پیک اطالعرسانی «دبیرخانه سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی قزوین»
کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان
شماره  -42تیر 3131

سازمانهای مردم نهاد ونظام سالمت :در دودهه گذشته از مردم به جای مشتری به عنوان شریک یاد میشود .وجود نقاط قوتی چون  -1افزایش حس
مسئولیت مردم در سالمت خود -2 .افزایش تعداد فارغ تحصیالن دانشگاهی جامعه -3 .افزایش ارتباطات اجتماعی وتعامل بین مردم -4 .افزایش منابع علمی
بخش سالمت که در دسترس مردم قرار میگیرد -5 .افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد ثبت شده ،زمینه را برای مشارکت سازمانهای مردم نهاد در ارتقای
سالمت خود و جامعه فرهم آورده و نظام سالمت بایستی از این فرصت به نفع سالمت جامعه استفاده نماید .در کشوردر سال  1335نزدیک به  3777سازمان مردم
نهاد وجود داشت که این عدد در سال  1333به  12777و در سال  1332به  13777رسیده است در حال حاضر 257سازمان مردم نهاد در استان قزوین فعالیت
میکنند لیست  37سمن در اداره کل امور اجتماعی استانداری وجود دارد ولی دقیقاً مشخص نیست چند عدد از سمنهای استان فعال هستند  11سمن استان در
حوزه سالمت فعالیت میکنند یکی از این سمنها مجمع خیرین استان است .اداره کل ورزش و جوانان ،بهزیستی و محیطزیست ،اداره کل ثبت و ...نهادهای
هستند که مجوزجهت فعالیت سمنها صادر مینمایند .در دانشگاه علوم پزشکی هیچ حوزهای مسولیت ساماندهی فعالیتهای سالمت محور سمن نیست سه عدد از
این سمنها به نمایندگی سمنهای استان در شورای خانه مشارکت مردم در سالمت استان عضو هستند .در سنوات گذشته هیچ پروژهای توسط حوزههای دانشگاه
جهت اجرا به سمن ها واگذار نشده است!؟وضعیت سایر دستگاه اجرایی استان نیز بهتر از این نیست سازمانهای مردم نهاد در ابتدای کار هستند اگر دستگاههای
اجرایی به این سازمانها اعتماد نکنند و کار به آنها واگذار نکنند و آنها را شریک خود ندانند هیچ تغییری در آینده رخ نخواهد.
مقاله  :توسعه و فرهنگ
Development and Culture
موضوع توسعه ،بعد از جنگ جهانی دوم با

مادی ،فکری و عاطفی که یک جامعه یا

فرهنگ ملی و هویت فرهنگی ملل در آنها

گروه اجتماعی را از دیگران متمایز

مورد توجه جدی قرار گیرد .بر این اساس،

میکند و عالوه بر هنرها شامل گونههای

ضرورت حفظ و توسعه ارزشهای فرهنگی و

رویکردی اقتصادی مطرح و درطول ده ها

زندگی ،حقوق اساسی انسانی ،ارزشها،

منطقهای و ملی روشن میشود زیرا

سال به تکامل رسید ،اما امروزه تلقی

سنتها و اعتقادها نیز میشود اطالق

ارزشهای

اینکه

صاحب نظران از مفهوم توسعه در اقتصاد

میگردد.

مطمئنترین ضامن توسعه و تقویت کننده

خالصه نمیشود ،بلکه تمامی بخشهای

با این توصیف «فرهنگ» بعد فرعی یا

هویت فرهنگی می باشند ،آگاهی مردم را

زندگی انسان اعم از اقتصادی سیاسی،

روبنایی توسعه تلقی نمیشود ،بلکه عنصر

نیز نسبت به ذخایر فرهنگی افزایش

فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی را در

اصلی جامعه به شمار آمده و جایگاه

میدهند.

برمیگیرد.

اساسی و محوری پیدا میکند .اکنون با

بیتردید بدون شناخت دقیق مفهوم توسعه،

گفتمان کنونی در باب توسعه ،میزان

اطمینان میتوان تاکید کرد که؛ «فرهنگ»

عوامل و موانع تحقق آن و نیز شاخصهای

اولویت ابعاد آن نسبت به یکدیگر است

هر جامعه نشانگر میزان پیشرفت علم،

بومی برای طراحی الگوی متناسب برای

تقریباً چهار دهه پس از پایان جنگ جهانی

تکنولوژی ،تولید ،آموزش ،و ادبیات آن

کالن شهرها توسط مدیران شهیر و ایفای

دوم در سال  2891میالدی کنفرانس

بوده و از پایههای استقالل ملی شمرده

نقش اساسی و محوری توسط شهروندان،

میشود.

دستیابی به توسعهای پایدار در کالن

مکزیکوسیتی توسط سازمان ملل برگزار

عالوه بر این ،توجه به هویتهای ملی از

شهرهای توسعه یافته و آرمانی ،امکان پذیر

شد .در این کنفرانس عالوه بر تعریفی نو

ارکان قابل توجه در طراحی برنامههای

از مفهوم «فرهنگ» و بیان سیاستهای

نمیباشد.

توسعه است بیتردید الگوهای توسعه

فرهنگی جدید ،سالهای  2899تا 2881

وارداتی به دلیل مغایرت و عدم همخوانی

میالدی به عنوان «دهه جهانی توسعه و

با معیارهای فرهنگی و هویتهای ملی

فرهنگ» نامگذاری شد .دستاورد این

جوامع ،قابل الگو برداری مطلق نیست،

کنفرانس برای جامعه جهانی و ملل

برای این منظور باید با ویژگیهای محلی،

مختلف بسیار ارزشمند و سرنوشتساز

منطقهای و ملی بومیسازی شود.

جهانی

«

فرهنگ

و

توسعه»

بود زیرا بر اساس تعریف این کنفرانس:

در

فرهنگی

عالوه

بر

گزارش فعالیت های استانی

خانه مشارکت و اعضای هیئترئیسه نظام

واژگان سالمت؛

اولین جلسه شورای پیامگزارن و مشاوران

مهندسی ساختمان و نائب رئیسه شورای شهر

سواد بهداشتیHealth Literacy :

سالمت فرمانداریها و ادارات کل استانداری

مهندس فرخزاد و آقای دکتر اسکویی و

سواد بهداشتی نشان دهنده مهارتهای شناختی

در  42خرداد ماه سال جاری در سالن جلسات

کارشناسان معاونت بهداشتی برگزار گردید. .

و اجتماعی است که انگیزه و توانایی الزم را

معاونت سیاسی امنیتی استانداری با حضور 42

 )5فعالیتهای سالمت محور شهرستانها

برای درک و استفاده از اطالعات بهداشتی

نفر از پیام گزاران و مشاوران سالمت راس

دفع پسابهای صنعتی و خانگی به مهمترین

ایجاد میکند به گونه ای که سالمت مطلوب را

ساعت  02صبح برگزار گردید .در این جلسه

چالشهای سالمت در استان تبدیل شده است.

حفظ کرده و ارتقا دهد.

مصوب گردید که دانشگاه علوم پزشکی

علیرقم وجود بیش از  01تصفیهخانه فاضالب

پیام مدیریت موثر

قزوین با تعیین اولویت سالمت استان درسال

شهری و صنعتی در استان ،متاسفانه هنوز با

 39اقدام به تدوین یک یا چند پروژه کلی در

صراحت نمیتوان گفت که دفع پسابها بطور

افراد موفق از  4عامل اصلی «قدرت» بیشتر از

سطح استان نماید که با همکاری و مشارکت

کنترل شده و با رعایت حداقل استانداردها

کلیه دستگاههای اجرایی و ادارات کل و

صورت میگیرد .به این مجموعه ،پساب صنایع

فرمانداریها اجرا گردد.

و روستاها و شهرهایی که به شبکههای

دومین جلسه شورای پیامگزاران و مشاوران

جمعآوری فاضالب متصل نیستند را اضافه

سالمت دستگاههای اجرایی استان نیز در 42

نمائید تا اهمیت این موضوع مشخص گردد.

خرداد ماه سال جاری با حضور  42نفر از

ضمن وقوف به اینکه پسابهای تصفیه نشده در

پیامگزاران و مشاوران سالمت دستگاههای

سطح استان بطور رسمی و غیررسمی به مصرف

اجرایی ،معاونین و مشاوران اداره کل صدا و

کشت و کشاورزی میرسد .محصوالت

سیما استان راس ساعت  3صبح در سالن

کشاورزی که قطعاً آلودگی را به زنجیره غذایی

جلسات اداره کل صدا و سیما با ریاست جناب

ما وارد میسازد .بر همین اساس این موضوع

آقای صادقی جهانی مدیر کل محترم صدا و
سیمای استان قزوین برگزار شد .ایشان ضمن
اشاره به مفاهیم سالمت در جامعه به بیان نقش
جامعهنگری صدا و سیما در ارتقای سالمت
پرداختند و بیان داشتند صدا و سیما خود را در
امر ارتقای سالمت جامعه متعهد میداند.
)1دیدهبانی سالمت
دیدهبانی سالمت به منظور رصد سالمت

استان مشغول جمعآوری دادههای مربوط
به  301شاخص مصوب برای سال 3131
باشدتاپسازجمعبندیوتهیهداشبورد


می
سالمت نسبت به تحلیل و انتشار گزارش
آنهابرایمدیرانودستاندرکارانسالمت
اقدامنماید.

)2خانه مشارکت مردم در سالمت
چهارمین جلسه عمومی خانه مشارکت در
تیرماه سال  39با حضور استاندار محترم در
محل نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضاء

توسط تعدادی از همکاران در شوراهای سالمت
مطرح گردیده است .لذا به کلیه همکاران
توصیه میشود موضوع دفع پسابها را در
شوراهای سالمت روستا -بخش -شهر و

دیگران استفاده میکنند :قوه تخیل ،وجدان ،اراده
و خودآگاهی
تشکر و قدردانی

دبیرخاهن سیاستگذا ری سالمت استان مراتب
ت
تقدری و شکر خود را از جناب آاقی مهندس
مح
حب
یبی معاون ترم عمرانی استاندا ری بابت

حمایت همه جانبه از اجرایی شدن تهیه ویپست
زیر نظر دکتر علی اکبر زینالو رییس دانشگاه

نویدو سیاس
سالم
شورایت ربای کلی
ت اهی
رپوژه اه
دکتر
محمدی،
نویسندگان:ه دکتر
علوم پزشکی قزوین

کشاورزاعالم م
معتمدی،ی دارد
استان
حبیب.اله انصاریان ،سیده فاطمه

سیدسعیداسکویی ،مهندس عزیزخانی ،عیسی

شهرستان به عنوان یکی از معضالت سالمتی

میری ،غالمحسن شعبانی قاضی کالیه ،محسن

مطرح ساخته و با خرد جمعی به تدبیر بنشینند.

نوری ،خانم پرستو کاظملو

طرح مساله و جلب حمایت استانی

مشاور :دکتر بهزاد دماری ،متخصص پزشکی

آیین نامه پیوست درتاریخ  0934/3/5به تصویب

اجتماعی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

هیات رئیسه دانشگاه و در تاریخ  34/9/42به

تهران

تصویب کارگروه تخصصی سالمت و امنیت
غذایی استان رسید .بر اساس ماده  5این آییننامه
رئیس کمیته معاون عمرانی استانداری و دبیر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی واعضای کمیته

آدرس سایت دبیرخانه:

http://hpu.qums.ac.ir
تلفن:

33836333

این پیک صرفاً برای اطالعرسانی به مخاطبان دبیرخانه
سیاستگذاری سالمت استان ،شامل مدیران ،میانجیان

نمایندگان سازمانهای مهم استان خواهند بود

مشارکت مردم ،اعضای هیات علمی وکارشناسان

این کمیته مسئولیت پیگیری تهیه پیوست سالمت

دانشگاهها و دستگاهها در پهنه استانی است و اقتباس

جهت کلیه پروژههای مهم استان را به عهده

ازآن با ذکر منبع بالمانع است.

خواهد داشت .از کلیه روسای دستگاههای
اجرایی استان تقاضای مساعدت برای اجرایی

با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را

شدن این آییننامه را داریم.

در تدوین بهتر این پیک یاری نمایید.

