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چکيده
مقدمه
سياستهاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري از زمره سياستهاي راهبردي كالن كشور است .ماده  99از
سياستهاي كلي سالمت (سياست  )99عبارت است از " :افزاایش آگزاهي ،مسزول يتپز یري ،توانمنز ي ل
مشاركت ساختارمن ل فعاالنه فرد ،خانواده ل جامعه در تأمين ،حفظ ل ارتقاء سالمت بزا اسزتفاده از فرفيزت
نهادها ل سازمانهاي فرهنگي ،آموزشي ل رسانهاي كشور تحزت نظزارت لزارت به اشزت ،درمزان ل آمزوز
پاشکي" این ماده موضوعات متع دي را در بر ميگيرد .تمامي این موضزوعات در دسزتيابي بزه مفهزوم پایزه
"ارتقاء سالمت" نقش دارن  .در این پرلژه تال ش ه است با درک درست موضوعات مختلف مطرح در ماده
 99از سياستهاي كلي سالمت ل با توجه "چارچوب استقرار سياستهاي كالن سالمت "م اخالت الزم بزراي
دستيابي به اه اف مورد نظر سياست ،تعيين ل شاخصهاي رص كالن آن ت لین گزردد .همننزين لضزعيت
موجود شاخصهاي رص كالن سياست  99ل انطباق برنامههاي كالن كشور با مهمترین م اخله هاي مناسب
براي اجراي سياست  99بررسي ش ه است.
روششناسي

در این پژلهش از مجموع مطا عات كتابخانه اي ،اسنادي ،كيفي ل توصيفي در مراحل مختلف اسزتفاده شز .
مطا عززات كيفزي بززه رل هززاي نشسززت كارشناسزي ( ،)expert panelمصززاحبه ل بحززو گرلهزي ( group
 )discussionبر حسب نياز در هر یك از مراحل به كار انجام ش  .به منظور تبيزين سياسزت  ،99در نشسزت
هاي كارشناسي اعضاء گرله تحقيق ،متن این سياست مورد بررسي قرار گرفزت .موضزوعات مختلزف مطزرح
ش ه در این سياست مشخص ش  .مفاهيم پایه به كار رفته در سياست  ،99بر اساس اصطالح كاربردي نظزام
سالمت مرتبط با هریك از موضوعات ل یا تلفيقي از آنها شناسایي ش ن  .از طریق بررسي اسنادي ل مصاحبه
با كارشناسان ل م یران برنامه هاي مرتبط با مفاهيم پایه سياست  ،99سازمانهاي ذینفع به تفکيك هر یك
از مفاهيم پایه به كار رفته در این سياست شناسایي ش ن  .تال ش ه است ،عالله بزر نزام سزازمان ،بخزش
مرتبط از سازمان به سياست  99ل نقش آن در اجراي ایزن سياسزت نيزا مشزخص گزردد .در نشسزتهزاي
كارشناسي با توجه به شان هر یك از موضوعات مطرحي در سياست  ،99برنامزه سياسزت  99شزامل هز ف
كلي ،اه اف راهبردي ،راهبرد ،اه اف كوتاه م ت ت لین ش ن  .م اخالت با توجه به اه اف كوتاه م ت برنامه
ل هم چنين اثر مورد انتظار از م اخالت ت لین ش ن  .در نشستهاي كارشناسي بزر اسزاس نتزایج مطا عزات
مرلري شاخصهاي كالن سياست  99به منظور رص پيام هاي اصلي برنامه تعيين شز ن  .شزاخصهزایي از
مجموع شاخصهاي ملي سالمت نيا كه تحت تاثير م اخالت مرتبط با سياست  99قرار ميگيرن شناسزایي
ش ن  .در این مطا عه لضعيت موجود قوانين كالن (اسناد باالدستي) ،شاخصها ،برنامهها ل م اخالت مزرتبط





با سياست  99بر اساس اسناد موجود بررسي شز ن  .از بحزو گرلهزي متمركزا بزراي تکميزل اطالعزات در
خصوص م اخالت لزارت به اشت ،درمان ل آموز پاشکي استفاده ش .
يافتهها

طبق نتایج مطا عه 99 ،مفهوم پایه در سياست  99به كار رفته است .این مفاهيم پایزه شزامل آگزاهي/دانش
سالمت ،مسئو يت پ یري سالمت ،توانمن ي سالمت ،آموز سالمت ،سواد سالمت ،خود مراقبتي ،مشاركت
مردمي در سالمت ،مسئو يت اجتماعي سازمانها در سالمت ،همکاري بزين بخشزي در سزالمت ،تو يزت در
سالمت ل ارتقاء سالمت هستن  .در كل  42سازمان ذي نفع شناسایي ش ن كه  94سازمان به طور مستقيم
در اجراي سياست نقزش دارنز  .سزایر سزازمانها نقزش غيرمسزتقيم در آمزوز سزالمت ،سزواد سزالمت ل
خودمراقبتي را به عه ه دارن  .طبق برنامه ت لین ش ه در این مطا عه ،ماده  99از سياستهاي كلزي سزالمت،
ه ف كلي ارتقاء سالمت افراد جامعه ( )health promotionرا دنبال ميكن  .براساس مفاد این سياست ارتقاء
آگاهي ،مسئو يتپ یري ،توانمن ي ل مشاركت ساختارمن ل فعاالنه در تامين ،حفظ ل ارتقاء سالمت ،اهز اف
راهبردي هستن كه دستيابي به آنها تحقق ه ف كلي این بن از سياستها را امکانپ یر مينمای  .گرلههزاي
ه ف این سياست فرد ،خانواده ل جامعه است ل دستيابي به اه اف راهبردي در سزط فزردي ،خزانوادگي ل
جامعه بای محقق شود .در این مطا عه راهبرد دستيابي به اه اف مورد نظر همکاري بين بخشزي بزا تو يزت
لزارت به اشت ،درمان ل آموز پاشکي در نظر گرفته ش ه است .طبزق نتزایج مطا عزه ،اهز اف راهبزردي
سياست  ،99پيام برنامه هاي مختلفي از نظام سالمت است .ا توسعه ل بهبوداین برنامهها به عنوان اه اف
كوتاه م ت سياست  99در نظر گرفته ش ن  .در مجموع  94ه ف كوتزاه مز ت بزراي دسزتيابي بزه اهز اف
راهبردي سياست  99ت لین ش ن  .این اه اف شامل توسعه ل بهبزود برنامزه هزاي آمزوز سزالمت ،سزواد
سالمت ،خود مراقبتي ،مشاركت مردمي ،مسئو يت اجتماعي سازمانها در سالمت ،نظزارت بزر نشزر پيزامهزا،
اخبار ل دستالردهاي پژلهشي سالمت توسط بخشهاي مختلف ل برنامه هاي حمایتي از بيمزاران ل خزانواده
آنان هستن  .م اخالت به تفکيك اه اف كوتاه م ت ت لین ش ن  .این مز اخالت شزامل  77م اخلزه اصزلي
است .ماتریس اثر م اخالت به تفکيك اهز اف راهبزردي؛ افزاایش آگزاهي ،مسزئو يتپز یري ،توانمنز ي ل
مشاركت در دل سط "حفظ ل ارتقاء سالمت"(پيشگيري سطوح ابت ایي ل الل) ل "تامين سالمت"(پيشگيري
سطوح دلم ل سوم) به تفکيزك گزرلههزاي هز ف؛ فزرد ،خزانواده ل جامعزه تز لین شز ن  .در ایزن مطا عزه
شاخصهاي سنجش ه ف كلي ل اه اف راهبردي برنامه سياست  99به عنوان شاخصهاي رص كزالن ایزن
سياست در نظر گرفته ش هان  .شاخص كيفيت زن گي مرتبط با سزالمت بزه عنزوان شزاخص مناسزب بزراي
سنجش ارتقاء سالمت افراد جامعه (ه ف كلي سياست  )99انتخاب ش ه است .شاخصهاي دانزش سزالمت،
سواد سالمت ،خود مراقبتي ،مشاركت مردمي در سالمت ل مسئو يت اجتماعي سازمانها در سالمت به عنوان
شاخصهاي سنجش اه اف راهبردي سياست  99در نظر گرفته ش ه ان  .این شاخصها ميتواننز برحسزب
نياز به صورت مياان ل سط محاسبه ل بيان شون  .بررسي لضعيت موجود شاخص ها نشان داد تا كنزون در
كشور سنجش سواد سالمت ،كيفيت زن گي مرتبط با سالمت ل دانش سالمت به صزورت ملزي انجزام شز ه
است .سنجش سواد سالمت به سفار موسسه ملي تحقيقزات سزالمت لزارت به اشزت ،درمزان ل آمزوز
پاشکي در سال  9312انجام ش ه است .كيفيت زن گي مرتبط با سالمت حاصل پيمایش ملي كيفيت زن گي

مردم ایران براساس پرسشنامه سازمان سالمت جهان  ))WHOQOL-Brefدر مهر  9313توسط مركا افکزار
سنجي دانشجویان ایران-ایسپا اجرا ش ه است .سنجش دانش سالمت در مطا عه ملزي بزا عنزوان سزالمت از
دی گاه مردم ایران در سال  9331انجام ش ه است .در این مطا عه مياان دانش افراد مورد مطا عه بر اسزاس
خودافهاري ل در پاسخ به یك سئوال سنجي ه ش ه است 79 .تع اد از شاخصهاي ملي سالمت تحت تزاثير
م اخالت مرتبط با سياست  99قرار ميگيرن  53.شاخص از این  79شاخص در سط ملزي مزورد سزنجش
قرار گرفتهان  .زمان مربوط به آخرین اطالعات این شاخصها با یک یگر متفالت هستن  .ج ی ترین اطالعزات
مربوط به سال  9315ل ق یمي ترین آنها مربوط به سال  9337است .بررسي اسناد باالدسزتي كشزور نشزان
داد قوانين كالن كشوري مورد نياز براي طراحي ل اجرا برنامههاي مرتبط به سياست  99لجود دارد .بررسزي
برنامهها ل م اخالت مرتبط با سياست  99در بخش به اشت ل درمان بيانگر آن است كه تع اد زیادي از این
برنامهها ل م اخالت در حال حاضر به مسئو يت ادارات مختلف لزارت به اشت ،درمان ل آموز پاشزکي در
حال اجرا ميباشن .
بحثونتيجهگيري

تطابق م اخالت پيشنهادي این مطا عه در خصوص اجراي سياست  99با برنامهها ل فعا يتهاي موجود نشزان
ميده تع ادي از م اخالت پيشنهادي در حال حاضر در برنامههاي ادارات مختلف لزارت به اشت ،درمان ل
آموز پاشکي لجود دارد .اما به مجموعهاي از م اخالت به مياان كافي پرداخته نش ه است .بخشي از ایزن
م اخالت اق امات ستادي براي فراهم نمودن زیرساختهاي الزم براي اجراي برنامهها ل م اخالت است .لجود
زیرساختها براي امکانپ یري ل استمرار اجراي م اخالت از امور ضرلري ل ال ویتدار در اجزراي سياسزت 99
است .ب ین ترتيب  21م اخله ل  41زیرساختها پيشنهادي ال ویت دار براي دستيابي هر چه بهتر بزه اهز اف
سياست  99بر اساس مقایسه لضع موجود ل برنامه م لن ش ه در این مطا عه پيشنهاد ميشود .طبزق نتزایج
بررسي اسناد باالدستي كشور ،قوانين كالن مورد نياز براي اجراي این م اخالت ل ایجاد این زیزر سزاختها در
كشور لجود دارد .از پنج شاخص پيشنهادي براي رص كالن سياست  99سه شاخص یك بار در سط ملزي
سنجش ش ه است .به منظور رص كالن اجراي سياست  99پيشنهاد ميشود سزنجش ایزن شزاخصهزا بزه
صورت رلتين در پيمایشهاي كشوري لزارت به اشزت ،درمزان ل آمزوز پاشزکي قزرار گيزرد .از مجمزوع
شاخصهاي ملي سالمت  79شاخص تحت تاثير م اخالت مرتبط با سياست  99قرار مزيگيرنز  .سزنجش ل
تحليل رلن تغييرات این شاخصها ميتوان بازتابي از م اخالت سياست  99باشز  .ایزن درحزا ي اسزت كزه
سنجش شاخصهاي ملي سالمت به صورت مستمر انجام نميشود .ا سزنجش مسزتمر ایزن شزاخصهزا ل
تحليل رلن آنها پيشنهاد ميشود .بررسي كامل تر اثربخشي اجراي سياست  99ميتوان بزا سزنجش "اثزر"
م اخالت مرتبط با این سياست انجام شود .اثر م اخالت به تفکيك اه اف راهبردي ل گرلههاي ه ف در این
مطا عه تبيين ش ه ان  .سنجش شاخصهاي این اثرات ميتوان به خوبي اثربخشي م اخالت را نمایش ده ل
به منظور اصالح برنامهها ل م اخالت مورد استفاده قرار گيرد.
كليدواژه :ارتقاء سالمت ،خود مراقبتي ،سواد سالمت ،مسئو يت اجتماعي ،سياستهاي كلي سالمت.

