مصرف الکل، سیگار، داروها و مواد اعتیادآور اشاره کرد

  . تواند مثبت یا منفی باشد نگرش، باور و رفتار سالمتی جوانان می
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مریکـایی  آسـاله   18تـا   8مشخص شـد کـه کودکـان     اي در مطالعه. سترش استرو به گها در بین جوانان  ده از رسانهاستفا

وقت صـرف  ) هاي چاپی ، کامپیوتر و رسانهCDتلویزیون، ویدیو، سینما، رادیو، نوار، (ها  رسانهساعت با  6روزانه بیش از 

  .کنند می

را در بـر   آنـان وقـت   از دقیقـه  33تـا   20دهند که به طور متوسـط روزانـه    بازي ویدیویی انجام می ،ساله 17تا  2افراد % 92

پـر  هـاي   بـازي % 89. اسـت  actionهـا   آن% 42شـود و   انجام می ها به صورت انفرادي بیش از نیمی از این بازي. گیرد یم

برابـر   10دهنـد   را انجام مـی ها  که این گونه بازيزرگساالنی نشان داده شد ب اي در مطالعه .آمیخته به خشونت استفروش 

ینمایی بـر روي  هاي س اند که خشونت سال اخیر نشان داده 30مطالعات . شوند بیشتر از دیگران درگیر دعوا و درگیري می

  . ثیر دارندأباورها، نگرش و رفتار تماشاگران ت

افـراد از  ي که ثیر بسیار زیادي بر تصور له و غیره پس از جنگ دوم جهانی تأون، سینما، مجیهاي عمومی مانند تلویز رسانه

نان در تالش براي کاهش آ  %40معلوم شد  تمرکز داشت، ساله 10و  9دختران  اي که  بر در مطالعه .اند دارند، گذاردهخود 

مشخص شد مقدار ساعات صرف شـده بـراي تماشـاي فـیلم و ویـدیوهاي موسـیقی        1996در مطالعه سال . اند وزن بوده

ایـن میـزان بـراي    دیگر نشـان داد   اي مطالعه. ارتباط مستقیم با میزان عالقه به الغر شدن و نارضایتی فرد از اندام خود دارد

مریکا ساالنه یک هزار زن به دلیل آدر . یابد افزایش می% 78سالگی به  17تا سن  واست % 53یی مریکاساله آ 13دختران 

anorexia nervosa اي دارند دختران جوان باور و رفتار نادرست تغذیه% 15میرند و  می.  

ه مخاطبشان کودکـان  هایی ک گهیاکثر آ. کند آگهی بازرگانی تلویزیونی مشاهده می 40000هر کودك به طور متوسط ساالنه 

هـایی در مـورد    تواننـد بـا ارایـه برنامـه     ها می رسانه. کنند هستند در مورد مصرف شیرینی، آجیل و غذاهاي آماده تبلیغ می

اکثر مطالعـات ارتبـاط مثبتـی را    . شندثر و مثبتی در کاهش چاقی کودکان داشته باؤاهمیت ورزش و تغذیه مناسب نقش م

شود  بنابر این مداخالتی که باعث می. اند نشان داده مشاهده تلویزیون و وزن کودکان براي ن مقدار ساعات صرف شدهمیا

  . شود ها می کودکان ساعات کمتري به تماشاي تلویزیون بنشینند باعث کاهش وزن آن

بـه  مربـوط  سـاله اطالعـات    17تـا   15جوانـان  % 76کنند و  ساله از اینترنت استفاده می 17تا  12حدود سه چهارم جوانان 

دسـت یـافتن   اند رفتار سالمتی خود را پس از  اعالم کرده% 41از این میان حدود . کنند سالمت را در اینترنت جستجو می

  .اند ییر دادهاین اطالعات تغ به

در سمت مثبت طیف، رسانه آگاهی مردم را در مـورد مسـایل سـالمتی بـاال     . ها بر سالمت بسیار پیچیده است ثیر رسانهأت

تواننـد در ذهـن مخاطـب بـاقی      شوند می هایی که در مورد مضرات سیگار یا چاقی ساخته می به عنوان مثال برنامه. ردب می

در جهت دیگـر طیـف، ممکـن اسـت رسـانه اطالعـات غلطـی در مـورد         . هاي مضر باز دارند مانده و او را ازانجام فعالیت
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 مکن استهاي زیبایی م هاي الغري سریع یا جراحی ر مثبت روشأثیبه عنوان مثال نشان دادن ت. مسایل سالمتی ارایه کند

  .وسیع از مخاطبان را به مخاطره اندازد یسالمت گروه

  امنیت و سالمت

  .شود اقدامات مجرمانه سبب مرگ، آسیب و بیماري می. امنیت براي حفظ سالمتی، اهمیت بسیار زیادي دارد

 گاهی خـود  پلیس. استجدي آنان در حوزه سالمت  نیاز هاي پلیس به طور معمول با افرادي سر و کار دارد که

هاي قـانونی، فراتـر از مسـایل  تفننـی     عواقب سـالمتی فشـار  . است هاي سالمتی عوامل اولیه اجراي مداخله از

ـ مارتبـاط  . دارند  هاي مربوط به آن تأثیر عمده و پژوهش است و بر سالمت ن سـالمتی و اقـدامات انتظـامی و    ای

  . رفته استبه طور کامل در جرم شناسی مورد پذیرش قرار گ از نظر سالمت ها اي آنمدهااهمیت پی

تـوان در جهـت    را میانتظامی سنتی اقدامات  آن گاهشود یتلق مدهاي سالمتی محصول مهم نظام امنیتیااگر پی

مـورد  هـایی در   بـا ایـن وجـود، محـدودیت    . دنتـایج مثبـت آن تغییـر دا   سالمت و ارتقاي  منفی کاهش عواقب

  .  رود، وجود دارد ها می گستردگی و دامنه اقدامات انتظامی که انتظار تغییر آن

جسمی، روانـی و اجتمـاعی   حوزه هر  سه  درپاي امنیت را در سالمتی یافت،  توان رد ها می هایی که در آن حیطه

  :گبرد سالمت جا می

  .نام برد دوش میز اقدامات مجرمانه حاصل مستقیم ابه طور هایی که  میزان آسیبتوان از  می،  در بعد جسمی

اقـدامات انتظـامی و امنیتـی،    سالمت روانی افراد جامعه نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر رفتار پلـیس و  

  .گیرد ثیر قرار میتحت تأ

بررسـی  توجـه و   در خوردر بعد منفی آن  چهدر بعد مثبت و  چههاي اجتماعی اقدامات انتظامی و امنیتی،  جنبه

  . است

  . ستان با پلیس اموضوع مهم دیگر مشارکت مردم در اقدامات انتظامی و امنیتی و همکاري آن

گذاري با  قانون. هاي سالمت عمومی است ها و برنامه ی نیز موضوع بسیار مهمی در پژوهشگذاري امنیت قانون

چـه اقلیـت؛ چـه فقیـر و چـه غنـی، از       مین نیازهاي انتظامی و امنیتی همه طبقات جامعه، چه اکثریت و أهدف ت

.وزه اقدامات انتظامی و امنیتی استمسایل مهم دیگر در ح
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  سالمت معنوي 

راجعـه آنـان بـه پزشـک کمتـر      و م ندتر نی  از نظر جسمی سالممطالعه نشان داده است که افراد مذهبی و دی 350

هـاي   هاي مذهبی با برخی از جنبه عالیتمطالعه نشان داده است که ف 850. رندتري دا شیوه زندگی سالم است و

  .شوند سالمت روانی  ارتباط دارد و بهتر با استرس روبرو می

  .ال شودؤبیماران تمایل دارند در مورد سالمت معنوي آنان از طرف پزشک س

  .ها است  معنوي بودن یک عامل مهم قابل تفسیر در احساس ذهنی سالم بودن در مسن

هاي درمانی بـا   هاي معنوي مراقبت اهمیت نسبی جنبه. دهد ارشی سالمت ارایه میافراد مذهبی کمتر خود گز

   .کند شدت بیماري رشد می

پرداختن پزشکان   .میزان سالمت معنوي آنان را حدس بزنند ،ساده از بیماران ند پرسشتوانند با چ پزشکان می

  .کند  مت معنوي بیماران تبعیت درمانی آنان را زیاد میسالبه 

.ارتباط داردزام و تعهد دینی در سطح عمومی با سالمت الت

.با مرگ و میر کمتر ارتباط دارد به طور متوسط حضور در مراسم مذهبی 

  . بینی کننده قوي طول عمر است مشارکت دینی عمومی یک پیش

  . مین نمایدأهایی است که نیازهاي معنوي بیماران را ت شامل مراقبت معنويهاي پزشکی  مراقبت

کمتـر از سـایرین اسـت و لـذا ایـن افـراد سـالمت         ،هاي کلی و اختصاصی ابتال و مرگ در افراد بـا ایمـان   میزان

.جسمی، روانی و اجتماعی و همچنین طول عمر و رضایت بیشتري دارند 

  : دگذار ثیر میأ، روانی و اجتماعی تنوي از چهار طریق روي سالمت جسمیدیدگاه مع

پذیري شـخص در زمینـه اصـول و     ولیتؤسازي مس دینی و معنویت موجب فعالتعهد  :رفتارهاي بهداشتی.1

اي توصـیه   ماننـد رفتارهـاي تغذیـه   . دهد خود را نشان می اثرات جسمانی و روانی و شود میدینی  باورهاي

  .شده در ادیان 

 هانجام مناسک دینی و معنوي توصیه شده در دین موجب افزایش حمایت اجتماعی شد: حمایت اجتماعی.2

تعامالت اجتماعی را افـزایش   ،دین  .ت شناخته شده استهاي اجتماعی سالم یکی از تعیین کنندهکه خود 

حمایـت اجتمـاعی در کـاهش     .منبع ارتقاي سالمت فراهم می آوردو حمایت اجتماعی را به عنوان  دهد می

ـ     واکنش ل خطـر و از جملـه   پذیري قلبی و عروقی ، تسهیل بهبودي پس از حمله قلبـی و کـاهش سـایر عوام
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حمایت اجتماعی با افزایش میزان جان به در بردن از انواع مختلف سرطان . ثیر مثبت داردأکاهش استرس ت

  .رابطه دارد

رسـان روي   احساس رضایت ناشی از دیدگاه معنوي از طریـق نوروپپتیـدهاي پیـام   : سایکونوروفیزیولوژیک.3

  .کننده دارد أثیر تقویتت.. .منی و هاي بدن مانند قلب و عروق، ای ها و ارگان سیستم

 .اثرات مافوق طبیعی که براي انسان ناشناخته مانده است.4

کـاهش میـزان اسـتفاده از     و تـر بیمـاري   بهبود سریع ، افزایش تحمل بیماري، پیشگیري از بیماريثیرات نتیجه این تـأ 

  . است شده نشان داده است که در تحقیقات مختلف درمانی –خدمات بهداشتی

ـ من احساس معنادار  بودن زندگی و سالمت روان و ایمدهد که  ها نشان می بررسی مـذهبی و سـالمت روان   ن نگـرش  ای

دار بـودن زنـدگی همبســتگی   و متغیـر نگـرش مـذهبی و احسـاس معنـا     همچنـین د . دار وجـود دارد  همبسـتگی معنـی  

ر هـر یـک از   ض دینـی د است که انجام فرای دهنده آن به  عالوه نتایج تحقیقات مختلف نشان. دهند نشان میداري  معنی

.داردنقش به سزایی ) زیستی، روانی، اجتماعی ومعنوي(ابعاد چهارگانه سالمت

.کاهد داران در مقایسه با غیر روزه داران در طول ماه رمضان ویک ماه بعد از آن می م مرضی روزهیاز شدت عالداري  روزه

  .ه استبر سالمت نشان داده شدایرانیان   ها و نگرش ثر ارزشصورت گرفت ا 1381که در  در پیمایش دیگري

در ماه رمضان از دهد که  ها نشان می تأثیر آن ض دینی ویتحقیقات انجام شده درسایر مناطق کشور در خصوص انجام فرا

 ،عصـبانیت  شی مؤید آن اسـت کـه احسـاس ناامیـدي،    هاي پژوه الوه، دادهبه ع .شود کاسته میمیزان اقدام به خودکشی 

د ر  .اي داشـته اسـت   داري کـاهش قابـل مالحظـه    ارزشـی بعـد از روزه   بدخلقی، استرس، احساس بیماري و احساس بی

د، تأثیر روزه بر افـزایش عـزت   شپژوهش دیگري که بر روي دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام 

  .نفس دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت

هاي مذهبی مؤید آن است که میزان تحمـل افـراد معتقـد     زا بر جمعیت انجام شده درباره تأثیر عوامل استرستحقیقات    

و به همین دلیل آنان کمتر از  سایر افراد مـورد مقایسـه بـه     گونه عوامل بیشتر از دیگران است به مبانی مذهبی در برابر این

   .شوند تنی مبتال می هاي روان بیماري

ا هدف تعیین رابطـه میـان   دیگري که بر روي گروهی از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران بدر مطالعه  

ن دریافتند که با افـزایش میـزان توکـل بـه     و نشانگان استرس انجام گرفته است، محققا میزان توکل به خدا زا، عوامل تنش

  .زا کاسته شده است وامل تنشنشانگان استرس در برابر عداري از شدت  خدا  به طور معنی
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 مؤیـد اند که بین نظام ارزشی و سالمت روانی همبستگی باالیی وجود دارد و این امـر   ها نشان داده از سوي دیگر بررسی

بلکه سـالمت   نابراین نه تنها سالمت روانی با آن مرتبط استب. تأثیر نظام ارزشی و عقیدتی در تعیین سبک زندگی است

کننـد   افت که دانشـجویان مـذهبی احسـاس مـی    ریچاردز دری به طور مثال. گیرد تأثیر  قرار می نیز  تحتعام آن  به معناي

بایـد توجـه داشـت کـه     . کنند بخش است و ارتباط با خدا را به عنوان منبعی حمایتی تلقی می زندگی هدفمند و رضایت

ماننـد عبـادت، زیـارت و توکـل بـه       ارهـایی رفت. دار جلـوه دادن زنـدگی دارنـد    رفتارهاي مذهبی ارزش مثبتی در معنـی 

کـه خـدایی     باور به این. آورند پدید میهاي مثبت به زندگی، آرامش درونی را در فرد  از راه ایجاد امید و نگرش، خداوند

د بیشتر افـرا . گیرد دهد، منبع آرامش قرار می کند و در هنگام گرفتاري انسان را یاري می ها را کنترل می هست که موقعیت

کاء و توسـل بـه خداونـد بـه     کنند و باور دارند که ات بسیار صمیمی بیان می یدوست مؤمن، ارتباط با خدا را مانند ارتباط با

  .کند ها و رخدادهاي ناگوار می ك موقعیتدربه ي اي مؤثر کمک بسیار شیوه مقابله عنوان

، امـا تعـداد   زیـاد نیسـت  هاي سـالمتی   خصتأثیر متغیرهاي مذهبی و معنوي بر شادر خصوص ها  در کشور ما پژوهش

ض و ادعیـه در بهبـود شـرایط روانـی و حتـی تحمـل       یها در این حوزه مؤید تـأثیر  مثبـت اسـتفاده از فـرا     معدود پژوهش

ها رابطه  گیري از دعا با سالمت روانی آزمودنی نتایج پژوهشی نشان داد که بهره به طور مثال.  هاي جسمانی است بیماري

ـ   .  ها نیز افزایش یافته است با افزایش استفاده از دعا، سالمت روانی آن دارد وداري  معنی کـارگیري دعـا   ه به نحـوي کـه ب

 در .شـود  نیز بهبود عملکرد شغلی افـراد مـی   هاي اضطراب و افسردگی در ارزیابی سالمت روانی و موجب کاهش نمره

معنـوي سـالمت ودعـا بـین معنـاداري تند  که رابطهمحققین در مورد بیماران مبتال به سرطان دریاف  يدیگر پژوهش

   .وجود دارد بیماران

  آموزش و سالمت

هاي زمـانی   دورهدر  این ارتباط در بسیاري از کشور ها،  .است دایمیشدید و  ،ن آموزش و سالمتمیاارتباط شناخته شده 

ي بین افراد بیشـتر و کمتـر تحصـیل کـرده     ها تفاوت .هاي سالمتی مشاهده شده است هاي وسیع از سنجه هو در مورد دامن

تـا   25هاي مرگ منطبق شده شهروندان ایاالت متحده در مردودین دبیرستانی کـه در سـن    میزان 1999در سال : است بارز

ـ   .هایی بود که تحصیالتی در سطح کالج داشتند سالگی قرار داشتند بیش از دو برابر آن 64 ثیرات آمـوزش بـر   أهم اینـک ت

خـود   »2010مردم سالم « هاي ها را به عنوان بخشی از هدف ایاالت متحده آن(شود  سیاري کشورها پایش میسالمت در ب

ویژه از طریق آموزش یا  عوامـل  ه هاي سالمتی ب ی براي کاهش تبعیضهای هدفکشورهایی مانند انگلستان  ).آورده است

  . ثر بر آموزش دارندؤم

نشان داد که افراد داراي سطوح باالتر تحصیلی به نسبت آنانی کـه   موزش و سالمتمهم در مورد ارتباط آ اي مطالعهنتایج 
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هـاي حـاد و مـزمن نیـز      آنان به بیمـاري  يمیزان ابتال .میرند می همسان کمتر  ي ساله 5اند در یک دوره  کمتر آموزش دیده

ها این احتمـال وجـود    ب یونجه و سرطاندر مورد ت. ها، آبله مرغان و تب یونجه است تنها موارد استثنا سرطان. کمتر است

کننـد و لـذا    ها  بیشتر به پزشک مراجعه مـی  دلیل آشنایی خود با این بیماريه دارد که آنانی که تحصیالت بیشتري دارند ب

ها تحصیالت بیشتر با درگیري بیشـتري بـا عوامـل     در مورد برخی سرطان.  شود بیماري در آنان بیشتر تشخیص داده می

افراد داراي تحصیالت بیشتر وقتی به سرطان مبـتال   ).داري و سرطان پستانمثالً سن باالتر بار(ن همراه است خطر سرطا

. شـوند  کمتر به بیماري فشار خون، آمفیـزم یـا دیابـت مبـتال مـی     افراد این . کنند تري عمر می شوند، به مدت طوالنی می

کنند که سالمت  این افراد کمتر اظهار می .کنند بهتر است میعملکردهاي جسمی و روانی نیز در آنانی که بیشتر تحصیل 

ـ     . نامطلوبی دارند یا مبتال بـه اضـطراب یـا افسـردگی هسـتند      بیمـاري در بسـتر    ه سـبب اینـان همچنـین ایـام کمتـري را ب

  . ددارنمحل کار  ازیا غیبت ذرانندگ  می

. زیاد اسـت بسیار ولی در هر صورت این ارتباط  تفاوتي گونانگون مها بیماريآموزش و سالمت  در میان قدرت ارتباط 

و خطـر دیابـت را   % 16/2، خطر بیماري قلبی را %  8/1ا سال ر  پنجکودکان زیر مرگ و میر  ،هار سال تحصیل بیشترهر چ

محـل  و روزهاي غیبـت از  %  6این امر همچنین اظهار سالمت متوسط یا نامطلوب توسط فرد را تا . دهد کاهش می% 3/1

  . کند ثیرات احتماالً با جنس و نژاد افراد تغییر نمیأاین ت. دهد روز در سال کاهش می 3/2دلیل بیماري را به میزان ه کار ب

. هـاي تحصـیلی اسـت    ر حال تا حدي ناشی از تفاوت رفتار در گـروه ه ها چند عاملی است هر چند که  به علت این ارتباط

ـ .  بهتـر اسـت   ،انـد  که بیشتر تحصـیل کـرده   فرادياطور کلی در  بهوضعیت رفتارهاي پر خطر نیز  سـال   چهـار ازاي هـر  ه ب

در ) نوشیدنی در روز 5≥با  الگوي (روز از مصرف  نوشیدنی الکلی  7از شیوع مصرف دخانیات، % 11تحصیل بیشتر، 

. شود یاز شیوع مصرف مواد غیر قانونی کاسته م%  6/0از شیوع چاقی و % 5سال، 

% 10، )نفلـوانزا آبیشتر سـابقه واکسـن   % 7مثالً (مراقبت پیشگیرانه برخورداري بیشتر از بیشتر ، با  ورزشصیل بیشتر تح

ن مبتالیان به میاتر در  افراد تحصیل کرده  .تم اسألونوسکوپی بیشتر در فرد  توک% 4/2ماموگرافی و پاپ اسمیر بیشتر و 

عـالوه،   ه ب. د که بیماري خود را تحت کنترل در آورندبیشتر احتمال دار) مثل مرض قند و فشار خون(هاي مزمن  بیماري

هاي رفتـاري   ین یافتهتمامی ا. دکنن میبیشتر از هشدار دهنده دود در خانه استفاده % 8/10بیشتر از کمر بند ایمنی و % 12

  .استبسیار چشمگیر 

براي مثال مطالعه معروفـی  . دهند هاي سالمت را نشان می قابل ذکر است که این رفتارهاي بهداشتی تنها بخشی از تفاوت

نشان داده که مصرف دخانیات، نوشیدن الکل و سایر رفتارهـاي خطرسـاز تنهـا     1994بر روي کارمندان انگلیسی در سال 

هـاي تحصـیلی    هر چند ایـن مطالعـه بـر تفـاوت    . کند میتوجیه  مه کارکنان راکارمندان عامرگ و میر در میان تفاوت  ثلث
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با کنتـرل عـواملی   % 30داده ها تا  ثیر تحصیالت بر مرگ و میر در تحلیلأت.  دست آمده تایج مشابهی بمتمرکز نبود ولی ن

. گیرانـه کـاهش یافـت    خـدمات پـیش   اقدام به استفاده ازبند ایمنی و ، مصرف دخانیات، استفاده از کمرکردن مثل ورزش

در مطالعـه  . لـف نیـز نشـان داده شـده اسـت     هـاي کشـورهاي مخت   مت و آموزش در مقایسه بین جمعیتن سالمیاارتباط 

Barro-Lee  ود این امر در کشورهاي نابرخوردار تر بیشتر مشـه . یابد تحصیل، امید به زندگی افزایش می با افزایش سطح

و حتی کشورهاي در حال توسـعه ماننـد   کانادا، اروپاي غربی و شرقی و روسیه هایی مثل این ارتباط در داخل کشور. است

  . نیز نشان داده شده استو چین  کره  بنگالدش،

اي را  مدارس است که سنین کودکـان مدرسـه   هاي سالمت آموزش ناشی از اجراي برنامه بخش مهمی از سالمت مرتبط با

در سالمت دانش آموزان و نیز سالمت آتی آنان به عنوان نیروهاي کـار فعـال   ها  گونه برنامه اینوجود . دهند هدف قرار می

هـاي   صورت سنتی در سه حوزه آموزش سـالمت، مراقبـت  ه هاي سالمت مدارس ب برنامه .دارد تعیین کننده نقش جامعه

از مرکز کنترل و Lloyd Kolbو  Diane Allensworth  1987در سال . شوند بهداشتی و سالمت محیط مدرسه ارایه می

» سالمت مدرسـه ) یا جامع(برنامه هماهنگ«ن ریزي سالمت مدرسه را با عنوا پیشگیري ایاالت متحده مدل جدید برنامه

  : شود میرا شامل موارد زیر در این مدل هشت جزء اصلی برنامه . ارایه نمودند

آموزش سالمت.1

تربیت بدنی.2

هاي سالمت مراقبت.3

خدمات تغذیه.4

ارتقاي سالمت کارکنان.5

محیط سالم مدرسه.6

شناختی مشاوره و خدمات روان.7

مداخالت  والدین و جامعه.8

دکان و نوجوانان، با العمر در رفتارهاي سالمتی کو ارس، با هدف ایجاد تغییر مادامهاي سالمت مد برنامهو اجراي  طراحی

هاي  این مدل. شوند این اطالعات پایش و ارزشیابی می هاي اطالعاتی ویژه سالمت مدارس تنظیم و توسط استفاده از نظام

خطـر  پر نظـام مراقبـت رفتارهـاي   . خطـر در ایـن سـنین هسـتند    پرسالم و  گردآوري اطالعات عمالً ابزار مراقبت رفتارهاي

Behavioral Yout( جوانـان  Risk Surveillance System( هـاي سـالمت کودکـان در سـن     اي رفتار ، مطالعـات دوره

ــه ــر    ) Health Behavior in School-Aged Children Survey( مدرس ــی ب ــانی مبتن ــه جه ــهو مطالع  ي مدرس
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ها و بر خـی کشـور  .  اند هاي اطالعاتی مهمترین نظام) Health Survey Global School-Based School(مدار سالمت

  . هاي سالمت را با آموزش و یا فاکتورهاي وابسته به آن کاهش دهند نابرابري ه ویژه انگلستان تالش دارندب

انند بیماري قلبی، سکته مغزي، فشـار خـون   م(هاي حاد و مزمن ترین بیماري به شایع ي کمترتر ابتال کرده از افراد تحصیل

همچنین عملکردهاي جسمی و روانی . شود گزارش می) ند، آسم یا زخم گوارشیباال، چربی خون باال، آمفیزم، مرض ق

 آنانی که تحصیالت بهتري دارند به میزان چشـمگیري کمتـر خـود را در شـرایط بـد     . کرده بهتر است افراد بیشتر تحصیل

شوند و کمتر از محل کار  کمتر در منزل بستري میافراد با تحصیالت بهتر . ددهن میگی و اضطراب قرار سالمتی و افسرد

  . هاي عملکردي کمتري دارند و محدودیتغیبت 

کننـد،   کشند، کمتر الکل مصـرف مـی   کمتر سیگار می% 23سال بیشتر سنوات تحصیل در مدرسه  دارند هایی که چهار  آن

بـه اسـتفاده از    کننـد و بیشـتر   آنـان بیشـتر وزرش مـی   . کنند و کمتر مواد غیر قانونی مصرف می شوند کمتر چاق می% 23

کـرده   بیمـاري تحصـیل  . کنند می اقدام)ها و پاپ اسمیر ، سایر واکسنمثل واکسن انفلوآنزا(یرانه گخدمات بهداشتی پیش

 هـا،  کـرده  تحصـیل . تري تحت کنتـرل اسـت  ن به احتمال بیشقند و فشار خومزمن مثل مرض هاي  ترهاي مبتال به بیماري

طح آموزش مادران با سالمت کودك ثابت ارتباط س. کنند بیشتر از کمربند ایمنی و هشداردهنده دود در منزل استفاده می

  .شده است

هـاي   هـایی کمتـر در دوره   نسـبت بـه  و ) کودکان ایرانی% 96قریب به (کنند کودکان در مدرسه ابتدایی ثبت نام می اغلب

همچنـین  . گذراننـد  مدرسه مـی  کنند و ساعات زیادي از اوقات مفید زندگی خود را در ستان تحصیل میهنمایی و دبیررا

والـدین و  . کننـد  محـیط زنـدگی و کـار مـی    این مدرسه در دیگر کارکنان تعداد چشمگیري از بزرگساالن به عنوان معلم و 

ابعادي از اقـدامات مدرسـه کـه    . یر امور این فضاي آموزشی هستندطور مستقیم و غیر مستقیم درگه معه نیز بافراد جادیگر 

هاي سالمت، تحـرك بـدنی دانـش آمـوزان، سـالمت       آموزش: دهند از این قرارند أثیر قرار میسالمت جامعه آن را تحت ت

نـان  مشاوره و سالمت روانـی، ارتقـاي سـالمت کارک    اي در مدرسه، هاي بهداشتی، خدمات تغذیه محیط مدرسه، مراقبت

  .جامعهو هخانواد ،هاي تعامل مدرسه مدرسه، برنامه

  بحران و سالمت

، بالیـاي  )شناختی یا مرتبط بـا آب و هـوا   شناختی، زمین زیست(بالیاي طبیعی: گنجند ها در سه گروه عمومی می بحران

  )تماعیهاي اج جنگ و آشوب(هاي پیچیده  و فوریت) انفجار مواد شیمیایی و حوادث اتمی(مرتبط با فناوري

 سالمت بحران بر مدت کوتاهثیرات تأ  

  ها و مرگ  بیماري، ناتوانی: گنجند در سه دسته میاین تأثیرات .1
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  ها تاثیرات تخریبی مستقیم بر زیر ساخت.2

  هاي بهداشتی حذف یا اختالل مراقبت.3

هـایی کـه    ه اغلب بیمـاري مثالً در حوادث طبیعی مانند زلزل. دارد بستگیبار فوري بحران بر سالمت به ماهیت تهدید آن 

هـاي اسـهالی، تنفسـی و     در کوتاه مدت،  اپیدمی بیماري. وندش اند با گستره بیشتر مشاهده می قبالً در محل وجود داشته

ها و تجمـع آب   ارشب ی مثلیلداله ب ،هاي منتقله توسط ناقلین در میان مدت نیز بیماري. ها قرار دارند نآس أپوستی در ر

  .شوند بیشتر می ،همراه است ها که با رشد پشه

پزشـکی نیـاز   ولی به مراقبـت  ممکن است خطیر نباشند  گذارند که اغلب تعداد چشمگیري مجروح بر جاي میها   زلزله 

خـدمات فـوري   جا کننـد، تسـهیالت بهداشـتی درمـانی را احیـا کننـد،       ه ب والن باید به سرعت جمعیت را جامسؤ. دارند

هاي واگیردار را مستقر سازند و در بلند مدت تمهیداتی بـراي   مراقبت بیماري ،ك ببینندتدار دیدگان پزشکی براي آسیب

  . هاي قلبی تدارك بینند هاي مزمن مثل بیماري خدمات بازتوانی و سالمت روان و برخی بیماري

 ثیرات بلندمدت بحران بر سالمتتأ  

وارد صـدمات مسـتقیم ناشـی از    . شـود  متحمـل مـی   ها بخش سالمت در بلندمدت بار اقتصادي سنگینی را در اثر بحران

ـ أسیسات مهم مانند بیمارستانبه ت آمدن اخـالل در   سـبب  مسـتقیم بـه  دمات غیر، تجهیزات و مواد و خطوط لوله آب و ص

هـاي   و برنامـه  دارهاي واگیر نقص در مراقبت بهداشتی، وقفه در کنترل بیماري .آیند می خدمات در اثر بحران پدید تولید

  . ثیرات هستندنیز از این گروه تأ سالمت

ـ . ط بحرانـی هسـتند  یتغذیه، نبود درآمد و نبود امنیت اقتصادي در سطح خانوار مشکالتی مهم در شراسوء مین ناکـافی  أت

اي،  مناسب بـراي اجـراي اقـدامات مداخلـه    ریزي  برنامه. دنبال دارده مواد غذایی و افزایش فقر مخاطرات مهم سالمتی ب

  .بینانه الزم است مند و واقع رسانی برنامه زها و موانع براي برنامه یاريثر نیاؤکافی و ارزیابی م) Surveillance(مراقبت 

. رسـانی اضـطراري اسـت    یـک اولویـت قطعـی در هـر فعالیـت کمـک      مین آب سـالم  أت. ادامه بقا بدون آب نا ممکن است

  . روند م بروز شرایط فوریت به شمار میمهمترین عامل کشنده در هنگا ،بهداشت کم، تراکم جمعیت و حشرات

ـ   ه نیز مشکلی مهم در هنگام بروز بالیاست، ب دارهاي واگیر کنترل بیماري ی از جمعیـت در  ویژه در جایی کـه تـراکم بزرگ

  . کنند مناسب  زندگی میشرایط بهداشتی  نا

داشتی موجود را با باري مضـاعف  هاي درمانی همراهند که ممکن است خدمات به یا با تقاضاي سنگین براي مراقبتبال

همچنین پیشگیري از بیماري و نیز جراحات و صدمات خـود جزیـی اصـلی از خـدمات بهداشـتی اولیـه در       . مواجه کند

نند زنـان  پذیر ما هاي آسیب باید توجهی ویژه به گروه .موارد اضطراري است و باید از نزدیک با خدمات درمانی ادغام شود
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هـاي بزرگـی در هنگـام بـروز بالیـا محسـوب        هـاي کودکـان چـالش    بهداشت باروري و بیماري. و کودکان معطوف شود

مشکالت روانـی  . هاي متمادي از مرکز توجه یاري رسانان پنهان بود سالمت روانی مصیبت دیدگان براي سال. شوند می

  .خوبی مراقبت و مدیریت شونده ناشی از استرس و پیامدهاي بحران باید ب

، ارزیـابی  )Hazard Analysis(زا در منطقـه   هاي بحران پیش از فاز پاسخ مانند ارزیابی و شناسایی پدیده برخی تمهیدات

در کاهش گستره و پیامدهاي بحران و نیاز هـاي فـاز پاسـخگویی بسـیار مهـم       )Vulnerability Analysis(پذیري آسیب

.هستند

  حمایت اجتماعی و سالمت

درصد بهبود در امید به زندگی در بدو تولد 10دهد هر  برآوردهاي آماري نشان می
1
تـا   3/0حداقل رشد اقتصـادي معـادل    

رشـد اقتصـادي نـه فقـط نیازمنـد سـالمت و آمـوزش بلکـه سـایر          . را در صورت ثابت بـودن سـایر عوامـل دربـردارد     4/0

ـ    بخـش عمـومی    کار بـین هاي مکمل مانند تقسیم مناسب نیروي  گذاري سرمایه ا کـارکرد خـوب،   و خصوصـی، بازارهـاي ب

تـوان گفـت کـه فقـط      بنـابراین اگرچـه نمـی    .حکومت خـوب و ترتیبـات نهـادي بـراي تشـویق پیشـرفت فنـاوري اسـت        

گذاري در سالمت باید نقطـه   توان گفت که سرمایه تواند مشکالت توسعه را حل کند ولی می گذاري در سالمت می سرمایه

  .هاي فقرزدایی باشد محوري توسعه و استراتژي

هاي کمکی در شرایط سخت  هاي اجتماعی به معناي اقدام مندي از حمایتبهره ،از عوامل تعیین کننده سالمت انسانیکی 

  . زندگی براي نوع بشر است

  :دهند شواهد معتبر جهانی نشان می

حمایت و روابط خوب اجتماعی سهم چشمگیري در سالمت دارند. 

 عاطفی افراد کمک کننده استحمایت اجتماعی در جهت تحقق نیازهاي واقعی و .  

زاي زندگی باشد ها یا وقایع تنش مهم در بحرانار یبستواند متغیر  حمایت اجتماعی می.

 ـ        دوستی، روابط خوب اجتماعی، شـبکه ار و اجتمـاع ارتقـا   هـاي قـوي حمـایتی، سـالمت را در خانـه، محـل ک

.بخشد می

دوسـتی،  شـود تـا افـراد احسـاس محبـت      وجب مـی تعلق به یک شبکه اجتماعی از جامعه و الزامات متقابل م ،

  . ثیر حفاظتی قوي بر سالمتی داردأاین امر ت. دکنناحترام و ارزش 

ؤثر استحمایت هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعی م.

                                                          
1
 LEB= Life Expectancy at Birth
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ندشوتري  روابط حمایتی ممکن است سبب برانگیختن رفتارهاي سالم .

آید تر می میزان خودکشی پایین ،یابد یهرچه درجه حمایت اجتماعی در یک گروه افزایش م.

شوند و پیوندهاي اجتماعی بیشتري دارند کمتر از جمع جدا می ،ترند هلین خوشحالأمت.

 زنده ماندن کمتر پس از حمله قلبی ارتبـاط   با افزایش میزان مرگ زودرس و احتمالجدایی و انزواي اجتماعی

  .دارد

متـري دارنـد بیشـتر در معـرض ابـتال بـه افسـردگی، مشـکالت         هاي اجتماعی و عـاطفی ک  افرادي که حمایت

.گیرندهاي حاد قرار می رداري و ناتوانی به دنبال بیماريبا

دشو تضعیف سالمت روانی و جسمی  سببتواند روابط نزدیک ولی نامناسب می .

هـاي اجتمـاعی و    کند بسته بـه موقعیـت  هاي اجتماعی که فرد از نظر عملی و عاطفی دریافت می میزان حمایت

.استاقتصادي متفاوت 

دشو میجدایی و انزواي اجتماعی تواند سبب  فقر می.

احتـرام و قـدردانی    هم بستگی اجتماعی که به عنوان کیفیت روابط اجتماعی و وجود اعتماد، الزامات متقابل و

.کند میشان محافظت  از مردم و سالمت شود،می در جوامع تلقی

و در  مایل کمتري به انسـجام اجتمـاعی دارنـد   هاي درآمدي هستند ت باالیی از نابرابري جوامعی که داراي سطح

.ها باالتر است نتیجه میزان خشونت در آن

هاي قلبی عروقی را دارد تري از ابتال به بیماري میزان پایین بیشتر استهمبستگی اجتماعی  اي که در آن جامعه .

بخشدپذیر بهبود می گی را در زنان گروه آسیبامد حاملفراهم کردن حمایت اجتماعی پی.

         کاهش نابرابري اقتصادي و اجتماعی سـبب کـاهش جـدایی اجتمـاعی و بهتـر شـدن اسـتانداردهاي سـالمتی

.شود می

در بیشـتر   کنـد  طور گسترده بـه مـردم کمـک مـی    ه محیط اجتماعی در مدارس، محل کار و در اجتماع ب يارتقا

 شـریک سـالمت آنـان    ،کنند که به ویژه در سالمت روانـی  رزش بودن و حمایتا احساس با هاي زندگی، حیطه

.خواهد بود

بخشد میسالمت روان را بهبود  ،طراحی تسهیالتی براي تشویق مردم به مالقات و تعامالت اجتماعی.

ن اجتمـاعی فـرد کـاهش   شـود شـأ   هاي زندگی فردي و سازمانی، از انجام کارهایی که سبب می در تمامی حیطه 

.شود جدایی اجتماعی می سبب که یابد باید پرهیز کرد چرا
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 برخوردارند حمایتاز  هلین بیشتر از افراد مجردو متازنان بیشتر از مردان.

یابد حمایت با افزایش سن کاهش می.

شود حمایت با افزایش وضعیت اقتصادي اجتماعی بیشتر می.

شود می حمایت اجتماعی سبب رفتارهاي سالم.

اش بیشتر است بکه اجتماعی پیرامون فرد بیشتر باشد منافع سالمتیهرچه ش.

حمایت اجتماعی اثر بافري بر تنش دارد.

در مجردین احتمال مرگ در اثر سکته قلبی بیش از متاهلین است.

 ماه پس از مرگ همسرشان بیشتر از زنان است 6احتمال مرگ مردان در طی.

گذارند اثر این حمایت اجتماعی بر استرس بیشتر است ك میوقتی مردم تجربیات خود را به اشترا .  

از  ،در سیسـتم حسـابداري ثـروت کشـورها     .اسـت » سرمایه اجتمـاعی  « یکی از اصطالحات مرتبط به حمایت اجتماعی 

 .شـود  ، سرمایه سیاسـی و سـرمایه اجتمـاعی نـام بـرده مـی      ، سرمایه  انسانی و فرهنگیهایی مانند سرمایه طبیعی شاخص

سـرمایه  . شـود  محسـوب مـی    مولـد بنابراین  سرمایه اجتماعی  نیز مانند سایر منابع    ،مایه  به  معنی  مولد بودن  استسر

اقتصادي در حساب بانکی افراد، سرمایه انسانی در سـر افـراد و سـرمایه اجتمـاعی در درون سـاختار روابـط افـراد یافـت         

شناسـند و بـا آن هـا در ارتبـاط      جامعـه چـه کسـانی را مـی    هر یک از افراد سرمایه اجتماعی بستگی به این دارد که . شود می

سـرمایه اجتمـاعی منبعـی    هاي ارتباطی فرد چگونه است؟ بنـابراین   حجم این ارتباطات، کیفیت آن و تنوع شبکههستند؟

این نوع سرمایه برخالف  .آورند توانند به دست با یکدیگر و نوع این ارتباطات میها از طریق پیوند  است که افراد و گروه

سرمایه اجتماعی هم در سطح فردي و هم در سطح عمومی مطـرح و  . شود ها با استفاده بیشتر از آن کاسته نمی سایر سرمایه

و در  شـود  مـی هاي اجتماعی شخصی تلقی  گذاري افراد در شبکه در سطح فردي به معنی میزان سرمایه. شود سنجیده می

اهمیت و توجه اعضاي جامعه نسبت به امور مدنی و ترویج هنجارهـاي اجتمـاعی جمعـی و    سطح عمومی به معنی میزان 

  : عناصرتشکیل دهنده سرمایه اجتماعی به شرح زیر است .میزان اعتماد به نهادهاي عمومی است

: است داشتن ارتباط در شکل بیرونی که به دو شکل قابل تفکیک: بین افراد پیوند:  لفه اولؤم

شـبکه  «همسـایگی، مجـاورت کـاري کـه بـه عنـوان        ،اي هـم دوره  ،، خویشاونديها دوستی: غیررسمیط بروا) الف

.مطرح است» اجتماعی شخصی

  هاي داوطلبانه  ها و گروه عضویت رسمی در انجمن: روابط رسمی) ب
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اعتماد اجتماعی   سرمایه اجتماعی= فعالیت داوطلبانه   

و نهادهـا  و هیجانـات    هـا  انسازمافراد آشنا، اعتماد به بیگانگان، اعتماد به  اعتماد بین فردي یا با: پیوند ذهنی :ؤلفه دومم

.مثبت ناشی از آن

توان رابطـه روبـرو را    ترین وضعیت می در ساده 

بــراي ســرمایه اجتمــاعی تعیــین کــرد کــه البتــه 

.هاي اصلی قابل سنجش در تحقیقات سرمایه اجتماعی وجود دارد  هاي مختلفی براي حیطه بندي دسته

، بازار و اجتماع سرمایه اجتماعی را تقویت کـرده و  در سه عنصر دولت ت که تعادل قدرتتحقیقات معاصر نشان داده اس 

با توجه بـه رونـد جهـانی    . تواند سرمایه اجتماعی را درجامعه مدنی کاهش دهد بالمنازع یکی از این سه عنصر می قدرت

شـکالت توسـعه،   هاي ملی استفاده از سرمایه اجتماعی به عنوان راه حـل قابـل اجـرا بـراي م     شدن و تضعیف نقش دولت

  : پنج فایده توجه به سرمایه اجتماعی عبارت است از . والن قرارگرفته استؤگذاران و مس مورد توجه سیاست

، افزایش سالمتی افراد، افزایش کارایی آمیز م خشونت، کاهش جرائافزایش سطح تولید ملی، تسهیل موفقیت تحصیلی

  . حکومتی نهادهاي دولتی و

ـ  و الزم اسـت سیاسـت   ردثیر منفـی دا بر سرمایه اجتماعی تـأ گذاري عمومی  مداخالت مختلف سیاست ذار خطـرات و  گ

  .منافع مداخالت عمومی را بر سرمایه اجتماعی قبل از تصویب و استقرار آن بررسی کند

  سرمایه اجتماعی با سالمت چه ارتباطی دارد؟ 

دهد ان مین سرمایه اجتماعی و سالمتی را نشمیارابطه قوي و مثبت  ،تحقیقات.

ثر بر سالمت استهاي اجتماعی مؤ اعی به عنوان یکی از تعیین کنندهسرمایه اجتم .

ؤثر شناختی بر سالمتی افراد م روابط اجتماعی گسترده و مبتنی بر اعتماد از طریق فرایندهاي بیولوژیک و روان

ؤلفـه  اجتمـاعی افـزایش میـزان م   هاي افزایش سالمت جسمانی و روانی افراد در سایه سـرمایه   راه یکی از. است

  . ثر در ارتقاي سالمت افراد استؤهاي م لفه اخیر یکی از تعیین کنندهؤاست، م» حمایت اجتماعی«

به بستري مناسب از سرمایه اجتماعی نیاز دارد ،مداخالت سالمتی مختلف از جمله آموزش سالمت.

سی بهتر به اطالعات و آموزش سالمت، طراحی دستر: کند سرمایه اجتماعی جوامع را در موارد زیر حمایت می

ي حمـایتی بـراي   هـا  سـازمان هـا و   بهتر سیستم ارایه خدمات سالمتی وکارایی بهینه آن، تسـهیل تشـکیل شـبکه   

گیـري از بیمارهـا و کـاهش عوامـل خطـر ماننـد چـاقی و         هاي پیش هاي نیازمند به مراقبت، تسهیل تالش گروه

  .ارتقاي شیوه زندگی
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مـرگ و میـر    دهـد،  مـی  از مداخالت سـالمتی افـزایش  را وري مردم  بهره ،رمایه اجتماعی در جامعهباال بودن س

 .کاهد دهد و از میزان مرگ و میرهاي اختصاصی می می افزایشرا ، طول عمر کند می تررا کم اننوزاد

کس داردمطالعات طولی نشان داده است که سرمایه اجتماعی با فقر و مشکالت جسمانی کودکان نسبت ع.

 هاي سـرمایه اجتمـاعی نسـبت قـوي و      هاي سالمت عمومی و شاخص ن شاخصایمپوتنام نشان داده است که

.مستقیمی وجود دارد

عی به عنوان ، چاقی، فشارخون و کم تحرکی، حمایت اجتماکشیدن خطر مهم در جامعه از قبیل سیگار براي کاهش عوامل

  .کند یک کاتالیزور عمل می

  متکشاورزي و سال

. کشاورزي و سالمت دو بخش اصلی توسعه انسانی هسـتند کـه اثـرات متقابـل مسـتقیم و مختلفـی بـر یکـدیگر دارنـد         

هـاي بخـش    ها دارد، البتـه برخـی از خروجـی    مین سالمت آنأاي در ت کشاورزي با تولید غذاهاي اصلی مردم نقش عمده

هـاي منتقلـه از طریـق     تـوان بـه بیمـاري    عنوان مثـال مـی   به خطر بیندازد که به ست سالمتی مردم راا کشاورزي نیز ممکن

یکـی از  . ثر اسـت یز به صور مختلف بر سـالمت مـردم مـؤ   تعامل کشاورزي با محیط زیست ن. غذاهاي آلوده اشاره داشت

هـایی از قبیـل ماالریـا،     اسـت محـیط را بـراي رشـد انگـل      آبیاري اسـت کـه ممکـن    موارد قابل ذکر در این زمینه موضوع 

ثیرگذاري بر درآمد نیروي کار نیز به صورت غیرمستقیم بـر سـطح   کشاورزي با تأ. کندزومیا و تب رودخانه مساعد شیستو

از طرف دیگـر وضـعیت سـالمت کشـاورزان و     . ثر استؤها م هاي  تحت پوشش آن سالمت کارکنان این بخش و خانواده

افراد بیمار توانایی کمتري براي کار دارند کـه  . ستثر اؤوري بخش کشاورزي م کنندگان بخش کشاورزي نیز بر بهرهدتولی

گردد که هم امنیت غذایی و هم توسعه اقتصادي جوامـع   وري و ایجاد چرخه معیوبی می خود منجر به کاهش درآمد و بهره

  .اندازد را به خطر می

 )CGIAR(المللی بین المللی مختلف مانند سازمان جهانی بهداشت، گروه مشورتی تحقیقات کشاورزي ي بینها سازمان

هاي مفصلی در زمینـه ارتبـاط سـالمتی مـردم و      بررسی) IFPRI( المللی کشاورزي هاي بین سسه تحقیقاتی سیاستؤو م

تغذیـه  :  عبارتنـد از  هـا  سـازمان در حال حاضر برخی از موضوعات مهم از نظـر ایـن   . اند کشاورزي و دامپزشکی انجام داده

بیکار شده به با کاهش نیروي کار و یا رفتار پرخطر کشاورزان( ایدزي منتقله از طریق آب؛ ها و سایر بیماري ماالریا؛ مردم

ي مـزمن  هـا  بیماريها و  ها، برخی سرطان هاي قلبی، سکته بیماريو اثرات آن بر  کشت تنباکو؛ )دلیل مهاجرت به شهرها

هـا هـم در کشـت     استفاده از آفت کش(ز آن ن ناشی اتنفسی و همچنین اثرات سیگار کشیدن غیر فعال و اختالل رشد جنی

ها، کیفیت خاك، انتخاب محصول، نیروي کـار و   زمین؛ تغییرات صورت گرفته در استفاده از )تنباکو داراي اهمیت است
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سـموم بیولـوژ لوژیـک، آلـودگی،      -تولید آبزیـان بهداشت حرفه مکانیزه شدن کارهاي دستی قبلی و کشاورزي مکانیزه؛ 

هـا،   ي منتقلـه از طریـق ناقـل   هـا  بیمـاري ، باغـداري اي؛  ایی، فاضالب، بسته بنـدي و بهداشـت حرفـه   مصرف مواد شیمی

ي منتقلـه از  هـا  بیمـاري ، دامـداري  آفالتوکسین؛ایی به سمومی ماننـد  ذی؛ آلودگی مواد غیاي، امنیت غذا بهداشت حرفه

غـذاي حیوانـات، دفـع فضـوالت و کـود       ها، باقیمانده داروها در محصوالت دامداري مانند شـیر و گوشـت،   طریق ناقل

ها و تنوع غذاهاي تولیدي، نگهداري دام در مجاورت محل سکونت انسان هـا؛ اسـتفاده از    حیوانی، امنیت غذایی، روش

آبیـاري و اثـرات آن بـر سـطح و      -آبهاي کشـاورزي؛   ها، بازیافت زباله لودگی آبآ، سطح نیترات در مواد غذایی، کودها

ی، استانداردها، اثـر بـر   الزامات قانون -و داروهاي دامپزشکی ها کش آفتها و میزان تولید؛ استفاده از  جریان آب رودخانه

بـراي مصـرف در حـد     دسترسی محلی کـافی بـه میـوه و سـبزیجات    کنندگان و کارکنان بخش کشاورزي؛  روي مصرف

 داروهـاي گیـاهی؛  یـان؛ تولیـد   محصـوالت مختلـف کشـاورزي، دامـی و آبز     بندي بهداشتی بستههاي سالمتی؛  توصیه

دهنـده   مجموعه موضوعات اشـاره شـده نشـان     ؛کشت شده هاي گیاهی تنوع گونهو اثرات کشاورزي بر آن؛  داري جنگل

ـ  هاي تعامل سیاست ضرورت و گستردگی حیطه ـ  هـاي کشـاورزي و دامپزشـکی بـا سیاسـت      ذاران بخـش گ ذاران بخـش  گ

  .سازد سالمت را نمایان می

  سالمت ترابري، ایمنی و

ساز و عملیـات،   ثیر بخش ترابري بر سالمت عمومی و حرفه اي و ایمنی شامل تاثیر ایمنی صنعتی مربوط به ساخت وأت 

ناشی از مواجهه با تشعشع و مواجهه با  خروجی هاي خودروها در ضمن عملیات عادي و حمـل و   اشعه شناختیتاثیرات 

هاي سوانح حمـل و نقـل و اثـرات سـوانح حمـل و نقـل        اي ناشی از صحنههو عامه مردم، پیامدسانحه بر کارکنان  نقل بی

 درهـاي سـالمت ناشـی از آلـودگی هـوا       و همکاران هزینـه  Mark Delucchi مریکااي در ایاالت متحده آ درمطالعه .است

ـ  624/0هاي مختلف در بیشترین بـرآورد   براي آالینده را خودروهاي بنزین سوز  خـودرو هـا   ازاي هـر مایـل تـردد   ه دالر ب

بـه   شـدن  کالن شهر مشخص شد که در سنین سـالمندي میـزان بسـتري    183در مطالعه آلودگی هوا در  .اند ارزیابی کرده

منطقـه بـا بیشـترین     37در % 10و % 18، %19ها به ترتیب    علت مشکالت تنفسی، خدمات سرپایی  و میزان کل بستري

میکروگرم  10ازاي هر ه اند که ب محققین برآورد کرده .باالتر بوده است منطقه با کمترین آلودگی هوا 37آلودگی نسبت به 

دالر در مـورد   3/100دالر آمریکـا در مـورد خـدمات بسـتري و      7/76در متر مکعب کاهش آلودگی هوا، نظام بهداشتی 

کانی کـه در حاشـیه   کود هاي دوران کودکی میزان ابتال به سرطان.جویی خواهد کرد  صرفه به ازاي هر نفر خدمات سرپایی

 هـاي هـوا همچـون بنـزن و اکسـیدهاي نیتـروژن       ناشی از آالینده برابر است که احتماالً 6کنند  هاي پر تردد زندگی می هار

ـ ترین عوامل توسـعه نیـافتگی نقـاط دور دسـت و دستر     از طرف دیگر عدم امکان تردد و ترابري از مهم .است ی ناکـافی  س
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غـذایی ومهـاجرت بـی رویـه و      د بـا پیامـدهایی چـون سـطح سـالمت پـایین، فقـر       که خو استمردم به خدمات سالمت 

ات گسترش سریع برخی موجبرا از طور عمده هوایی ه المللی و ب هاي گسترده بینتردد. شود سازماندهی نشده همراه می

توسـط سـازمان    المللی این امر موجب تصویب مقررات سالمت بین. اند داشتههاي واگیردار مهم همچون سارس  بیماري

چـاقی ناشـی از کـم تحرکـی خـود پیامـد اسـتفاده        ). International Health Regulations(ملل متحد گردیده است 

  .دهد خود اختصاص میه مدیریت نشده از وسایل نقلیه است که در کشور ما بیشترین بار عوامل خطر را ب

ردي هسـتند کـه موجـب جراحـت، فـوت، خسـارات       هـا مـوا   سوانح و حوادث حمل و نقـل و فاکتورهـاي زمینـه سـاز آن    

تـرین   تواننـد بـه عنـوان عمـده     افکنند و شاید می شناختی و اقتصادي شده، ایمنی و سالمت شهروندان را به خطر می روان

  .   تبعات منفی بخش ترابري براي سالمت شهروندان در کشور ما محسوب شود
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 فندق شکنمدل ) 3

بایـد از   ، همزمـان اند که در حل مشـکالت سـالمت جامعـه    سیدهنتیجه ر هاي سالمت به این هه گذشته نظامد در طول سه

آن را مـدل فنـدق شـکن    انـد و نـام    ین به باال استفاده کـرد لـذا مـدلی را مفهـوم سـازي کـرده      یین و پایراهبردهاي باال به پا

  : در این مدل .اند نامیده

  در سالمت؛عدالتی  ر، بی، فقفندق به منزله مشکالت سالمتی.1

   ؛در سطح جامعههاي مردمی  شبکه امل کلیهش یکی از بازوهاي فندق شکن به عنوان بازوي مردمی و.2

  .گذار و اجرایی است ي سیاستها سازماندیگر کلیه  بازوي.3

ونـه  هرگ سـالمتی را کـاهش دهـد یـا برطـرف کنـد و       تمشـکال مـی توانـد   تعامل این دو بازو به طور هماهنگ و همزمان 

چه که در مدل فنـدق شـکن    آن . حل شده، همراه شودیا برگشت مشکل  با حل نسبی مشکلزمانی  ناهماهنگی و غیر هم

ـ  هـا  سـازمان ي دولتی و اجرایی با یکدیگر است و در صـورتی ایـن   ها سازمانثر ؤاهمیت دارد هماهنگی و همکاري م ثر ؤم

  .رکت کنندبخشی ح همکاري بین علمی خواهند بود که بر اساس اصول
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مدل ارزیابی جامعه )4

هاي مرتبط توصیف و تحلیل شده و  اجزاي جامعه با استفاده از شاخصدر مدل ارزیابی جامعه که سه دهه عمر دارد 

کید این مدل بر أت. شود ها و اهدافی تعیین می سپس براي هر یک از مشکالت راه حلشود؛  ها مشخص می وضعیت آن

  .قرار دارد برنامه اجزايو همچنین استفاده از نظرات مردمی به عنوان یکی از زیر  ها سازمانیه همکاري کل

  

  
  

  :  که به شرح زیر استشود زیر جزء بررسی می 8دل حداقل در این م

  ، ترابري و ایمنی، اقتصاد،، آموزش، ارتباطات، حاکمیتتفریحات و اوقات فراغت«

  »اجتماعی و محیط فیزیکی  ،ات سالمتی خدم
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اصول مشارکت مردمی در سالمت  )5

باید با مشارکت مردم انجام و  استاز وظایف دولت حق ن أمین ایت  .سالمت حق مسلم جامعه است طبق قانون اساسی

آن بین دولت و درگیر شدن جامعه در توسعه سالمت که به وسیله : طبق تعریف مشارکت جامعه عبارت است از. شود

هاي سالمتی  شراکت به وجود می آید تا  از خود اتکایی و  ، اجرا و کاربرد فعالیتریزي هاي برنامه حلی در زمینهجوامع م

اصل عملیاتی و بنیادي توسعه  مشارکت مردم است و . شوندمردم توانمند  و دوگرفته ش کنترل اجتماعی مردم بهره 

مزایاي چنین مشارکتی . ستها مشارکت در پروژهابزار استفاده از این منبع  . م هستندین منبع ارتقاي سالمت مردمهمتر

  : عبارت است از 

  )مالکیت(تداوم و پایداري .1

  )مقبولیت(تسریع نهادینه شدن .2

افزایش اثربخشی پروژه .3

  افزایش توانمندي افراد.4

  تسریع بومی شدن.5

  افزایش پوشش خدمات .6

  رساندن منفعت به فقیرترین اقشار.7

توانمندسازي مردم براي به عهده (و هم به عنوان هدف) ابزاري براي پشتیبانی پروژه(از مشارکت هم به عنوان وسیله 

توانمندسازي «رسد هر دو شیوه بیان، در پی اثبات هدف نهایی یعنی  به نظر می. یاد شده است) گرفتن مسؤولیت بیشتر

رضایت  مردم ، : ت مردم در بخش سالمت عبارت است ازدستاوردهاي سنجیدنی ناشی از مشارک. هستند »مردم

ها، توانمندي مردم ، افزایش سواد بهداشتی،   کیفیت، پوشش و ایمنی خدمات، هزینه اثربخشی  مشارکت حاشیه نشین

 .منابع 

و کند  اهمیت پیدا مینمایندگی مردم  هاي کالن،  ریزي در برنامهدارد اما هاي مختلفی وجود  در مشارکت مردم مدل

بزرگان جامعه  رهبران و: شود گوناگون میسر میهاي  این نمایندگی به صورت .شود مشارکت مردم از این طریق تسریع می

، افراد محبوب جامعه هاي خودیار،  افراد داوطلب ي مردم نهاد، گروهها سازمانهدف، نمایندگان رسمی و قانونی مردم، 

سالمت اجتماعی نیز  هاي لفهؤم ی ازافزایش سالمت افراد جامعه به عنوان یک زگذشته امشارکت مردم  .هاي ویژه گروه و

در مقوله مشارکت مردمی بهتر است  .افزایش دهد قادر است سالمت خود فرد مشارکت کننده را نیز وشود  میمحسوب 

: آشنا شویم ي مردمبا  انواع نیازها

)Demand/Expressed(شود  می یا مطالبه بیان مردم با رفتارنیازهایی که  : 1نوع 
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)Normative( دارند نیازهایی که متخصصان براي مردم اعالم می :2نوع 

)Perceived /felt(شود  میشده  یا  ترجیح داده  توسط گروه هدف احساسنیازهایی که  :3نوع 

)Comparative/relative(آید مقایسه بین گروهی به دست می نیازهایی که از : 4نوع 

جهت اعالم نظرات متخصصین از ان اینست که ها و انتظارات آن تجمع آوري برداشهاي  یکی از هدفارکت مردم در مش

  . تر شود  نیازها به واقعیت نزدیک
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ها  سالمت در همه سیاست )6

چالشی براي اجرایی کردن یکی از بندهاي المللی همواره  در طول سه دهه گذشته و پس از انتشار منشور اتاوا در سطح بین

  : پنجگانه آن وجود داشت

  ) Supportive environment for health(ایجاد محیط حمایتی براي سالمت 

هاي مختلف معروف  هایی صورت گرفت و تجربیاتی در این ارتباط منتشر شد که به نام لذا در کشورهاي مختلف فعالیت

  ... .جزیره سالم و  شهر سالم، روستاي سالم،: است

ها از مفهوم این بند منشور اوتاوا استفاده شده است و هدف ایجـاد محـیط حـامی سـالمت از      ها و پروژه در کلیه این تالش

  .اند نده خدمات سالمت نقش محوري داشتهي ارایه کنها سازمانطریق همکاري ذینفعان بوده است و در این میان 

 health in all(هـا  سیاست ي به نام سالمت در همه تر اسکاندیناوي به مفهومی جدیدرهاي ها در کشو کم کم این تالش

policy (مصـرانه خواسـته شـود کـه در همکـاري بـا وزارت        هـا  سـازمان  از دیگـر این معنی که الزم نیسـت   هب. تبدیل شد

ها با  آن دهد تا قرار می ها و بخش ها سازمانر دیگبلکه این رویکرد ابزاري در اختیار بهداشت براي سالمت مردم فکر کنند 

 ي رویکـرد سـالمت در همـه   «تر شوند به عبـارت دیگـر  گوهاي خود و اثرات آن روي سالمت مردم پاسخ ارزیابی سیاست

نهایـت نردبـان   در کنـد و ایـن    واگذار میها  و بخش ها سازمانولیت وضع سیاست عمومی سالم را به خود ؤها مس سیاست

  .»مشارکت است

هـا   ابزار ارزیـابی اثـرات سیاسـت   : از عبارت است گرفتهقرار   ها سازمانبزارهاي مهمی که در این ارتباط در اختیار یکی از ا 

  . که در بخش بعدي شرح داده خواهد شد) Health Impact Assessment(روي سالمت 

  :  ها  بنابراین راهبرد سالمت در همه سیاست

  .استراتژي افقی و تکمیلی است•

  .هاي سالمتی است هاي تعیین کنند کنترل کلیدي و هسته روشی براي•

  .هاي عمومی سالم است همان سیاست•

  .بخشی است بخشی و برون همان همکاري و هماهنگی بین•

   .گذاري براي سالمت است همان سرمایه•

.است »همه براي سالمت«همان شعار •

منطبـق بـر پـنج گـام اسـت کـه الزم اسـت در         هـا  سـازمان گـذاري سـایر    دن اجزاي سـالمتی در فراینـد سیاسـت   داخل کر

: ها به آن دقت شود ریزي برنامه
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ها  توافق بر سر ارزش: گام اول

  لهأگذار و عموم مردم در مورد مس سیاستپذیرش  و ایجاد حساسیت: گام دوم

  تدوین سیاست: گام سوم

  جستجوي مشارکت و ائتالف: گام چهارم

  سازي  تدارکات براي پیاده: گام پنجم
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ریزي جامع  اصول برنامه )7

هـاي ارتقـاي سـالمت     استراتژیک و چه در طراحی برنامـه  ریزي راهبردي چه در حیطه مدیریت هاي برنامه در اغلب روش

: مشترك وجود دارد و پنج گام اساسی

تشکیل تیم با مشارکت ذینفعان  : 1گام 

  تعیین دورنما  : 2گام 

  )هاي ذینفعان و خواستهها، تعیین ترجیحات  حل عیین مشکالت و ریشه عوامل، راهت(تحلیل  : 3گام 

  ) ها  اهداف، راهبردها و شاخص(ا ه تعیین جهت گیري : 4گام 

  گیري  بندي و تصمیم مرحله اولویت : 5گام 

: است ها به شرح زیر ؤثر در شکست برنامهعلل و عوامل م بندي بر اساس اصل پارتو، در یک جمع از طرفی

: موارد به طراحی برنامه مربوط است% 80•

ي ؛ انتخـاب غلـط راهبردهـا   )ضـعف شناسـایی مشـکل   (، ضعف در مدل تحلیـل  شواهد: فرایند نادرست.1

   بینی شده؛ هاي پیش بینانه نبودن هدف واقع، نادرست

  .طلبی ناکافی براي تصویب ، نهادینه نشدن کافی، حمایتکم یا هیچمقبولیت :  مشارکت ناقص .2

  :موارد نیز به اجراي برنامه مربوط است% 20•

  .زمان و پروژه ها نداشتن پول و نیروي انسانی کافی و معلوم نبودن : عملیاتی نشدن.1

  .شود شکسته نشده  و پایش نمی ،ها و برآمدهاي مشخص ها به پروژه برنامه :پایش نشدن.2

  .شود هاي بعدي تکرار می تلخ در برنامه تجربیات ،ها ها و طرح با ارزشیابی نکردن برنامه :ارزیابی نشدن.3
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سازي  طلبی و حساس اصول حمایت )8

  :طلبی ذکر شده است  در بررسی متون تعاریف و تعابیر مختلفی براي حمایت

  .دستورکار قرار دادن موضوع است موضوع ، جلب کردن توجهات و در و تبین طلبی رونمایی حمایت

  .گیري جمعی براي آن   است ارایه پیشنهادات و تصمیم، مسألهطلبی شناسایی  حمایت

طلبی یکی از راهبردهاي ارتقاي سالمت است و فرایندي را شامل می شود که نتیجه آن تغییر در جامعه  حمایت

  . است

ایـن موانـع    .کند بر موانع ساختاري دستیابی به اهداف سالمت جامعه غلبه شود طلبی سعی می فرایند حمایت

طلبـی بـراي تغییـر     هـاي حمایـت   و فعالیـت  خاص دارد مخالفت شخصی و یا رفتاري افراد یشه درر ساختاري

  .شود موضع و رفتار این اشخاص طراحی و اجرا می

  .طلبی به عنوان ابزار و راهبرد در اصالحات نظام سالمت کاربرد دارد  حمایت

  .کند طلبی نقش ایفا می هر جا نیاز به تغییر باشد حمایت

  .لبی فرایند اثرگذاري بر تصمیم گیرندگان استط حمایت

  .است ی معینطلبی ایجاد حمایت براي موضوع حمایت

تحقیقـاتی در اجـراي آن اسـتفاده    که هم از  اصول علمی و یافته هاي  چرا ،طلبی هم علم است و هم هنر حمایت

  .شود و  هم به روشی هنرمندانه باید در مخاطب تاثیر بگذارد می

:تعریف زیر است ،در این کتاب قرار گرفته» طلبی  مدل مفهومی فن حمایت«ه محور چه ک اما آن 

براي تغییر آگاهی، نگرش  طلب فرد یا گروه حمایتهاي  مجموعه  فعالیت دربرگیرندهاي است  مداخلهطلبی  حمایت« 

یا تغییر منابع  و  اي خاص رنامهتا از نفوذ و قدرت این افراد براي تصویب سیاست و ب ،شامل شده اي افراد ویژهو رفتار 

  . »شودها به نفع کاربران نهایی استفاده  موقعیت

  : توان گفت بنابراین با توجه به این تعریف می

راهبردها یا مداخالت که مخل استفاده از  ؛ بی آندر مسیر حل مشکل است اي راهبرد و یا مداخلهلبی ط حمایت

.باشددیگر 

، تحقیـق در مـورد   طلبـی  کـه تعیـین هـدف حمایـت    پـذیرد   صورت میمند  ظامن يیک فرایند درطلبی  حمایت

طلبـی و ارزشـیابی نتـایج     طلبی ، اجراي حمایت طلبی، تحلیل مخاطبان، تدوین سند حمایت موضوع حمایت

 .دهند مراحل آن را تشکیل می
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: حیطه متمرکز است 4در  طلیی معموالً هدف میانی حمایت

ا قانون جدید یا تغییر سیاست و قانون قبلی د براي سیاست یگرفتن تأیی .1

دریافت منابع و تغییر جهت منابع شامل منابع مالی، انسانی، تجهیزاتی و اطالعاتی .2

تصویب برنامه جدید .3

  تغییر موقعیت افراد یا موضوعات و اعاده حقوق جمعی.4

.ستذینفع و نیازمند اهاي  طلبی رساندن نفع به کاربران نهایی شامل مردم و گروه هدف نهایی از حمایت

و  هـا  سـازمان طلبـی بیشـتر بـا     ، پـس در حمایـت  ي بزرگ اسـت ها سازمانها و منابع در دست  ها، برنامه سیاست

.گذاري در سطوح ملی و محلی سر وکار داریم حقوقی قضایی و سیاست گذاري، هاي قانون سامانه

ایـن افـراد دو    ؛ذ و حمایت افراد خاصی استفاده شـود براي اطمینان از دستیابی به هدف میانی الزم است از نفو

:دسته هستند

طلبـی در سـه موقعیـت     ند هستند که نسبت به موضـوع حمایـت  افراد صاحب نفوذ و قدرتم: مخاطبان اولیه.1

 .ها اثر گذارند توانند به طور مستقیم بر هدف دارند و می قرار، موافق و یا ممتنع مخالف

مخاطبـان  (بـر افـراد صـاحب نفـوذ و قدرتمنـد       مـؤثر گروه هاي مورد اعتماد و یا  افراد و یا: مخاطبان ثانوي.2

  .که قادرند با زحمت کمتري پیغام و منظورحمایت طلبی را به ایشان منتقل کنند) اولیه

طلبـی   شخص یا گروهی که براي دستیابی به اهداف خود با انجـام فراینـد حمایـت   : گروه یا فرد حمایت طلب

و  هـا  سـازمان گروه یا فـرد حمایـت طلـب نماینـده ائـتالف      .مخاطبان اولیه و ثانویه نفوذ کنندنند در ک سعی می

.نظر و موضع موافق دارندهایی است که موقعیت موافق نسبت به موضوع  گروه

طلبـی بـراي کـاهش مـرگ یـا نـاتوانی در        با هدف به کارگیري فـن حمایـت   طلبی در سالمت عمومی حمایت

سالمت و ایمنی اسـت  ارتقاي طلبی معطوف به  حمایت هاي اصوالً همه هدف. می شودمردم انجام گروهی از 

  .گیري کننده باشداستراتژي ادغام یافته در هر راهبرد پیشباید طلبی توان گفت که حمایت و می

  : با توجه به تعریف فوق، راهبرد حمایت طلبی در موارد زیر کاربرد دارد

تغییر یا ایجاد سیاست 

  ) گذاري و شیوه استقرار  ، معیارهاي اولویتها فهد(برنامه تغییر در 

  )مانند استقرار آسان و بدون مقاومت سیاست( تغییر در مرحله عمل 

  تغییر سرمایه گذاري در سالمت توسط ذینفعان 
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  تغییر در آگاهی و درك عمومی تصمیم گیرندگان

 .ان تن در ندهدزمانی که نیاز به تغییر در سازمانی بزرگ محرز باشد و سازم

  .مانده است نتیجه بیهاي دیگر  وقتی که تجربه و تحقیق نشان دهد که راه

  . و توانایی انجام آن وجود داردمقابله وقتی اطمینانی براي 

  .وقتی اشتیاق و انرژي براي این کار وجود دارد 

  : به طور خالصه

  

  

  

  

  

اي مورد توجه قرارگرفته اسـت و شـواهد علمـی     روند فزاینده ثر بر سالمت در سه دهه گذشته باؤنقش عوامل اجتماعی م

ول فقـط چنـد   هاي مسؤ ست اما اقدام عملیاتی براي تحت تأثیر قرار دادن بخشنشان داده ا با سالمت ها را قوي ارتباط آن

ـ سـالمت در کنتـرل عوامـل اجتمـاعی مـؤ      هـاي  نظـام  یبه طور کل. شود می یريی است که به صورت جدي پیگسال ر ثر ب

را در  طلبـی  ري دانـش و حمایـت  گ رهبري، میانجیشامل  که سه نقش کلیدي خود سالمت موفق نخواهند شد مگر این

 .ارتباط با این موضوع ایفا کنند

ول ماننـد مسـکن ، اشـتغال ، حمایـت     ؤهاي مس توانند در بخش هاي به هم مرتبط می هاي سالمت با ایفاي این نقش نظام

، آنان را براي اتخاذ هاي مرتبط به بخش آگاهی دادن نسبت به عملکرد سیاستنفوذ کرده و پس از ... اجتماعی، ترابري و 

 مجاب سـاختن  ي حقوقی براياطرح دعو ،در صورت فراهم بودن شرایط حتی گاهی. هاي صحیح ترغیب کنند سیاست

  .یابد ضرورت می ،اندازند یی که سالمت مردم را به خاطره میها سازمان

  

  

  

  

  

:در چهار حیطه است» تغییر«طلبی براي  حمایت

  )Position( گیري ، موضع)Program(، برنامه )Policy( سیاست

  )Resource allocation(تخصیص منابع 
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بخشی براي سالمت  ول همکاري بیناص )9

بخشـی بـراي سـالمتی نیـز      مفهوم عملکـرد بـین   هاي گذشته دستخوش تحول گردیده،ههمانند مفهوم سالمتی که طی د

هم سـطح یـا عمـودي     همکاريها در تجارب بررسی شده نشان دهنده برخی موفقیت. استظاهراً در حال تغییر و تحول 

ارزیـابی   الزم است .ضروري است اما ناکافی است منابع در اقدامات بین بخشیوجود . وردهاي سالمتی استابراي دست

براي این منظور از رویکردهاي بسیار استفاده در حالی که  .همکاري طراحی شودو چگونگی عملکرد  دقیق از زمان، مکان

  . وجود داشته باشد) ظارتن(در سطوح مختلف حاکمیت» همه کاره«هنوز الگویی جامع و رسد نظر نمیه ، بشده است

بخشـی بـه اهـداف مشـترك اجتمـاعی تغییـر        از همکاري بینبراي تأمین سالمت باید  که در حال شکوفایی است این نیاز

هـاي  پیمان در بسیاري از زمینه این براي پایبندي بهرا عنوان شاخص مهم، مدخلی ه همراه با سالمتی ب عدالت. جهت داد

اي کـه  سالمت است که میان عوامل تعیـین کننـده   عملکرد در نظامن تغییر مسیر مستلزم نوعی ای. سازدمی سیاسی فراهم 

طبـق تعریـف   .کندند، توازن برقرار شوهاي دیگر هدایت میهایی که توسط بخش هاي سیاست را در خود دارند و آن اهرم

  : خشی براي سالمتی عبارت است از ب فعالیت بین

نهایی یا در جهت کسب نتایج  است که براي انجام اقداماتی هاي دیگرخش سالمت با بخششده بین ب ه تشناخ اي رابطه

یج مؤثرتر، کاراتر و از تنها عمل کردن بخش سالمتی براي کسب این نتا طوري که به ، گیرد سالمتی صورت میپیامدهاي 

  . پایدارتر باشد

  :هستیم که در  آن در فرایند تکوین همکاري بین بخشی شاهد

داشت؛کید أت 2000هاي اولیه سالمتی براي همه تا سال  مراقبت بیانیه آلما آتا بر : 1970ه ده   

 هبردهاي ارتقاي سالمت را طرح کرد؛منشور اوتاوا را:  1980دهه  

 اعالم شد؛  21براي سالمتی در قرن  سازمان جهانی بهداشتبخشی  فعالیت بین:  1990دهه

 و؛ بود مجدد بر  ارتقاي سالمتتاکیدي  منشور بانکوك  :2000دهه

 گذارد کیدأت »هادر تمام سیاست سالمت« بر  اتحادیه اروپا     2006در سال.  

طورکلی ایـن  ه ب .پذیرد ا صورت می جزي هر بخش مهاها یا در سرتاسر زیر مجموعهسرتاسر بخشمیان همکاري افقی در 

تعریـف   هـاي  مجموعـه از هـدف  در ، کـار  یـا یا قضاوت  گیريتصمیمهایی را در بر دارد که در نوع همکاري، افراد یا گروه

  . سطح هستند همشده، 

هـاي سیاسـی اسـت کـه نیازمنـد      چـالش  بـراي توجـه بـه   کمیـت   حـا کـار کـردن در سرتاسـر    به معنـاي  همکاري عمودي 

هاي ملی متهاي جهانی با مناطق و حکوکارکردن سازمانتوسط بیش از یک سطح از حکومت است؛ مانندگیري  تصمیم

شـرکاء را بـا   «همکـاري عمـودي   . هـاي پیچیـده سیاسـت   براي توجه بـه چـالش  ها  استانهاي ملی با یا کارکردن حکومت
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باید به تعهدات حقوقی . کندشان آشنا میبخش عمومی) وظیفه(هاي منحصر به فرد و مقتضیات مربوط به نقش  ویژگی

هاي عمـومی مبنـا قـرار داده    ها و ارزشمنفعتها،  هدفکه  مانیتا ز هاي شرکاء در سطوح مختلف حکومتولیتؤو مس

  .»گذارد شوند، احترام می

دو ایـن  ترکیـب   .گیـرد  مـی که هم همکاري افقی و هم عمودي را در بر  است بخشی زمانی همکاري بینترین شکل  موفق

ـ   . دهدرا افزایش میافزایی احتمال تقویت و اثرات هم  ،بعد و محصـول نهـایی    نتـایج بهتـر  دیگر تالقی این عوامـل بـا یک

ك از منافع موجـود، ممکـن اسـت بـراي رسـیدن بـه یـک در        با این وجود به علت طیف وسیع. آوردرا به بار می تريپایدار

 ي هدفمنـد هـا بیشـتر گفتگو مربوطه و جوابگویی به نتایج، فعالیـت  ) وظایف(هاي ها، رویکردها، نقش مشترك از هدف

  : زیر است مواردالیت بین بخشی مؤثر به فع اتکاي. مورد نیاز باشد

الزمـه ایـن کـار، روشـن     . دهندشان تشخیص طرفین لزوم کارکردن با یکدیگر را به منظور دست یابی به اهداف

  . استمشترك  هاي فهد هاي هر سازمان و نیز بودن هدف

بخشدمی شی را ارتقابخ ري بینهمکاآید و این،  بیشتري پدید می هايفرصت تر،در محیط اجرایی گسترده .  

 کـه در همکـاري   ) ها و منابع مورد نیـاز دانش، مهارت(هستند  هایی تظرفی داراي جداگانهها سازمانهریک از

  .یابند افزایی می  بخشی هم بین

 گیـرد مبنـا قـرار مـی   ) همیاري(تعاونی و  ریزي شدهکه در آن عمل برنامه دهند میطرفین روابطی را گسترش .

  . اقدام است عمل و اعتماد ر آشکار تعریف شده و براساسطوه رابطه ب

ـ   ریـزي اقدام برنامه و   ظـایف و  هـا  اقـدام   .شـود  مـی و اجـرا و ارزیـابی    گیـرد  مفهـوم قـرار مـی   خـوبی  ه شـده ب

هایی  نیز برنامهبراي نظارت و پیگیري نتایج . موافقت وجود دارد ها واضح است و در پذیرش آن يها مسؤولیت

. است بینی شده پیش

نویسندگان بسیاري بـر اهمیـت   : بالقوه يو شرکا ءهاي مشترك در میان شرکاتأکید بر اهداف، منافع و ارزش

. بخشـی بایـد هـم ذهـن باشـند      افراد درگیـر در همکـاري بـین    .هاي مشترك تأکید دارندجلب اعتماد و ارزش

ـ  .تـري هسـتند  هـاي مهم هاي سازمانی، شاخصهاي شخصی براي افراد نسبت به ارزشارزش هـاي  ارزش راگ

.خواهند بود مؤثر ،گیرندري بین بخشی در یک راستا قرار با اهداف همکا نیزاجتماعی 

چهدر داخل و  چهاقدامات مترقی  همکاري بین بخشی را  ند کهاغلب سیاست مداران :تضمین حمایت سیاسی 

هـا بـراي   رهبران سیاسی، مدیران و رسانهارتباطات قوي با . کنندو حمایت می در خارج از بخش سالمت اداره 

در ترویج حـس   عادالنهحمایتی  یواضح و محیط سیاس  عمل دستور. شان کلیدي و مهم است تضمین حمایت
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گذاري بلنـد  همبستگی، تسهیل عمل گروهی، تقویت شرایط اقتصادي مساعد و اعالم مقتضیات براي سرمایه

تري محیط حمایتی ایجاددر جریان کار، خود ی ممکن است بخش در عوض، اقدامات بین. ضرورت دارد مدت

گـذاران   گیرنـدگان و سیاسـت   این براي مثال به معنی کمک به تصمیم .و پدید آورند تشخیص دهندضروري را 

فعالیـت   هـا بـراي رواج   هـاي همکـاري بـین بخشـی و ترغیـب آن     هـا بـراي درك مزیـت   اصلی در تمام بخـش 

. عمل استبخشی در تحقیق، سیاست و  بین

ها و افراد درست و دست یابی به خارج سازماندرست درگیر کردن : اصلی در ابتداي کار يدرگیر کردن شرکا

از مراحل مهم و خصوصی و داوطلبان بخش  ،جامعه مدنی) کردنوارد(براي درگیرکردن  حاکمیتاز محدوده 

. اند اساسی

هارتباط عمودي سطوح در داخل بخشها و نیز اایجاد ارتباط افقی مناسب در سرتاسر بخش .

 ـ   این از   یافتن ان اطمین تنها  .همکاري از طریق مشارکت در اجرا سرمایه گذاري در فرایند ایجاد ـ  ه ک ه عمـل ب

 درگیـر کـردن تمـام   . شرکا وجود دارد ضامن موفقیت نیست میانکه رابطه خوبی  ریزي شده یا اینبرنامه خوبی

.سازنده خواهد بودنیز و در مرحله اجرا  رنقش آفرینان در ابتداي کا

عمل تدوین اهداف سالمتی، به سهم خود، کـار انـدکی بـراي    . واقعی و نتایج قابل رؤیت هاي توجه به هدف

سـودهاي  . اسـت  تری دشوارهای فهدچنین رسیدن به براي  هاکنترل دستاورد .بخشی است فعالیت بین يارتقا

هاي دراز مدت و دیـر بـه    ها و غافل شدن از هدف دل بستن به آن باشند امابرانگیزاننده کوتاه مدت ممکن است 

.نهد يجا ردست آمدنی ممکن است نتیجه معکوس ب

 بخـش سـالمتی     هـاي سـازمان   طور فزاینده، افـراد و ه ب. ها در میان شرکارهبري، پاسخگویی و پاداشتسهیم

ـ    .کنندبخشی ایفا می همکاري بینهاي متفاوتی را در نقش عنـوان  ه شرکاء باید یاد بگیرند که مؤثر باشـند چـه ب

بخشـی بایـد قـادر بـه      تمام شرکا در فعالیت بـین . هکنند ، شرکا یا حمایتمل شتاب دهنده، چه در مقام رهبرعوا

طور مناسـب  ه ها بکه وظایف و پاداش طور متقابل سودمند است و اینه درك این موضوع باشند که این فرایند ب

.ندشوتوزیع می

باید  .کنندخوبی با یکدیگر کار میه هاي حمایتی مناسب، بي که به همراه سیستمهاي ثابت از افرادایجاد گروه 

ـ » گـروه اصـلی  «کنندگان  شرکت. تفاوت قائل شد » گروه اصلی«و » گروه فرعی«کنندگان  بین شرکت طـور  ه ب

 انـد کـه  »گـروه فرعـی  «کنندگان  شرکت ،این شوند در حالی کهبخشی متعهد می آرمانی به مفهوم  همکاري بین
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در  فرعـی ننـدگان  ایـن مشـاهده اهمیـت نقشـی را کـه شـرکت ک       .کنند و در عرصه اجرا کار میشوند درگیر می

. سازدکنند، برجسته میبخشی مؤثر ایفا می فعالیت بین

در کـار نبـودن    .بخشـی  ها براي حمایـت از اجـراي فعالیـت بـین    توسعه الگوهاي عملی، ابزارها و مکانیسم 

تشریک مساعی، همراه با ریزي هاي برنامهمدل. استبخشی  فعالیت بین از موانعمایتی مناسب سازوکارهاي ح

هاي متعدد، الگوهـاي پاسـخگویی مشـترك و سـاختار جدیـد حکمرانـی و       هاي ارزیابی که شاخصچارچوب

. شوند می بحمایت محسوابزارهاي هایی از  نمونه کنند،نظارت را ارزیابی می

     ایجاد مشارکت عمومی، آموزش عموم مردم و باال بردن سطح آگاهی در مـورد تعیـین کننـدگان سـالمتی و

همان طور که دادن و  .شهروندان و حکومت الزم است میانوجود کانال ارتباطی مشخص . بخشی بین فعالیت

ـ   ، ارزیابی درست از میزان موفقیـت فعالیـت بـین   دگرفتن بازخور رانـه نیـز الزم و   گدامات اصـالح  بخشـی و اق

  . ضروري است
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  از بررسی متون  ريگی نتیجه) 10

   براي تدوین مدل مفهومی برنامه جامع سالمت استان 

  : استان اصول زیر به کار گرفته شودبا توجه به مبانی نظري پیش گفت الزم است در تدوین برنامه جامع سالمت 

زي شده و بـا  ری هاي مقتضی و برنامه مت استان به روشسال یتجامعه از طریق توصیف وضع سازي حساس )1 الزام

  طلبی  استفاده از فن حمایت

  .در مدل ارزیابی جامعه توصیف شده استچه  ، همانند آنتحلیل وضعیت براي هر یک از اجزاي جامعه )2 الزام

ـ نظام مند آنان و پرهدادن ارکت شناسایی بازیگران و ذینفعان اصلی در سالمت و مش )3الزام  ز از بخشـی نگـري در   ی

  ؛و ایجادحس مالکیت در برنامه براي کلیه ذینفعان تدوین برنامه

هـاي   ، انتظارات و حمایتها آنان در بیان برداشت دادن شناسایی شبکه مشارکت مردمی در استان و مشارکت )4 الزام

  و پایدارسازي این مشارکت؛ ممکن

  براي استمرار و پایداري آن؛بخشی  یري اصول همکاري بینگبه کار )5 الزام

ه اثرات نسبت ب ها سازمانها براي ایجاد حس پاسخگویی در  گیري ابزار ارزیابی اثرات سالمتی سیاستبه کار )6الزام 

  .هاي خود سیاست
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  ریزي سالمت استان قزوین  برنامه و فرایند مدل)الف

   ریزي شرح روش کار در مراحل برنامه) ب

  تحلیل وضعیت سالمت استان .1

  تعیین دورنماي سالمت استان .2

  تحلیل کارکردهاي نظام سالمت استان  .3

  تحلیل مداخالت ارتقاي سالمت استان  .4

  ها  شکل گیري کارگروه.5

  ها  هزي کارگروتوانمندسا .6

  ها در تحلیل وضعیت بخش  روش کارگروه .7

  نظرخواهی براي نهادینه سازي برنامه  .8

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

شواهد جامع بودن برنامه .10

  ثرؤبخشی م گیري همکاري بین فرایند جلب حمایت براي شکل) ج

                        

  

  

  

  

  

  روش :دومبخش 
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  سالمت استان قزوین  جامع ریزي نامهبر و فرایند مدل )الف

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

   :سالمت استان قزوین طراحی شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

  

 جلب حمایت شوراي سالمت استان 

    دورنما ، ارزش ها و اهداف کالن 

پایش فصلی پروژه ها 

و

 سایر ضمانت هاي اجرایی

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

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

بخش 

رسانهخصوصی

اهداف  ، علل ، مشکالت

و مداخالت

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

 دبیرخانه سیاست گذاري سالمت و کمیته پایش     

مشارکت 

مردم 

مشارکت  

بخش خصوصی 

1387وضع سالمت مردم در 

بازرگانی ، صنعت و  (تجارت اشتغالروان و نشاط

) معدن 

 مسکن و کشاورزي ارتباطاتترابري 

شهرسازي 

آموزش

زیست محیط سیاست  و نظارت استانی  بحران سالمت معنوي  

 و انرژي  

حمایت  امنیتی و قضایی تکامل کودکی خدمات سالمت 

اجتماعی 

تحلیل شاخص ها ، نظرات اعضاي کارگروه ،  

نتیجه مصاحبه ها و نظرات مردمی   

سهم بخش در

 براي سالمت خطرسازي  

 از سالمت حفاظت

  پروژه هاي ارتقاي سالمت استان قزوین

1393وضع سالمت مردم در 

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

اجتماعی موثر ، سالمت معنوي    

 تسهیالت اجتماعی ، قوانین و مقررات ، آموزش و فرهنگ سازي 

مداخالت محیطی  مداخالت رفتاري   

 اجرا و ارزیابی

تحلیل وضعیت 

و

تعیین مداخالت 

 آماده سازي

نقش  بخش ها 

و 
نهادینه سازي 

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

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

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

  ارایه طرح عملیاتی براي دستیابی به دورنماي پیشنهادي   

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

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

  مطالعه نظرات مردم استان 

  بررسی نظرات اصحاب رسانه 

  بررسی نظرات سازمان هاي مردم نهاد  

  بررسی نظرات روحانیون و ائمه جمعه 

  خدمات سالمت  امنیتی و قضایی  تکامل کودکی

  بررسی نظرات شوراهاي اسالمی  

  بررسی نظرات افراد کلیدي استان

  حمایت اجتماعی  محیط زیست  آموزش

  صنعت و معدن   روان و نشاط   سالمت معنوي

  بازرگانی  حاکمیت استانی  تفریحات 

  ترابري و ایمنی  انرژي   مسکن 

  غذا   بحران   کار

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

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

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

  

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

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

  صدور احکام پیام گزاران سالمت براي عضویت در کمیته پایش و

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

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

  سالمت استان  یتوضع )1

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

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

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

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

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

   :چارچوب مفهومی زیر استفاده شد

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

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

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

   .کید داشتأت) جسمی و روانی(

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

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

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

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

  رنماي سالمت استان دو) 2

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

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

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

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

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

  تحلیل کارکردهاي نظام سالمت استان ) 3

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

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

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

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

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

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

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

   .این روش در بخش نتایج آمده است

  تحلیل مداخالت ارتقاي سالمت استان ) 4

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

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

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

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

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

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

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

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

  ها  گیري کارگروه شکل )5

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

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

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

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

  .آمده است

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

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

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

  : ز طرف استاندار محترم وقت صادر شوداحکام آنان ا

  ول مطلع از سازمان مرتبط ؤمس :یس کارگروهری.1

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

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

نماینده سازمان مردم نهاد فعال در استان  .4

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

  استان نماینده سازمان همتا از پنج شهرستان .6

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

  .در جلسات گروه و افراد الزم براي مصاحبه مشخص شدند

  ها  توانمندسازي کارگروه) 6

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

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

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

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

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

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

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

  مداخالت

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

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

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

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

   :همایش جمعیسه برگزاري : ششمروش 

ها  همایش توجیه اعضاي کارگروه  

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

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

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

  ها در تحلیل وضعیت بخش  روهشیوه عمل کارگ) 7

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

   .در پیش گرفتندیکسان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هاي  شاخص  هاي اثر  بخش بر سالمت جامعه حیطه  دسته بندي

  تحلیل

ها و مالك  وضع شاخص

  مقایسه

و  نتیجه تفسیر

  تعبیر

 استفاده از خدمات و محصـوالت هـر بخـش     اثرات مخرب

  توسط مردم 

  سالمت کارکنان بخش 

  بخش بر محیط زیست هر اثر 

      

  هاي شایع هاي کاهش بیماري فرصت  اثرات مثبت 

عوامل  هاي کاهش عوامل خطر و ترویج فرصت

  حفاظتی 

      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یکی از نیازهاي اصلی استان رفع این مشکل است  

بر سالمت مردم دارد ثیر نهایی بیشتريأرفع این مشکل ت  

 امکان پذیر استسال آینده  5برطرف شدن آن در طول.   

رفع این مشکل فوریت دارد  

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

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

    :مشکل دسته بندي شد

 مشکل در سطح درون داد  

 مشکل در سطح برون داد  

 مشکل در سطح پیامد  

 مشکل در سطح اثر  

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

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

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

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

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

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

 .گردید و  منابع مالی الزم  تخمین زده شدنظر مشخص 

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

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

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

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

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

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

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

  سازي برنامه  براي نهادینه نظرخواهی) 8

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

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

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

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

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

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

   :مرجع مردمی تعیین شد 13بازوي مشارکت مردمی 

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

هاي مردم نهاد به عنوان واسطین مردمی  سازمان  

ها  ها و دهیاري اي اسالمی شهر و روستا و شهرداريشوراه  

 مجمع استانی نمایندگان مجلس شوراي اسالمی  

مجمع ائمه جمعه استان و مبلغین مذهبی   
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 رهبران کلیدي جامعه    

 خیرین  

 نمایندگان بخش خصوصی  

 مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون(اصحاب رسانه (  

 انجمن اولیا و مربیان استان  

 بهورزان و رابطین بهداشتی استان  

 اتحادیه صنوف و کارفرمایان  استان  

ورزشی و هنري  ،افراد محبوب علمی

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

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

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

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

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

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

   سالمتی و مداخالت الزم  به روش بحث گروهی متمرکز 

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

  )نامه پرسش  _بحث گروهی متمرکز(هاي سالمت استان  برنامه

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

  )نامه پرسش_ رکزبحث گروهی متم(هاي سالمت استان  برنامه

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

  )نامه پرسش_ بحث گروهی متمرکز(سالمت استان 

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

  )نامه پرسش_ گروهی متمرکزبحث (

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

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

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

)مصاحبه(نمایندگان انجمن اولیا و مربیان استان 

  اتحادیه صنوف و کارفرمایان  استان

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

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

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

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

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

  

  فهرست مصاحبه شوندگان در هر کارگروه

ی
دک

کو
ن 

را
دو

ل 
ام

ک
ت

ها و فضاي سبز شهرداري قزوین  مدیر عامل سازمان پارك

مرجع هاي  بیمارستان(قدس و کوثر  هاي مدیریت بیمارستان

  )استان براي نوزادان و کودکان

ها وکانون کودکان آسیا   کانون توسعه مهد کودك اياعض

دست اندرکاران برنامه هاي کودکان درصدا و سیماي مرکز استان 

قزوین

  ها شناسی خانواده روان ورانو مشا انروانپزشک

ت 
س

زی
ط 

حی
م

  

  نماینده مطلع و تام ا الختیار نهضت سواد آموزي استان

  سازمان آموزش و پرورش استان ینده مطلع و تام ا الختیارمان

  نماینده مطلع و تام ا الختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

  رکت شهر صنعتی البرز ش ا الختیارنماینده مطلع و تام

  اي استانا الختیار شرکت آب منطقهنمایندگان مطلع و تام

ها، ارستاننماینده مطلع معاونت درمان در ارتباط با بیم

  ها و مراکز پرتونگاري  مطب

  هاي نفتی استاننماینده مطلع شرکت پخش فرآورده

ذا
غ

  

  رییس کارگروه کشاورزي و دامپزشکی

  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

  رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزي

  مدیر عامل تعاونی مرغداران قزوین

  قزوین مدیر عامل اتحادیه تعاونی گاوداران

 
ت

حا
ری

تف
  

رییس سازمان تبلیغات اسالمی 

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مدیر فرهنگی سازمان فرهنگی  ورزشی شهرداري 

  رییس مجتمع فرهنگی هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  مدیر روابط عمومی و امور هنري حوزه هنري  

ار
ک

  

  استان ) ره(ی مدیر کل کمیته امداد امام خمین

  سازمان صنایع ومعادن استان  یسری

  سازمان جهاد کشاورزي استان  یسری 

  هاي صنعتی استان  مدیرعامل شرکت شهرك

  اي استان مدیر کل سازمان فنی وحرفه

ش 
وز

آم
  

  دبیر کمیسیون دانشجویی استانداري قزوین

  رییس و معاون اداره بازرگانی استان قزوین

  زوینرییس نهضت سواد آموزي ق

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

ح
ب

  

  اداره مسکن وشهرسازي استان یسری

  سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی شهرستان قزوین یسری

  هاي پزشکی استان قزوینمرکز فوریت یسری

ي
رژ

ان
  

  لیس راهور استان قزوینپرییس 

امی استان قزوینظلیس راه فرماندهی انتپ

  مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزي مرغداران قزوین

ی
اع

تم
ج

ت ا
ای

حم
  

  دانشگاه علوم پزشکی

  آموزش پرورش

  هالل احمر

  ها و ستاد دیهسازمان زندان

  انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوي

  بنیاد شهید و امور ایثارگران

  مستمندان سسه کمک به ایتام وؤم

  ریزي استانداري معاون برنامه

ی 
یت

من
ا

ی
ای

ض
 ق

و
  

  نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین

  مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداري قزوین

  مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  مدیر کل صدا و سیماي مرکز قزوین

  یس سازمان بازرگانی یر

  شهردار قزوین

  زرهی قزوین 16لشگر فرمانده گردان بهداري 

   قزوین ) عج (صاحب االمر فرمانده بهداري سپاه 

ي
ر

اب
ر

ت
  

  نمایندگی بیمه ایران شعبه قزوین

یس کل دادگستري استان قزوینیر

  سازمان آموزش وپرورش استان قزوین مدیرکل

  مدیرکل صنایع و معادن  استان قزوین

ي
نو

مع
ت 

الم
س

  
  مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان

  محترم سازمان ملی جوانان استان  یسری

وانپزشکی شاغل در شبکه بهداشت و درمان متخصص ر

  تاکستان

ت 
ار

ج
ت

  

  نماینده کارگران

  رییس امور ایمنی وآتش نشانی قزوین

نماینده استانداري

شرکت شهر صنعتی البرز

  سازمان آموزش وپرورش استان

ی
ان

ست
ت ا

می
اک

ح
  

  دانشگاه علوم پزشکی یسری

  مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان 

  فرماندار تاکستان

  یس مجلس ییس مجمع نمایندگان استانی و نایب ریر

   ،معاون برنامه ریزي استانداري

  مدیرکل بودجه استانداري 

ت
الم

س
  

  برنامه ریزي استانداري معاون

  ها  ساي شبکهؤر

ن 
ک

س
م

  

معاون بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی و رییس مرکز 

  بهداشت 

  فهاننسادشهردار 

  

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

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

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

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

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

   :دیدگاه مطرح است

  حجم مشارکت ذینفعان .1

  ریزي  هاي بررسی و برنامه وسعت حیطه.2

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

  :شاهدي براي جامع بودن برنامه است

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

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

و اطالعات موجود  ها ات ذینفعان در کنار شاخصبه کارگیري نظر

هاي آتی  برانگیزاننده براي استان در سال ایجاد دورنماي

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

 :مداخالت

رهاي پرخطر یا حفاظتی شهروندان رفتا .1

  عوامل محیطی  .2

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

  ریشه یابی مشکالت براي تفکیک علل کاذب از علل واقعی

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

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

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

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

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

   :افزایش یابد

   سازياعتماد) مرحله یک

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

  شخص وزیر

 مذاکره با  اعضاي شوراي سالمت استان  

 ریزي استانداري و جلب نظرات   معاون سیاسی و برنامه بهارایه طرح  

یافتن حامی در استانداري   

 استاندار  به با شفافیت کامل آنارایه طرح  

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

  ) بخشی هاي همکاري بین اثر بخشی آن و ارزش

هاي جمعی و فردي جداگانه ازخورددریافت نظرات و ب  

 عضو شوراي استانی مذاکره اختصاصی با مخالفان و منتقدان طرح  

  توانمندسازي) مرحله دو

  هــاي  ازســازمان  هـا  ارگروهســاي کــؤرانتخـاب

از طــرف آنــان   و صــدور احکــام  بخشــی بــین

  استاندار 

از دانشگاه ها  کارگروه دبیران انتخاب  

از کارشناسان سطح ملـی   گران تسهیل انتخاب

  واستانی 

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

  بخشی  بین

 تنظیم شرح خدمات و قرارداد هر کارگروه  

  ــه ــه اولیـ ــوزش و توجیـ ــاي آمـ ــه اعضـ کلیـ

بیـان   و اي  پوشش رسـانه  همراه باها  کارگروه

یس مجلـس  یحضور نایب ر اهمیت طرح با

 اسـتاندار و معـاونین وي و    ،شوراي اسالمی

  درمان و آموزش پزشکی  ،پیام وزیر بهداشت

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

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

 جزوه مرتبط  10تدوین و در اختیار گذاردن حداقل

  اجرا ) مرحله سه

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

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

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

    ها  و توافق بر تفاهم نامه حل هرا

و دادن بازخوردگران  ها توسط تسهیل کارگروه مکتوبیش صورت جلسات پا   

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

  والن  مسؤ

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

 ی  قدردان وپایانی جشن  

 هاي خالصه براي ذینفعان  گزارشانتشار دستاوردها و
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  تداوم) مرحله چهار

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

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

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

  گر سالمت  تعیین

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

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

فراخوان انتخاب و انعقاد قرارداد و ها  وژهتنظیم شرح خدمات پر  

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

  غیردولتی 

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

 هاي استانی  وژهارزیابی اثرات سالمتی پر نامه آئینتصویب  

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

  ..) .و ،بخش خصوصی و خیرین ،رسانه

شنیداري و مکتوب براي پایش برنامه سالمت استان  ،هاي دیداري ایجاد دیده بان رسانه ،و سرانجام
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   استان جمعیت به نگاهی :اول قسمت

   استان سالمت توصیف :دوم قسمت

سالمت هاي شاخص داشبورد   

قزوین استان سالمت دورنماي   

1387 تا 1384 هاي سال در استان سالمت ارتقاي مداخالت تحلیل 

بهداشتی هاي شبکه رؤساي نظر از استان عمومی سالمت کارکردهاي ارزیابی 

نیقزو استان سالمتي ارتقا در بخشی بین اريهمک هاي ارزش  

   استان ریزي برنامه ايه کارگروه گزارش خالصه :سوم قسمت

کودکی دوران تکامل   

عالی و عمومی آموزش   

کار   

مسکن   

بدنی تربیت و تفریحات   

معنوي سالمت  

انرژي و زیست محیط   

دامپزشکی و کشاورزي    

سالمت خدمات   

اجتماعی حمایت   

یمنیا و ترابري   

بحران  

تجارت   

ارتباطات و رسانه   

  نتایج: سوم بخش
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قضایی و امنیتی   

نشاط   

روان سالمت   

استانی نظارت و گذاري سیاست   

   برنامه تدوین در مردم مشارکت نتایج خالصه :چهارم قسمت

استان مردم انتظارات و ها برداشت«مطالعه  «  

استان کلیدي افراد نظرات« مطالعه «  

روستا و هرش اسالمی شوراهاي نظرات بررسی   

استان نهاد مردم هاي سازمان نظرات بررسی  

استان اي رسانه نظرات بررسی   

استان روحانیون نظرات بررسی   

   برنامه سازي نهادینه مورد در ها کارگروه از نظرخواهی نتایج :پنجم قسمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1 توجه

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

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

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

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

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

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

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

   2 توجه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   اطالعاتی منبع

   ایران آمار مرکز ،1384- 1385 سرشماري

   قزوین استان تقسیمات

   :مجموع در استان این

5 شهرستان   

19 بخش   

24 شهر  

46 دهستان   

  

  

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

  :است زیر شرح هب استان گانه پنج

درصد 8 آبیک          

درصد 15 البرز  

درصد 13 زهرا یین بو  

درصد 14 تاکستان  

درصد 50 قزوین  

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

اهمیت شاخص در بخش سالمت  مقدار  عنوان

  18/1  )1385(رشد جمعیت 

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

  هاي بهداشتی خانه ،کشاورزي  9/30  درصد روستایی

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

  مشکالت تکامل دوران کودکی7/1  درصد گروه سنی زیریکسال

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

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

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

  ...و

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

  ثرؤدوره سالمندي م

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

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

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

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

  به جمعیت

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

  ها خانواده

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

  هاي استان ظرفیت

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

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

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

هاي خوراکی در هزینه کل یک خانوار در  سهم هزینه

  مناطق شهري

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

هاي خوراکی در هزینه کل هر خانوار در  سهم هزینه

  مناطق روستایی

  اي تأثیر کاهش یا افزایش تورم بر سفره تغذیه37%

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

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

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

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

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

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

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

   .کنند نیتدو را خود بخش برنامه ،کننده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  : شد

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

  ي کشور نیانگیم با شاخص سهیمقا.2

امید به زندگی سالم و نشاط       

ما  جامعه  

تهدید هاي موجود براي کاهش این امید به زندگی و نشاط       

) زودرس ،  بیماري ها      میرهاي   مرگ و  ( 

شیوه زندگی مسبب براي ایجاد این تهدیدها     

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

عوامل اجتماعی و محیطی مسبب این شیوه زندگی       

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

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

  .)است  بهداشت

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

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

   :است ریز

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

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

  )مداخالت

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

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

   :استي ضرور ریز طهیح چهار در فعاالنه وي جد

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

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

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

 :کاهشي برا نوجوانان و کودکان و بزرگساالن دری منیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .کرد مراجعه طرح به مربوط فشرده لوح به باید مقایسه

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

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

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

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

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

  خالصه  مالك مقایسه  وضعیت استان  شاخص ها  حیطه  حوزه

  کالن

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

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

  -  -  عدد و رتبه نداریم  کیفیت زندگی 

  تکامل کودکان  
    کشور  137بین  68رتبه ایران   محاسبه نشده است 

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

س
در

زو
گ 

مر
 

 

ن
ال

سا
رگ

بز
 

 

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

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

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

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

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

    -% 2/9  سالمندان

/.%6  خودکشی 
    روند صعودي در استان

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

ك
ود

ک
 

 

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

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

    33؟  )در هزار تولد زنده(سال  5زیر 

ها 
ي 

ار
م

بی
 

 

ی 
م

س
ج

 
 

    روند در حال افزایش   % 5/8  دیابت 

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

    روند در حال افزایش  عدد و رتبه نداریم   استئوپروز 

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

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

HIV+ شناخته شده  

  1150نفر تا   986

این بیماري در کشور در حال گسترش 

  است 
  

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

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

  -   -در صد هزار 2/73  سیفیلیس 

    -در صد هزار 7/61  سوزاك

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

  است

    روند کشوري در حال افزایش

  -در صد هزار 5/42  تب مالت 

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

ی 
وان

ر
 

 

  %21) 6(%29  شیوع اختالل روانی 

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

   24رتبه  -%  8/21) 6(5/25  اضطراب 

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

  -  -  -  اسکیزو فرنی 

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

  خالصه  مالك مقایسه  تانوضعیت اس  شاخص ها  حیطه

ی
دگ

زن
ه 

یو
ش

 
 

ی
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ب
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رو

ش
 

 

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

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

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

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

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

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

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

ی 
ج

سن
ن 

ت
 

 

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

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

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

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

ها
ي 

ذ
مغ

یز
ر

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ي 
ال

سا
رگ

بز
ر 

 د
ی

دگ
زن

ه 
یو

ش
 

 

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

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

  ---  الکل 

  --)تزریقی % 6%  ( 8/2  مواد مخدر 

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

  -  -  -  روابط جنسی غیر ایمن 

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

    %  36  عدم استفاده از  کاله ایمنی موتور سواران  

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

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

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

  واحد استاندارد 3واحد 5/1  سبزي روزانه 

  واحد استاندارد 2واحد 7/1  میوه روزانه 

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

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

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

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

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

20 رتبه  :سقوط و ترافیکی حوادث  از ناشی مرگ رتبه   

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

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

24 اضطراب ،28 افسردگی :روان سالمت  

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

  .شود می گرفته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

  

  

  

  

  

  

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

0 5 10 15 20 25 30

اضافه وزن 

چاقی

فشار خون

سیگار

ورزش

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

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

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

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

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

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

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

.است مداخالت مکرر و متناوب گیري کار به نشانه

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وضعیتمداخالت انواعوضعیتمداخالت انواع

اجتماعی  بازاریابیقانون ، سیاست

سازمانی کارسالمت مهندسی

ها تشویقمردم بسیج

سالمت آموزشبخشی بین همکاري

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

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

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

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

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

  .نداشت وجود ،نیست آسان ها آن به دسترسی
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  چاقی
آموزش                 پژوهش

  رابطین 

  

  فشارخون
برنامه  4          غربال         

  رادیو 

  تحرك
پیاده روي     

  همگانی 

برنامه  2            

  رادیو

  کلسترول
برنامه  3                  نظام مراقبت 

  رادیو 

  مواد مخدر
                    

  آب ناسالم 
بهسازي   کمیته  امداد       

  توالت ها 

          

  استرس
                    

  آنمی 
پوشش         

  وسیع 

  رادیو         

  دخانیات
    جزوه  5            همایش     قلیان ها 

  سوخت جامد
                    

  دیابت 
غربال         

  روستایی 

  برنانه  5        

COPD      

  

                

  میوه و سبزي
                    

  پیشگیري از بارداري
حاملگی         پژوهش 

  ناخواسته 

خدمت       

  ندهندگا

  

  الکل
                    

  کم وزنی 
                    

  شیرمادر 
کارگاه                 

  پرسنل

  

  رابطه جنسی غیرایمن
دانشجویان و                 

  رابطین 

  

  مواد آسمی
کارگاه و                 

  پمفلت 

  

  Aکمبود 
                    

  فولیک اسید 
توزیع رایگان         

  قرص

جزوه براي       

  پرسنل 

برنامه  2

  رادیویی 

  يرو بودکم
                    

  الغري
                    

  تماس شغلی  سرطان زا 
طرح 

  سیلیکوز

                  

  تماس شغلی لوسمی زا
                    

  آلودگی هوا
سنجش 

  وضع 

پروژه شهر       

  سالم

پمفلت       

  مردمی

  

                      خالکوبی
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  استان عمومی سالمت کارکردهاي تحلیل

   بهداشتی هاي شبکه سايؤر نگاه از 

 سالمت نظام اصلی کارکردهاي یابیارز ابزار 

 سطح و استان  ،شهرستان براي سطح سه در عمومی

 در اي نامه پرسش ابزار این .است  شده طراحی ملی

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

  نظام اصلی هاي کارکرد از یکی  به که دارد استاندارد

  کارکرد هر .است مربوط  عمومی سالمت

 مطرح پرسش صورت به را ستانداردا هاي مدل

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

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

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

   :شود می تقسیم زیر شرح به

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

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

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

  )پیشرفت گزارش و مرتب پایش ،بهبود

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

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

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

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

  ها داده

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

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

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

 خطر

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

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

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

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

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

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

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

 فردي سالمت

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

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

 عمومی سالمت

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

 شهرستان سالمت نظام ارزشیابی ،فردي

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

  آن در مشارکت یا تحقیق شروع براي سازي ظرفیت

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

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

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

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

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

   .شد مرور دانشگاه راهبردي برنامه و بررسی

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

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

   متوسط فعالیت: 49تا  2.25

   توجه قابل فعالیت :74تا  3.50

   مطلوب فعالیت :100تا  4.75

 هر براي بندي دسته این که است آوري یاد به الزم

 عبارت به .کل نمره براي نه کارکردهاست از یک

 استفاده کالن تفسیر براي بندي دسته این از دیگر

  . شود مین

 به توجه بدون ذینفعان کارگروه ،بعد مرحله در

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

  : اند کرده مشخص زیر

  اطالعات مدیریت براي موجود هاي فناوري : سالمت پایش.1

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

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

   اجتماعی هاي مشارکت :مردم مشارکت.4

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

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

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

 فردي سالمت خدمات با مردم ارتباط از اطمینان

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

 عمومی

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

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

پایش وضعیت سالمت

شناسایی و بررسی مشکالت و مخاطرات سالمت جامعه

اطالع رسانی ،توانمند سازي و آموزش

بسیج مشارکت جامعه

تدوین سیاستها و برنامه هاي حمایت کننده

تدوین و اجراي قوانین و مقررات

هدایت مردم براي دریافت خدمات وتضمین تدارك

اطمینان از وجود نیروي کار ماهر

ارزشیابی

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

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

  :دارد رسیدگی

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

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

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

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

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

   استانی سالمت نظام در نو

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.است داریپا توسعه محور سالم انسان میمعتقد ما.1

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

.دارند

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

.دارد

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

.  استی ردولتیغ وی خصوص

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

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

.است

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

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

. بود استوارخواهد

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

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

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

   سالمت و کودکی دوران تکامل کارگروه

 مراقبت و تکامل کیفیت که است داده نشان تحقیقات

 در افراد سالمت کننده پیشگویی ،افراد کودکی دوران

 انعقاد زمان از دوران این .است زندگی بعدي هاي دوره

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

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

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

 پایه را زندگی اول سال هشت تکامل و رشد که نیز

 تطابق داند، می زندگی دوران سایر در افراد رفتارهاي

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

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

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

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

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

ذینفعان   

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

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

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

  استانی و ملی حقایق 

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

.)سال 5 زیر کودك 86000

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

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

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

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

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

  .شود می

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

.دانند می

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

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

. است داده تشکیل

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

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

.است فضاها این توسعه براي موجود موانع از

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

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

. است

  استان مهم يها فرصت برخی   

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

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

   آن براي اختصاصی

استان بهزیستی سازمان در) 123( اجتماعی اورژانس اندازي راه  

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

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

  رشد

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

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

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

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

  رانندگی

کودکان ونقل حمل به مربوط نقوانی وجود  

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

مشکالت   

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

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

  ضعیف رسانه پروري، فرزند هاي مهارت ضعف ،)تولد

ها حل راه   

  راهبردي هاي هدف )الف

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

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

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

   راهبردها) ب

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

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  :1 هدف هاي پروژه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سالمت خیرین

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

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

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

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

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

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

)برنامه 50( استان مطبوعات در آن

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

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

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

  مردمی مشارکت

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

   روستاییان دسترسی

  :3 هدف هاي پروژه

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

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

    آن% 30 کاهش برنامه تدوین و مادران مرگ

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

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

 نآ مالی تأمین و برنامه پایان تا نظر مورد رفتار  در

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

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

  نوزادان ویژه

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

 برنامه دوم سال در آن

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

  باره این
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   عالی و عمومی آموزش کارگروه

 اکنینس آموزش با بیشتر سالمت و بهتر زندگی به امید

 ،بیشتر درآمد باالتر آموزش با افراد. دارد ارتباط جامعه

 تر ایمن شغل و بهداشتی هاي مراقبت به بهتري دسترسی

 به نگاه بهبود( آینده براي بیشتر گذاري ارزش.  دارند

 موجبات بهتر شناختی هاي مهارت و اطالعات و )آینده

 هکرد تحصیل افراد در را خطر کم رفتارهاي براي ترجیح

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

 برخوردارند تري قوي اجتماعی شبکه و بهتر اجتماعی طبقه

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

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

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

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

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

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

  . برد نام ها آن از سالمت ارتقاي

ذینفعان   

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

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

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

  استانی و ملی حقایق   

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

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

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

. است مردان از کمتر زنان باسوادي

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

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

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

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

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

.کند می روبرو هایی چالش

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

.است% 67 حدود

روستایی مناطق در دبیرستان و راهنمایی تحصیلی پوشش کمبود   

سنجش طرح طبق استان نوآموزان دری دندانی دگیپوسي باال وعیش

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

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

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

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

 بهداشت اتاق ها، خوابگاه مشاوره، مراکز

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

 استان مهم يها فرصت برخی   

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

  مردم آموزش

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

   توسعه

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

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

. است سالمتی يها شاخص در تغییر براي فرصت گیرندگان آموزش

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

شاخصطهیحبخش

 آموزش

    لیتحص به شاغل پسران  و دختران درصدتیجنس

 لیتحص به شروع

 

  متوسطه ویی راهنما ،ییابتدا دوره در نام ثبت خام زانیم

)یعموم( کرده لیتحص فرد کهی سنوات تعدادلیتحص ادامه

)یعال وی عموم(شده اخذی لیتحص مدرك نیآخر 

یلیتحص مختلفي ها دوره در نیمردود تعداد متوسط

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

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

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

کالس در دانشجو/موزآ دانش تعداد

  آموزان دانشی آموزش سرانهیآموزش اعتبارات

  آموزان دانشی بهداشت سرانه

ت
دما

خ
 

ت
ش

دا
به

 
س

دار
م

ش
آموز

 
ت

الم
س

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

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

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

ترب
ی

 ت
دن

ب
ی

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

استان در مدارس آموزان دانشی ورزشي فضا سرانه

استان مدارسی زشور اعتبار سرانه

یلیتحص مختلفي ها دوره در استان مدارس ورزش ساعات متوسط

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

  )رواست هم انیدانشجو

ت
مراقب

 
ها

ي 
شت

دا
به

ی

استان در نرم به موجود بهداشتی مرب تعداد نسبت

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

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

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

نیکاسپ

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

خ
 

ذا
غ

و 
 

ذ
تغ

هی

آموزان دانش در غذا مصرفي الگو تیوضع

رستوران/بوفهي دارا مدارس نسبت

مدرسه ریش طرح پوشش

محروم مناطق گانیرا هیتغذ برنامه پوشش

وزن کم/چاق/وزن اضافهي دارا آموزان دانش نسبت

  )دارریواگ ریغ مراقبت(خانواری مصرف روغن

شاوره
م

و 
 

ت
دما

خ
 

ت
الم

س
 

ن
روا

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

پرورش و آموزش با همکار مشاوره مراکز تعداد

   شاغل  انمشاور تعداد نسبت

ت
الم

س
 

ح
م

ی
ط

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

مدارسی آموزشي فضا سرانه

 کل بهی بهداشتي ها يغذاخور/ها بوفه نسبت

کل بهی بهداشت کارتي داراي خور غذا/بوفه کارکنان نسبت

عیما صابون ستمیس از برخوردار مدارس نسبت

ندارداستا شیسرما/شیگرما لیوسا از برخوردار مدارس نسبت

نشانی آتش لوازم به مجهز مدارس نسبت

استانداردی بهداشت سیسروي دارا مدارس نسبت

   زلزله برابر در مقاومتي دارا مدارس نسبت

ارتقا
ي 

ت
الم

س
 

ن
کارکنا

یدرماني ها مهیب از کارکناني برخوردار نسبت

سال طول در مدرسه کارکناني برا سالمت آموزش جلسات تعداد

 مشاوره خدمات بهی دسترسي رادا کارکنان نسبت

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

برنامه
 

ها
ي 

سه
در

م
و 

  

جامعه

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

 سالمتي ها ضمونم با انیمرب و ایاول انجمن جلسات تعداد متوسط

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

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

  

مشکالت   

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

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

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

  هاي راهبردي هدف )الف

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

  )کاهش% 5 سال هر( برسد پایه سال

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

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

  اضطراب و افسردگی الکل، ،سیگار

   راهبردها) ب

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

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  :1 هدف يها پروژه

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

)کاهش% 5 سال هر( برسد

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

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

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

   اول سال در دبیرستان

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

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

 اول سال در )جامعه اعضاي و آموزي

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

   برنامه دوم سال در )....و

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

     ضروري هاي پایه

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

  : 2 هدف هاي پروژه

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

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

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

   دبیرستان

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

 پرورش و آموزش مشارکت با روستا و شهر میاسال

  : 3 هدف هاي پروژه

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

 روانی و الکل و سیگار

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

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

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

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

  سالم زندگی شیوه قوانین و موفق تحصیل هاي روش

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

دانشجویان
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    اشتغال کارگروه

 به را سالمت شغلی ناامنی و بیکاري منظر دو از اشتغال

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

 خود و درمانی مراکز به مراجعه افزایش  وري، بهره کاهش

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

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

 عوارض جمله از خانگی هاي خشونت و شغلی نارضایتی

 اجتماعی عوامل زا حیطه این به گذاران سیاست توجهی کم

 بر حوزه این اثرات بررسی براي .است سالمت بر مؤثر

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

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

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

  :تاس آمده سالمت و کار

  ها شاخص  ها زیر حیطه  هاي کار حیطه

ي
ار

ک
بی

  

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

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

  هاي سنی، تحصیلی، زنان و مردان  در گروه  توزیع

ل
غا

شت
ا

  

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

  نوع شغل، حذف شغل، قطع رابطه کاري   امنیت شغلی

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

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

  ثر در اشتغال وسرمایه گذاريؤهاي م قوانین و مقررات و سیاست

  
ذینفعان   

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

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

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

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

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

  .)1387مرداد اول هفتهی ونیزیتلو

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

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

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

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

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

. باشند یمي کاریبی اجتماع _یرواني ها بیآس

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

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

  .است بوده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. اند داشته

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

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

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

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

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

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

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

 جواناني برا ژهیو بهی حیتفر

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

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

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

  استان مهم هاي فرصت برخی   

کشور مختلف نقاط به ونقل حمل مسیر در استان گرفتن قرار

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

ازین مورد هیاول مواد هیته در سهولت   

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

استان دری لیتبد عیصنا توسعه امکانو ی غني کشاورز بخش وجود   

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

  تهراني شهر منطقهي لومتریک 120 شعاع در دیجد عیصنا

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

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

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

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

استان در متعدد اریابیک مراکز وجود   

مشکالت   

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

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

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

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

  فعلی% 10 میزان به معین قراردادهاي کاهش: 2 هدف

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

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

   راهبردها) ب

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

  .ها رسانهو 

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف هاي پروژه

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

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

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

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

دیگر سوي

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

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

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

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

)برنامه اول سال(  کارگروه



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

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

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

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

   طریق این از افراد اشتغال براي عملیاتی

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

  معلولین

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

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

 اولویت در تحقیق

  : 2 هدف هاي پروژه

 فعلی%  20 میزان به معین قراردادهاي کاهش

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

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

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

 مردمی مشارکت دبیرخانه و رسانه طریق از )تنبلی

  : 3 هدف هاي پروژه

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

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

    نامه آئین قالب در استان کار اسالمی شوراهاي و  کارفرمایان شارکتم

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

 کنونی%  50  میزان به آن پوشش

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

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

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

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

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

 )کاري

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

   مردمی مشارکت دبیرخانه

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

  حیطه میان که است شده داده نشان متعدد تحقیقات در

 افراد روانی و جسمی سالمت با شهرسازي و مسکن

 از ارتباط این. دارد وجود دار معنی ارتباط ساکن

 سکونت محل بهداشت مانند گوناگون هاي جنبه

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

 دوش، توالت، سالم، آشامیدنی آب ،بهداشت

 ،)ویالیی یا نشینی آپارتمان ،یخچال و آشپزخانه

 و  اجاره یا خرید خانه، درون دسترسی(مندي بهره

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

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

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

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

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

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

ذینفعان   

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

  استانی و ملی حقایق   

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

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

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

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

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

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

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

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

 .است مناسبی بهداشت توالتي دارا

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

  : است کشوري

سبزي فضا سرانهیحیوتفری ورزش سرانهیاجتماع وی فرهنگ سرانه  

7/05/1  2/0نیقزو استان

1510استاندارد

کمترکمترکمترسهیمقا جهینت

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

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

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

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

. دارد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  استان مهم يها فرصت برخی   

استان یمهندس نظام سازمان 

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

استان سطح دری دانشگاه متخصصي روهاین وجود  

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

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

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

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

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

  استان

فدك مانندی حیتفر و سبزي فضاها جادیا  

استان در خطر معرض در نقاط بودن مشخص   

استان سطح در مسکن و بنا نهیزم در گوناگون مطالعات انجام  

ساختمانی مهندس نظام نیقوان نیتدو   

استان اي رسانه يها فرصت   

2800 نامه ئینآ و ساختمان شناسنامه وجود  

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

  . سازد می

مشکالت   

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

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

  ....و آشپزخانه،

  



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

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

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

% 50 میزان به منازل ایمنی بودن

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

   راهبردها) ب

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

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

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

%50 میزان به منازل

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

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

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

    مهندسین جامعه و مردمی نیروهاي

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

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

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

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

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

  اي حرفه و فنی آموزش مرکز و کار

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

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

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

    ها آن

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

  »سالم

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

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

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

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

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

  :2 هدف يها پروژه

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

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

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

 سال هر در  یرپذ آسیب شهروندان از% 10 مسکن تأمین بر نظارت.3
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   بدنی تربیت و تفریحات کارگروه

 نسبتاً وي اراد آزادانه، استی تیفعال حیتفر

 ماده در . خودی ابیباز وی نیبازآفري برا ختهیخودانگ

 حق کس هر« است آمده بشر حقوقی جهان هیاعالم 24

 محدود به ویژهه ب و دارد حیتفر و فراغت استراحت،

 همراهي ادواري ها یمرخص و کار ساعات معقول بودن

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

  کند می دوری شناخت ستیزي ها تیمحدود و کارها از

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . )!خرید حتی و موزه سرا، فرهنگ

ذینفعان   

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

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

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

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

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

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

  .ندارد اختصاص سالمت و زیست محیط

  

موجود تیوضعشاخص
مطلوب تیوضع

)استاندارد( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الیر10000  چهارم برنامه انیپا درالیر5592استان در نفر هری ورزش اعتبار سرانه

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

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

اتیه 50اتیه 43فعالی ورزشي هاأتیه تعداد

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

صفرنفر8611 سال دری ورزش صدمات اثر در ریم و مرگ تعداد

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

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

باشگاه 300باشگاه 175استان دری خصوصي هاباشگاه کل تعداد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مورد 30مورد 18استانی عیطبي هاگردشگاه تعداد

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

)استاندارد( 

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

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

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

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

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

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

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

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

سال در فرد هر دری مصرفي هانهیهز به درآمدزا حاتیتفر نسبت

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

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

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

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

استان تیجمع به استاني ها کتابخانه مطالعه سالني فضا سرانه

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

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

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

صفرنامشخصاستان تیجمع به سالم نای سرگرم به لیمتما افراد نسبت

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

%95%29استان در امنی حیتفري فضاها نسبت

%95%34استان در منیای حیتفري فضاها نسبت

صفرهاگاهح یتفر دری ناامن جادیا علت به شده ریدستگ افراد تعداد

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

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

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

نفر 50000نفر 8620000 سال دری ورزش مسابقات تماشاگران تعداد متوسط

صفر-ستیز طیمح بري شهر خارج حاتیتفر بیآس زانیم

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

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

   .است استاندارد مقادیر از بیش تلویزیون تماشاي و

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

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

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

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

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

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

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

  چهارم توسعه برنامه قانون 117 ماده

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

  )بدنی

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

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

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

   بیشتر وريبهره و اشتغال جهت در دولتی غیر و خصوص

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

   استان

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

  قزوین در دیگر

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

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

ساعت 3 میزان هب راهنمایی مدارس در ورزش ساعت قانون وجود   

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

  )هستند غیرفعال(

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

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

   تفریحی

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

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

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

 گردشگر و توریست جذب براي

مشکالت   

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

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

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

 کارگران و سالمندان در حیتفر

ها حل راه   

  راهبردي هاي هدف )الف

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

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

  )سبز فضاي سرانه شدن برابر

   راهبردها) ب

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

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف

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

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

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

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

   اعضا این توسط عملیاتی يها برنامه تدوین و کارگران اسالمی

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

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

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

   بدنی تربیت هاي دانشکده

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

 آن اجراي

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

  :2 هدف

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

  فعال تفریحات

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

  پارك ویژه

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

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

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

  گردشگري

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

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

    ها بسته بازاریابی همایش

   دهستان 46 و شهر 24 در» ورزشی تفریحی مرکز«براي شده طراحی مدل استقرار.6

 براي ویژه به( آن  استانداردهاي تدوین و) ورزشی و تفریحی( محله سبز پارك احداث براي ییاب مکان.7

  )زنان و سالمندان کودکان،
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 در  استفاده بال هاي زمین از استفاده با(  ها محله ورزشی تفریحی پارك احداث و منابع تأمین و مجوز اخذ.8

  )شهرها کلیه

    استان در تفریحات  عادالنه توسعه هماهنگی شوراي نامه آئین تصویب و تشکیل.9

   مرتبط مراکز از یکی در استان مردم ورزش و تفریحات شاخص پایش نظام استقرار.10

 قالب در بانوان سواري دوچرخه ویژه لباس و سواري دوچرخه توسعه براي مناسب دوچرخه طراحی.11

    مسابقه و جشنواره

   محلی صورت به هفته رد بار 3 روي پیاده براي  روي پیاده هاي گروه تشکیل.12

 نظام و  ها سازمان از یک هر در بدنی تربیت و تفریح امور در مجرب کارشناس جذب برنامه استقرار و تدوین.13

   ها آن پرداخت

ورزشی و تفریحی مراکز سیسأت براي عوارض و مالیات کاهش نامه آئین بر نظارت و رسانی اطالع تدوین،.14

 براي ویژه تسهیالت با دوچرخه ارایه و دوچرخه تولید کارخانه یا اه کارگاه ایجاد براي مجوز دو صدور.15

    بانوان و سالمندان و معلوالن جوانان،

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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   معنوي سالمت کارگروه

 سه حداقل معنوي سالمت تحقیقات تاریخچه که این با

 1998 سال در بهداشت جهانی سازمان ،دارد عمر دهه

 در سالمت ابعاد از یکی عنوان به راي معنو سالمت

 .کرد پیشنهادی اجتماع وی ذهن ،یجسم ابعاد کنار

 و ها ارزش ها، نگرش باورها،ي رو بري معنو دگاهید

 وی میوشیبي رو بر و دارد قیعم ریثأت رفتارها

 به بدن و فکري رو ریثأت نیا. گذارد یم ریثأتي ولوژیزیف

ی بررس مطابق. شود یم دهینامي معنوی تندرست نام

 مافوق اثرات و کیولوژیزیکونوروفیسا اجتماعی، حمایت بهداشتی، رفتارهاي قیطر چهار ازي معنو دگاهید ،متون

 ،يماریب از پیشگیري راتیثأت نیا جهینت. گذارد یم ریثأت  افرادی اجتماع وی روان ،یجسم سالمت بر )ناشناخته( طبیعی

 قاتیتحق در که است یدرمان_یبهداشت خدمات از استفاده زانیم کاهشو يماریب تر عیسر بهبود ،يماریب تحمل شیافزا

 و محدود اما متفاوت هاي مدل جامعه افراد یا و فرد معنوي سالمت تحلیل در. است شده داده نشان ها آن ارتباط مختلف

 معنوي رامو انجام زندگی، هدفمندي خداوند، به ایمان و توکل حیطه چهار گرفتن نظر در اما است شده ارایه نقد درخور

.هد می دست به را حیطه این وضعیت  از تري جامع نگاه اخالقیات رعایت نهایت در و جمعی و فردي مذهبی و

ذینفعان   

 علمیه، حوزه اسالمی، تبلیغات سازمان ،)معارف گروهو فقیه ولی گیدنماین، روانپزشکی گروه(پزشکی علوم دانشگاه

 .شهرداري و فقیه ولی نمایندگی دفتر رسانه، مربیان، و اولیا انجمن روانشناسان، انجمن جمعه، ائمه شوراي

  استانی و ملی حقایق   

 از برخی 1383 سال در کشور عمومی فرهنگ شوراي توسط ایرانیان فرهنگی هاي نگرش کشوري پیمایش براساس

: است زیر شرح به استان معنوي سالمت حیطه به مرتبط هاي یافته

هستند» گذشت« خصیصه داشتن رواج به معتقد% 2/79 قزوین مردم میان در .

7/84 %و صداقت رواج%  7/79 و است متوسط حد از کمتر یا متوسط حد در مردم انصاف دارند اعتقاد 

 زیادي درصد که معتقدند% 23 تنها .اندکرده برآورد متوسط از کمتر یا متوسط حد در را جامعه در راستگویی

.مانندمی پایبند خود قرار و قول به مردم از
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 6/61 %و تقلب معتقدند% 7/64 ،دانند می زیاد خیلی یا زیاد را جامعه در تضاد و دورویی میزان 

 در را چاپلوسی و تملق خصیصه رواج میزان% 80 حدود و دارد رواج جامعه در زیاد حد در کالهبرداري

.دانند می باال حد در جامعه

2/42 %یا( زیاد اهمیت مردم% 90 حدود و انددانسته جامعه مهم کالتمش از یکی را دین به توجهی بی 

.دهستن قائل مذهب موضوع براي) زیاد خیلی

حد در را زندگی در خود موفقیت% 47 به نزدیک و دانند نمی موفق زندگی در را خود مردم% 12 حدود 

 آدم و واقعی دیندار توانندنمی مردم امروز که موافقند نظر این با مردم% 63 در .کنند می ارزیابی متوسط

. دهند تشخیص هم از  را  ریاکار و متظاهر

است زندگی مشکالت بر غلبه هايراه بهترین از یکی ایمان و دین معتقدند مردم% 80 از بیش.

کنندمی کمک طلب  خدا از اوقات اکثر یا همیشه مردم% 94 از بیش.

کرد نخواهند فرقی یا و شده تر مذهبی غیر یا مردم آینده سال 5 در معتقدند مردم% 88 از بیش .

اند داده انجام همیشه را خود دینی واجب اعمال مردم از درصد دو و پنجاه.

 یا و گاههیچ مردم درصد چهار و شصت. کنندمی شرکت جماعت نماز در اوقات اکثر یا و همیشه% 25 تنها 

.دانندمی مذهبی کم میزان به را خود ممرد% 12 حدود و اندکرده شرکت جمعه نماز در ندرت به

دارند متوسط اعتماد% 30 و اندك اعتماد روحانیت به مردم% 24 حدود.

و سال 50 باالي سنین در .هستند قائل سیاسی مسائل براي) زیاد خیلی یا( زیاد اهمیت مردم% 45 حدود 

  %).3/34 و% 1/37 بترتیب( است ترپایین درصد این سواد بی افراد

  استان مهم يها فرصت رخیب  

 سالمت به اجتماعی مثبت رویکرد ،اطالعات  متخصص، و متعهد انسانی منابع  مناسب، فیزیکی ساختارهاي وجود

  : است زمینه این در استان مهم يها فرصت از زیر موارد شامل اجتماعی تسهیالت  و معنوي

باشند معنویت مبانی نشر براي سبیمنا بسیار محل تواند می که متعدد مذهبی اماکن مساجد، وجود.

قزوین استان قوي علمیه حوزه وجود 

آسیا کودکان رشد و همیاران گروه مثل نهاد مردم هاي سازمان

امام المللی بین و پزشکی علوم هاي دانشگاه در رفتاري علوم هاي زمینه در وصاحبنظران متخصصان وجود 

).ره(خمینی
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و سجادیه صحیفه البالغه، نهج قرآن،(اسالم ندی در عمیق اطالعاتی ذخایر وجود.(...

استان مردم میان در عمیق معنوي _مذهبی گرایشات وجود 

هستند معنوي هاي زمینه در اطالعات دریافت نیازمند بالقوه که دانشجویی وجمعیت ها دانشگاه .

معنوي سالمت در مؤثر يها سازمان میان هماهنگی ایجاد امکان 

جامعه در معنوي رفتارهاي کردن نهادینه براي مختلف هاي کلتش ایجاد امکان 

جامعه بودن جوان 

جامعه در معنوي هاي فعالیت براي بکر هاي زمینه

مشکالت   

 در خرافی رفتارهاي برخی رواج فرزندان، معنوي تربیت در ها خانواده ضعف شهروندي، حقوق با مردم آشنایی ضعف

 مسائل در افراد سؤاالت و ابهامات به جوابگویی ضعف معنوي، هاي آموزه از اتخراف تفکیک در مردم ضعف رسانه،

 به التزام کمبود رسمی، آموزشی نهادهاي در معنوي _ دینی هاي آموزه دهندگان آموزش  در ضعف دین، و معنویت

 ضد و ها رزشا از مردم شناخت کمبود عبادات، و معنویت ثمرات درك در ضعف ض،یفرا انجام در تزلزل و عبادات

.نوالؤمس وگفتار رفتار میان در تناقض وجود ،ها ارزش

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

  

  کنونی وضع% 20 به استان مردم معنوي سالمت سطح افزایش :1392 سال در اثر سطح در بخش مهم شاخص

  بستري و  سرپایی بیماران به معنوي سالمت خدمات ارایه خدمتی بسته استقرار: 1 هدف

  استان ینمسؤول پاسخگویی از مردم رضایت افزایش: 2 هدف

  کنونی برابر دو میزان به معنوي سالمت اصول از استان مردم% 100 آگاهی افزایش: 3 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و
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   ها پروژه) ج

  :1 هدف

  بستري و  سرپایی بیماران به معنوي سالمت خدمات ارایه خدمتی بسته استقرار 

 برنامه پایان در و  برنامه اول سال در معنوي خدمات ارایه از  بیماران رضایت سنجش.1

    بستري و سرپایی  معنوي سالمت خدمات ارتقاي خدمتی بسته پایلوت و تدوین.2

 خدمتی بسته استقرار فرایند در خدمات گاندهند ارایه  هتوجی و آموزش.3

!!آن بر نظارت و  دولتی بخش در  بیماران به معنوي خدمات  ارایه نظام استقرار  عمل دستور تدوین.4

    : 2 هدف

  استان ینمسؤول پاسخگویی از مردم رضایت افزایش

 )وسیع پوشش به بروشور و بورد لبی تیزر، 20( رسانه طریق از شهروندي حقوق آموزش و تصویب و تدوین.1

)ویژه روزنامه و تلویزیون رادیو، اي دوره برنامه( رسانه طریق از استان ینمسؤول پاسخگویی نظام ایجاد.2

  :3 هدف

  کنونی برابر دو میزان به معنوي سالمت اصول از استان مردم% 100 آگاهی افزایش 

 آخر سال در آن ارتکر و اول سال در استان مردم معنوي سالمت وضع سنجش.1

 و خدمتی بسته تصویب و بررسی ،معنوي سالمت ارتقاي و آموزش بخشی بین همکاري شوراي تشکیل.2

  ها دوره این گذراندن کردن مند قانون

  مردم به آموزش و استدالل تهیه ،معنوي سالمت با متضاد و رایج خرافات مورد در مطالعه.3

  استان سطح در مختلف متخصصین مشارکت با معنوي سالمت اي مشاوره خدمات مراکز توسعه.4

   معنوي سالمت  اي مشاوره خدمات و گویا تلفن ایجاد.5

 معنوي سالمت اصول مورد در... و روحانیون معلمان، ویژه آموزشیي  بسته اجراي و تدوین.6

    مکتوب يها رسانه از آن مجدد انعکاس و تلویزیون از معنوي سالمت مورد در سریالی برنامه تدوین.7

 يها سمن کلیه آموزش و روانشناسان و پزشکان روحانیون، مشارکت با مرتبط معنوي سالمت سمن تشکیل.8

 استان

 مشارکت دفتر طریق از اي دوره صورت به )معنوي سالمت با ارتباط در( سالم زندگی اصول پمفلت.9

!!مختلف واسط يها گروه براي مردمی
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  انرژي و زیست محیط کارگروه

 زیست عوامل جامعه افراد رفتار و کیژنتی عامل کنار در

 میر و مرگ و بیماري مسببان مهمترین از یکی محیطی

 به توجهی بی در ها انسان رفتار اصلی نتیجه پنج. است

 آلوده، خاك آلوده، آب  از است عبارت زیست محیط

 کشاورزي،( آلوده غذایی محصوالت آلوده، هواي

 و آلودگی این. جنگل تخریب و) شیالت و دامی

 و  عروقی قلبی بیماري  کودکان، رشد اختالل تخریب

  وبا، پوستی، يها ي بیمار ها، سرطان تنفسی،

 و محیطی زیست مشکالت پاي رد یافتن. دارد پی در را چشمی يها ي بیمار و مادرزادي عوارض ایمنی، يها ي بیمار

 دامپروري، و کشاورزي: کند می حوزه شش اتاثر بررسی به مجبور را دانشمندان خود تحلیلی شکل در ها آلودگی علل

 و ها زیرحیطه اصلی هاي حیطه از کدام هر. انرژي کاربري و ها ساخت زیر ایجاد بازیافت، جهانی، تغییرات صنعت،

. پرداخت منطقه هر کلی زیست محیط ارزیابی به توان می ها آن استخراج با که گیرد می دربر را ییها شاخص

ذینفعان   

 بهداشت مرکز بازیافت، سازمان کشاورزي، جهاد صنعتی، هاي شهرك شرکت صنایع، کل اداره زیست، حیطم سازمان

 ارشاد و فرهنگ سازمان ،بهداشت دانشکده روستایی، آبفاي شهري، آبفاي روستا، و شهر اسالمی شوراهاي استان،

 مراکز و استان هايبیمارستان بهداشت بر نظارت واحد آموزي، سواد نهضت پرورش، و آموزش سازمان اسالمی،

 دامپزشکی، سازمان سیما، و صدا البرز، صنعتی شهر خانه تصفیه نفتی هاي فرآورده پخش شرکت استان، پرتونگاري

   .استانداري فنی دفتر و استان دادگستري گردشگري، سازمان اسالمی، تبلیغات سازمان

  استانی و ملی حقایق   

است رسیده 67 رتبه به تنزل با 2008 سال در جهان کشور 149 بین در ایران محیطی زیست عملکرد رتبه.

سطح اگر ،یجهاني ارهایمع اساس بر. استی جهان زانیم برابر 10 شمال،ي ها جنگل در خاك شیفرسا 

  .بود خواهدی بحران کشوری طیمح ستیز تیوضع باشد، کشور خاك درصد 25 از کمتر ها جنگل

است انقراض معرض در رانیاي جانور وی اهیگ گونه هس و پنجاه و ششصد و هزار دو .  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

4/1 واسطه به جهان در ریوي يها ي بیمار کل% 2 و ها ناتوانی درصد 4/0 و ریم و مرگ موارد کل درصد 

  . )بهداشتی جهان سازمان( است هوا آلودگی

مورد 1133 آسیا رهقا در 2005 سال در داده رخ وباي مورد 6824 از ،بهداشت جهانی سازمان گزارش مطابق 

  ایران ،بهداشت جهانی سازمان همچنین. است شده منجر مرگ به مورد 11 در و بوده ایران کشور به مربوط آن

.استی بوم ها آن در وبا بیماري که کند می بندي تقسیم کشورهایی جزو  را

تریل 27000 مقدار 1382 سال دري ا جاده حادثه مورد کی در تنها MTBE  شد وارد ستیز طیمح به خالص. 

 آن بهی افزودن مواد و باتیترک نیا با طیمحی آلودگ باعث زینی نفتي ها فرآورده حملي تانکرهاي شستشو

.گردد یم

لتمی سم بیترکي حاو که شود یم دیتول لجن تن 2ی ال 5/1 نیبنزي نگهدار مخازن ازی روبیال هر در 

 اختصاصی نفتي ها فرآورده پخش وي نگهدار ازی اشني ها یآلودگ کنترلي برا .است اتر لیبوت ویترس

ي تانکرها در جرقه ضدي هاپمپ نصب و ینفت مواد حملي تانکرهاي شستشوي برا مخصوصي ها گاهیجا

  .است الزمی واژگون از پسی نفت مواد عیسري آورجمعي برا نفتکش

 ریغ طور به بقیه و هیتخلی نیمع نمکا در آن تن 13 تنها سال در شده دیتولی صنعت پسماند تن هزار 102 از 

  .شود یم دفعی اصول

شود یم داده نسبت زبالهي آور جمع به درصد 65 تا موش و درصد 90 تا مگس ریتکث و رشد .  

450 تا ها ن آ شیره و کیلومتر 32 حدود در مسافتی ماه 6 مدت در دفع، اماکن دری گاه نباتی آفات دفع سموم 

  .کند یم طی را متر

مواد و عناصر از گستردهی فیط که استاني دیتول وی صنعت واحد 2600ي پسماندها تیریمدي راب تاکنون 

 ،يرو سرب، از باال ریمقادي دارا پسماندها نیا. است نشدهي فکر دارند دخو در را خطرناك وی سم

 در نیز تناس و کلري تر دکربن،یتتراکلر ،کلروفرم تولوئن، رینظیی ها حالل. است کلین و کروم وم،یکادم

  .است فراوان ها آن

فاضالب خانه هیتصف پوشش در ای هیتصف ستمیسي ادار واحد 500 فقط استان دری صنعت دیتول واحد 2600 از 

  . است

آن مکعب متر هزار  50فقط روز، در شده تولید صنعتی فاضالب مترمکعب هزار 80 تا 70 از استان کل در  

  .شود یم ستیز طیمح وارد هیبق و تصفیه
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ساعت 2347 قزوین سیماي 1385 سال در. ندارد وجود محیطی زیست زمینه در استانی ي نشریه هیچ 

  .است نداشته جایگاهی زیست محیط و سالمت میان این در که داشته تولید با مرتبط موضوع 10 در برنامه

ندیآ ینم حساب به پسماند کشاورزي زائدات استان، عمومی فرهنگ در .

50000 روزانه. دارد وجودی خدمات واحد 1000 از شیب وی صنعت واحد 500  قزوین نعتیص شهر منطقه در 

 شهر ،سبب همین به. شود می منتقل خانه هیتصف به هیتصف براي و دیتول عیصنا نیا در فاضالب مترمکعب

.است مواجه خانه هیتصفدر) لجن(رسوبات تن 2000 از شیب تجمع با ،سال هر قزوین

دانشگاه توسط شده ارایه آمار مطابق. شودی نم اعمال فاضالب دفع يبرا مدیریتی هیچ ییروستا مناطق در 

 دفع اصولی صورته ب را خود پسماندهاي روستایی خانوارهاي ،موارد درصد 2/67 در قزوین پزشکی علوم

  .کنند ینم

از یکی فاطراي ها قنات به آن فاضالب وهدایت دستانیبي ساز الکل کارخانه فاضالب زنندهي بو 

  . است محیطی زیست مشکالت

 را ها ونیکات و ها ونینآ فقط شرب؛ي برا نه کند می تأمین آب يکشاورز مصارفي برا ،آب تأمین شرکت  

 اتیخصوص نیهمچن و نیسنگ فلزات وی نبات آفات دفع سموم زانیم نه کند میي ریگ اندازه

  .را  ها آب کیولوژیکروبیم

اند شده خارج مدار از ها آن در تراتین زاتیم بودن باال لیدل به چاه حلقه 10 تعداد 1386 سال در.  

است نگرفته صورتی قیتحق استانی آب منابع در تراتین زانیم رفتن باال منشاء تعیین براي .  

زیرا. است کیآب دري رو و مس معدن ،استان دری آب منابعی آلودگ مسببی عمراني ها تیفعال نیتر عمده 

.دارد قراري متر 3 عمق در و است کم اریبس منطقه نیا در آب بهی دسترس سطح

خصوصاً دارند،ی عفوني پسماندها موقتي نگهدار گاهیجا نظر از متعدد مشکالتی دولتي ها مارستانیب 

 ستمیسي دارا استاني ها مارستانیب از کی چیه زهرا نیبوئ مارستانیب از ریغ به .ییرجا دیشه مارستانیب

 شبکه به ای و شود یم جاذبي ها چاه وارد اي یا هیتصف چیه بدون ها آنی عفون فاضالب و ندنیست خانه هیتصف

  .یابد می انتقال

دری اطالعات گونه چیه که دارد وجود استان دری خصوصی درمان مرکز و شگاهیآزما مطب، 1200 حدود 

 جمعي برای مشخص برنامه چیه .ندارد وجود ها آن در شده دیتولي پسماندها تیفیک و تیکم خصوص
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 وي آور جمعی خانگي ها زباله همراه به ها آني ها زباله و ندارد وجود ها آن دري دیتولي پسماندها دفع وي آور

.شود یم دفع

 دفع وي آور جمعي باال نهیهزی درمان مراکز در پسماندها حیصح تیریمد در موجود مشکالت نیمهمتر 

 فقدان و استان در ها مارستانیب بودنی میقد و )پسماند لوگرمیک هري ازا به تومان 150(یعفوني ها زباله

 فاضالب خانه هیتصف احداث و پسماندها موقتي نگهدار مناسبي ها گاهیجا احداثي برای کافي فضا

  .است

سموم زانیم .است مجاز حد برابر چندبن البرزی صنعت شهر خانه هیتصف پسابی کروبیمي ها شاخص زانیم 

 در پساب نیا هیتخل علت به.است شده ارزیابی باال بسیار شده ادی خانه هیتصفی خروج دری نبات آفات دفع

.است شده گزارشی نبات آفات دفع سموم و نیسنگ فلزات از ییباال ریمقاد ،اطرافي ها چاه

ندارد متولی آن تصفیه لیکن و هاست شهرداري وظایف جزو ها آب روان آوري جمع ،کشوري قوانین مطابق .

 از. شوند می آسفالت فنل و MTBE نظیر خطرناك هاي آالینده  از پر ها خیابان سطوح شستشوي با ها آب نروا

  . شود می استفاده هاباغ و مزارع آبیاري براي موارد بیشتر در استان در جاري هاي آب  روان

است غیراصولیی عفون  يها ي بیمار به مبتال حیوانات الشه ساختن معدوم .  

و فقر گسترش کشاورزي، محصوالت تولید کاهش ،سال در شویی خاك تن 20 حدود نتیجه قزوین استان در 

 در قارچی سموم میزان افزایش سبب خاك شتریب آلودگی. است استان در سالمتی هاي شاخص کاهش

  . شود میي کشاورز محصوالت

از شده خارج معلق ذرات غلظت. است استان در هواي ها ندهیآال نیمهمتر ازیی تنها به کیآب مانیس کارخانه 

  .است استاندارد برابر 98/5 کیآب مانیس کارخانه

میزان موارد درصد 2/31 در .است شده برابر 27 استان در 1385 و 1380فاصله دري موتور لیوسا تردد 

 شورک استانداردهاي مطابق. است بوده مجاز حداکثر از بیشتر نقلیه وسایل اگزوز از خروجی مونواکسیدکربن

 حداقل مترو کیلو هر در گرم 2/2 تا 4/7 نقلیه وسیله نوع به بسته اگزوز خروجی در منواکسیدکربن میزان

   .است کیلومتر هر در گرم 99/1 تا 5/0 بین NOX  +HC میزان

است شده گزارش استاندارد مجاز حد برابر 824/3 تا آبیک شهر هواي در معلق ذرات میزان .  

سطح. رسدی م بلیدس 100 از شیب بهي شهر نقاط ازی بعض در است بلیدس 55 که وزر در صدا مجاز حداکثر 

  . است شده گزارش عیصنای بعض از دسیبل 120 تراز
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80 %درصد% 17 فقط.دارند دسترسی روستایی فاضالب و آب شرکت آب خدمات به روستایی جمعیت 

 شبکه پوشش تحت وستاییر جمعیت.دارد قرار فاضالب آوري جمع شبکه پوشش تحت شهري جمعیت

  .نیستند فاضالب آوري جمع

زمینه  اورانیوم معدن سنگ انتقال و استخراج به مربوط هاي فعالیت و الموت منطقه در اورانیوم معدن وجود 

. است ساخته مهیا ساز یون پرتوهاي کننده ساطع عناصر به را خاك و آبی منابع گیاهان، زیست، محیط آلودگی

 در آن نتایج هشدانجام  اگر و نگرفته صورت باشد استان در شده یاد معدن اثرات دهنده ننشا که ايمطالعه

 درصد 40 در تنها. دارد وجود پزشکی واحد یک و پرتونگاري واحد 42 تعداد استان در.نیست دسترس

  .اند مطلوب حفاظتی شرایط داراي پرتونگاري مراکز موارد

جوي وضعیت و انسانی هاي گاه سکونت  موقعیت به نسبت صنعتی هاي شهرك یابی مکان حاضر حال در 

   .شود می هوا هاي آالینده گسترش سبب نتیجه در و نیست درست

استان کشت زیر سطح کل به توجه با که رسیده مصرف به کود تن 89415 قزوین استان در 1386 سال رد 

 کودهاي شامل شده یاد ارقام تهالب. است شده مصرف کود تن 34/3 هکتار هر برابر در) هکتار 98450(

. نیست خصوصی بخش شده توزیع

خانه هیتصف شده هیتصف پساب کدورت زانیم. است فعال خانه تصفیه داراي شهر 2 تنها استان شهر 23 از 

  .شود می گزارش مجاز استاندارد برابر 2 به کینزد نیقزو شهر

داردي صعود ریس استانی دنیآشام آب هايچاه آلودگی روند.  

محیط زمینه در استانی حقایق طوالنی فهرست و ذینفعان با مصاحبه و کارگروه گزارش هاي بررسی طبق 

 محیط مسائل به توجه عدم موارد از برخی در و توجهی بی کشور يها ي بیمار بار قطعی علل از یکی زیست

  .شود می چندان دو قزوین مانند اي توسعه حال در هاي استان در موضوع این اهمیت. است زیست

  استان مهم يها فرصت برخی   

است شده چاپ آموزي سواد نهضت توسط مردمي سازآگاه و ستیز طیمح نهیزم در کتاب چهار.

28000 دارند سن سال 40 تا 20 نهضت نیمخاطب سوادآموز.  

آموزان دانش براي 1386 در استان مدرسه 6 در محیطی زیست مهارت طرح اجراي  

اصفهان و رازیش دری خانگي پسماندها عدف موفق تجربه   
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پسماندهاي نهایی دفع و حمل و آوري جمع نگهداري، .پزشکی پسماندهاي اجرایی مدیریت عمل دستور 

   .پذیرد انجام ویژه شرایط تحت باید بیمارستانی

محیطی زیست پیوست( صنایع محیطی زیست ارزیابی نامه آئین(  

پسماندها مدیریت قانون   

زیست محیط زمینه در اساسی ونقان 50 اصل   

يکشاورز رونق جهت دری خانگ فاضالب خانه هیتصف پساب از استفاده امکان  

يانرژ مصرف کاهش و موجود آب منبع از استفاده و طالقان سد وجود  

یخانگ فاضالب هیتصف امکان و البرزی شهرصنعت خانههیتصف وجود  

ی دام تفضوال از استفاده امکان و کمپوست کارخانه وجود  

پساب انتقال در آن از استفاده امکان و نیقزو دشت دری آبرسان کانال وجود   

آبفا شرکت در ستیز طیمح معتمد آب شگاهیآزما وجود  

آبفا شرکت در فاضالب شگاهیآزما وجود   

مشکالت   

: مانند( ندازندا می مخاطره به را زیست محیط که عواملی مدیریت بر ناظر قوانین اجراي در ضعف یا نشدن اجرا

 ولگرد هاي سگ صوتی، آلودگی و هوا آلودگی روستایی، و شهري هاي فاضالب صنعتی، پسماندهاي و ها فاضالب

 غیراصولی دفع و زیست محیط هاي الزام نکردن رعایت سبب که کشاورزان و مردم اعتقادي بی و مساعد نا رفتار...)  و

 در ساختمانی هاي نخاله تخلیه ،روستایی هاي زباله معابر، و محیط لودگیآ یا صدا تولید شود؛ می پسماند و ها فاضالب

 جمع شبکه به شهري جمعیت% 80 نداشتن دسترسی دلیل به جذبی چاه وجود استان، سطحی هايرودخانه نزدیکی

 آب تأسیسات نگهداري و برداري بهره متولی نبود شود؛ می زیرزمینی هاي آب کیفیت کاهش موجب فاضالب آوري

 داده افزایش استان در را آن از ناشی يها ي بیمار و آب آلودگی خطر که) روستا 212( استان روستایی جمعیت از% 20

.شود می اعالم آلوده مناطق این شرب آب هاي نمونه% 50 به نزدیک که طوري به. است
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ها حل راه   

   راهبردي هاي هدف )الف

 و ها فاضالب اصولی دفع(  محیطی زیست اصول رعایت زمینه در  انکشاورز و  مردم% 50 رفتار تغییر: 1 هدف

  )پسماندها

  قزوین استان صنعتی هاي مجتمع و ها شهرك صنایع، در شده تولید صنعتی هاي فاضالب% 20 تصفیه: 2 هدف

  استان در کنونی وضعیت% 50 میزان به  ها خانه درون آلودگی و صوتی آلودگی هوا، آلودگی کاهش: 3 هدف

  نفر 150 از بیشتر جمعیت با ي روستاها% 20  و  شهري فاضالب تصفیه  سیستم به قزوین تجهیز: 4 فهد

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج 

  : 1 هدف يها پروژه

)پسماندها و ها فاضالب اصولی دفع(  محیطی زیست اصول رعایت زمینه در  کشاورزان و  مردم %50 رفتار تغییر

 استان در  کشاورزي محیطی زیست الزامات و قانونی نواقص کشاورزان، رفتاري موانع مطالعه.1

    آن سازي عمومی برنامه تدوین و »زیست محیط حافظ کشاورز«  الزامات منشور تدوین.2

   آن استقرار و اول سال در کشاورزان زیستی محیط رفتار بر نظارت و تشویق سازي، آگاه مهنا آئین تدوین.3

 شهروند« تکالیف منشور تدوین و قزوین زیست محیط حفظ در استان شهروندان نامناسب رفتارهاي مطالعه.4

   »زیست محیط حافظ

 دفتر مکتوب، يها رسانه ،تلویزیونی برنامه مانند گوناگون هاي راه از »سالم زندگی منشور« ترویج.5

    مردمی هاي مشارك

  زیست محیط حافظ شهروند منشور مفاد برخی رعایت براي اجتماعی تسهیالت ایجاد.6

 جریمه تعیین و شهرها از یک هر در ساختمانی هاي نخاله و پسماندها تخلیه براي مناسب مکان تعیین .7

   متخلفان براي سنگین

 در آن ریزي برنامه و استان  شهرهاي و صنعتی هاي مجتمع و ها شهرك در کاشت براي نیاز مورد نهال محاسبه.8

 مردمی مشارکت دفتر
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  : 2 هدف يها پروژه

قزوین استان صنعتی هاي مجتمع و ها شهرك صنایع، در شده تولید صنعتی هاي فاضالب% 20 تصفیه

 »زیست محیط حافظ صنعت« تکالیف منشور تدوین.1

 بخش در موجود هاي شبکه طریق از» زیست محیط حافظ صنعت« منشور یفتکال و آموزشی برنامه تدوین.2

   مجوز صدور هاي گلوگاه و ها رسانه صنعت،

 مقررات اصالح براي صنایع صاحبان مشارکت با فاضالب تصفیه سیستم استقرار راهکارهاي و موانع بررسی.3

 سازي آگاه و نظارت تشویق، نظام( زیست محیط و بنایی زیر امور کارگروه دو در آن تصویب و موجود

  )صنایع

   هزینه برآورد و صنعتی هاي فاضالب تصفیه نوین سیستم استقرار براي سنجی امکان.4

   استان اولویت در صنایع از% 20 براي برنامه اول سال پایان تا نیاز مورد بانکی تسهیالت ایجاد.5

 برنامه اجراي و استان در گراز و موش ولگرد، هاي سگ مدیریت وظایف تقسیم و هماهنگی برنامه تدوین.6

 عملیاتی

  :3 هدف يها پروژه

 استان در فعلی% 50 میزان به  ها خانه درون آلودگی و صوتی آلودگی هوا، آلودگی کاهش 

 پیگیري و پایش پرونده تشکیل و  هوا يکننده آلوده صنایع شناسایی.1

 آن بر نظارت عملیاتی مهبرنا و استان در هوا آلودگی کنترل اجرایی نامه آئین تدوین .2

 براي انتظامی نیروي با بخشی بین همکاري و استان هاي شهر کلیه در خودرو فنی معاینه مراکز اندازي راه.3

  آن کنترل

   مداخالت اجراي و آن عوامل شناسایی و شهري ازدحام پر مناطق در صوتی آلودگی میزان گیري اندازه.4

 و حیوانات فضوالت از استفاده و سیگار ویژه به خانه درون آلودگی کاهش  اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.5

 روستا و شهر اسالمی شوراي توسط ها روستا در گاز و نفت به دسترسی بهبود

 دیگر مشارکت با زیست محیط سازمان توسط..... و خاك، هوا، آلودگی از مراقبت نظام استقرار و طراحی.6

ها دستگاه
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  :4 هدف يها پروژه

 نفر 150 از بیشتر جمعیت با يروستاها% 20  و  شهري فاضالب تصفیه  سیستم به قزوین زتجهی 

 زمانی مالی، برآورد ملی، و جهانی تجربیات شامل( قزوین شهري فاضالب شبکه ایجاد سنجی امکان پروژه.1

 )موانع و

   ناظر و پیمانکار انتخاب و فراخوان مالی، منابع تأمین براي طلبی حمایت.2

   روستایی فاضالب تصفیه سیستم به نفر 150 از باالتر جمعیت با روستاهاي تجهیز.3

   روستایی مناطق در عادي پسماندهاي مدیریت جامع برنامه تدوین.4

 و مسکن سازمان و ها شهرداري توسط جدیداالحداث هاي ساختمان در فاضالب خانگی انشعاب نصب الزام.5

 مهندسی نظام

  
  
  

  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  )غذا( دامپروري و کشاورزي روهکارگ

یی غذا بهداشت وی منیا و ستیز طیمح حفظ امروزه

 ها افتهی. دهد می تشکیل را بشر مهمي ها چالش ازی کی

 درصد 90 ،آفات دفع سموم درصد 60 دهند یم نشان

 زا سرطان ها کش حشره درصد30 و ها کش قارچ

 ازی کی یستیزي کشاورز محصوالت دیتول. هستند

 وی منیا ،ستیز طیمح حفظ دیجدي اراهبرده

 ازی ستیزي کشاورز فیتعر. استیی غذا بهداشت

 نیا دری همگ اما است متفاوت گرید کشور بهي کشور

 در کهي کشاورز محصوالت دیتول دری نبات آفات دفع سموم ویی ایمیشي کودها مصرف حداقل دارند  توافق مفهوم

 داریپا تعادل جادیا به و باشد آن ازی منطق و متعادل استفاده و عتیطب چرخه بای انساني ها تیفعال سازگار تعاملي راستا

 جات، میوه به مردم ناکافی دسترسی ،نشده ریزي برنامه و غیرعلمی کشاورزي نتیجه. شود منجر وخاك آب پایه درمنابع

 کشاورزي، محصوالت در زا سرطان  باقیمانده سموم بودن زیاد ،)سالم تغذیه( سالم گوشت و لبنیات ،سبزیجات

 خواهد دامداران و کشاورزان يها ي بیمار و آب و زیست محیط آلودگی مشترك، عفونی يها ي بیمار تقلبی، مواد وجود

 ،)کیفی اثر( باقیمانده سموم کشاورزي، بر نظارت و تولید نظام  بررسی به است الزم حیطه این تحلیل در. بود

 دارویی، گیاهان کشاورزي، کارکنان سالمت ارگانیک، محصول تولید ب،تقل انسان، و دام مشترك يها ي بیمار

. شود پرداخته) کمی اثر(کشاورزي ضایعات و دامی و گیاهی يها ي بیمار غذایی، مواد توزیع و نگهداري

ذینفعان   

 سازمان ،یدامپزشک کل اداره پزشکی، علوم دانشگاه داروي و غذا و بهداشتی هاي معاونت کشاورزي، جهاد سازمان

 کل اداره استاندارد، کل اداره پزشکی، علوم دانشگاه تغذیه کارشناسان و استادان بهداشت، دانشکده روستایی، تعاون

 و کشاورزي هاي اتحادیه زیست، محیط حفاظت کل اداره طبیعی، منابع تحقیقات مرکز ،کشاورزي يها سمن گمرك،

 سازمان تاکستان، و قزوین آزاد دانشگاه طبیعی، منابع کله ادار ،مرتبط صنوف و صنایع بازرگانی، سازمان دامداري،

  .و آموزش و پرورش ها رسانه ،استان دری دامپزشک نظام وي کشاورزی مهندس نظام ی،یروستا تعاون
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  استانی و ملی حقایق   

50% به هیبق و اند یصنعت پروانهي دارا ها يگاودار% 7 وي گوسفنددار صنعت درصد 6 تا 5 ها، يمرغدار 

 جهانی میانگین( باشد یم 75/0 رانیا دري کشاورز ونیزاسیمکان بیضر .شوند یم ادارهی سنت صورت

.)است درصد 4 تا 2 پیشرفته کشورهاي براي و 25/1

14ي باکتر و روسیو و قارچ :زند یم بیآسي کشاورز محصوالت% 35 بهی کیولوژیب عوامل ما کشور در%، 

 غذایی محصوالت به مردم دسترسی کاهش باعث کار این .%80 هرزي ها لفع، %13 آفت و حشرات

  .شود می

محصوالت % 5/6 ،یباغي ها فرآورده% 1/28 ،یزراع محصوالت% 8/16ي کشور آمار نیآخر اساس بر 

 جهینت در دیتول افت. رود می نیب از مصرف تا دیتول مختلف مراحل دری التیش محصوالت %7، وریط و دام

 در غذایی مواد به دسترسی کاهش موجب نیز این .است داتیتول% 30 درحدود کیولوزیب عوامل

  .شود می ها جمعیت

پرورش در داروها مصرف ازی قیدق آمار.است شده مصرف سم تریل 6/1 هکتار هر برابر در 1385 سال در 

ی آلودگ ،ریش کارخانجات بهی لیتحوي رهایش% 10 که دهدی م نشان ها یبررس. ندارد وجود وریط و دام

.دارند اردیلیم در قسمت 5 از شیبی ج نیلیس یپن% 1 و بتاالکتامات

کمبود مرتبط، بهداشتی تخلفات و برابرجرائم در و نظارتی هاي دستورعمل و قوانین ،استانداردها ضعف 

 کشوری دامپزشک نیقوان 0است مشهود کارخانجات بر ناظر بهداشتی نمسؤوال ضعف و نظارت براي بازرس

 صفحه 2000 حدود که هلند کشور مقابل در مشابه قوانین با را آن توان می ولی است شده خالصه  صفحه 3 در

  .کرد مقایسه ،است

شود نمی تولید استان در) زیستی کشاورزي محصول( ارگانیک محصول هیچ.  

زا سرطان اه کش حشره درصد30 و ها کش قارچ درصد 90 آفات،  دفع سموم درصد 60 دهند یم نشان ها افتهی 

 و ستیز طیمح حفظ دیجدي راهبردها ازی کی یستیزي کشاورز محصوالت دیتول بنابراین؛ باشند یم

  . استیی غذا بهداشت وی منیا

ي کشاورز با ارتباط در ها مرگ% 40 باًیتقر آمریکادر  .است مشاغل ریسا برابر دوي کشاورز در مرگ سکیر

. نداریم آماري ایران در ؛است
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دری حت و دارندی اهیگ أمنش ،استفاده موردي داروها درصد 50 از شیب شرفتهیپي کشورها در ضرحا حال در 

 همین به و داراست را میاقل 11 ایدن میاقل 13  از رانیا کشور. رسد یم زین درصد 70 به رقم نیا کشورهای برخ

 کشت وي بردار بهره  نظر از نآ گونه 200 حدود که شود می اعالم گونه 1500 حدود کشوریی دارو اهانیگ لیدل

 دری اهیگ أمنش باي داروها سهم است قرار بهداشت وزارتي ها برنامه اساس بر. دارد قرار توجه مورد دیتول و

ی کوهستان ویی هوا و آب تنوع با نیقزو استان. ابدی شیافزا کشور ودجموي داروها کل درصد 15 به رانیا

  .دارد را هکتار 1000 تا کشت ریز سطح شیافزا تواني دیتولي ها شرکت وجود و آن وسعت درصد 60 بودن

  استان مهم يها فرصت برخی   

استان دری دامپزشک نظام وي کشاورزی مهندس نظام جودسازمانو

ی دام وي کشاورز مشکالت مطالعه براي استان در دام امور وی عیطب منابع وي کشاورز قاتیتحق مرکز  

دارند مهم اریبس نقشی یغذا موادي بند بسته در که استان دری لیتبد عیصنا دوجو.  

همکار وی پزشک علوم دانشگاهي دارو و غذا معاونت ،یدامپزشک استاندارد، کل ادارهي ها شگاهیآزما وجود 

  .استاندارد کل اداره

استان در مستقري ها سردخانه و انبارها وجود  

کشور به سبتن استان در وریط و دامی صنعتي واحدها درصد بودن باال  

وانیح و انسان نیب انتقال قابلي ها يماریب کنترل به کمک در توانمند  یخصوص بخش وجود  

یدامي ها يماریبی برخ صیتشخ برايی دامپزشک کل اداره شگاهیآزما  

يکشاورز جهاد در آموزش مرکز وی مردمي ها مشارکت و جیترو تیریمد وجود  

یدام خامی یغذا مواد وعرضه د،حملیتول بر ارتنظ برايی دامپزشک دری نظارت ستمیس وجود.  

مشکالت   

 و تولید نظام بودن سنتی  تقلب، و اي فله تولید دامی، و کشاورزي محصوالت در سموم مانده باقی بودن باال احتمال

 ی،یغذا ادمو آلودگی و فساد بودن باال استان، در وحیوان انسان بین انتقال قابل هاي بیماري شیوع بودن باال توزیع،

 روزآمدنبودن و نظارتی هاي دستگاه بین هماهنگی عدم دامی، و کشاورزي بخش کارکنان و برداران بهره سالمت

 در ارگانیک محصوالت تولیدات نشدن نهادینه  گیاهی، يها ي بیمار ،انبارها نبودن کافی و ضایعات بودن باال  قوانین،

  .ییارود گیاهان فرآوري و کشت ناکافی توسعه استان،
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ها حل راه   

   راهبردي هاي هدف )الف

  و دامی و کشاورزي محصوالت سموم دامی، و گیاهی يها ي بیمار ،دام و انسان مشترك يها ي بیمار کاهش: 1 هدف

  پایه سال نصف میزان به غذایی مواد آلودگی

  پایه سال% 20 میزان به دامداران و کشاورزان شغلی يها ي بیمار کاهش:2 هدف 

 میزان به) ضروري غذایی مواد( لبنیات و سفید و قرمز گوشت سبزیجات، جات، میوه به دسترسی افزایش: 3 هدف

  پایه سال برابر دو

  پایه سال% 30 میزان به  استان  گندم ینئپروت افزایش و نصف میزان به دام از حاصل چربی کاهش: 4 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانهو 

   ها پروژه) ج 

  : 1 هدف يها پروژه

 مواد آلودگی  دامی و کشاورزي محصوالت سموم دامی، و گیاهی يها ي بیمار ،دام و انسان مشترك يها ي بیمار کاهش

 پایه سال نصف میزان به غذایی

 و کشاورزان صنعتی، دامداران ویژه مناسب سالم محصول تولید و شغلی شتبهدا آموزشی بسته تدوین.1

 )سموم ویژه به( استان دامی و کشاورزي کارشناسان

   استان دامی و کشاورزي کارشناسان و صنعتی دامداران کلیه براي آموزشی دوره برگزاري.2

 و  صنعتی واحدهاي به گاوداري و گوسفندداري سنتی واحدهاي تبدیل  تشویقی نامه آئین استقرار و تدوین.3

    )روستا یک اهالی جمعی اقدام و مالی تسهیالت کردن فراهم جمله از(ارگانیک محصوالت تولید

 ،کشاورزي بخش براي شیمیایی کودهاي ،سموم از بهینه ياستفاده براي اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.4

  ها یارانه کاهش اب همراه ماهی و طیور دام، براي ها هورمون و داروها

 زنجیره ذینفعان کلیه به غذایی مواد آلودگی کاهش تبلیغی و کارگاهی آموزشی برنامه استقرار و طراحی.5

    ناظران و فروش و توزیع و نگهداري تولید،

 به رویکرد تغییر با دامی و کشاورزي سالم محصول تولید بر نظارتی قوانین بازنگري پروژه اجراي و تدوین.6

 مجلس مشارکت با المللی بین ياستانداردها اجراي و تدوین سمت



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  : 2 هدف يها پروژه

 برابر دو میزان به) ضروري غذایی مواد( لبنیات و سفید و قرمز گوشت و سبزیجات جات، میوه به دسترسی افزایش

 پایه سال

 استان سترسد کم مناطق و سفید و قرمز گوشت و سبزیجات جات، میوه به استان مردم نیاز میزان سنجش.1

 تهیه نحوه و غذایی هرم و نیاز تعیین با ارتباط در مردم آموزش و  خانواده تغذیه مدیریت آموزشی بسته تدوین.2

     ضروري مواد

»  پایه و ضروري غذایی مواد خرید مراکز«  به یانیروستا و شهرها محالت مردم مناسب دسترسی نقشه تدوین.3

   سال مختلف فصول در

    خصوصی بخش مشارکت با برخوردار کمتر طقامن در »پایه و ضروري غذایی مواد خرید مراکز«  استقرار.4

 مراکز این در آن عرضه و تولیدکنندگان از ها دهیاري و ها شهرداري توسط مستقیم خرید سیستم ایجاد .5

)گري واسطه از کاستن(

  :3 هدف يها پروژه

 پایه% 20 میزان به دامداران و کشاورزان شغلی يها ي بیمار کاهش

 آخر و اول سال در استان دامپزشکی و کشاورزي بخش کارکنان شغلی سالمت وضعیت سنجش.1

  بهداشتی هاي شبکه در بهداشتی اولیه خدمات در دامداران و کشاورزان اي حرفه بهداشت نیازهاي ادغام.2

   مرتبط شغلی خطر عوامل کنترل و پیشگیري براي

 مردمی مشارکت شبکه طریق از آن توزیع و ساده زبان به دامداران و زانکشاور ایمنی و بهداشت منشور تدوین.3

   مرتبط يها بخش همکاري با دامداران و کشاورزان براي  استان

  : 4 هدف يها پروژه

 پایه سال% 30 میزان به  استان  گندم پروتئین افزایش و نصف میزان به دام چربی کاهش

 استان تحقیقاتی مراکز توسط  گندم پروتئین بودن کم و  دام چربی بودن باال علل و شیوع  مطالعه.1

 پروتئین بودن کم و  دام چربی بودن باال از پیشگیري مورد در دامداران و کشاورزان آموزشی بسته استقرار.2

 گندم

  یبخش بین هماهنگی شوراي تشکیل و استان غذایی امنیت از مراقبت نظام ایجاد.3
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   سالمت خدمات کارگروه

 بر ثرؤم اجتماعی عوامل از یکی سالمت تخدما

 و درمان بهداشت، وزارت ما کشور در. است سالمت

 متولی پزشکی علوم يها دانشگاه و پزشکی آموزش

 خدمات این تدارك و نظارت ،گذاري سیاست اصلی

 آموزش یتمسؤول سالمت خدمات کنار در. است

 این عهده بر نیز تحقیقات انجام و ماهر انسانی نیروي

 سالمت خدمات از جامع تحلیل. است جموعهم

  :  گیرد برمی در را زیر ايه حوزه حداقل

 سالمت عمومی و جمعیتی خدمات.1

 طوالنی مراقبت خدمات.2

   تسکینی و زندگی انتهاي خدمات.3

 مراقبت ثانویه، مراقبت اولیه، هاي مراقبت حاد، تحت مراقبت حاد، مراقبت: شامل بالینی طبابت خدمات.4

   ثالثیه

 رسانی، اطالع مخاطرات، بررسی و تشخیص سالمت، پایش چون هایی حیطه تحلیل جمعیتی خدمات بخش در

 کننده تأمین و سالمت محافظ مقررات و قوانین برنامه، و سیاست تدوین مردم، مشارکت توانمندسازي، و آموزش

 نداشتن صورت در ها مراقبت تدارك تضمین و نیاز مورد سالمتی خدمات از استفاده براي مردم هدایت امنیت،

 و جامعه خدمات ارزشیابی عمومی، و فردي سالمت خدمات ارایه براي ماهر کار نیروي وجود از اطمینان دسترسی،

 اطالعات بودن دسترس در. دارد بررسی جاي مشکالت هاي حل راه و نوآوري در تحقیق نهایت در و فردي

 تصویر رضایت و پاسخگویی تداوم، عدالت، کیفیت، ارایی،ک ،)پوشش دسترسی،( مندي بهره چون ییاه شاخص

  . آورد فراهم دهد می رخ سالمتی خدمات ارایه در آنچه از تري منطقی

ذینفعان   

 ستاد اجتماعی، تأمین درمان مدیریت پزشکی، علوم دانشگاه داروي و غذا و درمان و بهداشتی هاي معاونت

 پیام کلیوي، بیماران از حمایت خیریه انجمن ،)استان شاخه(ابتدی انجمن ،)115 اورژانس(پزشکی هاي فوریت

 .ها و آموزش و پرورش رسانه ،پزشکی نظام سازمان ،)سالمندان به مربوط دولتی غیر تشکل(امید و مهر آوران
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  استانی و ملی حقایق   

است دهش اشاره آن به روش بخش در( قزوین استان در پیامد و اثر سطح يها شاخص تحلیل نتیجه( 

: دهد می نشان زیر شرح به را استان هاي اولویت

.هاست سرطان و حوادث ،)یقلب وي مغز سکته(یعروقی قلبي ها بیماري  استان ریم و مرگ اول علت 1.3

 نسبتاً شیوع از آسم و دندانی دگیپوس فشارخون، ،یچاق استئوپروز، ابت،ید  رداریواگ ریغي ها بیماري.2

. است برخوردار باالیی

. است استان رشد حال در مشکالت از نیز زونوز وی مقاربتي ها بیماري دز،یا ژهیو به رداریواگي ها بیماري.3

:  استانی اصل مشکل 3 کاهش جهت در مردم یروان سالمت بهبودي برا مداخالت شیافزا ضرورت.4

 )يکشور نیانگیم از ها شاخص بودن باال به توجه با( ادیاعت و اضطراب ،یافسردگ

 کی ریز ریم و مرگ شیپ از شیب کاهش :يبرا کودك و مادر سالمت مداخالت تیفیکي ارتقا رتضرو.5

 میزان از کاستن ،کودکان زندگی اول ماه شش در رمادریش با انحصاري تغذیه شیافزا سال، 5 زیر و سال

.  یذهنی ناتوان وکاهش باردار مادرانی ونخ کم

بیماري از ناشی مرگ رتبه استان در میر و مرگ و ها ي بیمار ارب مانند دسترس در اطالعاتی منابع اساس بر 

 خطر عوامل همچنین و ،20  ترافیکی حوادث ،23 پستان سرطان ،26 کولون سرطان ،27 قلبی سکته براي

 يها ي بیمار رتبه .است 13 سیگار مصرف و 22 فشارخون ،23 چاقی ،24 وزن اضافه ویژه به غیرواگیردار

 رتبه مثال عنوان به است شده مرتب بدتر به بهتر از ها رتبه( است 24 اضطراب و28 سردگیاف مورد در روانی

  ) کشور افسرده استان اولین یعنی استان 28 میان  افسردگی براي 28

و ترکیبی استقرار از باید سالمت نظام عمومی، سالمت حیطه در مداخالت وضعیت تحلیل مورد در 

 عامل 27 براي مداخالت این کارگیري به وضعیت. کند حاصل اطمینان) مداخله( راهبرد نوع ده متناوب

 به که دهد می نشان )1386 انتهاي تا 1384 ابتداي( قزوین استان در ساله سه زمانی دوره در کشور اول خطر

 عوامل کاهش براي کفایت اندازه به راهبردها بقیه اجتماعی خدمات حدي تا و سالمت آموزش راهبرد از غیر

  :دنشو نمی استفاده رخط

مدل 30 مجموع از قزوین استان عمومی سالمت ضروري کارکردهاي وضعیت تحلیل مدل براساس 

 اطالعات، مدیریت براي موجود هاي فناوري«:دارد رسیدگی فوریت حیطه 5 ابزار این در استاندارد
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 براي ریزي رنامهب خطر، هنگام در ارتباطات سالمت، محافظ مقررات و قوانین اصالح در مشارکت

  .» عمومی سالمت در رهبري ارتقاي سالمتی، هاي فوریت

30 %یدسترس بهداشتی هايپایگاه طریق از اولیه بهداشتی هايمراقبت به البرز و قزوین شهرهاي مردم از 

  .یابند نمی

هپاتیت، ایدز( آن از ناشی عوارض و مخدر مواد به اعتیاد باالي شیوع(...  

وشاخص بوده دندان پوسیدگی دچار 86سال نوآموزان% 58 ،1386 سال در DMFT به 77سال در48/1از 

  .  است یافته افزایش 86 سال در86/1

4%دچارند متوسط تا خفیف سوءتغذیه به آنان% 25و ايتغذیه قد کوتاهی دچار سال 5زیر کودکان.  

  استان مهم يها فرصت برخی   

نقاط در درمانی هاي مجموعه ساخت براي نیاز مورد نزمی تأمین و بهره کم هاي وام پرداخت امکان 

 وجود ینظارت مسائل به پرداختن يبرا مناسب درآمد و است یصنعت ،استان به .برخوردار کم یا غیربرخوردار

.دارد

گر بیمه هاي سازمان با همکاري داد قرار عقد امکان

یتلفن یا یاینترنت مشاوره( است فراهم یزن غیربرخوردار مناطق در همراه تلفن و رایانه باالي نفوذ ضریب 

.....)و متخصص با خانواده پزشک

متخصص پزشکان يها انجمن ،)متخصصین موقت حضور( مرز بدون متخصص پزشکان يها انجمن 

 یاجتماع يها نهیزم  در تیفعال به مند عالقه نهاد مردم يها سازمان وجود و) شده يریز برنامه يسفرها(خیر

یبهداشت خدمات تدارك در یغیردولت بخش يقمندعال و سالمت و

پزشکی نظام سازمان و گر بیمه هاي سازمان پرورش، و آموزش مناسبي همکار ،یاستان يسیما و صدا شبکه 

 استان

تیفیک کنترل براي کشورها دیگر در موفق ینظارت يالگوها وجود   

حقوق از مردم افزون روز یآگاه و رداریرواگیغ يها يماریب درمان و پیشگیري لزوم به مردم افزون روز توجه 

خیریه فرهنگ و کیفیت با سالمت خدمات به مردم دادن اهمیت خود،

و ياستاندار ارشد مقامات تیحما ،اسالمی شوراي مجلس در تأثیرگذار و نفوذ با نمایندگان وجود 

 پیشگیري يها برنامه ياجرا ضرورت از ندگانینما
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رداریواگ ریغ يها يماریب از پیشگیري يها پروژه از سالمت جهانی سازمان حمایت 

روستا و شهر يشوراها وجود  و  ها يشهردار و یاستان سطوح به ییاجرا امور يواگذار  

در خدمت جهت در خانواده پزشک طرح در همکار پزشکان تحصیل ادامه براي تسهیالت ایجاد امکان 

 مورد مسکن تأمین امکان و دولتی بخش در شاغل پزشکان به شمول از خارج پرداخت برخوردار،  غیر مناطق

  پزشکان نیاز

پزشکی علوم دانشگاه در سالمت خیرین دفتر وجود

نیقزو شهر شرق منطقه در رداریواگ ریغ يها يماریب از يریشگیپ موفق طرح ياجرا تجربه

بهورزان(استان در اول خط یکاف یانسان ينیرو(

استان در وادهخان پزشک برنامه گسترش امکانات 

یدرمان یبهداشت مراکز در یبهداشت نیرابط تشکل وجود 

استان در فعال يپرستار انجمن

مشکالت   

 در) جمعیتی و فردي( سالمت يها برنامه از مردم ناعادالنه و ناکافی مندي بهره مردم، بهداشتی سواد بودن پایین

 و دهان بهداشت يها برنامه از سال 6 زیر کودکان اندك نديم بهره شایع، خطر عوامل و مزمن يها ي بیمار با ارتباط

 هاي آزمون و داروها منطقی غیر تجویز تخصصی، سرپایی پزشکی خدمات به مردم ناعادالنه دسترسی ،دندان

  کیفیت اولیه، بهداشتی هاي مراقبت هاي پایگاه به البرز و قزوین شهرهاي مردم از% 30 نداشتن دسترسی تشخیصی،

 پیش اورژانس( ناعادالنه و ناکافی تنفسی قلبی ياحیا خدمات ،ها بیمارستان در بیماران از پرستاري راقبتم ینیپا

 .روستا و شهر در) بیمارستانی

ها حل راه   

  راهبردي هاي هدف )الف

    پایه سال% 30 میزان به بهداشتی رفتار و سواد افزایش: 1 هدف

  %50 میزان به اولویت در سالمتی اتخدم به مندي بهره و دسترسی بهبود: 2 هدف

  پایه سال نصف به تشخیصی خدمات و دارو غیرمنطقی تجویز کاهش: 3 هدف

 برابر دو میزان به  روستا و شهر در) بیمارستانی پیش اورژانس( تنفسی قلبی ياحیا  خدمات پوشش افزایش: 4 هدف

  پایه سال
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 پایش و اجرا براي قزوین پزشکی علوم دانشگاه در الزم هاي ظرفیت و کارشناسان توانمندسازي برنامه تدوین: 5 هدف

  استان سالمت جامع برنامه

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  :1 هدف يها پروژه

  پایه% 30 میزان به یبهداشت رفتار و سواد افزایش 

  اول سال در  روستا و شهر تفکیک به استان مردم بهداشتی سواد پایه وضعیت سنجش.1

   قزوین استان شهروندان سالمتی تکالیف و حقوق ترویج و تعریف باز.2

   مردم بهداشتی سواد ارتقاي آموزشی  ي مجموعه تدوین.3

   مردمی مشارکت دفتر مدارس، رسانه، کار، حلم شامل مختلف هاي موقعیت از آموزشی  اي مجموعه تهیه.4

  % 50 به% 7 از  مراقبتی خود رفتارهاي افزایش براي استان فشارخون و دیابتبه  مبتال بیماران آموزش.5

 هاي کارگاه برگزاري و ها کلینیک و بیمارستانی هاي بخش در بیماران آموزش نظام استقرار و طراحی.6

 خدمات کنندگان ارایه و پزشکان براي مرتبط توانمندسازي

  :2 هدف يها پروژه

% 50 میزان به اولویت در سالمتی خدمات به مندي بهره و دسترسی بهبود 

 درمان معاونت و ها بیمه همکاري با پرستاري مراقبت در یکپارچه کیفی کنترل نظام استقرار.1

 نظام اصالح و گیري ارک به بر کیدأت با( پرستاري انسانی نیروي مدیریت شده اصالح نظام استقرار.2

  )  پرداخت

  )خیرین از استفاده زمین، تیممنوع رفع( بهداشتی هاي پایگاه منابع تأمین براي طلبی حمایت.3

   قزوین و البرز در ضروري اولیه بهداشتی مراقبت هاي پایگاه ساخت.4

 زمین، اعطاي :برخوردار غیر مناطق در  متخصص پزشکان مناسب توزیع براي مشوق نظام و تسهیالت تأمین.5

    ها متعهد براي ها مشوق مکمل، و پایه هاي بیمه با سریع قرارداد عقد بهره، کم وام

 استانی شده تعیین آموزشی نیازهاي در دندان و دهان خدمات کنندگان ارایه توانمندسازي.6
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  :3 هدف يها پروژه

 پایه سال نصف به تشخیصی خدمات و دارو غیرمنطقی تجویز کاهش

 و دانشجویان براي مداخالت اثربخشی هزینه اصول با آشنایی اي حرفه ارتقاي و درسی مهبرنا تدوین.1

متخصص و عمومی پزشک شاغلین و پزشکی دستیاران

 و ویژه کارشناسان توانمندسازي و استان هاي بیمارستان از یک هر در سالمت خدمات تعالی  نظام اندازي راه.2

 بالینی حاکمیت برقراري بالینی، طبابت راهنماهاي سالمت، فناوري یارزیاب( ها بیمارستان مدیران و رییسان

)درمانی و تشخیصی خدمات مراکز بر یکپارچه نظارتی نظام  بیمارستان، در

  :4 هدف يها پروژه

پایه سال برابر دو میزان به روستا و شهر در) بیمارستانی پیش اورژانس( تنفسی قلبی ياحیا  خدمات پوشش افزایش 

عادي مردم و دبیرستانی آموزان دانش و گانددهن آموزش ویژه ياحیا آموزشی هاي بسته اجراي و تهیه.1

   احیا رسانی اطالع و آموزشی سایت اندازي راه.2

) پرسنل آموزش و آمبوالنس خرید تجهیز، احداث،(پوشش کم نقاط در جدید امدادي هاي پایگاه اندازي راه.3

  : 5 هدف

 برنامه پایش و اجرا براي قزوین پزشکی علوم دانشگاه در الزم هاي ظرفیت و رشناسانکا توانمندسازي برنامه تدوین

  استان سالمت جامعه

 تدوین و برنامه اجراي براي دانشگاه سطح در الزم هاي نگرش و ها مهارت با ارتباط در آموزشی نیازسنجی.1

   آموزشی برنامه

 تأهی در مردمی مشارکت و گذاري سیاست يها دبیرخانه تشکیالت و استان سالمت جامع برنامه تصویب.2

 دانشگاه رییس توسط آن پیگیري و  اجرا ضمانت و دانشگاه يامنا

 ویژه به پزشکی علوم دانشگاه عمومی سالمت نظام گانه10 کارکردهاي ضعف در ثرؤم علل بررسی.3

 حافظم مقررات و قوانین اصالح در مشارکت سالمت، اطالعات مدیریت براي موجود هاي فناوري

  سالمت در رهبري ارتقاي و سالمتی هاي فوریت براي ریزي برنامه  خطر، هنگام در ثرؤم ارتباطات سالمت،

   توسعه يبرنامه اول ماه درشش  ها آن ارتقاي راهکارهاي تدوین و عمومی

 در سازي ظرفیت جهت الزم مالی تأمین خصوص در طلبی حمایت و کارکردها ارتقاي راهکارهاي تصویب.4

 برنامه اجراي و پایش براي نشگاهدا
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   اجتماعی حمایت کارگروه

 براي دیگران که امکاناتی« مفهوم  به اجتماعی حمایـت

 این همچنین. است شده تعریف »کنند می فراهم فرد

 کند باور فردي شود می باعث که معرفتی« عنوان به مفهوم

 و ارزشمند عنصري است، دیگران عالقه و احترام مورد

 روابط اجتماعی شبکه یک به و آیند می شمار به ناش داراي

 به. شود می گرفته نظر در» دارد تعلق متقابل تعهدات و

 زندگی سخت شرایط در کمکی هاي اقدام تر ساده عبارت

 اکنون .می شود شامل را اجتماعی حمایت بشر نوع براي

 بیماري به اجتماعی انزواي و دارد سالمت در مهمی نقش اجتماعی حمایـت که است دست در چشمگیري شواهد

 کاهش( جسمی سالمت گوناگون هاي جنبه و میر و مرگ کاهش بر مثبتی اثرات اجتماعی حمایـت. شود می منجر

 کار محل از غیبت کاهش و روانی يها ي بیمار به ابتال کاهش ،)ها ي بیمار درمان بهتر آگهی پیش مغزي، سکته

 ،)روانی جسمی، ذهنی، هاي معلولیت و ها يبیمار سوانح، حوادث،( سالمت ي حوزه شش سخت شرایط.دارد

 و طالق ،بودن زندانی یا اسیر ماندن، راه در مهاجرت، تنهایی، به زندگی سرپرستی،بد یا سرپرستی بی( خانواده بحران

 از و یشستگبازن  بیکاري، نامناسب، شغل سرپناهی، بی درآمد، کمی فقر،( اقتصادي شرایط) بودن طالق معرض در

) جنسی خشونت و زنان علیه خشونت کودك، به توجهیبی و آزاري کودك( خشونت معرض در افراد )یکارافتادگ

 جامعه هاي بحران )دانشگاه و مدرسه دوران ،مدرسه از پیش دوران ،شیرخواري ،حاملگی( زندگی ویژه هاي دوره

 _ هیجانی هاي حمایـت .شود می شامل را...) و فانطو سیل، زلزله، قحطی، (طبیعی ايه بحران  جنگ، ،اجتماعی(

  اجتماعی حمایت انواع دیگر بندي تقسیم در. هستند حمایت انواع ابزاري هاي حمایـت و عملی هاي حمایت عاطفی،

  .است شده بندي دسته  حمایتی و اي بیمه امدادي، اشکال به

ذینفعان   

 سازمان امداد، کمیته درمانی، خدمات بیمه سازمان ح،مسل نیروهاي ،خدمات بیمه اجتماعی، تأمین سازمان

  .ایثارگران امور و شهید بنیاد سازمان پزشکی، علوم دانشگاه شهرداري، ها،زندان سازمان بازنشستگی،
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  استانی و ملی حقایق   

  :دهدمی نشان قزوین استان دری عموم فرهنگ وضعیت مطالعه نتایج

91 %دانندیم جامعه مهم بسیار تمشکال ازی کی را ادیاعت مردم.

مهم مشکالت ازی کی)است کشوري میزان از کمتر قزوین در که( را نامشروع روابط مردم ازی مین به کینزد 

.انددانسته جامعه

هستند لیقا خانواده موضوعي برا بسیار تیاهم مردم% 98 به کینزد .

استي دار خانه شانفهیوظ زنان و است مردانه فهیوظ رونیب کار که مخالفند دهیعق نیا با% 60 به کینزد.

رتریفق فقرا و ثروتمندتر سال هر ثروتمندان ما جامعه در که هستند موافق نظر نیا با مردم% 80 حدود 

  .استي ضرور جامعه شرفتیپي برا ثروتمند و ریفق افراد نیب درآمد اختالف ،افراد% 33 نظر از. شوند یم

شود میتقس افراد همه نیبي مساو صورت به جامعه امکانات که معناست این به عدالت افراد% 64 نظر از .

متوسط طبقه جزء را خود% 70 به کینزد و بودندی ناراض خانوادهی رفاه امکانات از افراد% 17 حدود در تنها 

.کردندیمي بند طبقه

81 %بود نیینابیب ت،یرضا زانیم آنان از%  11 در و داشتند تیرضا خودی خانوادگی زندگاز  مردم از.  

و دوستان به اعتماد اما) دارند اعتماد کامالً% 43( دارند اعتماد خود خانوادهي اعضا به افراد% 90 به کینزد 

 به افراد% 4 به کینزد و هستند مطمئن کامالً خود شانیخو و اقوام به% 7 تنها و است کمتر شانیخو و اقوام

 .دارند اعتماد کامالً خود دوستان

بندرت ای و گاه چیه% 23 و اند کرده مشورت خود خانوادهي اعضا با بندرت ای و گاهچیه افراد% 13 دودح 

.کنندیم دل درد خود خانواده با

دارند مگو و بگو و اختالف خود خانواده با شهیهم ای و ها وقت بیشتر افراد% 7 به کینزد.  

  استان مهم يها فرصت برخی   

نظیر اجرایی هاي دستگاه در اي مشاوره يها برنامه و اي مشاوره خدمات ایجاد مجوز صدور براي سهولت 

   امداد وکمیته بهزیستی

جوانان ملی سازمان اندازي راه و تشکیل استانداري، وخانواده بانوان امور دفتر اندازي راه و تشکیل 

دچار هاي خانواده به یارانه رداختپ به ملزم را بهزیستی و امداد کمیته توسعه، چهارم برنامه قانون 15 ماده 

  .است ساخته سوءتغذیه
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معلولین وجودکانون معلولین، جامع قانون ،)معلولین سهمیه درصد 3( انسانی نیروي جذب قانون وجود 

دراستان

اخیر دهه در نگهدارنده خصوصی يها سازمان گیري شکل 

معلولین نگهداري براي خصوصی مراکز ایجاد مجوز اخذ سهولت

سازي مناسب( امکانات این از معلولین استفاده براي وگذرها معابر  ساماندهی منظور به قوانین ودوج(

شناسایی و هاي ورزشی در فعالیت شرکت براي معلولین سازي آماده منظور به مناسب وکارهاي ساز 

ورزشی استعدادهاي

تکمیلی و ملی درمانی هاي بیمه وجود  

را آنان بیشتر که پذیر آسیب اقشار از حمایت دربخش بهزیستی و مدادا کمیته مشخص يها برنامه وجود 

  .دهند می تشکیل اجتماعی نشینان حاشیه

اجرایی هاي دستگاه در پذیر آسیب اقشار شناسایی هاي طرح اجراي )CDS ،شهر راهبرد توسعه برنامه شهري 

  )شود می اجرا مسکن درسازمان قزوین درشهر نشینی حاشیه بررسی برنامه و قزوین

سالمندان شوراي نامه آئین وجود بازنشستگان،و  سالمندان از حمایت براي مشخص و شفاف قوانین وجود 

 در ویزیت طرح مانند( بیمه يها سازمان توسط سالمندان حمایتی يها برنامه وجود استاندار، ریاست به

)اجتماعی تأمین سازمان در منزل

مشاوره براي 148 گویاي وتلفن ارتباط وجود  خشونت، معرض در دافرا و دیدگان آسیب از قانونی حمایت 

   آزاري کودك بحران 123 و

کرده تصادف افراد به کمک منظور به ها زندان سازمان در  دیه ستاد وجود  

رشته در آگاهی و دانش رفتن باال خانواده، امور و مشاوره با مرتبط هاي رشته التحصیالن فارغ میزان باالبودن 

 شدن استاندارد و روحیه شناسایی خصوص در روانشناسی االتؤس و ها تست وجود و مشاوره و ناسیروانش

روانشناسی هاي مشاوره

اي مشاوره خدمات کارکردهاي به نسبت جدید نسل نگرش تغییر   

درجامعه موضوع با مرتبط نهاد مردم يها سازمان وجود   

اي مشاوره ازخدمات استفاده بهاي بودن ارزان   



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

دیداري( يها رسانه وجود ،)وريافن(جوان نسل میان در اینترنت از استفاده نفوذ ضریب بودن البا _

  افزایش اي، مشاوره خدمات ارایه حوزه در آموزشی هاي بسته افزایش استان، در) شنیداري_ نوشتاري

حوزه دراین پژوهشی هاي مشاوره ارایه و رسانی اطالع ضریب

مستند و دقیق اطالعات و آمار وجود  کشور، سراسر در بهداشت هاي خانه و بهداشتی مراکز مناسب توزیع 

 وضعیت و قد و وزن پایش فرایندهاي وجود و سال 6 زیر وکودکان مادران وضعیتو  تعداد درخصوص

 اهمیت به نسبت جامعه افراد نگرش تغییر و کشور سراسر بهداشتی مراکز در باردار ومادران کودکان جسمی

   اخیر هاي سال در تغذیه و وکودکان باردار رانماد سالمت

معلولین به کمک منظور به...) پروتزو اورتز،( کمکی تجهیزات و وسایل وجود  

مسابقات دراین معلولین سازي آماده و شرکت جهت به استانی کشوري، پارالمپیک، مسابقات وجود  

تغییر ومعلولین، معلولیت به بتنس مردم نگرش تغییر معلولین، قشر به همیاري و کمک فرهنگ وجود 

 وضعیت به نسبت عمومی نگرش تغییر برایجادمعلولیت، ثرؤم عوامل به نسبت جامعه افراد نگرش

  بازنشستگان و سالمندان

نشینان حاشیه براي مشاغل کسب جهت به استان بودن صنعتی   

سالمند نام به سال هر ماه مهر دهم روز نامگذاري 

سالمندان معیشتی وضعیت به نسبت کشور ريادا و سیاسی نظام توجه

تصادفات دیدگان آسیب از حمایت جهت به اسالمی احکام وجود  

مشکالت   

 و ناعادالنه توزیع استان، سطح در اخیر هاي سال طی خصوصی بخش در درمانی غیرمنطق هاي هزینه افزایش

 حاشیه و مهاجرین ویژهی حمایت ماتخد به محدودی دسترس مواد، سوءمصرف کنترل خدمات بهی دسترس محدودیت

ي ها گروه در بازنشستگان و بگیران مستمري ازی مال حمایت بودن ناعادالنه وی ناکاف استان، بزرگي شهرها نشینان

 ازی حمایت خدمات کفایت عدم مشاوره، خدمات از طالق معرض در زوجین محدودي مند بهره مختلف،

 ازی حمایت خدمات کفایت عدم دیده، آسیب  دختران و زنان ویژه هب خشونت معرض در افراد و دیدگان آسیب

 خطر معرض در باردار مادران و سال 6 زیر کودکان اندكي مند بهره ،یرانندگ تصادفات دیدگان آسیبي ها خانواده

ي مند بهره الزم،ی اجتماع خدمات از استان معلولینمحدود ي مند بهره رایگان،ي ا تغذیهي ها حمایـت از سوءتغذیه

.الزم اجتماعی خدمات از جوانان  وی افسردگ به مبتالیان اندك
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ها حل راه   

  راهبردي هاي هدف )الف

    پایه سال% 50 میزان به اجتماعی هاي آسیب با مقابله و پیشگیري به مربوط ت خدما از مردم مندي بهره افزایش: 1 هدف

  خدمات از استفاده برابر در تاناس مردم مستقیم هاي پرداخت شاخص از% 20 کاهش: 2 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج 

  : 1 هدف يها پروژه

  پایه سال% 50 زانمی به اجتماعی هاي آسیب با مقابله و پیشگیري ت خدما از مردم مندي بهره افزایش

 این نمودن هچیکپار درجهت مربوطه خدمتی هاي بسته و موجود  اجتماعی خدمات ارایه سامانه در بازبینی.1

 دولتی بخش تولیت با خدمات

   مناسب دسترسی با روستا و شهرها در ها سامانه این استقرار بندي سطح و نقشه تعیین.2

   روستاها و شهرها در اولویت در هاي پایگاه اندازي راه.3

   مربوطه نظام و شده بندي سطح و مختلف  دیدگان آسیب از  نگهداري مراکز تدارك.4

   رانندگی تصادفات دیدگان آسیب هاي خانواده  از حمایـتي گذار سرمایه صندوق تشکیل.5

   غیردولتی بخش مشارکت با بازنشستگی صندوق منابع آوري جمع و  ريو بهره افزایش سیاست سند تدوین.6

 آن استقرار و بازنشستگان و  )...و بیوه و ازکارافتادگی( بگیران مستمري خیریه صندوق اساسنامه نتدوی.7

  : 2 هدف يها پروژه

خدمات از استفاده در مردم جیب از و مستقیم هاي پرداخت شاخص از% 20 کاهش

 برنامه پایان تا نفر 50000  زیر شهرهاي کلیه در خانواده پزشک برنامه گسترش.1

  )محاسب( بیمار سالمت از حمایت مرکز اندازي راه و یطراح.2

 ها رسانه طریق از خود سالمتی حقوق استیفاي براي مردم آموزش.3
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  : ایمنی و ترابري

 بیماري معلولیت،( مرور و عبور ازی ناش تصادفات

 خودروها ازی اشن هوای آلودگ ،)مرگ و روانی

 يها ي بیمار عروقی، قلبی بیماري ها، سرطان(

ی برخ ،یقلبي ماریب( یبدن تحرك کاهش ،)تنفسی

ی پوک ،يمغز سکته باال، خون فشار سرطان، انواع

 و مرگ باالتري ها زانیم و ابتید ،یچاق استخوان،

 بودن ضعیف یا نداشتن عوارض از همگی )ریم

 هایی حیطه. است جامعه در حرکت مدیریت راهبرد

 قوانین نجات، و امداد ترابري، کارکنان سالمت ترافیک، مهندسی از ستا عبارت شود بررسی  ترابري حوزه در باید که

:است زیر موارد شامل مردم حرکت مدیریت راهبرد. آموزش و اطالعات و مقررات و

 نقل و حمل و يسوار دوچرخه ،يرو ادهیپي ارتقاي برا امکاناتی طراح و التیتسهي رو بري گذار هیسرما 

  ) ها راه کیتراف آرامش و ادهیپ افرادي برا ها تقاطع ،روها ادهیپ بهبود مانند(یعموم

ي سوار نیماش ،يسوار دوچرخه ،يرو پیاده مثل( کنند یم جیترو را نیگزیجا طرق از استفاده کهیی ها برنامه

  ) دور راه از کار و مشترك

مدارس نقل و حمل تیریمد برنامه و کار محل در کارکناني سفرها کاهش برنامه  

بر پرداخت شکل به خودرو مهیب سفر، زانیم اساس بر نگیپارکي ذارگ نرخ مانندي اقتصاد يها مشوق 

 چند تر، متراکمي کاربري الگوها(هوشمند رشد با نیزم از استفادهي ها استیس حرکت، مقدار حسب

  ) میباش داشتهي رو ادهیپ امکان با تر دسترس در جوامع کند یم کمک که نیزمی شکل چند و تر منظوره

ذینفعان   

 علوم  ،ياستاندار  ،یرانیتاکس  ،يشهردار ،یرانندگ ویی راهنما  راه، سیپل ونقل، حمل يها انهیپا  ،يترابر و راه

 ،مهیب پرورش، و آموزش  ،ینشان آتش  ع،یصنا کل اداره ،يدادگستر ،یهواشناس ها، رسانه احمر، هالل  ،یپزشک

  .یعال آموزش  ست،یز طیمح  ل،ونق حملي ها شرکت  ،يشهرساز و مسکن سازمان
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  استانی و ملی حقایق   

 ي سوار دوچرخه وي رو ادهیپ لهیوسه ب سفري الگو سهم شیاتر و ایتالیا دانمارك، س،یئسو هلند، سوئد،در

 مانندیی ها کشور در. است% 40 از کمتر ای کینزد خودرو از استفادهي الگو سهم و%  40 از شیب ای حد در

%  20 از کمتري سوار دوچرخه وي رو ادهیپ درصد است گسترده خودرو از استفاده که کانادا و تانانگلس کا،یمرآ

 .است داده نشان مطالعه نیا در را سهم نیتر نییپا% 10 حدودي الگو با کایمرآ. شود می اعالم

،رترندیپذ بیآس ژهیوه ب ساالر خودروي ها ستمیس در  سالمندان و معلوالن فقرا، کودکان.   

به مردمی ناکافی سدستر و دوردست نقاطی افتگینا توسعه عوامل نیمهمتر ازي ترابر و تردد امکان عدم 

 و هیرو یب مهاجرت ویی غذا فقر ن،ییپا سالمت سطح چونیی امدهایپ با خود که است سالمت خدمات

  .است همراه نشدهی سازمانده

دهد یم قرار ریثأت تحتی اصل جنبه سه از رای عموم سالمت ،يترابري زیر برنامه:  

،مرور و عبور ازی ناش تصادفات.1

ا خودروه ازی ناشی آلودگ .2

  یبدن تحرك .3

ي ها مرگ اندازه به مقدار نظر ازممکن است ي موتور لیوسا ازی ناشی آلودگ لیدل به زودهنگامي ها مرگ تعداد

  .ستا مشکل ها مرگ قیدق تعداد برآورد که چند هر، باشد خودرو تصادفات ازی ناش

درمطالعه Mark Delucch  سوز بنزین خودروهاي براي هوا آلودگی از ناشی سالمت هاي هزینه  همکاران، و 

  .خودروهاست تردد مایل هر ازاي به دالر 624/0 برآورد بیشترین در مختلف هاي آالینده و

علت به دنش بستري میزان سالمندي سنین در که شد مشخص شهر کالن 183 در هوا آلودگی مطالعه در 

 با منطقه 37 در% 10 و% 18 ،%19 ترتیب به ها بستري کل میزان و سرپایی خدمات تنفسی، مشکالت

  .است بوده باالتر هوا آلودگی کمترین با منطقه 37 به نسبت آلودگی بیشترین

است برابر 6 کنند می زندگی تردد پر هاي راه حاشیه در که کودکانی ،کودکی دوران هاي سرطان به ابتال میزان 

  .شود می ناشی نیتروژن اکسیدهاي و بنزن همچون هوا هاي آالینده  از احتماالً که

 7/76 بهداشتی نظام هوا، آلودگی کاهش مکعب متر در میکروگرم 10 هر ازاي به اند کرده برآورد محققین 

 جویی صرفه نفر هري ازا به سرپایی خدمات مورد در دالر 3/100 و بستري خدمات مورد در آمریکا دالر

  .کرد واهدخ
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ي ماریب :شوند یم سبب راي ا جاده تصادفات ازي شتریب ریم و مرگی بدنی ناکاف تحرك با همراهي ها بیماري

 باالتري ها زانیم و ابتید ،یچاق استخوان،ی پوک ،يمغز سکته باال، خون فشار سرطان، انواعی برخ ،یقلب

  .هستند موارد این جمله از ریم و مرگ

اقیاشت تیامن و اتیجنا چون و چند از مردم احساس و جامعهی عموم تیجذاب وي معمار ابان،یخ یطراح 

  . زند یم رقم را طیمح دری بدن تحرك به آنان

دهند یم هدر به را عمر سال 1200000 از شیب ساالنه انیرانیای سالمت مشکل نیاول عنوان بهی کیتراف حوادث .

 وی سالگ 29 تا 15 نیسن ژهیوه ب که است مردم سالمت بري ترابر بخش ریثأت میمستق جهینت بزرگ بار نیا

 .شوند یم محسوب کشور عمده کاري روین که سازد یم ریدرگ  را مذکر جنس

بار نیشتریب ،دار ریواگ ریغي ها بیماري  مهم خطر عامل کی عنوان به رانیا دری چاق که کرد فراموش دینبا 

 در خود ریثأت با کهی تیمسؤول باي ترابر بخش.  است داده اختصاص خوده ب را) 439878( خطر عوامل

   .کند یمي باز بار نیا جادیا دري ا ژهیو نقش دارد جامعهی بدن تحرك

استان در مرگ عامل نیاول ت،یجمع نفر هزار صد در عمر سال 4/1197 دادن هدر با ونقل حمل حوادث 

ی بزرگ تا افزود رقم نیا به را ونقل حمل صنعت تیفعال بهي ثانوي مرگها زانیم دیبا. است بوده نیقزو

  . شود مشخص مشکلی واقع

جلوي ها یصندل نیسرنش که نیقزو استان ساله 15- 64 زنان% 1/44 و مردان% 2/54 ،1386 سال در 

ی منیا کمربند از اصوالً افراد نیا کل از%  8/12. اند کرده یم استفادهی منیا کمربند از شهیهم اند بوده خودرو

   .است زنان از تر عیشا مردان در رفتار نیا.  کنند ینم استفاده

مردان در رانهیگشیپ مثبت رفتار نیا. کنند یم استفادهی منیا کاله از شهیهم سواران سیکلت موتور% 9/6 تنها 

   .است شده گزارش زنان از شیب

کنند ینم استفادهی منیا کاله زاي سوار موتور هنگام در نیقزو استان ساله 15- 64 افراد% 6/25 کل در.  

8/47 %شامل را  مردان% 9/38 و زنان% 7/56 که برند یم رنج وزن اضافه از استان در هدف نیسن افراد 

 تشکیل زنان را%  1/23 و مردان را%  4/9 که کرده مبتال را افراد از% 3/16 استان نیا در یچاق. شود یم

 نیا کنار در. رندب یم رنجی چاق و وزن اضافه از استان مردم ازی مین از شیب ای% 2/55 اساس نیا بر.  دهند می

 را هدف تیجمع سوم کی از شیب که کرد اشاره%) 6/36(ی بدن کم تیفعالي دارا افراد زانیم به دیبا رقم
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ی بدن تحرك زمان از قهیدق 1/17. است% 6/27 مرداني برا و% 8/45 زناني برا نسبت نیا. شود یم شامل

  . شود یم شهر در مرور و عبور صرف استان افراد روزانه

تسلط معابر بودن روشن شب در.  است رانندگان دید میدان رانندگی، در حساس بسیار فاکتورهاي از یکی 

 احساس روشنایی. بخشد  می بهبود شب تاریکی به نسبت درصد 50 حدوداً و دده می افزایش را راننده دید

 .داشت نخواهد العمل عکس جهت استرسی و کند می رانندگی راحت خیال با دهرانن و برد می باال را امنیت

.رود می باال درصد 50 حداقل میزان به اشتباه درصد همیشه تاریکی در

45 بر میلیاردي چند خسارات و افتد می اتفاق شب در شدید تصادفات خصوص به کشور تصادفات درصد 

 به مقرون مراتب به ها جاده و معابر در برق مصرف. نیست قیاس قابل مصرفی برق بهاي با که گذارد می جاي

  .بود خواهد صرفه

است  %87 برخوردارند استاندارد روشنایی از که معابري درصد.  

اند بوده  سواد کم یا و د سوا بیی رانندگ حوادث نیمقصر آمار نیشتریب .

31 کنار در ایمنی کاله اما دنکن می تولید سال در دستگاه میلیون یک سال در سیکلت، موتور تولید واحد 

  .کنند نمی تولید ایمنی کاله واحدها این اصوالً  نیست؛ اجباري سیکلت موتور فروش

گاهیپاي درصد 50 کمبود ،یکیتراف حوادث نیمصدوم به خدمات ارایه براي آمبوالنسي درصد 57 کمبود -

 مشکالت از )دستگاه40( هاتیفوری پزشک زاتیتجه  يدرصد 50  کمبود و  احمر هالل اي جاده نیبي ها

   .است استان پزشکی هاي فوریت و حوادث مدیریت

لومتریک100 در 5/2ي کشور استاندارد - )لومترراهیک 100هري ازا به -7/0(يامدادي هاگاهیپا تعداد کمبود 

   .است

ها تقاطع درصد45 حدود نبودن منیا.  

30 یابند می انتقال یدرمان مراکز مقصد به ردمم توسعه  یکیتراف حوادث نیمصدوم از درصد.  

عبور ریمس بودنی ناکاف ،)درصد10حدود پوشش( ادهیپ عابر پل کمبود ،معابر درصد50 حدود نبودن منیا 

 مشکالت دیگر از )درصد67 حدود پوشش(معابر در مناسب رو ادهیپ کمبود ،%)7 حدود( دوچرخه

  . است استان در مردم حرکت مدیریت راهبرد

اند مناسبیی روشنا فاقد شهر داخل معابر% 50 دحدو. 
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  استان مهم يها فرصت برخی   

کشور مختلف نقاط به ونقل حمل مسیر در قرارگرفتن( استان کیاستراتژ تیموقع(

تختیپا( کشور مرکز بهی کینزد(  

ی کیتراف حوادث کاهش به توجه ضرورت خصوص در جامعه دری نسب تیحساس وجود  

ی استان نیمسؤول دری کیتراف مشکل حل ینسب عزم وجود  

استان در ونقل حملي ها شرکت وي  ساز راه مجرب مانکارانیپ وجود   

استان در موجودی اراض تیاکثر  بودن هموار   

استان سطح دری کیتراف حوادث با مرتبطي ها دستگاه مجموعه در عالقمندی انسان منابع وجود   

یلیر خطوط وی اصلي ها راه  ،ها راه آزاد گسترده شبکه وجود  

استان درسطحی منیا کارگروه وجود   

یمواصالتي محورها در.... و ها تیفور احمر، هاللي ا جاده امدادي ها گاهیپا وجود  

مشکالت   

 حمل  ناوگان از عموم کم استفاده  ،ها رسانه قیطر ازی کیتراف حوادث با مرتبطي ها آموزشی فیوکی کم بودن نامناسب

 نقاط وجود  ها، جاده و معابر نامناسبیی روشنا  ،یرانندگ مقررات و نیقوان تیرعا بودنی ناکاف  ،یعموم نقل و

  ،یهندس لحاظ از معابر و نیادیم ها، تقاطع نبودن استاندارد  ،...)و خطرناكي ها چیپ کم، عرض( زیخ حادثه

  .ییهوا امداد بهی دسترس وعدمي ا جاده امداد مناسب امکانات بهی ناکافی دسترس

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

  کنونی وضعیت% 30 میزان به  تصادفات از ناشی میر و مرگ کاهش: 1 هدف

  کنونی% 30 میزان به  مردم تحرك افزایش: 2 هدف

 از عموم استفاده دري درصد 30 افزایش( کنونی%  50 میزان به خودروها به منتسب هواي آلودگی کاهش: 3 هدف

  ) عمومی نقل و لحم ناوگان

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و
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   ها پروژه) ج

  :1 هدف يها پروژه

 کنونی وضع% 30 میزان به  تصادفات از ناشی میر و مرگ کاهش 

 آن امکانات تأمین و پرحادثه و مناسب محل در هوایی ادامد پایگاه ایجاد براي طلبی حمایت.1

   استانی اصلي ها راه طول در موجود وضع درصد 50 زانیم به  يا جاده امدادي ها گاهیپا تعداد شیافزا.2

 اصالح و آن تأمین و مالی برآورد و اولویت در شهري نور کم و غیرایمن میادین و ها تقاطع معابر، شناسایی.3

    واردم کلیه فیزیکی

   نقاط این مهندسی اصالح برنامه طراحی و استان اي جاده خیز حادثه نقاط نقشه تدوین.4

   پزشکی علوم دانشگاه همکاري با استان در یرانندگ تصادفات مراقبت نظام استقرار .5

 اعمال و منطقه در مستقر خصوصی بخش مشارکت با استان خطه دو مسیرهاي% 30 نمودن خطه چهار.6

   اي رسانه تبلیغ و مالیات عوارض، کاهش طریق از بوطهمر هاي تشویق

 کنترل براي ویژه به ها آن خرید براي طلبی حمایت و استان دار اولویت کیتراف کنترلي ها يفناور برآورد.7

  مخدر مواد و الکل مصرف

  یالملل نیبي استانداردها درصد 50 زانیم به  حداقل  )سیپل(ی انساني رویني ریکارگه ب و نیمأت.8

 نظام و ها رسانه طریق از آن مستمر اجراي »نقلیه وسایل با رانندگی آداب«  اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.9

   استانی مردم مشارکت

 چکاب براي شده بندي رتبه متخلفان معرفی نامه آئین تدوین و مقررات مورد در سواد بی رانندگان آموزش.10

  روانی مشکالت

  :2 هدف يها پروژه

 کنونی% 30 میزان به  مردم حركت افزایش 

 براي تسهیالت ایجاد و ها دوچرخه خرید شیوه معرفی و استان هوایی و آب شرایط مناسب دوچرخه طراحی.1

  )سوار دوچرخه استان( آن خرید

 مسیرهاي احداث براي هزینه برآورد  استان، شهرهاي در سواري دوچرخه مسیرهاي تعیین براي مطالعه.2

 با جذاب و ایمن روي پیاده معیارهاي تدوین شهرها، کلیه سطح در پوشش% 40 حد تا جذاب و مناسب

 و هزینه برآورد  ،اناست شهرهاي روهاي پیاده موجود وضع بررسی ،بخشی بین ذینفعان همکاري
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آن تأمین براي طلبی حمایت

 شده بندي لویتاو هاي مکان%  100 در روي پیاده براي ایمن و جذاب روهاي پیاده احداث پروژه اجراي  .3

   شهرها

 جامعه در موجود تسهیالت معرفیو » سالمتی=  بدنی تحرك« اجتماعی بازاریابی برنامه طراحی.4

 موفق هاي نمونه ،)مناسب دوچرخه و کفش خرید تسهیالت سواري، دوچرخه مسیرهاي و روها پیاده(

    سواري دوچرخه و روي پیاده در پیشرو هاي سازمان

    کارکنان براي دولتی يها سازمان از یکی در گرم آب دوش اناتامک ایجاد طرح پایلوت.5

 توسط الگوسازي شهرداري، توسط ها آن معرفی با سواري دوچرخه و روي پیاده اي محله يها گروه ایجاد.6

 هنرمندان و نمسؤوال

  : 3 هدف يها پروژه

 حمل ناوگان از عموم استفاده در يدرصد 30 افزایش( کنونی% 50 میزان به خودروها به منتسب هواي آلودگی کاهش

  )عمومی نقل و

  یعموم ونقل حمل از استفاده درجهت عموم آموزش جامع برنامهي اجرا و تهیه.1

 هاي بسته معرفی و 1404 ایران به نگاه با استان شهري عمومی نقل و حمل ظرفیت توسعه برنامه تدوین.2

 خصوصی بخش ویژه گذاري سرمایه

  نیقزوي شهر مجموعه در  لیمنور و مترو _یرقب اتوبوسي انداز راهي برای مقدمات مطالعات انجام.3

 طریق از موتور تنظیم براي موقع به مراجعه و شناسایی مورد در رانندگان ویژه آموزشی بروشور تدوین.4

 فروش از پس خدمات هاي نمایندگی یا خودرو سازنده هاي شرکت

   آینده سال 5 در آالینده خودروهاي% 100 ساختن خارج رده  از.5

  شهر در آن نصب و قزوین در هوا هاي آالینده براي هشداردهنده سیستم ایجاد.6
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  بحران

 ای یشناخت نیزم ،یشناخت ستیز(ی عیطبي ایبال

 ده،یچیپي ها تیفور و يفناور ازی ناشي ایبال ،)یمیاقل

 را ها بحران انواع مهمترین) ها نزاع و ها جنگ مانند(

  حوزه براي تحلیل هاي حیطه. دهند می تشکیل

 و آمادگی: اند دسته سه  سالمت بر مؤثر هاي بحران

 میر و مرگ افزایش. بازتوانی وقوع، مدیریت ،پیشگیري

 يها ي بیمار  واگیردار، يها ي بیمار و ها آسیب از ناشی

 آسیب فقر، ،اجتماعی سرمایه کاهش معلولیت، و روانی

 بهی عموم سالمت کردیرو. یردگ  می سرچشمه بحران ضعیف مدیریت  از سالمت حوزه هاي ساخت زیر تخریب و

 شیافزا و خطر کاهش ،پیشگیري اقدامات قیطر از جوامعي ریپذ بیآس کاهش بر دیبا بال ازی ناش خطر تیریمد

 اقتصادي و بهداشتی خسارات که نکنیم فراموش .شود متمرکز جامعه و سالمت بخشی آمادگ ویی ارویرو  تیظرف

 کمتری سرعت بای بهداشت دهید صدمه رساختیز است داده نشان تجربه. دهد می قرار ثیرأت تحت را فقرا بیشتر اه رانبح

   . شود یم میترم مسکن و دور راه ارتباطات ها، پل ها، راه ،یبازرگان مانندی خدماتي ها بخش دیگر از

ذینفعان   

 شهرسازي، و مسکن احمر، هالل ،)قزوین( شهرداري بیعی،ط منابع اي، منطقه آب امور مترقبه، غیر حوادث ستاد

 ،برق(نیرو  انتقال زیست، محیط ،)طبیعی منابع(کشاورزي جهاد نشانی، آتش وترابري، راه ی،یروستا و شهري آبفاي

.ها بیمه و امنیتی و انتظامی نظامی، نیروهاي مسکن، بنیاد هواشناسی، ،)گاز و نفت ،آب

  استانی و ملی حقایق   

فشاري گسل طالقان، _آبیک الموت گسل. است درکشور خطرپذیر استان سومین یا  دومین قزوین استان 

 فراهم را باال  شدت با تکانی زلزله ایجاد احتمال قزوین شمال فشاري گسل و زهرا بویین _ قزوین شمال

  .آورند می

خطر پر نقاط.باشدمی متوسط هايشهرستان جزو شوريک هايشاخص با  مقایسه در پرخطر نقاط با رابطه در 

 قزوین،کاروانسراها، بازار فرسوده، و قدیمی هايبافت ،شهر جنوبی هايقسمت: از عبارتند قزوین شهرستان

.قزوین شهرستان يحاشیه صنعتی هايرکت، شپاساژها گاراژها،
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میانگین دقیقه، 6,50 شهر در  حادثه محل به رسیدن زمان میانگین ،دستگاه75 نیاز مورد هايآمبوالنس تعداد 

  .باشد می دقیقه 10,30 جاده در حادثه محل به رسیدن زمان

نیستند مقاوم نیز متوسط هايزلزله  برابر در که مقاوم غیر روستایی ساختمان 57000 به قریب جودو.

و هاانداريفرم هايساختمان از بعضی و هانشانی آتش ها،بیمارستان مانند مهم هايساختمان نبودن مقاوم 

  . هابخشداري

ماسه و شن رداشتب و دولتی هايدستگاه و مردم توسط استان مختلف هايرودخانه بستر و حریم به تجاوز 

  .آورد می فراهم بیشتر آسیب براي را زمینه استان مختلف هايرودخانه از رویهبی

بدون غیرصنعتی و صنعتی هايشهرك احداث. است نشده انجام کافی مطالعه گیرسیل هايحوزه در 

   .است گرفته صورت منطقه خیزيلرزه مطالعات

جمعیت نفر 10000 حدود از بیش حادثه ابعاد کهصورتی در ،مقابله براي کافی تجهیزات و امکانات نداشتن 

 که صورتی در استان هايبیمارستان و هادرمانگاه کشش عدم. آوار زیر از آوردن در نگاه از باشند دیده خسارت

.باشند زخمی نفر 5000 از بیش حادثه ابعاد

برف، ،کوالك زلزله، سیل، شامل) گذشته سال 10 در( استان طبیعی بالیاي در خسارات انواع فهرست 

 آتش  و تگرگ نباتی، آفات بهمن، خشکسالی، زمین، رانش برق، و رعد طوفان، زدگی، سرما  یخبندان،

: ستا کرده وارد را زیر هاي آسیب که سوزي

  جمع  ي آسیبها شاخص

155 عمده خسارت با همراه وقوع تعداد

281 انسانی تلفات

650شدگان بستري

1407 سرپایی درمان

29بالیا از ناشی سرپرست بی کودکان و زنان تعداد

2222 دیده خسارت روستاي و شهر تعداد

4072094 دامی تلفات تعداد

959334)رهکتا( دیده آسیب اراضی میزان

3127)کیلومتر( دیده خسارت هاي جاده طول

487 دیده خسارت  نقلیه وسایط تعداد
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  استان مهم هاي فرصت برخی   

استانداري در اصلی هاي بخش از متشکل بحران ستاد وجود

ها بحران و بالها با مقابله ویژه مالی ردیف وجود  

تلفمخي ها  دستگاه در دیده دوره کارشناسان وجود  

استان در ها بحران انواع خطر معرض در نقاط بودن مشخص   

نجات و امداد طرح شده بندي زمان جلسات برگزاري  

مدارس در مانور انجامي برا مدوني ها برنامه وجود  

حوادث ازی برخ خصوص دري بند پهنه مطالعات انجام  

احمر هالل تیجمع ،یپزشک علوم گاهدانش(  ایبال بروز هنگام در ریدرگ مختلف ادارات و ها سازمان وجود، 

  )یمنیا خدمات وی نشان آتش

يکشاورزی مهندس نظام و ساختمانی مهندس نظام نیقوان نیتدو  

یاستان(ی محلي مایس و صدا سازمان(  

فعالی محل دیجرا و ها نامه هفته  

یموزشآي ها برنامه پخش  برايي  شهردار نظر ریزي شهر معابر در مستقری کیالکتروني تابلوها  

بحران و بال با مقابله مضامین به کشور توسعه يها برنامه توجه   

دسترس در و گسترده علمی منابع ،المللی بین فنی هاي کمک  

ارزي ذخیره صندوق  

بالیا جهانی بینی پیش هاي شبکه  

حفظ جمله از بخشی بین طلبی حمایت: است باره این در پزشکی علوم دانشگاه اقدامات ها قوت از یکی 

  :   زیر امور و ها ساختمان سازي مقاوم بنایی، زیر هاي سیستم

:بحران در رسانی خدمت براي سالمت نظام هاي تیم هماهنگی و آمادگی برنامه تدوین.1

و يجوي ایبال ،یخشکسال ،نیزم لغزش ،لیس ،لرزه نیزم( مختلف بالیاي در ها تیم وظایف  

  ) يسوز آتش

رمانو و آموزش( ها آن  توانمندسازي(    

   بحران مواقع در سالمتی و درمانی خدمات در مردمی مشارکت بازوهاي دیگر و ها سمن نقش تدوین.2

    هماهنگی براي بخشی درون مرتبط مانورهاي اجراي .3
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   بحران مواقع براي متخصصین دیگر و پزشکان ویژه کدهاي ایجاد.4

   بهداشتی هاي ساخت زیر تقویت.5

مشکالت   

 در استانداردها و مهندسی ضوابط رعایت ضعف جامعه، سطوح تمام در بحران یریتمد هاي آموزش بودن ناکافی

 اجباري  مترقبه، غیر حوادث در شهروندي تکالیف و حقوق نبود خصوصی، و عمومی سیساتأت و ها سازه از بسیاري

 نیازبه پذیري، خطر مطالعه عدم بحرانی، هاي آسیب براي کشاورزي و تجاري صنعتی، مسکونی، واحدهاي بیمه نبودن

.طبیعت بالیاي با مقابله در استان بزرگ شهرهاي حیاتی هاي شریان سازي مقاوم

ها حل راه   

  هاي راهبردي هدف )الف

  ...)و فاضالب وز گا آب، برق،( حیاتی هاي ن شریا% 30 سازي مقاوم: 1 هدف

 استان پذیر آسیب نقاط در عمومی ابنیه و ها ساختمان کلیه اي بیمه پوشش: 2 هدف

  سازي مقاوم نیازمند عمومی سیساتأت و ها سازه از% 30 سازي مقاوم و شناسایی:  3 هدف

  گیرند می ساخت مجوز آینده سال 5 طول در که هایی ساختمانی کلیه در  سازي مقاوم استانداردهاي رعایت: 4 هدف

  بحران مدیریت هینمز در استان مدیران% 100 و مردم مهارت و دانش  درصدي پنجاه افزایش: 5 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

...)و فاضالب و گار آب، برق،( حیاتی هاي شریان% 30 سازي مقاوم

 اول سال( حوادث برابر در مقاومت نظر از استان روستاهاي و شهرها یحیات هاي شریان وضعیت مطالعه.1

)برنامه

  منابع جذب براي طلبی حمایت و حیاتی هاي شریان سازي مقاوم مالی برآورد.2

  : 2 هدف يها پروژه

استان پذیر آسیب نقاط در عمومی هاي بنا و ها ساختمان کلیه اي بیمه پوشش



)1387-1392(استان راهی براي توسعه سالم، المت استان قزوینبرنامه جامع س 

 در زیربنایی هاي سازه و کارخانجات_دولتی هاي ساختمان بیمه ساختن ياجبار نامه آئین تصویب و تدوین.1

فروش و خرید زمان و ساخت مراحل کلیه در خصوصی هاي ساختمان و بالیا برابر

 عموم به معرفی و  بالیا براي بیمه جبرانی خدمات بسته تعیین.2

  : 3 هدف هاي پروژه

 سازي مقاوم نیازمند شده احداث عمومی سیساتأت و ها سازه از% 30 سازي مقاوم و شناسایی

...) و ها ورزشگاه ها، مدارس،پل سدها، ها، بیمارستان( حیاتی و عمومی هاي سازه وضعیت بررسی و مطالعه.1

مداخله هاي اولویت تعیین و بالیا و حوادث برابر در مقاومت نظر از

  خیرین، وام، تخصیص براي ها بانک بسیج و توجیه(سازي مقاوم هاي فعالیت براي مالی حمایت تدارك.2

 استانی اعتبارات تخصیص ،)صنایع

  :4 هدف يها پروژه

گیرند می ساخت مجوز آینده سال 5 طول در که هایی ساختمان کلیه در  سازي مقاوم استانداردهاي رعایت 

 و تبرمع پیمانکاران بندي رده(استان هاي ساختمان پیمانکاران بخشی اعتبار نامه آئین اجراي و تصویب.1

) آن اساس بر ها پروژه اجراي واگذاري

 تدوین، شامل مربوطه نامه آئین و ساز و ساخت طبضوا بر فنی هاي نظارت بخشی بین همکاري کمیته تشکیل.2

آن تجهیز و سازي توانمند و نظارتی سامانه

  :5 هدف هاي پروژه

   بحران مدیریت هینزم در استان مدیران% 100 و مردم مهارت و دانش  درصدي پنجاه افزایش 

 دانشجویان، آموزان، دانش يها گروه استان، مدیران کلیه ویژه »بحران مدیریت« آموزشی بسته تدوین.1

ادارات و اصناف وکارخانجات،  عالی و عمومی هاي آموزشگاه

 تردف طریق از  بالیا با مواجهه براي شده یاد يها گروه توانمندسازي تسهیل نامه آئین بر نظارت و تصویب.2

   دانشگاه مردمی مشارکت

 تدوین و استان شایع هاي بحران در )بعدو  حین ،قبل( سالمتی خدمات مدیریت عمل دستور تدوین.3

    )سالمت بحران کد نظام ایجاد(آموزشی بسته

 پزشکی علوم دانشگاه دار کد افراد براي برنامه اول سال در مرتبط مانورهاي و آموزشی هاي کارگاه اجراي.4

 آموزشی بسته مطابق ها گروه از یک هر براي آموزشی نامهبر اجراي.5
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  بالیا با مواجهه آموزش زمینه در فعال يها سمن شده سازي ظرفیت شبکه استقرار.6

 و صدا از استانی شایع بالیاي با مواجهه و پیشگیري مورد در عمومی آموزش برنامه ده حداقل پخش و تولید.7

   سال هر در استانی مکتوب يها رسانه از آن پیگیري و سیما

 تدوین، و نتایج ارزیابی ،روستا یک و شهر یک در  بحران مدیریت در مردم مشارکت مدل  پایلوت و طراحی.8

 آن  به مرتبط نامه آئین  ابالغ و تصویب
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  : )معدن و صنعت بازرگانی،( تجارت

 طور هب که درآمد ارتقاي و اشتغال ایجاد ضمن  تجارت

 استانداردهاي افزایش و مردم سالمت بر مستقیم غیر

  نیز مستقیم  شده شناخته اثرات  دارد، تأثیر آنان زندگی

 غیرهدفمند تجارت: است جمله آن از ،دارد سالمت بر

 مردم دسترسی افزایش راه از سالمت، به زننده آسیب و

 يها شاخص کاهش  سالمت، به مضر محصوالت به

 و واگیردار يها ي بیمار بروز افزایش و سالم زندگی

 آرایشی و بهداشتی آشامیدنی، خوردنی،( غیرواگیردار

 کشور توانایی کاهش و شغلی تماس از ناشی شغلی يها ي بیمار و ها آسیب هوا، و زیست محیط کردن آلوده ،)...و

 محصول، تولید از خود فرایند کل در تجارت دیگر عبارت به). بازیافت کمی و رویه بی مصرف( پایدار توسعه براي

 را پیرامون محیط و کارکنان مردم، سالمت است قادر بازیافت و مصرف تبلیغ، و گذاري قیمت نقل، و حمل توزیع،

 گر تعیین عوامل از نیز تجارت فرایند کل در آموزش همچنین و نظارتی مقررات و قوانین نقش. دهد قرار ثیرأت تحت

 و صنایع  جامعه، در موجود سالمتی خطر عوامل به توجه با باید مردم سالمت بر تجارت اتاثر ارزیابی در. هستند مهم

  .کرد پیشنهاد را ارتقایی مداخالت و شناسایی را مفید و مضر بازرگانی

ذینفعان   

 د،استاندار کل اداره تغذیه، متخصصین و کارشناسان پزشکی، علوم دانشگاه داروي و غذا معاونت بازرگانی، سازمان

 مرکز و بهداشت دانشکده اي حرفه و محیط بهداشت هاي گروه استان، صنعتی هاي شهرك شرکت صنایع، کل اداره

.استان تعاون اداره و استان زیست محیط حفاظت سازمان اجتماعی، تأمین سازمان استان، بهداشت

  استانی و ملی حقایق   

32 %38 معدنی، غبارهاي و گرد درمعرض% 22 رد،استاندا ازحد باالتر صداي درمعرض استان شاغلین %

. دارند قرار یونیزان غیر پرتوهاي درمعرض% 7 و ارگونومیکی عوامل درمعرض

این از که بوده واحد 7216 معادن و صنعتی هايبخش در شده شناسایی هايکارگاه مجموع1386 سال در 

  . اند بوده فعالیت مشغول شده ناساییش هايدرکارگاه نفر 78767. است خانگی کارگاه واحد 271 تعداد
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بررسی کار از ناشی حادثه مورد 617 تعداد ،85 سال در استان اجتماعی امور و کار سازمان گزارش براساس 

 77 به 85 سال در مورد 56 از عضو قطع موارد. است رسیده مورد 800 به 86 سال در تعداد این. است شده

 صنعت بخش در مورد 640 تعداد 86 سال حادثه مورد 800 تعداد از. دهدمی نشان افزایش 86 سال در مورد

 .است افتاده اتفاق ساختمان بخش در مورد 95 و

هاي به عمل آمده از محیط کار شاغلین بخش صنعت و معدن توسط حوزه معاونت بهداشتی براساس ارزیابی

ن در مقابل عوامل زیان آور محیط میزان مواجهه کارگران بخش صنعت و معد 1386دانشگاه قزوین در سال 

  : آور به شرح زیر است کار به ترتیب عوامل زیان

%4 معرض در شاغالن ،%8 ارتعاش عامل داراي هايکارگاه درصد.1

  % 32 معرض در شاغالن ،%29  باال صداي داراي هايکارگاه درصد.2

  % 22 معرض در شاغالن ،%28 گردوغبار داراي هايکارگاه درصد.3

  %7 معرض در شاغالن ،18%  غیریونیزان پرتوهاي داراي هايهکارگا درصد.4

  %4 معرض در شاغالن ،%9 مناسب نا روشنایی با  هايکارگاه درصد.5

  %7 معرض در شاغالن ،18% دمه و دود داراي هاي کارگاه درصد.6

  %7 معرض در شاغالن ،%6 نامناسب کار ابزار عامل داراي هايکارگاه درصد.7

  %48 معرض در شاغالن ،%50 کار حین بدن نامناسب وضعیت يدارا هايکارگاه درصد.8

%10 معرض در شاغالن ،%29 شیمیایی مواد با پوستی تماس مستعد هايکارگاه درصد.9

حوزه پوشش تحت آور زیان عوامل معرض در شاغالن میان گذشته سال 5 در آمده عمل به معاینات براساس 

  :است شده شناسایی زیر شرح به شغلی بیماري موارد قزوین، پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت

   مورد 3107: شنوایی افت تعداد.1

  مورد 939: کمردردها تعداد.2

  مورد 52: شغلی آسم.3

  مورد 1052: تنفسی خاص شرایط.4

  مورد 293  :اسکلتی اختالالت.5
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  وضعیت  ها شاخص  حیطه ها

ف
صر

م
 

 

بیشتر در روز در سفره مصرف نمک در دو وعده و 30%  ي مصرف نمک در سفرهها شاخص.1
1
   

.افراد روغن جامد مصرف می کنند 8/52%  ي مصرف روغن نباتی جامدها شاخص.2
1

یکبار در هفته 15%نامطلوب   شاخص مصرف چیپس و پفک و تنقالت . 3
1

   

)لیتر 44سرانه مصرف در سال (نامطلوب   هاي گازدار  شاخص مصرف نوشابه. 4
3  

افراد به طور روزانه سیگار استعمال می کنند 1/24%  شاخص مصرف دخانیات . 5
1  

بار در هفته استفاده میکنند 7/6 – 9/64%   شاخص مصرف لبنیات . 6
1

   

  * شاخص مصرف قند و شکر . 7

د
لی

تو
 

 

نامطلوبوضعیت کیفیت تولیدات  واحدهاي صنفی .1
4  

رد ولی در حال کاهشوجود دا  )ظروف بسته بندي(تولید محصوالت فاقد مجوز بهداشتی . 2
3

   

  *   نظارت بر واحدهاي تولیدي مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی . 3

لبنیات، روغن زیتون، کنسرو ماهی  روند احداث کارخانجات تولیدي مواد غذایی سالمت گرا. 4
3  

    وضعیت صدور مجوز واحدهاي صنفی سالمت گرا. 5

ع
زی

تو
 

 

بمطلو  آموزش شاغلین در حیطه توزیع. 1
5  

مطلوب 86در سال  93%   )...بهسازي و(ابزار نگهداري . 2
3  

مطلوب   دسترسی مناسب. 3
4  

نامطلوب  قیمت مناسب. 4
4  

نامطلوب  ها بین تولید تا عرضه تعداد واسطه. 5 
4
   

نامطلوب  توزیع کاالي فاقد مجوزهاي بهداشتی و قاچاق. 6
3  

ت
اف

زی
با

 
 

نامطلوب  مورد استفاده  بهداشتی مردم  وجود تولیدات بازیافتی در کاالهاي.1
3  

نامطلوب  میزان درصد بازیافت اقالم. 2
5  

نامطلوب  تعداد واحدهاي داراي مجوز بازیافت. 3
5  

ش
وز

آم
 

 

  نامطلوب   ي عمومی ها رسانهآموزش از طریق .1

  بهتر شده اما ناکافی   سطح آگاهی عمومی .2

ت
ار

ظ
ن

 
 

نامطلوب  تان وجود کاالهاي غیر مجاز در سطح اس. 1
5  

نامطلوب  روند بازدیدهاي نظارتی .2
5  

ع
زی

تو
 

 
بسیار نامطلوب  وجود مجوزهاي حمل و نقل مواد غذایی. 1

5  

نامطلوب  وجود قوانین. 2
5  

بسیار نامطلوب  آموزش شاغلین در حیطه حمل و نقل. 3
5  

بسیار نامطلوب  هاي متمرکز مرتبط وجود تشکل. 4
5  

بسیار نامطلوب  سیستم حمل و نقل  وجود مرکز ساماندهی. 5
5  

ن
لی

و
سئ

م
 

 

نامطلوب  ین مسؤولهاي برگزار شده جهت  تعداد آموزش
5  

نامطلوب   ین در ادارات  مرتبط با سالمت مسؤولآگاهی 
5  

ن
نی

وا
ق

 
 

نامطلوب  به روز بودن قوانین.1
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  استان مهم يها فرصت برخی   

استان صنعتی هاي شهرك و مجتمع وجود

اي حرفه بهداشت متخصص وتربیت بهداشت دانشکده وجود  

کار نیروي سالمت با مرتبط يها پروژه اجراي درجهت صنعت با دانشگاه ارتباط  

کار وطب اي حرفه بهداشت خدمات ارایه زمینه در خصوصی بخش فعالیت  

بزرگ مستقردرصنایع کارگري شتبهدا وخانه بهداشت مراکز وجود  

کارگر نفر 25 باالي واحدهاي در کار بهداشت و ایمنی هاي کمیته وجود  

محصوالت ساخت درحین غذایی مواد تولید درکارخانجات فنی ینمسؤول وجود  

درصنایع شاغل پزشکان و بهگران دیده، دوره کار یاران تبهداش اي، حرفه بهداشت کارشناسان وجود  

و تابعه هاي شهرستان بهداشت مراکز اي حرفه بهداشت بازرسان و یعواموراجتما کار سازمان نبازرسا وجود 

  زیست محیط ادارات بازرسان

کار محیط خطرات مقابل در شاغلین از حمایت منظور به کار قانون وجود  

استان کارفرمایی و کارگري شوراهاي کانون وجود  

پسماندها مدیریت قانون  

استان صنعتی هاي شهرك امور متولی عنوانه ب صنعتی يها شهرك شرکت وجود  

اي حرفه بهداشت ایمنی و محیطی زیست استانداردهاي وجودOSAS1800-14000   

مشکالت   

 ،)دفن و آوري جمع سیستم نبود تا تصفیه نبود(عفونی و صنعتی پسماندهاي و فاضالب مدیریت شدید ضعف

 شغلی حوادث بروز و خطرات مقابل در کار نیروي آموزش ضعف انفرادي، حفاظت نامناسب تجهیزات و وسایل

 مربوطه استانداردهاي و کیفیت فاقد محصوالت تولید سالمتی، مضر صنعتی غبارهاي و وجودگرد معادن، و درصنایع

 با رابطه در کنندگان عرضه و تقاضا مورد محصوالت با رابطه در کنندگان مصرف ناکافی آگاهی بازار، در ها آن عرضه و

 و قانونی الزام نبود سالمت، و بازرگانی هاي فعالیت با مرتبط يها سمن توان از ناکافی استفاده شده، ارایه خدمات

 بازرگانی امور در تخصصی قضایی مراجع نبود غذایی، مواد نقل و حمل هاي فعالیت کنترل جهت نظارتی هاي شیوه

. عام کننده مصرف توسط مشابه کاالهاي سایر از تیبازیاف کاالهاي تمایز امکان عدم سالمتی، با مرتبط
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ها حل راه   

   راهبردي هاي فده )الف

 و هوا پسماندها،( زیست محیط کننده آلوده صنایع% 100 توسط زیست محیط حافظ صنایع نشان کسب: 1 هدف

   برنامه پایان تا )صدا

  ): شاخص 2( سالم محصوالت عرضه و تبلیغ نقل، و تولید،حمل بر نظارت بهبود :2 هدف

 هاي فروشگاه در )استاندارد برچسب با( روزمره مصرفی و غذایی مواد سالم محصول 20 برابري دو افزایش.1

 استان

 سطح در غذایی محصوالت عرضه هاي فروشگاه% 50 توسط» سالمت دوستدار فروشگاه«   نشان کسب.2

  شهر و روستا

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی دم،مر مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

 پایان تا )صدا و هوا پسماندها،( زیست محیط کننده آلوده صنایع% 100 توسط زیست محیط حافظ صنایع نشان کسب

 برنامه

 کاهش پایش براي کدام هر شناسنامه تشکیل و )هوا و هاپسماند صدا،( استان کننده آلوده صنایع شناسایی.1

 مرتبط هاي آلودگی

 دولتی بخش و زیست محیط يها سمن کارفرمایان، مشارکت با »ریست محیط حافظ« صنایع کمیته تشکیل.2

 زیست محیط محافظ صنایع به کننده آلوده صنایع تبدیل براي برنامه تدوین و  مردمی نمایندگان و

 و  پسماندها مدیریت در صنایع محیطی زیست اصول رعایت هاي نامه آئین بازنگري یا و اجرا بر جدي نظارت.3

)صنایع% 60 حداقل در ها خانه تصفیه احداث براي تشویق( کننده آلوده صنایع توسط  غبار و گرد

    استان هاي بیمارستان عفونی هاي زباله بهداشتی دفع سیستماستقرار و طراحی .4

مواد بازیافت به مربوط هاي نامه آئین  پایلوت اجراي و بازنگري تدوین،.5
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  :2 هدف يها پروژه

    سالم محصوالت عرضه و تبلیغ نقل، و تولید،حمل بر نظارت بهبود

 افزایش براي قوانین در بازنگري و ناسالم تجارت ویژه قضایی مراجع توانمندسازي و ایجاد نامه آئین.1

 تخلفات یگبازدارند

 نامه آئین بازنگري یا تدوین ،بازیافت برچسب و محصوالت و غذایی مواد استاندارد سببرچ تعریف باز.2

اجرایی

 در آن اجراي و تجارت اصحاب مشارکت با  »سالمتی به مضر مواد قاچاق « اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.3

   استان

 استان در »سالمت به مضر تا سالمت به مفید« از صنایع احداث مجوز صدور بندي رتبه نامه آئین تدوین.4

 اي رسانه اعالم و سالمت به مفید صنایع به دادن اولویت و قزوین

 جوش بدون نان ،مغذي تنقالت و قند کم نوشیدنی نمک، کم چربی، کم محصوالت تولید مورد در تحقیق.5

   ها آن براي مجوز صدور  اولویت و جو نان و شیرین

 دوستدار فروشگاه« نشان  و غذایی محصوالت عرضه ماکنا بهداشتی استانداردهاي تدوین و طراحی.6

  مرتبط هاي اتحادیه و سندیکاها طریق از آن بر نظارت و »سالمت

 نظارت و استانداردها تدوین ضروري، محصوالت سالم نقل و حمل استانداردهاي ارتقاي میتهک تشکیل.7

آن اصول رعایت منشور و غذایی ادمو نقل و حمل اندرکاران دست  ویژه آموزشی برنامه اجراي و تدوین.8

ها رسانه از آن ارایه و نیاز مورد موارد کلیه در کنندگان مصرف آگاهی ارتقاي براي ویژه آموزشی بسته تدوین.9

 و رسانه کمیته توسط استان يها رسانه از سالمت مضر مواد تبلیغ بر نظارت نامه آئین بازبینی یا و تنظیم.10

 در مندرج موارد  تبلیغ کامل حذف( سالمت و امنیت غذایی تخصصی کارگروه در آن تصویب و سالمت

  ) 1392 پایان تا نامه آئین

 همایش برگزاري و فروشندگان و کنندگان توزیع بازرگانان، ویژه ساده زبان به »سالم تجارت منشور« تدوین.11

مربوطه هاي اتحادیه توسط

 توسط مجوز صدور از قبل کنندگان تدرخواس توانمندسازي و کسب مجوز صدور ضوابط در بازنگري.12

  » سالم تجارت منشور«  با ارتباط در سندیکاها و اصناف اتحادیه
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 از مردم به ها آن معرفی  و مرتبط يها سمن و استان در کنندگان مصرف از حمایت سازمان شاخه کردن فعال.13

 رسانه طریق

 آموزش و  صنایع يها اتحادیه و ارفرماییک سندیکاهاي توسط مواد تولید کیفیت بر نظارت نامه آئین ایجاد.14

 مدیره هاي تأهی توسط اجراي
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  ارتباطات و رسانه

 حداقل ما کشور در که است اي حوزه ارتباطات و رسانه

 عادي، پست( پست سیما، و صدا حوزه زیر چهار

 و شهري ICT دفاتر پیشتاز، پست سفارشی، پست

 ویدئو سینما، مطبوعات، تئاتر،( ارشاد ،)روستایی

 نشریات و ها عمومی روابط و ها خبرگزاري ها، کلوب

 همگانی، تلفن ثابت، تلفن( مخابرات و )ها سازمان

 شامل را )ماهواره و اینترنت کوتاه، پیام و همراه تلفن

 در ثرؤم نقش که این ضمن ارتباطات توسعه. شود می

 از. باشد هم مضر است ممکن دارد سالمت هاي سیاست براي طلبی حمایت و سالم رفتارهاي ترویج رسانی، اطالع

 کم و چاقی شامل سالم زندگی شیوه: است شده شناخته قبیل این از مواردي در اینترنت و تلویزیون منفی اثر سویی

 ناسالم ارهايرفت رواج ،)...و اینترنت تلویزیون، تماشاي( استخوان پوکی عروقی، قلبی يها ي بیمار تحرکی،

 و تنقالت و سیگار تبلیغ خواب، عادات تغییر ،)....چاقی، و تلویزیون تماشاي هنگام به نامناسب تغذیه خشونت،(

 تبلیغ جنسی، روابط ترسناك، و خشونت پر هاي صحنه تماشاي( کودکی دوران تکامل بر اثر ناسالم، هاي تبلیغ  دیگر

 پست دیگر سوي از. )تلویزیون تماشاي( اجتماعی سرمایه کاهش و جتماعیا و خانوادگی روابط بر ثیرأت ،)هوله هله

 بهبود همراه تلفن با و داشته دنبال به را  ترافیکی حوادث و ترافیک ،هوا آلودگی کاهش، روستاها و شهرها در فعال

 تلفن و موبایل امواج احتمالی مضر اثرات .است شده ممکن کوتاه پیامک طریق از مزمن يها ي بیمار و بیماران پیگیري

  . گرفت نادیده توان نمی را )تلفنی مزاحمین استرس ،الکترومغناطیسی(

ذینفعان   

 رابط نمایندگان پزشکی، علوم دانشگاه عمومی روابط سالمت، محور با محلی نشریات استان، مرکز سیماي و صدا

 ارشاد کل اداره ،)روحانیون از اي نماینده یا(هعلمی حوزه سیما، و صدا با دارو و غذا و درمان و بهداشتی هاي معاونت

  .ها  خبرگزاري مخابرات، پست، اسالمی،

  استانی و ملی حقایق   

دهند می گوش رادیو به زنان% 28و مردان% 36 درایران.

عمومی بهداشت يویژه يها برنامه  و است درمانی يها برنامه به مربوط وسیما صدا سالمت يها برنامه اکثر 

  .دارد اندك سهم آن در
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 پزشکی روان امور مشاور و بانوان امور مشاور: است مشاور دو داراي وسیما صدا کل دیرم.  

شبکه 39 و مرزي برون رادیویی شبکه 2 سراسري، رادیویی شبکه 10 داراي ایران اسالمی جمهوري صداي 

 7و استانی شبکه 28و يسراسر شبکه 7 نیز ایران اسالمی جمهوري سیماي .است ومحلی استانی رادیویی

  .دارد مرزي برون شبکه

است% 3/94 تهران استان نندگانیب و% 2/87 کشوري مایس نندگانیب ،%72نیقزو شبکه نندگانیب.  

20( دالون)  5(تاکستان)  8( زهرا نیبوی) 2( کیآب)  2( محمودآباد ،)12(نیقزو يشهري لبوردهایب (

  .است) 1( هیحمدم و) 1(الوند) 2( نیزوق  :يشهر يها ونیزیتلو تعداد و)  2(هیمحمد

مرسوله 700 کایآمر و 500 اروپا ،220 ژاپن ،40 هیترک  ،9/14کشور ،17 نیقزو: یپست مرسوالت تعداد سرانه 

% 65 .نداشتندی کاف اطالعاتی پست دفاتر خدمات تنوع از افراد%  30 مردم ازی نظرسنج در .است سال در

 خدمات تیفیک زانیم از افراد% 50 و اند  دانستهموثر  سالمت ارتقاي در رای پست خدمات مطلوب ارایه ردمم

  .نداشتند کامل تیرضای پست

7/12 %پرسش این برابر در شده انجام سنجی نظر در .اندبوده سینما تماشاگران جزو 85 درسال استان مردم 

 .دان داده مثبت نظر افراد% 90: »ستا تاثیرگذار برسالمت مؤثر رفتارهاي آموزش در سینما آیا شما نظر به«  که

  .مؤثرند مردم زندگی شیوه درتغییر سینمایی هايفیلم داشتند عقیده افراد% 95 همچنین

نیمی همچنین و ندیده را بهداشتی موضوع با خیابانی تئاتر تاکنون گانهشد الؤس% 95 از نیمی :تئاتر درحیطه 

  .باشد مؤثر بهداشتی رفتارهاي آموزش در است ممکن تئاتر معتقدند گانهشد الؤس% 90 از

179 و کلوب ویدئو 168 ،17700 تیراژ با نشریه 19 ،63500 تیراژ با ماهانه نشریه 30. دارد سینما 4 استان 

  .اي رایانه بازي مرکز

33 %همراه تلفن% 40 ؛ثابت تلفن   

فقط داد آموزش  را آنان سیما طریق از روزه همه توان می که سالمت آموزشی يها برنامه در مخاطب طیف 

  .کنندمی تماشا را سیما يها برنامه روز هر قزوینی افراد% 6/7 فقط. شود می شامل را جمعیت% 6/7

8/18 %اعالم سراسري هايشبکه سایر تماشاي را قزوین سیماي يها برنامه نکردن تماشا علت افراد 

  .شود فراگیر هاکهشب درتمام سالمت آموزش است الزم ترتیب این به. اند داشته

هاي فیلم بیننده مردم% 4/21 چرا است سینمایی فیلم هنگام در سالمت تبلیغات پخش براي زمان بهترین 

  .اند سینمایی
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7/64 %سیماي بینندگان% 2/30 هنوز ولی است آموزنده سیما يها برنامه که دارند موافقت هاقزوینی 

   .نیست دهنده آموزش قزوین سیماي يها برنامه معتقدند قزوین

سیماي و صدا يها برنامه به زیاد اعتماد داراي بینندگان% 70 و زیاد خیلی اعتماد داراي بینندگان% 10 حدود 

  .اند استان مرکز

شود یم شتریبی چاق وعیش% 2 رسانه از استفاده ساعت هر برابر در.

هستند مجالتی اصلي ها يمشتر جواني دخترها.   

سیما و صدا پزشکی مشاوران وظیفه:  

 و اجتماعی نیازهاي به توجه با پزشکی مسائل در سازمان مصوبات واجراي نظارت مناسب بستر ایجاد.1

  .استان سالمت موردنیاز شرایط

  .استان اجتماعی نیازهاي به باتوجه پزشکی و سالمت درباره خبر و برنامه تولید هاي اولویت تعیین.2

 سازي برنامه در آن واعمال سازمان از خارج ازمراکز استان شبکه به سالمت علمی نظرات پاالیش اخذ.3

  .سالمت درمقوله سازمان هاي سیاست مطابق

  .شاهد عنوان به سالمت موضوع با مرتبط برنامه و طرح درجلسات حضور.4

  .تولید مراحل درتمامی و ابتدا از سالمت برنامه محتوي و برعملکرد نظارت.5

 شوراي مدیر و مرکز کل مدیر به شده انجام هاي فعالیت از حلیلیوت اداري هاي گزارش ارایه.6

  .پزشکی برنامه گذاري سیاست

در سالمت يها برنامه هاي واولویت ها سیاست تدوین هدف با سیما و صدا سالمت گذاري سیاست شوراي 

 خود کاري عمر سال چند در.  شد سیسأت 1375 درسال زمینه دراین تخصصی و دقیق نظارت و وسیما صدا

 در مؤثر اقدامات رسانه افق با منطبق و سالمت مقوله در کشور کالن هاي وسیاست اهداف راستاي در

 سالمت گذاري سیاست عالی شوراي ساختاري ازنظر .است رسانده انجام به مختلف هاي وحوزه ها بخش

 اجرایی مدیران نیز و کشوري برجسته استادان از اعم کشور سالمت و پزشکی علوم نخبگان از متشکل

 صورت به و سازمان محترم یسیر ریاست با که است ایشان معاونین و بهداشت وزیر حضور با ربوطهم

 شوراي مدیریت که نمایند می مصوب سالمت درمقوله را سازمان کالن هاي سیاست اي، دوره جلسات

 گذاري سیاست شوراي اعضاي اجرایی، دربخش .هاست آن اجراي به موظف سالمت گذاري سیاست

 وبهداشت وسالمت پزشکی با مرتبط مختلف هاي حوزه وکارشناسان پزشکان از متشکل که سازمان سالمت
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 نقش ها استان و وسیما صدا مختلف هاي شبکه در ها برنامه پخش و تولید تصویب، درطرح،  هستند، روان

  .شود می تشکیل نیز ها استان در شورا این .کنند می ایفاد اي عمده

انجام خاصی مطالعه دارند را پرخطر رفتارهاي ترویج ویژگی که ییها برنامه پخش ساعات میزان مورد در 

 کالمی هايخشونت ولی نیست زیاد ها برنامه گونه این پخش میزان  کارگروه اعضاي نظر به. است نشده

 مصرف مروج يها برنامه پخش ساعات اما است اندك ترسناك يها برنامه پخش میزان. دارد باالیی درصد

 بازرگانی هايآگهی پخش میزان. دارد وجود هاسریال و هافیلم و ها برنامه از تعدادي در دخانیات و گارسی

 به مربوط يها برنامه پخش میزان ساعت، نیم حد در و باال ندارد اي فایده سالمت براي که غذایی مواد درباره

 کم، خیلی مناسب جنسی ارهايرفت ترویج ،کم بسیار غذایی عادات اصالح و زندگی صحیح هايشیوه

 و جنسی روابط طریق از عفونت انتقال از پیشگیري در رسانه نقش و کم بسیار الکل نوشیدن ترویج

.  است برجسته بسیار الکل از استفاده محدودیت

و بینندگان توجه جلب منظور به.  است کم بسیار سالمت ازنظر مطلوب هايموسیقی پخش میزان 

 يارایه با بایست یم وسیما صدا انگیز هیجان و کننده تحریک هايموسیقی گرایش از آنان بازداشتن

 به ولی باالست کننده سرگرم مسابقات پخش میزان. کند ایفا مؤثرتري نقش ثیرگذارأت و مالیم هايموسیقی

 مسابقات ساخت و تولید بییندگان، فراغت اوقات پرکردن براي هاروش بهترین از یکی کارگروه اعضاي نظر

.است محتوي کم يها برنامه با آن جایگزینی و زنده حضوري،

  استان مهم يها فرصت برخی   

5/69 حداقل اعتماد و استانی سیماي بینندگان% 72 پوشش با استانی سیماي و صدا شبکه وجود %

سالمت با مرتبط نشریات و استانی هاي نامه وهفته نشریات وجود   

دفاتر مناسب پوشش ICT استان در روستایی و هريش

همگانی و همراه ،ثابت هاي تلفن به مناسب دسترسی وجود    

جوان نسل استقبال و ها کلوپ ویدئو مطلوب تعداد   

25 استان سطحدر شهرداري  

کوتاه پیام خدمات از استفاده امکان   

کشوري میانگین به نسبت پستی خدمات از مردم تر مناسب استقبال   

شهرداري هاي تلویزیون و بوردها بیل از استفاده امکان   
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استان هاي شهرداري ینمسؤول همکاري از بهینه استفاده امکان   

آموزشی يها برنامه وساخت تولید در استانی ومتخصصین استادان حضور از استفاده امکان  

مشکالت   

 آموزي بد و نامطلوب یرثأت پست، خدمات از مردم ضعیف شناخت سیما، و صدا از  زندگی هاي مهارت آموزش ضعف

 سالمت اختصاصی شبکه و گروه نبود  ،اینترنت از استفاده با اخالقی مشکالت بروز  ،سیما و صدا يها برنامه از برخی

 نشریات و سینما تعداد بودن پایین  وسیما، صدا منفی تبلیغات  ،رسانه در بهداشتی يها برنامه کمبود  سیما، و صدا در

   سالمت با مرتبط

ها حل هرا   

   راهبردي هاي هدف )الف

   سالمتی مهم هاي پیام به مردم% 100 دسترسی: 1 فهد

   سالمت  بر مضر تبلیغات و  استان توسعه يها برنامه پیشرفت مورد در پاسخگویی و نظارت نظام استقرار: 2 هدف

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت جتماعی،ا خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

استان سالمت نظر از اولویت در و مهم هاي پیام به مردم% 100 دسترسی

 نمایندگی مشارکت با برنامه اول سال پایان تا ساغ کارگروه نظر زیر رسانه و سالمت  کمیته اندازي راه.1

 استان يها رسانه

   برنامه اول سال در آن تشکیل و استان سیماي و صدا سالمت گذاري سیاست شوراي نامه آئین  در ريبازنگ.2

 با مردم سالمت بر ثرؤم اجتماعی عوامل ویژه روزانه تلویزیونی برنامه ساعت یک تا نیم پخش و تولید.3

   استان سالمت جامع طرح مطالعه پیوست در مندرج هاي ویژگی

ه ب آن ساالنه اجراي و استان رسانه اصحاب ویژه »رسانه و سالمت« روزه هفت  هدور آموزشی بسته طراحی.4

  »سالمت حامی استانی رسانه نامه آئین« آموزش و توجیه عالوه

  )روزانه برنامه طریق از آن پخش(  استان ویژه سالمتی پیام 100 براي تبلیغاتی تیزر100 ساخت و طراحی.5



)1387-1392(استان راهی براي توسعه سالم، المت استان قزوینبرنامه جامع س 

 و نشریات و ها روزنامه سیما، و صدا طریق از سالمتی پیام 100 رایگان رسانی اطالع و تبلیغ برنامه استقرار.6

  استان روستاهاي و شهرها بوردهاي بیل

 مردم ویژه ها آن یادآورهاي با و هفتگی طور به اولویت، در کوتاه سالمتی پیام100 متناوب ارسال و طراحی.7

   همراه تلفن کوتاه پیامک طریق از استان

پزشکی علوم دانشگاه توسط بیماران و سالمت آموزش براي تعاملی اینترنتی ایتس اندازي راه و طراحی.8

 و سالمت متخصصین شبکه مشارکت با  بیماران و سالمت آموزش گویاي تلفن اندازي راه و طراحی .9

   استانی پیشگیري

 ارکتمش شبکه و پست اداره طریق از آن پخش و ساالنه طور به سالم زندگی شیوه جذاب بروشور تدوین.10

  پستی خدمات با ها دستگاه و مردم آشنایی بروشور  همراه به مردمی

 استان هاي بیمارستان در مزمن بیماران پیگیري براي همراه تلفن کوتاه پیام خدمات از استفاده نامه آئین تدوین.11

 دولتی هاي بیمارستان از یکی در مزمن يها ي بیمار از مراقبت نتایج بر مداخله این اثرات بررسی پایلوت و

 استان

  : 2 هدف يها پروژه

سالمت بر استان سیماي و صدا تبلیغات و ها برنامه اثر پاسخگویی و نظارت نظام استقرار

 سال در برنامه اهداف پیشرفت پیگیري براي ماهنامه صورت به استان سالمت جامع برنامه نامه ویژه اندازي راه.1

   اول

 برنامه اهداف از طلبی حمایت منظور به» استان سالمت بان دیده« عنوان با رادیویی اي دقیقه 30 برنامه پخش.2

  استان سالمت جامع

 و استقرار تدوین،. مجلس طریق از محور سالمت يها برنامه ساخت بودجه جذب براي طلبی حمایت.3

  : بر کیدأت با»  سالمت حامی استانی رسانه« نامه آئین بر نظارت

نویسی مقاله هاي ستون و سازي برنامه در» پیشگیري و سالمت مشاور« از اجباري استفاده   

نگر سالمت يها رسانه و ها برنامه تشویق سازوکارهاي   

سیما و صدا پزشکی روان مشاور وظایف شرح بازنگري 

از ها روزنامه و نشریات مقاالت و وسیما صدا سالمت يها برنامه تبلیغات، ارزیابی خود و بازبینی مکانیسم 

           بازخورد شیوه و  استان مردم سالمت بر انثیرشأت نظر
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  قضایی و امنیتی

 کارکنان سالمت آنان، خانواده و زندانیان سالمت

 ها، انتظامی و نظامیان سالمت امنیتی، و قضایی

 از دادرسی فرایند حکومتی، تعزیرات مناسب عملکرد

 و مخدر مواد قاچاق با مقابله کیفیت، و کمیت حیث

 امنیت و بهداشتی امور در قضا و امنیت اق،قاچ پدیده

 در را جامعه افراد سالمت در ثرؤم هاي حیطه اجتماعی

 اثرات حوزه این عملکرد. دهند می تشکیل حوزه این

 و استرس خشونت، کاهش یا ترویج چون نهایی

 طریق از منتقله يها ي یمارب شیوع  و تقلبی آرایشی و بهداشتی غذایی، مواد توزیع ،اعتیاد شیوع ،روانی يها ي بیمار

. گیرد می بر در را سالمت اجتماعی و روانی جسمی، بعد سه هر کلی طور به و بردارد در را مشترك تزریق و جنسی

 عمده اثر جرم کاهش در راهبردها از برخی. است تر بخش اثر هزینه مالی لحاظ به جرم از پیشگیري در گذاري سرمایه

 یا )...و کودکان ماشین، خانه، امنیت( مجرمان تحریک کاهش براي شهروندان تارهايرف چون راهبردهایی:  دارند

 نقش و تخلف کم شغل خانواده، افراد جمعی تفریحات افزایش ورزشی، هاي باشگاه نقش بیمه، متناسب، حفاظت

 ترك ي مطالعه یان،مرب و اولیا هاي انجمن نقش تفریحات، نقش ،)جرم و بیکاري ارتباط( اشتغال ایجاد در جرم کاهش

 الکل مصرف کنترل اعتیاد، کاهش در آن نقش و اعتیاد درمان آموزي، دانش مدارس هاي انجمن توسعه ها، کرده تحصیل

 مشارکت با جرم از پیشگیري شوراي تشکیل. )متروکه هاي خانه( شکسته هاي پنجره ترمیم و حومه نوسازي و

  .است بوده کشورها جربیاتت در موفق مداخالت از یکی ذینفع يها سازمان

ذینفعان   

 راتیتعز کل اداره  ها، زندان کل اداره  بهداشت مسؤول ،یپزشک نظام سازمان اطالعات، کل اداره ،یانتظام يروین

 ادارهی تیامن وی اسیس کل ریمد دانشگاه، درمان وی بهداشت معاونت اختالف، حل شوراي ،یبازرس کل اداره ،یحکومت

 )عج( االمر صاحب سپاه ،نیقزوی زره 16 لشگر شهرداري، ،یبازرگان سازمان ،رسانه ،یاسالم ارشاد و فرهنگ کل

  استان فقیه ولی نمایندگی قانونی، پزشکی ،دانشگاه حقوقی معاونت ،يبهدار فرمانده ن،یقزو
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  استانی و ملی حقایق   

گمرك در 1386 در قاچاق يها پرونده کل به نسبت الیر ونیلیم ده از شیب ارزش با قاچاق يها پرونده 

درصد 73: استان

استانی پزشک نظام و اختالف حلي شوراها ،یحکومت راتیتعز ،ها دادگاه ،دادسراها در صادره آراي درصد 

   درصد 7 :نیست) بهداشت جهانی سازمان فیتعر با(یسالمت کننده نیتضم که

مورد 10 :....)و  ادیاعت  ،دزیا ت،یهپات( زندان در دیجدي ها يماریب به انیزندان ابتالي زانیم   

دری پزشک نظام ودارو، غذا بهداشت، درمان،ي ها حوزه در  استان در صادره احکام و آراءی بازدارندگ قدرت 

  .است درصد 50 حدود مجموع

مجازات از نیمتخلف فرار احتمال وي مواز نیقوانی برخ وجود 

ییقضا محاکم در درمان و بهداشتی تخصص شعب نبودن فعال ای نبودن  

یپزشک نظام مانندی درمان وی بهداشتي ها پرونده بهی دگیرس برايی قانون مراجع دری کاف قدرت نبود:  

  ییدارو وی پزشک امور مقررات قانون 20 ماده ونیسیکم.1

  یحکومت راتیتغز 11 ماده ونیسیکم.2

انهمجرمي ها تیفعال قیمصاد از درمان و بهداشت عرصه فعاالنی آگاه  شدید ضعف  

مجرمانه قیمصاد با رانهیشگیپ و عیسر برخورد دری انتظام ویی قضا عواملی برخ ناکافیي همکار عدم 

  درمان و بهداشت

نبود و جامعهی سالمت به مضر آراي صدور و درمان و بهداشت نیقوان و مسائل به قضاتی برخ تسلط عدم 

   ییقضا مراجع و محاکم اکثر دری سالمت مستشاران

30ها دادگاه در ،)روز 29 استان در( روز 20 دادسرا در: ییقضاي ها پرونده بهی دگیرس لوبمط زمان مدت 

 روز 4 اختالف حلي شوراها در ،)روز30استان در( روز 12ی حکومت راتیتعز در ،)روز 74 استان در( روز

 و 15 حداقلی سبازر کل اداره در  ،)روز 120-90 استان در(روز 30ی پزشک نظام در ،)روز 30-7 استان در(

  )سال یک حداکثر و ماه 1 حداقل استان در( روز120 حداکثر

  استان مهم يها فرصت برخی   

و تیامني شورا(ی تیامن ویی قضا مسائل ریگیپی الملل نیب مراجع و مجامع(...

وی مل تیامني شورا(ی تیامن ویی قضا امور با مرتبطی مل مراجع...(  
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نیقوان اصالح ای وي گذار قانون براي باال تیفظر با و مستقل مقننه قوه وجود  

ییقضا وی تیامن مسائل و گزارشات بهی دولت ریغ وی دولتي ها دستگاه مثبت تیحساس  

هیقضائ قوه در پیشگیرانه نگاه تکوین   

قوا کلی فرمانده نظر ریز و مستقل مسلحي روهاین   

يدادگستر وزارت( قضا بخش در الزمی التیتشک وی یاجرا ساختار(  

یانتظامي روین دفاع، و اطالعات وزارت(ی تیامن بخش در الزمیی اجرا وی التیتشک ساختار(  

ییقضا وی تیامن بخش در موجودي افزار نرم وي افزار سخت وی مال امکانات  

ی خصوص بخشی حت ها بخش ریسا بایی قضا وی تیامن بخش در مثبت و کننده کمکی بخش نیب ارتباطات  

دادرسی فرایندهاي براي زمانی هلتم تعیین نامه آئین   

کودکان قضایی امور  نامه آئین   

مشکالت   

 ت،یمحکوم و جرم نوع از نظر صرفی زندان به نسبت جامعهی منف دید استان، بودن پذیر مهاجر و بودن فرهنگی چند

ی رفاه اقداماتی برخي ظاهر تضاد کار، نفس ازی ناشی رواني باال فشار جامعه، در مجاز ریغ سرد و گرم اسلحه وجود

 برخورد دری انتظام وی تیوامنیی قضا عواملی برخ کافی ناي همکار  قضات، نگاه با محور سالمتي ها تیفعال و

 و محاکمی برخي سو از قانون با منطبق ریغ آراي صدور درمان، و بهداشت مجرمانه قیمصاد با رانهیشگیپ و عیسر

 متهمي بعدي ها يریگیپ

ها حل راه   

   راهبردي هاي هدف )فال

   برابر دو  میزان به  قضائیه قوه کارکنان سالمت سطح افزایش: 1 هدف

  %  50 میزان به  سالمتی تخلف هاي پرونده کاهش و رسیدگی سرعت افزایش: 2 هدف

  )اجتماعی سالمت روان، سالمت خشونت،( کنونی% 20 میزان به استان جرایم انواع کاهش: 3 هدف

  کنونی برابر 2 میزان به آنان هاي خانواده از حمایت و زندانیان سالمت طحس افزایش: 4 هدف 

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و
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   ها پروژه) ج

  :1 هدف يها پروژه

 برابر دو  میزان به  قضائیه قوه کارکنان سالمت سطح افزایش 

 سنجش و آنان سالمت ارتقاي برنامه تدوین و استان سطح در قضائیه قوه کارکنان سالمت سطح گیري اندازه.1

1392 در کارکنان سالمت سطح

 کار محل در قضائیه قوه کارکنان سالمت ارتقاي رنامهب اجراي و تدوین.2

  :2 هدف يها پروژه

%  50 میزان به  سالمتی تخلف هاي هپروند کاهش و رسیدگی سرعت افزایش 

 درمان و بهداشت مجرمانه قیمصاد  مورد در قضات مهارت و دانش آموزش، ارتقاي  دوره اجراي و طراحی.1

   ها آن همه مناسب آموزش و بهداشتی و درمانی خدمات کنندگان ارایه  در  جرم از پیشگیري منشور تدوین.2

   قضایی واحدهاي در سالمتی تخلفات هاي هپروند به رسیدگی تخصصی هاي واحد ایجاد.3

 آن اجراي و سالمت  مستشاران براي توانمندسازي هاي دوره طراحی.4

  : 3 هدف يها پروژه

)اجتماعی سالمت روان، سالمت خشونت،( کنونی% 20 میزان به استان جرایم انواع کاهش

 ها آن پخش و متعدد اي رسانه برنامه تدوین و  مردم براي » فرهنگی تنوع«  آموزشی ضروریات تدوین.1

   شوراها و ها سمن همکاري با تشویقی و امنیتی هاي مکانسیم با سرد و گرم اسلحه آوري جمع.2

   استان سالم توسعه برنامه در آن ادغام و  استان در خشونت کاهش جامع برنامه تدوین.3

 برنامه اجراي( اول سال در سالم ستانا برنامه در آن تلفیق و استان روان سالمت جامع برنامه استقرار و تدوین.4

  )استان معنوي سالمت ارتقاي

   امنیتی و قضایی و حقوقی هاي جنبه زمینه در مردم سواد افزایش.5

 توسط جرم از محلی پیشگیري پروژه تدوین و استان قضائیه قوه سطح در جرم از پیشگیري شوراي تشکیل.6

  ها دهیاري و ها شهرداري

   استان جرم کاهش در ها سمن همچنین و  ستگاهد هر نقش تعیین پروژه .7

 جرم به واکنش در شهروندان تکالیف و حقوق تدوین.8
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  :4 هدف يها پروژه

 کنونی برابر 2 میزان به آنان هاي خانواده از حمایت و زندانیان سالمت سطح افزایش 

 بسته وتدوین سال 5 از بیش جرم طول با  ها خانواده حمایتی نیازهاي و زندانیان سالمت سطح گیري اندازه.1

 آنان سالمت ارتقاي خدمتی

  جایگزین هاي روش از استفاده و سبک هاي جرم با زندانیان بودن زندانی زمان کاهش براي ریزي برنامه.2

   معتادان و مجرمان بازتوانی خدمتی بسته بازنگري و  تدوین.3

 قبلی شده آزاد دانیانزن توسط کم زندانی مدت با مجریان براي ویژه آموزشی دوره طراحی.4
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   نشاط

 خطر عوامل از باید تنها نه سالمت هاي نظام امروز

 کنند مدیریت را موجود يها ي بیمار و بکاهند بیماري

 افزایش را آن و کنند فکر نیز مردم نشاط به  باید بلکه

 سالمت يها شاخص دیگر مانند مهم این. دهند

 فعال طلبی حمایت و بخشی بین يهمکار نیازمند

 هیجانی نشاط، تعریف طبق. است سالمت بخش

 حال گذشته، از(زیاد یا کم نسبی رضایت از ناشی

 حاصل و شود می شامل را )آینده از تصور و حاضر

. است آن از تر گسترده و دارد تفاوت خلق، با نشاط. است شخصی زندگی از کلی رضایت و دردها و ها لذت جمع

 آورر نشاط هاي هورمون ترشح افزایش با افراد در هایی حالت چنین وجود که چرا است لبخند و خنده نشاط تعالم

 رشد با کشورهاي. است آنان اقتصاد تأمین با رقابت در گذاران سیاست براي مردم نشاط تأمین امروزه. است همراه

 ،اجتماعی و اقتصادي يها شاخص بر عالوه مردم دگیزن کیفیت سنجش در.ندارند نشاطی با مردم الزاماً باال اقتصادي

 بهبود گردشگري، توسعه قبیل از مختلفی راهبردهاي جامعه در نشاط شاخص افزایش براي .سنجند می هم را نشاط

 مالیات گرفتن ،)دهد یم افزایش افراد در را فقر احساس که تبلیغاتی غربال(تبلیغات کردن محدود اجتماعی، سرمایه

 با جامعه در. دارد وجود بودن شاد براي مردم آموزش و  سالمتی خدمات نظام جهت تغییر ثروتمندان، از بیشتر

 )اضطراب و افسردگی عروقی، قلبی( روانی و جسمی مشکالت بیشتر، استرس با مقابله براي افراد مهارت تر نشاط

 کار«  وضعیتی چنین نتیجه. است قرار بر بهتري ارتباطات و بیشتر عمر طول تر، شده تقویت ایمنی سیستم کمتر،

  .بود خواهد» بیشتر رضایت و  تر موفق

ذینفعان   

 امور و کار سازمان ،پرورش و آموزش ،ها سمن ،آن تخصصی يها گروهکار و استانداري رسانه، پزشکی، علوم دانشگاه

   شهرداري و اجتماعی

  استانی و ملی حقایق   

باید 1404 سال در ما کشور مردم»  نظام مصلحت تشخیص مجمع«  مصوب کشور ساله 20 انداز چشم مطابق 

  .  باشند یک رتبه زئحا منطقه در و نشاط با افرادي
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کند می تردید دچار زمینه این در را  برنامه طراحان استانی و کشوري اطالعات نبود سفانهأمت.  

منطقه کشورهاي بین در و است دهبو 96 کشور 178 میان در کشورمان رتبه 2006 سال نشاط جهانی نقشه در 

  .هستیم آخر هاي رتبه جزو

باال اقتصادي رشد با کشورهاي 

.نیستند نشاط با الزاماً

 از برخوردار افراد هل،أمت افراد 

 مردم و باالتر معنویت سطح

.دارند بیشتر نشاط ثروتمندتر

اند نبوده خوشحال است، لاختال دچار ها آن سالمت که افرادي  نصف است شده داده نشان تحقیقی در.  

هایی سازمان و داشته ضعیف بسیار نشاط عضو 1000 از بیش با يها سازمان است شده مشخص تحقیقات در 

. اند بوده ترین خوشحال عضو 100 تا 10 با

دارد مستقیم رابطه نشاط با صدا و زیست محیط کیفیت .

 هستند تر خوشحال غیردولتی و خیریه يها سازمان اعضاي.   

 دارد بر در بیشتري موفقیت و بهتر سالمتی متوسط نشاط و نیست هدف باال خیلی نشاط .  

است مطرح جهانی اجتماع سطح در نشاط ایجاد براي مداخله برانگیزترین چالش عنوان به گردشگري.  

ار مردم )خانواده با تجربه و مسافرت ،کتاب خرید عالیق،(زندگی در تجربه کسب براي پول کردن خرج 

  . کند می خوشحال مالکیت از بیشتر

احترام و قانون حاکمیت برادري، و برابري درآمد، سیاسی، و فردي هاي آزادي فیزیکی، محیط ایمنی هل،أت 

.اند نشاط بر ثرؤم اجتماعی عوامل از مدنی و شهروندي حقوق به

 وزارت قبیل از ییها سازمان و است شده تشکیل کشور وزارت در اجتماعی نشاط شوراي حاضر حال در 

 ییها برنامه ارایه و ها شاخص تعیین یتمسؤول سیما و صدا و ارشاد وزارت ناجا، فناوري، و تحقیقات و علوم

 دانشجو همه این با پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت جایگاه. اند گرفته عهده بر را نشاط ارتقاي براي

! است رنگ کم شورا این در آموزشی واحدهاي و

  

  



)1387-1392(استان راهی براي توسعه سالم، المت استان قزوینبرنامه جامع س 

مشکالت   

 روانی يها ي بیمار باالي شیوع و بروز وضعیت  منطقه، در ممتاز غیر رتبه و نشاط نظر از جهانی نقشه در کشور 96 رتبه

 سطح در نشاط ارتقاي برنامه نبود ،بخشی بین همکاري و متعدد اجتماعی  عوامل به مردم نشاط بودن وابسته  ،استان

  نشاط زمینه در وضعیت سنجش مطالعات نبود استانی، و ملی

ها حل راه  

   راهبردي هاي هدف )الف

  کنونی مقدار% 30 به استان مردم نشاط سطح افزایش

   راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

   ها پروژه) ج

  : هدف يها پروژه

کنونی مقدار% 30 به استان مردم نشاط سطح افزایش 

 برنامه اول سال در مردم نشاط سطح گیري اندازه.1

 شبکه طریق از نشاط منشور توزیع و» کنیم زندگی شاد چگونه« نشاط براي اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.2

   ساالنه طور به ها رسانه و مردمی مشارکت

  ها مجله و سیما و صدا در آور نشاط يها برنامه پخش و وطراحی آور نشاط اي رسانه برنامه هاي ویژگی تدوین.3

   هفتگی طور به

   مردم به آن معرفی و  ها سمن توسط نشاط کلوپ تشکیل.4

 استان در اتمالی عادالنه توزیع و آوري جمع نحوه در بازنگري.5

  )معنوي سالمت گروهکار با مشترك( رسانه طریق از استان مردم  براي حاکمیت مناسب پاسخگویی ایجاد.6

 تأمین براي طلبی حمایت و مردم به عمومی اعالن و شهرها کلیه در ماهانه آور نشاط يها برنامه تقویم طراحی.7

   مالی

    آن بازاریابی و ها شهري و یانیروستا براي  وسیع گردشگري يها برنامه طراحی.8

 اولیا انجمن محوریت با »نشاط با مدرسه « نامه آئین نوشتن و مردم نشاط ارتقاي لزوم مورد در طلبی حمایت.9

 ها برترین معرفی طریق از آن اجراي بر نظارت و ابالغ سندیکاها محوریت با  »نشاط با کار محل« و مربیان و

   ها برنامه این پیشرفت در مردم به رسانی اطالع و ها پروژه اجراي و استان سالمت جامع برنامه صحیح پایش.10
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   روان سالمت

 است عبارت روانی مطلوب سالمت فردي ايه ویژگی

 کارآمدي، از اطمینان بودن، خوب درونی احساس :از

 خود نسلی، بین تعلق رقابت، ظرفیت خود، به اتکا

  . هیجانی و فکري  بالقوه هاي توانایی شکوفایی

: شود می خالصه واژه یک در روانی يها ي بیمار علل

 است دهدا نشان جهانی تجربیات. سایکوسوشیال بیو

 راهبردهاي به توجه جاي به کشورها سفانهأمت که است

 فکر به هم هنوز روانی، يها ي بیمار کنترل در پیشگیرانه

 براي. است کافی نا سالمت نظام بودجه نیز مورد این در حتی و اند روانی بیماران توانبخشی و درمانی خدمات توسعه

 اجزاي تفکیک با تا کرد تعیین را» استان روان سالمت مدیریت مجازي نظام«باید ابتدا استان روان سالمت بخش تحلیل

   :شود بررسی باید زیر لفهؤم چهار مجازي نظام این در. شود میسر سالمت، بخش تحلیل نظام این

 روانی يها ي بیمار از حفاظتی و خطر عوامل ،ها ي بیمار وضعیت(  استان روان سالمت موجود وضعیت.1

  )استان مردم

 سالمت با ارتباط در  دستگاه هر وظایف( روان سالمت در مردم مشارکت و بخشی بین مکاريه وضعیت.2

  )قضایی دستگاه و  رفاه ،مسکن آموزش، تجارت، کار، بخش ویژه به روانی يها ي بیمار و روان

 و افسردگی( مربوطه اجتماعی انگ با مبارزه و موجود روانی يها ي بیمار مدیریت و گذاري سیاست وضعیت.3

 آلزایمر، تحرکی، بیش صرع، فرنی، اسکیزو مخدر، مواد الکل، به وابستگی مرتبط، خلقی يها ي بیمار

    ) خودکشی و ذهنی ماندگی عقب

 اطالعات  مرتبط، هاي کلینیک انسانی، نیروي جدید، رویکرد با ها بیمارستان ،پیشگیري هاي بودجه( منابع.4

   )مرتبط قوانین و حقوق تحقیقات، و

نذینفعا   

 بهداشتی، هاي شبکه امداد، کمیته ها، بیمه پرورش، و آموزش ،ها سمن استانداري، رسانه، پزشکی، علوم دانشگاه

  قضایی دستگاه و رفاه مسکن، اجتماعی، امور و کار سازمان

  

  



)1387-1392(استان راهی براي توسعه سالم، المت استان قزوینبرنامه جامع س 

  استانی و ملی حقایق   

نامه پرسش از استفاده با ها استان سالمت وضعیت مطالعه اساس بر GHQ-28 استان جایگاه 1387 سال در 

 چهارم رتبه اضطراب ،%)21 کشوري میانگینو  شیوع%  1/41 با( یک رتبه افسردگی زمینه در قزوین

 با( سیزدهم رتبه اجتماعی عملکرد اختالل و )% 5/19( ششم رتبه عالیم سازي جسمانی %)5/25(

.است بوده )8/14%

که 1384 سال در بیماري و میر و مرگ وضعیت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت مطالعه اساس بر 

.است 15 کشور استان 30 میان در استان اعتیاد رتبه است، شده انجام 1383 تا 1380 هاي سال اطالعات با

استان 30 میان در سیگار رتبه  واگیردار، غیر يها ي بیمار خطر عوامل از مراقبت نظام1384 سال آمار اساس بر 

  .است هفدهمین

کودکی دوران تکامل مناسب، باروري و ازدواج: شود می خالصه بند 10 در روان سالمت یشگیرانهپ عوامل 

 ،)سالمند به احترام و  والدین روانی مشکالت درمان خشونت، و مشاجره بدون( سالم  خانواده مناسب،

 غذا، سالمتی، خدمات مسکن، آزادي، تفریح، کار،( انسانیحقوق  رعایت مناسب، کار محل و مدرسه

 هاي بحران مدیریت جرم، رعایت از جستن دوري ،کافی معنویت ،مطلوب اجتماعی سالمت ،)درآمد

  .زندگی سالم شیوه اتخاذ  جنگ، و طبیعی

حضور ضرورت اما هاست، دستگاه سایر وظیفه و برنامه نوعی به  روان سالمت پیشگیرانه عوامل به پرداختن 

. شود می احساس موارد اغلب در مناسب رفتارهاي آموزش براي سالمت بخش

 در مجدد ریزي برنامه و روان سالمت پیشگیرانه عوامل زمینه در ها دستگاه دیگر موجود يها برنامه ارزشیابی 

.بود خواهد ثرؤم استان روان سالمت يها شاخص بهبود

علل به بلق سال چند از که است قزوین سیناي بوعلی بیمارستان از بخشی بهمن 22 پزشکی روان بخش 

 و زنان تخت 25( مورد 55 فعال تخت تعداد. است شده مستقر کنونی محل در و جدا بیمارستان از مختلف

  که است این مهم نکته. خدماتی پرسنل 9 و پرستار نفر 20 نفر، پنج روانپزشک تعداد ،)مردان تخت 30

 روانشناسی، روانپزشکی، ايبر استخدامی کافی هاي ردیف داشتن(کارکنان ترکیب و کمیت تخت، تعداد

.است جهانی و کشوري استانداردهاي از کمتر بخش  ساالنه بودجه و )روانی پرستار و کاردرمانی مددکاري،

شیوع کم مناطق جزو قزوین که است طوري استان معتادان تعداد مورد در انتظامی نیروي تخمینی برآورد 

 درجات فاصله در )کم به زیاداز  پنج تا یک (انتظامی ينیرو تقسیمات لحاظ از و شود می بندي دسته کشور
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 پدیده. دانست شماري کم مشمول توان می انتظامی قوه طرف از ارایه دلیل به را  آمار این دارد، قرار چهار و سه

.است صادق مورد این در یخ کوه

صادر خصوصی مراکز براي سیگار، ترك مجوز حال به تا و ندارد وجود استان در سیگار ترك دولتی مرکز 

.دهند می ارایه را اولیه هاي درمان و مشاوره سیگار ترك داوطلبین به اعتیاد درمان مرکز چند اما ،نشده

اجرا زهرا بوئین منطقه در 1371 سال در و ابالغ شبکه نظام در ادغام براي روان بهداشت برنامه 1370 سال 

. است برنامه این پوشش تحت استان شهري مناطق تجمعی% 15 و روستایی مناطق% 95 حاضر حال در. شد

 براي توجهی قابل پوشش استان جمعیت% 50 حدود شهرها، ساکن درصدي 67 جمعیت به توجه با

.ندارند روانی يها ي بیمار

از و کنند می ارایه اعتیاد ترك مشاوره خدمات استان در دولتی مرکز 7 و خصوصی مرکز 20 حاضر حال در 

.شوند می برخوردار DIC خدمات و (MMT) هاي درمان

 و ندارد وجود ها ي بیمار این مدیریت براي اي برنامه عمل در استان روانی يها ي بیمار باالي شیوع وجود با 

 بنابراین است، بهداشت وزارت  در  مربوط ستادي واحد هدایت توان با متناسب شده انجام هاي فعالیت

.باشد شدن بدتر حال در روان سالمت يها خصشا موجود روند با  رود می احتمال

   استان مهم يها فرصت برخی  

پزشکی روان آموزشی گروه وجود   

روان سالمت بخش در مالی منابع تخصیص براي سالمت خیرین و استان مالی منابع 

و سالمت تخصصی کارگروه و استان سالمت جامع برنامه طریق از استان در بخشی بین همکاري گیري شکل 

 غذایی امنیت

آن خطر عوامل و روانی يها ي بیمار مدیریت با ارتباط در ارزشمند جهانی تجربیات وجود

روان بهداشت شده ادغام برنامه در روستاها% 95 پوشش 

مورد این در( کشور کل در روانپزشکی مشاوره دریافت به نسبت مردم باورهاي و ها نگرش شدن بهتر 

 )است بوده چنین کارگروه همکاران نظر و نگرفته صورت اي مطالعه

مشکالت   

 جامع برنامه نبود رفتاري، اختالالت ششم رتبه  و اضطراب چهارم رتبه کشور، هاي استان بین در افسردگی یک رتبه

 تحلیل نبود یا کمبود استان، روان سالمت محور جامعه يها برنامه در شدید ضعف کشور، سطح در روان سالمت
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 در ها دستگاه وظایف نبودن مشخص استان، روان سالمت بخش انسانی نیروي کمبودهاي شناسایی يبرا وضعیتی

   روان سالمت با ارتباط

ها  راه حل 

   راهبردي هاي هدف) الف

   استان در اضطراب و افسردگی میزان درصدي 30 کاهش: 1 هدف

 یافته دست روانی بیماران از حمایت زمینه در خود راهبردي هدف به برنامه پایان در ها دستگاه از یک هر: 2 هدف

  .باشند

   الکل ر دا مشکل مصرف در% 20  و مخدر مواد در% 30 میزان به مواد سوءمصرف کاهش: 3 هدف

  برنامه پایان در سیگار مصرف% 30 کاهش: 4 هدف

   کودکان و زنان علیه خانگی هاي خشونت% 30 کاهش: 5 هدف

  راهبردها) ب

 سالمت آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه و

  ها پروژه) ج

  : 1 هدف يها پروژه

  )روان سالمت خدمات از مردم مندي بهره افزایش( استان در اضطراب و افسردگی میزان درصدي 30 کاهش

 ذینفعان مشارکت با استان سطح در روان سالمت خدمات مندي بهره و کیفیت ارتقاي شوراي ایجاد )1 پروژه

  )...و ها بیمه پرستاران، روان پزشکان، روان اجتماعی، مددکاران(

 قزوین استان در روان سالمت سطح تعیین )2 پروژه

 شارکتم دبیرخانه و رسانه طریق از» پزشک روان به مراجعه« براي اجتماعی بازاریابی برنامه اجراي و تدوین) 3 پروژه

 مردمی

 ارایه و روان اختالالت مورد در مردمی متوسط سواد سطح ویژه تبلیغاتی تیزرهاي و مکتوب بروشور  تدوین) 4 پروژه

 از پیشگیري اصول اجتماعی، انگ مبتالیان، حقوق زودرس، مراجعه( :مردمی مشارکت دبیرخانه و رسانه طریق از آن

)خودکشی روانی، اختالالت

: آن مالی منابع و زیر يها پروژه املش قزوین روان سالمت ارتقاي سیاست سند تدوین) 5 پروژه

   برنامه پایان تا عمومی هاي بیمارستان  به استان پزشکی روان بیمارستان از روانی بیماران از مراقبت انتقال.1
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 براي 1388 سال از ها آن ارایه و روانی يها ي بیمار به مبتالیان هاي خانواده ویژه آموزشی هاي بسته تدوین.2

 شده بستري بیماران هاي خانواده کلیه

 مشارکت شیوه معرفی و است پذیر امکان که ییها ي بیمار براي استان در بیماران خودیار يها گروه تشکیل.3

 ها گروه این در مردم

   نیاستا شوراي در مصوبات تصویب و روانی بیماران ویزیت براي گر بیمه  يها سازمان مشکالت بررسی.4

 تا سمن هر براي راهبردي هدف دو و روانی زمینه در استان فعال يها سمن توسط یاتیعمل برنامه تدوین.5

   آن پایش و برنامه پایان

:استان روان سالمت مدیریت براي کافی اطالعات تأمین.6

 یک هر مالی منابع و ها نامه پرسش ،ها شاخص(استان روان سالمت از مراقبت نظام استقرار(

 استان روان سالمت تحقیقاتی هاي اولویت ینتعی 

 )سیار خدمات در خدمتی هاي بسته تدوین( استان شهرهاي از یک هر در پزشکی روان سیار خدمات طراحی.7

   مربوط نامه آئین تصویب و

 اغلب( آن تأمین براي طلبی حمایت و استان در روانی خدمات ارایه براي نیاز مورد انسانی نیروي بررسی .8

)است انسانی نیروي به مربوط روان سالمت هاي هزینه

 مدیریت براي بهداشتی شبکه در شاغل قرارداد تازه و موجود خانواده پزشکان کلیه مدون آموزش.9

 روانی يها ي بیمار

 علوم دانشگاه در »روان سالمت خدمات نیروهاي توانمندسازي«  مرکز ایجاد مجوز دریافت و طراحی.10

 )مرکز این به روان سالمت خدمات مندي بهره و کیفیت ارتقاي رايشو وظیفه انتقال( پزشکی

 تدوین و استان درمان و بهداشت هاي شبکه در روان سالمت خدمات ادغام مشکالت و دستاوردها بررسی.11

 آن ارتقاي سیاست سند

سالمت و امنیت غذایی  کارگروه توسط  روان سالمت قانون اجراي بر نظارت.12

  : 2 هدف يها پروژه

  .باشند یافته دست روانی بیماران از حمایت زمینه در خود راهبردي هدف به برنامه پایان در ها دستگاه از یک ره

 تدوین برنامه اجراي و دائمی به موقت قراردادهاي از درصدي تبدیل  بر عالوه:  استان اجتماعی امور و کار سازمان

  : شود اجرا هم زیر موارد اسناد این در شده
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آن کاهش هاي روش و کار محل در استرس أمنش درباره کارفرمایان آموزشی نامهبر تدوین

کاري روین در دیشدی رواني ها بیماري به مبتال افراد اشتغال براي تشویقی نامه آئین تدوین  

ي ها مهارت دنیگنجان و روستایی دختران نام ثبت افزایش هدف به دستیابی بر عالوه: پرورش و آموزش وزارت

: شود اجرا هم زیر موارد  آموزش در یزندگ

متوسطه التیتحص اتمام از شیپ لیتحص ترك از پیشگیري منظور بهیی ها استیسي اجرا

مدرسه ذینفعان توسط مدارس در تبعیض ضد نامه آئین تدوین و مدارس در ضیتبع مصادیق شناسایی 

 )معلمان و والدین موزان،آ دانش(

دریی ها یناتوان کهی کودکان لیقب از خاص اجاتیاحتي دارا کودکاني ازهاین بهی دگیرس مشکالت بررسی 

  کارها راه تدوین و دارندي ریادگی امر

:مسکنوزارت 

و تبعیض بدونی روان اختالالت به مبتال افراد نمسک نیمأت به دادن تیاولو  منظور به اي نامه آئین تدوین 

) موقت مسکن دائمی، مسکن) (جغرافیایی تفکیک

 :یاجتماع تأمین و  رفاه وزارت

رفاه منافع افتیدري بند تیاولو دری عوامل عنوان بهی رواني ها بیماري شدت و وجود دادن قرار نظر مد 

یاجتماع

باشند ماریبی اصل نیمراقب آنان کهی صورت در خانواده اعضاي برای منافع تأمین  

ی اجتماع رفاه خدمات کارکنان آموزش

به نیاز مورد مددجویان کلیه معرفی و امداد کمیته توسط روانی سالمت توضعی سنجش برنامه تدوین 

  ها کلینیک

 :قضایی دستگاه

ی روان اختالالت به مبتال افرادي نابجا کردن یزندان ازي ریشگیپ

ها زندان در يرفتار وی روان اختالالت  درمان برنامه تدوین   

یی قضا دستگاه کارکنان آموزش  
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  : 3 هدف يها پروژه

 و امنیتی گروه با مشترك(  الکل دار مشکل مصرف در% 20  و مخدر مواد در% 30 میزان به مواد سوءمصرف کاهش

  )قضایی

   مردمی مشارکت هاي شبکه طریق از معتادان شناسایی.1

 آن فرایند و اعتیاد ترك مراکز بازاریابی و معرفی.2

  نفر هر براي اعتیاد خدمتی جدید بسته طراحی.3

 اعتیاد ترك صندوق( خیرین و بهزیستی حمایتی، يها سازمان توسط درمان دوره یک يها هزینه تأمین.4

  )خیرین

 سرنگ توزیع و معتادان تجمع مراکز شناسایی.5

   آن اجراي و استان تأمین شوراي توسط عرضه کاهش براي  ساله 5 برنامه تدوین.6

  : 4 هدف يها پروژه

 عمومی انزجار ایجاد و افراد در سیگار ترك ، سیگار مصرف عشرو کاهش( برنامه پایان در سیگار مصرف% 30 کاهش

  )سیگار مصرف از

 هاي بروشور مانند شهرها و روستا سطح استان در دخانیات ترك براي اجتماعی بازاریابی برنامه تدوین.1

 :مردمی مشارکت دبیرخانه طریق از توزیع و افراد گروه سه براي» مرگ عامل سیگار«

آموزي، سواد نهضت مدارس،: )ها دبستانی و سوادها بی( عکس طریق از سوادها کم 

و ها سربازخانه آموزي، سواد نهضت اي، حرفه و فنی مراکز مدارس،: جوانان و دبیرستان و راهنمایی ...

 کشاورزان و کاري يها محل بازنشستگان، کل اداره: سالمندان و بزرگساالن 

   استان کل در مراکز این توسعه براي سیاست سند تدوین و دخانیات ترك مراکز وضعیت بررسی.2

 در )تکرار اصل رعایت( ماه 6 در تیزر دو هر پخش تناوب با ارسیگ ضد تبلیغاتی تیزر 10 تولید و طراحی.3

 مکتوب يها رسانه و بوردها بیل طریق از سیگار تبلیغ تداوم و سیما و صدا

 برنامه اجراي و )معرض در نه باشد ویترینی زیر( ها ازهمغ در سیگار تبلیغ ممنوعیت براي اي نامه آئین تدوین.4

«  عنوان به ها فروشگاه این معرفی و  سیگار فروش کاهش براي ها مطبوعاتی و ها سوپرمارکت ویژه آموزشی

»  سالم  مارکت سوپر

 نیکوتین کم مواد فروش مکان معرفی آن، مصرف بروشور و نیکوتین کم مواد با سیگار جایگزینی.5
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 بازرگانی سازمان توسط تسهیالت ارایه و قلیان عرضه کاهش براي ها خانه قهوه شغلی جایگزینی براي عهمطال.6

 حرفه این در تغییر براي

 سیگار ترك گویاي تلفن اندازي راه.7

  )دارد وجود سیگار کارخانه اگر( بندي بسته هاي سیاست.8

 مشارکت دبیرخانه طریق از( کار محیط و عمومی هاي محیط در دخانیات مصرف منع قانون بر نظارت.9

)...و ها اتوبوس ها، رستوران کلیه _مردمی
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  استانی نظارت و گذاري سیاست کارگروه

 استان مردم سالمت بر متعدد ثیرگذارأت عوامل دلیل به

 يها بخش و اجرایی هاي دستگاه دیگر یتمسؤول و

 ست،ا الزم مردم سالمت در خصوصی و غیردولتی

 تغییرات روند بر ناظر و  کننده هماهنگ عنوان به نهادي

 این. باشد داشته مناسبی عملکرد سالمت يها شاخص

 شوراي  عنوان به پیش سال چند از هماهنگی نهاد

 و آغازکرد را خود فعالیت استان غذایی امنیت و سالمت

 سالمت تخصصی کارگروه نام به 1387 ماه شهریور از

 در استان کالن وضعیت بررسی مستلزم استانی نظارت و گذاري سیاست تحلیل. یافت نام غییرت غذایی امنیت و

 و احزاب تیفیک و تیکم انتخابات، انواع در مردم مشارکت زانیم(. است اجتماعی حیات گوناگون هاي جنبه

 ،روستا و رشهی اسالمي هاي شورا به مربوطي ها صشاخ نهاد، مردمي ها سازمان تیوضع ،یاسیسي ها گروه

 منتخب ندگانینما با مردم ارتباط زانیم وي استاندار سطح در موجودي شوراها وي ریگ میتصم ،یهماهنگي ها روش

 استان، نهیهز و درآمد منابع گذشته، سال 5 در استان بودجه روند( کالن اقتصاد ،)یاسالمي شورا مجلس و شوراها در

 حوزه دري استاندار نظارت وي گذار استیس تیوضع و )مربوطي ها شاخص و استان دری خصوص بخش نقش

ي راهکارها ،آن عملکرد ویی غذا تیامن و سالمتي شورا سالمت، حوزه دری بخش نیبي همکار تیوضع( سالمت

 حیطه چنین تشکیل از اصلی هدف حقیقت در. )سالمتي رو ها استیس اثری بررس ابزار وجود ،ها برنامهي ساز نهینهاد

 ها شهرستان هاي فرمانداري و استانداري طریق از استان سالمت جامع برنامه استقرار براي عملی هکارهايرا پیشنهاد اي

  . است

ذینفعان   

 اجتماعی امور معاونت استان، ریزي بودجه و ریزي برنامه معاونت غذایی، امنیت و سالمت تخصصی کارگروه

   تابعه هاي معاونت و ها انشهرست هاي فرمانداري سیاسی، امنیتی معاونت استانداري،

 استانی و ملی حقایق 

و گذاري سیاست زمینه در خاصی تحقیق گرفته صورت هاي بررسی و کارگروه اعضاي اطالعات حد در 

  .است نگرفته صورت استانداري سطح در استانی نظارت
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و استان سالمت امر در گذاري سرمایه در خصوصی بخش رغبتی بی به 83 سال استان توسعه جامع طرح در 

. است شده اشاره بخش در آگاهی میزان بودن ینیپا

در اکنون هم که قزوین استان فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، مختلف يها بخش راهبردهاي و انداز چشم در 

. است نرسیده نتیجه به انداز چشم در »سالم مردم« گنجاندن هنوز است تدوین حال

است شده حاصل زیر نتایج سرزمین آمایش مطالعات در مردم تعامل و سیاسی مشارکت زمینه در:  

 مشارکت سطح ولی قراردارد متعارف سطحی در قزوین استان مردم میان در اجتماعی همبستگی.1

 کشور غرب شمال و غرب ارتباطی شاهراه عنوان به قزوین استان پذیري مهاجر. است پایین آنان اجتماعی

 هاي فرهنگ خرده با که مختلف اقوام وجود و است ساخته فراهم استان در را بسیار افراد حضور زمینه که

.گذارد می ثیرأت اجتماعی مشارکت میزان برکاهش کنند می زندگی هم درجوار متفاوت وگاهی گوناگون

 اسالمی شوراي مجلس خبرگان، مجلس جمهوري، ریاست( متعدد انتخابات در استان مردم مشارکت.2

 در موجود هاي بندي وجناح سیاسی هاي بندي دسته. است زیاد يأر هاي وقصند پاي و) روستا و شهر

 در مردم مشارکت میزان. گذارد می ثیرأت مردم سیاسی مشارکت میزان بر استان خود نیز و ملی سطح

.است بوده درصد 5/67 قبلی دوره ودر درصد 71انتخابات دوره آخرین

 جامعه افراد سوم یک تقریباً و دارد قرار پایینبه  متوسط حد در ها سازمان به قزوین مردم اعتماد میزان.3

 و وظایف از مردم آگاهی عدم آن دالیل مهمترین از یکی. دارند دولتی يها سازمان به کم بسیار اعتماد

 در ریزيگ قانون روحیه وجود و مردم تصورات براساس کارها نرفتن پیش عدم و ها سازمان هاي فعالیت

  .است جامعه

 8/43 از بیش و نیست مطلوب حد در ها مشارکت میزان ها، کانون و شوراها ها، انجمن اغلب در.4

.ندارند اجتماعی مشارکت هیچ جامعه درصدافراد

 73 از ها تشـکل این شده ثبت تعداد گزارشات، آخرین براساس نهاد، مردم هاي تشکل خصوص در.5

 در و کنند می دریافت کار سفارش دولتی بخش از یا دارند ساز درون هاي فعالیت که کند نمی تجاوز مورد

. نیستند برخوردار  مطلوب وضعیت از حال هر

 و سیاسی امور در مردم آفرینی نقش و مشارکت نماد عنوان به روستا و شهر اسالمی شوراهاي تعداد.6

 انجام تمرکز سبب شوراها عملکرد رود می انتظار .است عضو نفر 1726 با شورا 551 معادل جامعه اداري

 میزان. شود اجتماعی مختلف هاي عرصه در مردم بیشتر حضور موجب و سیاسی مراکز در امور
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 نشان که است بوده درصد 76 اخیر دوره در روستا و شهر اسالمی شوراهاي انتخابات در مردم مشارکت

  .ست شوراها موضوع به ویژه توجه دهنده

است آمده بدست رزی نتایج گرفته صورت اقتصادي مطالعات در همچنین:  

 صنعت يها بخش و) درصد6/47( است استان اقتصادي ساختار در غالب بخش خدمات، بخش.1

  .دارد قرار بعدي هاي رده در) درصد 91/22( کشاورزي و) درصد 2/26(

 سال در ریال میلیارد 432 مبلغ ازو  داشته افزایشی روند 1387 تا 1383 هاي سال در استان درآمدهاي.2

 درصـدي 233 رشـد( اسـت یافته افـزایش 1387 سـال در ریال میلیارد 1440 غمبل به 1383

).استان درآمدهاي

 یافته افزایش 87 سال در ریال میلیارد 850 به 1384 سال در ریال میلیارد 347 مبلغ از استانی اعتبارات.3

).درصد 144 رشد( است

 هاي دستگاه دیگر درآمد به مربوط بقیه و مالیاتی درآمدهاي محل از استان درآمدهاي درصد 88 از بیش.4

. است اجرایی

استان غذایی امنیت و سالمت شوراي عملکرد نظر از :

. است بوده 75/3 شورا اندازي راه بدو از آن میانگین که شود تشکیل باید جلسه 4 سال هر  نامه آئین طبق.1

 .است% 45 متناظر يها گروهکار جلسات در فرمانداران حضور میانگین.2

. نیست دست در گزارشی و است نامعلوم رسیده نتیجه به و شده عملیاتی مصوبات درصد.3

 یک مشخصات نداشتن قبیل از اشکاالتی دارايو  نبوده مطلوب جمع نظر اساس بر مصوبات کیفیت.4

. است  مصوبات از برخی بودن عملی غیر و دستورات بودن محور مشکل  ،پروژه

: است زیر شرح به سالمت حوزه در بخشی بین همکاري تمشکال استانی کارگروه نظر از.5

 خدمات در رفاهی و اي بیمه هاي سازمان همکاري عدم محیطی، زیست مسائل نداشتن اولویت« 

 و پزشکی علوم دانشگاه ؛بهزیستی و امداد کمیته مانند( ناهماهنگ گاه و موازي اقدامات ،پیشگیري

 ،ها دانشگاه و مدارس در سالمت آموزش در ضعف العات،اط  ناهمخوانی ،)اجتماعی تأمین سازمان

 نداشتن اولویت سالمت، نظام رسالت و جامعه خواست ناهمخوانی نگري، بخشی و قوانین ضعف

 توسط گرفته صورت اقدامات در ناهماهنگی پرورش، و آموزش چون هایی  سازمان نظر در سالمت

 مراکز و شبکه مدیریت ادغام سالمت،  دنظامشدی بودجه کسر سالمت، بخش وظایف با سپاه و بسیج

 مدیران با ها شبکه مدیران ارتباط در ضعف است، شده بخشی بین درهمکاري ضعف باعث که بهداشت
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 سنتی، هاي بافت و قدیمی بازارهاي در بهداشتی مشکالت صنوف، آموزش ضعف ها، سازمان سایر

 هاي ورزش برقراري در ادارات ضعف ت،غال و نان امور در ضعف ،اه  رسانه با همکاري در ضعف

  گذاردن اشتراك به از داريدخو یافتنی، دست هاي ورزش ساخت زیر  سازي فراهم در ضعف همگانی،

» ورزشی فضاهاي

 محرکی مورد این در اقدام و نیست سالمت يها شاخص مبناي بر ها استانداري ارزیابی حاضر حال در.6

. بود خواهد بخشی بین همکاري براي

 عضو استان توسعه و ریزي برنامه شوراي در درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه یسیر.7

. است دور سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل به مربوط اطالعات و ها گیري تصمیم جریان از لذا نیست

  استان مهم يها فرصت برخی  

استان سالمت جامع طرح اجراي.1

   استان ریزي برنامه شوراي و غذایی امنیت و سالمت ايشور جلسات منظم نسبتاً تشکیل.2

  پزشکی علوم دانشگاه آموزشی امکانات.3

سالمت موضوع به استانداري والنؤمسمندي  عالقه.4

باالتر کیفیت براي تقاضا و مردمی آگاهی افزایش.5

  سالمت امر در پیشگیري به نیاز افزون روز درك.6

  شهرها و روستاها اسالمی شوراهاي وجود.7

  المللی بین شده انجام عاتمطال.8

   ها شهرستان بهداشت يشوراها اندازي راه.9

مشکالت   

 شوراهاي مصوبات و شود نمی چندان توجه بخشی بین همکاري اهمیت به ،ندارد اولویت ارشد مدیران نظر از سالمت

  .ندارد اجرایی ضمانت شهرستان و استان در سالمت

ها حل راه  

   راهبردي هاي هدف )الف

  1393 سال پایان تا استانداري طریق از سالمت بر استان هاي سیاست اثرات ارزیابی نامه آئین راستقرا.1

   استان سالمت جامع برنامه هاي هدف% 70 به دستیابی.2

    1392 سال پایان تا است جامعه يها سازمان همه اجتماعی یتمسؤول مردم سالمت که باور این تثبیت.3
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 وضعیت% 30 میزان به مردمی يها گروه و ها انجمن شوراها، در مردم اجتماعی مشارکت شاخص ارتقاي.4

   1392 سال پایان تا موجود

   راهبردها) ب

 آموزش ،طلبی حمایت اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازاریابی مردم، مشارکت ،بخشی بین همکاري سیاست،

  .ها رسانه سالمت،

   ها پروژه) ج

  :1 راهبردي هدف يها پروژه

  1393 سال پایان تا استانداري طریق از سالمت بر استان هاي سیاست اثرات ارزیابی مهنا آئین  استقرار 

 نامه آئین  با آن تلفیق روش و استان عمومی هاي سیاست سالمت پیوست عمل دستور تصویب و تدوین.1

   محیطی زیست ارزیابی

 در آن بررسی و ناستا  توسعه و ریزي برنامه شوراي مصوب سیاست دو براي سالمت پیوست دو تدوین.2

   غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه

   سالمت هاي پیوست کننده تدوین کارشناسان ویژه توانمندسازي و آموزشی برنامه تدوین.3

  :2راهبردي هدف يها پروژه

   استان سالمت جامع برنامه هاي هدف%70 به دستیابی 

 از استفاده با و مرتبط هاي دستگاه مکاريه با استان سالمت جامع برنامه پایش کمیته استقرار و طراحی.1

 توسط ها پروژه پیشرفت از فصلی هاي گزارش ارایه( استانداري در ها دستگاه سالمت رابطین نامه آئین

   )دستگاه اجرایی مقام باالترین

   آنان به معتبر گواهینامه اعطاي و آموزشی نیازهاي در پایش کمیته اعضاي آموزش.2

 کارگروه در تصویب و استان سالمت جامع برنامه ساالنه يها پروژه اجراي براي الزم بودجه پیشنهاد و تدوین.3

  )شود تکرار سال هر( غذایی امنیت و سالمت تخصصی

 براي سالمت بر ثرؤم اجتماعی عوامل مفاهیم با پژوهشگران و مدیران دانشگاهی درون توانمندسازي.4

   استانی يها برنامه اجراي در مشارکت

 نهاد، مردم يها سازمان روستا، و شهر اسالمی شوراهاي ویژه به مردمی نهادهاي مشارکت منظا استقرار.5

  استان سالمت جامع برنامه اجراي در محله هاي تشکل  و غیردولتی يها رسانه
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 نامه ویژه اندازي راه و استان سیماي و صدا طریق از استان سالمت يها شاخص بانی دیده برنامه تدوین.6

  خصوص این در مستقل انهماه و مکتوب

  :3 راهبردي هدف يها پروژه

    1392 سال پایان تا است جامعه يها سازمان همه اجتماعی یتمسؤول مردم سالمت که باور این تثبیت 

:براي طلبی حمایت.1

استانداري بندي رتبه و ها ارزیابی در استان سالمت يها شاخص گنجاندن 

 استان توسعه و ریزي برنامه ورايش در پزشکی علوم دانشگاه رئیس عضویت 

پزشکی علوم يها دانشگاه امناي تأهی در استاندار عضویت 

 و  استان مرکز سطح در دولتی يها سازمان در عمومی بهداشت ارشد کارشناسی ردیف ایجاد براي مطالعه.2

 استانداري در نیرو دو جذب

 ها سازمان متسال رابطین شبکه توسعه و ایجاد نامه آئین استقرار و تدوین.3

 ارشد کارشناسان و رابطین ویژه آموزشی هاي دوره اجراي و طراحی.4

 هاي دوره اجراي و طراحی و غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه منضبط و فعال دبیرخانه ایجاد.5

 غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه دبیرخانه کارشناسان ویژه توانمندسازي

  : 4 راهبردي هدف يها پروژه

 تا موجود وضعیت% 30 میزان به مردمی يها گروه و ها انجمن شوراها، در مردم اجتماعی مشارکت شاخص ارتقاي

   1392 سال پایان

 مردمی يها گروه در اجتماعی مشارکت مزایاي مورد در زنان و دانشجویان آموزان، دانش ،مردم آموزش.1

  مشارکت براي ها گروه  انواع معرفی و )روستایی و شهري( محلی

 و تشکیل براي مردم میان در آن تبلیغ و استان در نیاز مورد نهاد مردم يها سازمان خصوص در نیازسنجی.2

 مشارکت

 براي خود يها برنامه به نسبت نهادها سایر و ها بخشداري ها، شهرداري شوراها، پاسخگویی نظام ایجاد.3

   مردم اعتماد افزایش
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   برنامه تدوین در ردمم مشارکت نتایج خالصه: چهارم قسمت

  استان مردم انتظارات و ها برداشت  مطالعه

قزویناستانمردممشارکتهدفباتحقیقاین

راهکارارایهوسالمت مشکالتیشناسایدر

روش بهپژوهشاین.شدانجام ها آنحليبرا

ازگروه39تحقیق این در. گرفت صورت یکیف

جوان،تراندخنوجوانان، پسران،زنان،مردان،

 البرز،،آبیکيها شهرستانیانیروستاوسالمندان

هريبرا.داشتندمشارکت تاکستانزهرا،بوئین

شد برگزارمتمرکز گروهی بحثي جلسهدو  گروه

بابازخوردي هجلس،بحثجلساتفاصلهدرو

 به ،یافسردگویژهبهیروانيها يبیمارهدف،گروهدیدگاهازدادنشانها یافته. شد می تشکیلمحققین

 ویژهبهمخدرموادبه اعتیاد و کشیدن سیگار همچنین .استسالمتمشکلترین بزرگجوان نسلدر خصوص

 سالمتمهممشکلدومینجواناندرجدیدمخدرموادوهروئینمصرفوساالن بزرگدرتریاكمصرف

ویتنفسيها يبیمار،یچاقوسوءتغذیهیت،اولوترتیببههدف،گروهدیدگاهاز.دهد می تشکیل را استان

يها يبیمار.دهند یمتشکیلراپنجمتاسومسالمتمشکالتيا رودهویگوارشيها يبیماروي آلرژ

يها تعفون ،یپوستيها يبیمار،یالکلمشروباتمصرف،یعروقیقلبيها ي بیماردیابت،فشارخون،مفاصل،

 هاي رتبه در ها سرطان ويکبدويکلیويها يبیماردندان،ودهانيها يبیمارتصادفات،،یخونکمزنانه،

درفوقمشکالتحليبراهدفگروهتوسطشدهارایهيراهکارها. دارند قرار استانسالمتمشکالتيبعد

وهاالگازاستفادهبايساز فرهنگویهمگانآموزشممکنحلراهبهترینو ترین یاساسکهدادنشانمطالعهاین

مراحلدر.استیهمگانيها رسانهوسیماوصداطریقازویژهبهیفرهنگویآموزش متنوعيها شیوهو

ي براویژهبهاشتغالایجاد،يهنرویفرهنگ،یتفریح،یورزشامکاناتکردنفراهماولویتترتیب بهيبعد

مبارزه ومرزهاکنترلسالمت،ياه طرحياجراويریز برنامه،يگیر تصمیمدرمردممشارکتجلبجوانان،

وآب مثليا هحرفومحیطبهداشتمشکالترفعمخدر،موادتوزیعوتهیهکالنوخردعوامل باقاطع

برخوردویغذای موادتوزیعوتهیهاماکنبردقیقنظارتها، کارخانهياه آالیندهوزبالهفضوالت،فاضالب،
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يبرامردمبایدولتيها سازمان تعاملتورم،ویگرانکنترلومردميصاداقتوضعیتبهبودن،متخلفیباقاطع

مراکزویدرمانیبهداشتمراکزتجهیز وایجادیکدیگر،باسالمتامردردرگیريها سازمانتعاملومشاوره

همهدریروستاییدرمانبیمهدفترچهپذیرفتن درمان،وداروهزینهکاهشورایگانیدرمانیبهداشتمشاوره

افزایشيارهاکراهمهمترینها آنازیپشتیبانوحمایت ،ها سمنگسترش،یتخصصومعتبرمراکزوها داروخانه

  .)است آمده گزارش این همراه فشرده لوح در پژوهش این کامل گزارش(د بوهدفگروهدیدگاهازسالمت
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  جامعه کلیدي افراد نظرات مطالعه

 زیر هدف دو با و ساختارمند مصاحبه روش به مطالعه نای

  : درآمد اجرا به

 اجرا مرحله در برنامه کردن عملیاتی هاي روش تعیین.1

   شونده مصاحبه افراد دیدگاه از

 و تصویب  مرحله در کلیدي افراد حمایت جلب.2

 برنامه تدوین پیشرفت گزارش ارایه طریق از آن اجراي

  .ابهامات به پاسخ و جامع

 که شدند انتخاب مصاحبه براي افرادي بررسی این در  

 طریق چهار از استان کلیدي افراد دیگر نظرات.  بود دشوار ریزي برنامه يها گروهکار فعالیت جریان در ها آن به دسترسی

 اعضاي اختصاصی مصاحبه ،جلسات در شرکت و  کارگروه یسیر عنوان به تخصصی يها گروهکار در عضویت

 تخصصی کارگروه اعضاي و استان مردمی هاي شبکه مطالعاتی_ توجیهی هاي همایش مرتبط، کلیدي افراد اب کارگروه

 موجود پیوست فشرده لوح در ها مصاحبه کامل گزارش. است شده آوري جمع استانداري غذایی امنیت و سالمت

   :کرد خالصه زیر شرح به توان می را آمده عمل به هاي حمایت و پیشنهادات. است

مجلس یسیر نایب و اسالمی شوراي مجلس استانی نمایندگان مجمع یسیر 

 تا کنیم می هماهنگ مجلس بهداشت کمیسیون با.  کنیم می حمایت مجلس در ما و است خوب خیلی اقدام این« 

 بودجه باید است نزدیک 1388 سال عملیاتی ریزي بودجه. کنید کسب حمایت و شود مطرح آنجا در موضوع

 موضوع این. بکنیم حمایت بتوانیم تلفیق کمیسیون طریق از تا کنید ارسال را برنامه این کردن اجرایی براي ديپیشنها

 را مجلس نمایندگان سایر حمایت تا دهید قرار کار دستور در اسالمی شوراي مجلس نمایندگان استانی مجمع در را

  »  .کنید جلب نیز

استان سیماي و صدا ییسر   

 مربوط هاي سازي فرهنگ و شود استخراج سالمت بر ثرؤم عوامل مورد در ها بخش ریسا از نتظاراتا مجموعه اگر«

 بیتصوي برای طلب تیحما اکنون هم از. کند می سازي برنامه آن ساختن عملی براي مایس و صدا  شود مشخص

ي گذار استیسي شورا سییر با مذاکره( شود شروع ملی رسانه در سالمتي ها برنامه درصد شیافزاي راهکارها

  » .شد خواهد انجام برنامه نیاي برا مایس و صدا قیطر از مناسبی رسان اطالع .)مایس و صدا
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شهر شوراي یسیر و شهردار:   

.  شوند عیتجم ها نیا دیبا ،است انجام حال دری انتظامي روین وي دادگستر دری اجتماع نیعناو بای مختلفي ها طرح« 

 در. دارد را خودشی مردم بودجه و است کشور نبض شهر تیریمد وهیش و استی مردم وی لتردویغي نهادي شهردار

ي ارتقاي براي شهردار در از ورود نقاط. دهند یم انجام کار ها يشهردار و دارد هیعال نظارت دولت ایدني جا همه

ي روهاین ،محالتی اعاجتمي ها تشکل ،ها ياریده و ها يشهردار ریسا شهرها، هیحاش: از است عبارت سالمت

 میبگذاری جلسات. شود اقدام دیبا مورد نیا در ،ستین استان سالمتي شورا عضو شهردار سفانهأمت .شهرداري گشت

. میکن کمک شما به میتوان یم چگونه ما مینیبب تا دیکن هیتوج را طرح شما و  دانشگاه در شوند دعوت ما همکاران و

  ».کرد صحبت توان می جلسه همان در زیني شهري ابورده لیب از استفاده نحوه درباره

استانداري بودجه مدیرکل و ریزي برنامه معاون   

 حفظ منشور نمسؤوال و مردمي برا باید. است گرفته قرار استان پنجم برنامه توسعه سند در برنامه نیا اکنون هم از«

. دینکن قطع طرح نیا با را خود ارتباط. دباش ادآوری و ساز رفتار کهي سند شود، نیتدوی اجتماع وي فرد سالمت

  ».شودی بررسی استان نظارت وي گذار استیس گروه کار در برنامه نیا کردني کاربردی مبان

قزوین  استان عهجم ائمه مجمع یسیر و جمعه امام     

ي ها جمعه امامي شوراي اعضا  از دعوت نامه. کنم یم تیحما جامع سالمت طرح از استان جمعه امام عنوان به بنده« 

ی مطالب دانشگاه است بهتر. میکن توجیه سالمت موضوع کالً و طرح نیا مورد در  را آنان و میسیبنو مشترکاً را استان

 مایس و صدا قیطر از ها یسخنران نیا که ژهیو به شود هیارا مردم به ها جمعه امام قیطر از و دیسیبنو  متناوب طور به را

  »  .بشود پخش هم

   مهم نکته

  دستاوردها این از بخشی. است آمده طرح این مدت کوتاه دستاوردهاي کتاب، همین بحث و گیري نتیجه بخش در

  : است بوده ها مصاحبه این انجام حاصل

 پخش ساعات افزایش و  برنامه این هاي فعالیت با ارتباط در استان سیماي و صدا از برنامه چندین پخش.1

  1387 سال در استان در محور سالمت يها برنامه

 آن، اجراي از حاضرین کلیه حمایت و مجلس درمان و بهداشت کمیسیون در طرح این نهایی گزارش ارایه.2

 اجراي براي استانداري به  تومانی میلیارد یک وکمک ها استان دیگر در طرح این گسترش به توصیه

   مجلس نمایندگان طلبی حمایت با برنامه این يها پروژه
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 ائمه استانی مجمع در آن طرح و خود مختلف هاي نطق در استان سالمت جامع برنامه از جمعه ماما حمایت.3

   جمعه

   استانداري طرف از مربوط هاي بودجه ردیف تخصیص و استان توسعه جامع سند در برنامه این گنجاندن.4

 و برنامه اجراي براي الزم هاي بودجه دادن تخصیص شیوه در استانداري بودجه مدیرکل ثرؤم راهنمایی.5

  استان  ساالنه برنامه در تلفیق
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روستا در سالمت اسالمی شهر و نقش شوراهاي

اسالمیشوراهاي 

وروستا شهر 

انتظاراتانتقال دهنده و تعدیل 

 ، حمایت طلب و وکیل فقرا و ضعفا 

نظارت تسهیل گر توسعه از طریق 

 

دولت  مردم

  روستا و شهر اسالمی شوراهاي نظرات

  مقدمه

 ارتقاي اصلی بازوهاي از یکی مردمی مشارکت

 از یکی .است عدالتی بی و فقر کاهش و سالمت

 شهر اسالمی شوراهاي مردمی مشارکت اصلی ارکان

  :است شده یاد زیر عناوین با هادن این از. ست روستا و

در توسعه دهنده شتاب و محرکه موتور 

  جامعه

جامعه فیضع اقشار ژهیو به مردم به خدمت    

مردم به اموري واگذار راهبرد و کشوري ادار نظام گر اصالح    

رانیمد پاسخگوییي برای مرجع و دولت و مردم میانی ارتباط پل   

دولتي بازو   

يشهر تیریمد در کننده نییتع نقش   

دولتي ساز کوچکي برا ثرؤمي نهاد   

تنظار و تیکفا ،يدار امانت نمونه  

 خدمات امر بر و شوند می ایجاد شهرها در مردم مشارکت با که دارد وجود شوراهایی کشورها دیگر تجربیات در

 میان 1386 سال ماه شهریور در روستا و شهر اسالمی شوراهاي مشارکت  نامه تفاهم ما کشور در. دارند نظارت سالمت

 حضور براي اي مقدمه و است شده منعقد کشور المیاس شوراهاي یسیر و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 اسالمی شوراهاي اصلی نقش سه مجموع در. ست شهرها و روستاها سالمت ارتقاي امر در مشارکت و نظارت در مردم

  : است زیر شرح به پوشش تحت منطقه سالمت در روستا و شهر

نگر جامع نگاه با منطقهی سالمتي ازهاین اعالم در مشارکت 

مربوط منطقه سالمت برنامهي اجراي برای طلب تیحما و مشارکت جلب  

ها آن از حاصل نتایج و کارها جریان بر نظارت    
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 عبارت روستا و شهری اسالمي شوراها ورود نقطه نیبهتر. کرد خالصه» یبان دهید« کلمه کی در توان یم را ها نقش نیا

 حذف یا کاهشي برای طلب تیحما و منطقه سطح دري ماریب دهکنن  جادیا  خطر  عواملیی  شناسا در مشارکت: از است

  .استي ضروري امری طلب تیحما در شوراهاي توانمندي ارتقا.  ها آن

   روش

  :شد استفاده روش دو از استان سالمت جامع برنامه تدوین در  وروستا شهر اسالمی شوراهاي مشارکت براي

   روستا و شهر اسالمی شوراهاي اعضاي ورحض با استان هاي شهرستان در متمرکز گروهی بحث.1

 قزوین استان روستاي و شهر اسالمی شوراهاي هاي توانایی و ها ظرفیت از گیري بهره براي: همایش برگزاري.2

 عالی شوراي و پزشکی علوم دانشگاه نمسؤوال روستا، و شهر اسالمی يها شورا سايؤر حضور با همایشی

 که شد تشکیل دراستانداري شوراها

  : کرد می دنبال را زیر هدافا

استان سالمت به نسبت  تیحساس جادیا 

 شوراها در

اتیتجرب( شوراهاي توانمند بري مرور 

    )یقانوني ها فرصت  وی جهان

ي برا روستا و شهري شوراها منشور نقد

  آن بر تفاهم و استان سالمتي ارتقا دري همکار

شوراها بونیتر( نیطرف انتظارات مورد دری دولت بخش با  شوراها تعامل(  

و همکاري توسعه راهکارهاي و موانع استان، سالمت اصلی مشکالت: مورد دري همکار نامه پرسش لیتکم 

  آموزشی نیازهاي و مشارکت

  : داشتند حضور زیر هاي دهستان و اه بخش ها، شهرستان اسالمی شوراهاي سايؤر و اعضا همایش این در

 نایب رامند، بخش آباد ابراهیم کالیه، معلم نرجه، آباد، ءضیا بخش آباد، حسین ی،سفل گهداندو دهستان برزلجین،

 یارود، روستاي ین،نخوز دشت،خرم بخش قزوین، مرکزي بخش اقبالیه، قزوین، استان اسالمی شوراي رییس

 انلوشک شوراي عضو و اسفرورین بخش شوراي رییس ق،داار ی،عخاک ، محمدیه بخش ورس، نمونه، محمودآباد

 شهرستان، رودباد بخش البرز، مرکزي بخش توابع از آباد قدیم البرز، شهرستان مرکزي بخش ،یانسفویپیر اسفرورین،

  استان شوراي کوهین، قزوین، شهرستان شوراي  مرکزي بخش خیرآباد،
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    نتایج

  :حاضرین نظر از استان سالمت مشکالت) الف

 و هايمرغدار ،يآجرپزي هاکوره و پنبه کارخانجات پساب ،توالت ،یخانگ فاضالب زباله،(یربهداشتیغ دفع« 

 وی مسکون بافت به وریط وی دام مراکز بودن کینزد  ،آن بودنی ناکاف وی  دنیآشام آبی آلودگ  ،)منطقهي هايدامدار

  بودن محدود جوانان،ي برا ژهیو بهی حیتفر وي هنر وی اجتماعی رفاه امکانات  درآمد، کمبود مشترك،ي ها بیماري

 رشد ،ی زندگي ها مهارت و پیشگیري اصول  از آگاهی بودن محدود ،یسالمت مسائل مورد در اطالعات وی آگاه

 ریختن  غذایی، مواد نگهداري انبارهاي بودن نامناسب طالق، و اعتیاد استان،ي شهرهاي ریپذ مهاجر وی نیشهرنش

 گاز نداشتن اد،یاعت  ژهیو به آن ازی ناشي امدهایپ وي کاریب زیست، محیط شدن آلوده و ها خیابان در حیوانی فضوالت

 امور بهی کاف توجه عدم  ه،یتغذ  سوء منطقه، در طیمح بهداشت تیریمد ضعف مضر،ي هاسوخت از استفاده وی عیطب

 ریثأت کم وی بهداشت خدمات بهی  دسترسی کم و  سالمت مباحث از ها شورای  آگاه  کم ارزان،ی بدن تیترب و ورزش

  » .یبهداشت مراکز بودن

  یدولت بخش با  روستا و شهر اسالمی شوراهايي همکار موانع) ب

 وی انتظامي روین پرورش، و آموزش ،بهداشت مخابرات، ،گاز ، برق ،آب(یی روستا وي شهر واحد تیریمد نبود

ي هادستگاه خصوص در ینظارتي هاقانون کمبود ،مردم و شوراها اراتیاخت وي اقتصاد _یقانون تیمحدود ،)سیپل

 به نیافتن دست و شورا شدن محدود جهینت در و استانی عال نیمسؤول توسط شوراها توان گرفتن کم دست مختلف،

 شورا مجموعه به نمسؤوال توسط کهیی هاقول نشدنیی اجرا ،يریگ میتصم جلسات به نشدن دعوت. یواقع گاهیجا

 بحث از شورای آگاه و اطالع ضعف ،شوراها دری سازمان چارت داشتنن شورا، به اطالعات ارسال عدم شود،یم داده

 مناسب سرانه درآمد نبود ،شوراها دري زیر برنامه نداشتن آموزش، نبود و شوراها سواد سطح بودن متفاوت و سالمت

  :ییاجرا النومسؤ و شوراها در کننده ممانعتي باورها و انییروستاي برا

 شورا است، فتادهین جا شورای معن ندارند، اریاخت دري زیچ چون استي ظاهر نهادي شورا قلک، عنوان به شورا به نگاه

  نداردیی اجرا قدرت

ی دولت بخش  با  روستا و شهر اسالمی شوراهايي همکاري ارتقاي راهکارها) ج

  . باشد محور نظرشان و بوده ساز میتصمی سینو بودجه وي زیربرنامه جلسات تمام در شوراها

  .باشد داشته پرورش و آموزش دري تر فعال قشن شورا

   شوراهای آگاه وی علم سطح بردن باال و هانهیزم تمام در شوراها آموزش

  ی زندگ و سالمت بهتري الگوها از استفادهی همگاني هاورزش توسعه

  ي شهر واحد تیریمد
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  .نندیبب خود کنار در را شورا و ندانند خود بیرق را شوراها ن،مسؤوال

.باشد نمسؤوال قبول مورد هیانتخاب محل در رندهیگ میتصم کی عنوان به شورا

  )اعضا پاسخ( مشارکت ارتقاي براي  روستا و شهر اسالمی شوراهاي آموزشی نیازهاي) د

 نهیزم در آموزش ،مردم سالمت وضعیت آمار ،یاجتماع وی بهداشت مقررات و نیقوان آموزش ،سالمتی عموم میمفاه

 طرف از شوراها بهی رسان اطالع ،شوراهای علم سطح ارتقاي برايی آموزشي هاکالس ،یدگزن طیمح بهداشت

 لمیف جزوه، سالمت، خصوص در شوراها اراتیاخت و فیوظا درخصوص شوراها آموزش ،یپزشک علوم دانشگاه

 ،ها بخش مراکز ردي برگزار و جلسات تداوم رقابت، جادیا و شوراها قیتشو و  شوراها از امتحاني برگزار ،یآموزش

 بهداشت مرکز و شوراها نیب تعامل جلسات فصلنامه، صورت به ها شهرستان سالمت وضعیت مورد دری رسان اطالع

 ،یهمگاني هاورزشي برا الزم اعتبار نیتأم و آموزش آن، پیشگیري و مخدر مواد و ادیاعت درباره آموزش شهرستان،

 و شهرها از دیبازد سالمت، بر ثرؤمی اجتماع عوامل ،ییدارو هخودسران مصرف و مناسب هیتغذ خصوص در آموزش

 و رداریواگي هايماریب با مبارزهي هاراهو  شوندیم محسوب سالمت طرحي برا وفق قیمصاد کهیی روستاها

  .آن وعیش ازي ریجلوگ

  سالمت ارتقاي براي قزوین استان  روستاي  و شهر اسالمی شوراهاي همکاري منشور) ه

 و  کشور وزارت و بهداشت وزارت نامه تفاهم روستا، و شهر اسالمی شوراهاي کارکردهاي اساس بر که منشور این مفاد

 بندها افزودن یا حذف با و شد نقد اعضا توسط بود شده نویس پیش جلسه تشکیل از پیش کشورها، دیگر تجربیات

  .شد تصویب ،شود می دیده آن تصویر که شرحی به نهایی منشور و تکمیل
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 گیري نتیجه و بحث

 اختیار در»  استان سالمت مشکالت مورد در اسالمی شوراهاي نظرات« استان سالمت جامع برنامه تدوین مرحله در

 براي اقدام این اما.  گیرد قرار نظر مد انتظارات این ها آن بندي اولویت و مشکالت تعیین در تا گرفت قرار ها گروهکار

 صورت استان در اسالمی شوراهاي مشارکت تحکیم براي زیر اقدامات است الزم. کند نمی فایتک مشارکت ارتقاي

  : پذیرد

 به سالمت ارتقاي در قزوین استان وروستاي شهر اسالمی شوراهاي مشارکت و همکاري منشور ارسال.1

 پزشکی علوم دانشگاه طرف از  شوراها از یک هر براي تابلو صورت

 دانشگاه مردمی مشارکت شوراي و دبیرخانه در شهرستان هر روستاي و شهر میاسال شوراي یسیر عضویت.2

 پزشکی علوم

 علوم دانشگاه همکاري با استان روستاي و شهر اسالمی شوراهاي توانمندسازي اي هفته یک دوره برگزاري.3

 کیدأت و شود نديب اولویت استان نیازهاي اساس بر باید نیازها این(  شده اعالم آموزشی نیازهاي در پزشکی

)یابد ارتقا شورا اعضاي طلبی حمایت و نظارت ،ریزي برنامه هاي مهارت باشدکه آن بر

 شورا نظارتی کارهاي پیشرفت از حضوري رسانی اطالع و تجربیات تبادل براي فصلی هاي همایش تشکیل.4

 استان سالمتی هاي پروژه و ها برنامه در
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  هادن مردم هاي سازمان نظرات

  مقدمه

 و واسط نهاد مردم يها سازمان .است عدالتی بی و فقر کاهش و سالمت ارتقاي اصلی بازوهاي از یکی مردمی مشارکت

 سالمت ارتقاي پنهان سیستم عنوان به نهاد مردم يها سازمان از علمی منابع در. است مشارکت این براي اي سامانه

 بودن غیرانتفاعی عین در و  دولتند از مستقل ،داوطلب يها سازمان این .شود می برده نام پیشگیري مهم منبع و جامعه

 نامیده »مردم صداي« دلیل همین به. دارند قرار) مردم( پذیر آسیب قشر ویژه به مخاطبان زندگی بهبود درخدمت

  :شود می خالصه زیر موارد در استان مردم سالمت در نهاد مردم يها سازمان نقش. شوند می

   سالمت ارتقاي در هدف يها گروه و جامعه براي  خودآگاه مشارکت و اجتماعی تحمای منبع.1

 سالمتی مشکالت حل براي اجتماعی طلب حمایت و مشاور مجري، .2

سالمت ارتقاي هاي بکهش دهنده توسعه.3

 ارتقاي در مردم توانمندسازي مرکز.4

جامعه سالمت

 در هایی چالش با ها نقش این بهینه اجراي در ها سمن

 توانمندي ،ها سمن مالی وابستگی  ،ها سمن به نسبت دولت رقیبانه و منفی نگاه یا و آگاهی کم : مواجهند بیرون و دورن

 ضعف همچنین و مالی منابع درجذب ضعف عملیاتی، اهداف و راهبردي برنامه نداشتن  در ویژه به( ضعیف درونی

 آگاهی و)  ها دستگاه و مردم مشارکت جلب

  .ها سمن در مشارکت وایدف از مردم کم

   حقایق

در 2000  از ها سمن تعداد رانیا در 

 سال در 10250 حدود به 1376 سال

. است دهیرس  1384

قانون 163 و140 ،104 ،97 ،95 مواد 

 و حضور بر زین چهارم برنامه

. دارد دیکأت ها سمن مشارکت
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مدل طراحی و سالمت به مرتبط کشور يها سمن عملکرد و ها ظرفیت بررسی« عنوان با 1385 سال مطالعه در 

 این به است طرفه دو مردم سالمت در ها سمن ثرؤم مشارکت و همکاري موانع شد مشخص» حاکمیت با تعامل

 این در. هستند ثرؤم همکاري براي خود هاي توانایی و ها نگرش ارتقاي نیازمند ها سمن هم و دولت هم که معنی

 رضایت و بوده کم خیلی یا کم ها سمن با سالمت بخش در دولت تعامل میزان که بودند معتقد ها سمن تحقیق

. است بوده اندك نیز تعامل  این کیفیت از

دارد وجود قزوین استان سطح در سمن 160 حدود  . 

   روش

  :شد استفاده روش دو از استان سالمت جامع برنامه تدوین در ها سمن مشارکت براي

 استان سالمت جامع برنامه تدوین يها گروهکار در پزشکی علوم دانشگاه با رهمکا يها سمن دادن مشارکت.1

   کارگروه عضو صورت به

 حضور با همایشی قزوین استان يها سمن هاي توانایی و ها ظرفیت از گیري بهره براي: همایش برگزاري.2

 شد تشکیل ندارياستا و پزشکی علوم دانشگاه نمسؤوال سالمت با مرتبط ي ها سمن  مدیره تأهی اعضاي

  : کرد می دنبال را زیر اهداف که

 آن توسعه در استان نهاد مردم يها سازمان نقش.1

   استان سالمت جامع برنامه معرفی و استان سالمت وضعیت بیان.2

   استان سالمتی مشکالت بروز در ثرؤم عوامل و علل بیان.3

  )ملی و جهانی تجربیات( جامعه سالمت ارتقاي در ها سمن نقش بررسی.4

: مورد در  نامه پرسش و متمرکز گروهی بحث طریق از ها سمن نظرات آوري جمع.5

استان سالمت اصلی مشکالت 

مشارکت و همکاري توسعه راهکارهاي و موانع 

همکاري به تمایل هاي حیطه 

   1392تا  1388 هاي سال در استان سالمت ارتقاي در نهاد مردم يها سازمان مشارکت منشور مورد در تفاهم.6

 سرپرست جانبازان و نیمعلول هیریخ مؤسسه ران،یا ابتید انجمن ن،یقزوی لیهموف مارانیب کانون همایش این در

 و نیمعلول انجمن ن،یمعلولی اجتماعی شغلي هافرصت جادیا و تیحما مؤسسه ،)عترت جوانمردان(خانوار

 البرز، توسعه و قیتحق انجمن عت،یطب فظحا کارانی رزم سازمان فدك، گستر ستیز مؤسسه ،ینخاع عهیضا جانبازان
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 سازمان نودر،یم روان سالمت ارانیهم ک،یآب شهرستان بوستانی اجتماع روان و سالمت مؤسسه هن،یمي ها بچه کانون

 کانون ن،ینوي پرستار توسعه مؤسسه گزآباد،س شهر بانوانی اجتماع _ی فرهنگ مجتمع ن،ینو علم خانه ،يپرستار نظام

 شرکت متفکران مؤسسه سازمان و توتمی ادب انجمن فتح، مؤسسه ناب، گوهري کشاورز انجمن ،ینیسح داران هیطال

  .داشتند

    نتایج

  :حاضران نظر از استان سالمت مشکالت) الف

ي باورها و يمعنو جیترو غلطي هاروش ،HIV و C تیهپات مارانیب و ها یلیهموف به مرتبط نیقوان نکردن تیرعا«

 سبز،ي فضاي نگهدار و حفظ در مردمي همکار ضعف ،یاجتماعي هامهارت ضعف استان، دری مذهب نادرست

 دیشد ضعف شهروندان، عمومي برا معابر نبودن مناسب ،ینینش هیحاش و مهاجرت مشکالت ها، پارك تیامن

 جامعهي هايتوانمند وی مردم مشارکت وی آگاه فقدان ،سالمت طهیح در فعال نهاد مردمي ها سازمان میانی هماهنگ

% 3 جذب عمل دستوري اجرا عدم سالمت، میمفاه ازی دولتي ها سازمانی آگاه ضعف سالمت، طهیح در ژهیو به

 ژهیو بهی ورزش وی حیتفر مراکز کمبود ه،ژیوی سالمت مشکالت با افراد از تیحماي برا قانون کمبود و  نیمعلول سهم

 مشکل ،آن عوارض وي کاریب موقت، و ناامن تغالاش ،مردم نامناسبی زندگ سبک ،ادیاعت ،بانواني برا

 دری دنیآشام آبی آلودگ ،)ادیاعت(مخدر مواد مصرف و قاچاق  ،...)و مناسب هیتغذ نداشتن ، مسکن(ياقتصاد

 بدون  استان در صنعت توسعه ،استان سالمت خصوص در مدت کوتاه و مدت بلند شیپا وي زیر برنامه عدم استان،

ی ب( استان مختلف نقاط در سالمت سطح تفاوت ،)شهر ای روستا( استان زباله دفع مشکل ست،یز طیمح حفظ

 و دهندینم نشان خود از ریفراگ و ریچشمگ ا،یپو تیفعال بهداشت دهنده ارایه مراکز و واحدها ،)سالمت دری عدالت

  »ییغذا مواد دهنده ارایهي هابخش بر مرتبط مراکز بر کامل نا نظارت

  یدولت بخش با) NGO( ها سمن يهمکار موانع) ب

   رشیپذ عدمی گاه ،ها سمن ازیی اجراي هاتیحما کمبود

  ها سمن با کردن برخوردي اقهیسل

   ها سمن نیب در دنیشیاند مثبت  وي خودباور فقدان

  نهاد مردمي هاسازمان خدمات از مردمی آگاه عدم

   ها سمنی کیزیف وی مال منابع کمبود

نیقواني اجرا برايیی اجرا ضمانت ونبود  نهاد مردمي هاسازمان مدون و خاص نیقوان نبود
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ی دولت بخش  با  ها سمني همکاري ارتقاي راهکارها) ج

 ها سازمان این هاي ظرفیت و ها نقش با آناني ساز آشنا براي  مردم و نیریخ با ها سمن تعامل و  ارتباط برقراري

 ها نسمی مال منابع ارتقايي راهکارها کردن دایپ

 ها آن بودن نوپا زمان در ها سمنی دولت وی مردمي هاکمک صیتخص 

 به کار سفارشي برا تالش و ها آن کارشناسان وی دولت نمسؤوالي سو از ها سمني هايتوانمند داشتن باور

 آنان

ی دولتي هاسازمان و نهاد مردمي هاسازمان نیبی رسان اطالع و تعامل شیافزا

 ساله 5 شده نییتع اهداف شبردیپي برا ناسبمتي ساختار لیتشک

ی قانون گاهیجا دادن و سالمت نظامي هاچارت در نهاد مردمي هاسازمان فیتعر

 سالمت طهیح در نهاد مردم هاي سازمان ازین موردی آموزشي هادورهي برگزار

 بهداشت حوزه در ها سمني شبکه جادیا و مستمري زیر برنامه

  کار جینتاي ریگیپي برا مشتركي هانشستي برگزار

  سالمت ارتقاي براي قزوین استان نهاد مردم يها سازمان همکاري منشور) د

 بود شده نویس پیش جلسه از پیش سالمت ارتقاي در نهاد مردم سازمان کارکردهاي اساس بر که منشور این مفاد

 تصویب به و شود می دیده زیر تصویر در که یصورت به آن اصالح و بندها کاستن و افزودن با و شد نقد اعضا توسط

  .رسید
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   گیري نتیجه و بحث

 ها گروهکار اختیار در» استان سالمت مشکالت مورد در ها سمن نظرات« استان سالمت جامع برنامه تدوین مرحله در

 ارتقاي براي اقدام این اما. هندد قرار نظر مد را انتظارات این ها آن بندي اولویت و مشکالت تعیین در تا گرفت قرار

  : پذیرد صورت استان در ها سمن مشارکت تحکیم براي زیر اقدامات است الزم. کند نمی کفایت مشارکت

 از یک هر به تابلو صورت به سالمت ارتقاي براي قزوین استان نهاد مردم يها سازمان همکاري منشور ارسال.1

 پزشکی علوم دانشگاه طرف از ها سمن

 کار سفارش و ها سمن عالیق و سوابق با متناسب استان سالمت جامع برنامه از ییها پروژه انتخاب و تعیین.2

 ها آن به

 انتخاب خود بین از نماینده یک سمن 20 هر( استان يها سمن موضوعی سرگروه عنوان به سمن چند تعیین.3

 شکیپز علوم دانشگاه مردمی مشارکت شوراي و دبیرخانه در عضویت براي )کند

 در پزشکی علوم دانشگاه همکاري با  استان نهاد مردم يها سازمان توانمندسازي اي هفته یک دوره برگزاري.4

 شده اعالم آموزشی نیازهاي

 پزشکی علوم دانشگاه در ساالنه طور به استان يها سمن کاري سوابق اطالعاتی بانک تشکیل.5

 با  ها سمن کارهاي پیشرفت از حضوري رسانی اطالع و تجربیات تبادل براي فصلی هاي همایش تشکیل.6

  موضوعی يها گروهسر و پزشکی علوم دانشگاه استانداري، هماهنگی
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  رسانه اصحاب نظرات

  مقدمه

 شیپ دهه سه حدود از. گیرد می بر در را تخریب و ارتقا  جنبه دو هر اثرات این. دارد مردم سالمت بر ثرؤم نقش رسانه

 ،یحقوقي مجار بر سامانه نیا ریثأت و است شده شروع جهان کشورهاي سطح در ها رسانه قیرط ازی طلب تیحما

 طیف ها رسانه. شود می نامبرده» طلب تیابرحما« عنوان به آن از که استي قوي قدر بهي گذار استیس وي گذار قانون

 را الکترونیک تابلوهاي و بوردها بیل لقبی از شهري تجهیزات و نترنتیا و،یراد ون،یزیتلو نشریات، شامل اي گانه پنج

 جنبه باشد نداشته را مخاطبان رفتار بر اثرگذاري تحقیق و ها برنامه تدوین بر نظارتی خود رسانه  که چنان. گیرد می بر در

 ستا داده نشان پیشرو کشورهاي در رسانه موفق تجربیات اما بود، خواهد شاهد را منابع اتالف و ها برنامه تخریبی هاي

 انتظار رسانه از را زیر کارکردهاي  مردم سالمت اي ناحیه و اي منطقه نیازهاي اساس بر توان می دقیق ریزي برنامه با

  : داشت

و نزدیک عوامل( مردم مستقیم آموزش 

)دور عوامل

طلبی حمایت  

براي اي رسانه محصوالت ارایه 

   سالم رفتار الگوسازي

سالمت براي جمعی اقدامات ترویج  

  )بخشی بین همکاري ،مردم مشارکت(

ضرر کم تبلیغات   

  

 نامه روز ،آبی آسمان روزنامه  ،%5/69 حداقل اعتماد و استانی سیماي بینندگان% 72 پوشش با استان سیماي و صدا

 تات، آواي نامه  هفته دو ،خالصا و تاك نامه، ،دختران و مادران نودر،یم تابان، ث،یحد هاي نامه  هفته والیت،

 ،یمل اعتماد جم، جام ران،یا هاي روزنامه  و جوان نگاران خبر باشگاه سیما، و صدا و فارس سنا،یا رنا،یا هاي گزاريخبر

 از  شهري بوردهاي بیل و  خرد مینوي ماهنامه ،يهمشهر و کارگر و کار قدس، ،یاسالمي جمهور اطالعات، هان،یک

  .تاس قزوین استان اي رسانه يها فرصت جمله

  

  

    مدل مفهومی سالمت و رسانه  

رسانه ، سالمت مردم را به خطر می اندازد   رسانه ، به ارتقاي سالمت مردم کمک می کند

براثر رسانه 

  سالمت 

کارکنان

اثر بر 

محیط زیست

اثر بر سالمت 

مصرف کنند گان

محصوالت و   

  خدمات رسانه 

همکاري  

رسانه براي   

آموزش جمعیت ها

حمایت طلبی 

وزارت بهداشت  سایر بخش ها  

کاهش عوامل خطر   3و2پیشگیري 

سی  دیپلما

سالمت

کودکان 
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   روش

  :شد استفاده روش دو از استان سالمت جامع برنامه تدوین در ها رسانه مشارکت رايب

آن در رسانه به مرتبط ذینفعان عضویت و ارتباطات و رسانه  کارگروه تشکیل    

قزوین استان رسانه اصحاب هاي توانایی و ها ظرفیت از گیري بهره براي: سالمت و رسانه همایش برگزاري 

 و مسؤول مدیران مطبوعات، خانه سیما، و صدا هاي معاونت و سیما و صدا سازمان یسیر حضور با همایشی

 و خبرنگاران باشگاه همچنین و استان هاي خبرگزاري نمایندگی و استانی هاي نامه  هفته. ها روزنامه سردبیران

  : کرد می دنبال را زیر اهداف که شد تشکیل پزشکی علوم دانشگاه نمسؤوال

 استان سالمت وضعیت به نسبت  تیحساس جادیا.1

 رسانه و سالمت استانی کارگروه نتایج گزارش بررسی و نقد.2

  سالمت ارتقاي در رسانهي توانمند بري مرور.3

   استان سالمتي ارتقا دري همکاري برا رسانه اصحاب منشور بر تفاهم و نقد.4

   استان سالمت در رسانه همکاري موانع بررسی.5

    همکاري ارتقاي براي سالمت بخش از انهرس اصحاب انتظارات بررسی.6

 مدیران خبرنگاران، کارشناسان، همایش این در

 و مراکز از کنندگان تهیه سردبیران، و مسؤول

 بهداشت مرکز ن،یقزو مرکزي مایس و صدا نشریات

ی عموم روابط جوان، خبرنگاران باشگاه استان،

 نامه هفته ث،یحد نامه هفته رنا،یا خبرنگار ستاد،

  .داشتند حضور  کارگر و کار روزنامه ك،تا

   نتایج

  : است زیر شرح به سیما و صدا و مطبوعات خبرنگاران، دیدگاه از استان سالمت دار اولویت و اصلی مشکالت )الف

 روند استرس، ،یرواني هايماریب ،یعروقی قلب وي ویري هايماریب مسبب نشینی کارگر و نیقزو شهر بودنی صنعت

 اماکن در حتی جوان پسران و دختران خصوص به مردم میان دری الکل مشروبات و گاریس مصرف شیاافز ندهیفزا

 نیب خصوص به هستند پرخطري رفتارها دچار کهی جوانان دربارهی بخشی آگاه ضرورت ها،رستوران رینظی عموم

 در بهداشت نکردن تیرعا ند،هست روابط گونه نیا ریدرگ شدت به حاضر حال در کهی نوجوانان وی رستانیدب دختران
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 ضرورت محالت، ازی برخ دری زگیپاک حفظ بهي شهرداری توجه یب و مردم توسطی عموم اماکن و هاطیمح

 سموم، از استفاده نحوه در کشاورزانی ناکاف دانش ،یاخالقي هاارزش وي اعتقاد لیمسا به توجه نهیزم دري ازس فرهنگ

 ،(fast food) نادرست هیتغذ ندازند؛ین خطر به را مردم سالمت کهیی هاکارخانه ساخت به مسؤوالن توجه عدم

ی صوتي هایآلودگ وجود ها،شرکت و مدارس دری بهداشت نیمشاور محدودیی اکار ،یصنعتي واحدها مشکالت

 ها،پزشک روان به مردم نانیاطم عدم و روان بهداشت مسأله فتادنین جا ده،بز متخصصان نداشتن استان، در فراوان

 در جمله از آن تبع به آمده وجود به مشکالت و هیرویب صورت بهی صنعتي هاشهرك وی صنعتي واحدها شیافزا

 مناطق به شده خراب قدیمی هاي خانه از ها موش هجوم ،یصنعتي هاطیمح در سوانح شیافزا و  هوا و طیمحی آلودگ

ي ریقرارگ وي اجاده حوادث ،یاجتماع سالمت وي فرد سالمت درخصوص جامعه افراد تک تکی آگاه نا مجاور،

 پزشکان، نداشتن زهیانگ خود، مشخص سالمت تیوضع از مردمی آگاه عدم ز،یخحادثهي ها استان صدر در استان

 علوم دانشگاه در مربوطي هادستگاهي ریپذناتیمسؤول ن،یقزو متخصص اطباء و هامارستانیب نبودن مجهز

 هیروی ب شیافزا و هادانشگاه گسترش ها،يبخشدار و يفرماندار استاندارد، سهمؤس، )درمان و بهداشت(یپزشک

 ناکارایی ،آنی روان وی سالمت مسائلی بررس بدون عیصنا استقرار ،)گوناگوني شهرها ازي ماریب انتقال(دانشجو

 از استفاده و دیتول ،یزشکپ دندان مراکز جمله از هاداروخانه و هامطب ،یدرمان مراکز بری پزشک علوم دانشگاه نظارت

 هاي يماریب بر آن اثر وي کاریب وجود ،)وشابهن ،ییایمیش مواد(است جامعه و فرد سالمت ضرر به میدان یم کهي مواد

ي هاتخصص نبود پزشکان، روان به زیتمسخرآم نگاه ت،یپرجمعي روستاها دری درمان _یبهداشت مراکز نبود ،یروان

 ارجاع تهران به بیماران پزشکان قالب به مراجعه در که طوري به متخصصان به مردم مادياعت کم یا و پزشکان در الزم

 کنند می اکتفا فقط ما مدارس بهداشت انیمرب ،یبوم ریوغی بوم دانشجوي هزار کصدی از شیب وجود شوند،یم داده

- شهیر به استان در متخصص انپزشک وجود عدم. دارندي شتریب فیوظا کهی صورت در ،....و مو ناخن، کردن کوتاه به

 و توجهي براي مؤثر و حیصحي ساز فرهنگ ها،مهدکودك و مدارس دری روان وی جسمان بهداشت به توجه عدم ها،

 نیفتادن جا لیدل به مشاور ای پزشک روان به مراجعه عدم جامد،ي ها روغن گیرد، نمی صورت سالمت به مردم شیگرا

 تخصیص کافی بودجه پیشگیري يها برنامه بهیی اجراي هادستگاه دیگر و سالمت مرا انیمتول که این و مشاوره فرهنگ

  .دهند نمی

   استان سالمت در رسانه اصحاب مشارکت منشور) ب

 قبول مورد آن مفاد تمام و شد آماده رسانه  همکاري منشور نویس پیش سالمت، در رسانه کارکردهاي و نقش به توجه با

  . گرفت  قرار) مطبوعات و خبرنگاران  ،سیما و صدا( رسانه اصحاب
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   استان سالمت در رسانه مشارکت ارتقاي راهکارهاي و موانع) ج

  کارها راه  موانع  

ن
را

گا
رن

خب
 

 

 رسانه اصحاب و رانیمد میان طرفه دو اعتماد و يهمکار عدم

 نبودن مشخص ، خبرنگار يواژه از ترس نیست، برقرار

ي برا مسؤوالن سالمت، يهحوز در خبرنگار گاهیجا

 نشان رغبتی مختلفي هايماریب و مشکالتي ساز شفاف

 ندارند کافی همکاري خبرنگاران با کارشناسان ،دهند نمی

 طیف از ها يخبرگزار ،)دهندیم وقت سخت و رید(

 لیتما مسؤوالن ندارند، کافی شناخت سالمت حوزه رانیمد

  .ندارند متسال حوزه مشکالت شدن دهیکش چالش بهي برا

 از تري منطقی تحلیل ،سالمت يحوزهي برا  خبرنگار گاهیجا حیتوض راه ازي اعتمادساز

ي برای هیتوج جلساتي برگزار سالمت، يحوزهي خبرها کردنی اختصاص ،خبرنگار

 هم به نسبت گروه دو نیا تعامل و فهیوظ بیان به کهی پزشک حوزه در مسؤوالن و خبرنگاران

 لئمسا درباره خبرنگاران به عیسر و حیصحی رسان اطالع به سؤوالنم قیتشو کند، کمک

 اعتماد جادیا سالمت، حوزه دری رسان اطالع لزوم با مسؤوالن آشناکردن ،یبهداشتی پزشک

ي برا رابط اعالم سالمت،ي حوزه خبرنگاران میتعل ،رسانه اصحاب و مسؤوالن میان

 به اطالعات  شفاف و مناسب انتقال ،یندرما مختلف مراکز طرف از مختلفي هايخبرگزار

   خبرنگاراني برای علم لیمسا کردن باز و خبرنگاران

ت
عا

و
طب

م
 

 

 رای واقع آمار خودکشی و ایدز دمانن مواردي در مسؤوالن

 از نمسؤوال هراس گویند، می نقیض و ضد یا و دهندینم

 وجود رسانه ارتباطي برا الزم نظم ،یواقع آمار از مردمی آگاه

 کنند، می نمایی اهیسي هاچالشها در باره  رسانه رد،ندا

 خودداري ندارند، اعتماد رسانه اصحاب به مسؤوالن

 مصاحبهي برگزار از پزشکی علوم دانشگاه مسؤوالن

 در مسؤوالني رینقدپذ محدود ظرفیت ،یمطبوعات

 روابط ضعف ،رسانه مالی مشکالت، مختلفي ها حوزه

   تابعه احدهايو وی پزشک علوم دانشگاهی عموم

 مخصوصي اهنام ژهیو نشر و چاپ ها،مشاوره کردن فعال نشریات، مالی تأمین هکارهاي را

 مطالب هیارا ربط،یذ نیمسؤولي ریانتقادپذ تیظرف شیافزا کارگران، و کودکان سالمندان،

 با ثابت پزشکاني همکار ضرورت مطبوعات، در هاسیرنویز و شعارها قالب دری بهداشت

 سالمت، وی پزشک نهیزم دری مردم االتؤس بهیی وگپاسخ و ها روزنامه و ها نامه  هفته

 بهی رسان اطالع ها،رسانه وی پزشک علوم دانشگاه میان پاسخ و پرسش جلساتي برگزار

ي نهادهای عموم روابط توانمندسازي مطبوعات، بهی اختصاص و واحد کارشناسی هنگام

 بهداشت رابطه نیتعب ها،رسانه اصحابي برای آموزشي نارهایسمي برگزار استان،ی بهداشت

 سالمت اطالعات درجي برا مطبوعات در استان بهداشت مراجعي سو از افتخاري رابط یا

   خبرنگاراني برای آموزشي هاکارگاه و نارهایسمي برگزار عمومی، روابط از غیر
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 ساخت براي هاارگان میان در نظر وحدت نبود بودجه،

ی تخصص وی کارشناس ها،رسانه در سالمتي ها رنامهب

 نحوه بای پزشک کادر مجموع نبودن آشنا گفتگو، نبودن

 از استفاده و پیام ارایه شیوه و مایس و صداي ها برنامه پخش

 وی عموم روابط فیضع تعامل ت،یظرف و فرصت نیا

 پزشکان مشارکت عدم ،یاستان رسانه بای بهداشت نمسؤوال

 نبودن خودجوش، صورت به مایس و صداي ها برنامه در

 با عملکردها رتیمغا وي ساز فرهنگ براي خاص استیس

 علوم دانشگاه تیحما عدم و بودجه کمبود جامعه،ي باورها

 دیاسات وجود از نکردن استفاده بهداشت، وزارت وی پزشک

 کهی پزشک اصطالحات از استفاده ما،یس و صدا در محبوب

  .ندارند را اصطالحات نیا ضمهیی توانا مردم عامه

 حوزهي هاتیفعال و اقدامات و خبرها رسانه، و پزشکی کادر نیب مشتركي هاکارگروه لیتشک

 و گرم لحن کهی پزشکان و کارشناسان از استفاده شود، ارسال موقع به و واحد کانال از سالمت

 اي، رسانه ثرؤم و صحیح ارتباط براي سالمت کادر آموزش. باشند داشته مردم با مانهیصم

 ارایهي براي افراد ای فرد کردن موظف ان،یمتول و کارشناسان بای تخصصي ها نشست

 بولتن قالب دری پزشک علوم دانشگاه ها،رسانه به درمان و بهداشت حوزه اخبار و اطالعات

 تا دهند قرار هارسانه اریاخت در را استان سالمتی اصل داتیتهد ماهانه محرمانهي خبر

 ریغ طور بهی عموم افکار  جهت در آن از هوشمندانهي برداربهره با رسانه اندرکارانتدس

 و  پزشکانیی آشنا و ترغیب بپردازند، داتیتهد و موضوعات به میمستقی حت ای و میمستق

ي اثرگذار زانیم و ها تیظرف بای بهداشتي ها برنامه اندرکاران دست و بهداشتی النومسؤ

 اعالم اطالعات و آمار و نیقزوی پزشک علوم دانشگاه تیسا با هارسانه دنکر آشنا ،هارسانه

 مانندی آموزشي ها برنامه ساخت سان،ینومقاله و پزشکان آموزش و هیتوج ،تیسا در شده

  بهداشت مسؤوالن ترفعال حضور با آن رینظیی ها برنامه و شنیمیان

  

   پیشنهاد و بحث

 این تداوم براي اما است، شده گرفته نظر در استان سالمت جامع برنامه مختلف ابعاد در رسانه مشارکت که این با

  : درآید اجرا به باید زیر موارد آن شدن اجرایی ضمانت و همکاري

 اصحاب و سالمت کارشناسان هدف يها گروه براي سالمت و رسانه مشترك  روزه سه آموزشی دوره تعیین.1

   رسانه

   عمومی روابط طریق از پزشکی علوم دانشگاه در رسانه با ثرؤم طارتبا برقراري نظام تعریف باز.2

   آن اجراي و استان در سالمت حامی رسانه نامه آئین تصویب و تدوین.3

   استان غذایی  امنیت و سالمت تخصصی کارگروه پایش کمیته در رسانه اصحاب عضویت.4

    استان مردمی مشارکت شوراي در رسانه اصحاب اصلی نمایندگان عضویت.5

  

  

  

  

  

  

  جمعه ائمه و روحانیون نظرات



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  مقدمه

ترین  گسترده  روحانیون .تاس عدالتی بی و  فقر کاهشو سالمت ارتقاي اصلی بازوهاي از یکی مردمی مشارکت

:  دارند جامعه در بهداشتی سالم رفتار ترویج در ثريؤم نقش زیر دالیل به روحانیون .اند مشارکتاین  تأمین انمیانجی

ودنب الگو نقش

آنان به مردم اعتماد   

کالم نفوذ   

ها جمعیت آمورش توانایی   

و ها سیاست در ثیرأت 

 مردم انتظارات

  

 جمعه محترم ائمه وشوراي روستاها در مستقر روحانیون مذهبی، مبلغین مجموع در گفت توان می ها ویژگی این با

  : کنند می کمک مردم سالمت به زیر اقدامات در استان

اهمیت ویژه دارد سالمت در معنویتکه به سبب تأثیر  اجتماعیو  معنوي اموره پرداختن ب.

دین در مندرج بهداشتی رفتارهاي  یادآوري 

بودن الگو و سخنرانی طریق از بهداشتی سالم رفتارهاي ترویج 

مدیران و مجریان از طلبی حمایت   

سالمت در جمعی اقدامات هب مردمی  يها گروه و مردم قیتشو   

العالج صعب بیماران هب  معنوي مراقبت ارایه سهیلت   

سالمت به زننده آسیب باورهاي و ها نگرش با مبارزه   

 و است کمتر پزشک به آنان مراجعه ،ندتر سالمی جسم نظر ازی نید وی مذهب افراد: که است داده نشان بسیار مطالعات

شدن با  روبرو و دارند ارتباطی  روان سالمتي ها جنبه ازی برخ بای مذهبي ها تیفعال. ندرداي تر سالمی زندگ وهیش

 و التزام. کند یم رشدي ماریب شدت بای درماني ها مراقبتي معنوي ها جنبهی نسب تیاهم .بخشد استرس را بهبود می

 در حضور معمول طور به .است تر يقو زنان در ارتباط نیا و دارد ارتباط بهتر سالمت بای عموم سطح دری نید تعهد

ي قو هاي کنندهی نیب شیپ ی از کی یعمومی نید مشارکت .شود کمتر ریم و مرگ ممکن است سببی مذهب مراسم

 نفس عزت  و افزایش طالق ،یخودکش ،یافسردگ شدن درصد کمتر باي ندارید که داده نشان شواهد. است عمر طول
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ی سالمتي برای منفي امدهایپ با )ذشتگ نداشتن( مزمن خصومت و خشممیان  ارتباط. است همراهی ذهنی ستیبهز و

 فراهم سالمتي ارتقا منبع عنوان به رای اجتماع تیحما و دهد می شیافزا رای اجتماع تعامالت نید. است شده اثبات

 روانیپی سالمت به چهار روش از که دارد وجود اسالم جمله از جهان انیادی نید دستورات دری مشترک اصول .آوردی م

  : دنشو یم موجب را آنانی سالمتي ارتقا و حفظ وکنند  می محافظتخود 

ي ها راه وی اجتماعي ها تیحماي برقرار ک،یولوژیزیف کونورویسا ریمس ن،ید در مندرجی بهداشتي رفتارها«

  »یعیطب مافوق

   روش

 سالمت جامع برنامه تدوین در  روحانیون مشارکت براي

  :شد استفاده روش دو از استان

 سالمت  کارگروه در انیونروح دادن مشارکت.1

  معنوي

 حضور با همایشی قزوین استان روحانیت هاي توانایی و ها ظرفیت از گیري بهره براي: همایش برگزاري.2

 اهداف که شد تشکیل  استان فقیه ولی محترم نماینده و اسالمی تبلیغات سازمان جمعه، ائمه شوراي اعضاي

  : کرد می دنبال را زیر

آن ثرؤم عوامل و استان سالمت یتوضع به نسبت  تیحساس جادیا 

مبلغین و جمعه ائمه هاي نقش و ها يتوانمند بري مرور 

قم علمیه حوزه و بهداشت وزارت نامه تفاهم با روحانیونساختن  آشنا   

و تفاهم بر مفاد آن استان سالمتي ارتقا دري همکاري برا دینی  مبلغین و جمعه ائمه همکاري منشورد نق   

استان روحانیت و دانشگاه همکاري راهکارهاي و موانع بررسی   

همکاري ارتقاي براي سالمت بخش از مبلغین و جمعه ائمه انتظارات بررسی    

  نتایج

   کنندگان شرکت دیدگاه از سالمت بخش با روحانیوني همکار موانع) الف

سالمت مبانی با روحانیون آشنایی ضعف 

فقهی احکام با بهداشتی لیامس هاي میانتضادنشدن برخی از  رفع   

سالمت به مرتبط آیات و روایات تذکر زمینه در روحانیت کاري کم 
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نانآ ظرفیت از اندك استفاده و روحانیت با بهداشت بخشمحدود  ارتباط   

 سالمت بخش  با  روحانیوني همکاري ارتقاي راهکارها) ب

اسالمی تبلیغات سازمان طریق از آموزشی هاي کالس تشکیل 

سالمت ارتقاي در ها آن هاي نقش  با روحانیون  کردن آشنا    

سالمت ارتقاي براي مساجد از استفاده   

مساجد در مردم و جوانان حضور موانع بردن بین از   

مربوطه هچکتاب تدوین و الصادق  طب و الرضا طب مانند دینی اصیل کتب از استفاده   

 درمانی مراکز در انیونروحسازمان یافته و موردي  حضوراستفاده از   

تبلیغات سازمان توسط سازي و آموزش آنانس  و حسا روحانیون عمومی دعوت 

 مورد مشکالت سالمت ن درون درباره شیوه بیان روحانیوتفاهم دانشگاه و روحانی

 و شنگر تغییر هاي روش از باید و کنند نمی قبول یحتنص مردمتوجه به این نکته عملی که در موارد بسیار 

  .بود الگو و کرده استفاده رفتار

  سالمت ارتقاي براي قزوین  استان روحانیون همکاري منشور) ج

به صورتی که در  آن مفاد و شد آماده همکاري منشور نویس پیش جامعه سالمت ارتقاي در  روحانیون نقش به توجه با

  . گرفت قرار حاضرین  قبول مورد شود زیر دیده می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   گیري نتیجه و بحث
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  : است ريضرو استان درسالمت روحانیون مشارکت تحکیم براي زیر اقدامات

 از استانی روحانیون از یک هر به تابلو صورت به استان سالمت ارتقاي براي روحانیون همکاري منشور ارسال.1

 پزشکی علوم دانشگاه طرف

 در)اسالمی تبلیغات سازمان استان، قیهف ولی نماینده ها، روستا در مستقر( روحانیون نمایندگان عضویت.2

 پزشکی علوم دانشگاه مردمی مشارکت شوراي و دبیرخانه

  اسالمی تبلیغات  سازمان طریق از ضروري موارد در مبلغین و مستقر روحانیون ویژه آموزشی دوره برگزاري.3

  قزوین علمیه حوزه و المیاس تبلیغات سازمان جمعه، ائمه شوراي و  دانشگاه سازمان یافته و مستمر ارتباط.4

سالمتی هاي پیام انتقال براي روحانیت اب مرتبط نهاد سه عنوان به

 پزشکی علوم دانشگاه معنوي سالمت تحقیقات در روحانیون مشارکت.5

   بهداشت وزارت با قم علمیه حوزه نامه تفاهم کردن عملیاتی.6
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   برنامه سازي نهادینه مورد در ها گروهکار از نظرخواهی نتایج :پنجم قسمت

 ارشد مدیران هاي قفسه در شده تدوین برنامهکه  آن براي

 همان از برنامه طراحان است الزمبایگانی نشود و از یاد نرود 

 در سفانهأمت موضوع این. کنند فکر آن کردن عملیاتی به ابتدا

 کشورمان هاي خانه وزارت و ها سازمان راهبردي يها برنامه

را  آن دالیل از یکیشاید بتوان  است، نشده رفتهگ جدي

 بررسی در. ستناد ها برنامه سازي نهاینه محدود بودن تجربه

  برنامه  شدن  نهادینه براي مختلفی هاي روش ،علمی منابع

 شفاف راهبرد  چهاردست کم  .تاس شده پیشنهاد جامعه در

   :باره عبارتست از این در

  ».برنامه کارکنان تأمین و مالی تضمین مشروعیت،کسب  سازي، عمومی«

 اما توان از پا گرفتن برنامه اطمینان یافت منظور شده باشد می شده تدوین برنامه در عنصر چهار این  که چنان حقیقت در

 جامع سالمت استان قزوین برنامه سازي عمومی براي برنامه ازابتداي که این با .است وابسته آن ثرؤم پایش به آن موفقیت

 از  است الزم وها را کافی دانست  ن توان آ صورت گرفت، نمی زیر هدفمند هاي اقدام آن  بر مالکیتاحساس  ارتقاي و

  : کرد استفادهنیز موفق يها برنامه ردیگ تجربیات و جمعی خرد

احساس  افزایش براي برنامه مختلف مراحل در ذینفعان مشارکت مندي از  بهره و برنامه مشارکتی تدوین.1

   محصول کار بر مالکیت

    پزشکی علوم دانشگاه توسط ها گروهکار دبیري و دستگاه خود یتمسؤول به ها گروهکار ریاست.2

 مراحل در روحانیون و ها رسانه استان، کلیدي افراد روستا، و شهر اسالمی شوراهاي ،ها سمن مشارکت.3

یزير برنامه مختلف

 دفتر و اسالمی شوراي مجلس بهداشت یسیونکم و بهداشت وزارت گذاري سیاست شوراي مشارکت.4

 سازمان جهانی بهداشت براي کشورهاي شرق مدیترانه  اي منطقه

 ها دستگاه کلیدي کارشناسان و ها گروهکار دبیران براي آن اجراي و آموزشی هاي دوره طراحی.5
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 طراحی و برنامه سازي نهادینه ساتجل تشکیل با ها گروهکار توسط برنامه تدوین انتهاي به نزدیک مراحل در پروژه تیم 

این نظرات  .کرد آوري جمع برنامه سازي نهادینه براي را مختلف نظرات ها گروهکار اعضاي از نظرخواهی  نامه پرسش

  : شد بندي دسته زیر شرح به سازي نهادینه راهبرد چهار به توجه با بعداً

   برنامه سازي عمومی )1 راهبرد

 )ماهانه( مکتوب نامه ویژه و )ماهانه( یزیون تلو ،)هفتگی( رادیو: اي رسانه گر ایشپ و بان دیده نظام ایجاد.1

  )استان مردم: مخاطبین( زندگی سالم شیوه براي نه روزا ساعته نیم برنامه ویژه.2

 يها گروهکار از نظرخواهی و مردمی ذینفعان به مردمی مشارکت دفتر طریق از طرح این نتایج ارسال.3

    تخصصی

   ها گروه به مردمی يها گروه مشارکت منشور ابلويت ارسال.4

     شهرها در اي دوره صورت به بیلبوردها در نصب براي ویژه تبلیغ.5

  ایجاد حس رقابت براي ها موفقیتو اعالم   شوراها و ها سمن فصلی هاي همایش.6

   اجرا ساختارتعیین  و مشروعیتکسب ) 2 راهبرد

 و سالمت تخصصی کارگروه استان، ریزي برنامه و توسعه ي اشور در استان سالمت جامع برنامه تصویب.1

 دانشگاه يامنا تأهی و استان غذایی امنیت

 گزاران پیام نامه آئین( آن اعضاي براي احکام صدور و استان سالمت جامع برنامه پایش کمیته استقرار.2

  )سالمت

   دانشگاه در غذایی امنیت و سالمت تخصصی کارگروه دبیرخانه استقرار.3

   بهداشتی معاونت در مردمی مشارکت شوراي و دبیرخانه استقرار.4

  )تسالم پیوست( ها سیاست سالمتی اثرات ارزیابی نامه آئین استقرار.5

  آن استمرار  و ضمینمالی و ت تأمین) 3 راهبرد

  استانی بودجه در برنامه این هاي طرح براي بودجه ردیف ایجاد.1

   استانی  مرتبط دستگاه لیاتیعم جدول در برنامه هاي طرح کردن وارد.2

  ها شهرداري و خصوصی بخش خیرین، از بودجه جذب.3

 متناظر هاي خانه وزارت و بهداشت جهانی سازمان از ائتالف یا سازمانی اشتراك صورت به گرانت گرفتن.4

 ها پروپوزال براي
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   ویژه يها پروژه براي جامعه از مالی عبمنا کننده گردآوري هاي سیستم ایجاد.5

   برنامه کارکنان تأمین) 4 ردراهب

 اعضاي غذایی، وامنیت سالمت تخصصی کارگروه :برنامه بر کننده نظارت کارکنان توانمندسازي و تعیین.1

 مردمی مشارکت و استان سالمت گذاري سیاست دبیرخانه کارشناسان پایش، کمیته

 خصوصی، بخش  غیردولتی، بخش :فراخوان سیستم طریق از ها طرح اجراي در متنوع مجریان از استفاده.2

    استانی دانشجویان و  آزاد داوطلبان ،ها دانشگاه علمی تأهی اعضاي

  زمینه در معتبر تحقیقاتی اي سسهؤم و  دولتی يها سازمان کارشناسان: ها طرح همکاران و ناظران مشاوران،.3

 سالمت بر ثرؤم اجتماعی عوامل

   .است شده داده قرار برنامه این هاي طرح مجموع در صیمشخ پروژه یا فعالیت صورت به فوق موارد کلیه
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  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
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اع
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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
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س
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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

م 
رد

 م
ت

رک
شا

م
 

 

  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



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  



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



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  



  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  

  



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  



  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
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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



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  



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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  » پگاه«مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران پیام 

هاي جدید در  تحوالت عظیم و شگرف ارتباطات و اطالع رسانی در جهان کنونی این امکان را فراهم نموده است که یافته

ه ها و ب این تبادل و سرعت حیرت انگیز سبب پیشرفت علم در همه زمینه ؛ها را طی کند ، بیشترین فاصلهترین زمان کوتاه

ها و مسائل مطرح جهان امروز تأمین غذا و  ترین دغدغه از مهم. تبع آن حل بسیاري از معضالت موجود گردیده است

طبق آمارهاي جهانی حدود یک ششم جمعیت کره  ، تضمین امنیت آن براي میلیاردها انسان ساکن در کره خاکی است

ترین احتیاجات ذاتی است که عامل بقا و طول عمر  از مهمنیاز انسان به غذا یکی . دهند زمین را گرسنگان تشکیل می

نگی تالش کند تا براي به دست آوردن غذا و رفع گرس احتیاج به غذا دائمی است و انسان را مجبور می.  شود محسوب می

تأثیر بر کند بلکه با  و به تندرستی و طول عمر کمک می کرده، نه تنها پدیده رشد را فراهم کند  تغذیه صحیح و درست

  .شود روانی نیز میروي اعصاب و روان سبب رشد فکري و

اي حیاتی و ارزشمند همواره از جایگاهی ویژه  هاي آن به عنوان ماده با تغذیه انسان ، شیر و فرآورده در میان علوم مرتبط

تواند  ذي است که میشیر یکی از مواد غذایی با ارزش و کامل و حاوي چنان تنوعی از مواد مغ. برخوردار بوده است

  .تمامی وظایف غذا را در بدن انجام دهد

المللی با همکاري مراکز علمی و تحقیقاتی در تالش هستند تا با  اي و بین هاي منطقه در حال حاضر نیز بسیاري از سازمان

جدید و برقراري هاي  ري فن آوريو ضرورت گنجاندن آن در سبد تغذیه خانوار، ضمن به کار گیشیر تبیین ارزش غذایی 

و عرضه محصوالت لبنی فراهم تري را براي این صنعت در زمینه تولید، فرآوري  هاي راهبردي، جایگاه مناسب سیاست

، بازده جسمی و فکري هاي آن که منجربه افزایش طول عمر امروزه ارزش و اهمیت مصرف شیر و فرآورده س. آورند

   000هاي عصبی و  مطلوب بدن و سالمت بافت ، رشدغذایی و تولید انرژي اکسیداسیون مواد

مطالعات گسترده انجام شده توسط مراجع بین المللی و مراکز علمی و دانشگاهی نیز . شود برکسی پوشیده نیست می

ارتباط مستقیمی را بین سرانه مصرف شیر با طول عمر و کاهش سن از کارافتادگی نشان داده است و به قول معروف هیچ 

کمبود مصرف این فرآورده با ارزش عالوه بر تأخیر رشد همراه با . شود هاي شیري کامل نمی ون فرآوردهاي بد سفره

ها، تحلیل  ، خرابی و فساد دنداناشتهایی ، بیافزایش تحریک پذیري  ،سوءتغذیه سلولی، کم خونی، افزایش فشارخون

پوکی . دیگري را به دنبال خواهد داشت عوارض جبران ناپذیر 00000عضالت، نرمی استخوان، پوکی استخوان و 

کشور ایران نیز از این قضیه  گیرد؛ شود که بیشتر جهان سوم را در بر می استخوان یک فاجعه بزرگ قرن محسوب می

  .کند بهداشتی را به دولت تحمیل میهاي اضافی درمانی و  یق سالیانه میلیاردها ریال هزینهمستثنی نیست و لذا از این طر
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چنین در ومی در کشورهاي توسعه یافته و همهاي ناشی از غذا از جمله مشکالت گسترده براي سالمت عم بیماري

از  هاي ناشی از غذا  کشورهاي درحال توسعه به علت وجود دامنه وسیعی از بیماري .کشورهاي در حال توسعه است

  .ها را ندارند یقی از وسعت آند در حالی که ثبت دقنکش هاي انگلی بار مشکل را به دوش می جمله بیماري

هاي مختلف اعم  والن و سازمانؤهاي لبنی به عنوان صنایع سالمت ساز تالش کلیه مس سازي صنایع شیر و فرآورده بهینه

ذیه ایران، غاي و صنایع غذایی کشور، انجمن ت ، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو تحقیقات تغذیهاز وزارت بهداشت

، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکی صنایع و سایر درمانی_بهداشتیشکی و خدمات هاي علوم پز دانشگاه

هاي شیري پاستوریزه و استرلیزه  اي افراد از جمله فرآورده طلبد تا با تأمین نیازهاي تغذیه ها و نهادهاي ذیربط را می سازمان

هاي انسانی  زمینه برخورداري جامعه از سرمایهو جلوگیري از مصرف محصوالت فله و آگاه سازي افراد مصرف کننده، 

  .پویا و تندرست را فراهم آورند

و امیدوارم برنامه جامع  بی شک در سال اصالح الگوي مصرف باید استانداردهاي صحیح غذایی نیز رعایت گردد

ثر بر سالمت منظور ؤویژه و به عنوان یکی از عوامل م سالمت استان قزوین نیز که بخش غذا و کشاورزي در آن به طور

  .شده، در ترویج رفتار مصرف کافی شیر و لبنیات در حد استاندارهاي جهانی موفق باشد

  

  دکتر محمود نجفی عرب    

  ت مدیره و مدیرعاملأعضو هی

  شرکت صنایع شیر ایران      

  »پگاه«                    
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  » پگاه«ن شرکت صنایع شیر ایرا

کارخانه فعال لبنی بزرگترین شرکت تولید کننده  16با بیش از نیم قرن تجربه و با داشتن ) پگاه(ران شرکت صنایع شیر ای

با ) پگاه تهران(شمسی کارخانه شیر پاستوریزه  30در اوایل دهه  .باشد هاي شیري در سطح کشور می شیر و فرآورده

تأسیس شد و پس از ) یونیسیف(ودکان ملل متحد همکاري مشترك سازمان برنامه و بودجه ایران و سازمان حمایت از ک

، در روز براي تولید شیر پاستوریزه، ماستتن  45اي با ظرفیت  ، کارخانهساختمان و خرید و نصب ماشین آالتاحداث 

هاي دیگري در  کارخانهآن زي شمسی مورد بهره برداري قرار گرفت و پس از راه اندا 1336کره و شیرخشک در آبان ماه 

شرکت صنایع شیر ایران به عنوان اولین  .پس از مدتی هریک توسعه یافتند کهراه اندازي شدند  000ن، مشهد، تبریز و اصفها

شرکت لبنی اقدام به دادن جایزه به کیفیت شیرهاي خام دریافتی نمود و در جهت افزایش کیفیت محصوالت خود اقدام 

هاي تعیین آنتی بیوتیک و شمارش  و نیز آزمون) با کتواسکن (ارش سریع میکروبی در شیرخام دستگاه شم 5به خرید 

آموزش به دامداران صنعتی و سنتی به منظور باالبردن . هاي سوماتیک را قبل از درج در استانداردهاي ملی نمود سلول

 همچنینو ) هاي سوماتیک ، سلولها بیوتیک بارمیکروبی، آنتی(هاي گوناگون خصوصاً بهداشتی  کیفیت شیرخام از جنبه

ها و افزایش فاکتورهایی نظیر چربی و پروتئین از دیگر  رهنمودهاي علمی و تخصصی در زمینه تنظیم جیره غذایی دام

  .هاي این شرکت بوده است فعالیت

 UFهاي تولید پنیر به روش اولترافیلتراسیون که بعدها به پنیر  هاي جدید و ورود در اولین دستگاه استفاده از تکنولوژي

این شرکت به عنوان بازوي  همچنین. یافت توسط این شرکت انجام پذیرفت که باعث قطع واردات پنیر نیز گردید رتشه

، و با رهنمودهاي خود سبب کارایی باالي )استاندارد 1200بیش از (اصلی استاندارد در تدوین کلیه استانداردهاي ملی 

  .استانداردها از جنبه علمی و تجربی گشته است

، خام و تأثیر آن بر کیفیت محصوالتکنترل کیفیت شیر(هاي تخصصی شیر  هایی این شرکت ارائه دوره گر فعالیتاز دی

هاي  اجراي برنامه. براي ادارات نظارتی بوده است) 000شیر و  میکروبیولوژي هاي تخمیري شیر، کنترل کیفیت فرآورده

اي آموزشی در مدارس براي ه برگزاري برنامه: آموزشی، علمی و تبلیغی با هدف افزایش سرانه مصرف شیر در کشور

ها براي عموم مردم به منظور افزایش سطح  ها و سخنرانی مربیان و اولیاي مدارس و نیز برپایی همایش ،دانش آموزان

هاي مورد  المللی به منظور تعریف سیاست حضور در مجامع بین هاي تخصصی و آگاهی آنان، برپایی سمینارها و کنگره

 وزارت بهداشت لوگوي سیب سبز از طرف اداره نظارت بر مواد غذایی 4اخذ  همچنین .IDFنظر کشور از جمله کدکس و 

نشان ایمنی و سالمت در  4این شرکت تنها شرکتی است که داراي  .یکی دیگر از افتخارات این شرکت بوده است

  .باشد ها در سطح کشور می حصوالت و نیز اخذ سیستم کیفیت آزمایشگاهم
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پروانه  566ود پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی و حد 209المللی این شرکت داراي  در زمینه افتخارات ملی و بین

  ذیل  شرحبه ها و مراکز تحقیقاتی  هاي تحقیقاتی شرکت با دانشگاه ضی از پروژهبع همچنین. ساخت بوده است

  .باشد می

ها و مراکز تحقیقاتی هاي تحقیقاتی مشترك با دانشگاه پروژه

عنوان پروژهردیف

کودکـان دبسـتانی    Dکلسیم با دو محصول غنی شده شیر و آب میوه بر وضعیت کلسیم و ویتـامین  +  Dمقایسه اثر مکمل ویتامین 1

شهر تهران 

نتی اکسیدان و التهابی در زنان آایل لیپیدي وبرخی فاکتورهاي بررسی اثر مصرف ماست پروبیوتیک بر پروف2

هاي لیپیدي افراد مبتال به هیپرکلسترولمی خفیف تا متوسط بررسی اثر مصرف ماست پروبیوتیک بر سطح فراسنج3

غنی سازي پنیر با آهن4

نو بررسی ماندگاري ویتامین پس از پاستوریزاسیو Aغنی سازي شیر با ویتامین 5

تولید شیر پروبیوتیکی با استفاده از الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم 6

هاي باکتریایی میانه دوست و گرمادوست بررسی امکان تولید نوشیدنی تخمیري پروبیوتیک به کمک کشت7

تولید ماست پروبیوتیکی8

ی فراویژهها در بستن بررسی اثر ریزپوشانی بر زنده مانی پروبیوتیک9

ها شده با فیتواسترول سازي تولید ماست پروبیوتیک غنی بهینه10

ها در محصوالت پودري لبنی میکروانکپسوالسیون پروبیوتیک11

هاي ادراري کودکان عفونت) درمان(شگیري همکاري در پروژه تحقیقاتی بررسی اثر مصرف ماست پروبیوتیک بر پی12

  

هاي سنی  ها و گروه کنندگان در رده جهت رضایت مصرف) پگاه(شیر ایران اخت که صنایع در نهایت باید خاطرنشان س

. هاي مختلف نموده است هاي متناوب اقدام به تولید انواع محصوالت براي ذائقه در نظر گرفتن سلیقه همچنینمختلف 

و کره، کشک و شیرخشک نوزاد و هاي مختلف  ، بستنی با طعم، دوغ، پنیر، خامه، ماستعمده این محصوالت انواع شیر

، هاي شیري سالم این شرکت در جهت اعتالي شاخص سالمت جامعه عالوه بر تولید فرآورده .باشد غذاي کودك می

و شیرکم الکتوز پرونوش و ) پروماس(شامل کفیر، ماست پروبیوتیک ) غذاهاي عملگرا(محصوالت سالمتی بخش 

ه نموده است که داراي با هدف توسعه سالمتی را تولید و به بازار عرضشیرهاي غنی شده و پنیر کم نمک و رژیمی 

  .باشد اي و درمانی و اثرات سودمند براي سالمتی می خواص تغذیه
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  تولید و مصرف شیر  حقایقی در مورد

 شود عنوان شاخص پیشرفت و توسعه یاد میه از سرانه مصرف شیر در جامعه ب در برخی از کشورها.  

 ایران با تولید حدود یک درصد از شیر دنیا رتبه بیسـتم تولیـد مـاده     میلیون تن است و 684نه جهانی شیر تولید ساال

  .حیاتی را عهده دار است

کیلوگرم در سال برآورد شده و این رقم در کشـورهاي اروپـاي غربـی     85هاي آن در ایران  مصرف سرانه شیر و فراورده

   .کیلو گرم است 300تا 280کانادا  کیلوگرم و در امریکا و 500تا350بین 

 کیلوگرم در سال است و استفاده از محصوالت  160المللی حداقل  هاي ملی و بین مصرف توصیه شده توسط سازمان

درصد کلسـیم مـورد    80تا  70هاي آن  شود چرا که شیر و فرآورده نیز توصیه می 000، دوغ و تخمیري لبنی نظیر ماست

.کند تأمین می نیاز هر مصرف کننده را

   ـ عنـوان مکمـل غـذایی و    ه در حال حاضر که دنیا با تراکم جمعیت و کمبود مواد غذایی پروتئینی مواجه است شـیر ب

  .جبران کننده غذا مورد توجه خاص قرار گرفته است

 کلیـه  چنین پروتئین شیر به لحـاظ دارا بـودن    هم ،قیمت هر گرم پروتئین شیر ثلث قیمت پروتئین گوشت قرمز است

  .هاي ضروري بر منابع دامی دیگر برتري دارد ید آمینهاس

 که بهداشت  گیرد و در صورتی هاي گوناگون قرار می داشتن صفات ممتاز غذایی به سرعت در معرض آلودگی شیر با

 هـا  تـرین ایـن بیمـاري    مهـم . کنـد  هایی از حیوان به انسان منتقل مـی  از مرحله دوشش تا مصرف رعایت نشود بیماري

 شبه حصبه، حصبه،(سالمونلوز  ،)سقط جنین و عوارض چشمی(سل، لیستریوز  ،)بروسلوز(تب مالت:عبارتند از 

.توان نام برد را می )هاي گوارشی هاي خونی و ناراحتی اسهال

  در تعریف شیر آن را مایع مترشحه و دست نخورده حاصل از دوشش کامل پستان گاو سالم که با اصول صحیح تغذیه

فه یـا کسـر نشـده باشـد تعریـف      گهداري شده و در شرایط بهداشتی دوشیده شده و آب یا ماده دیگري بـه آن اضـا  و ن

گـراد   شیر نبایستی حاوي آغوز باشد و بالفاصله پس از دوشش باید در شرایط مناسب تا چهار درجه سانتی. اند نموده

  .اندسرد شده و تا زمان تحویل به مصرف کننده در همین دما باقی بم

 ده بوده و داراي اجزا ، کیفیت یک غذا یک ویژگی پیچیرکن اساسی صنعت غذا و شیر دانست از طرفی کیفیت را باید

که یک توقع ایمنـی اسـت بیـان نمـود، در اصـل ایـن        سمی نبودن غذا توان با بیان ساده  مختلفی است، کیفیت را می

کمیـت خطرنـاك بـراي    حـاوي هـیچ نـوع ترکیـب سـعی در      که غذا نباید  تعریف یک توقع ایمنی مطلق بوده بطوري

.مصرف کننده باشد
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Introduction and Justification

Healthy people are perceived to be 

pivotal for sustainable development. 

Making this  possibleis one the 

governing functions of all 

governments.Considering the very 

large number of determinants of 

health, and taking social, spiritual and 

mental dimensions of health and wellbeing into account along with the physical one,  it 

could be concluded  that realization of health is responsibility much  further  than a sole 

institution like MoH, even  with all affiliated  universities of medical sciences. It definitely 

needs a robust and systematic inter-sectoral co-operation. 

In such a condition of planning the ways to define and list the problems would certainly 

differ and implies major site works, collaborating with all relevant sectors.

Having this unavoidable process in mind, in September 2007 a working model for joint 

planning was proposed to the Qazvin University of Medical Science (hereafter the 

university). The university appraised it practical and proposed it to high provincial 

authorities and received the approval of the governor general, secretariat of health policy 

council, MOH&ME and the Council for Health and Food Security at provincial level. The 

objectives of the proposed model were announced to be:

 Develop a plan on equitable provision, maintenance and promotion of health in 

Qazvin province, along with defining operations contributing to health and 

wellbeing of people for the period of 2009-2013.

 Establish an empowered inter-sectoral collaborating network,to involve 

community in planning implementing and monitoring/evaluation of health 

programs.
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 Put in place mechanism/tools to assess the impact of public policies on 

people’s health and wellbeing.

 Document and share the experience in order to possible future use of it at

national level, as well as other  provinces

After due advocacy and getting approval from the council for health and food security at 

provincial level, the project- Qazvin Comprehensive Health Plan-was implemented in an 

eleven months period- from April to February 2008.
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Methodology

A situation analysis for health was the first step to come up with the main health and 

social indicators and to define the province location in comparisons with other provinces. 

The results of situation analysis were used to have a clear understanding of the effect 

level behavioral indicators as well as risk factors. Based on the results of situation 

analysis a plan for required advocacy and inter-sectoral   co-operation was set up. The 

first phase of such co-operation was defined to cover ((the values of intersectoral co-

operation, the vision for health in Iran 1404(2025),and committing to establish 18 task 

forces all on social determinants of health)). The chairs, secretaries and members of 

task groups were defined and appointed in a formal communication, all oriented and 

trained short after. Later on, the task groups, membered by subject specialists, 

representatives of related governmental organizations /institutions, someone

representing the health sector, as well as representatives of NGOs and any other 

stakeholders, tried collectively to analyse specific situations, assess the impact of social 

determinants on health in each and every domain and to propose reasonable 

interventions. Collecting valuable information, through structured interviews with various 

stakeholders, using available secondary data, and any other relevant information found 

in pervious formal study reports were quite helpful. During the whole process, the 

indicators were compared with 

corresponding national and 

global ones and with those 

defined in the development plans 

for the nation. 

The main intention of those 

comparisons was to interpret the 

differences and to use  it in 

problem definition, priority 

setting, root cause analysis and 

coming up with opportunities and strengths and to use all these for defining more 

The nutcracker metaphor to visualize health 
problems at provincial level
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reasonable strategic objectives, strategies and design due projects. Where tangible data 

was not in place, the task group members were asked to judge and comment.

At the same time, to pave the way for Community participation on planning and 

implementation, 35 sessions  of FGDs in five different districts, 5 separate 

orientation/research seminars for NGOs,Islamic Urban/Rural councils, media,clergies, 

private sector and benevolent as well were carried out. The aim of all  seminars 

understand the participants’ pinions/expectations, and listing probable obstacles to 

collaborate in health  promotion campaign. Over all, one can conclude that the projects 

in this exercise were based on the following models for problem definition, situation  

analysis and intervention design:

 Inter-sectoral co-operation (for motivating people, continuation of activities and for 

internalizing the merits of collaborations)

 Policy making and advocacy (for sensitizing people, defining framework for sectoral 

analysis or policy making)

 Result chains and social determinates (to define factors effecting health for better 

analysis, and understanding indicators, and to agree on interventions)

 Assessing public policies influencing health (for more sustainable collaboration and 

promote accountability within relevant organizations)

 Focus on 10  Essential National Public Health Functions (a model to assess health, 

particularly in the task group dealing with health care services)

 Health promotion interventions and health situation assessment at provincial level

 Strategic planning (as a main stream).

 Community assessment model(as a main process in analyzing and interpretation of 

the indicators)

 Community participation model for development (collecting views and a model to 

realize participation during the implementation phase)

 Different models to assess the impact of various sectors (housing, transportation, 

agriculture ….etc. on health….etc).

 Models and strategies to institutionalize programs and policies.
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Results

1. According to available information the Quazvin province as compared with other 

provinces, in terms of three leading causes of mortality, ranks as follows (the higher, the 

worse):

Mortality due to traffic accident and fall;

              Standing at 20

Mortality due to non-communicable diseases:

Heart attacks: standing at 27

Colon cancers: standing at 26

Breast cancers: standing at 23

Risk factors for non-communicable diseases:

Over-weight: standing at 24

Obesity: standing at 23

Hypertension: standing at 22

Smoking: standing at 13

Mental health:

                Depression: standing at 28

Anxiety: standing at 24

This ranking was a valuable input to define health vision in 2025, and three consecutive 

5 year plans in the future.

2. Application the analytical tools  of “10 ajor functions of public  health” in the rovince 

showed   the average scores for all ten functions as 35 (out of-----) putting he five 

following functions at the top  riorities urgently to be tackled:

 currently used technologies for health information

 improve legislative measures on protection of health,

 effective and urgent remedy for emergencies

 the health and sectors other than health are facing with, and leadership promotion 

on public health
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The tools are quite efficient to assess, compare and monitor the basic health functions at 

district,provincial and national levels.

3. To promote population health, the public health system should ensure compound and 

balanced implementation of 10 interventions be in place. The situation in Qazvin 

however, was found to be as it is shown in the opposite table, in terms of interventions 

against 27 top risk factors, with three years period-from early 2005 to early 2008 . The 

symbols being : 

: Very low level of interventions (if any)

: Moderate interventions

: Periodical repeated interventions

Type of interventions
Situatio

n

Type of 

interventions

Situatio

n

Legislations/laws  Social marketing 

Health engineering  Organizational 

work



Community involvement  Incentives 

Inter-sectional 

collaboration

 Health education 

Social facilities  Media 

4. Analysis of 150 health indicators at the provincial level, covering different domains 

from behavioral risk factors, environmental, mental and social indicators up to mother 

and child health, mortality, morbidity, enjuries and communicable diseases compared 

with corresponding information available for national level, global standards, and 

international rankings or dash board” all implying that the public health goals for Quazvin 

should mainly focus on following domains:
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 Increase/reinforce strategies to promote people’s happiness, through effective 

personal and social interventions (considering that the country, standing at 96

all over the word and taking the county’s global ranking in terms of mental 

health into consideration).

 Increase relevant interventions to improve healthy life style indicators, such s 

physical activities, nutrition, smoking, alcohol consumption and safe behaviors 

to reduce:

o Three leading causes of mortality at the provincial level including 

cardio-vascular disease (cerebral and cardiac strokes)

o Traffic accidents and cancers; 

o Non-communicable diseases: Diabetes, osteoporoses, obesity, 

hypertension, dental caries and asthma.

o Communicable diseases: AIDS, STDs and Zoonosis

 Improve relevant interventions to improve mental health of the population in 

order to reduce 3 main and prevailing problems in the province: Depression 

(standing at the highest worse in the country); Anxiety (standing at the fourth 

worse in the country) and the substance abuse (of which the resulting mortality 

stands at the fifteenth worse level in the country)

 Promote the quality of mother and child health care to even more reduction of 

IMR and under five mortality, improving/promoting exclusive breast-feeding 

during the first six months of life, reduction of  anemia among pregnant women 

as well as lowering mental disability.

Social and environmental factors are among the most important determinants of health 

affecting the risky behaviors and risk factors. Most commonly, the governmental 

organizations are the only ones to have access the data on such determinants. 

Obtaining, analyzing and comparison of due indicators appeared in the second part of 

the “Health observatory panel at the provincial level” resulted in following indicators, in 

two main dimensions (social health, including social determinants of health; and spiritual 

health) coming out of the 18 task group endeavors:
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Strategic Objective at impact level

5 Main Indicators   

1. increase happiness among the people up to 30% of current level

2. Increase social capital of the province up to 30% current level

3. Improve quality of people’s life up to 30% of present level

4. Increase Child Development Index up to 30% of present level

5. 10% reduction in burden of disease

M
o

rt
a
li
ty

  

1.Decrease mortality due to cardiac/cerebral strokes by 30% of present level

2. Decrease mortality due to accidents by 30% of current level 

3. Decrease mortality due to unintentional injuries colher than accidents by 

6. Decrease in incidence rate of colo-rectal and breast cancer by 20%

7. Improve MCH indicators up to 30% of current levels:

- 30% reduction in NMR

- 50% reduction in under five mortality rate 

- 50% reduction in MMR

In
ju

ry
  

1- Decrease accidents in work places by 50% of current level

2- Decrease violence against under 6, and child abuse by half.

3- 40% reduction in household  violence against women and children

M
o

rb
id

it
y

1. 20% reduction in annual incidence of diabetes cases

2. 20% reduction in respiratory disease

3. 30% reduction in musculoskeletal diseases

4. 30% reduction in hypertensive cases

5.20% reduction in annual incidence of STDs due unsafe sex

6. 50% reduction in gastro-intestinal infections

7. 30% improvement in dental caries indicators

8. 70% reduction in iron deficiency anemia among women

9.30% reduction in renal disorders 

10. 30% reduction in depression and anxiety levels 

11. 30% reduction in substance abuse and 20% in problematic alcohol consumption



Qazvin comprehensive Health plan
A way towards Healthy Development at provincial level  





Strategic Objective at outcome level ,

A) Behaviours dimension

1. 20% reduction in each physical risk factors among school children (5% each 

year) particularly in terms of nutritional behaviors, smoking,physical activity and 

obesity

2. 30% improvement in students health status, particularly in terms of nutritional 

behaviors, accidents, unsafe sexual relationships, drug abuse, smoking, 

alcohol consumption, depression and anxiety 

3. 30% improvement in health literacy among people

4. 30% decrease in smoking up to the end of the plan

5. 30% increase in physical activity of people

6. Double the awareness against spiritual principles

7. 50% increase among children enrolling with great 4 of early childhood 

development

8. periodical screening of 100% of the population, using international protocols, for 

particular target groups

9. 30% reduction in stress level at work  places , 20% reduction in stress level 

across  the whole community

10. 40% increase in breast feeding under 6 months  

11. 50% of people follow safe sexual behavior

12. 30% improve in nutritional behavior in six particular elements (including omega 

3 and unsaturated oil, fruits, vegetables, folic acid, high fiber regimen, low 

carbohydrate and low salt regimen) 

13. 20% reduction in obesity and 30% reduction in over-weights 

14. Educate 100% of people on life skills

15. 30% increase in one hour voluntary work during a week 

16. 30% increase in community participation to collaborate with NGOs, benevolent, 

Islamic urban/rural councils, neighborhood organizations and collective spiritual 

activities
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B) Enivironement dimension

Areas Strategic Objective

Health care 

services

1. Develop/implement a basic package on spiritual health care services for 

outpatient and inpatient

2. 50% Improve access to and utilization of prioritized preventive health care 

services 

3. Decrease unjustifiable prescriptions to half 

4. Double cardio-respiratory resuscitation (pre-hospital emergency care) in rural 

and urban settings

5. Empower staff in Qazvin UMSc HS and build capacity to implement programs 

and monitor progress

Housing & city 

planning

1. 30% improvement in safety and durability of rural and urban shelters, and 

50% reduction in resulted accidents

2. Providing 40% of vulnerable people having no shelter with appropriate 

residence

3. Double the equitable access to sport and recreation spaces/facilities in each 

district and subdistrict

Work

1. Employ 10000 of jobless population hope fully resulting in  2% reduction in 

provincial unemployment level in each year

2. 10% reduction in temporary  contracts

3. Implement worksite health promotion programs in 20% of prioritized work 

places 

Education 1. 50% increase in female enrollment in rural areas for guidance schools and 

high schools
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Crisis 

management

1. Strengthen 30% vital vessels including electricity, piped water, piped gas and 

sanitation

2. Insure all shelters and public buildings in at risk areas

3. Recognize/strengthen 30% of shelters and public buildings need to be 

endured

4. Enforce enduring standards in all premises out to be built during the 

implementation phase of plan

5. 50% increase in knowledge and skills among people and 100% increase 

among the provincial managers against the most important requirements to 

deal with emergency situations

Food

1. Reduction of zoonosis, and disease with botanic or farm animal or pesticides

origin to half

2. 20%  reduction in occupational diseases among formers and stockbreeder 

3. Double the access rate to fruits, vegetables, red and white meat, and dairy

4. Half the cattle fat and 30% increase in wheat protein

5. Promote production, transport, and advertise healthy food staff : 

 Double 20 items of healthy foods with daily consumption (labeling )

supply

 Encourage 50% of stores to obtain “Healthy food saler” emblems in rural 

and urban areas

media

1. Increase people satisfaction against responsiveness among the provincial 

authorities

2. Providing 100% of people  having access to most important health messages

3. Establish mechanisms for better progress monitoring progress, improving 

responsiveness and to avoid advertisement affecting good health

Recreation

1. 30% increase in participation of people (groups) with special behaviors in 

recreative/sport activities 

2. 30% increase in active recreations



Qazvin comprehensive Health plan
A way towards Healthy Development at provincial level  



Environment

1. Acquire “industries protecting environment medal by 100% of the 

environment polluting industries (air pollution, noise pollution , waste 

disposal) 

2. 50% reduction in vehicle attributed air pollution (30% increase in utilization of 

public transport facilities)

3. Behavioral change in 50% of people and farmers in firmly considering 

environmental principles

4. Refine 20% of industrial waste in industry clusters

5. Reduce air pollution, noise pollution and indoor pollution by  50%

6. Equip Qazvin with civil (urban) sewage refinery system along with 20% rural 

areas with 150 housholds or further

Security

1. Double the health status among judiciary staff

2. Increase promptness for investigation of health violation and  50% decrease 

in such violations

3. 20% decrease in various types of crimes

4. Promote and double the prisoners health and protect their families

Social support 1. 50% increase in utilization rate of  services on prevention and control of social 

problem

2. 20% decrease in out of pocket payments

Community

Participation

1. Establish council for community participation and its secretariat,

2. Establish monitoring committee, membered by provincial  health messengers

3. Outsourse at least 2 project to 50% of NGOs
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Discussion/suggestions

The specialized task group for health and nutrition security is just one of many, 

organized within the governor General office in Qazvin province. It is hoped that the 

comprehensive Health Plan at the province could secure resource needed to establish 

an appropriate system to monitor progress helping achieve the goals defied in vision 

2025. The exercise has carried out the following endeavors so far:

 Develop feasible projects, regarding different health related sectors, with the 

aim of promoting health in coming 5 years

 Empower 30 top experts selected from within different organizations-other than 

UMScHS- and 20 expert personnel from deputy chancellor office for health at 

provincial level to promote the inter-sectoral co-operation

 Design and get approval on “ protocol to assess the health impact of public 

policies”

 Develop a protocol on “Health Messengers” with the aim of securing 

sustainable support of people and establishing a self-monitoring mechanism for 

people’s supervision

 Develop a protocol on “The Health supporting media” with the aim of 

coordinating various media in the province for better information sharing, 

promotion of healthy behaviors and effective advocacy for health

 Develop a protocol on “Community participation” within the Comprehensive 

Health plan, with the aim of having better access to currently established 

people networks and involve them more effectively in development process

 Develop the protocol about “Secretariat of policy making on health" at provincial 

level, paving the way to develop proposals, get approvals and monitor 

implementation of policies in a more co-ordinated way.

 Get approval and tentative commitment of WHO/EMRO technical and financial 

support to implement the exercise and document as a model for inter-sectoral 

collaboration in the region to be visited and share experience.
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 Clarify the role and effect of media in 15 domains of social factors affecting 

health

 Recognition of more than 200 human networks and 90 opportunities for health 

promotion

 Recognition of more than 250 cases of information gaps in description, analysis 

and monitoring of health

 Devise and examine a comprehensive model on planning based on inter-

sectoral co-operation

 Prepare a document on “attitude and skill challenges in developing 

comprehensive plan"

 Devise educational packages to orient and train staff in provinces other than 

Qazvin, in form of films, booklets and various tools

 Make use of proposed model and tools in developing the fifth 5 year 

development plan

Initial impact of the exercise

 The MOHME is motivated more than ever, to capture its real position: macro 

level policy making along with participation of elites at national level, empower 

provincial actors, monitor progress and avoid developing any centralized 

interventions

 The accountability and responsiveness, currently are taken more serious than 

before at provincial level. Here is some examples:

1- The health indicators are included in list of criteria developed in (GG) 

office to evaluate the progress of social development at provincial level

2- The chancellor of Qazvin UMScHS is now one the members of Council 

for Planning and Development in the province

3- The GG is now a member for Qazvin university board of trustees

4- The secretariat for policy making at the provincial level now is 

established, as an helping agent for the health and food security council, 

university Board of trustees and board of directors
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5- Ranking the university based on the health indicators at effect level has 

created a positive competing environment among the universities

6- An special secretariat to deal with community participation within the 

university is established

7- The protocol on assessing the impact of public policies on health is ready 

to be implemented and to build required capacity

8- A project on ”defining the role and share for different sectors in securing 

people’s health” is approved by the provincial council for health and food 

security

9- The mechanisms and criteria for ranking the universities of medical 

sciences and selection of deputy chancellors are revised.

10- The provincial council for health and food security has approved to give 

special importance and share to research on situation analysis and health 

impact assessment at the provincial level and in the UMScHS as well. 
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