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دستور جلسه:
ارتقاء سالمت و مراقبتهای بهداشتی اولیه  -دکتر کامران باقری لنکرانی

رئوس نتايج و توصیههای قابل اجرا:
در جلسه بهمن ماه گروه ارتقاء سالمت ،جناب آقاي دكتر كامران باقري لنکرانی ،سخنرانی خود را با عنوان « ارتقاء سالمت
و مراقبتهاي بهداشتی اولیه » به شرح زیر ارائه نمودند:
هدف از ارائه این مطلب بررسی رابطه بین ارتقاء سالمت و مراقبت هاي بهداشتی اولیه ) (PHCاست .این دو واژه در ادبیات
سازمان جهانی بهداشت تقریبا همزاد و همراستا بوده اند.
ستونهاي مراقبت هاي بهداشتی اولیه عبارتند از :مشاركت جامعه ،هماهنگی بین بخشی ،تکنولوژي مناسب ،مکانیزم
پشتیبانی در دسترس.
براي مراقبت هاي بهداشتی اولیه  8عنصر را ذكر كرده اند كه عبارتند از:
* آموزش مشکالت بهداشتی رایج و روشهاي پیشگیري و كنترل آنها؛
*

پیشگیري و كنترل بیماري هاي بومیمحلی؛

* تهیه داروهاي ضروري؛
* مراقبت هاي بهداشتی مادر و كودک ؛
* ایمن سازي گسترده در برابر بیماري هاي عفونی عمده؛
* ارتقاء عرضه مواد غذایی و تغذیه مناسب؛
*

درمان مناسب بیماري ها و آسیب هاي رایج؛

* تامین كافی آب سالم و بهداشت اولیه؛
عناصر ارتقاء سالمت نیز عبارتند از :تقویت جوامع ،توسعه مهارت هاي فردي ،ایجاد محیط هاي حمایتی ،تغییر جهت
خدمات بهداشتی ،فعال كردن حمایت واسطه اي.
مشاهده میشود هر دو مفهوم هم راستایی و هم پوشانی هم در محتوا و هم در كاركردها دارند.
شکل زیر مربوط به كار مشترک سازمان جهانی بهداشت و گروهی كه در سازمان ملل متحد بحث اهداف توسعه پایدار را
پیگیري میكنند ،میباشد .در اینجا تاكید شده كه براي ارتقاء سالمت باید به سه مورد توجه كنیم :حکمرانی خوب،
شهرهاي سالم ،سواد سالمت.

برنامه هاي ارتقاي سالمت و مراقبت هاي اولیه بهداشتی در سه سطح هستند كه عبارتند از برنامههاي عمومی ،برنامه براي
گروه هدف خاص و برنامههاي فردي.
یکسري از فعالیت هاي ما معطوف به فرد است ،یکسري از فعالیتها معطوف به اجتماع بوده و همچنین فعالیتهایی كه
گروه خاصی مثال بیماران دیابتی را هدف قرار میدهند.
همچنین فعالیتهایی هستند كه یک نوع ارائه خدمات میباشند .یکسري از فعالیتهاي دیگر به نوعی به برنامهریزي و
كارهاي سیاستگذاري و سازماندهی برمیگردد.
آنچه كه در نظامهاي سالمت معموال دیده میشود این است كه فعالیتهاي مرتبط با سیاستگذاري و برنامه ریزي ،ارتباطش
با فعالیتهایی كه در سطح فردي است ،تعریف شده نمیباشد و در یک مسیر اتفاق نمیافتد؛ جریان سیاست گذاري و
مراقبت به صورتی نخواهد بود كه مسیر از باال به پایین و از پایین به باال هم راستا باشد تا بتوانند همدیگر را تقویت كنند .به
همین خاطر در دو دهه اخیر به خصوص در آمریکا مقاالت متعددي آماده شده در مورد اینکه ما چگونه میتوانیم سالمت
عمومی را در مراقبتهاي اولیه یکپارچه كنیم .حتی كشورهاي اروپایی نیز اذعان دارند كه این یکپارچهسازي به خوبی رخ
نداده است.
بر اساس تحقیق فرهنگستان علوم پزشکی امریکا ،ما در مورد طراحی برنامههاي پیشگیري با یکسري نقص و شکاف در
دانش پایه براي اقدامات پیشگیري مواجه هستیم كه عبارتند از :تعریف شرایط -نامگذاري؛ فرایندهاي بیماري؛ خدمات
پیشگیرانه؛ توسعه استانداردها براي خدمات پیشگیرانه ،درمان یا سنجش نتایج؛ ویژگیهاي روان سنجی.
مشکالت ما در چارچوب تحلیلی عبارتند از:
 ارزیابی ریسک و مالحظات عدالت سالمت :فاكتورهاي ریسک بیولوژیکی ،بالینی ،رفتاري ،اجتماعی جمعیت شناختی
 تشخیص اولیه
 نتایج میانی :اثر درمان ،ارتباط با عوارض و مرگ و میر
 اثربخشی :اثرات غربالگري ،اثرات درمان یا مداخالت رفتاري
 آسیب ها :آسیب هاي غربالگري ،آسیب هاي درمانی
بعد از انجام این كارها باید مداخله اي را وارد سیستم كنیم .الزم است كه ما چهار  Sرا مورد توجه قرار دهیم :میزان )(Size؛
محدوده )(Scope؛ مقیاس پذیري) (Scalability؛ پایداري ).(Sustainability
بعد از اینکه آن كار را انتشار و اجرا كردیم ،باید موارد زیر را ارزیابی كنیم :نفوذ برنامه به مخاطب مورد نظر؛ اجراي محدوده
خدمات؛ مشاركت در برنامه؛ اثربخشی برنامه.
در قسمت  Sizeبیشتر بحث كمیت مطرح است .براي مثال :در كاري كه قصد داریم انجام دهیم ،چه كسانی را میخواهیم
تحت پوشش قرار دهیم؟ چه تعداد نیروي كار الزم است؟ یا مثال اگر میخواهیم واكسن بزنیم چه تعداد واكسن باید زد؟
نکتهاي كه باید به آن توجه كرد این است كه امکان دارد بسته به جمعیت هاي حاشیهاي و گروه هایی كه میخواهیم مورد
هدف قرار دهیم اندازه ها ممکن است متفاوت باشند.
منظور از  Scopeاین است كه ما در واقع چه قسمتی از جامعه را تحت پوشش قرار دهیم و هدفمان از این اقدام كدام جامعه
میباشد؟ این مسئله به هزینه بر میگردد؛ اگر ما پول داشته باشیم میتوانیم افراد بیشتري را تحت پوشش قرار دهیم .بحث
جمعیت هاي حاشیه اي نیز در قسمت  Scopeمورد تاكید قرار گرفته است.
بحث  Scalabilityاین است كه ما چقدر میتوانیم كار را گسترش دهیم .در بحث گسترش هم بحث خواهندگی اجتماع،
هزینه ،اثربخشی و جلب مشاركت نیز مهم است.
در بحث  Sustainabilityاین نکته مطرح است كه اگر ما كار خوبی داشته باشیم ،چگونه میتوانیم پایداري آن را تضمین
كنیم .چه بسا كارهاي خوبی كه بنا به دالیل مختلفی پایدار نبوده است .یکی از دالیل آن غیر از عدم تامین منابع مالی ،این

است كه در اجرا ضعیف عمل شده است.
در مرحله بعد باید نفوذ را ارزیابی كنیم؛ باید بررسی كنیم كه این كار چقدر توانسته است در جامعه نفوذ كند و به گوش
مردم برسد .در اینجا رسانهها نقش خیلی مهمیدارند .بعد از آن باید اجرا را ارزیابی كنیم كه كار درست انجام شده است یا
خیر .در این قسمت باید موارد زیر را ارزیابی كرد :برنامه كار؛ منابع؛ عملکرد ضعیف؛ اطالع رسانی .بحث بعدي مشاركت و
اثربخشی میباشد .در مرحله آخر باید ببینیم كه در بین همه كارهایی كه وجود دارد ،كدام در اولویت قرار دارد و چگونه آن
كار را با توجه به محدودیت منابع انتخاب كنیم .معیارهایی كه باید براي اولویت قرار دادن یک كار در نظر گرفت عبارتند از:
 تاثیر بر جمعیت
 مركزیت
 عدالت
 اهمیت نسبی
 فوریت زمانی
 پذیرش پذیري
 ارزش ،شامل مالحظات اقتصادي
 امکان سنجی تحقیق
چالش های مراقبت های بهداشتی و برنامه های ارتقای سالمت
به نظر میرسد كه ما در برنامهریزي و سپس اجرا كارهاي فوق را درست انجام نمیدهیم .این مسئله یک ضعف مهم است.
وقتی مقاالت مختلف را نگاه میكنیم ،میبینیم كه براي مراقبتهاي بهداشتی اولیه چالش هاي زیر مطرح شدهاند :توجه به
جنبه هاي فردي مراقبت؛ كم رنگ شدن بهداشت عمومی؛ غفلت از جنبه هاي اجتماعی؛ كم رنگ شدن فعالیتهاي بین
بخشی؛ غفلت از همکاري و مشاركت مردمی.
در مورد ارتقاء سالمت هم چالش هاي مهمیرا میبینیم .اولین نکته اینکه یک ابهام در تعاریف وجود دارد؛ كلی گویی می-
شود؛ برنامههاي عملیاتی خیلی كم است؛ بیش از حد بر آموزش تاكید شده است؛ به رویکرد بین بخشی كمتر توجه شده
است؛ مسئول و پیگیر ندارد؛ حمایت سیاسی ناپایدار دارد.
شرح وظايف گروه آموزش و ارتقاء سالمت در وزارت بهداشت
موارد زیر شرح وظایف گروه آموزش و ارتقاء سالمت در كشور میباشد:
 اجراي سیاستها و برنامههاي ابالغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقاء سالمت.
 ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقاء سالمت به واحدهاي زیرمجموعه دانشگاه و سایر سازمانها ،ادارات و نهادها
در منطقه.
 برنامهریزي براي انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویتهاي سالمت منطقه.
 طراحی برنامههاي آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در منطقه.
 آموزش كارشناسان حوزههاي ستادي دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی ،ارتباطی ،اطالعرسانی و ارتقاء
سالمت.
 توانمندسازي كارشناسان آموزش سالمت شهرستانهاي تابعه براي ایفاي وظیفه تخصصی در برنامههاي آموزش و ارتقاء
سالمت.
 برنامهریزي براي انتقال مهارتهاي آموزشی ،ارتباطی و اطالعرسانی به اعضاي تیم سالمت.

 ارزشیابی برنامههاي آموزش و ارتقاء سالمت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرایندهاي آموزش سالمت منطقه.
 اجراي برنامه جامع توانمندسازي مردم براي خودمراقبتی در قالب طرح تحول نظام سالمت در سطح فردي ،سازمانی و
سالمت محله.
 اجراي برنامه جامع ارتقاء سالمت كاركنان در محل كار.
 ارتقاء فرهنگ سالمت و سواد سالمت.
 توسعه مشاركتهاي مردمی.
 متولی اجراي برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سالمت.
همانطور كه میبینیم در شرح وظایف گروه آموزش و ارتقاء سالمت روي بحث آموزش خیلی تاكید شده است و بعضی از
وظایف بر گردن این گروه انداخته شده كه الزاماتی براي آن فراهم نشده و خیلی كلی است .همچنین مشخص نیست كه
توانمندسازي مردم براي خود مراقبتی چگونه قرار است اتفاق بیفتد.
متاسفانه «سالمت براي همه» از حالت جامعیتش خارج شده و تبدیل شده است به یکسري برنامههاي موازي با هدف
گذاري خاص كه نگاه آن سالمت محور نیست و بر اساس ایدئولوژي بازار پیش میرود و فردگرایانه شده است.
همچنین بحث تخریب محیط زیست مورد توجه نیست كه براي ما مشکلساز خواهد شد .نکته دیگر این است كه متولیان
این كار اغلب مدیر هستند كه جنبه هاي مدیریتی را دنبال میكنند نه محتواي كارشناسانه را و لذا مدیر پاسخگو نیستند.
تجربه كووید ۱۹-نیز همین را نشان داده است .در گزارشی از صد و یازده كشور پرسیده شده است كه در كووید۱۹-
سیستم مراقبتهاي اولیه كشورتان فعالیتی داشته است یا خیر؟ اكثریت قریب به اتفاق آنها گفته اند كه از شبکه بهداشتی
استفاده درست نشده است .همچنین آنها به موارد زیر نیز اشاره كرده اند :فقدان ارتباط بین مراقبت اولیه و مراقبت
بیمارستانی (نبود بازخورد)؛ فقدان یا ضعف برنامه هاي توانمندسازي براي ارایه كنندگان خدمات؛ فقدان نظام مراقبت فعال
و رویکرد سالمت محور؛ فقدان برنامه براي ارتقاء سالمت و مراقبت بعد از كووید.
سیستم مراقبتهاي بهداشتی اولیه و ارتقاء سالمت هر دو دچار این مشکل بودند كه به جاي اینکه نگاه جامع ،فعال و پویا را
حفظ كنند ،تبدیل به كارهاي فناورانه و تکنیکال با نگاه محدود شدند .این باعث شد كه ما نتوانیم به اهداف كلی برسیم.
كتاب  Health promotion in health-careدر سال  ۲۰۲۱چاپ شده است كه از یک نگاه دیگر به بحث سالمت ،جمع
بندي داشته است .در این كتاب آمده است كه ما وقتی دچار بیماري میشویم و یک اضمحالل در سیستمهاي بدنمان رخ
میدهد ،نباید فقط به دنبال این باشیم كه آن را برطرف كنیم؛ بلکه خودمان باید به صورت فعال سالمت را بازسازي كنیم.
اصطالحی كه در كتاب براي این موضوع آمده  Salutogenesisمیباشد .این كتاب حاوي رویکردي است كه باید به آن توجه
كنیم .این رویکرد در طب ایرانی هم دیده میشود.
سیاستهای کلی سالمت
در كشور ما حدود  7سال است كه سیاستهاي كلی سالمت ابالغ شده است .در چندین قسمت از آن ،بحث هاي مرتبط با
ارتقاء سالمت آماده كه در زیر به آنها اشاره شده است:
 -۱-۲آگاهسازي مردم از حقوق و مسؤولیتهاي اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطهاي ارائه مراقبتهاي سالمت
براي رشد معنویت و اخالق اسالمیدر جامعه.
 -۲تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین ،سیاستهاي اجرایی و مقررات با رعایت:
 -۲-۱اولویت پیشگیري بر درمان.
 -۲-۲روزآمد نمودن برنامههاي بهداشتی و درمانی.
 -۲-۳كاهش مخاطرات و آلودگیهاي تهدید كننده سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

 -۲-۴تهیه پیوست سالمت براي طرحهاي كالن توسعهاي.
 -۲-۵ارتقاء شاخصهاي سالمت براي دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیاي جنوب غربی.
 -۲-۶اصالح و تکمیل نظامهاي پایش ،نظارت و ارزیابی براي صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجراي صحیح
سیاستهاي كلی.
 -۶تأمین امنیت غذایی و بهرهمندي عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم ،مطلوب و كافی ،آب و هواي پاک ،امکانات
ورزشی همگانی و فرآوردههاي بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهاي ملی و معیارهاي منطقهاي و جهانی.
 -۹-7اصالح نظام پرداخت مبتنی بر كیفیت عملکرد ،افزایش كارآیی ،ایجاد درآمد عادالنه و ترغیب انگیزههاي مثبت
ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیتهاي ارتقاء سالمت و پیشگیري در مناطق محروم.
 -۱۰-۳وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیانآور سالمت.
 -۱۰-۴پرداخت یارانه به بخش سالمت و هدفمندسازي یارانههاي بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء
سالمت بویژه در مناطق غیربرخوردار و كمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهکهاي پایین درآمدي.
 -۱۱افزایش آگاهی ،مسؤولیت پذیري ،توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعاالنه فرد ،خانواده و جامعه در تأمین ،حفظ
و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهاي فرهنگی ،آموزشی و رسانهاي كشور تحت نظارت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -۱۳توسعه كیفی و كمینظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند ،سالمت محور ،مبتنی بر نیازهاي جامعه،
پاسخگو و عادالنه و با تربیت نیروي انسانی كارآمد ،متعهد به اخالق اسالمیحرفهاي و داراي مهارت و شایستگیهاي
متناسب با نیازهاي مناطق مختلف كشور.
اما متاسفانه در مقام اجرا ،برنامه یا اقدام اجرایی قوي را براي عملیاتی شدن این گزاره ها نمیبینم.
پیشنهادهای فوری
موارد زیر براي اینکه نظام سالمت با رویکرد ارتقاء سالمت فعال و عملیاتی شود ،پیشنهاد میگردد:
 تعیین و سنجش داده هاي مرتبط با سالمت جمعی
 تحلیل دادههاي جمعیتی در سطح مراكز ،شهرستان ،استان و وبدا به منظور شناخت اولویتهاي منطقه اي
 تعیین اولویتهاي هر منطقه درطراحی برنامههاي ارتقاء سالمت
 ساختار مناسب و پاسخگو براي طراحی و پایش برنامه هاي ارتقاء سالمت در سطح شهرستان ،استان و وبدا
 فعال كردن دبیرخانه شوراي ساغ با تعیین دستوركار حمایت طلبی و همکاري بین بخشی براي نیازهاي اولویتدار
سالمت در سطح شهرستان ،استان و وبدا
 آموزش براي ارتقاي سالمت :غنی سازي دروس دانشگاهی و آموزش ضمن خدمت
 تحقیق در محتوا و روشهاي بومی موثر براي ارتقاء سالمت
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