گفتو گــــو

درگفت وگو با دکتر خدایی قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح شد:

معاونت اجتماعی وزارت واهمیت جایگاه آن درسازماندهی
برنامههایاجتماعی
مقدمه
باتوجــه بــه ایجــاد معاونــت اجتماعــی در وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و اهمیــت جایــگاه آن درســازماندهی
برنامههــای اجتماعــی درگفتوگویــی بــا آقــای دکترخدایــی بــا فعالیتهــا ،اهــداف وبرنامههــای ایــن حــوزه بیشترآشــنا میشــویم.
آقــای دکتـــــــر بهعنــوان اولیــــــن ســؤال ،لطــــــفا حـــــــوزه
مشــارکتهـــــای اجتماعــی ،ســازمانهای مــردم نهــــــاد و
خیریههــای ســامت در ســطح وزارت و دانشــگاه رامعرفــی
بفرماییــد.
از  35سال قبل که بحث مراقبتهای اولیه بهداشتی با چهار
اصل PHCمطرح شد دو اصل مهم آن یعنی مشارکت مردم
وهماهنگی بینبخشی بود که از اهمیت زیادی برخوردار
بود ولی متاسفانه تا کنون ساختاری در وزارت بهداشت
برای آن تعریف نشدهاست .خوشبختانه درسال گذشته
با همت آقای دکترهاشمی وزیرمحترم بهداشت ،درمان
وآموزش پزشکی ولزوم توجه به نقش مردم وسایربخشهای
توسعه درحفظ وتأمین سالمت جامعه ،حوزه مشارکتهای
اجتماعی ،سازمانهای مردم نهاد (سمنها) وخیریههای
سالمت درسطح وزارت تشکیل ودردانشگاههای علوم پزشکی
نیزشکل گرفت.
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حــوزه مشــارکتهای اجتماعــی ،ســازمانهای مردمنهــاد
و خیریههــای حــوزه ســامت در ســطح وزارت و دانشــگاه
چــه هــدف یــا اهدافــی رادنبــال میکنــد؟
این حوزه درسه زمینه فعالیت دارد:
اول درزمینــه هماهنگــی بــا ســایر بخشهــای توســعه کــه
ازاهمیــت زیــادی برخورداراســت؛ زیــرا براســاس پژوهشهــا
ســهم وزارت بهداشــت درســامت مــردم فقــط  25درصــد
اســت هرچندکــه تولیــت ســامت درکشــوررا بهعهــده دارد
ولــی  75درصــد حفــظ وتأمیــن ســامت مــردم بــه عهــده
ســایربخشهای توســعه وشــیوه زندگــی مــردم اســت .لــذا
ایجــاد هماهنگــی باســایربخشهای توســعه وهمراهســاختن
آنــان درکنتــرل عوامــل تأثیرگذاربرســامت وایجادتعهــد
درانجــام وظیفهشــان درحــوزه ســامت از ضروریــات تحــول
نظــام ســامت اســت.
دوم تشــکیل ســازمانهای مردمنهــاد و ایجادهماهنگــی

وتقویــت ایــن ســازمانها ازطریــق برگــزاری کالسهــای
آموزشــی وجلســات هماندیشــی وبهرهگیــری ازتوانمنــدی
آنــان درتوســعه برنامههــای ســامت ازبرنامههــای در دســت
اقــدام اســت.
ســوم ایجــاد هماهنگــی بیــن خیریههــا وخیــران
نیکاندیــش و هدایــت آنهــا درجهــت رفــع نیازهــای
مختلــف حــوزه ســامت ،ازجملــه :ایجــاد فضــای فیزیکــی،
خریدتجهیــزات ،اهــدای زمیــن بــه شــکل وقــف ،نــذر ،ثلــث
مــال ،هبــه وکمــک بــه بیمــاران نیازمنــد بهمنظورجلوگیــری از
فقرمضاعــف.
اهم وظایف حوزه معاونت اجتماعی چیست؟
مهمترین وظایف حوزه وشورای مشارکتها سیاستگذاری،
هماهنگی وپیگیری برنامهها عمدتأ در  15محور ذیل است:
 .1سیاســـتگذاری و برنامهریـــزی بـــه منظـــور ارتقـــای
مشـــاركتهای ســـازمانهای مردمنهـــاد وخیـــران در حـــوزه
س ــامت و ارای ــه راهكاره ــای علم ــی و قانون ــی در ای ــن زمین ــه.
 .2هماهنگـــی بینبخشـــی در بهرهگیـــری ازهمـــه امكانـــات
و ظرفیته ــای موج ــود در س ــطح منطق ــه و اس ــتان جه ــت
تقویـــت مشـــاركتهای مردمـــی و خیریههـــا.
 .3برنامهری ــزی و تصوی ــب طر حه ــا ،برنامهه ــا و روشه ــای
ارتق ــای مش ــاركتهای س ــازمانهای مردمنه ــاد وخی ــران در
بخــش س ــامت در ســطح منطقــه و اس ــتان.
 .4بررســی و ارایــه راهكارهــای بهرهگیــری از ظرفیــت نیروهــای
تخصص ــی در ح ــوزه س ــامت (ن ــذر س ــامت) ارای ــه پیش ــنهاد
در جه ــت تصوی ــب قوانی ــن و مق ــررات الزم ب ــرای تس ــهیل و
تس ــریع در ارای ــه خدم ــات ب ــه مؤسس ــات بهداش ــتیدرمانی
خیریـــه وســـازمانهای مردمنهـــاد بهمنظـــور توســـعه
فعالیتهـــای بهداشـــتیدرمانی ،آموزشـــی و تحقیقاتـــی در
س ــطح منطق ــه و اس ــتان.
 .5تــاش جهــت ایجــاد هماهنگــی و وحــدت رویــه و حمایــت
معنـــوی و قانونـــی از فعالیتهـــای مؤسســـات خیریـــه و
ســـازمانهای مردمنهـــاد در بخـــش ســـامت در ســـطح
اســـتان.
 .6طراحـــی و پیگیـــری روشهـــای تشـــویقی و تســـهیالتی
جه ــت كاه ــش مش ــكالت خیریهه ــای ح ــوزه س ــامت نظی ــر
معافیتهــای مالیاتــی ،عــوارض ،اولویــت در صــدور مجوزهــا،
تعیی ــن تعرفهه ــا ،ورود تجهی ــزات پزش ــكی و غی ــره.

 .7اولویتبن ــدی نیازه ــای ح ــوزه س ــامت ،آموزشـــی و
پژوهشـــی اس ــتان براس ــاس نظ ــرات نخب ــگان و یافتههـــای
مطالعات ــی و ارای ــه آن ب ــه ش ــورایعالی جهـــت اعمـــال در
سیاســـتگذاریها و برنامهریزیه ــای آتـــی.
 .8بررس ــی نح ــوه تعام ــل ،هماهنگ ــی و همـــكاری بـــا
دســتگاههای دولتــی و نهادهــای عمومــی اســتان بــه منظــور
بهرهگیـــری از تمام ــی ظرفیته ــا در توســـعه برنامههـــای
ســـامت.
 .9ارای ــه پیش ــنهادهای كالن در ح ــوزه جل ــب مش ــاركتهای
خیــران بــه مجمــع خیــران ســامت وســایر افــراد خیــر و حــوزه
مش ــارکتهای اجتماع ــی.
 .10اســـتفاده بهین ــه و مناس ــب از رس ــانههای موجـــود بـــا
تأثیرگ ــذاری گس ــترده و مخاطب ــان ب ــاال در س ــطح منطق ــه در
جهـــت جل ــب مش ــاركتهای مردم ــی و خیـــران.
 .11بهرهمن ــدی و اس ــتفاده از فناوریه ــا و روشه ــای نوی ــن
و برت ــر علم ــی در جه ــت ج ــذب كمكه ــای خی ــران داخ ــل و
خ ــارج از كش ــور.
 .12پیش ــنهاد بررس ــی و تصوی ــب طر حهـــا و برنامههـــای
مرب ــوط ب ــه تبلیغ ــات و فرهنگس ــازی ب ــرای ج ــذب خی ــران و
كمكه ــای مردم ــی در جه ــت ارتق ــای س ــامت آح ــاد م ــردم.
 .13طراح ــی نح ــوه بهرهگی ــری از ظرفیته ــای فرهیخت ــگان
ح ــوزه اجتماع ــی ،معتم ــدان و ب ــزرگان جامعـ ـه ،نماین ــدگان
مــردم در مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای اســامی شــهر
و روســتا در ســطح اســتان ،جهــت جــذب كمكهــای خیــران.
 .14ارای ــه طر حه ــا و راهكاره ــای اجرایـــی در زمینـــه
حمایته ــای قانون ــی از فعالیته ــای ســـازمانهای
مردمنه ــاد ،خی ــران و خیریهه ــا در حـــوزه ســـامت.
 .15ارایـــه پیش ــنهاد در جه ــت تصوی ــب قوانیـــن و مقـــررات
الزم بــرای تســهیل و تســریع در ارایــه خدمــات بــه مؤسســات
بهداشـــتیدرمانی خیری ــه وس ــازمانهای مـــردم نهـــاد بـــه
منظ ــور توس ــعه فعالیته ــای بهداش ــتیدرمانی ،آموزش ــی و
تحقیقات ــی آن ــان در س ــطح منطق ــه و اس ــتان.
در پایــان ضمــن تشــکر از آقــای دکتــر کــه بــا اختصــاص ایــن
فرصــت ،مــا را بــا حــوزه معاونــت اجتماعــی آشــنا کردنــد؛
امیدواریــم شــاهد شــکوفایی هرچــه بیشــتراین حــوز ه و
مشــارکتهای اجتماعــی و خیری ههــای ســامت در کشــور
نشــاءا...
باشــیم .ا 
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