هفته سالمت 8931
تاریخچه:
سازمان بهداشت جهاني در سال  5491با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد تشكيل
يافته و در سال  5491اساسنامه خود را تصويب و از  7آوريل  5491كه بعدها روز جهاني
بهداشت لقب گرفت  ،به اجرا گذاشته شد.
از آن سال به بعد همه ساله چنين روزی کشورهای مختلف گرامی داشته می شود .
در جمهوری اسالمی ایران مقوله سالمت همواره به عنوان یکی از مباحث مبنایی در مباحث
توسعه کشور مد نظر بوده است .
اداره کل روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال  ،5815پيشنهاد
نامگذاری روزهای  51 -49فروردین ماه را به عنوان «هفتۀ سالمت» به وزیر وقت ارایه داد و با
پيگيری های انجام شده در جلسۀ مورخ 15/9/4کميسيون نامگذاری روزهای خاص شورای
فرهنگ عمومی کشور تصویب شد و با مصوبۀ جلسۀ  18مورخ  15/1/1شورایعالی انقالب
فرهنگی از سال  5814در تقویم رسمی کشور گنجانده شد و از سال  5848این تاریخ به اول تا
هفتم اردیبهشت ماه تغيير یافت .
جایگاه سازمانی :
الزم به ذکر است در سطح ملی ریاست هفته سالمت را وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
و دبيری آن را مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت متبوعه برعهده دارند و در سطح
دانشگاههای علوم پزشکی استانها  ،ریاست دانشگاه رئيس هفته سالمت استان و مدیر روابط
عمومی دانشگاه دبير هفته سالمت می باشند .

اهمیت هفته سالمت :
هفته سالمت فرصت مغتنمی است تا با بيان اهميت و جایگاه بسيار مهم و سهم سالمت در
تحقق توسعه پایدار  ،بر مشارکت مردم و همراهی مجموعه نهاد های حاکميتی و اجرایی تاکيد
شود .
از طرفی این هفته فرصتی است تا با بازنگری و نگاه مجدد به توانمندی ها  ،دستاوردها و
انتظارات موجود برای پاسخگویی منطقی و شایسته به مردم  ،بازتوانی مضاعف و در قالب یک
برنامه منسجم و کالن همراه با سایر دستگاههای مسئول در مسير تحقق سالمت مردم گام
برداریم .
اهداف هفته سالمت :
-5

فرهنگ سازی و اطالع رسانی در راستای ارتقای سالمت و تاکيد بر اصالح روش های
زندگی برای تامين سالمتی مردم

-4

تبيين اهميت سالمت در برقراری " توسعه پایدار" و تبيين شعار " انسان سالم ،محور
توسعه پایدار "

-8

جلب مشارکت مردم و همکاری عمومی در راستای توجه به نقش سالمت و پيشگيری
برای داشتن جامعه ای سالم

-9

جلب حمایت سياست گزاران و مدیران ارشد در پشتيبانی از برنامه های سالمت

-1

جلب مشارکت همکاری های بين بخشی و دستگاههای مرتبط با سالمت مردم

-1

جلب مشارکت سازمانهای غير دولتی مردم نهاد در سالمت جامعه

-7

برجسته سازی موفقيت ها و دستاورد های حوزه سالمت و بيان چالش های موجود و
انتظارات

-1

تکریم فعاليت های دست اندرکاران حوزه بهداشت و درمان و تقدیر از فعاالن این حوزه

-4

تبيين عوامل موثر بر سالمت جامعه و توجه دادن مردم و دست اندرکاران نظام سالمت
به " شعار سال "

گفتنی است همه ساله شعاری برای روز جهانی بهداشت و هفته سالمت انتخاب می شود که
گویای مهمترین موضوع سالمت آن سال می باشد و بر اساس این شعار برنامه ریزی های الزم
برای اجرا در یکسال آینده انجام می گيرد .
شعار و عناوین ایام هفته سالمت 8931
شعار هفته سالمت :
مراقبتهای اولیه بهداشتی
راهی بسوی
پوشش همگانی سالمت
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چرا پوشش همگانی سالمت  ،برای همه  ،در همه جا ؟
امروزه حق دسترسی زنان مردان کودکان سالمندان از هرگروه قومی نژادی فرهنگی اقتصادی
در جغرافيای کره خاکی به عنوان حقی مسلم توسط دولت های دنيا شناخته شده و بهره مندی
از این مواهب توسط مردم در اقصی نقاط دنيا نعمتی ستودنی است .پوشش جامع همگانی یک
راهبرد مورد وفاق بين المللی است که بخشی از اهداف توسعه پایدار نيز محسوب ميشود و
متضمن تامين دسترسی به خدمات سالمتی برای افرادی است که به آن خدمات نياز دارند و
بدون اینکه دغدغه تامين مالی داشته باشند از این خدمات بهره مند ميشوند و با استفاده از این
راهبرد شکاف عميق قبلی بين انتظارات و عملکرد نظام سالمت بخوبی کاهش می یابد.
در جهانی که در آن به سر ميبریم بيش از نيمی از جمعيت آن به خدمات اساسی مورد نياز خود
نظير زایمان ایمن ،واکسن ها ،درمان بيماری ایدز و ....دسترسی ندارند ،همه ساله  511ميليون
نفر بدليل هزینه های کمر شکن درمانی به سمت فقر رانده ميشوند و  111ميليون نفر از
جمعيت جهان حداقل  51درصد بودجه خانوار خویش را صرف هزینه های درمانی ميکنند.
دولت ها امروزه مکلفند از مردمان خود در قبال هزینه های سرسام آور درمان محافظت کنند و
پوشش و تنوع خدمات خود را افزایش دهند .پوشش جامع همگانی سالمت یک رویا نيست و با
استفاده از منابع ملی هرکشوری با در اولویت قرارگرفتن سالمت به عنوان محور توسعه پایدار
اهدافی قابل حصول محسوب ميشود .الزم به یادآوری است که کشورمان در همين حوزه و در
طی طرح تحول سالمت برای اولين بار شاهد پيشرفت های شگرفی در زمينه تامين دسترسی
ها و ارائه خدمات نوین بهداشتی گردید و تحسين سازمانهای بين المللی را نيز در پی داشت .
پایه و اساس پوشش همگانی سالمت ،نظام سالمت قوی برای بهبود و محافظت سالمتی
عادالنه تک تک افراد جامعه است.

نظام سالمت قدرتمند نظامی است که عادالنه بوده و خدمات باکيفيت ارائه ميدهد  ،در برابر
مردم خود مسئول و پاسخگو است ،کارامدی باالیی دارد و منعطف است.
پوشش همگانی سالمت در استان آذربایجان غربی
امروزه و پس از چند سال تالش همه جانبه در طرح تحول ،نظام ملی سالمت به خود ميبالد که
پوشش جامع همگانی سالمت در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را برای شهروندان
کشور از هر طبقه ای و جنسی و قومی را در جغرافيای ملی فراهم ساخته است .نظام ملی
سالمت در طرح تحول ،به سالمت همه جانبه کليه گروههای سنی و جنسی با تمرکز بر عوامل
خطر و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت توجه ویژه داشته و برآن است شيوه زندگی سالم را
ترویج داده و مخاطرات اجتماعی و محيطی را به حداقل برساند و در این زمينه به نيازهای
سالمتی در تمامی سطوح پاسخ های جامع تدارک بيند .مهمترین اهداف طرح تحول نظام
سالمت ،هدایت منابع به سوی عدالت بيشتر ،پایان دادن به محروميت ها ،شکل گيری خدمات
حول محورنيازها و انتظارات مردم ،سياست های متضمن سالمت مردم  ،دخالت دادن مردم در
فرایند سالمتی و حفاظت از مردم در برابر مخاطرات سالمتی با پاسخگویی سریع بوده است.
خدا را شاکر هستيم که مردم شریف آذربایجان غربی اعم از حاشيه نشين ،شهری  ،روستایی،
زن ومرد ،کودک  ،نوجوان و جوان  ،ميانسال و سالمند  ،فقير و غنی افتخار دارند که به خدمات
مراقبت های بهداشتی درمانی مدرن با کارکنان تحصيل کرده و در نزدیکترین محل سکونت خود
دسترسی پيدا کرده اند.
خادمين سالمتی مردم در پی طرح تحول سالمت ،خدمات متنوع در قالب بسته های پيشرفته
خدمات و مورد نياز سازگار با چالش های جدید سالمت و عادالنه ای را در جغرافيای استان

براساس سند کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری به شهروندان خود ارائه ميدهند و از آنان
محافظت مالی مطلوبی هم به عمل ميآورند.
از سوی دیگر امروز شاهد توسعه زیرساختی ( فضای فيزیکی  ،امکانات و دسترسی ) حوزه
بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی بعنوان خواستگاه  PHCدر کشور برای ارائه خدمات بهينه
سالمت هستيم که فرصتی بس گرانبها را در پوشش همگانی سالمت بوجود آورده است .
پوشش همگانی سالمت چیست؟
پوشش همگانی سالمت به این معنی است که؛ همه افراد جامعه ،خدمات مورد نياز سالمت را
بی هيچ فشار مالی دریافت کنند.
پوشش همگانی سالمت ،همه را به دسترسی خدماتی که مهمترین دليل مرگ و بيماری است
قادر می سازد .خدماتی که به اندازه کافی با کيفيت است و باعث بهتر شدن وضعيت سالمت
افراد دریافت کننده خدمت می شود.
زمانی که مردم بيشترهزینه های خدمات سالمت را باید از جيبشان بپردازند ،این امرباعث می
شود افراد کم درآمد بيشتر وقت ها خدمات مورد نيازشان را دریافت نکنند ،حتی افراد با درآمد
متوسط و باال نيز دچار مشکالت مالی شوند در زمانی که بيماری شدید و طوالنی مدت دارند.
حفاظت مردم در مقابل پرداخت هزینه های سالمت از جيبشان ،خطر فقرو نداری را کاهش می
دهد .چرا که بيماری ناخواسته باعث استفاده از پس انداز ،فروش سرمایه و یا گرفتن وام برای
تامين هزینه می شود که این امراثر منفی در آینده فرد و فرزندانشان دارد.
در این ميان نقش مراقبتهای اوليه بهداشتی بعنوان راهی مطمئن بسوی پوشش همگانی
سالمت از اهميت ویژه ای برخوردار است .

برخی برنامه های پیش بینی شده برای این هفته شامل موارد زیر است:
-

قرائت پيام مشترک دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان در مدارس

-

سخنرانی در قبل از خطبه های نماز جمعه در تمامی شهرستانها

-

اجرای برنامه های آموزشی در مدارس  ،ادارات  ،نيروهای نظامی و انتظامی

-

اجرای برنامه های آموزشی توسط سازمانهای مردم نهاد (سمن)

-

برپایی چادرهای سنجش سالمت

-

برگزاری مسابقات نقاشی دانش آموزان

-

استفاده از ظرفيت پيام گذاران سالمت سازمانها،سفيران سالمت و رابطين سالمت در
اطالع رسانی ها

-

برنامه های پياده روی  ،ورزش های همگانی  ،کوهپيمایی و مسابقات ورزشی

-

برگزاری کارگروههای سالمت و امنيت غذایی در تعدادی از شهرستانها

-

نشست خبری

-

تور خبری

-

اتوبوس ایدز

-

کلينيهای سيار دندانپزشکی

-

برگزاری مانور سيل

-

عيادت از بيماران

-

برپایی ميز خدمت در تعدادی از شهرستانها

-

استفاده از ظرفيت صدا و سيمای اروميه و مهاباد در برنامه های جاری برای آموزش و
اطالع رسانی

-

اجرای برنامه های آموزشی در حاشيه شهرها

-

استفاده از ظرفيتهای اطالع رسانی سازمانها از قبيل تلویزیون های شهری و بيل
بوردهای تبليغاتی

-

دیدار مسئولين واحد ها با کارکنان و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ

-

مراسم تجدید ميثاق با آرمانهای واالی شهدا در مزار شهدای گمنام

-

دیدار با خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عرصه سالمت

-

معرفی پروژه های عرصه سالمت

-

معرفی خدمات عرصه سالمت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

-

دیدار با خيّرین عرصه سالمت

