نتايج نشست سوم مساکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی سالمت
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دزمانی کشوز
دبیسخانه شوزای عالی سالمت و امینت غرايی کشوز و موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوزی اسالمی ايسان
تهسان  42آذز ماه 4932

اهداف نشست
اص ضشکتکٌٌذگاى اًتظاس هیسٍد پس اص ضشکت دس کاسگاُ اصَل ٍ فٌَى استمشاس ًظامًاهِ
استاًی هذیشیت سالهت استاى تتَاًٌذ 4
تا ادتیات ًظشی هَلفِ ّای اختواػی سالهت ٍ ٍضؼیت هَخَد ّش یک اص هَلفِّا دس
کطَس آضٌا ضًَذ.
تا ضشٍست ،چگًَگی ٍ اخضای ًظامًاهِ آضٌا ضًَذ.
ضَاّذ هَسد ًیاص تشای استمشاس ًظامًاهِ دس سال  4931 ٍ 4931سا تحلیل کٌٌذ.
خالصه موضوعات و پیشنهادات نشست
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هدذداً تش ّذف ًطستّای هشاکض دس سال  4931تأکیذ ضذّ 4ذف اصلی تشغیة هشاکض
تحمیماتی ػَاهل اختواػی هَثش تش سالهت تشای ظشفیتساصی دسًٍی ٍ ّوکاسی هَثش
تا دتیشخاًِ کاسگشٍُ تخصصی سالهت ٍ اهٌیت غزایی دس تَلیذ ضَاّذ هَسد ًیاص استاى است.
اعالعسساًی ضذ کِ تش اساس ایي ّذف ٍ تِ هٌظَس تَخیِ ٍ اتصال هتماتل دتیشخاًِّا تِ هشاکض تحمیماتی ّ ،SDHوضهاى سِ ًطست کطَسی سٍسای
دتیشخاًِّای کاسگشٍُّای تخصصی سالهت ٍ اهٌیت غزایی تشًاهِسیضی ضذُ است کِ ًطست « 2اسدیثْطت» 41« ،آرس» تشگضاس ضذُ ٍ ًطست « 22دی هاُ»
دس پیص است.
ایي هَضَع تأکیذ ضذ کِ ًظامًاهِ استاًی هذیشیت سالهت یک «ظشف» است ٍ «هظشٍف» آى الذاهات تَهی استاى است کِ دس لالة ایي ظشف عشاحی ،اخشا ٍ
اسصیاتی هیضَد.
ًتایح دٍ خلسِ لثلی هشٍس ضذ ٍ تا تَخِ تِ هسائل ػوذُ ایي هشاکض تصوین تش آى ضذ کِ سٍص دٍم ًطست تْوي هاُ ( 22تْوي هاُ) تِ تذٍیي تیاًیِای اختصاظ
یاتذ تا تشای حوایتعلثی اص ٍصیش هحتشم تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضکی دس تمَیت هشاکض تحمیماتی هَلفِّای اختواػی سالهت اسسال ضَد .دس ایي ًطست اص
ًوایٌذُ هؼاًٍت تَسؼِ ٍ هذیشیت هٌاتغً ،وایٌذُ هحتشم حَصُ اسصضیاتی هشاکض تحمیماتی اص هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی ،دتیشخاًِ ضَسای ػالی سالهت ٍ اهٌیت
غزایی ٍ ستاد ػَاهل اختواػی هَثش تش سالهت اص ٍصاست هتثَع دػَت تِ ػول آیذ.
ٍضؼیت کطَس دس هَلفِّای تکاهل دٍساى کَدکی ،سَاد ،کاس ،اهٌیت غزا ،سشهایِ اختواػی ،سًٍذ سضذ التصادی ،حوایت اختواػیٍ ،ضؼیت حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ
هسکي سالن تِ عَس سشیغ هشٍس ضذ ٍ سٍش هاتشیس تؼییي ًیاصّای تحمیماتی پیطٌْاد ضذ.
پیطٌْاد ضذ دس تؼییي اٍلَیتّای تحمیماتی ،ضَاّذ هَسد ًیاص تشای استمشاس ًظامًاهِ استاًی هذیشیت سالهت هذ ًظش تاضذ.
دٍ کتاب «هدوَػِ اًتظاسات تیي تخطی تشای استمای سالهت» ٍ «ًظام ًاهِ استاًی هذیشیت سالهت ّوِ خاًثِ» تِ اػضای ضشکتکٌٌذُ تحَیل گشدیذ؛ سِ
الذام هَسد اًتظاس اص دتیشخاًِّای کاسگشٍُ تخصصی ساؽ دس استاىّا کِ دس خلسِ  41آرس هاُ تَسظ سئیس دتیشخاًِ ضَسای ػالی سالهت ٍ اهٌیت غزایی کطَس
اتالؽ ضذُ است4

تمَیت ٍ ظشفیت ساصی دتیشخاًِ کاسگشٍُ تخصصی سالهت ٍ اهٌیت غزایی استاى (هغاتك ضیَُ ًاهِّای یک ،دٍ ٍ ضص کتاب ًظامًاهِ استاًی )
تذٍیي ٍ یا تاصًگشی تشًاهِ خاهغ سالهت استاى تشای اخشا عی سالّای  4931تا ّ( 4933وضهاى تا تشًاهِ ضطن تَسؼِ) ٍ دسیافت هصَتِ ضَسای تشًاهِسیضی ٍ
تَسؼِ استاى حذاکثش تا پایاى خشداد ( 4931هٌغثك تا ضیًَُاهِ ضواسُ سِ کتاب ًظامًاهِ استاًی)
تطکیل خاًِ هطاسکت هشدم دس سالهت استاى ،تَخیِ ٍ تَاًوٌذساصی آًْا ( هٌغثك تا ضیًَُاهِ ضواسُ ّفت کتاب ًظامًاهِ استاًی)
 .2تش اخشای عشحّای تحمیماتی الذام پژٍّی دس هشاکض هزکَس تأکیذ ضذ تا هحصَل هغالؼات دس ػول تِ کاس گشفتِ ضًَذ.
 .3تدشتِ حَصُ هذیشیت استثاط تا صٌؼت داًطگاُ ػلَم پضضکی تْشاى دس استمشاس ساصٍکاس هذیشیت گشاًتّای خزب ضذُ دس داًطگاُ اسایِ گشدد.
 .41دس ًطست تؼذی تیطتش دس خصَظ هثاحث الذام پژٍّی ٍ پیَست سالهت تحث ٍ تثادل ًظش ضَد.
توافقات نهايی
همشس گشدیذ لثل اص خلسِ تؼذ (سِ ضٌثِ  ٍ 22چْاسضٌثِ  22تْوي هاُ) سٍسای هشاکض سِ الذام صیش سا تِ اًدام سساًذُ ٍ گضاسش هکتَب خَد سا تِ سئیس هحتشم هَسسِ
هلی تحمیمات ٍ سئیس دتیشخاًِ ضَسای ػالی سالهت ٍ اهٌیت غزایی اسسال کٌٌذ4
 .4تذٍیي تشًاهِ ساّثشدی هشکض تحمیمات تشای  9سال آیٌذُ ٍ اسایِ دس ّیات سئیسِ داًطگاُ ٍ خلة حوایتّای الصم
 .2تذٍیي اٍلَیتّای تحمیماتی هشکض تا هطاسکت ریٌفؼاى ٍ اسایِ دس ّیات سئیسِ داًطگاُ ٍ خلة حوایتّای الصم
 .9تؼاهل تا سئیس دتیشخاًِ ٍ اًؼماد تفاّنًاهِ ّوکاسی هشکض تا دتیشخاًِ دس تَلیذ ضَاّذ
اعضای شسکت کننده
دکتش کوال حیذسی (اصفْاى) ،دکتش حویذسضا گیالسی (کاضاى) ،دکتش عیثِ فصیحیّشًذی ٍ دکتش ػلیشضا ضکیة (الثشص) ،دکتش فشٍصاى اکشهی (داًطگاُ ػلَم پضضکی ضْیذ تْطتی ) ،خاًن هشین سًدثش (داًطگاُ
ػلَم تْضیستی ٍ تَاًثخطی) ،دکتش هسؼَد اهیشی (ضْشکشد) ،دکتش هیتشا هَدی (تیشخٌذ) ،دکتش ػلی ػالوی (گٌاتاد) ،خاًن ضثٌن یَسفی (اَّاص) ،دکتش ساّة لشتاًی (سوٌاى) ،دکتش سیذهحوذ هیشسضایی (ضاّشٍد)،
دکتش ػلیشضا هیشاحوذیصادُ (ضیشاص ) ،دکتش کشاهتالِ سحواًیاى (خْشم) ،دکتش اهیش پاکپَس (لضٍیي) ،دکتش سضا ٍصیشیًژاد (سفسٌداى) ،دکتش سحین استَاس (یاسَج)  ،دکتش هحوذسضا ٌّشٍس (گلستاى)
میزبان نشست :دکتش سیذسضا هدذصادُ (سئیس هَسسِ هلی تحمیمات سالهت) ،دکتش ػلیشضا دالٍسی (سئیس دتیشخاًِ سیاست گزاسی سالهت) ،دکتش ػثاس ٍثَق همذم (ػضَ ّیات ػلوی دتیشخاًِ ضَسای
ػالی سالهت ٍ اهٌیت غزایی) ،خاًن ضیَا هافی هشادی  ،خاًن هشضیِ خًَاًی (کاسضٌاس گشٍُ هَلفِّای اختواػی سالهت) دکتش سٌْذ سیاضی (هحمك گشٍُ هَلفِّای اختواػی سالهت) ٍ دکتش تْضاد دهاسی
(هذیشگشٍُ هَلفِّای اختواػی سالهت  ،هَسسِ هلی تحمیمات سالهت)

