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دستور جلسه:
تجربيات دانشگاه علوم پزشكي تهران در اجتماعي كردن سالمت
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
در جلسه مورخ  62خرداد ماه گروه علمي "ارتقا سالمت" ،جناب آقاي دكتر عبدالرحمان رستميان ،استاد دانشگاه علوم پزشكي
تهران سخنراني خود را با عنوان " تجربيات دانشگاه علوم پزشكي تهران در اجتماعي كردن سالمت" ايراد نمودند  .خالصه اي از
موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير مي باشد.
چند نمونه از اقدامات اجتماعي سازي نظام سالمت در دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاسيس خانه هاي مشاركت استان و محله (در مناطق ۰۱و۰۱تهران)
در خانه مشاركت استان ،نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد سالمت (سمن ها) فعال در استان ،همكاري مي كنند كه ارتباط
سمن ها با يكديگر و با بدنه دانشگاه امكان پذير مي شود .به همين منظور ،در دانشگاه جلسات منظمي با حضور نمايندگان
سمن ها و اعضا هيئت علمي براي آموزش و توانمندسازي در مورد مباحث مورد نياز اين سمن ها ازجمله افزايش فعاليت
فيزيكي ،دانش تغذيه مناسب ،كاهش عوامل خطر سالمت ،ارتقا سطح سواد سالمت برگزار مي گردد .
خانه هاي مشاركت محله با مشاركت مردم ،حضور افراد داوطلب منطقه و راي گيري بين خود براي انتخاب رئيس خانه
مشاركت شكل مي گيرند .حكم رييس خانه مشاركت محله توسط فرماندار صادر شده و مجموعه اي از اقدامات سازمان
يافته و شناسنامه دار انجام مي شوند.
چند نمونه اقدامات خانه مشاركت منطقه ۰۱به شرح زير مي باشند.
 .۰شناسايي و حمايت از افراد و خانوادههاي نيازمند با تامين بسته هاي معيشتي و ارتباط با آسيب ديدگان كرونا.
 .6تهيه تابلت براي دانش آموزان از طريق خيرين.
 .3تهيه دستگاه اكسيژن ساز براي بيماران نيازمند اكسيژن در كرونا.
 .4همكاري با شبكه و پل ارتباطي با اصناف محل و مردم براي انتقال پيامهاي بهداشتي ،همكاري در فاصله گذاري
اجتماعي ،نصب بنرها و..
 .5ارتباط اعضاي خانه مشاركت با مسئولين فرمانداري ،شهرداري و سازمانها براي حل مشكالت و ارتقا سالمت اجتماعي
منطقه از جمله زيباسازي اماكن و رنگ آميزي با كمک هنرمندان داوطلب ،تامين روشنايي معابر با ارتباط با مسئولين
و تالش جهت رفع نيازهاي منطقه .
 .2اقدام مهم خانه مشاركت ،تقويت هردو بازوي اجتماعي سازي سالمت بوده است .به شكلي كه مشاركت مردم محله و
همكاري بين بخشي را به شكل نظام مند تقويت و فعال كرده و پل ارتباطي بين مردم و سازمانها و ادارات محله برقرار
شده است.
 .۱همراهي خوب همكاران و كارشناسان شبكه با خانه مشاركت براي برطرف كردن نيازهاي منطقي كه از طرف مردم،
توسط خانه مشاركت درخواست مي شود و اقدامات بهداشتي شبكه با كمک مردم و خانه مشاركت ،وسيع تر و بهتر
صورت مي گيرد .به عبارت ديگر ،مشاركت فعال مردمي كه توسط مردم و با حمايت فني شبكه انجام مي شود ،نتايج
پايدارتري داشته و مردم خود را صاحب فرايند مي دانند .
اقدامات ديگر اجتماعي سازي در دانشگاه

پروژه بيمارستان هاي ارتقا دهنده سالمت كه ضمن درمان بيماران ديابتي در يكي از بيمارستانها ،با كمک انجمن مددكاري
و انجمن ديابت براي بيماران نسخه اجتماعي اجرايي مي گردد .به عبارتي،براي بيماران عالوه بر كسب توانمندي علمي و
مهارتي الزم براي مراقبت از خود ،نسخه اجتماعي با كمک انجمنهاي علمي و حمايتي در صورت نياز اجرا مي شود.
)ECD (Early child development

پروژه رصد رشد و تكامل كودكان با كمک مادران :در اين طرح به مادران در مورد رشد و تكامل فرزندان آموزش داده مي
شود .تاكنون بيش از  ۰۰۱۱مادر آموزش داده شده اند تا با توانمندسازي خانواده ،در صورتي كه كودک مشكلي از نظر روند
رشد داشته باشد ،به موقع در سطوح تعريف شده شبكه ارجاع گردد .در اين طرح ،مركز تحقيقات رشد كودكان دانشگاه،
گروههاي تخصصي كودكان ،ارتقا سالمت ،مامايي و كارشناسان شبكه همكاري دارند و به اين ترتيب ،دانشگاه مي تواند در
پيشگيري از اختالالت رشد كودكان تاثيرگذار باشد .
امتياز اجتماعي براي دانشگاهيان
در دانشگاه ،جهت ارتقا شاخص هاي سالمت منطقه تحت پوشش ،براي اساتيدي كه مسئوليت پذير بوده و در مشاركت هاي
اجتماعي فعال مي باشند ،امتياز فرهنگي به عنوان تقدير و قدرداني در نظر گرفته مي شود .ازجمله اين فعاليت ها ميتوان
به موارد زير اشاره نمود :همكاري اساتيد با شبكه ،خانه مشاركت شهرداري ،آموزش و پرورش و هر اقدام داوطلبانه و
جهادي ديگر كه در جهت ارتقا سالمت جامعه باشد.
شكل گيري سمن هاي سالمت با كمک اساتيد،كاركنان و دانشجويان با مردم عالقمند و بيماران و خانواده هاي آن ها يكي
از عملكردهاي دانشگاه است .
در برنامه هاي آينده نيز افزايش سمن هاي سالمت ،به ويژه با محوريت موضوعي بيماريهاي شايع موردنظر مي باشد .در
سال هاي گذشته چندين سمن به منظور انجام فعاليت هايي ازجمله ثبت و شناسايي بيماري و توانمندسازي بيماران براي
مراقبت از خود و برطرف كردن نيازهاي اجتماعي با كمک افراد توانمند جامعه ،تاسيس گرديده است .به عنوان مثال انجمن
CFبا مركزيت بيمارستان مركز طبي كودكان و اساتيد ريه كودكان كه منشا خير براي اين گروه از بيماران شد.
كارگروه مسئوليت پذيري در دانشگاه(University Social Responsibility) ،يا USR
هر دانشگاهي بايد پاسخگوي شاخص هاي سالمت منطقه تحت پوشش خود باشد .اين كارگروه در دانشگاه و بعضي از
دانشكده ها فعال شده و از طريق معاونت بهداشتي ،در گروههاي علمي مورد نياز در محيط و منطقه تحت پوشش حضور
مي يابند .دانشگاه ظرفيت بزرگي دارد كه هنوز درصد كمي از اين ظرفيت به كار گرفته شده است.
آموزش ،به كارگيري و حفظ داوطلبين
در كرونا اقدامات موثري توسط داوطلبين درون دانشگاهي و بيروني با به كارگيري هزاران نفر انجام شد .رزومه اجتماعي
داوطلبين همانند بعضي كشورهاي ديگر در دانشگاه در حال تهيه بوده و برنامه هاي حفظ اين داوطلبين مدنظر مي باشد .
سمپوزيوم و جشنواره خودمراقبتي و آموزش به بيمار  ،نهمين دوره خود را مي گذارند كه در روز خود مراقبتي دنيا كه ايران
هم جز اين شبكه شده ،برگزار مي گردد و بر نقش و اهميت خودمراقبتي و پيشگيري در جامعه تاكيد دارد.
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 63 .۰تير ماه ،راهكارهاي پيشنهادي براي چالشهاي مرتبط با نظام سالمت

