معرفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سالمت خلیج فارس

مقدمه
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت رويكرد يكپارچه اي براي رويارويی با معضالت بهداشتی ،ارتقاي سطح بهداشت عمومی و حرکت
به سوي «جامعه سالم تر» است.در اين رويكرد مشكالت بهداشتی و بیماري هاي جسمی و روانی از منظر اجتماعی نگريسته می
شود ،پس با شناخت اين تعیین کننده ها می توان از آن ها در برنامه ريزي ها و سیاستگذاري هاي بهداشتی استفاده کرد .عواملی
چون وضعیت تغذيه ،محیط زيست ،محیط کار ،فقر ،سواد ،مسكن  ،آب ،جنسیت ،بیكاري ،فشارهاي روانی ،میزان درآمد ،حمايت
اجتماعی  ،آموزش و ...از مهم ترين عوامل تعیین کننده اجتماعی سالمت هستند که مطالعه و بررسی هر يك از اين عوامل و پی
بردن به روابط ساختاري میان آن ها از اهداف مورد تاکید و نوين سازمان جهانی بهداشت است.
از آنجا که محور توسعه پايدار ،انسان سالم است و جوامع امروزي خواستار ايجاد بستر مناسب براي تولید و شتاب الزم جهت
رسیدن به توسعه همه جانبه هستند ،بديهی است بررسی و تبیین تمام مولفههاي اجتماعی تاثیرگذار بر سالمت از وظايف محققان و
فعاالن عرصه سالمت بوده و بازخورد آن به صورت اطالعات علمی و عملی به سیاستگذاران کالن موجب کمك به مساله مهم
توسعه پايدار کشورهاست.
در اين راستا مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی درارتقاي سالمت وابسته به دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان در يكصدونودوهشتمین
جلسه شوراي گسترش در تاريخ  81/1/8811مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

سال اخذ موافقت اصولی 8811/1/81 :

اهداف مرکز
•

تولید دانش مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

•

به کارگیري دانش تولید شده به منظور ارتقاي سالمت جامعه

•

توانمندسازي مديران گروه هاي تحقیقاتی و محققین عضو مرکز

•

همكاري متقابل مرکز با ساير مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور و مراکز بین المللی

•

مشارکت مردمی به منظور ارتقاي سطح سالمت جامعه

•

تربیت نیروي انسانی محقق در زمینه عوامل اجتماعی موثر در سالمت

•

توانمندسازي جامعه براي برنامه ريزي فعالیت هاي مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

اهداف کالن
•

اخذ تايید موافقت قطعی مرکز از وزارت متبوع

•

تولید دانش مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

•

به کارگیري دانش تولید شده به منظور ارتقاي سالمت جامعه

•

توانمندسازي مديران گروه هاي تحقیقاتی و محققین عضو مرکز

•

ايجاد همكاري هاي متقابل مرکز با ساير مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور و مراکز بین المللی

الويت هاي پژوهشی:
-1بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در مناطق شهري و روستايی استان هرمزگان
-2ارزيابی تأثیر مداخالت آموزشی(کارگاه هاي آموزشی)سرطان پستان ( ،خودآزمايی پستان) در میان زنان روستايی استان هرمزگان
-8بررسی ارتباط عوامل اجتماعی  ،اقتصادي ،روان شناختی و زيست محیطی با اقدام به خودکشی در استان هرمزگان
-4بررسی عوامل اجتماعی ،اقتصادي مؤثر بر سالمت دهان و دندان

-5بررسی وضعیت سالمت دهان و دندان و تعیین نیازهاي درمانی دانش آموزان  88-6سال استان هرمزگان
-6بررسی وضعیت سالمت دهان و دندان و نیازهاي درمان افراد بزرگسال استان هرمزگان
-7بررسی اثر بخشی مداخالت آموزشی بهورزان خانه هاي بهداشت در ترك اعتیاد به مواد مخدر در مناطق روستايی استان هرمزگان
-1بررسی اثر بخشی مداخالت پی گیري(يادآوري)بهورزان خانه هاي بهداشت در ترك اعتیاد به سیگار در مناطق روستايی استان
هرمزگان
-9بررسی اثر بخشی مداخالت پی گیري(يادآوري)بهورزان خانه هاي بهداشت در کاهش مرگ مادران به علت عوارض بارداري
بررسی اثر بخشی مداخالت آموزشی بهورزان خانه هاي بهداشت در کاهش حوادث و سوانح خانگی در کودکان زير  5سال در مناطقروستايی استان
-88بررسی اثر بخشی اجراي برنامه حمايتی تغذيه مادران باردار و شیرده و بهبود وضعیت تغذيه کودکان زير  8سال تحت پوشش
-82بررسی ريسك فاکتورهاي سرطان مرتبط با سرطان هاي کولورکتال ،پستان ،مثانه و سرطان پروستات
-88بررسی میزان آگاهی دانشجويان کارشناسی دانشگاه هاي دولتی و غیر دولتی استان هرمزگان در زمینه راههاي انتقال و پیشگیري از
بیماري ايدز
-84بررسی تأثیر مداخالت يادآوري(پی گیري)بهورزان بر کنترل فشار خون در افراد باالي  41سال مناطق تحت پوشش خانه هاي بهداشت
استان هرمزگان
-85بررسی عوامل اجتماعی  -اقتصادي مرتبط با اسهال روتاويروسی در استان هرمزگان
وضعیت استفاده از  Fast Foodها و راهكارهاي استفاده از الگوي غذايی سالم
-86بررسی راهكارهاي افزايش رفتارهاي ايمن در رانندگان وسايط نقلیه
-87بررسی سبك زندگی مردم و ارتباط آن وضعیت سالمت
بررسی علل و راههاي پیشگیري از پرخاشگري و خشونت در جوانان
 -81بررسی میزان شیوع بیماريهاي مزمن (ديابت ،هیپرتانسیون ،قلبی و ).....و ارائه راهكارهاي پیشگیري
 -89بررسی میزان آشنايی جوانان با مهارتهاي زندگی وارائه راهكارهاي مؤثر بهبود آن بررسی علل سوانح و حوادث در استان هرمزگان و
ارائه راهكار هاي پیشگیري

-28به کارگیري تئوري ها و الگوهاي مطالعه رفتار در برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 -22بررسی راهكارهاي ارتقاء رفتارهاي سالم در جامعه شهري و روستايی استان هرمزگان
 -28بررسی اثر بخشی روش هاي مختلف آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت
 -24مشارکت اجتماعی و ارتقاء سالمت
 -25بررسی اثر بخشی شیوه هاي مختلف ارتباط بهداشتی
 -26کاربرد و اثر بخشی رسانه ها در برنامه هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
-27ارزيابی فیلد تحقیقاتی به منظور اجراي مطالعات مداخله اي مرتبط با ارتقاء سالمت
 -21بررسی وضعیت سالمت ساکنین جزيره هرمز جهت اجراي برنامه هاي مداخله اي در راستاي ايجاد جزيره سالم

چشم انداز
اين مرکز به دنبال آن است که به عنوان يك مرکز تحقیقاتی پیشگام  ،پويا و نوآور  ،با انجام تحقیقات کاربردي و پروژههاي
پژوهشی منطقهاي و ملی در حیطه تعیینکنندههاي اجتماعی سالمت با تلفیق پژوهش در امر آموزش و مديريت سالمت جامعه ضمن
باال بردن سهم کشورمان در تولید علم ،پژوهش را در خدمت گسترش عدالت در سالمت و ايجاد فرصتهاي منصفانه براي ارتقاي
سالمت همه مردم قرار دهد و به عنوان قطب پژوهشی در منطقه جنوب کشور درآيد.
مرکز تحقیقات ما در طی پنج سال آينده (تا سال  )8891مرکزي خواهد بود که با بكارگیري سازمان ها و موسسات دولتی و
خصوصی و غیرانتفاعی اعم از داخلی و خارجی ،توانسته است با تبیین دينامیسم رفتارهاي اجتماعی و اقتصادي و سیاسی
شهروندان هر منطقه ،سیاست هاي منطقه اي و ملی را به نحوي پیشنهاد دهد که با در نظر گرفتن اکثر مولفه هاي پیشگفت به
صورت بهینه ،شرايط فرهنگی و عدالت اجتماعی را به صورتی شكل دهد تا با تغییر بینش و نگرش شهروندان ،ايشان را به پذيرش
و رعايت آداب همزيستی و پرهیز از رفتارهاي ناهنجار عرفی و اجتماعی ترغیب نمايد .بدين ترتیب اين مرکز با شهره اي بین
المللی به يكی از  8مرکز تحقیقاتی برتر کشوري در زمینه ي عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در کشور تبديل شده است.

اعضاء هیئت موسس
•

دکتر پريوش داوديان

•

دکتر علیرضا شهاب جهانلو

•

دکتر شهرام زارع

•

دکتر عبدالحسین مدنی

•

دکتر موسی سلیمانی

ارتباط با ما:
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