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 مسئوليت يک مرکز خدمات جامع سالمت شهری با جمعيت ده
از شما  . خانوار به شما سپرده شده است 2500هزار نفر و تعداد 

انتظار مي رود در زمان مشخص، در جهت رفع مشکالت سالمت 
 . جمعيت تحت پوشش تمام توان خود را بکار گيريد

 
يد؟براي شروع کار  ن ی ک  چه م

3 



 شناخت دقيق موقعيت و شرايط منطقه و کسب اطالعات کافي از
وضعيت محل و ساکنان آن برای شناسايي مشکالت سالمت اولين 

 .و اساسي ترين گام ما خواهد بود
 

د؟ سراغ داري يط  ح ی م اب ن ارزي راي اي ی ب  چه راه هاي
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يکبررسي وی• راف ي های دموگ وضعيت سن، جنس، :  ژگ
 ...تحصيالت، وضعيت تاهل، سطح درامد، محل سکونت و 

: بررسي وضعيت دانش، نگرش و عملکرد مرتبط با موضوعات مختلف•
الت بررسي اين وی امه ها و مداخ رن د جهت ب وان ي ها مي ت ژگ

 .رفتاری را مشخص کند
سياست ها، قوانين، مقررات و دستورالعمل های : بررسي سياست ها•

ست و فاصله آن)موجود در نظام مديريتي و شکاف سياستي  چه ه
شدآن ا د ب اي  (چه ب

 مشورت با افراد کليدی و مطلع•
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موارد مثبتي که در درون سيستم )بررسي نقاط قوت : SWOTتحليل 1.
موارد منفي که در )، نقاط ضعف (و به نفع اهداف مورد نظر وجود دارد

موارد )، تهديدها (درون سيستم و به ضرر اهداف مورد نظر وجود دارد
و فرصت ها ( منفي مربوط به بيرون سيستم که به ضرر برنامه است

 (موارد مثبت حاصل از بيرون سيستم که به نفع برنامه است)
بررسي دقيق مساله و عوامل موثر بر ايجاد، تداوم و : تحليل مساله2.

توسعه آن و تفکيک بخش های رفتاری و غيررفتاری از يک طرف و 
درون بخشي و بين بخشي از طرف ديگر مي تواند به طراحان برنامه 

 . جلب حمايت ديدگاه مناسبي را ارائه دهد
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 مشخص است که برای پرداختن به تمام مشکالتي که شناسايي
کرده ايم، نه وقت کافي داريم و نه منابع و توان الزم در اختيار 

 .پس اولويت بندی نياز است. ماست
  ند مورد را اگر بخواهيد از بين اين مشکالت و موضوعات چ

رای مشخص کنيم،  ي ب يارهاي ع رد و از چه م يم ک چه خواه
 ؟اين انتخاب استفاده مي کنيم

7 



آيا مشکل مورد نظر، تعداد افراد يا گروه های زيادی از : بزرگي مساله
 ؟   جامعه را دربرمي گيرد

آيا سالمت جامعه ما تاثير زيادی از مساله : تاثير بر سالمت جامعه
 ؟مورد نظر مي گيرد

آيا برخورد با مشکل مورد نظر با : همخواني با ماموريت سازمان ما
 ؟ماموريت سازمان ما تناسب دارد

آيا هزينه ای که برای برخورد با اين مساله نياز است، : هزينه پايين
 ؟قابل پرداخت است
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 .  راه حل تمام مشکالت در حوزه سالمت يکسان نيست
 بخشي به عوامل رفتاری و گروهي به عوامل غيررفتاری مانند فقدان

 .شرايط فيزيکي، نيروی انساني، مالي و مديريتي، ارتباط دارد
 قسمتي در درون بخشي که ما مسئوليت آن را داريد قابل اجرا مي

 .باشد و گروهي ديگر به ساير بخش ها بستگي دارد
 

د بين بخشی ها بود،  -اگر مشکل از گروه غيررفتاري ها اي چه ب
 ؟ کرد
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مشکل مورد نظر با استفاده از راهبرد جلب حمايت همه جانبه  -1
 .قابل رفع يا اصالح است

   
افراد يا گروه های زيادی تحت تاثير آن قرار مي گيرند يا از آن  -2

 .متاثر مي شوند
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 تعيين راهبرد جلب حمايت همه جانبه و طراحي و اجرای
برنامه مبتني بر آن تنها يکي از راه حل های موجود برای 

برخورد با مشکالت سالمت است و برای تمام مشکالت 
 .سالمت، راه حل اصلي به شمار نمي رود
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 با شيوه بارش افکار، موضوعاتي را که در حوزه سالمت منطقه
 .خود نيازمند مداخله مناسب است را استخراج کنيد

با رای گيری درگروه، پنج موضوع را از بين آنها انتخاب کنيد. 
 با استفاده از معيارهای نوشته شده يا ساير معيارهای مورد

توافق اعضای گروه، يکي از موضوعات را به عنوان موضوع نهايي 
 .برای طراحي برنامه جلب حمايت همه جانبه انتخاب کنيد
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