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دانشگاه علوم پزشکی یزد

اهداف آموزشی 
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه: 

اهمیـت مشـارکت مـردم در حـل مشـکالت بهداشـتی روسـتا 
را شـرح دهنـد.

وظایف شورای بهداشت را نام ببرند.
کنند. اهداف تشکیل شورای بهداشت را بیان 

شورای بهداشت در روستا

مقدمه
گاهی یافتن از نظرات  کریم عبارت است از آ »مشورت« در قرآن 
گون برای رسیدن به بهترین رأی و نظر. خداوند متعال شورا  گونا
و مشورت را از ویژگی های مؤمنان برمی شمارد و عمل به شورا و 
کشورمان نیز  مشورت را برای آنان واجب می داند. قانون اساسی 

در فصل هفتم خود به شوراها پرداخته است. 

اهمیت مشارکت مردم 
امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توسعه همه جانبه و خودپایدار 
نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندی های مردمی 
به ویژه روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در همه 
ابعاد آن است. مهم ترین عامل رسیدن به این هدف، تشکیل 
که بر اساس نیاز و  نهادهای سازمان دهی شده غیر دولتی است 
متنوع  موضوعات  در  روستا،  کن  سا مختلف  گروه های  توانایی 
برنامه های  اجرای  منظور  به  محلی  و  بومی  محیط  ضروری  و 

توسعه ای روستاها ایجاد می شود. 
باال«  و  »پایین  برنامه ریزی  روستایی  توسعه  رویکردهای  یکی از 
مؤثر  دخالت  و  محلی  مردم  مشارکت  آن  اساس  بر  که  است 
آنان در فرآیند برنامه ریزی، محور توسعه محسوب می شود. در 
توسعه  و  رشد  در  بهداشت  شورای  جایگاه  شناخت  رابطه  این 
روستایی و بررسی ابعاد پیدا و پنهان نقش آن بسیار مهم است. 
اصل  یک  مردم  توسط  آن  رعایت  و  بهداشت  مدیریت  اهمیت 
اهداف  تحقق  برای  امروزه  و  می آید  حساب  به  مهم  توصیه  و 

»و امرهم شورٰیبینهم«
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این  متخصصان  اجرایی  و  فکری  توان  به  تنها  نباید  بهداشت 
رشته متکی بود و برطرف کردن مشکالت بهداشتی در چهارچوب 
گروه های تخصصی  کنونی و آتی، نیازمند مشارکت سایر  شرایط 
و هم چنین دخالت فعال و همکاری اقشار مختلف مردم است. 
نقش  بهداشت  خانه  بهورز  و  مردم  کمک  به  بهداشتی  شورای 
که می توانند  تأثیرگذاری بر حفظ بهداشت و توسعه روستا دارند 
کلیدی در سالمت جامعه  با ارتقای شاخص های بهداشتی نقش 

روستایی داشته باشند.

شورای بهداشت روستا
آن ها  دادن  مشارکت  و  مردم  سالمت  ارتقای  و  منظورحفظ  به 
همه  در  همگانی،  سالمت  فعالیت های  و  تصمیم گیری ها  در 
بهداشت،  خانه های  تحت پوشش  و  سکنه  دارای  روستاهای 

شورای سالمت روستا تشکیل می شود.
و  بهترین  روستاها  درسطح  بهداشت  شوراهای  ایجاد 
گیرنده خدمات یعنی همان مردم  مناسب ترین راه برای ارتباط با 

تشکیل دهنده جامعه است.

اهداف تشکیل شورای بهداشت در روستا
شناخت مسایل و مشکالت

بررسی وشناخت مسایل و مشکالت مردم، یك فعالیت همه جانبه 
که همه سطوح ارایه دهنده خدمات را در برمی گیرد. است 

یك مسأله ممکن است معلول عوامل فردی، اجتماعی، محیطی یا 
تلفیقی ازآن ها باشد. مشکالتی که بدین طریق شناسایی می شوند، 
نیازهای جامعه  به  بستگی  و  نیستند  برخوردار  یکسانی  اهمیت  از 

دارد.
حل مشکل

که آنان  باالترین توقع مردم ازنظام بهداشتی حل مشکالتی است 
ارایه خدمات می کند. حل فوری  به واحدهای  از مراجعه  گزیر  نا را 
درپی دارد،  را  مردم  رضایت  که  برآن  عالوه  مشکالت  این  وموردی 
آن ها  وهمراهی  مشارکت  زمینه  شده،  آن ها  اعتماد  جلب  موجب 
مجاز  و  نمی توانیم  اولویت ها  تعیین  در  بنابراین  می کند.  فراهم  را 
یك  حل  فوریت  جامعه  نیاز  نظرگرفتن  در  بدون  بودکه  نخواهیم 

کنیم. مشکل را درجه بندی 
ایجاد احساس نیاز

ارایه یك خدمت زمانی موردقبول مردم خواهد بودکه خودشان آن را 
درك و نیاز به آن را احساس کنند. از طرف دیگر یك نظام به تنهایی قادر 
کند و دایم مراقبت های الزم را به  نخواهد بود همه مشکالت را حل 
عمل آورد، مگر با مشارکت بین بخشی و حمایت ها و همراهی مردم.
مشترك  نیازهای  مشخص،  جغرافیایی  منطقه  یك  در  کن  سا افراد 
خواهند  نیز  مشترکی  و  مشابه  تفکر  طرز  که  است  بدیهی  و  دارند 

داشت.
جلب مشارکت مردم

آن ها  فعالیت  در  مشارکت  جلب  مردم،  با  مداوم  ارتباط  بدون 

گام برای جلب مشارکت مردم،  امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا اولین 
فعالیت ها  بازگوکردن  بعدی  آن هاست.گام  رضایت  و  اعتماد  جلب 
کسب نظرآن ها  و اهداف برنامه و نظرخواهی ازآن هاست و باالخره 

کارهای اجرایی. برای حل مشکالت و مشارکت در 
حساس کردن مردم

به  را  آن ها  می توانیم  مردم،  با  نزدیك  رابطه  ایجاد  و  آموزش  برای 
زندگی  وشرایط  خودشان  پیرامون  مسایل  به  نسبت  حدکافی 
خودرا  اساسی  مشکالت  بتوانند  که  به نحوی  کنیم،  حساس 

کنند. مشخص 

بخشی از آیین نامه شورای بهداشت روستا
که در حوزه استحفاظی خانه های بهداشت  تبصره 1. عشایرکوچ رو 
شورای  می توانند  نیز  دارند  عشایری  بهداشت  خانه های  یا  بوده 

بهداشت عشایری داشته باشند.
رییس  دهیار،  از  عبارتند  روستا  بهداشت  شورای  اعضای   .1 ماده 
آموزشیار  و  معلم  بهداشت،  خانه  بهورز  روستا،  اسالمی  شورای 

روستا، روحانی و دو نفر از معتمدان روستا. 
خانه  اصلی  روستای  بهداشت  شورای  عضو  زن،  بهورز  تبصره2. 
بهداشت  شورای  در  عضویت  بر  عالوه  مرد  بهورز  و  است  بهداشت 
روستاهای  بهداشت  درشوراهای  بهداشت،  خانه  اصلی  روستای 

قمر نیز عضو خواهد بود.
ماه  در  بار  یک  دست کم  روستا  بهداشت  شورای  جلسه   .2 ماده 
برگزار می شود. دهیار رییس شورا و بهورز خانه بهداشت دبیر شورا 
را  شورا  جلسات  مصوبات  همه  صورت جلسه  از  نسخه ای  و  بوده 
به مرکز بهداشتی درمانی و دبیرخانه شورای سالمت بخش تابعــه 

ارسال می دارد.
ماده 3. وظایف شورا عبارت است از: 

کنان  سا سالمت  ارتقای  برای  ساالنه  عملیاتی  برنامه  تدوین  الف. 
روستا و تأمین منابع مالی آن 

و  روستا  بهداشتی  برنامه های  انجام  در  مردم  مشارکت  جلب  ب. 
همکاری با بهورز در اجرای برنامه های بهداشتی مانند ایمن سازی، 
و  محیط  بهداشت  بیماری ها،  با  مبارزه  کودک،  و  مادر  بهداشت 

بهسازی روستا
هدف  با  روستایی  توسعه  برنامه های  در  همکاری  و  نظارت  ج. 

افزایش آثار مثبت عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 
و  روستا  بهداشتی  مشکالت  درباره  مردم  از  نظرخواهی  د. 

که با خودیاری مردم میسر است.  راه حل هایی 
سوی  از  که  برنامه هایی  اجرای  برای  بهداشت  خانه  به  کمک  ه. 

شورای سالمت بخش یا شهرستان ابالغ می شود.
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