معرفی برنامه سالمت سالمنذان

تاريخچه برنامه سالمت سالمنذان
هَضَع سالهتي ٍ استجبط آى ثب افضايص سبلْبي صًذگي دس ػػش حبضش چبلطْبي فشاٍاًي سا ثِ ٍجَد آٍسدُ است .افضايص عَل
ػوش اًسبًْب ٍ اضبفِ ضذى جوؼيت سبلوٌذاى يكي اص دستبٍسدّبي قشى  12ثَدُ ،سبلخَسدگي جوؼيت پذيذُ اي است كِ ثشخي
اص جَاهغ ثطشي ثب آى سٍثشٍ ّستٌذ ٍ ثشخي ديگش دس آيٌذُ اي ًضديك ثب آى سٍثشٍ خَاٌّذ ضذ .ايي پذيذُ ًبضي اص ثْجَد ضشايظ
ثْذاضتي ،اجتوبػي ٍ اقتػبدي ،كبّص هشگ ٍ هيش ،افضايص اهيذ ثِ صًذگي ٍ اػوبل سيبست كٌتشل هَاليذ هي ثبضذ؛ لزا ثبيذ
آى سا ثِ حق ،يك هَفقيت ثِ حسبة آٍسد.
ًظش ثِ اّويت سبلخَسدگي جوؼيت ،دس سبل  2891اٍليي اجالس سشاى كطَسّبي ػضَ هلل هتحذ ثب هَضَع سبلوٌذي دس
ٍيي ثشگضاس ٍ تَغيِ ّبيي دس ايي خػَظ ثِ كطَسّب اسائِ ضذ.
ثب تَجِ ثِ هَاسدي كِ ركش ضذ ،دٍلت جوَْسي اسالهي لضٍم تطكيل ّستِ اي سا دس ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضكي
ثِ هٌظَس توشكض فؼبليتْبي هشثَط ثِ خذهبت ثْذاضتي سبلوٌذاى احسبس ًوَدُ ٍ دس سبل ٍ 2731احذي تحت ػٌَاى « اداسُ
سالهت صًبى ٍ تَسؼِ ،جَاًبى ٍ سبلوٌذاى» سسوبً دس اداسُ كل سالهت خبًَادُ هؼبًٍت ثْذاضتي ٍصاست ثْذاضت تبسيس گشديذ
ٍ ثب تؼييي هذيش ثشًبهِ ثؼٌَاى ّوبٌّگ كٌٌذُ ثشًبهِ ثْذاضت سبلوٌذاى دس ضْشيَس ّوبى سبل هزكَس ضشٍع ثِ فؼبليت ًوَد.
دس اثتذا كويتِ ػلوي ثْذاضت سبلوٌذاى ثب ػضَيت افشادي اص سبصهبى ثْضيستي كطَس ،داًطگبُ ػلَم ثْضيستي ٍ تَاًجخطي،
هذيش كل هشاقجت ٍ پيطگيشي اص ثيوبسيْب ٍ هسئَليي ٍ دست اًذسكبساى ثْذاضتي ٍ هتخػػيي في ثب ًظش هؼبًٍت هحتشم
ثْذاضتي ٍصاست ثْذاضت ٍقت تطكيل گشديذ.
عشح اٍليِ ثْذاضت سبلوٌذاى ثب ّذف « ثْشُ هٌذ سبختي افشاد سبلوٌذ اص كيفيت صًذگي ثْتش ٍ استشاتژي « ادغبم ثْذاضت
سبلوٌذاى دس ضجكِ ّبي ثْذاضتي دسهبًي كطَس» تذٍيي ٍ ثب ًظش خَاّي اص اػضبء كويتِ ثْذاضت سبلوٌذاى ،هسئَليي ٍ
غبحجٌظشاى ريشثظ جشح ٍ تؼذيل گشديذ .ايي عشح دس ضَساي هؼبًٍيي ٍصاست ( ثب حضَس سيبست سبصهبى ثْضيستي كطَس) هَسد
تبييذ قشاس گشفتِ ٍ ثِ سِ ضْشستبى پبيلَت هٌتخت كويتِ ثْذاضت سبلوٌذاى ضبهل ضْشستبًْبي غَهؼِ سشا (گيالى)،
ثشاصجبى (ثَضْش) ٍ ّوذاى اثالؽ گشديذ.
اهب ػلي سغن پيص ثيٌي عشح پبيلَت ،ثِ سَاالت اسبسي دس هَسد هْوتشيي هطكالت سبلوٌذاى پبسخي دادُ ًطذ اص ايي سٍ دس
اٍليي قذم هي ثبيست ثب ثشسسي ٍضؼيت هَجَد ثِ تشسين چْشُ ثيوبسي ّبي ضبيغ سبلوٌذاى دس كطَس پشداختِ ٍ سپس سوت
ٍ سَي خذهبت ٍ هشاقجت ّبي الصم هطخع هي ضذ.
دس سبل  2881يك پبًل تَغيِ اي دس هٌغقِ هذيتشاًِ ضشقي دس صهيٌِ هشاقجت اص سالهت سبلوٌذاى ثشگضاس گشديذ .دس ايي پبًل
يك استشاتژي هٌغقِ اي دس خػَظ سالهت سبلوٌذاى ثشاي يك دِّ دس ًظش گشفتِ ضذ كِ اجضاي آى ثِ ضشح صيش است:
 -2تبكيذ ثش اّويت ّوبٌّگي ثيي ثخطي دس ايجبد ديذگبُ ّبي چٌذ ٍجْي دس سغح هلي

 -1ادغبم كشدى هشاقجتْبي سالهت سبلوٌذاى دس سيستن اسائِ خذهبت ثْذاضتي كطَس
 -7تطَيق ثِ ضجيِ سبصي هشاقجت اص سبلوٌذاى ثِ غَست يك هذل كلي
 -4ضٌبسبيي ًقص دس اسائِ ثخص ػوذُ هشاقجت اص سالهت سبلوٌذاى دس كطَسّبي ػضَ
ايي استشاتژي دس سبل  1001ثِ سٍص ٍ جذيذ گشديذ ٍ ثشاي دٍ دِّ تب سبل  1012ثشاي كطَسّبي هٌغقِ هذيتشاًِ ضشقي
دس ًظش گشفتِ ضذٍ ثشًبهِ ػول آى ثش اسبس سِ اغل پبيِ اي صيش تذٍيي گشديذ:
 -2هطبسكت سبلوٌذاى دس پشٍسِ تَسؼِ
 -1تقَيت سالهت جسوي ٍ سٍاًي سبلوٌذاى
 -7تبهيي هحيظ ّبي حبهي ٍ تَاًوٌذ كٌٌذُ سبلوٌذ
پژٍّص ٍ تجشثِ ًطبى هي دّذ كِ حفؼ تٌذسستي ٍ سالهت سبلوٌذاى اهشي اهكبى پزيش ثَدُ ٍ ًجبيذ ثيوبسي سا جضء جذايي
ًبپزيش اص سبلوٌذي داًست .
هحَسّبي كالًي كِ دس ٍصاست ثْذاضت دس اثؼبد سالهت سبلوٌذاى تؼشيف ضذ ضبهل:
 -2عشاحي ثشًبهِ ّبي  :ثْجَد ضيَُ صًذگي سبلن دس دٍسُ سبلوٌذي – هشاقجتْبي ادغبم يبفتِ سبلوٌذاى
 -1تؼوين پَضص ثيوِ
 -7هذيشيت آهَصش ٍ پژٍّص
 -4حسبس سبصي جبهؼِ
ّ -1وبٌّگي ّبي ثيي ثخطي
هشاقجتْبي ثْذاضتي دسهبًي كِ سبلوٌذاى ثِ آى ًيبص داسًذ ثب سبيش گشٍُ ّبي سٌي هتفبٍت است ٍ ًيبصهٌذ ّوبٌّگي ّبي دسٍى
ٍ ثشٍى ثخطي است ٍ ثسيبسي اص هطكالت سٍاًي ٍ اجتوبػي آًْب هشثَط ثِ كٌبس گزاضتي آًْب دس خبًَادُ ٍ فؼبليتْبي اجتوبػي
است .ايجبد صهيٌِ ّبي هطبسكت سبلوٌذاى دس اجتوبع ،تقَيت ٍ اجشاي قَاًيي حوبيت كٌٌذُ اص ايطبى هي تَاًذ گبهي هَثش دس
سفغ ايي هطكل ثبضذ.
ثِ هٌظَس اجشاي هشاقجتْبي ادغبم يبفتِ سبل وٌذي اثتذا هي ثبيست ثستِ خذهتي تْيِ ٍ سپس دس چْبس داًطگبُ ثب چْبس ًژاد
هَسد پبيلَت قشاس گيشد  .لزا دس سبل  2791هغبلؼِ اي دس هَسد  110ثيوبسي ضبيغ دس كطَس ثِ تفكيك گشٍُ سٌي ٍ جٌس
اًجبم ضذ  ،سپس اص ًظش هذاخلِ پزيشي ثشسسي ضذ ،دس غَست پبسخ هثجت  ،اگش اص ًظش ّضيٌِ ثخطي ّن هثجت ثَد  ،هجٌبي
ٍسٍد ثيوبسي ّبي اٍلَيت داس ثِ ايي ثستِ خذهتي گشديذ.
داليل اجرای برنامه ها:
ثب تَجِ ثِ سًٍذ سٍثِ سضذ جوؼيت سبلوٌذ دس كطَس ٍ افضايص تؼذاد سبلوٌذاى جبهؼِ ،ثبيذ سيبستگضاسي دس ساستبي تبهيي
سالهت سبلوٌذاى ٍ ثْجَد ضيَُ صًذگي آًبى داضتِ ثبضين ٍ ثشًبهِ سيضي دس ايي صهيٌِ يكي اص اٍلَيتْب ثبضذ  .تؼذاد سبلوٌذاى
دس ٍاقغ ثيبى كٌٌذُ تؼذاد تختْبي ثيوبسستبًي هَسد ًيبص دس آيٌذُ ،تؼذاد افشاد هتخػع عت سبلوٌذاى ،كوكْبي ثْذاضتي ٍ
تؼذاد خبًِ ّبي سبلوٌذي هَسد ًيبص ثشاي آيٌذُ هيجبضٌذ ٍ ًسجت سبلوٌذاى دس يك جوؼيت ثيبى كٌٌذُ تؼذاد افشاد هَسد ًيبص

دس سٌيي كبس ٍ فؼبليت ثشاي اسايِ حوبيتْبي هبلي ثِ اضخبظ سبلوٌذ ٍ تؼذاد هذدكبساى ٍ افشاد هتخػع عت سبلوٌذي ٍ
پشسٌل هَسد ًيبص ثشاي آهَصش ٍ فؼبليت دس خبًِ ّبي سبلوٌذي هيجبضذ ..پس ثبيذ ثپزيشين كِ پيش ضذى جوؼيت چبلطْبي
ػويقي سا دس ػشغِ اقتػبدي ،اجتوبػي ٍ ثْذاضتي ثَجَد هيأٍسد كِ هقبثلِ ثب آًْب ًيبصهٌذ ايجبد تغييشدس سبختبسّبي هشثَعِ
است ٍ ثب تَجِ ثِ تَغيِ سبصهبى جْبًي ثْذاضت ساّكبس ثشاي جَاهغ ثب سضذ جوؼيت سبلوٌذي  ،داضتي ثشًبهِ ّب ٍ
سيبستْبي سبلوٌذي پَيب است.

سالمنذی پويا :

سبلوٌذي ثب تجشثيبت هثجت ٍ صًذگي عَالًي تش ثِ ّوشاُ فشغتْبي هستوش ثشاي لزت ثشدى ٍ هَلذ

ثَدى است ثِ ػجبست ديگش سبلوٌذي پَيب فشايٌذ ثْيٌِ سبصي فشغتْب ثشاي سالهتي ،هطبسكت ٍ اهٌيت ثِ هٌظَس افضايص كيفيت
صًذگي سبلوٌذ است كِ اّذاف سبلوٌذي پَيب ثبيذ دس ّوِ سيبستْبي هلي ٍ اًفشادي لحبػ گشدد.
هذف کالن  :حفؼ ،تبهيي ٍ استقبء سالهت سبلوٌذاى

اهذاف اداره سالمت سالمنذان وزارت بهذاشت :
اهذاف کلی :
•

كبّص ثيوبسي ّب

•

كبّص هؼلَليت ّب

•

كبّص هشگ ّبي صٍدسس

اهذاف اختصاصی :
 -2افضايص ًسجت سبلوٌذ آهَصش ديذُ
 -1افضايص ًسجت ًيشٍي اًسبًي هـــــبّش دس صهيٌِ اسائِ خـــــذهبت سبلوٌذي دس سغَح هختلف
 -7گستشش خذهبت خبظ سبلوٌذي دس سغَح هختلف
 -4افضايص توْيذات الصم جْت سبلوٌذاى دس ثاليبي عجيؼي ٍ حَادث غيش هتشقجِ
-1گستشش پَضص ثيوِ خبظ سبلوٌذي ثِ ٍيــــــژُ دس صهيٌِ اسائِ خذهبت  ،كبّص ػَاهل خغش ٍ غشثبلگشي

اهذاف برنامه عملیاتی سال  39دانشگاه علوم پسشکی اصفهان :
اهذاف کلی:
 -2افضايص آگبّيً ،گشش ٍ ػولكشد سبلوٌذاى دس خػَظ ضيَُ صًذگي سبلن
 - 1افضايص پَضص اسائِ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي
 -7استقبء ػلوي كبسكٌبى اسائِ دٌّذُ خذهبت سبلوٌذي

اهذاف اختصاصی:
.2

پيگيشي ثشگضاسي كالس ضيَُ صًذگي سبلن ( تغزيِ ) دس دٍساى سبلوٌذي ثشاي توبم گشٍُ ّبي سٌي

سبلوٌذاى ٍ ثشگضاسي كالس ّبي آهَصش ٍسصش ٍ تحشک ثذًي دس سبلوٌذاى دس هٌبعقي كِ تغزيِ تكويل ضذُ است
( استقبء %10پبيِ سبل قجل)
.1

ثشًبهِ سيضي جْت اجشاي دستَسالؼول اجشايي هشاقجتْبي ادغبم يبفتِ ثِ هيضاى %200

.7

پبيص ٍ اسصضيبثي اص ضْشستبًْب (حذاقل سبلي يك ًظبست )

.4

تْيِ ٍيب ّوكبسي دس تْيِ سسبًِ

.1

تقَيت استجبط دسٍى ثخطي

.6

تقَيت استجبط ثيي ثخطي يب ضشكت فؼبل دس جلسبت كويتِ ّبي سبهبًذّي ثِ سبلوٌذاى ( ثب تطكيل

حذاقل دٍ جلسِ ّوبٌّگي ) ٍ دس غَست ػذم تطكيل جلسِ ،پيگيشي تطكيل
.3

اجشاي تحقيقبت كبسثشدي حذاقل يك هَسد دس سبل

اهذاف نقشه جامع سالمت:
ثب اجشاي هشاقجتْبي ادغبم يبفتِ ٍ جبهغ سبلوٌذي ثِ اّذاف صيش دست خَاّين يبفت:
-2

پيطگيشي ٍ كٌتشل ثيوبسي ّبي قلجي ػشٍقي دس دٍساى سبلوٌذي عجق دستَسالؼول اجشايي

-1

پيطگيشي اص حَادث دٍساى سبلوٌذي عجق دستَسالؼول اجشايي

-7

كٌتشل افسشدگي دٍساى سبلوٌذي عجق دستَسالؼول اجشايي

