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دستور جلسه:
مطالعات پیوست سالمت طرحهای کالن توسعه
رئوس نتايج و توصیههای قابل اجرا:
در جلسه مورخ  24آذر ماه سال  1400گروه ارتقا سالمت اساتيد گرانقدرجناب آقاي دكتر كاظم ندافي ،استاد دانشكده
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران و جناب آقاي دكتر محمدصادق حسنوند ،دانشيار پژوهشكده محيط زيست به ايراد
سخنراني با موضوع" مطالعات پيوست سالمت طرحهاي كالن توسعه" پرداختند.
چالش ها و نارسايي هايي كه در زمينه اجراي اين قانون مشهود است و با اقدامات موثر و به موقع اين موارد قابل رفع و
اصالح مي باشدبه شرح زير مي باشند.
فقدان برنامه آموزشی مناسب برای تهیه کنندگان و ارزيابان گزارش ها
از آنجا كه براساس مقررات ،گزارش هاي پيوست سالمت بايد توسط شركت هاي واجد صالحيت مورد تاييد سازمان برنامه و
بودجه تهيه شود ،الزم است براي اين شركت ها كارگاه هاي آموزشي مناسب برگزار شود تا در زمان تهيه گزارش و در
مراحل بررسي و تصويب آن ،موجب رفت و برگشت هاي مكرر گزارش ها و طوالني شدن زمان تصويب آنها نشود .با برگزاري
يک كارگاه آموزشي 3روزه ،اين هدف محقق خواهد شد.
فقدان راهنمای عملی انجام مطالعات پیوست سالمت و تهیه گزارش
با توجه به اينكه تهيه گزارش پيوست سالمت در كشور ما سابقه زيادي نداشته و تهيه كنندگان اغلب منابع مناسبي كه
بتواند آنها را در مسير درست هدايت كند در اختيار ندارند؛ اكيدا توصيه مي شود يک راهنماي كاربردي در اين زمينه توسط
وزارت بهداشت تهيه و منتشر شود و در آن ،مراحل انجام مطالعات و تهيه گزارش به طور مشروح و شفاف تشريح گردد.
لزوم بررسی و دقت بیشتر در زمینه تايید صالحیت فنی مشاوران
در زمينه تهيه گزارش هاي پيوست سالمت بعضي از مشاوراني كه تعيين صالحيت شده اند ،فاقد حداقل هاي الزم از نظر
تركيب تخصصي تيم تهيه كننده گزارش هستند يا به داليلي صالحيت اوليه خود را از دست داده اند .در اين زمينه الزم
است با هماهنگي وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه ،نظارت بيشتري انجام شود.
وجود مراحل مختلف و بسیار زمان بر در ارزيابی گزارش ها
از زماني كه گزارش ها به وزارت بهداشت تقديم مي گردد تا بررسي نهايي و تصميم گيري ،مراحل و زمان نسبتا طوالني
الزم است كه بر خالف آيين نامه ها و دستورالعمل هاي موجود مي باشد و گاهي موجب اعتراض كارفرمايان طرح ها
مي گردد .در اين زمينه وزارت بهداشت بايد متعهد شود در محدوده زماني تعيين شده ،بررسي ها را انجام داده و نتيجه را
اعالم كند.
عدم همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه در ارائه اطالعات
معاونت هاي بهداشتي دانشگاه ها ،مرجع اصلي داده هاي مورد نياز در تدوين گزارش هاي پيوست سالمت هستند و
شركتهاي مشاور بايد زمان طوالني و مراحل پيچيده اي را براي دريافت اطالعات صرف كنند كه اغلب باعث طوالني شدن
زمان تهيه گزارش و سرخوردگي آنها مي گردد؛ بنابراين وزارت بهداشت بايد سازوكار و دستور العمل مناسبي را براي اين
منظور تهيه و به همه دانشگاه ها ابالغ نمايد و بر اجراي آن نظارت نمايد.
مشارکت مراکز و دفاتر مختلف در وزارت بهداشت
همه مراكز و دفاتر مختلف در وزارت بهداشت انتظار دارند در تمام گزارش ها حوزه هاي تخصصي آنها مورد بررسي و تجزيه

و تحليل قرار گيرد؛ بدون اينكه متدولوژي و راهنمايي براي استفاده از داده ها و نحوه تجزيه و تحليل آنها وجود داشته باشد
و اين باعث طوالني شدن و پيچيدگي مراحل بررسي و تصويب گزارش خواهد شد .هر طرحي بايد توسط دفاتر و مراكزي كه
موضوعا طرح تمركز بيشتري در حوزه تخصصي آنها دارد ،بررسي شود و اين مورد بايد توسط دبيرخانه ملي مستقر در
معاونت بهداشت بررسي و تعيين شود.
فقدان يک سامانه برخط برای ارائه و ارزيابی و تايیديه گزارش ها
اگر به جاي مكاتبات وقت گير ،امكان به كارگيري سامانه مناسبي وجود داشته باشد ،از اتالف وقت دست اندركاران تهيه،
بررسي و تصويب گزارشات جلوگيري مي شود .امكان به كارگيري سامانه هاي موجود نيز براي اين منظور فراهم است.
عدم تخصیص بودجه کافی برای تهیه و ارزيابی مطالعات پیوست سالمت
براي تهيه گزارش هاي پيوست سالمت معموال بودجه ناچيزي تخصيص مي يابد كه باعث افت كيفيت گزارش ها مي شود.
ترجيحا بايد براساس بررسي هاي كارشناسي هزينه تهيه گزارشها ،درصدي از هزينه اجراي طرح و متناسب با مقياس طرح
باشد .همچنين فرآيند مالي شفافي براي ارزيابي گزارشات وجود ندارد.
تاريخ و موضوع جلسه بعدی:
 29دي ماه ،اصول حكمراني نظام سالمت
 30دي ماه ،نشست هم انديشي "نقشه راه ارتقا سالمت ايرانيان"

