سالمت وعوامل اجتماعی تعیین کننده ان
راهکار اصلی گسترش سالمت و
ایجاد فرصتی منصفانه برای همه

برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران :این
برنامه مشتمل بر  9فصل با  235ماده و  192تبصره می باشد .در میان این 9
فصل ،در فصل 3؛ فصل اجتماعی ،به مقوله سالمت و بیمه سالمت اشاره
گردیده است .در این برنامه در مواد 39 ،38 ،37 ،36 ،35، 34و  41مستقیماً
بر عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر سالمت و عدالت در سالمت اشاره و در مواد
دیگر  32،33این موضوع به طور غیر مسقیم مورد اشاره قرار گرفته است.



عدالت در سالمتq u ity In H e a lth ) :

(E



در هر سیستم اجتماعی ,سیاسی و نیز در هر موقعیت جغرافیايی  ,تفاوت هايی در وضعیت سالمت گروه
های مختلف اجتماعی به چشم می خورد ,حتی در نواحی مختلف يک کشور نیز اين قبیل تفاوت ها
مشهود می باشد.شواهد زيادی گويای اين مطلب است که گروههای محروم تر عمر کوتاهتری دارند.



در يکی از محروم ترين نواحی شهر گالسکو در کشور بريتانیا  ,امیدزندگی مردان  54سال است,در
حالیکه در بهره مندترين ناحیه همان شهر امیدزندگی  82سال می باشد.



امید زندگی در اساتید دانشگاهی فرانسه  9سال بیشتر از کارگران می باشد.
در اسپانیا میزان مرگ و میر کودکان خانواده های کار گری روستايی  2برابر کودکان خانواده هايی
است که والدينشان مشاغل تخصصی دارند.



در فنالند  %42مردمی که از بیماری های مزمن رنج می برند در گروه های پايین تر درآمدی قرار دارند
در صورتیکه  %18افراد با درآمد باال با اين قبیل بیماريها دست به گريبانند.



بنابراين می توان گفت که يک گراديان اجتماعی در سالمت وجود دارد که از باال به پايین طیف
اجتماعی –اقتصادی در حرکت است وهر طبقه از طبقه پايین تر خود از وضعیت سالمت بهتری
برخوردار است.



معنای عدالت در سالمت:

سوال مطرح اين است که کدامیک از تفاوت های سالمت اجتناب ناپذير و کدامیک غیر ضروری و
نامنصفانه می باشند .در کل  7تعیین کننده اساسی در زمینه تفاوت های وضعییت سالمتی قابل شناسايی
است:
 (1تفاوت طبیعی و بیولوژيک
 (2اتخاذ آزادانه رفتارهای مخرب سالمت مانند سیگار کشیدن
 (3مزايای گذرای سالمت يک گروه نسبت به گروه ديگر در زمانیکه اين گروه اولین گروهی بوده اند که
يک رفتار ارتقاء دهنده سالمتی را اتخاذ نموده اند
 (4رفتارهای مخرب سالمت در جايی که امکان انتخاب شیوه های زندگی شديدا محدود شده است.
 (5مواجهه با شرايط زندگی وکاری نا سالم واسترس زا
 (6دسترسی ناکافی به خدمات ضروری سالمت ونیز خدمات عمومی
 (7انتخاب طبیعی يا فعالیت های اجتماعی مرتبط با سالمت که مسبب سوق دادن افراد ضعیف به طبقات
پائین تر اجتماعی می گردند
برسی ها نشان می دهند که از بین موارد هفت گانه فوق موارد  1تا  3بطور طبیعی بعنوان بی عدالتی در
سالمت طبقه بندی نمی شوند





همان طور که در قبل نیز به ان اشاره شد ,قضاوت در خصوص مو قعیتهايی که نا عادالنه
هستند از مکانی به مکان ديگر و از زمانی به زمان ديگر متفاوت است ,اما معیار مورد استفاده
در اين موارد درجه قدرت انتخاب می باشد.در جايی که مردم هیچ قدرت انتخابی در
خصوص شرايط کاری وزندگی خود ندارند ويا قدرت بسیار کمی دارند ,بیشتر احتمال دارد
که تفاوت های سالمت منتج شده ناعادالنه در نظر گرفته شوند تا آن دسته از مخاطراتی که
توسط خود افراد بصورت داوطلبانه وآزادانه انتخاب شده اند.
عدالت در سالمت داللت بر اين مطلب دارد که هر کسی بطور ايده ال  ,بايد فرصت عادالنه
ای برای دستیابی به ظرفیت کامل سالمت خود داشته باشد و واقع بینانه تر اينکه هیچ کسی
نبايد از بدست آوردن اين ظرفیت ها محروم گردد.

بنیاد راکفلر مدل” ”p r o g r e s sرا تدوين نموده است که برخی از عواملی را
که می تواند بر بی عدالتی های سالمت داللت نمايد را نشان می دهد.
 :Pمحل اقامت” :”p la c e o f r e s id e n c eتفاوت های بین شهر وروستا,گروههای منطقه
ای,پايتخت در مقابل ساير مناطق و بخش های ديگر شهر ها (محله های پر جمعیت وکثیف شهر
در مقابل مرکز شهر)
 :Rنژاد” :”r a c eتفاوت در آسیب پذيريهای اجتماععی بر اساس قومیت,نژاد و وابستگی های
قومی مردم
 :Oشغل“  :“o c c u p a tio nآسیب پذيريهای در آمدی.
 :Gجنسیت”  :”g e n d e rاغلب نشاندهنده آسیب پذيری های ناشی از قوانین و هنجارهای مرتبط
با جنسیت می باشد.
 :Rمذهب” :”r e lig io nانفکاک هايی که بر اساس گروههای مذ هبی وجود دارد خود می تواند
نشان دهنده آسیب پذيری اجتماعی گروههای جمعیتی خاصی باشد.
 :Eتحصیالت”  :”e d u c a tio nسطح تحصیالت می تواند مرتبط با وضعیت سالمت افراد باشد.
 :Sوضعیت اقتصادی اجتماعی ” “s o c io e c o n o m ic s ta tu sآسیب پذيريهای
درآمدی به وضوح با وضعیت سالمت افراد مرتبط هستند
 :Sسرمايه اجتماعی ”“s o c ia l c a p ita lارتباطات موجود در داخل جامعه می تواند تاثیر
بزرگی بر سالمت اعضاء آن جامعه داشته باشد.

عدالت در مراقبت سالمت:
به
 دسترسی مساوی برای نیاز مساوی به خدمات مراقبتی در دسترس
 بهره مندی مساوی برای نیاز مساوی
 کیفیت مساوی خدمات مراقبتی برای همه
اطالق می گردد.
نا برابری در دسترسی زمانی به وجود می ايد تسهیالت سالمتی به صورت نامناسب توزيع شده
باشد ودر مناطق شهری ونواحی رونق يافته تجمع منابع وجود داشته باشد در حالیکه کمبود
آنها در مناطق محروم کامال مشهود باشد .از آنجا که جوامع محروم وضعیت سالمت
نامطلوبی دارند اين قبیل توزيعات نا برابر به معنای دسترسی حداقل به خدمات پزشکی در
جايی که بیشترين نیاز وجود دارد خواهد بود که اين قانون مراقبت معکوس (law care
)inverseنامیده خواهد شد.
درصورتی که منابع يک کشور منحصرا صرف خدمات پزشکی با تکنولوژی باال,که فقط
جوابگوی نیاز بخش کمی از جمعیت نیز می باشدگردند,امکانات کمی برای برقراری
خدمات سالمت,که مفید به حال جمعیت زيادی نیز می باشد,باقی خواهد ماند.

اصولی برای اقدام:











از آنجايی که شرايط زندگی و کاری,تعیین کننده اکثر بی عدالتی های موجود محسوب می
شوند سیاست های عدالت بايد بر روی بهبود شرايط زندگی وکاری توجه نمايندودر صدد رفع
اين بی عدالتی ها باشند.
به خوبی پذيرفته شده است که تعیین کننده های بی عدالتی در بخش های مختلفی پراکنده می
باشند.بنا براين الزم است که در سیاست گذاری ها به همه بخش های مرتبط توجه شود و تاثیرات
احتمالی سیاست ها برسالمت ,خصوصا برسالمت آسیب پذيرترين گروهها در اجتماع ارزيابی
گردد وسپس بر اساس آن سیاست ها هماهنگ گردند.
سیاست های عدالت در سالمت بايد بیشتر به سمت قادر نمودن مردم به اتخاذ شیوه های زندگی
سالم تر و کاهش شکاف بین فقیر و غنی هدايت گردند.
اقدام در اين عرصه تعهد واقدام سیا ستگذاران,تصمیم گیرندگان,دولت و کلیه بخشها ,تشکیالت
مدنی ونیز مردم در تمام سطوح می باشد.
اقدام در زمینه کاهش بی عدالتی ها نیازمند گردآوری اطالعاتی در زمینه وسعت واقعی مشکل
دارد.
بايد مد نظر داشت که حل مشکالت موجود در عرصه عدالت در سالمت فقط با اقدامات يک
وزارتخانه يا بخش امکان پذيز نمی باشد,بلکه بايد در تمام سطوح اين قبیل اقدامات صورت
پذيردوهر يک از شرکاء در زمینه رفع چالش های آتی مساعدت نمايند.










تاريخچه عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت :

از قديم االيام وضیت اقتصادی -اجتماعی بر سالمت انسان موثر شناخته شده
است وبرای اکثر مردم جهان وضعیت سالمت در درجه اول با میزان پیشرفت
اقتصادی-اجتماعی يعنی درآمد سرانه ،سطح
آموزش،تغذيه،اشتغال،مسکن،نسبت سرباری،بعد خانوار،میزان افزايش
جمعیت و ...تعیین می شود.
خوشبختانه امروزه موضوع سالمتی در الويت دستور کار توسعه بین المللی
قرار دارد و نابرابری های سالمتی مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته
است.
در حال حاضر اين امکان بوجود آمده است که سطح سالمت در جوامع کم
درآمد،محروم واسیب پذير افزايش يابد  .اما اين به شرطی امکان پذير است
که به علل واقعی مشکالت سالمتی توجه شود.
قدرتمند ترين اين علل شرايط اجتماعی که مردم در آن زندگی وکار می
کنندواز آنها به عنوان عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت ( )SDHياد
میشود.

ريشه های نگرش اجتماعی به سالمت:


ردولف ويرشومی پرسد که“:آيا نمی توانیم ردپای همیشگی بیماريهای توده مردم را در اجتماع ببینیم“
تحقیقات اپیدمیولويک ثابت کرده است که عوامل اجتماعی در بهبود سالمت توده مردم اهمیت داشته
است.



تجزيه وتحلیل ها مشخص کرده است در اغلب مواردی که کاهش چشمگیری در مرگ ومیر ناشی از
بیماريهای عفونی مثل سل رخ داده,نقش تغیرات حاصله در سبد غذايی وشرايط زندگی بیماران کمتر
ازتوسعه درمانهای طبی نبوده است.



اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ,که پیش نويس آن در سال  1946تهیه شد,اين حقیقت را مطرح می
کند که بنیانگذاران آن قصد داشته اند هم گام با مقابله با چالش های فرا روی مراقبت های پزشکی
ودرمان های موثر  ,به ريشه های اجتماعی مشکالت سالمتی نیز توجه ويژه نمايند .در اين اساسنامه
,سالمتی به عنوان ”حالت رفاه کامل جسمی,روانی واجتماعی ونه فقط نبود بیماری“تعريف شده است.
در سال های  1950برمبارزه با بیماريهای خاص تاکید شد .از جمله ويژگی های عمده در بهداشت
عمومی اين دوره افزايش برنامه های عمودی برای مبارزه با بیماری هايی مثل ماالريا ,آبله وسل بود .با
وجود اينکه اين برنامه ها در کنترل بیماری ها مفید بودند ولیاين برنامه ها نقش عوامل اجتماعی را در ا
يجاد بیماريها ناديده می گرفتند.





سالهای  1960تا آغاز دهه  70زمان پیدايش راهکارهای جامعه نگر بود.برای اولین بار برنامه هايی بنام
برنامه های سالمت جامعه نگر )(CBHPتدوين گرديدند.



در آغاز دهه  1970شواهد نشان دادند که راهکارهای مبتنی بر فناوری در زمینه مراقبتهای بهداشتی در
جهت ارتقاء سالمت عمومی در بسیاری از کشورها ی در حال توسعه با شکست مواجه شده است ,در
حالیکه اجرای برنامه های جامعه نگر در بسیاری از مناطق بسیار فقیر نتايج خوبی داسته است.در همان
سال سازمان جهانی بهداشت و يونیسف مشترکا گزارشی مبنی برانتخاب راهکارهای جايگزين برای
مقابله بانیازهای اساسی سالمت وبهداشت در کشورهای در حال توسعه انتشار دادند.اين گزارش
برنقايص برنامه های عمودی در مبارزه با بیماری که مبتنی برمشکالت فن آوری بود وعوامل اجتماعی
را ناديده می گرفت تاکید می کرد.اين گزارش حاکی از آن بود که عوامل اجتماعی مثل فقر ,کمبود
مسکنوفقدان آموزش مناسب ريشه های واقعی علل مرگ ومیر در کشورهای در حال توسعه هستند.



در کنفرانس بین المللی آلماآتا قزاقستان در سپتامبر 1978بیانیه سالمت برای همه ) (HFAتا سال
 2000با اتکا بر مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان وسیله کار اعالم گرديد.



از نیمه دهه  1980عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت )(SDHنیز در تحقق پیدا کردن جنبش
ارتقاءسالمت اهمیت پیدا کردند.نخستین کنفرانس بین المللی ارتقاء سالمت در اوتاوا در ماه نوامبر
 1986برگزار شد ومنشور  8عامل موثر وکلیدی ”پیش نیاز سالمت را تعین نمود.

اين پیش نیازها عبارت بودند از:
.1

صلح

.2

سرپناه

.3

آموزش و پرورش

.4

مواد غذايی

.5

درآمد

.6

اکوسیستم دارای ثبات

.7

منابع پايدار

.8

عدالت اجتماعی و برابری

بديهی است که اين گستره وسیع از توانمند سازی بنیادين نمی توانست تنها از عهده بخش بهداشت و
سالمت برآيد بلکه به اقدامات هماهنگ میان بخش های مختلف دولتی,سازمان های داوطلب ,بخش
خصوصی و رسانه ها نیاز داشت.
از نیمه دهه  1980عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت )(SDHنیز در تحقق پیدا کردن جنبش ارتقاء
سالمت اهمیت پیدا کردند





در سال  2003لی جانگ ووک با اعالم برنامه کاری خود به نام ارتباط مجدد با ارزش های
”سالمت برای همه“ به مدير کلی سازمان جهانی بهداشت منصوب شد.ايشان در پنجاه وهفتمین
مجمع جهانی بهداشت در ماه می  2004اعالم کرد که سازمان جهانی بهداشت تمايل دارد که
کمسیونی جهانی را در ارتباط با عوامل موثر بر سالمتی ايجاد کند,تا از اين طريق دستور کاری
برای برقراری عدالت وتقويتحمايت سازمان از کشورهای عضو,در جهت اجرای راهکارهای
جامع به منظور حل مشکالت بهداشت و سالمت وريشه های اجتماعی و زيست محیطی آن گام
بردارد.
در قرن  21نقش سازمان جهانی بهداشت در جهت ارتقاء عملکردها در حیطه عدالت در سالمت و
ابعاد اجتماعی آن متحول شد.

هدف کلی از طرح عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت:
ايجاد عدالت وبرابری در عرصه های مختلف سالمت با توجه به نیازهای هر فرد

اهداف اختصاصی کمیسیون عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت:
(1
(2

(3

(4

(5

جمع آوری شواهد در زمینه عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت
کمک به تصمیم گیران برای استفاده از شواهد عوامل اجتماعی جهت ارتقاء سالمتی
همگان
تقويت انگیزه در زمینه اقدام در خصوص عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت و توسعه
درک وديدگاه مشترک از اولويت های اين برنامه در میان ارگان های مرتبط
افزايش برنامه های جاری که تاثیر مثبتی برتعیین کننده های اجتماعی سالمتی و نابرابری
دارند.
اجرای اقدامات جامع اصالحی به منظور در الويت قرار دادن موضوع سالنتی در سیاستهای
کلی و همکاريهای بین بخشی

ارتباط عوامل اجتماعی و پیامدهای سالمت:
ذيال به برخی از اين عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت اشاره گرديده است.

گراديان اجتماعی :
شرايط اقتصادی-اجتماعی برسالمتی تاثیر گذار می باشد.افراديکه در طبقه پايین اجتماعی قرار
گرفته اندحداقل دو برابر ساير افراد دچار بیماريهای جدی ومرگ زودرس می شوند

شرايط دوران ابتدايی زندگی:
اثرات يک شروع خوب در زندگی ,يعنی حمايت مناسب از مادران وفرزندان برای يک عمر
باقی خواهد ماند.پژوهش ها نشان می دهند که پايه سالمت دوران بزرگسالی ريشه در دوران
کودکی و قبل از تولد دارد.

انزوای اجتماعی:
فقر,محرومیت وانزوای اجتماعی تاثیر مهمی بر سالمتی دارند.انزوای اجتماعی همچنین ممکن
است به دلیل نژاد پرستی,تبعیض,بدنامی وبیکاری نیز بوجود آيد .اين شرايط مردم را از
حضور در جلسات آموزشی ,يادگیری و دسترسی به خدمات باز می دارد وبر سالمتی افراد
تاثیر گذار خواهد بود.

کار:
وضعیت روانی –اجتماعی محیط کار يکی از تعیین کننده های بسیار مهم سالمت محسوب می
گردد.امنیت شغلی باعث افزايش سالمتی می شود.شواهد نشان می دهد افراد بیکار و خانواده
هايشان به طور قابل توجهی در معرض مرگ زودرس می باشند.
حمايت اجتماعی :
حمايت و روابط خوب اجتماعی سهم چشمگیری در سالمت دارند.تعلق به يک شبکه اجتماعی
از جامعه و الزامات متقابل موجب می شود تا افراد احساس محبت,دوستی,احتراموارزش
نماينداين امر اثر حفاظتی بر سالمتی دارد.
اعتیاد:
وابستگی افراد به الکل ,موادمخدروسیگار ارتباط نزديکی با عاليم معیوب اقتصادی-اجتماعی
دارد.
غذا :
رژيم غذايی خوب و مناسب برای ارتقاء سالمتی از ضروريات محسوب می شود.

 ساختار اجرایی اندازه گيري شاخص هاي عدالت در سالمت:

 به استناد تصمیم نامه شماره  241099/45897مورخ  25/10/89هیئت محترم
وزيران در خصوص  52شاخص عدالت در سالمت در کشور و نظارت بر
اجرای اين تصمیم نامه ،ساختار اجرايی ذيل ابالغ می گردد.
 به منظور حفظ وارتقای عادالنه سالمت آحاد مردم کمیته استانی شاخص
های عدالت در سالمت و کارگروه فنی با ترکیب ذيل در استان تشکیل می
گردد.



ساختار اجرایی اندازه گيري شاخص هاي عدالت در سالمت
به استناد تصمیم نامه شماره  241099/45897مورخ  25/10/89هیئت محترم وزيران در خصوص 52
شاخص عدالت در سالمت در کشور و نظارت بر اجرای اين تصمیم نامه ،ساختار اجرايی ذيل ابالغ
می گردد.



اعضاي كميته استانی شاخص هاي عدالت در سالمت:



رئيس كميته استانی  :ريیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی



نايب رئیس :معاون بهداشتی دانشگاه



دبیر( :با نظر رئیس دانشگاه با توجه به توانمندی های افراد تعیین می شود)



رئیس /معاون (اداره کل  /مديريت /سازمان  /شرکت ) :استانداری ،آموزش وپرورش ،اوقاف وامور
خیريه ،ثبت احوال ،پزشکی قانونی ،بهزيستی ،تربیت بدنی ،تبلیغات اسالمی ،آب و فاضالب  ،تعاون
کار ورفاه اجتماعی  ،شهرداری ،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی  ،محیط زيست ،بیمه
سالمت ايرانیان



شرح وظایف كميته استانی:








جلب حمايت مسئولین وسازمانهای های مختلف وايجاد هماهنگی میان سازمانها وادارات
جهت اندازه گیری شاخص های عدالت در سالمت
تشکیل کارگروه های فنی در صورت نیاز
تبیین وظايف ادارات و دستگاه های مختلف به منظور اندازه گیری شاخص های عدالت در
سالمت دراستان
مديريت ونظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی واجرايی
تدوين برنامه های راهبردی و عملیاتی وکاربست نتايج به منظور مداخالت الزم جهت
کاهش بی عدالتی ها
بررسی پیشنهاداتی که از کارگروه ها به کمیته ارسال می گردد
تامین منابع مورد نیاز از جمله اعتبارات الزم



 كارگروه فنی كه درنقش دبيرخانه كميته اندازه گيري
شاخص هاي عدالت در سالمت انجام وظيفه می نمایند با
اعضای ذيل تشکیل می گردد:
 مسوول کار گروه فنی ( با نظر ريیس دانشگاه با توجه به توانمندی های
افراد تعیین می شود)
 نماينده معاونت بهداشتی
 نماينده معاونت درمان
 نماينده آمار استانداری
 نماينده معاونت توسعه ومنابع

نام گروه

نام شاخص

گروه بروز و شیوع بیماری ها و

میزان مرگ ناشی از بیمای های

حواد ترافیکی

عروق کرو نر
بروز ديابت
بروز سل
بروز حواد ترافیکی
بروز حواد غیر ترافیکی

دبیر گروه :واحد بیماريها

بروز تمام سرطان ها
میزان شیوع استئوپروز در زنان
 45تا  65سال
میانگین DMFTدر جمعیت
 12سال

متولیان احصای شاخص
 گروه بیماری ها
 اداره ثبت احوال
 گروه گسترش
 مرکز مديريت حواد و
فوريت های پزشکی
 پزشکی قانونی
 اداره تعاون ،کارورفاه
اجتماعی
 آموزش و پرورش
 معاونت درمان
 بهداشت دهان و دندان

نام گروه

نام شاخص

گروه کارشناسی بررسی وثبت

میزان مرگ اطفال زير يک

مرگ وتولد

سال
میزان مرگ نوزادان
میزان مرگ کودکان زير 5
سال

دبیر گروه :واحد آمار

متولیان احصای شاخص
 سازمان ثبت احوال
 گروه بهداشت
خانواده
 گروه گسترش
 مرکز آمار

میزان مرگ مادران

استانداری

امید زندگی در بدو تولد

 پزشکی قانونی

میزان باروری در زنان همسر
دار زير  18سال وباالی 35
سال

 معاونت درمان

نام شاخص

نام گروه

متولیان احصای شاخص

گروه دسترسی وبهره مندی از

دسترسی به خدمات عمومی

 گروه گسترش

خدمات سالمت

سالمت

 معاونت درمان

دسترسی به خدمات تخصصی

 مرکز آمار

سالمت

 اداره کل بیمه سالمت

بهره مندی از مراقبت های اولیه
سال متی
دبیر گروه :واحد گسترش

نسبت خانوارهای تحت پوشش
به تعداد رابطین بهداشتی

نام گروه

گروه تغذيه و رشد
دبیر گروه :واحد تغذيه

نام شاخص

شیوع کم وزنی در کودکان زير 

 5سال
شیوع اضافه وزن درسنین  15تا 

 65سال
تغذيه انحصاری با شیر مادر در 

کودکان تا  6ماهگی

شیوع تولد نوزادان با وزن کم
هنگام تولد
فعالیت فیزيکی
سرانه فضای اصلی ورزشی

متولیان احصای شاخص

گروه تغذيه
گروه سالمت خانواده
مرکز آمار
سازمان ثبت احوال
معاونت درمان
گروه بیماريها
اداره ورزش وجوانان

نام گروه

گروه اقتصادي ،اجتماعی و بيمه
سالمت

نام شاخص

متوليان احصاي شاخص


نرخ با سوادي
نرخ خالص ثبت نام در 

آموزش ابتدایی
نرخ خالص ثبت نام

كودكان  5سال تمام در

آموزش پيش دبستانی
نرخ ماندگاري تا پایان
دوره دبستان

دبير گروه :واحد گسترش



تعداد مساجد وتکایا

خط فقر مطلق



خط فقر شدید
درصد بيکاري
سهم هزینه هاي سالمت
در هزینه هاي غير
خوراكی خانوار
درصد بيکاري
پوشش بيمه پایه
پوشش بيمه تکميلی
درصد شركت در
انتخابات مجلس




آموزش وپرورش
مركز آمار
سازمان ثبت
احوال
سازمان بهزیستی
دفتر مطالعات
اجتماعی وفقر
زدایی استانداري
اداره كل تعاون
كار و رفاه
اجتماعی
اداره كل بيمه
سالمت
سازمان اوقاف و
امور خيریه
سازمان تبليغات
اسالمی

نام گروه

نام شاخص

گروه سالمتی بروز اختالالت خفيف روانی 

اجتماعی,روان بروز بيماري شدید روانی
بهره مندي از خدمات
ي و اعتياد


درمان اعتياد

بروز اقدام به خودكشی
دسترسی معلولين متوسط و
شدید به خدمات توانبخشی
درصد زنان سرپرست خانوار
كه از حمایت هاي اجتماعی
دبير گروه:
واحد بهداشت برخردارند
شيوع مصرف فراورده هاي
روان
تنباكو
بروز سوء مصرف مواد

متوليان احصاي شاخص
واحد بهداشت روان
بهزیستی
پزشکی قانونی
كميته امداد
معاونت درمان

نام شاخص
نام گروه
گروه سالمت محيط دسترسی به شبکه عمومی آب 
دبير گروه :واحد آشاميدنی
بهداشت
محيط درصد موارد مطلوب نمونه هاي آب 

وحرفه اي
آشاميدنی از نظر باكتریولوزیک


درصد خانوارهایی كه از سيستم دفع

فاضالب بهداشتی برخوردارند
درصدخانوارهایی كه
بهداشتی برخوردارند

از

توالت

بروز حوادث مرتبط به كار به تفکيک
كشنده وغير كشنده
سرانه فضاي سبز موجود
درصد روزهاي سال كه طبق تعریف
هواي پاک دارند

متوليان احصاي شاخص
واحد بهداشت محيط و حرفه
اي
شهرداري
سازمان حفاظت محيط زیست
شهرداري
اداره كارو امور اجتماعی
مركز امار

وظايف ادارات:


معرفی نماينده ثابت جهت شرکت در جلسات و کمیته ها.
اطالع رسانی وتاکید به تمامی واحدهای تحت امر در شهرستانها جهت همکاری و شرکت
فعال در کمیته های شهرستانی.



اقدام در خصوص جمع آوری شاخص های محوله به هر اداره.
ادرات الزم است بعد از احصاء شاخصها بسته سیاستی اجرايی خود (مشتمل بر اهداف
کمی،اقدامات اجرايیومنابع مورد نیاز) برای ارتقاء به میانگین کشوری را به کمیته استانی ارائه
نمايند.
مشارکت در طراحی نظام جمع آوری آمار و اطالعات برای شاخص هايی که نیاز به تولید
آمار دارند.
ارائه گزارشات فصلی الزم به کمیته استانی.
ارايه پیشنهادات ارشادی در راستای ارتقاء کیفیت برنامه










اداره

شاخص هاي مربوطه

آموزش و پرورش

میانگین ،DMFTنرخ با سوادی در گروه سنی  15تا  49سال ،نرخ خالص ثبت نام در آموزش ابتدايی،نرخ خالص
ثبت نام کودکان  5سال تمام در آموزش پیش دبستانی،نرخ ماندگاری تا پايان دوره دبستان

استانداری(مرکز آمار)

امید زندگی در بدو تولد،بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد،درصد خانوارهايی که از سیستم دفع فاضالب
صحیح برخودارند،میزان باور اختصاصی سنی،نرخ باسوادی در گروه سنی  15تا  49سال،نرخ خالص ثبت نام در
آموزش ابتدايی،نرخ خالص ثبت نام کودکان  5سالتمام در آموزش پیش دبستانی ،درصد زنان سرپرست خانوار
که از حمايت های اجتماعی برخوردارند،بروز سوء مصرف مواد،خط فقر مطلق،خط فقر شديد،سهم هزينه های
سالمت در هزينه های غیر خوراکی خانوار،درصد شرکت در انتخابات مجلس،خط فقر شديد،خط فقر مطلق

بهزيستی

بروز اقدام به خود کشی،بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد،نرخ خالص ثبت نام کودکان  5سال تمام در آموزش
پیش دبستانی،بروز معلولیت به تفکیک متوسط تا شديد،دسترسی معلولین به خدمات توانبخشی ،درصد زنان
سرپرست خانوار که از حمايت های اجتماعی برخوردارند ،بروز سوء مصرف مواد،

بیمه سالمت

دسترسی به خدمات عمومی سالمت ،دسترسی به خدمات تخصصی سالمت ،پوشش بیمه پايه،پوشش بیمه مکمل

پزشکی قانونی
ثبت احوال

بروز حواد ترافیکی ،بروز حواد غیر ترافیکی ،بروز اقدام به خودکشی ،بروز حواد مرتبط به کار
میزان مرگ اطفال زير يک سال ،میزان مرگ نوزادان ،میزان مرگ کودکان زير  5سال ،میزان مرگ مادران،
میزان مرگ ناشی از بیماريهای عروق کرونر ،امید زندگی در بدو تولدمیزان باروری اختصاصی سنی ،نرخ خالص
ثبت نام در آموزش ابتدايی ،نرخ خالص ثبت نام کودکان  5سال تمام در آموزش پیش دبستانی،

اداره

شاخص هاي مربوطه

آب و فاضالب

دسترسی به شبکه عمومی آب ،درصد موارد مطلوب نمونه های آب از نظر باکتريولوژيک،
درصد خانوارهايی که از سیستم دفع فاضالب صحیح برخوردارند

شهرداری

درصد خانوارهايی که از سیستم دفع فاضالب صحیح برخوردارنددرصد خانوارهايی که دارای
توالت بهداشتی می باشند ،سرانه فضای سبز موجود ،درصد روزهای سال که طبق تعريف هوای
پاک دارند

تربیت بدنی

فعالیت فیزيکی ،سرانه فضای اصلی ورزشی

محیط زيست

درصد روزهای سال که طبق تعريف هوای پاک دارند

مديرت حواد و فوريت های
پزشکی

بروز حواد ترافیکی ،بروز حواد غیر ترافیکی

اوقاف و امور خیريه

تعداد مساجد ،تکاياو حسینه های موجود

تبلیغات اسالمی

تعداد مساجد ،تکاياو حسینه های موجود

معاونت درمان

دسترسی به خدمات تخصصی سالمت ،شیوع تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد،بهره مندی از
خدمات درمان اعتیاد ،بروز سوء مصرف مواد

اداره

شاخص هاي مربوطه

کمیته امداد

درصد زنان سرپرست خانوار که از حمايت های اجتماعی برخوردارند ،پوشش بیمه
پايه

ستاد مبارزه با مواد مخدر
کار و امور اجتماعی

بروز سوء مصرف مواد
بروز حواد مرتبط با کار ،خط فقر مطلق ،خط فقر شديد ،درصد بیکاری  ،پوشش بیمه
پايه  ،پوشش بیمه مکمل

واحد هاي معاونت بهداشت

شاخص هاي مربوطه

بهداشت خانواده ومدارس

میزان مرگ اطفال زير يک سال ،میزان مرگ نوزادان ،میزان مرگ کودکان
زير  5سال ،میزان مرگ مادران ،شیوع تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد،
تغذيه انحصاری با شیر مادر تا  6ماهگی ،میزان باوری اختصاصی سنی

بیماريها

میزان مرگ ناشی از بیماريهای کرونر ،بروز ديابت ،بروز سل ،بروز تمام سرطان
ها ،شیوع استئوپروز در زنان 45ذ تا  65سال ،فعالیت فیزيکی

گسترش

میزان مرگ ناشی از بیماريهای کرونر ،امید زندگی در بدو تولد ،دسترسی به
خدمات عمومی سالمت ،بهره مندی از مراقبت های اولیه سالمت ،نسبت
خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی به تعداد رابطین بهداشتی

بهداشت روان

بروز اختالالت خفیف روانی ،بروز بیماری شديد روانی ،بروز اقدام به
خودکشی

بهداشت محیط وحرفه ای

دسترسی به شبکه عمومی آب ،درصد موارد مطلوب نمونه های آب از نظر
باکتريولوژيک ،درصد خانوارهايی که از سیستم دفع فاضالب صحیح
برخوردارنددرصد خانوارهايی که دارای توالت بهداشتی می باشند ،سرانه
فضای سبز موجود ،درصد روزهای سال که طبق تعريف هوای پاک دارند،
بروز حواد مرتبط با کار،شیوع مصرف مواد دخانی

واحد هاي معاونت بهداشت
تغذيه
بهداشت دهان و دندان

شاخص هاي مربوطه
شیوع تولد نوزادان با وزن تولد کم هنگام تولد ،شیوع کم وزنی در کودکان
زير  5سال ،شیوع چاقی در افراد  15تا  65سال
میانگین  DMFTدر جمعیت  12سال

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

