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

معاونت اجتماعی وزارت واهمیت جایگاه آن درسازمان دهی 
برنامه های اجتماعی

مقدمه
باتوجــه بــه ایجــاد معاونــت اجتماعــی در وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و اهمیــت جایــگاه آن درســازماندهی 
برنامه هــای اجتماعــی درگفت وگویــی بــا آقــای دکترخدایــی بــا فعالیت هــا، اهــداف وبرنامه هــای ایــن حــوزه بیشترآشــنا می شــویم.

حـــــــوزه  لطــــــفا  ســؤال،  اولیــــــن  به عنــوان  دکتـــــــر  آقــای 
مشــارکت هـــــای اجتماعــی، ســازمان های مــردم نهــــــاد و 
خیریه هــای ســالمت در ســطح وزارت و دانشــگاه رامعرفــی 

بفرماییــد.
که بحث مراقبت های اولیه بهداشتی با چهار  از 35 سال قبل 
اصل    PHC مطرح شد دو اصل مهم آن یعنی مشارکت مردم 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  که  بود  بین بخشی  وهماهنگی 
بهداشت  وزارت  در  ساختاری  کنون  تا متاسفانه  ولی  بود 
گذشته  درسال  خوشبختانه  نشده است.  تعریف  آن  برای 
درمان  بهداشت ،  وزیرمحترم  دکتر هاشمی  آقای  همت  با 
وآموزش پزشکی ولزوم توجه به نقش مردم وسایربخش های 
توسعه درحفظ وتأمین سالمت جامعه، حوزه مشارکت های 
وخیریه های  )سمن ها(  نهاد  مردم  سازمان های  اجتماعی، 
سالمت درسطح وزارت تشکیل ودردانشگاه های علوم پزشکی 

نیزشکل گرفت.

حــوزه مشــارکت های اجتماعــی، ســازمان های مردم نهــاد 
ــگاه  ــطح وزارت و دانش ــالمت در س ــوزه س ــای ح و خیریه ه

چــه هــدف یــا اهدافــی رادنبــال می کنــد؟
این حوزه درسه زمینه فعالیت دارد: 

کــه  اول درزمینــه هماهنگــی بــا ســایر بخش هــای توســعه 
براســاس پژوهش هــا  زیــرا  زیــادی برخورداراســت؛  ازاهمیــت 
درصــد   25 فقــط  مــردم  درســالمت  بهداشــت  وزارت  ســهم 
دارد  به عهــده  درکشــوررا  ســالمت  تولیــت  هرچندکــه  اســت 
عهــده  بــه  مــردم  ســالمت  وتأمیــن  حفــظ  درصــد   75 ولــی 
لــذا  اســت.  مــردم  زندگــی  وشــیوه  توســعه  ســایربخش های 
ایجــاد هماهنگــی باســایربخش های توســعه وهمراه ســاختن 
وایجادتعهــد  تأثیرگذاربرســالمت  عوامــل  درکنتــرل  آنــان 
درانجــام وظیفه شــان درحــوزه ســالمت از ضروریــات تحــول 

نظــام ســالمت اســت.
دوم تشــکیل ســازمان های مردم نهــاد و ایجادهماهنگــی 

گفت و گــــو
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کالس هــای  برگــزاری  ازطریــق  ســازمان ها  ایــن  وتقویــت 
ازتوانمنــدی  وبهره گیــری  هم اندیشــی  وجلســات  آموزشــی 
ــان درتوســعه برنامه هــای ســالمت ازبرنامه هــای در دســت  آن

اقــدام اســت.
وخیــران  خیریه هــا  بیــن  هماهنگــی  ایجــاد  ســوم   
نیازهــای  رفــع  درجهــت  آن هــا  هدایــت  و  نیک اندیــش 
مختلــف حــوزه ســالمت، ازجملــه: ایجــاد فضــای فیزیکــی، 
خریدتجهیــزات، اهــدای زمیــن بــه شــکل وقــف، نــذر، ثلــث 
مــال، هبــه وکمــک بــه بیمــاران نیازمنــد به منظورجلوگیــری از 

. عــف مضا فقر

اهم وظایف حوزه معاونت اجتماعی چیست؟
مهم ترین وظایف حوزه وشورای مشارکت ها سیاستگذاری، 
هماهنگی وپیگیری برنامه ها عمدتأ در 15 محور ذیل است: 

ارتقـــای  منظـــور  بـــه  برنامه ریـــزی  و  سیاســـتگذاری   .1
مشـــارکت های ســـازمان های مردم نهـــاد وخیـــران در حـــوزه 
ســـالمت و ارایـــه راه کارهـــای علمـــی و قانونـــی در ایـــن زمینـــه. 
2. هماهنگـــی بین بخشـــی در بهره گیـــری ازهمـــه امکانـــات 
ــتان جهـــت  ــه و اسـ ــود در ســـطح منطقـ ــای موجـ و ظرفیت هـ

تقویـــت مشـــارکت های مردمـــی و خیریه هـــا.
3. برنامه ریـــزی و تصویـــب طرح هـــا، برنامه هـــا و روش هـــای 
ارتقـــای مشـــارکت های ســـازمان های مردم نهـــاد وخیـــران در 

بخـــش ســـالمت در ســـطح منطقـــه و اســـتان. 
4. بررســـی و ارایـــه راه کارهـــای بهره گیـــری از ظرفیـــت نیروهـــای 
تخصصـــی در حـــوزه ســـالمت )نـــذر ســـالمت( ارایـــه پیشـــنهاد 
در جهـــت تصویـــب قوانیـــن و مقـــررات الزم بـــرای تســـهیل و 
ــتی درمانی  ــات بهداشـ ــه مؤسسـ ــات بـ ــه خدمـ ــریع در ارایـ تسـ
توســـعه  به منظـــور  مردم نهـــاد  وســـازمان های  خیریـــه 
فعالیت هـــای بهداشـــتی درمانی، آموزشـــی و تحقیقاتـــی در 

ســـطح منطقـــه و اســـتان.
5. تـــالش جهـــت ایجـــاد هماهنگـــی و وحـــدت رویـــه و حمایـــت 
و  خیریـــه  مؤسســـات  فعالیت هـــای  از  قانونـــی  و  معنـــوی 
ســـطح  در  ســـالمت  بخـــش  در  مردم نهـــاد  ســـازمان های 

اســـتان. 
تســـهیالتی  و  تشـــویقی  پیگیـــری روش هـــای  و  6. طراحـــی 
کاهـــش مشـــکالت خیریه هـــای حـــوزه ســـالمت نظیـــر  جهـــت 
معافیت هـــای مالیاتـــی، عـــوارض، اولویـــت در صـــدور مجوزهـــا، 

تعییـــن تعرفه هـــا، ورود تجهیـــزات پزشـــکی و غیـــره.

و  آموزشـــی  ســـالمت،  حـــوزه  نیازهـــای  اولویت بنـــدی   .7
پژوهشـــی اســـتان براســـاس نظـــرات نخبـــگان و یافته هـــای 
در  اعمـــال  جهـــت  شـــورای عالی  بـــه  آن  ارایـــه  و  مطالعاتـــی 

آتـــی.  برنامه ریزی هـــای  و  سیاســـت گذاری ها 
بـــا  همـــکاری  و  هماهنگـــی  تعامـــل،  نحـــوه  بررســـی   .8
دســـتگاه های دولتـــی و نهادهـــای عمومـــی اســـتان بـــه منظـــور 
برنامه هـــای  توســـعه  در  ظرفیت هـــا  تمامـــی  از  بهره گیـــری 

ســـالمت.
کالن در حـــوزه جلـــب مشـــارکت های  9. ارایـــه پیشـــنهادهای 
خیـــران بـــه مجمـــع خیـــران ســـالمت وســـایر افـــراد خیـــر و حـــوزه 

مشـــارکت های اجتماعـــی. 
بـــا  رســـانه های موجـــود  از  و مناســـب  بهینـــه  اســـتفاده   .10
گســـترده و مخاطبـــان بـــاال در ســـطح منطقـــه در  تأثیرگـــذاری 

جهـــت جلـــب مشـــارکت های مردمـــی و خیـــران.
ــن  ــای نویـ ــا و روش هـ ــتفاده از فناوری هـ ــدی و اسـ 11. بهره منـ
کمك هـــای خیـــران داخـــل و  ــر علمـــی در جهـــت جـــذب  و برتـ

کشـــور.  ج از  خـــار
برنامه هـــای  و  طرح هـــا  تصویـــب  و  بررســـی  پیشـــنهاد   .12
ـــران و  ـــذب خی ـــرای ج ـــازی ب ـــات و فرهنگ س ـــه تبلیغ ـــوط ب مرب
کمك هـــای مردمـــی در جهـــت ارتقـــای ســـالمت آحـــاد مـــردم. 
ــوه بهره گیـــری از ظرفیت هـــای فرهیختـــگان  13. طراحـــی نحـ
ــدگان  ــه ، نماینـ ــزرگان جامعـ ــدان و بـ ــی، معتمـ ــوزه اجتماعـ حـ
مـــردم در مجلـــس شـــورای اســـالمی و شـــوراهای اســـالمی شـــهر 
کمك هـــای خیـــران. و روســـتا در ســـطح اســـتان، جهـــت جـــذب 
زمینـــه  در  اجرایـــی  راه کارهـــای  و  طرح هـــا  ارایـــه   .14
ســـازمان های  فعالیت هـــای  از  قانونـــی  حمایت هـــای 
ســـالمت. حـــوزه  در  خیریه هـــا  و  خیـــران  مردم نهـــاد، 

15. ارایـــه پیشـــنهاد در جهـــت تصویـــب قوانیـــن و مقـــررات 
الزم بـــرای تســـهیل و تســـریع در ارایـــه خدمـــات بـــه مؤسســـات 
بـــه  نهـــاد  مـــردم  وســـازمان های  خیریـــه  بهداشـــتی درمانی 
ــی و  ــتی درمانی، آموزشـ ــای بهداشـ ــعه فعالیت هـ ــور توسـ  منظـ

ــتان. ــه و اسـ ــان در ســـطح منطقـ تحقیقاتـــی آنـ

کــه بــا اختصــاص ایــن  در پایــان ضمــن تشــکر از آقــای دکتــر 
کردنــد؛  فرصــت، مــا را بــا حــوزه معاونــت اجتماعــی آشــنا 
امیدواریــم شــاهد شــکوفایی هرچــه بیشــتراین حــوزه  و 
کشــور  مشــارکت های اجتماعــی و خیریه هــای ســالمت در 

باشــیم. ان شــاءا...
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