پیک اطالعرسانی «دبیرخانه سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی قزوین»
کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان
شماره  52مرداد 3131

سرمقاله :قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی ج.ا .ایران
رهبر معظم انقالب اسالمي در آدز ماه سال  2831با ابالغ سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران در  7صفحه و  21بند به سران سه قوه و
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ،افق روشن ايران را در  2١٤١هجري شمسي ترسيم کردند .اين چشم انداز مبناى تنظيم سياست هاى کلى چهار
برنامه پنج ساله آينده قرار گرفت .براساس اين چشم انداز برنامه چهارم توسعه از سال 283١تا2831تدوين واجراشد و برنامه پنجم در  1فصل و  182ماده
 211تبصره در  12صفحه جهت سالهاي  281٤-281١تدوين شد و در حال اجرا مي باشد 21ماده برنامه پنجم با بهداشت ودرمان مرتبط است (.)%12
کشوردر حال تدوين برنامه ششم توسعه مي باشد .در اين راستا عملکرد دانشگاه علوم پزشکي دربرنامه پنجم و پيشنهادات جهت برنامه ششم تقاضا شده
است .سوالي که طرح مي شود اين است که آيا پيشتراجراي برنامه پنجم به بخش هاي دانشگاه ابالغ شده بود؟ چه بخشي دردانشگاه پيگير اجرايي شدن
آن بوده است؟ معاونت ها ي دانشگاه تا چه حد برنامه هاي خود را براساس برنامه پنجم اجرا کرده اند؟دانشگاه و معاونت ها چه پيشنهاداتي جهت برنامه
ششم دارند؟ واقعيت اين است که معاونت ها دقيقاً نمي دانند چه چيزي را گزارش نمايند دليل آن اين است که مواد برنامه پنجم توسعه کلي و ملي است
و بايد به زبان استاني و بومي ترجمه و به عبارتي عملياتي مي شد .اينک فرصتي پيش آمده تا معاونت هاي دانشگاه با شرکت فعال پيشنهادات مناسب و با
قابليت اجرا را براي تدوين برنامه ششم ارايه نمايند تا مو اد برنامه ششم شفاف و عملياتي تعريف شود و از طرفي بخشي از مشکالت اجرايي نظام سالمت
حل شده هدف نظام سالمت يعني ارتقاي سالمت همه جانبه کشور از طريق هماهنگي بين بخشي و افزايش تعهد عملي ساير دستگاه ها محقق گردد.
مقاله  :برنامه توسعه در ایران

در حققت انديشه مدرن از آن زمان در ايران

مجلس شوراي اسالمي ميرسد .بعداز انقالب

برنامه ريزي فرآيند تفکر در باب مسائل

شکل مي گيرد .اين انديشه در ابتدا بر سه

اسالمي در  2٤ديماه  82( 282٤دسامبر)2132 ،

اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و کالبدي است

محور پاک سازي دستگاه ديواني از افراد

نظام برنامه ريزي کشور به تصويب شوراي

که جهت گيري و آينده نگري به صورت

نااليق ،دوم بحث هويت ايراني و سوم توجه

اقتصاد مي رسد .با تالش اين شورا «برنامه کالن

عملي در روابط ،اهداف همه جانبه را دارا

به وضعيت و نيروي انساني است .که به بحث

توسعه» با تلفيق برنامه استانها تهيه گرديد .و به

بوده و به شدت در زمينه خط مشي برنامه از

مليت توجه مي کند.

عنوان «اليحه برنامه اول توسعه اقتصادي،

جامعيت برخوردار است .در اين ارتباط

اين تفکر سرانجام در مشروطيت به اولين

اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسالمي» در اول

حدود نيم قرن از زمان شروع و به کارگيري

تحول بنيادي در مسير توسعه ايران مي

فروردين  2821به تصويب هيئت دولت مي

ساز و کار برنامه و برنامه ريزي در فرآيند

انجامد .در دوره پهلوي اول با شعار

رسد و سپس در  11مرداد همان سال به مجلس

توسعه ايران ( )2817-18مي گذرد .طي اين

نوگرايي ،حرکتهايي براي داشتن برنامه و

تقديم مي گردد .ايران هم اکنون در مرحله

مدت طوالني ،حجم عظيمي از منابع مادي و

برنامه ريزي مطرح مي شود .در ارديبهشت

اجراي برنامه پنجم توسعه قرار دارد.

انساني کشور و نيز دهها و بلکه صدها

 2817ه.ش (مي  )21١3اليحه قانون برنامه

در آغاز هزاره سوم و گسترش نگرش جديد

سازمان و تشکيالت برنامه ريزي و اجرايي و

هفت ساله عمراني کشور تقديم مجلس وقت

جهاني به مديريت توسعه و تحوالت جديد

صدها هزار ساعت فعاليت کارشناسي و

مي شود .در  2مهر  2817ه.ش ()21١3

دنياي پيرامون تغييرات شديد ساختاري در

مهمتر از همه بسياري از فرصت هاي مهم

«اداره دفتر کل برنامه ها» که بعدا سازمان

اقتصاد جهاني ،افزايش روزافزون اتکا توليد

تاريخي؛ هزينه هاي مهمي بوده است که

موقت برنامه نام گرفت ايجاد مي شود .در

اقتصادي به دانش و اطالعات ،گسترش شبکه

ايران براي دستيابي به توسعه پرداخته است.

قبل از انقالب اسالمي پنج برنامه عمراني

هاي اطالع رساني ،تحوالت مهم بازار جهاني

انديشه برنامه و برنامه ريزي در ايران به زمان

(تحت  1برنامه  7ساله و  8برنامه  2ساله) تهيه

نفت و ..ايجاب مي کند که تجربه اين نيم قرن

و اجرا گرديد .برنامههاي توسعهٔ اقتصادي،

برنامه ريزي در ايران (برنامه هاي اجرا شده)

جنگهاي ايران و روس برمي گردد .شکست

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،

مورد ارزيابي جدي قرار گيرد؛ تا اندوخته اي از

ايران و لطمات ناشي از آن مسائلي را مطرح

به مجموعه برنامههاي ميان مدتي گفته

اين تجارب عظيم و به عبارت ديگر انباشتي

مي نمايد که به زمان اميرکبير (نخست وزير

ميشود که به صورت پنجساله و توسط

مهم از سرمايه انساني براي انتخاب راهبردها،

ناصرالدين شاه قاجار) مي انجامد .

دولت وقت تنظيم ميشود و به تصويب

سياستها و طرحهاي آينده فراهم گردد.

عباس ميرزا از شاهزادگان دوره قاجار و

گزارش فعالیت های استانی

الزم به ذکر است که اين نمايشگاه به لحاظ تنوع

واژگان سالمت؛

سومين جلسه شوراي پيامگزاران و مشاوران

موضوعات فرهنگي و کيفيت باالي آن مورد

نتایج سالمتHealth Outcomes :

سالمت دستگاه هاي اجرايي استان در سال

توجه مسئولين محترم استان به ويژه استاندار

تغيير در وضعيت سالمت فرد ،گروه و يا

 2818در  ١مرداد ماه با حضور  1٤نفر از پيام

محترم قرار گرفته است که مقرر گرديد اکثر

جمعيت که به يک مداخله برنامه ريزي شده و

گزاران و مشاوران سالمت ،راس ساعت مقرر

دستگاههاي اجرايي که در رابطه با سالمت مردم

يا مجموعه اي از مداخله ها مربوط مي شود،

برگزار گرديدکه در ادامه به برخي ازمصوبات

فعاليت ميکنند در اين نمايشگاه همکاري داشته

بدون در نظر گرفتن اينکه مداخله با هدف

آن اشاره شده است:

باشند .نه مشارکت و

تغيير وضعيت سالمت طراحي شده است.

 -2مصوب شد دستگاه هاي اجرايي ضمن

 )2فعالیتهای سالمت محور شهرستانها

پیام مدیریت موثر

بررسي پروژه هاي پيشنهادي دانشگاه علوم

دف اتالف سگ های ولگرد به عنوان یکی از فعالیتهای

پزشکي در ارتباط با اولويت سالمت

سالمت محور در دستور کار همیشگی شهردارایها

مهارت مديريت فردي باعث کاهش استرس،

استان(سرطان)  ،يکي از پروژه هاي سالمت

قراردارد .فعالیتی که علیرغم پیگیریهای مستمر مراکز
بهداشت کماکان با پیشرفت مناسبی روبرو نبوده و

محور سال  2818دستگاه خويش را مرتبط با

بصورت مسئلهای جدی در تقابل با سالمت شهر و

موضوع پيشگيري از سرطان تعيين نمايند.

شهروندان مطرح است .از زمانی که معدوم سازی سگهای

 -1مقرر شد تفاهم نامه سال  18دستگاه ها

ولگرد با سمومی مانند استریکنین ممنوع گردید،

حداکثر تا تاريخ  18/2/1٤به دبيرخانه ارسال

شهرداریها با پرداخت هزینه های هنگفت اقدام به کاربرد

گردد.

سالح گرم را تجربه کردهاند که این مورد نیز پاسخ
مناسبی برای کنترل ناقلین بیماریها نبوده است.

 -8مصوب شد دستگاه هاي اجرايي در

اخیراً در یکی از استانها گروهی با ایجاد مرکز نگهداری

صورت اجراي پروژه يا پروژه هاي سالمت

سگهای ولگرد ضمن مراقبت از آنها با انجام برنامههایی

محور مرتبط با سرطان در سالهاي اخير،نتايج

نظیر واکسیناسیون و مراقبت و عقیمسازی از اتالف آنها

آن مطالعات را جهت اطالع ساير اعضا به

جلوگیری میکنند .عمالً با پرداخت هزینههایی که برای
اتالف این حیوانات صرف میگردد ،به این مراکز پناهگاه

شوراي پيام گزاران و مشاوران دستگاه هاي

ها میتوان ضمن کنترل ناقلین از اتالف بیرحمانه

اجرايي ارائه نمايند.

سگهای ولگرد که عملی غیرانسانی و غیراخالقی و

)1دیدهبانی سالمت

ناپسند تلقی میگردد جلوگیری کرد .این مراکز میتواند

دیدهبانی سالمت به منظور رصد سالمت


باعث اشتعالزایی شده و حتی از طریق مناقصه به بخش
خصوصی واگذارگردد .فعالیتهایی نظیر ایجاد

استان شاخص های مربوط به دستگاه های

نمایشگاه– فروشگاه– ایمنسازی حیوانات– درمانگاه

اجراییرادرسامانهفرابردانشگاهتعریفو

حیوانات و . . .را میتوان برای فرآیندهای تکمیلی این

درحالجمعآوریدادههایمربوطهتوسط

مراکز متصور بود.

ادارهکلاطالعاتاستانداریمیباشد.

طرح مساله و جلب حمایت استانی
گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه وپيشنهادات

)4خانه مشارکت مردم در سالمت

جلسه مشترک بين هياترئيسه خانهه مشهارکت
و کمسههيون بهداشههت شههوراي شهههر برگههزار
گرديهههد در ايهههن جلسهههه موضهههوع برگهههزاري
نمايشههگاه جههامع مههردم ،فرهنههت ،سههالمت و
کتاب که به پيشنهاد خانه مشارکت بهود مهورد
بررسي و بحهث قهرار گرفهت کهه در نتيجهه بها
همکاري بسيار خوب شهوراي اسهالمي شههر و
سازمان فرهنگهي ورزشهي شههرداري قهزوين و
دانشهههگاه علهههوم پزشهههکي در تهههاريخ18/7/27
الي 18/7/12در محل سعدالسلطنه برگزارگردد

جهت تدوين برنامه ششم دانشگاه در حال جمع
آوري مي باشد از کليه معاونين محترم دانشگاه

فشارهاي عصبي و بيماري ها مي شود.
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اجتماعي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي

.تهران

آدرس سایت دبیرخانه:

http://hpu.qums.ac.ir

تقاضا مي شود به صورت فعال در اين
امرمشارکت نمايند.برنامه هاي توسعه کشور

تلفن:

يکي از اسناد مهم باالدستي است که بستر کليه

اين پيک صرفاً براي اطالعرساني به مخاطبان دبيرخانه

برنامه هاي اجرايي و هماهنگي بين بخشي
خواهد بود.يقيناً برنامه پنجم داراي نواقصي است
که انتظار مي رود معاونت ها با تحليل عميق
پيشنهادات اصالحي جهت اعمال در برنامه ششم
ارايه نمايند تا مواد آن شفاف و عملياتي بوده
ومسير حرکت بهترمشخص شود.

33836333

سياستگذاري سالمت استان ،شامل مديران ،ميانجيان
مشارکت مردم ،اعضاي هيات علمي وکارشناسان
دانشگاهها و دستگاهها در پهنه استاني است و اقتباس
ازآن با ذکر منبع بالمانع است.
با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را
در تدوین بهتر این پیک یاری نمایید.

