
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  مقاله
  دبيريسر

 سالمت اجتماعي
 مجله مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

  10تا  1، صفحات 1393، پاييز 1اول، شماره  دوره
http://ch.sbmu.ac.ir  

  

وابسته به مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت  هاي تحقيقات جمعيتي شبكه پايگاه معرفي
  : ساختار و روش راه اندازيبهشتيعلوم پزشكي شهيد دانشگاه 

  *علي اصغر كالهي
 دانشيار پزشكي اجتماعي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

  متنويسنده مسئول: تهران، ولنجك، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سال*
                           a.kolahi@sbmu.ac.ir 

 1393: خرداد تاريخ پذيرش                              1393فروردين تاريخ دريافت: 
 نحوه استناد به اين مقاله:

Kolahi AA. Introduction of the Research Network of Defined Population Affiliated by the Social 
Determinants of Health Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences: Structure and 
Start up Methodology. Community Health 2014; 1(1):1-10. 

 

  چكيده:
هـا،   دم، محاسبه شاخص هاي درست و به هنگام و مراقبت از بيماريبراي تعيين نياز هاي سالمت واقعي مر زمينه و هدف:

ايجاد بستر پژوهشي مبتني بر جمعيت، فراهم سازي بستر آموزش در فيلد و آموزش بدو خـدمت و برنامـه هـاي بـازآموزي،     
ي،  اجـراي نظـام   اجراي برنامه هاي آموزشي و انجام مداخله در جهت ترويج شيوه زندگي سالم، غربالگري و مداخالت درمـان 

 ارجاع، تعيين الگوي ارائه خدمات مطلوب نيازمند به يك جمعيت تعريف شده هستيم. هدف اين مقاله معرفي شـبكه پايگـاه  
وابسته به مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از نظر  هاي تحقيقات جمعيتي

  اشد. ساختار و روش راه اندازي مي ب
منطقه شهرداري آغاز شد. در سال هاي  10مركز بهداشتي درماني در  10با انتخاب  1391اين پروژه در سال  :و موادروش 
دو مركز ديگر نيز افزوده شد. در حال حاضر مجموع جمعيت تحت پوشـش پايگـاه هـاي تحقيقـاتي حـدود       1393و  1392

داده تشكيل يك جمعيت تعريف شده معرف جمعيت شهر تهـران را   نفر مي باشد. ويژگي هاي انتخاب اين جمعيت 40000
  .است

  پايگاه تحقيقات جمعيتي، جمعيت معرف تهران، عوامل اجتماعي موثر بر سالمتواژگان كليدي: 
  

  مقدمه
سه حيطه شاخص هاي حياتي مرتبط با سالمت و 

ارائه خدمات و و نظام  بيماري، نيازهاي واقعي سالمت
حفظ و اركان مديريت يها از مهمترين مراقبت از بيمار

در شرايط  ارتقاء سطح سالمت جامعه محسوب مي شود.
انعكاس تنها  حياتيي فعلي فرايند توليد شاخص ها

اين شاخص ها اكثر واقعيت ها است، زيرا بخشي از  دهنده
شده توسط مردم مورد تقاضا هاي ادراك شده و نيازاز 

ي از نيازهاي سهم بزرگ در حاليكه شودمي محاسبه 
كه بطور  مربوط به عوامل خطر بيماريها مي باشدسالمت 

همه حتي اگر . معمول توسط عموم مردم درك نمي شود
 هبرآوردبطور كامل همه آنها  ،به تقاضا تبديل شود هانياز

نمي شود، بطوريكه مطالعه كشوري بهره مندي از خدمات 
م نيازها در تمادرصد  31كه  سالمت نشان داده است

در گروه هاي سني برآورده نشده است و اين نسبت 
. نيز مي رسد درصد 35سال به  65سالمندان بيش از 

همين مطالعه نشان داد كه متوسط بار مراجعه به پزشك 
بار در سال  29/0و  2/2عمومي و دندانپزشك به ترتيب 

چون شاخص معتبري از ميزان نياز به  ).1(مي باشد
جهت دسترس نمي باشد  پزشك عمومي در كشور در

. كنيماشاره مي دندانپزشك مراجعه به آمار به مقايسه 
در يكسال براي دانيم كه حداقل مراجعه دوره اي  مي

، در حاليكه ميزان مراجعه به باشدپيشگيري دو بار مي 
مي براي همه علل دندانپزشك حدود يك هفتم اين عدد 
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هارم تنها يك چ كليبرآورد مي شود كه بصورت باشد. 
در زمان مناسب  ،نياز هاي واقعي سالمت در همه سنين

مي گيرد. در چنين شرايطي  درك و مورد تقاضا قرار
بخش عمده ارائه خدمات سالمت بر اساس تركيبي از 

ي شركت قعي و كاذب، شرايط بازار و سودجويتقاضاي وا
ها و بنگاه هاي اقتصادي شكل مي گيرد. حاكميت شرايط 

تحميل انه سيطره خود را بر نظام سالمت بازار چنان ماهر
نياز واقعي احساس  شكل داده شده، يتقاضامي كند كه 

 و سياسي كارگزارانشود. فشار تقاضاي عمومي و مي 
همچنين ديوانساالري تخصيص منابع موجب مي شود تا 

تصميم ساز سالمت جامعه نيز  مديران و دست اندر كاران
به  ،يازهاي واقعي جامعهجهت ن منابعناگزير براي تامين 

شرايط غلبه كننده، مغاير با عدالت اجتماعي و سالمت 
تن دهند. ماحصل اين شرايط موجب مي عمومي جامعه 

نظام سالمت به جاي تالش در  انمديردر بين شود كه 
ثر سطح اول تامين نياز هاي واقعي، ارزان و مؤجهت 

ران و گپيشگيري و ارتقاء سالمت، مسابقه هزينه كردن 
گيرد كه  درغير ضروري سطح سوم تر كردن خدمات 
ن تجهيزات سازندگا سودسازي براينتيجه آن به جز 

كاهش سطح سالمت  و يپزشكي و شركت هاي داروي
هاي  مثال بارز آن انجام سزارين. نيست جامعه

مادران از  %11حدود تنها است. در حاليكه  غيرضروري
در سوئد افزايش  %17افزايش آن  سزارين سود مي برند و

بيمارستان در  سزارين، آمار )2( محسوب مي شود زيادي
در % 4/65 و1376 سالدر  %75هاي خصوصي تا 

مه سزارين هيعني براي اين ، )3( است بوده1378سال
انساني و پشتيباني  هاي اضافي تمام زير ساخت ها و نيرو

است، در حاليكه خيلي از شده مالي انواع بيمه ها فراهم 
دمات ضروري پيشگيري و ارتقاء سالمت در حوزه خ

كمبود نيروي انساني و  به علتباروري و مادران سالمت 
تنها اين فرايند  .بطور كامل انجام نمي شودمنابع 
قيمت و غير  به اولويت درمان هاي گران صاختصا

گروه  نيروي انسانيتربيت  مورددر  بلكه، نداردضروري 
حاكميت  ،شتر از درمانكه وزارت بهداشت بي پزشكي

مورد نياز در  هاي به جاي تربيت نيرويمديريتي دارد، 
مبادرت به و كارشناسي بهداشت خانواده طع كارداني امق

كه يا  شودي يا پزشك عمومي مي تربيت كارشناس ماماي
   هاآن وجود ندارد و يا امكان بكارگيري يآنها كارهمه براي 

  . نشده است فراهم
ت از يك طرف تعيين شيوع و بروز در عرصه تحقيقا

جامعه در معرض افراد تعداد  ها بدون داشتن بيماري
از طرف ديگر  ،خطر (مخرج كسر) غير ممكن است

پژوهش بر روي بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني 
 گراييبخصوص سوداراي انواع سوگرايي ،دانشگاهي

  مي باشد.  انتخاب بيماران در مرحله پيشرفته
در  دانشجويان پزشكيباليني  آموزش ل ديگرمشك

است. اين  بيمارستان هاي تخصصي و فوق تخصصي
شيپ جهت آموزش برنامه دستياري و فلوبيمارستان ها 
د. بديهي است كه دانشجويان بايد در نمناسب مي باش

جايگاهي آموزش ببينند كه پس از فراغت از تحصيل بايد 
   در آنجا نقش آفريني كنند.

كيفيت ارائه خدمات سالمت در مراكز ديگر موضوع 
بهداشتي درماني شهري است. خدماتي كه در حال حاضر 

به بخشي از در مراكز بهداشتي درماني ارائه مي شود، تنها 
، غير مسئوالنهصورت ه بتقاضا  و مورد نيازهاي درك شده

مي  انجام عدم رعايت حقوق مراجعينپاسخگو و با  غير
زيادي  عواملوب فاصله زيادي دارد. و با كيفيت مطل شود

كمبود نظيراز جمله كمبود منابع، مشكالت نيروي انساني 
با وظايف، عدم انطباق كاركرد هاي مراكز با عدم تطابق و 

نيازهاي واقعي مردم و ضعف مديريت بروني و دروني نظام 
سالمت دخالت دارد. اگر فرض كنيم كه تنها با مديريت 

، بدون دادارتقاء ائه خدمات را كيفيت ار بتوانصحيح 
در كوتاه مدت و بطور ضربتي شك اين موضوع نمي تواند 

در همه مراكز و براي همه جمعيت تحت پوشش انجام 
 باشود. ولي مي توان اين اعمال مديريت را بطور آزمايشي 

جمعيت محدود آزمون نمود و با درس هايي كه آموخته 
. پس يكي از اهداف مي شود، آن را به تدريج گسترش داد

پروژه تالش در ايجاد حداقل دو مركز بهداشتي درماني از 
 بهكه آنها را  مي باشد مركز بهداشت تهران از پنجيك هر 

تبديل نموده و خدمات  نمونهيك مركز بهداشتي درماني 
روزي . بعالوه اگر بنا باشد مطلوب با كيفيت را ارائه داد

خدمات با كيفيت  خدمات سالمت واگذار شود، به جاي
  فعلي آن خدمات مطلوب آزموده شده واگذار شود.

هاي تعيين نيازها، يعني پاسخ به همه اين نيازبراي 
سالمت واقعي مردم، محاسبه شاخص هاي درست و به 

، ايجاد بستر پژوهشي ها و مراقبت از بيماري هنگام
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و  ت، فراهم سازي بستر آموزش در عرصهمبتني بر جمعي
، اجراي برنامه خدمت و برنامه هاي بازآموزيآموزش بدو 
در جهت ترويج شيوه زندگي  تو مداخال هاي آموزشي

 ، غربالگري و مداخالت درماني، اجراي نظام ارجاع،سالم
مند به يك نياز تعيين الگوي ارائه خدمات مطلوب

  هستيم.  جمعيت تعريف شده
هاي تحقيقات  مقاله معرفي شبكه پايگاههدف اصلي اين 

وابسته به مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر  عيتيجم
بر سالمت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از نظر 

  ساختار و روش راه اندازي مي باشد.
مركز بهداشتي  10 در مرحله اول پروژهاين براي اجراي 

بخشي از كه  شد انتخابدر گستره شهر تهران  درماني
ت تعريف جمعييك تشكيل جمعيت تحت پوشش آنها 

  را مي دهد.  معرف جمعيت شهر تهران شده
اهداف زير محقق خواهد با انجام اين طرح در مجموع 

  :شد
 كردن آنهابروز و شاخص هاي حياتي واقعي محاسبه  -1

 ها  نظام مراقبت از بيمارياجراي  -2

نياز هاي آموزشي جمعيت تحت پوشش و تعيين  -3
 اجراي برنامه هاي غربالگري 

 پيشگيري مداخله ايبرنامه هاي اجراي  -4

شيوه زندگي  جو تروي ت پوششجمعيت تحآموزش  -5
 سالم

 نظام ارجاع اجراي  -6

براي درعرصه  آموزش نظام مندفراهم سازي بستر  -7
 دانشجويان گروه پزشكي 

فراهم سازي بستر آموزش بدو خدمت و بازآموزي  -8
 كاركنان حوزه بهداشتي 

و مبتني بر  HSRژوهش  عرصه پفراهم سازي  -9
 جمعيت 

با مراكز  يژوهش مشاركت عرصه پفراهم سازي   -10
  تابعه دانشگاهو دانشكده هاي تحقيقات 

عرصه پژوهش مشاركتي با وزارت فراهم سازي   -11
  بهداشت و سازمان هاي مرتبط با سالمت

  جذب منابع از سازمان هاي بين المللي  -12
  ي براي گسترش طرح و ادغام آنتهيه مدل اجراي  -13

مطلوب براي گسترش يا ت ارائه خدماتعيين الگوي  -14
  اگذاريو

  مطالعات مشابه در كشور:
دو برنامه مشابه در كشور انجام شده است  كه به اختصار 

  به آنها اشاره مي شود.
د تهران، كه توسط مركز تحقيقات يمطالعه قند و ليپ -1

  غدد 
درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با مشاركت 

واقع در شرق تهران با  13 نفر از ساكنان منطقه 17000
پژوهش هاي آترواسكلروز و  هدف بررسي عوامل خطر ساز

مداخله اي به منظور پيشگيري اوليه با اعمال تغييرات 
طرح هاي  ضروري در شيوه زندگي بر روي اين جمعيت و

آغاز شده و  1376در سال  پيشگيري ثانويه و ثالثيه
اضر با مطالعه تفاوت هاي پروژه ح ).4همچنان ادامه دارد(
  قند و ليپيد تهران. 

از نظر موضوع تمام جنبه هاي سالمت را در نظر  -الف
مي گيرد، بنابراين بستر پژوهشي را براي همه مراكز 
تحقيقاتي و دانشكده هاي تابعه جهت برنامه هاي 
غربالگري، ارزيابي خطرات سالمت و مداخالت درماني 

  فراهم مي كند.
مام نقاط شهر تهران (جمعيت ي تاز نظر جغرافياي -ب

مركز بهداشتي درماني از پنج مركز  12تحت پوشش 
شميرانات، شمال، شمال غرب، شرق و غرب) و از نظر 

نفر) را شامل مي  40000جمعيت بيشتر از آن (حدود 
شود. اين تفاوت به علت وضعيت اجتماعي اقتصادي 

  ساكنين شهر تهران اهميت قابل توجهي دارد.
جمعيت تحت پوشش امكان اجراي برنامه  گستردگي -ج

و محاسبه  )surveillance(ها  هاي مراقبت از بيماري
شاخص هاي حياتي (تولد، ازدواج، طالق، مرگ و 

رت) و ابتال را بصورت دقيق و به هنگام فراهم مي جمها
  كند.

به علت استفاده از امكانات گسترده شبكه مراكز  -د
ت امور بهداشتي و بهداشتي درماني تحت پوشش معاون

، هزينه ) اجراي طرح5وجود رابطين داوطلب بهداشت (
اين مراكز مورد  اندكي دارد. همچنين به دليل اينكه

مراجعه مردم هستند از نظر ارتباطات و مشاركت مردم 
  مشكالت كمتري دارد. 
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كه با توليت  پايگاه هاي تحقيقات جمعيتبرنامه  -2
بهداشت در سال  معاونت تحقيقات و فناوري وزارت

در دانشگاه هاي كشور آغاز شد، هدف اصلي اين  1379
طرح مشاركت جامعه در تعيين نيازهاي احساس شده 
آنها بود. نظر به تنوع دانشگاه ها و محدوديت نظرات مردم 

مربوط به  هدر عمل هر كدام از مراكز در چند محدود
بهداشت محيط طرح اجرا نموده و بين يك تا سه مقاله 

نتشر نمودند. فعال ترين پايگاه تحقيقات جمعيت مربوط م
در منطقه  1380به دانشگاه تهران مي باشد كه  در سال 

اين مطالعه فاقد جمعيت تعريف  .)6تهران آغاز شد ( 17
خانوار با  1121شده مي باشد. براي انجام مطالعه اوليه 

خوشه انتخاب شده است. در سال هاي بعد منطقه  64
عرصه فعاليت مركز پژوهش هاي سالمت تهران  17

). 7( دانشگاه تهران قرار گرفتمبتني بر جامعه وابسته به 
گرگان )، 10)، كرمان (9و  8( اراك ساير پايگاه ها شامل:

)، دنا 13)، گناباد (12بختياري ( هار محال وچ)، 11(
  مي باشد.  )  16)، علي آباد (15)، بندرعباس (14(

 
  روش و مواد 

شروع شد. در  1391ي پروژه از ابتداي سالجرايمرحله ا
آن زمان معاونت امور بهداشتي دو دانشگاه علوم پزشكي 

منطقه شهر  16ادغام شده بود و  ايران و شهيد بهشتي
تهران در شمال، شرق، غرب، مركز و جنوب تحت پوشش 
 معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

و بخشي از  20 ،19، 17، 16، 12، 11و پنج منطقه 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار  15منطقه 
  به منظور اجراي پروژه مراحل زير انجام شد.داشت. 
  مراحل مقدماتي و آماده سازي -الف

و با هدف سياستگذاري تشكيل كميته راهبردي  .1
ي. اعضاي كميته تدوين اهداف و استراتژي اجراي

ج مركز بهداشت شمال، راهبردي شامل روساي پن
شمال غرب، شرق، غرب و شميرانات، معاون امور 
بهداشتي دانشگاه، معاون پژوهشي مركز تحقيقات 

 .مي باشند عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

، وظايف و تامين تفاهم نامه همكاري و عقد تنظيم .2
بهداشت و مركز  مركزبين روساي پنج  بودجه

و تائيد سالمت  تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر
معاونت هاي امور بهداشتي و تحقيقات و فناوري 

 دانشگاه

برگزاري جلسات همفكري با كارشناسان ستادي  .3
توجيه برنامه، جلب معاونت امور بهداشتي به منظور 

  هماهنگي مشاركت و 
هر يك از انتخاب دو مركز بهداشتي درماني شهري از  .4

، (شمال دانشگاهپنج مركز بهداشت تحت پوشش 
در مجموع ده و ) و شميرانات غرب ،شمال غرب، شرق

 .مركز بر اساس معيارهاي تدوين شده

  معيارهاي انتخاب مراكز بهداشتي درماني:
 در مجموع معرف جمعيت شهر تهران •

 تنوع وضعيت اقتصادي اجتماعي  •

 انتخاب فقط يك مركز از هر منطقه شهرداري •

 انتخاب از هر پنج مركز بهداشت دانشگاه •

 ل مهاجرت به درون و بيرونحداق •

 عدم قرار گيري در حاشيه جغرافيايي •

 داراي فضاي فيزيكي مناسب •

به منظور تامين معيارهاي تعيين شده بخصوص 
از يافته  تحت پوشش، معيار معرف بودن جمعيت

 سنجش عدالت در شهر تهران مطالعه هاي 

(TehranUrbanHEART) استفاده  1388در سال
شهر تهران به پنج  مطالعه . بر اساس اين)17(شد

و  ، شرق، غرب، مركزاجتماعي شمال اقتصادي بخش
منطقه  22تهران داراي . تقسيم شده است جنوب

در هر يك از بخش هاي به ترتيب شهرداري است. 
شمال، مركز و شرق چهار، غرب سه و جنوب هفت 

در اين پروژه به منظور  منطقه شهرداري قرار دارد.
هر يك از بخش  درنتخابي معرف بودن جمعيت ا

دو منطقه شهرداري انتخاب  ي اقتصادي اجتماعيها
  ).1شكل شماره (و  )1شد (جدول شماره 
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 و مناطق منتخب بر حسب بخش هاي اقتصادي اجتماعي توزيع مناطق شهرداري تهران -1جدول شماره 

  مناطق منتخب گانه شهرداري تهران22مناطق  بخش
  6  1        6  3  2  1  شمال
  12  9        12  11  10  9  مركز
  8  4        13  8  7  4  شرق
  21  5          22  21  5  غرب

  18  15  20  19  18  17  16  15  14  جنوب
  

ــري  .5 ــات همفك ــزاري جلس ــاركت  برگ ــب مش ــا  و جل ب
كارشناسان ستادي مراكـز بهداشـت و روسـاي مراكـز     
بهداشتي درماني منتخب به منظور هماهنگي و توجيه 

 برنامه 

بــراي اســتقرار كارشــناس كمــك  يــك اطــاقتعيــين  .6
 به عنوان اتاق پايگاه تحقيقات جمعيتي پژوهشگر 

بـراي اسـتقرار كارشـناس    يـك اطـاق مسـتقل     تعيين .7
 ي همكار به منظور ارائه خدمات بهداشت خانوادهمايما

 نيروي انساني  و آموزش سازماندهي و تامين .8

    ،صدور احكام براي روساي مراكز بهداشـت شـمال
ب، شرق، غـرب و شـميرانات بـه عنـوان     شمال غر

 تحت پوشش تحقيقات جمعيتي مدير پايگاه هاي

        صدور احكـام بـراي رئـيس هـر مركـز بهداشـتي
درماني منتخب به عنوان رئيس پايگـاه تحقيقـات   

 جمعيتي با حفظ سمت

  كارشناس بهداشت عمومي يـا   يك نفربكار گيري
 پايگاهبراي هر به عنوان كمك پژوهشگري ماماي

 بـه  موجـود   يگيري يك نفر كارشـناس مامـاي  بكار
عنوان ارائه كننده خدمات بهداشت خـانواده بـراي   

 پايگاههر 

 جلب مشاركت رابطين داوطلب بهداشتي موجود 

  معيارهاي انتخاب كمك پژوهشگران پايگاه ها:
 اً متاهلحخانم ترجي 

    گذراندن طرح نيروي انساني در مراكـز بهداشـتي
 درماني

 ه كار در مركز ترجيحاً داراي سابق 

  روابط عمومي باال، صبور، خوش برخوردداراي 

 داراي انگيزه و عالقه 

 داشتن مهارت هاي پايه اي كامپيوتر 

  محل سكونت نزديك به مركز 

 ثبت داده ها تجهيزات و برنامه نرم افزاري تامين .9

  و  يك دستگاه پرينتـر  ،دستگاه كامپيوتر يكتهيه
 دستگاه اسكنر يك

  مركزقل تلفن براي هر خط مست دوتامين 

  تامين يك خطADSL 512   كيلو بايت براي هـر
 يك از مراكز يا استفاده از خطوط موجود

 نرم افزاري ثبت داده ها هاي تهيه برنامه 

  دفتري ملزوماتميز، صندلي، فايل و تهيه 

  
  ي ب: مرحله اجراي

 تهيه نقشه شهري هر يك از مراكز -1

 ي هـر مركـز  مشخص كـردن محـدوده جغرافيـاي    -2
 خانواده 800با جمعيت حدود  بهداشتي درماني

 پـالك و  ،كوچـه  خيابان، رسم كروكي با جزئيات -3
 طبقات ساختمان

ــازل محــدوده،   -4 ــه درب من ــه ب سرشــماري مراجع
و جمــع آوري داده هــاي جمعيــت تعيــين شــده 

خـانواده هـا توسـط     مقدماتي جمعيت شـناختي 
 رابطين بهداشتي همراهيبا  مصاحبه با مادر

ــاي -5 ــب  ي و شناس ــب مشــاركت رابطــين داوطل جل
 بهداشتي جديد

اعـالم برنامــه و جلـب مشــاركت جمعيـت تحــت     -6
 پوشش براي استفاده از خدمات سالمت مركز

ي پرونده هاي محـدوده پايگـاه موجـود و    شناساي -7
كمك پژوهشگر  استقرارانتقال آنها به اطاق محل 

 (پايگاه تحقيقات جمعيتي)

ــات   -8 ــزاري جس ــهبرگ ــاري و  توجي ــب همك ، جل
 در همه كاركنان مراكز بهداشتي درماني  اركتمش
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 مورد اهداف پروژه

اده هـاي مربـوط بـه سـالمت و بيمـاري      ثبت اوليـه د  -9
 جمعيت تحت پوشش در برنامه نرم افزاري داده ها

زيرگروه (پيشـگيري، درمـاني)   تعيين نيازهاي سالمت-10
 و نحوه تامين آنها جمعيت تحت پوششهاي 

براي استفاده از خـدمات سـطوح    ارجاع افراد نيازمند-11
 ديگر نظام سالمت

تعداد ده پايگاه در نظـر   1391در ابتداي راه اندازي سال 
و در سال  3پايگاه منطقه  1392گرفته شده بود. در سال 

اضافه شد. ستاد مركزي پايگاه هـا   7پايگاه منطقه  1393
  قرار دارد. 3نيز در منطقه 

تامين اهداف به منظور الزم تمهيدات و اقدامات
  پايگاه ها

تحقق اهداف تحقيقاتي اين پروژه در گرو مشاركت فعاالنه 
جمعيت تحت پوشش مي باشد. هدف كلي ما ايـن اسـت   

جمعيت تحت پوشش احساس كنند يـك   كه مراجعين از
فــرد آشــنا و دلســوز در مركــز دارنــد. بــه منظــور جلــب  
مشاركت و اعتمادسازي تمهيـدات و اقـدامات زيـر انجـام     

  ).2ت (جدول شماره گرف

  

  ليست اقدامات براي افزايش جلب مشاركت مادران جمعيت تحت پوشش -2جدول شماره 
  وضعيت قبل  اقدامات مداخله اي

  مشخص نبودن ساعت كار براي مراجعين  نصب ساعات كار مركز
 عموماً نامناسب پذيرش مراجعين با برخورد مناسب

شگر) خوش برخورد، اولين برخورد با يك كارشناس( كمك پژوه
  آموزش ديده و خانم صورت مي گيرد.

اولين برخورد با كارمند پذيرش و صندوق زير ديـپلم و حـداكثر   
  ديپلم و عموماً مرد صورت مي گيرد.

ي با هـدف تـامين رعايـتتعيين اتاق اختصاصي كارشناس ماماي
  حريم خصوصي مراجعين

  ند.ي مستقر هستيك اطاق دو يا چند كارشناس مامايدر

  ورود آقايان ممنوع است.  تشويق به همراهي همسر
  انتظار طوالني براي گرفتن خدمت  امكان هماهنگي تلفني زمان براي حذف انتظار

  به علت ازدحام كامل انجام نمي شود  امكان انجام آموزش چهره به چهره و معرفي منابع الكترونيكي
  وجود نداشت  امانت دادن كتاب هاي آموزشي

  عموماً وجود ندارد.  به مراجعه بموقع و پيگيري در صورت عدم مراجعه تشويق
براي هر پايگاه دو خط تلفن جديد تهيه شد. يك خط تلفن اختصاص به جمعيت تحت پوشش دارد كه در زمان سرشماري و 

ا توسـط كمـك   ثبت داده هاي جمعيت شناختي در اختيار مادران گذاشته شده است. تلفن ديگر جهت تماس و پيگيـري هـ  
  پژوهشگر مي باشد.

   
فرايند و گردش كار مراجعين بـه مركـز بهداشـتي    

  درماني
همه خدمات براي جمعيت تحت پوشش از مسـير پايگـاه   
تحقيقات جمعيتي انجام مي شـود. بـراي ايـن منظـور در     
پذيرش و همه واحد ها كروكـي محـدوده تحـت پوشـش     
نصب شده اسـت. در بـدو مراجعـه آدرس محـل سـكونت      

شـته  پرسيده مي شود و چنانچه در محدوده پايگاه قرار دا
ي مـي شـوند. ايـن فعاليـت     باشند به اطاق پايگاه راهنماي

موجب مي شود كـه امكـان ارتبـاط كمـك پژوهشـگر بـا       
جمعيت تحت پوشش افزايش يابد. در اين فرصت آموزش 

هاي اختصاصي چهره به چهـره انجـام شـده و داده هـاي     
مع آوري شود. براي آموزش هـاي  مربوط به سالمت نيز ج

تكميلي از كتاب هاي معتبـر راهنمـاي مـادران در مـورد     
دوران بارداري، زايمان، پس از زايمان، تغذيه شـيرخواران  
و كودكان، رشد و نمو و فرزند پروري منتشر شـده وزارت  

مـي شـود.    بهداشت، دانشگاه و انجمن شير مادر اسـتفاده 
يه شده و بطـور امانـت بـه    اين كتاب ها به تعداد كافي ته

مادران جمعيت تحت پوشش داده مي شـود. نمونـه اي از   
كتاب ها نيز در ويتـرين اطـالع رسـاني در ورودي مراكـز     

  بهداشتي درماني قرار داده شده است. 
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  تصميم گيري و ارزشيابي
جلسات كميته راهبردي هر دو هفته يكبار در محل مركز 

المت تشـكيل مـي   تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بـر سـ  
شود. در اين جلسات ضمن ارائـه گـزارش بـراي اقـدامات     
جديد، پيشنهادات، مشـكالت تصـميم گيـري مـي شـود.      
ــروژه، جلــب همكــاري   جهــت معرفــي پتانســيل هــاي پ

ر كميتـه راهبـردي بـا حضـور     بطورمعمول هـر مـاه يكبـا   
وزارتخانه، دانشگاه و مراكـز تحقيقـاتي تشـكيل    مسئولين 

منظور هماهنگي و پايش بر حسـن   مي شود. همچنين به
هبردي هر دو ماه يكبـار بـا   اجراي پروژه جلسات كميته را

دوره اي در هـر يـك از    ساي پايگاه ها بصـورت شركت رؤ
پايگاه ها تشكيل مي شود. در اين جلسات رئيس هر مركز 

 يـي اجراگزارش پيشرفت را ارائه و پيشنهادات و مشكالت 
شود.ارزشيابي فعاليـت   را مطرح و تصميم گيري انجام مي

ها با روش بازديد محسوس و نامحسوس و تكميـل چـك   
  ليست بطور مستمر انجام مي شود. 

  اطالع رساني
همه مطالب، اهداف پايگاه هـا، موقعيـت جغرافيـايي، نـام     

و شماره هـاي تمـاس در سـايت    كروكي كاركنان، آدرس،
ــا آدرس  ــر مركــز تحقيقــات ب ــرارزي اده شــده اســت. د ق

http://sdh.sbmu.ac.ir 
براي ارتباط با پايگاه ها و گزارش عملكرد روزانه و ماهانه، 
دستورالعمل ها وبالگي در وب سايت مركز طراحي شـده  

  است. به اين وبالگ فقط افراد ذينفع دسترسي دارند.
  

  آموزش كمك پژوهشگران
گيزه كاركنان بخصوص به منظور توانمندسازي و افزايش ان

پژوهشگران و همچنين طرح مشكالت هر هفته  به كمك
سه ساعت برنامه توانمندسازي در محل مركز تحقيقات 

  اجرا مي شود.

  
 موانع، مشكالت و محدوديت ها

بيشترين مقاومت  مقاومت كارشناسان ستادي و كاركنان:
ــدازي از ســوي   ــان راه ان ــروژه در زم ــل اجــراي پ در مقاب

اسان ستادي معاونت امور بهداشـتي و كارشناسـان   كارشن

مراكز بهداشت وجود داشت. ميزان مقاومـت در بـين رده   
هاي پايين به نسبت كمتر بود. با گذشت زمان مقامت هـا  
كاهش پيـدا كـرده اسـت، ولـي هنـوز همراهـي عمـومي        
احساس نمي شود. از عوامل مقاومت مي توان بـه تـازگي   

www.sid.ir


 1393، پاييز 1ل، شماره دوره او                                                                                                مجله سالمت اجتماعي                                        8

 

بـودن آن و نحـوه پيشـنهاد    موضوع، تصور غيرقابل اجـرا  
پروژه اشاره كرد. بدنه كارشناسي به آبشاري بودن برنامـه  
ها عادت كرده اند. باور به اينكه يك ايده ابتكاري از درون 
مجموعه برخيزد و ضمانت اجرايي داشـته باشـد، چنـدان    
آسان نمي نمايد. روساي مراكز بهداشـت تهـران در ابتـدا    

ل عمـده مخالفـت آنهـا    مقاومت اندكي نشـان دادنـد. علـ   
بـا  ولـي   ،كمبود فضاي فيزيكي و تحميل هزينـه هـا بـود   

حمايت كافي معاون امور بهداشتي دانشگاه، همكاري همه 
 جانبه اين افراد در اين پروژه محسوس است.

با مطرح شدن پزشك خانواده مخالفت ها افزايش پيدا 
كرد، بطوريكه حتي در بين مسئولين نيز ترديد به وجود 

، زيرا تصور مي شد كه طرح پزشك خانواده كاري را آمد
 8000كه ما مي خواهيم با دست خالي براي حداكثر 

نفر از جمعيت انجام دهيم، آن را براي  32000خانواده يا 
ميليون نفر جمعيت استان تهران انجام خواهند داد و  10

منابع مالي و حمايت كافي نيز در اختيار خواهند داشت. 
ه اطمينان كامل داشت كه برنامه پزشك ولي نويسند

خانواده يك برنامه بلند پروازانه بوده كه مجموعه شرايط 
كشور اجازه نمي داد كه آن برنامه خوب اجرايي شود. در 
واقع آن برنامه جهت اجرا در ابتدا به تغيير نگرش تصميم 
سازان و مديران داخل و خارج نظام سالمت و نياز به 

مدت دارد، كه به اين زودي ها تحقق  برنامه ريزي بلند
 آن شرايط مقدور نيست. 

تهديد ديگر استقالل مجدد دانشگاه علوم پزشـكي ايـران   
بود. هر چند به نظـر انحـالل آن دانشـگاه يـك كـار غيـر       
كارشناسي شده بود و احياء آن كار مناسـبي مـي باشـد،    
ولي موجب تزلزل در اجـراي برنامـه شـبكه پايگـاه هـاي      

در پنج پايگاه واقع در محـدوده دانشـگاه علـوم     تحقيقاتي
پزشكي ايران شد. به نظر مي رسد ارزش شبكه پايگاه هـا  
بيشتر به معرف بودن جمعيت تحـت پوشـش بـراي كـل     
شهر تهران است. هر چند تاكنون با مذاكره و حسن نيت، 
همكاري بين دو دانشگاه با محدوديت هاي انـدكي ادامـه   

ه يك تفاهم نامه همكاري است، دارد و تالش ها معطوف ب
بطوريكه هـر دو دانشـگاه مشـاركت همسـان داشـته و از      
مزاياي پايگاه ها بطور همسان بهره مند شوند، ولي هنـوز  
اين هدف كامالً تحقق نيافته است و همكاري كنوني نيـز  
شــكننده مــي باشــد. مشــكل ديگــر نگهداشــتن كمــك   

يـر هـيچ   پژوهشگران است. نظر به اينكه در سال هـاي اخ 

مجوزي براي استخدام وجود نداشت، اين كاركنان بصورت 
قرارداد ساعتي، بدون حق مرخصي و بيمه مشغول فعاليت 
هســتند. در حاليكــه ايــن كاركنــان در مقايســه بــا ســاير 
كاركنان مراكز بهداشتي درماني حـداقل دو برابـر بيشـتر    
كار مي كنند، ولي در مقابل حق الزحمـه كمتـر دريافـت    

  د.مي كنن
  :برنامه هاي آتي

  برنامه هاي اطالع رساني و جذب حمايت ها: -الف
 شناسايي و جلب مشاركت رابطين بهداشتي جديد  
  شناسايي مراكز ارائه دهنده خدمات پيشگيري، درماني

و توانبخشي و مذاكره و جلب مشاركت و همكاري آنها 
 افراد نيازمند در جمعيت تحت پوشش ارجاعبه منظور 

 ب مشــاركت شــورا و معتمــدين محــل، معرفــي و جلــ
شهرداري و ساير سازمان هـاي درگيـر در سـالمت بـا     

 هدف حمايت از طرح

       مذاكره با مراكز تحقيقـاتي و دانشـكده هـا بـه منظـور
معرفي طرح، ارزيابي و انطباق فعاليـت هـا بـر اسـاس     

  نيازهاي اطالعاتي آنها  
    مذاكره با دانشكده ها و گروه هاي آموزشي بـه منظـور

عرفي طرح، ارزيابي و انطباق فعاليـت هـا بـر اسـاس     م
  نيازهاي اطالعاتي آنها  

    مذاكره با مراكز درماني تابعه دانشگاه با هـدف پـذيرش
بيماران ارجاعي و امكان حضور اعضاي هيات علمـي در  

 مراكز منتخب

  وزارتخانه ها و سـازمان هـاي   متبوعمذاكره با وزارت ،
وانمنـدي برنامـه و   مرتبط با حوزه سـالمت در مـورد ت  

 جلب حمايت و مشاركت آنها

 گسترش مراكز از نظر تعداد و جمعيت تحت پوشش -ب

ــت پوشــش    -ج ــت تح ــا در جمعي ــاه ه ــدازي پايگ راه ان
  شهرستان هاي تابعه دانشگاه

 ايجاد كلينيك هاي پيشگيري و ارتقاء سالمت ضميمه  -د

  تشكر و قدرداني
دانند كه از معاونين اعضاي موسس مركز تحقيقات وظيفه خود مي 

امور بهداشتي و تحقيقات و فناوري دانشگاه، روساي مراكز بهداشت 
تهران، روساي مراكز بهداشتي درماني منتخب، كارشناسان ستادي 
معاونت امور بهداشتي و مراكز بهداشت تهران، كاركنان مراكز 

هاي عزيز جمعيت  درماني،رابطين بهداشتي و خانواده بهداشتي
به خاطر حمايت، همكاري و مشاركت نهايت تشكر و  تحت پوشش

 سپاسگزاري نمايند.
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Abstract 

Background and Objective: A defined population is needed to determine the potential needs of 
society, calculate the correct indicators in the suitable time & health care activities and to do the 
population based study. It is also needed to provide the required education for training, to perform 
the educational program and intervention in promoting healthy lifestyles. In addition, a defined 
population is required for screening and treatment, implementing the referral system and to 
determine the optimal service. The aim of this study is to introduce the structure and start-up 
methodology of the research network of a defined population, affiliated by the social determinants 
of health research center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: The project started by choosing 10 health centers of 10 different areas in 
2012. Two new centers have been added during years 2013 and 2014. Now the number of the 
covered population, by the network, has reached to 40000 people. The covered population is chosen 
based on the characters representing the total population of Tehran city.  

Keywords: Population based research network, Population representing Tehran city, Social 
determinants of health 
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