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کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان
شماره  41ـ شهریور ماه 4931
سرمقاله ابالغ" نظام نامه استانی مدیریت سالمت همه جانبه"
تالش مجدانه ،همدلی ،پایداری و مشارکت مردم استان ،مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی در طول  5سال گذشته منجر به شواهد علمی ،تجربیات و
دستاوردهای چشمگیر در جلب همکاری بین بخشی گردیده است که عصاره ارزشمند این همکاری با عنوان " نظام نامه استانی مدیریت سالمت همه جانبه" پیش نویس
و پس از بکارگیری به عنوان الگوی ملی برای استقرار با توشیح وزرای محترم کشور و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به استان ها ابالغ گردید .دبیرخانه
سیاستگذاری سالمت این رویداد مهم را به کلیه تالشگران عرصه سالمت تبریک می گوید .بدون شک ابالغ این نظام نامه وظایف مدیران و کارشناسان دستگاه های
اجرایی را دو چندان خواهد نمود .اینک استان قزوین به عنوان خاستگاه این الگو در کانون توجهات قرار گرفته است و باید خود را آماده هدایت و راهنمایی علمی و
اجرایی دیگر استان ها نماید .اجزای نظام نامه ازجمله دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ،خانه مشارکت مردم در سالمت ،شورای پیام گزاران دستگاه های اجرایی و ادارات
کل استانداری و فرمانداری ها ،اندیشگاه سالمت دانشگاه،کمیته دیده بانی ،شورای پیام رسان دانشگاه و ...بایستی خود را برای این وظیفه خطیرآماده نمایند .این آمادگی
در صورتی محقق خواهد شدکه مسئولین این بخش ها ضمن رعایت دقیق شیوه نامه خود ،تعامل خود را با دیگر بخش ها بیشتر نموده ضمن سرعت بخشیدن به فعالیت
های خود تالش نمایند این فعالیت ها مستند و قابل ارایه در بازدید های احتمالی کارشناسان دیگر استان ها باشد.
رشد این نوع سازمانها بیشتر به خاطر شرایط پس

محسوب میشوند .موسسه عالمه حلـی جز تبیین

با استعانت از خداوند متعال و در پرتو رهنمودهای

از جنگ جهانی دوم در جهان غرب بوده و

کنندگان راهبردهای فرهنگی جمهوری اسالمی

حکیمانه و عالمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

هماکنون نیز انواع مختلفی از آنها در زمینههای

که در دیدار با خبرگان فرمودند "با نیرویی بیشتر از

مختلف و به نامهای گوناگون و با مالکیتهای

برای فکرسازی میباشد ،در اتاق فکر با در نظر

گذشته ،توکل به پروردگار ،اتکاه به ملت

متنوع در جهان مشاهده میشوند.

گرفتن حال و نگاه به گذشته و آینده سعی در حل

بزرگوار ،بکارگیری عقل و تدبیر و مشورت و

ساده ترین تعریف اندیشگاه4 :ـ مراکز سیاست

مشکالت است .تشکیل اتاق فکر بر اثر فقر عمیق

حفظ و تقویت وحدت موجود راه پایداری،

پژوهی مستقل 1ـ گروهی از کارشناسان که به ارائه

مدیریتی ،طرح و برنامه ایی ،آموزش و پژوهش و

پیشرفت و افتخار را ادامه دهیم و تردیدی نداریم

مشاوره و ایده پردازی در زمینههای سیاسی،

ستادی ضرورت یافته است .اتاق فکر گاهی یک

که نصرت و یاری خداوند همچون گذشته ،شامل

اجتماعی و یا اقتصادی میپردازند )9 (Oxfordـ

گروه کوچک چند نفره است که دائما و مستقیما به

حال نظام اسالمی و ملت بزرگ ایران خواهد بود".

گروه یا موسسهای برای انجام دادن پژوهشهای

رئیس یک مؤسسه ،دانشگاه ،صنعت یا شرکت،

و همچنین برای فراهم آوردن فضایی مناسب جهت

بنیادی و حل مسئله ،بویژه در حوزه فناوری و

خدمات فکری ارائه میدهد .گاهی در هیﺄت یک

گردآوری انتقادات ،پیشنهادات ،ایده ها و نظرات

راهبردی بسیاری از اندیشکدهها سازمانهای غیر

دفتر مطالعات استراتژیک ظاهر میشود تا به یک

جدید و سازنده تمامی هموطنان ،اندیشمندان و

انتفاعی هستند که در بعضی کشورها مانند کانادا و

وزارتخانه یا بخش حساسی از یک وزارتخانه

کارشناسان سالمت ،اندیشگاه سالمت در دبیرخانه

آمریکا از آنها با معافیت مالیاتی حمایت میشود.

پشتیبانی فکری کند و نیز گاهی به شکل یک

سیاست گذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی

همچنین در بین بسیاری از اندیشگاهها که توسط

مؤسسهی مطالعات استراتژیک و در سطح ملی

قزوین راه اندازی شد.

دولتها ،شرکتهای تجاری و گروههای ذینفع

فعالیت میکند .اندیشکده ها با تکیه بر روشهای

اندیشگاه یا اندیشکده به کانون تفکر و اتاق فکر

تاسیس میشوند ،بعضی منتج به کسب درآمد از

مختلف کمی و کیفی تولید فکر و ایده میکنند و

اندیشگاه
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است که می توان از آن نام برد .اتاق فکر ،اتاقی

سازمان ،مؤسسه ،شرکت یا گروهی گفته میشود

راه مشاوره و پژوهش هستند .میتوان به موسسه

آن را به مسئوﻻن و تصمیم گیران پیشنهاد میدهند.

که کار هدایت پژوهش را انجام میدهند و درگیر

انترپرایز آمریکا به عنوان نمونه از اندیشگاهها اشاره

اندیشکده ها فرصتها و چالشها را باز میشناسند

مسائل مختلفی چون سیاستگذاریهای اجتماعی،

نمود .از جمله اولین اندیشگاههای ایرانی میتوان

و در این راستا و با هدف ترویج و درگیر کردن

راهبرد سیاسی ،اقتصادی ،علمی یا موضوعات

به اندیشکده راهبردی امنیت نرم ،اندیشگاه

فرماندهان ،دولتمردان و مدیران انواع مختلف

مربوط به فناوری یا سیاستهای تجاری و یا حتی

شریف ،اندیشکده سیوان ،اندیشکده راهبردی

همایشها و کارگاههای آموزشی را با حضور

توصیههای نظامی هستند.

تبیین و اندیشکده صنعت و فناوری اشاره کرد.

دانشوران و سیاستگذاران برگزار میکنند.

در دنیای کنونی نوعی سازمان ویژه برای تفکر و

اندیشکده نانوفناوری وزارت بهداشت ،از دیگر

عالوه بر این هر اندیشکده بسته به زمینههای کاری

پژوهش در حوزه سیاستسازی ،تصمیمسازی و

نمونههای ایرانی نهاد اندیشگاهی است.

خویش ،دائماً سیاستهای دیگر ملتها را میکاود

تولید ایده ،مطالعات میانرشتهای وجود دارد که

اندیشکده یقین به ریاست حسن عباسی

و پس از انجام مطالعات ترازیابی سیاستگذاریهای

بر اصل جمعاندیشی و ایدهپردازی استوار است.این

(استراتژیست معروف ایرانی) و موسسه عالمه حلی

کالن ملی و سازمانی مناسب برای شرایط بومی را

مراکز در اصطالح به  Think Tankمعروفند.

نیز از تاثیرگذارترین مخازن فکری ایران

ارائه می دهد.

محسوب

گزارش فعالیت های استانی

 )4خانه مشارکت مردم در سالمت

واژگان سالمت؛

)1شورای پیام گزاران و مشاوران سالمت دستگاهها

خانه مشارکت مردم برای سازماندهی مردم و بسیج

توانمندسازی در جهت سالمت:

در نشست مرداد ماه سال  31پیام گزاران و

آنها به منظور ارتقای سالمت خود و پیرامون تشکیل

مشاوران سالمت دستگاه های اجرایی استان ،موارد

شده است .خانه مشارکت مردم درسالمت فرصتی

زیر به عنوان مصوبه این شورا به تصویب رسید:

است که تشکل و سمن های مردمی به عنوان

 .4برگزاری دوره آموزشی دوازده ساعته ویژه پیام

نمایندگان مردم در امر طراحی برنامه سالمت ،اجرا و

گزاران و مشاورین سالمت در دو روز

ارزشیابی در راستای ارتقای سالمت مردم توانمند

 .1ارائه تفاهم نامه های سال  31ادارات و دستگاه

میشوند .اعضای خانه مشارکت مردم در جهت

پیام مدیریت موثر

های استان تا انتهای شهریور ماه

انجام وظایف سه گانه به شرح -4 :انتقال مطالبات

برنامهریزی و حرکت بر اساس برنامه ،کاری

 .9ارسال فایل گزارش استقرار برنامه جامع سالمت

مردم به مسئوﻻن -1 ،انتقال پیام سالمت به مخاطبان و

پرزحمت ولی مهیج است و نیاز به صرف وقت،

استان در سال 34

 -9مشارکت در برنامه نظام سالمت با میانجیان

تمرین ،استمرار و صبر دارد.

 .1برگزاری جلسات نشست پیام گزاران هرماهه در

شهرستانی و میانجیان سطح پائینتر به صورت

تشکر و قدردانی

یکی از ادارات کل به ریاست همان اداره

شبکهای در ارتباط هستند .لذا در راستای راه اندازی

از جناب آقای دکتر محمدحسن طریقت منفرد وزیر

 .5ارسال لیست پروژههایی که نیازمند اعتبار هستند

خانه مشارکت مردم در سالمت شهرستانها در

محترم وقت بهداشت و درمان و جناب آقای

به اداره کل برنامه ریزی و بودجه استانداری

پنجمین جلسه کمیته فنی استانی خانه مشارکت مردم

مهندس نجار وزیر محترم وقت کشور به خاطر ابالغ

 .6ارسال چالشهای سالمت دستگاه های اجرایی به

در معاونت بهداشتی در تاریخ  31/6/46مصوب

نظام نامه توسعه همه جانبه سالمت به استان ها جهت

دبیرخانه سیاستگذاری

گردید هر یک از اعضای خانه مشارکت مردم  ،یک

اجرا تشکر و قدردانی می گردد.

 .7ارسال پیام های آموزشی تهیه شده در دستگاه

نفر میانجی شهرستانی (تشکل  ،سمن مردمی) را به

های اجرایی استان به دبیرخانه سیاستگذاری با

عنوان عضو خانه مشارکت مردم در شهرستان معرفی

موضوعات عوامل خطر اصلی در استان

نمایند به عنوان مثال :نماینده هیات مذهبی در سطح

)2شورای پیام رسان سالمت استان

استان فردی است که عضو شورای مشارکت است

پس از پیگیریهای دبیرخانه و شورای پیام رسان
سالمت ،شورای هماهنگی بانکهای استان موافقت
خویش را در مشارکت جهت تهیه بنرهای سالمت
اعالم نموده و مقرر گردید در همین خصوص
جلسهای با سرپرستان شعب بانکها با حضور مسئول
دبیر خانه و رییس شورای پیام رسان سالمت
برگزار گردد.

)3اندیشگاه سالمت
پس از انتخاب رئیس و اعضای اندیشگاه و
صدور ابالغ برای ایشان ،اولین نشست اعضا با
حضور مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سالمت و
مشاور برنامه جامع سالمت استان در تاریخ
 31/6/43برگزار گردید .طی این جلسه ،اعضا به
تبادل نظر در خصوص نحوه گردش کار اندیشگاه
پرداختند .در این جلسه مقرر شد جلسات
هم اندیشی به صورت فصلی و طبق تقویم جلسات
برگزار گردیده و نرم افزار ثبت ایده در پورتال
دانشگاه راهاندازی شود .همچنین جلسات آموزشی
مرتبط با مباحث اندیشگاه برای اعضا ترتیب داده
شود.

Empowerment For Health

توانمندسازی در ارتقای سالمت ،فرآیندی است
که به وسیله آن مردم بر تصمیمگیریها و اقداماتی که
سالمت آنها را تحت تاثیر قرار میدهد ،کنترل
بیشتری دارند.

این نماینده از طریق  6نفر در شهرستان ( یک نماینده
در هر شش شهرستان تابعه استان) با میانجیان سطح
سوم و نهایتاً مردم در ارتباط است .
پنجمین جلسه خانه مشارکت مردم در تاریخ
 31/5/93در سالن جلسات دبیرخانه سیاستگذاری
سالمت برگزار گردید .در این جلسه با ریاست
شورای مشارکت مردم (آقای انصاریان) شرح

زیر نظر دکتر علی اکبر زینالو رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین

وظایف کلیه کمیته های اعضای خانه مشارکت مردم

شورای نویسندگان :دکتر نوید محمدی ،دکتر سید سعید اسکویی،

استان مورد تایید شورا قرار گرفت و مقرر گردید در

مهندس عزیزخانی ،مهندس محسن نوری ،عیسی کشاورز معتمدی،

راستای راهبردی نمودن برنامه های خانه مشارکت،

سیده فاطمه میری ،غالمحسن شعبانی ،شهروز شکری مژدهی ،زهرا
کشاورز قاسمی ،محمدمهدی بندرچی

مسئولیت ها به کلیه اعضای خانه مشارکت در قالب

مشاور :دکتر بهزاد دماری ،متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیﺄت

کمیته های تخصصی واگذار شود.

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

طرح مساله و جلب حمایت استانی
در جلسه شهرداران استان مقرر گردید شعارهای
سالمت محور توسط شورای پیام رسان دانشگاه علوم

آدرس سایت دبیرخانهhttp://hpu.qums.ac.ir :

تلفن 9969671
این پیک صرفاً برای اطالع رسانی به مخاطبان دبیرخانه سیاستگذاری
سالمت استان ،شامل مدیران ،میانجیان مشارکت مردم ،اعضای هیات

پزشکی طراحی و ماهیانه به شهرداری های استان

علمی و کارشناسان دانشگاهها و دستگاهها در پهنه استانی است و اقتباس

جهت چاپ و نصب بر روی فیکسچرهای سالمت

از آن با ذکر منبع بالمانع است.

شهرها اعالم گردد .از بخشداری های استان نیز

با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در

درخواست میگردد بنرهای دهیاریهای تحت

تدوین بهتر این پیک یاری نمایید.

پوشش را به صورت ماهیانه چاپ نمایند.

