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دستور جلسه:
نقشه راه ارتقاء سالمت  -دکتر محمّدحسین تقديسی ،عضو پیوسته و عضو گروه ارتقاء سالمت فرهنگستان
علوم پزشکی

رئوس نتايج و توصیههاي قابل اجرا:
در جلسه اسفند ماه گروه ارتقاء سالمت ،جناب آقاي دكتر محمدحسین تقدیسی ،سخنرانی خود را با عنوان « نقشه راه
ارتقاء سالمت » به شرح زیر ارائه نمودند:
مرور مفاهیم
واژه هاي بهداشت ،آموزش و ارتقاء عبارات سهل و ممتنع هستند .همه ما گمان میكنیم معنی آنها را میدانیم؛ اما وقتی با دقت
در موردشان صحبت میكنیم ،متوجه میشویم كه بجز اصطالحات كلی ،توافق بر سر معانی آنها سخت و مشکل است.
یک سوال بنیادي كه در تغییر رفتار و سبک زندگی مطرح می باشد این است كه آیا جامعه وجود اصیل و حقیقی دارد یا
وجودش اعتباري و انتزاعی است و فقط فرد اصالت دارد؟ همچنین رابطه فرد با جامعه چگونه رابطهاي است؟ حضرت محمد
(ص) تمثیل زیبایی در بیان فلسفه امر به معروف و نهی از منکر دارند كه افراد جامعه را به مسافران یک كشتی تشبیه فرموده-
اند.
در خصوص اصالت فرد یا جامعه سه دیدگاه وجود دارد:
 .1جامعه به عنوان پدیدهاي غیرطبیعی و قراردادي :از این منظر جامعه اصالتی از خود ندارد ،بلکه انسانها به خاطر تامین
منافع و امنیت خود تن به قرارداد زندگی اجتماعی میدهند .انگیزه این كار از نظر توماس هابز ترس هر انسان از دیگري،
از نظر ژان ژاک روسو وحدت با دیگران و از نظر جان الک حفظ دارایی هایش بوده است .این نظریه كه بر فردگرایی
استوار بوده بنمایه نظریههاي لیبرالیستی قرن هجدهم نیز قرار گرفت ،لکن به مرور زمان از قوت آن كاسته شده است.
در این دیدگاه جامعه وجودش اعتباري و انتزاعی و فرد وجودي حقیقی دارد بعبارت دیگر فرد به دلیل اصیل بودن،
كامالً مستقل و جامعه به دلیل انتزاعی و غیرحقیقی بودن فاقد حیات و ماهیت است .بنابراین نتیجه این قسمت در این
است كه چنانچه مداخلهاي براي تغییر رفتار بخواهد انجام پذیرد باید به سراغ فرد رفت ،فرد تغییر كند جامعه تغییر
خواهد كرد .بسیاري از مدل هاي تغییر رفتار بر این مبنی پایه گذاري شده است.
 .2جامعه به عنوان یک كل تجربه ناپذیر و ماتقدم :این نظریه همراه با شکلگیري جامعهشناسی به عنوان رشتهاي علمی
صورت بندي شد و مسیر افراط را در جهت عکس نظریه اول پیمود؛ جامعه را اصل و انسان را مدنی الطبع قلمداد كرد.
هر چند جامعه از افراد و گروهها تشکیل شده ،لکن حقیقت فرد را باید در جامعه جستجو كرد .جامعه به مثابه كل ،بر
فرد به مثابه جزء سیطره و تفوق دارد .این اندیشه داراي نوعی جمعگرایی و بی اعتنایی به فرد بوده است .اگوست كنت،
هربرت اسپنسر و امیل دوركیم را باید از طراحان اصلی این دیدگاه بر شمرد.
بر اساس این دیدگاه آنچه اصالت و حقیقت دارد جامعه و نهادهاي اجتماعی است و هویت افراد در درون جامعه و
براساس فرهنگ آن جامعه شکل میگیرند .براي تغییر رفتار از این منظر نیازي به فرد نیست و باید سراغ مولفه ها و
نهاد هاي اجتماعی رفت كه فرهنگ و جو جامعه را تحت تاثیر قرار داده و موجب تغییر رفتار افراد در جامعه میگردند.
 .3جامعه به عنوان حاصل تعامل بین افراد و گروهها :در این نظریه ،برعکس دو نظریه قبلی ،فرد به كلی در جامعه
مستحیل نمیشود تا به هیچوجه در معادلههاي اجتماعی به حساب نیاید و نیز جامعه یک كل ماتقدم كه از پیش بر

اجزاء و اعضاي خود مسلط باشد ،تصور نمیشود .فرد به عنوان عنصري پایه ،داراي جایگاه مهمی است و جامعه نیز از
تعامل و ارتباط بین همین افراد و اعضاء شکل گرفته است كه با از بین رفتن این ارتباطات آن هم نابود میشود .این
نگرش توسط جورج زیمل مطرح شد و در مسیر بعدي جامعه شناسی در قرن بیستم تاثیر زیادي گذاشت .نظریه معتدل
و نسبی زیمل حد فاصل دو نظریه افراطی دیگر ،یعنی نافیان جامعه مانند هابز و قائالن به اصالت جامعه مانند دوركیم،
قرار میگیرد.
دیدگاه اسالم نیز ،اصالت توأم فرد و جامعه است .تركیب جامعه یک تركیب حقیقی مخصوص به خود است كه در آن افراد در
عین نداشتن استقالل كامل ،از نوعی استقالل نسبی برخوردارند .آنچه كه تركیب جامعه را میسازد ،تركیب روح ها و اندیشهها و
عاطفهها و خواستها و اراده هاست و نه تركیب اجسام مادي كه این تركیب ،هویت جدیدي را به نام روح جمعی پدید میآورد.
در قرآن كریم از جامعه معموال به امّت تعبیر شده است كه به معناي گروهی از مردم است كه داراي قصد و هدف مشتركی
میباشند .قرآن براي امّت یا جامعه ،وجود و حیات ،مدت و عمر ،سرنوشت ،وجدان ،شعور ،فهم و عمل قائل است .حضرت علی
علیه السالم نیز میفرمایند شباهت اخالقى مردم به محیط اجتماعى و مقتضیات زمان خودشان ،بیشتر از شباهت به صفات
خانوادگى و خلقیات پدران آنها است .آیات قرآنی متعددي دال بر حقیقی بودن تركیب جامعه و همچنین استقالل افراد وجود
دارد .كه تبیینی بر تمثیل حضرت پیامبر اكرم ص مبنی بر جامعه به مثابه یک كشتی كه هم مسافران (بعنوان افراد) و هم
كشتی (بعنوان جامعه) اصالت دارد ،می باشد.
از این جهت در جامعه مولفه هاي غیرمستقیم ،غیررسمی ،غیركالمی و كمخودآگاه تاثیرات بیشتري بر رفتار افراد نسبت به
موارد مستقیم ،رسمی ،كالمی و خودآگاه دارد.

ارتقاء سالمت
ارتقاء سالمت فرایند توانمند سازي افراد براي كنترل و بهبود سالمتیشان میباشد .بنابراین سالمت منبعی براي زندگی روزانه ما
است و نه هدف زندگی .بدین تعبیر كه همه تالش ها و تصمیم ها توسط هر فردي و در هر سطحی  ،با سالمت جامعه و آن
مجموعه گره خورده است.
بر خالف رویکرد سنتی كه فرد گرا ( اصالت فردي محض) مشکل مبنائی ،مقطعی و قسمت نگري ،تکیه بر نداشته ها ،تاكید بر
خود رفتار ،پزشک درمانگرا ،مراقبت از بیماري و مدیریت متمركز(  ) power overبود رویکرد نوین ارتقاء سالمت هم فرد
هم جمع گرا ( اصالت فرد و جامعه) سبک زندگی ،سیستم مبنائی ،تکیه بر داشته ها (مثبت گرا) ،فرایند ایجاد رفتار ،پزشک
جامعه نگر ،مراقبت از سالمتی و مدیریت خود و مدیریت مشاركتی(  )power withinتاكید می نماید.
آموزش و ارتقاء دو بال یک كبوتر هستند .هر دوي آنها سبک زندگی را متاثّر میكنند .قبل از  Alma Ataآموزش وجود داشت.
بعد از  Alma Ataآموزش و ارتقاء به صورت تفکیک شده مطرح گردیدند .امّا بعد از منشور  Ottawaاین دو یکپارچه و در هم
تنده شدند .منشور اتاوا با تغییر رویکرد ارتقاء سالمت از  Problemبه  Settingگام بزرگی در برنامه هاي مداخالتی پدید
آورد و تفاوت بین  Health promotion in the settingرا با  Health promoting settingرا تبیین نمود و بر
نقش بنیادي ،سیستمی ،فرایندي و همه جانبه  Health promoting settingدر مداخالت تاكید نمود.
سازمان جهانی بهداشت طی كنگره هاي نه گانه از اتاوا تا شانگهاي (2016تا  )1986تالش نموده است تا مفهوم و رویکرد ارتقاء
سالمت را از نگاه ابزاري و موردي به رویکردي فرایندي و سیستمی تبدیل نماید و در كنگره شانگهاي ( ) 2016ارتباط تنگاتنگ
توسعه و سالمت را با بیان آرمان هاي هفده گانه از جمله نبود فقر ،به صفر رساندن گرسنگی ،سالمت مطلوب و رفاه ،آموزش با
كیفیت ،آب سالم و تاسیسات بهداشتی ،انرژي پاک و قابل دسترس ،كاهش نابرابريها ،شهرها و جوامع پایدار ،تولید و مصرف
مسئوالنه ،اقدام براي اقلیم ،زندگی زیر آب ،زندگی روي زمین ،صلح ،عدالت و نهادهاي توانمند و مشاركت و  ....را تبیین نمود.

همچنین سازمان جهانی بهداشت در این كنگره اعالم نمود حیطه هاي اولویت دار عوامل اجتماعی تعیین كننده سالمت جهت
برنامه هاي عملیاتی عبارتند از :تکامل دوران ابتداي كودكی ،سالمت معنوي و روانی ،ارائه عادالنه خدمات سالمت ،بیکاري و
امنیت شغلی ،تغذیه و امنیت غذایی ،سبک زندگی سالم ،آموزش ،آگاهی ،مسکن ،محیط هاي سالم ،حمایت اجتماعی ،حاشیه
نشینی و مناطق محروم دور افتاده ،توزیع عادالنه درآمد و امنیت اقتصادي ،حوادث.
مداخالت ارتقاء سالمت
فرایند تغییر در مدل هاي تغییر رفتار ،در بستر تاریخی  ،كه از مدل هاي روانشناختی و خطی همچون  KAPو  HBMبه مدل
هاي جامعه شناختی و سپس به مدل هاي سیستمی (  ) Organizational Modelsتوسعه و پیشرفت نموده است .براي
مثال به چارچوب CICI
) (The Context and Implementation of Complex Interventions frameworkمورد استفاده در اروپا
اشاره اجمالی خواهیم نمود.
چارچوب  CICIشامل سه بعد ،زمینه و بستر ( ،)Contextاجرا ( ) Implementationو ستینگ( )Settingاست كه با
یکدیگر و در بعد مداخله در تعامل هستند .كه زمینه و یا بستر شامل هفت حوزه است (شامل :زمینه جغرافیایی ،اپیدمیولوژیک،
اجتماعی-فرهنگی ،اجتماعی-اقتصادي ،اخالقی ،حقوقی ،سیاسی) و اجرا از پنج حوزه (یعنی تئوري اجرا ،فرآیند ،استراتژي ها،
عوامل و نتایج) تشکیل شده است .ستینگ ( ) settingنیز در این مدل و چارچوب به مکان فیزیکی خاصی اشاره دارد كه در
آن مداخله در عمل انجام میشود .مداخله و نحوه اجراي آن در یک محیط و زمینه معین میتواند در سطوح خرد ،متوسط و
كالن رخ دهد .ابزارهاي عملیاتی كردن چارچوب كه شامل یک چک لیست و یک ابزار استخراج داده براي بررسی هاي كمی و
كیفی و یک راهنماي مشاوره براي ارزیابی هاي كاربردي است.

نقشه راه ارتقاء سالمت
ارتقاء سالمت به عنوان یک سرمایه عظیم اجتماعی و ماندگار است .ما در جامعه نباید به دنبال چیزي بگردیم كه هیچکس راجع
به آن فکر نکرده باشد؛ بلکه باید به سراغ مسائلی برویم كه همه میبینند و شهود میكنند اما كاري براي آن انجام نمیدهند .از
انجائیکه سالمت براي همه ،هدف اصلی اجتماعی دولت ها ،و سنگ بناي اصلی توسعه پایدار است.
بنابراین بهره مند شدن از باالترین سطح استانداردهاي سالمت ،یکی از حقوق اصلی هر انسان و هر شهروند میباشد .یکی از
مسئولیت هاي حاكمیت ،توجه كردن به سالمت همه جانبه و ارتقاء سالمت بعنوان عدالت در سالمت و عدالت اجتماعی است.
مسئولیت سالمت مردم تنها بر عهدهي نظام سالمت نیست ،بلکه سالمت یک موضوع مرتبط با تمامی سیاستگذاران نظام و
حاكمیت میباشد .به تعبیر دیگر تصمیم هر تصمیم گیرندهاي خرد كالن و در كلیه سطوح جامعه مستقیم و غیر مستقیم بر
سالمت مردم تاثیر میگذارد .بنابراین تمامی اركان حکومت و دولت را نسبت به ارتقاء سالمت ،متعهد و درگیر مینماید.
سالمت در همهي سیاست ها  ،رویکردي به تمام سیاستهاي حکومت و فراتر از بخش ها است كه به طور سیستماتیک در
تصمیم گیريهاي اجرایی سالمت ،موثر بوده و به دنبال همسویی و تعامل بخش ها ،كه از عوامل مضر بر سالمت جلوگیري
میكنند .در این راستا است كه سالمت جامعه ارتقاء یافته و عدالت در سالمت محقق میگردد .در واقع رویکرد سالمت در همه
سیاست ها ،مسئولیت پاسخگو بودن تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران را در برابر اثرات سالمت در تمام سطوح سیاستگذاري
بهبود میبخشد .این رویکرد بر نتایج سیاست هاي عمومی بر سیستم هاي سالمت ،عوامل مؤثر بر سالمت و رفاه تاكید مینماید.
اگر این مفهوم بین مسئولین جا بیفتد معجزه خواهد كرد .ارتقاء سالمت شامل همه زندگی ما میشود؛ هركاري كه قرار است
انجام شود ،باید دید كه چه تاثیري روي سالمت جامعه ( ) HIAدارد .خوشبختانه آنقدر مستندات و تجربیات بین المللی وجود
دارد كه تنها مسئله و موضوع اجراي آنها در جامعه میباشد .هر تصمیمگیرنده خرد و كالنی باید ببیند كه تصمیمش چه تاثیري
روي سالمت افراد میگذارد .متاسفانه ذهنیت ما پیرامون مسائل هنوز خطی است .یکی از مشکالت این است كه سازمانها به
صورت جزیره اي كار میكنند و هماهنگ و همسو نیستند .همچنین ارتباط وزارت بهداشت با وزات خانههاي دیگر كامال
مشخص و سیتماتیک نیست.
كشورهاي قابل توجهی از كشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه ،استراتژي هاي ارتقاء سالمت جامعه خود را تدوین و عملی
نموده اند و مستندات فرایند اجرائی آن را منتشر كرده اند.
براي نمونه میتوان به سالمت در همه سیاست ها در كشور فنالند و كشور تایلند اشاره نمود.
در برنامه سالمت در همه سیاست هاي دولت تایلند ،با تدوین استراتژيهاي ارتقاء سالمت مورد انتظار در وزاتخانهها و
سازمانها ،جامعه تایلند ،ظرفیت مدیریت عوامل خطر و محیطهاي ایجاد كننده بیماري هاي مرتبط با سبک زندگی را از طریق
حركت جمعی تمامی بخش ها به صورت یکپارچه ،متعادل ،پایدار و رضایت بخش براساس فلسفه اقتصاد خود كفا دارا میباشد.
رسالت این برنامه ،برخورداري از جوامع كوچک و بزرگ آگاه ،از عوامل خطر ساز است كه اقداماتی را در جهت كاهش این عوامل
و افزایش عوامل قادرساز انجام میدهند و به صورت فعاالنه در تبدیل سیاست به عمل ،شناسایی مشکالت ،مراقبت و نظارت،
پیشگیري و كنترل ،مدیریت و توسعه تمامی بخش ها به صورت سیستماتیک ،جامع و موثر مشاركت میكنند.
استراتژي هاي این برنامه عبارتند از:
* سیاستهاي عمومی سالم )فعالیت فیزیکی ،امنیت غذایی و تولید غذاي سالم ،تشویق كنترل وزن ،مدیریت استرس(
* بسیج اجتماعی و ارتباطات عمومی )ارتقاي آگاهی و مشاركت بخش هاي مختلف در شبکه سالمت(
* اجتماع سازي )جوامع خود اتکا ،آگاه و قادر به مدیریت سبک زندگی(
* نظام مراقبت و نظارت )ایجاد نظام یکپارچه و استانداردها،مشاركت بخش هاي مختلف در غربالگري ،مدیریت عوارض و
ارجاع موارد(

* ظرفیت سازي )مدیریت و حمایت از برنامه ،دسترسی به دانش  ،كنترل و ارزشیابی با كیفیت(
موارد زیر درسهایی است كه میتوان از این برنامه آموخت:
➢ هم راستایی برنامه سالمت با برنامه توسعه
➢ توجه به تغییرات توسعه اي مهم جهانی و اولویت ها
➢ توجه به ارزش ها ،فرهنگ و اخالقیات
➢ توجه به مدیریت دانش و فن آوري و شواهد در برنامهریزي و سیاست گذاري
➢ توجه به خود اتکایی و شادمانی و صلح
➢ توجه به ارزیابی تاثیرات سیاستها و برنامهها
➢ توجه به نقش سازمانها و همکاري بینبخشی
➢ توجه به حاكمیت شفاف ،پاسخگویی
➢ توجه به تمركز زدایی و مشاركت ( 3625بخش و  1و نیم میلیون رهبر محلی) (تاثیرات فندق شکن)
➢ توجه به منابع و سرمایه ها (همه براي سالمت)
➢ حفظ تعادل و میانه روي
➢ انعطاف پذیري نسبت به تغییرات و بحرانهاي اقتصادي
در ایران هم اكنون با بهره مندي از تجارب بین المللی ،برنامه توسعه هفتم كشور فرصت مناسبی براي پرداختن به ارتقاء سالمت
همه جانبه و سیستماتیک در كلیه برنامه هاي توسعه كشور می باشد .در چارت زیر نقشه ارتقاء سالمت بصورت شماتیک و
پیشنهادي ارائه گردیده است كه میتواند با توسعه و تبیین آن راهکار هاي اجرائی تدوین گردد.
چارت زیر نقشه راه ارتقاء سالمت را نشان میدهد( :عکس در صفحه بعد قرار دارد)

تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 .1سی و یکم فروردین ماه –  .1مقدمه اي بر نگاه دینی به سالمت  .2 -مرور برنامه هاي سال 1401
تهیه کننده :مهدي میالد

