مطالعه طراحی ابزار سنجش سالمت محوری
گزارش یک صفحه ای
پیام اول) تعيين كننده هاي سالمت يك فرد فراتر از رفتارهايي است كه متخصصان توصيه مي كنند و پاي عوامل محيطي به ميان كشيده
مي شود كه مسئوليت كنترل آنها صرفا در عهده وزارت خانه سالمت نيست .
پیام دوم) ابزار ارزيابي سالمت محوري دستگاه هاي ملي در آگاه سازي  ،ترغيب و رتبه بندي عملکرد دستگاه ها به كار گرفته مي شود و در
نهايت هم افزايي عملکردهاي ارتقاي يافته موجب بهبود شاخص هاي انتهايي سالمت (كاهش مرگ هاي زودرس  ،بيماري ها و معلوليت) مي
شود
پیام سوم) دو ده ه تجربه در زمينه ارزيابي دستگاه ها در كشور وجود دارد ولي گزارش ارزشيابي از كارايي و اثربخشي اين الگوها و تاثير آنها
بر شاخص هاي نهايي كشور در دسترس نيست .
پیام چهارم) الگوي حاصل از اين مطالعه حيطه هاي اثر يك بخش ( )Sectionبر سالمت را به دو دسته تقسيم مي كند :
اثرات ناشي از سياست ها و برنامه هاي درون بخش بر سالمت مصرف كنندگان  ،كاركنان و محيط زيست
اثرات حاصل از همکاري افقي  ،عمودي و در افق زمان بخش با محيط بيروني
پیام پنجم) در مجموع  41معيار اصلي و  8معيار بستر ساز براي ارزيابي عملکرد سالمت محوري استخراج و وزن دهي شده
 )4داشتن سياست هاي مدون براي بهبود مؤلفه هاي اجتماعي سالمت اولويت دار در محدوده كار دستگاه منطبق با چشم انداز  ، 4141برنامه
هاي  5ساله و اهداف توسعه پايدار()SDG
 )2سياست مدون دستگاه براي توزيع عادالنه منابع و فرصت هاي موجود در محدوده وظايف دستگاه
)3
)1
)5
)6
)7
)8
)9

آموزش مخاطبان محصول و خدمات دستگاه در زمينه سالمت محوري (در محدوده دستگاه)
داشتن نظام مشاركت خبرگان و مردم در چرخه سياست (طراحي  ،اجرا و ارزشيابي)
اجراي قانون پيوست سالمت
داشتن برنامه و بودجه مدون ارتقاي سالمت در محيط هاي كاري مرتبط به دستگاه
تحت پوشش قرار گرفتن كاركنان دستگاه ذيل برنامه پزشك خانواده
اجراي قانون پيوست زيست محيطي
داشتن منشور و ابالغيه حفاظت از محيط زيست براي مديران و كاركنان در محدوده كار دستگاه

انعقاد و اجراي تفاهم نامه هاي دو جانبه يا چند جانبه با وزارت بهداشت  ،درمان و اموزش پزشکي به ويپه در كاهش عوامل خطر
)44
اصلي مرگ هاي زودرس در ايران
نقد موثر عملکرد بخش سالمت
)44
ايفاي سهم و نقش موثر دستگاه در پورتفوليو
)42
نشان دادن همکاري عمودي براي بهبود مؤلفه هاي اجتماعي سالمت در سطوح شهرستان  ،استان  ،ملي  ،منطقه اي و بين المللي
)43
نشان دادن همکاري بخش در افق زمان (تثبيت و نهادينه شدن اجراي مستمر سياست هاي داراي اثر مثبت كه از طريق ارزشيابي
)41
تعيين شده است از جمله اجراي توافقات بين بخشي دولت ماقبل)
پیام ششم) ادغام معيارهاي ارزيابي در نظام ارزيابي عملکرد دستگاه هاي كشور و تشکيل كميته مميزي سالمت محوري دستگاه ها در
شوراي عالي اداري پيشنهاد شده است  .توجيه و آموزش دستگاه ها براي اقدامات سالمت محور  ،رتبه بندي ساالنه و تشويق آنها از طريق
شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور اقدامات نهادينه ساز محسوب مي شود .
پیام هفتم) هدف ارتقاي عادالنه سالمت در گرو دستيابي كشور به اهداف توسعه پايدار و همسو با آن است  ،ايجاد دبيرخانه توسعه پايدار در
هر دستگاه براي رصد شاخص هاي پورتفوليويي و شاخص هاي اصلي دستگاه مرتبط به سه حيطه اقتصادي  ،اجتماعي و زيست محيطي
پيشنهاد مي شود.
پیام هشتم) به منظور سهولت اجراي قانون تدوين پيوست هاي مختلف از جمله زيست محيطي و سالمت پيشنهاد مي شود اين ابزارها در
قالب يك ارزيابي جامع با عنوان پیوست توسعه پایدار سیاست  ،برنامه و پروژه ملی ادغام شود.

مطالعه طراحی ابزار سنجش سالمت محوری
گزارش سه صفحه ای

مقدمه
سالمت فرد و جامعه ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي را شامل مي شود و با چنين تعريفي تعيين كننده هاي سالمت براي
يك فرد فراتر از رفتارهايي است كه متخصصان توصيه مي كنند و پاي عوامل محيطي به ميان كشيده مي شود .مسئوليت كنترل
اين عوامل صرفا در عهده وزارت خانه هاي سالمت نيست بنابراين حفظ ،تامين و ارتقاي سالمت جامعه وظيفه « همه » است .هدف
از اين مطالعه تدوين و معرفي شاخص هاي سالمت محوري دستگاه هاي ملي است تا براي آگاه سازي ،حساس سازي و ارزيابي
عملکرد همکاري دستگاه ها در ارتقاي سالمت مردم استفاده شود.
روش
اين مطالعه كيفي است و در مجموع از سه روش مرور منابع ،مصاحبه با ده نفر ذينفع اجرايي و بحث گروهي متمركز با خبرگان
استفاده شده است .مرور منابع داخل كشور شامل تجربيات و مداخالت قبلي ارزيابي موفقيت دستگاه ها بوده و مرور منابع خارجي
بر شواهد و تجربيات شيوه استقرار رويکرد سالمت در همه سياست ها تاكيد داشته است.
تحليل مصاحبه ها و بحث گروهي بر اساس روش هاي رايج آناليز محتوي صورت گرفته و در مجموع در سه قلمرو هدف ،روش
(شامل شاخص ها و شيوه سنجش ) و الزامات جمع بندي شده است .رابطان آگاه از موضوع مورد مطالعه از مجلس شوراي اسالمي،
سازمان بازرسي ،سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،وزارت كشور ،وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعي و ستاد مبارزه با مواد مخدر،
دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور ،دبيرخانه سالمت و امنيت غذايي استان ،فرهنگستان علوم پزشکي و موسسه
ملي تحقيقات سالمت انتخاب شده اند.
یافته ها
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه دو دهه تجربه در زمينه ارزيابي دستگاه ها در كشور وجود دارد ولي گزارش ارزشيابي از كارايي
و اثربخشي اين الگوها و تاثير آنها بر شاخص هاي نهايي كشور در دسترس نيست.
مطالعه اسناد پشتيبان نقشه تحول سالمت كشور نشان داد كه فهرستي از معيارها و نشانگرها میي توانید بیه عنیوان شیاخص هیاي
ارزشيابي همکاري بين بخشي در حوزه سالمت مورد استفاده واقع شود ،كه در جدول شماره  4آمده است:

جدول شماره  : 1شاخص های سنجش رویکرد سالمت در همه سیاست ها
شاخص های پیشنهادی ( در سطح ملی تعریف شده و به طور عملی در سطح استان و شهرستان نیز قابلیت استفاده دارد)

نتایج

پیامد
Outcome






بهبود کلیه عوامل خطر بیماری به ویژه تغذیه  ،سیگار  ،سوء مصرف مواد  ،کم تحرکی و ...
بهبود شاخص های شیوه زندگی سالم و رفتارهای اجتماعی سالم و مهارتهای معنوی افراد
بهبود پوشش  ،دسترسی  ،بهره مندی  ،ایمنی و کیفیت ارایه خدمات سالمت ناشی از همکاری بین بخشی
مشکالت سالمتی محیطی که از طریق تشکیل کمیته بین بخشی رفع و یا کاهش یافته اس
























نسبت پروژه ها و برنامه های کالن که پیوست سالمت دارند
میزان رشد تفاهم نامه های بین بخشی و میزان عملیاتی شدن تفاهم نامه ها و قراردادهای اجرایی فیمابین بخش ها
میزان رشد برنامه ها و سیاست های سالمت محور دستگاه ها
میزان رشد جذب بودجه از سایر بخشها توسط وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
میزان رشد صرف بودجه توسط سایر بخشها برای خدمات  ،محصوالت و سیاست های سالم
میزان رشد پروژه های مشترک با وزارت خانه ها و سازمان ها ( متناظر در استان ها )
مصوبات عملیاتی شده شورای عالی سالمت و امنیت غذایی ( متناظر در استان ها )
تعداد برنامه های در دست اجرای دستگاههای اجرایی بر اساس سند توسعه بخش سالمت برنامه پنجم توسعه
میزان رشد تداوم همکاری ها ( تعداد  ،ماه و ) ...در بخش های گوناگون ( در دوره زمانی مشخص نسبت به دوره زمانی در گذشته )
نسبت اهداف سالمت محور در برنامه های راهبردی کالن بخش ها
نسبت سیاست ها و برنامه های سالمت که با همکاری بین بخشی تهیه شده اند
میزان رشد پیام گزاران سالمت در دستگاه ها ( رابطین سالمت از خود دستگاه )
میزان رشد کارشناسان توانمند شده وزارت بهداشت در زمینه اصول و فنون همکاری های بین بخشی
میزان رشد مشاورین سالمت در دستگاه ها
نسبت کمیته های مشترک بین بخشی منجر به پیامد مشخص
عضویت وزارت بهداشت در عالی ترین شوراهای وزارتخانه ها و سازمان های دیگر
میزان مشارکت و عضویت کارشناسان دستگاه ها در کمیته ها و شوراهای اصلی وزارت بهداشت ( متناظر در استان ها )
وجود شوراهای عالی و استانی فعال ( تعداد مصوبات مرتبط به مشکالت استان و ) ...
تعداد کمیته های موضوعی که به طور بین بخشی در وزارت بهداشت تشکیل شده است
میزان رضایت بخش ها از مشارکت در بخش سالمت
تعداد جلسات بین بخشی و تعداد نفر روز جلسات شورا های بین بخشی
میزان اعالم تعهد و التزام به همکاری از سوی باالترین مقام های مسوول در بخش های مرتبط ،برای همکاری بابخش سالمت با هدف کمک به ارتقای
سالمت (خود نیازمند تعریف معیار است مانند میزان حمایت از تدوین پیوست سالمت  ،اعالم التزام سالمت محوری در سخنرانی ها و ) ....
نسبت دوره های آموزشی بین رشته ای برگزار شده برای بهبود سالمت از کل دوره های جدید راه اندازی شده
درصدی از پژوهش های سالمت که بین بخشی طراحی و تامین مالی شده اند
تعداد قوانین مدون مجلس که بر همکاری بین بخشی در سالمت به طور مستقیم و غیر مستقیم تاکید دارد
تعداد و یا وجود سیاست های اجرایی همکاری بخش های مختلف توسعه و رفاه اجتماعی با بخش سالمت با هدف قبول مسوولیت
بودجه های نشان دار شده دستگاه ها برای سالمت
سهمی از منابع عمومی بخش ها که صرف برنامه های سالمت محور شده است
تعداد رابطین دستگاه ها که آشنا به موضوعات و مشکالت سالمت هستند
کمیت و کیفیت حمایت سازمان ها و وزارت خانه ها از همکاری نمایندگان آن بخش با بخش سالمت در سطح استان یا شهرستان
مجوز استخدام مشاور سالمت توسط دستگاه ها

برون ده
()Output

اثر
()Impact





کلیه شاخص های هدف گذاری شده در هر همکاری بین بخشی برای کاهش مرگ  ،بیماری ها و آسیب ها ( از جمله شاخص بار بیماری ها )
بهبود سرمایه اجتماعی  ،کاهش مسائل اجتماعی  ،افزایش کیفیت زندگی
دستیابی به اهداف توسعه هزاره در سالمت

فرایند
()Process
درون داد
()Input











الگوي حاصل از اين مطالعه حيطه هاي اثر يك بخش ) (Sectionبر سالمت را به دو دسته تقسيم مي كند :اثرات ناشي از
سياست هاي و برنامه هاي درون بخش بر سالمت (مصرف كنندگان ،كاركنان و محيط زيست ) و اثرات حاصل از همکاري بخش با
محيط بيروني (شامل همکاري هاي افقي ،عمودي و در افق زمان ).
در مجموع  41معيار اصلي و  8معيار بستر ساز براي ارزيابي عملکرد سالمت محوري استخراج و وزن دهي شده است .هدف اين
الگو آگاه سازي تصميم گيرندگان از اقدام سالمت محور دستگاه ها و ايجاد حساسيت نسبت به تاثير اقدامات آنها در شاخص هاي
توسعه پايدار است( .جدول شماره )2

جدول شماره  :2معیارهای ارزیابی سالمت محوری دستگاه های اجرایی در سطح ملی (وزارت خانه ها  ،سازمان ها و نهادها)،
مبتنی بر رویکرد سالمت در همه سیاست ها
مسیر

تعالی درون سازمانی
از طریق تاثیر گذاری بر ()%01

0

همکاری برون بخشی
()%01

.0
.2

داشتن سیاست های مدون برای بهبود مولفه های اجتماعی سالمت اولویت دار در محدوده کار دستگاه منطبق باا ششام

انداز  ، 0010برنامه های  1ساله و اهداف توسعه پایدار()SDG
سیاست مدون دستگاه برای توزیع عادالنه منابع و فرصت های موجود در محدوده وظایف دستگاه

6
6
0
0

.3
.0
.1

آموزش مخاطبان محصول و خدمات دستگاه در زمینه سالمت محوری (در محدوده دستگاه )
داشتن نظام مشارکت خبرگان و مردم در شرخه سیاست (طراحی  ،اجرا و ارزشیابی )
اجرای قانون پیوست سالمت

0

.6

داشتن برنامه و بودجه مدون ارتقای سالمت در محیط های کاری سازمان

1

.7
.8
.9

تحت پوشش قرار گرفتن کارکنان دستگاه ذیل برنامه پزشک خانواده
اجرای قانون پیوست زیست محیطی
داشتن منشور و ابالغیه حفاظت از محیط زیست برای مدیران و کارکنان در محدوده کار دستگاه

0
0
0

.01

انعقاد و اجرای تفاهم نامه های دو جانبه یا شند جانبه با وزارت بهداشت  ،درمان و اموزش پزشکی*

6

.00

نقد موثر عملکرد بخش سالمت

3

.02

ایفای سهم و نقش موثر دستگاه در پورتفولیو **

1

عمودی ()%01

.03

نشان دادن همکاری عمودی برای بهبود مولفه های اجتماعی سالمت در سطوح شهرستان  ،استان  ،ملی  ،منطقه ای و
بین المللی

6

افق زمان ()%01

.00

نشان دادن همکاری بخش در افق زمان (تثبیت و نهادینه شدن اجرای مستمر سیاست های دارای اثر مثبت که از
طریق ارزشیابی تعیین شده است از جمله اجرای توافقات بین بخشی دولت ماقبل)

6

.01

در سند ششم انداز دستگاه  ،سهم و نقش برای تامین  ،حفظ و ارتقای سالمت مردم به عنوان یک ارزش و سپس هدف
کلی اجتماعی مدنظر باشد .

3

.06

داشتن ابالغیه باالترین مقام مسئول در مورد معیارهای سالمت محوری به واحدهای تابعه

2

.07

میزان تخصیص اعتبار خاص به برنامههای سالمت محور مشترک با وزارت بهداشت د و آ

6

.08

گزارش نتایج اقدامات و تاثیر در شاخص ها را به طور ساالنه به شورای عالی ساغ ارایه دهد

1

.09

واحدهای تحت امر یا نظارت از نظر سالمت محور کار کردن رتبه بندی شده و ساالنه اعالم عمومی شود

3

.21

شرکت کارکنان در دوره های آموزشی اصول و فنون سالمت محوری دستگاه (از جمله رفتارهای زیست محیطی)

0

.20

کمیت و کیفیت همکاری رابطان ارشد و تخصصی دستگاه ها با دبیرخانه شورای عالی ساغ

6

.22

داشتن دبیرخانه فعال توسعه پایدار در دستگاه

0

ساااااالمت کارکناااااان و
مدیران%01
محیط زیست
%01
افقی ()%01

2

3

حیطه های هر مسیر
و وزن
سالمت مصرف کنندگان
% 01

معیار ارزیابی

امتیاز
از 011

معیارهای بستر ساز ()%21

توضیح معیار  : 0سیاست های مذکور بر اساس برنامه ملی سالمت در همه سیاست ها (که منطبق با سیاست های کلی ابالغ مقام معظم رهبری  ،اهداف توسعه پایدار و ششم انداز  0010است ) مصوب شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی کشور تعیین می شود  ،متولی هر یک از مولفه های اجتماعی در این برنامه مشخص شده است .
توضیح معیار  : 2دستگاه باید با شواهد نشان د هد که توانسته است توزیع عادالنه ای از منابع و فرصت های خود را فراهم کرده و یا در حال فراهم کردن است .
توضیح معیار  : 3کتاب رفتارهای مطلوب بهره مندی از خدمات و محصوالت دستگاه تدوین شده باشد و برنامه ترویج آن جاری باشد .
توضیح معیار  : 0دستگاه باید نشان دهد که نظام مشارکت خبرگان و مردم در شرخه سیاست آنها شه ساز وکاری دارد ؟
توضیح معیار  1و  : 8دستگاه باید نشان دهد که سازوکاری برای انتخاب و تدوین پیوست های سالمت و زیست محیطی برای سیاست ها  ،برنامه ها و پروژه های (سخت و نرم ) دارد و نمونه های ساالنه را ارایه دهد
توضیح معیار  : 6دستگاه باید نشان دهد که الگوی ارتقای سالمت کارکنان در سه حیطه اصالحات مدیریت  ،محیط ایمن و امن برای کارکنان و همچنین استفاده از فرصت محل کار برای کاهش خطرات سالمت
کارکنان را طی برنامه مدون و مصوبی در حال اجرا دارد
توضیح معیار  : 01تفاهم نامه ها به صورت دوره ای توسط دبیرخانه شورای عالی ساغ تدوین و امضاء می شود ولی ساالنه گزارش عملکرد در بهمن ماه اخذ می گردد .
توضیح معیار  : 00مکاتبات وزیر یا معاونان وزیر دستگاه مربوطه مالک عمل خواهد بود ضمن اینکه نقد به روش اولی یعنی شامل قوت ها و فرصت های بهبود مطرح گردد .
توضیح معیار  : 02پورتفولیو به عنوان سبد برنامه ای اطالق می شود و مجموعه ای از اسناد سیاست  ،برنامه ها و پروژه ها است که معطوف به یک هدف کالن و ملی است که از عهده یک دستگاه به تنهایی بر نمی
آید از جم له شاخص تولید ناخالص ملی و  . ...در این مورد دستگاه باید با شواهد نشان دهد که در شاخص های کالن و ملی شه سهم و نقشی را ایفا کرده است
توضیح معیار  : 03دستگاه باید مکتوبات و نامه هایی را نشان دهد که الزام همکاری سطوح محیطی و طلب حمایت از سازمان های تخصصی بین المللی را برای رفع مشکل در آنها آمده است
توضیح معیار  : 00دستگاه باید اقدامات نهادینه سازی در راستای سیاست های کاری بهبود مولفه های اجتماعی سالمت و سالمت در همه سیاست ها را نشان دهد  :ردیف بودجه تضمین شده  ،ساختار معین و واحد
متولی  ،نیروی انسانی آموزش دیده و یا دوره های توانمندسازی کارکنان و مدیران و ردپای مشارکت مردم و افزایش مطالبات مردمی
توضیح معیار  : 21بر اساس دوره آموزشی مصوب شورای عالی اداری کشور برگزاری دوره ها نشان داده شود
توضیح معیار  : 20رابط ارشد رئیس دفتر باالترین مقام مسئول دستگاه است و ر ابط تخصصی بسته به مولفه اجتماعی مورد نظر مدیرکل دستگاه یا کارشناس خبره معرفی شده با امضای باالترین مقام مسئول است .
توضیح معیار  : 22دبیرخانه توسعه پایدار دستگاه وظیفه رصد همسویی حرکت دستگاه با اهداف توسعه پایدار کشور را بر عهده دارد که مطابق شیوه نامه ابالغی سازمان مدیریت تشکیل می شود .

نتیجه گیری
ادغام معيارهاي ارزيابي در نظام ارزيابي عملکرد دستگاه هاي كشور و تشکيل كميته مميزي سالمت محوري دستگاه ها در شوراي
عالي اداري پيشنهاد مي شود .توجيه و آموزش دستگاه ها براي اقدامات سالمت محور ،رتبه بندي ساالنه و تشويق آنها از طريق
شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي اقدامات نهادينه ساز محسوب مي شود .ايجاد دبيرخانه توسعه پايدار براي رصد شاخص هاي
سبد برنامه ها (پورتفوليويي) و شاخص هاي اصلي دستگاه در سه حيطه اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي پيشنهاد مي شود .به
منظور سهولت اجراي قانون تدوين پيوست هاي مختلف از جمله زيست محيطي و سالمت پيشنهاد مي شود ادغام اين ارزيابي هاي
در قالب يك ارزيابي جامع با عنوان پيوست توسعه پايدار سياست ،برنامه و پروژه ملي صورت پذيرد.
کلیدواژه ها  :ارزيابي عملکرد ،رتبه بندي ،سالمت در همه سياست ها

