گزارش نهایی طرح
طراحی نظام اعتباربخشی و رتبه بندی سالمت شهرهای كشور
به سفارش :مركز سالمت محیط و كار ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
پیام های اصلی گزارش ؛
خالص ک

صحه ای ا تااک طااعه

پیام اول ) در حال حاضر  %07جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند .سالمت مردم در شهرها حداقل به سه مولفه شهر ،شهروند و مدیریت شهری وابسته
است ،در سطحی وسیعتر این سه مولفه خود تحت تاثیر عوامل کالن اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،،فن آوری ،محیط زیست و بین الملل است.
پیام دوم) روند اسناد باالدستی به سمت ایجاد حاکمیت واحد شهری است ،اما در دو برنامه توسعه پنج ساله چهارم و پنجم به کندی پیش رفته است ،رتبه
بندی سالمت شهرها روند اجرایی کردن این قانون را سرعت می بخشد.
پیام سوم ) شیوه نامه اعتباربخشی و رتبه بندی سالمت شهرها با هدف افزایش رقابت و پاسخگویی شهرداران و کلیه دستگاه های مسئول در
سالمت شهرها تدوین شده است کاهش نابرابری ها ،با اجرای این شیوه نامه مفهوم شهرسالم عینی شده و وضعیت شهرها به سیاست گذاران برای تصمیم
گیری مبتنی بر شواهد منعکس می شود و در نهایت انتظار می رود کاهش نابرابری ها اتفاق بیافتد.
پیام چهارم ) اهداف قابل سنجش ناشی از اجرای این شیوه نامه عبارت است:

 افزایش تسهیالت پیشگیری کننده از بیماری ها و حوادث (مولفه شهر)
 افزایش رفتارهای سالم شهروندان (مولفه شهروند)
 افزایش نمره پاسخگویی مدیریت شهری در کاهش نابرابری های در شهروندان (مولفه مدیریت شهری)
در نهایت با دستیابی به این اهداف میزان مرگ ها ،بیماری ها و حوادث کاهش یافته و نمره سرمایه اجتماعی و نشاط شهر بهبود می یابد.

پیام پنجم) در مجموع حدود  24شاخص در سه مولفه شهروند ،شهر و مدیریت شهری با وزن به ترتیب  %07 ،%07و  %47تعیین شده است جنس شاخص
ها بیشتر عینی و ملموس ،پیشگیرانه ،دارای مداخله بهبود ی و با قابلیت اندازه گیری دوره ای است .به طوری که برای مجری (مدیریت شهری ) قابلیت
برنامه ریزی عملیاتی ساالنه دارد.
پیام ششم ) دوره ارزیابی در اولین سال و آخرین سال حضور یک دوره از شورای اسالمی شهر است .اعالن عمومی رتبه شهرها در درون چهار گروه کالن
شهرها ،شهرهای توسعه یافته ،شهرهای با توسعه متوسط و شهرهای کم توسعه به صورت مستقل و از دومین دوره صورت می گیرد .کالن شهرها و
شهرهایی که باالی  %07استانداردهای الزم را کسب کرده باشند نشان شهرسالم از ریاست جمهوری دریافت می کنند.
پیام هحام ) تصویب و نظارت این شیوه نامه بر عهده کمیسیون امور کالن شهرها در هیات دولت ،شورای عالی استان ها و شورای عالی سالمت و امنیت
غذایی کشور است .مجری اعتبار بخشی و رتبه بندی موسسه ملی تحقیقات سالمت و نهادهای مجری تعیین شده از طرف موسسه ملی با نظارت سازمان
ملی آمار و شورای عالی استان ها است.
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