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  ی دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد وظایف کمیته تجویز و مصرف منطق
 برنامه ریزي در خصوص تجویز و مصرف منطقی دارو       

 بررسی نقاط ضعف و مشکالت موجود در فرآیند تجویز و مصرف منطقی دارو 
 نیازسنجی آموزشی و پژوهشی مبتنی بر روشهاي علمی و آماري و گزارش کمیته 

ومداخالت آموزشی ، مدیریت ، نظارتی و مالی موثر به منظور افزایش آگاهی ، نگرش و عملکرد گروه  برنامه ریزي و تدوین و طراحی برنامه ها
 پزشکی و عامه مردم در خصوص تجویز و مصرف دارو با همکاري بین واحدهاي درون و برون سازمانی 

 تشکیل کمیته کارشناسی و تخصصی در خصوص نتایج حاصل از بررسی نسخ پزشکان 
با تدوین یک برنامه جامع عملیاتی ، روند فعالیتها با سرعت و وسعت بیشتري ادامه یافت ، بطوریکه در حال  1385در راستاي این اهداف از سال 

حاضر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه داراي بانک اطالعاتی مطمئن از نسخ پزشکان عمومی و متخصص است که استفاده از آنها در 
  . امه ریزیها وسیاست گذاریهاي نظام سالمت دانشگاه بسیار تاثیر گذار و ارزشمند خواهد بود برن
  

  متوسط کشوري  88سال   شاخص
  -  106313  تعداد نسخ بررسی شده 

  22/3  95/2  میانگین اقالم تجویزي هر نسخه 
  -  ریال 37368  میانگین قیمت هر نسخه 

  %89/43  %28  تزریقیدرصد بیماران دریافت کننده داروي 
  %31/50  %44  درصد بیماران دریافت کننده د اروي آنتی میکروبیال
  %21/25  %16  درصد بیماران دریافت کننده داروي کورتیکواستروئید

  

 



ت ه جا                                                                               ال س ه ع    دا
  

  

  
 

 

 

   
  جدول پراکندگی شغلی داروسازان شهرستان گناباد      

  

  

  

  

  

  

  

   

  تفکیک نوع داروخانهفراوانی داروخانه هاي موجود در سطح شهرستان به   

  

  
  
  

  )نفر( تعداد   شغل
  نفر 11  داروخانه

  نفر 1  نظارت و کنترل امور داروخانه ها
  نفر 1  سایر مشاغل

  نفر 11  جمع

  شرکتهاي دارویی موجود در شهرستان
  شرکت پخش البرز
  شرکت پخش رازي

  شرکت پخش فردوس
  شرکت پخش هجرت

  تعداد  نوع داروخانه
  9  خصوصی

  1  بیمارستانی
  1  تامین اجتماعی
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  :) Mission( رسالت 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد وظیفه تامین، حفظ و ارتقاء سالمت کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي جامعه تحت پوشش       
  :مستقیم و غیر مستقیم خود را دارد این رسالت  همراه با تحقق اهداف راهبردي زیر حاصل می شود

 3در علم، فناوري و نوآوري حوزه سالمت در بین دانشگاههاي تیپ  کسب مقام اول
 الگوي استانی سنجش کیفیت و استانداردهاي محصوالت و خدمات سالمت

 احراز خود اتکایی و کسب جایگاه قطب سالمت استان براي ارائه خدمات تشخیص درمانی
 در سالمت ناظر بر شاخص هاي سالمتی، رفاهی، اقتصادي، اجتماعیارتقاء در حفظ سالمت عادالنه با توجه به تمام مولفه هاي موثر 

 در مدل مدیریت و سیاستگذاري دانشگاهی 3الگوي دانشگاه هاي تیپ 
 در راستاي ارتقاي کمی و کیفی خدمات سالمت) درونی و برونی(برقراري نظارت و ارزشیابی 

 همکاري و ارتباط مستمر وموثر با سایر ارگانها و مراکز علمی
 پرستاري وپیراپزشکی و ایجاد فضاهاي آموزشی مناسب ،شناسایی، استقرار و آموزش روشهاي نوین بهداشتی ، پزشکی

 انجام پژوهشهاي کاربردي به منظور ارائه خدمات مبتنی بر شواهد
اد با رویکرد تحقیقات در راه رسیدن به ارتقاء سالمت آحاد جامعه با جلب مشارکت آگاهانه مردم از طریق توسعه دانش و بینش افر

مشارکتی مبتنی بر جامعه در راستاي برنامه هاي توسعه پایدار و سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران تالش نماید و متعهد می گردد 
به با پی جویی مشارکت روز افزون دانشگاه، مردم، توان دانشگاه را بیش از پیش در زمینه پیشگیري از معضالت سالمت قرار داده و 

توانمندي هاي فردي و خود مراقبتی مردم را تسهیل بخشد و کاربرد نتایج تحقیقات را تضمین نماید و درهاي دانشگاه را بر روي ایده 
  .هاي بکر و افراد خالق و نوآور جامعه به منظور بهبود بهره وري و اثر بخشی خدمات بگشاید
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  :) (visionچشم انداز 

با بکار بردن دانش و تکنولوژي جدید در راستاي  1404گناباد مصمم است با توجه به چشم انداز نظام سالمت در سال  دانشگاه علوم پزشکی       
رفه اي و سیاستهاي کشوري و با بکار گیري کارآمدترین نیروها و با ایجاد انگیزه از طریق افزایش سطح دانش، مهارت فنی با رعایت استاندارد هاي ح

ی منابع در اختیار و جلب مشارکت جامعه با استفاده از خالقیت و نوآوري کارگروهی و بهره گیري از علم و فناوري در راستاي ارتقاي بهره گیري از تمام
افزایش امید به زندگی توام با کیفیت به عنوان یکی از بهترین دانشگاههاي کشور شناخته شود و مطلوبترین خدمات را به  سالمت کامل آحاد جامعه و

  .اد مردم ارائه نمایدآح
  :)value( ارزشها 

  در راه رسیدن به چشم انداز برنامه به ارزشهاي زیر پایبند می باشیم
  حفظ کرامت و حرمت همه انسانها -  1
  سالمت به عنوان حق اساسی همه مردم -  2
  سالمت همه جانبه -  3
  رعایت اصل عدالت و برابري - 4
  مشارکت مردم سایر سازمانها و ارگانهاي مرتبط با سالمت عمومی -  5
  رضایت مندي مشتریان داخلی و خارجی - 6
  اعتقاد به شایسته ساالري -  7
  التزام به قانون -  8
  عتقاد به حمایت مادي و معنوي از کارکنان وارتقاي انگیزه کارکنانا -  9

  پاسخگویی در فعالیتهارعایت اصل مستند سازي، اطالع رسانی، شفافیت  -10
  توانمند سازي مردم در راستاي اثر گذاري روز افزون آنان بر کنترل تعیین کننده هاي اجتماعی موثر  برسالمت -11
  دسترسی آسان مردم به خدمات ارائه شده و توجه به نیازهاي واقعی مردم - 12
  اعتقاد به انجام پژوهشهاي کاربردي و جامعه نگر - 13
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  :کالن دانشگاه علوم پزشکی گناباداهداف 

  2به تیپ  3ارتقاء دانشگاه از تیپ  - 1
  اخذ مجوز جهت تربیت نیروهاي متخصص در مقاطع تحصیالت تکمیلی وتخصصی علوم پایه پزشکی وبهداشت - 2
ت زندگی و ارتقاء توسعه و بکارگیري دانش بشري در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت و رهبري  اثر بخش به منظور بهبود کیفی - 3

  سالمت و نیل به توسعه پایدار
  ارتقاء کیفی و کمی خدمات سالمت ارائه شده به آحاد جامعه - 4
  بهبود مدیریت و توسعه نیروي انسانی -  5
  استقرار کامل سیستم پایش ارزشیابی و سالمت کامل اجزاء آن - 6
بر اساس استانداردهاي بین ) با تاکید بر تحقیقات جامعه نگر مداخله اي و بینش استراتژیک( توسعه پژوهشهاي بنیادي و کاربردي  - 7

  المللی و رعایت اصول اخالقی
  ارتقاء کیفی و کمی برنامه هاي آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی - 8
  ارتقاء فرآیندهاي آموزشی بهداشتی و درمانی توسعه امکانات آموزشی، بهداشتی، درمانی به منظور - 9

جلب مشارکت آگاهانه مردم و توسعه توانمندیها و مهارتهاي افراد به منظور اصالح سبک زندگی و بهبود کیفیت آن و کاهش  - 10
  اقتصادي با لحاظ اصل سالمت محوري و توسعه -نابسامانیها و نابرابریهاي اجتماعی 

  جذب و تخصیص منابع کافی - 11
  بهبود و ارتقاء فرآیندهاي آمادگی و برخورد با بحرانها - 12
  تمرکز زدایی از حیث مدیریت - 13
  انصاف و عدالت در ارائه خدمات سالمت - 14
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  :سیاست ها

  توسعه سیاست گذاري، مدیریت و مقررات -1
  توسعه منابع انسانی و فیزیکی -2
  بهبود و تخصیص منابع مالی -3
  توسعه ظرفیت تولید دانش و بهره برداري از آن -4
  تولیت و ارائه خدمات سالمت -5
  ارتباطات و هنجارها و فرهنگ عمومی -6

  توسعه سیاست گذاري و مدیریت و مقررات:  1سیاست 
  :راهبردها

  توسعه بر مبناي برنامه در تمام سطوح -1
  ع سیاست ها و برنامه ریزیها با تغییر مدیرانجلوگیري از تغییرات سری -2
  حمایت از شایسته ساالري در واگذاري امور در مدیریت -3
  پرهیز از مداخالت سیاسی جناحی و صنفی در انتخاب مدیران -4
  استقرار نظام ارزشیابی در انتخاب مدیران وارزیابی مستمر فعالیت مدیران -5
  برابري درخدمت رسانی  نظام سالمتمحوریت قرار دادن  تحقق عدالت و  -6
  مدیریت خطر و ارزیابی خطر و بهبود سیاست هاي مرتبط به سوانح وحوداث -7
  ساماندهی نظام پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی - 8
  استقرار واصالح نظام کنترل و ارزیابی عملکرد ارائه کنندگان خدمات  -9
 بهداشتیبرابري جنسیت در سیاست ها واستراتژي هاي  - 10
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  :اقدامات
  

 انجام مطالعات دوره اي براي نیاز سنجی و تعیین اولویتهاي برنامه هاي سالمتی در جامعه تحت پوشش - 1
 برقراري فرآیند پایش وارزیابی کلیه مداخالت سالمتی - 2
 از مداخله به روي آنهابرآورد هزینه هاي سالمتی و ریالی عوامل خطر عمده و بیماریهاي با بار باال و سود حاصل  - 3
 انجام پژوهش در خصوص تعیین کننده هاي عوامل اجتماعی سالمت ، عدالت در سالمت - 4
 ایجاد استقالل در مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت - 5
 شفاف سازي و یکپارچه کردن فرایندهاي نظارت و ارزشیابی در کل دانشگاه علوم پزشکی - 6
 ساختار پاسخگو براي پایش و ارزشیابی پیشرفت برنامه هاي اولویت دار دانشگاه علوم پزشکیایجاد یک  - 7
 اصالح قوانین ، مقررات در جهت تسهیل و حمایت از نوآوري ها و پروژه هاي اولویت دار سالمت  - 8
 تعیین اولویت هاي تحقیقاتی در بخش دارو -9

 مدیریت حوزه سالمتاستقرار سامانه ارزیابی استراتژیک در  -10
 بهبود نظام ارزیابی وارزشیابی عملکرد کارکنان ومدیران در تمامی سطوح - 11
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  :توسعه منابع انسانی وفیزیکی:  2سیاست   
  :راهبردها  
  توسعه جذب نیروهاي متخصص و مورد نیاز آموزشی، پژوهشی بهداشتی  و درمانی -  1
 وارزش گذاري به کارکنان حوزه سالمتتوسعه حمایت هاي مادي و معنوي   -  2
  افزایش امکا نات رفاهی و بهبود پرداخت کارکنان وارتقاء سطح سالمت کارکنان حوزه سالمت -  3
  مشارکت و همکاري بیشتر کارکنان در برنامه هاي اجرایی سالمت - 4
  اولویت دادن به فعالیت هاي پژوهشی در جذب و ارتقاء اعضاي هیات علمی - 5
  دانشگاه از نخبگان و استعدادهاي درخشان برتر حمایت - 6
  بهبود پذیرش دانشجو بر مبناي ظرفیت هاي با لینی و پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی - 7
  روحیه کار و کارآفرینی، خالقیت  و نوآوري در میان مدیران و سایر تقویت وجدان کاري، پاسخگوي ، انضباط اجتماعی، - 8
  اه علوم پزشکی در تمام سطوح خدمات سالمتکارکنان دانشگ - 9 

  ترغیب، تشویق و بکارگیري محققین کارآمد به منظور توسعه توانمندي مدیریت بخش سالمت -10
  برآورد نیروي انسانی مورد نیاز در تمامی حوزه ها دانشگاهها بر اساس استانداردهاي موجود مطلوب -11
  ند و کارآمد در تمامی سطوح ارائه خدمات سالمتتامین نیروهاي انسانی متبحر و عالقه م -12
  توازن در توزیع جغرافیایی نیروي انسانی ودسترسی عمومی به خدما ت -13
  توسعه محیط هاي توانمند سازي سالمت جسمی ،روانی واجتماعی -14
  توزیع عادالنه زیر ساختهاي کیفی مرا قبت سالمت -15
  نظام سالمتمکانیزاسیون سیستم هاي اطالعاتی  -16
  توسعه و مدیریت منابع انسانی بر اساس اصل شایسته ساالري -17
  توسعه فضاهاي فیزیکی مورد نیاز در تمام سطوح ارائه خدمات سالمت -18
  بهسازي فضاهاي فرسوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی نوسازي و -19
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  :اقدامات 
 اولویت دار نظام سالمتتوسعه رشته هاي مقا طع آموزشی در حوزه هاي  - 1
 تعیین نیازمندیهاي نیروي انسانی جهت آموزش عالی - 2
 طراحی بسته هاي آموزشی و پژوهش هاي با لینی - 3
 برگزاري دوره هاي کوتاه مدت پیشرفته و تخصصی در حوزه هاي اولویت دار سالمت -  4
 برداري همگانی و گروههاي ارائه کننده خدمت سالمت ایجاد شبکه جامع الکترونیک آموزش و تصمیم گیري سالمت براي بهره -  5
 ارتقاي بهداشت روانی و جسمی ومعنوي  دانشجویان و کارکنان حوزه سالمت -  6
 آموزش و بازآموزي نیروي انسانی در سطوح گوناگون ، براي پاسخگویی به نیاز واحدهاي مراقبتی و درمانی و سایر اجزاي نظام سالمت -  7
 ه مدیریت علم و فناوري مبتنی بر فناوري اطالعات و مدیریت در سطح دانشگاه علوم پزشکیایجاد سامان -  8
 اصالح بهینه فضاهاي آموزشی پژوهشی و بهداشتی و درمانی موجود تحت پوشش دانشگاه  علوم پزشکی به منظور ارائه خدمات مطلوبتر -  9

 .ن افزایش دسترسی مردم به خدمات ارائه شده را فراهم نمایدتوسعه فضاهاي بهداشتی و درمانی به گونه اي که بیشتری -  10
 راه اندازي و بهبود سیستم ارتباطات و اتوماسیون اداري با هدف تسریع در امور اداري و  ارائه فعالیتهاي به هنگام تا سطح خانه بهداشت -  11
 راه اندازي سیستم پرونده الکترونیک سالمت -  12
 کارت کرامت به کارکنانتدوین برنامه اعطاي  -  13
 توسعه امکانات آموزشی به منظور ارتقاي فرآیندهاي آموزشی -  14
 راه اندازي آزمایشگاه مرکز تحقیقات زعفران و گیاهان داروئی -  15
 جذب نیروي انسانی جدید متناسب با نیازهاي دانشگاه  واستفاده بهینه از نیروهاي متخصص موجود -  16
 بیمارستانهاي فرسودهنوسازي وبهسازي   -  17
 )CIS(ایجاد سامانه اطالعات بالینی  -  18
 تدوین نظام نوین آماري جهت اصالح ابزار جمع آوري داده ها -  19
 GISتشکیل هسته  -  20
 ارزیابی مستمر استراتژیهاي مربوط به نیروي انسانی -  21
 ایجاد زمینه ادامه تحصیل کارکنان جهت ارتقاء سیستم -  22



ت ه جا                                                                               ال س ه ع    دا
  

  

  
 

 

  
  

  بهبود و تخصیص منابع مالی:  3سیاست 
  :راهبردها

  اعمال سیاست هاي انگیزشی به منظور تقویت روحیه و ایجاد نشاط شادابی در اساتید و کارکنان - 1
  هاي جهت توسعه سطوح ارائه  خدمات پایه سالمت NGOاستفاده از توان مالی و تجهیزات بخش خصوصی، سازمانهاي عمومی و اجرایی و   - 2
  تدارك دسترسی مواد اولیه دستگاهها و مواد آزمایشگاهی موجود در سراسر کشور براي دانشگاه علوم پزشکیتوسعه و  - 3
  جذب کمکهاي مردمی و خیریه براي کمک به آموزش بهداشت و درمان - 4
  کنترل پرداخت هاي غیر رسمی - 5
  ند زدن پرداخت ها به عملکردشفاف سازي نظام پرداخت به ارایه کنندگان خدمات براي ایجاد انگیزه وپیو -  6
  بهبود سیاست هاي خرید ومصرف دارو  - 7
  ... هزینه کرد منابع و سازي نظام مدیریت مالی سالمت،بهینه   - 8

  :اقدامات
 تقویت منابع مالی موجود و شناسایی منابعی جدید براي توسعه دانشگاه علوم پزشکی - 1
 دانشگاه  علوم پزشکی از بودجه هاي دولتیتهیه برنامه و پیگیري جهت افزایش سهم بودجه  - 2
 بهینه سازي نظام هاي مدیریت مالی دانشگاه علوم پزشکی  با روشهاي نوین - 3
 تعیین جوایز براي نوآوري ها و ابتکارات در جشنواره ها - 4
 ایجاد فرصت هاي مطالعاتی براي کارکنان در حوزه هاي اولویت دار سالمت - 5
 د نیاز براي توانمندسازي کارکنان و اعضاي هیئت علمیتامین منابع مالی مور - 6

در سطوح مختلف ارائه خدمات سالمت  -تامین منابع مالی مورد نیاز براي ایجاد بستر مناسب تحقق استانداردهاي ملی و بین المللی  - 7
  )مانند ایزو (
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 هدایت استعدادهاي درخشانتامین منابع مالی مورد نیاز براي شناسایی، جذب، حفظ و حمایت و  - 8
  تامین منابع مالی براي توسعه کمی دوره هاي آموزشی - 9

  تامین منابع مالی براي بازنگري و اجراي برنامه هاي بازنگري شده موجود دانشگاه علوم پزشکی -10
 تامین منابع مالی براي ارتقاي کیفیت آموزش، استقرار رویکردهاي نوین آموزش -11
 مالی مورد نیاز براي ارتقاء روشهاي ارزشیابی کارکنانتامین منابع  -12
 تامین منابع مالی مورد نیاز  براي روشهاي نوین آموزش هاي مداوم -13
 تامین منابع مورد نیاز جهت برگزاري کنگره ها، سمینارها و همایشها -14
 اولویت دار سالمت حمایت و تامین منابع مالی مورد نیاز تولید محصوالت رسانه اي در حوزه هاي -15
 حمایت از طرح هاي تحقیقاتی مداخله اي در حوزه هاي اولویت دار سالمت -16
 درمانی- تبیین وشفاف سازي هزینه هاي آموزشی در بیمارستانهاي آموزشی  -17
 راه اندازي پایانه اطالعات مدیریت مالی -18
 تامین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید تجهیزات مورد نیاز -19
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  توسعه ظرفیت تولید دانش و بهره برداري از آن:  4سیاست 
  :راهبردها

  ارتقا سالمت برنامه ریزي جهت اخذ موافقت قطعی و تشکیالت سازمانی ردیف بودجه مستقل جهت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و -1
  بهداشتی در منطقه شرق کشورقطب تحقیقات علوم  فراهم آوردن شرایط جهت ایجاد پژوهشکده سالمت و - 2
  ارتقاء  وتوسعه سطح کیفی وکمی پژوهش ها و تحقیقات در حوزه سالمت - 3
 توسعه و تجهیز کتابخانه هاي الکترونیکی - 4
 دانشمندان علوم پایه،برقراري ویدئو کنفرانس ها با  ارتباط با بانکهاي اطالعاتی معتبر و متخصص دنیا در رشته ها و حوزه هاي مرتبط با سالمت و - 5

  علوم بهداشتی و پیراپزشکی طب سنتی و
  )سیاستگذاران، مدیران، مجریان و عامه مردم(کاربردي نمودن نتایج پژوهشهاي انجام شده براي ذي نفعان  - 6
  ایجاد بانک اطالعاتی در زمینه توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت - 7
 رح هاي تحقیقاتی در جهت انجام پژوهشهاي اولویت دار حوزه سالمتبهینه سازي فرآیند تصویب اجرا و کنترل ط - 8
 ایجاد بستر مناسب دوره هاي فرصت مطالعاتی براي پژوهشگران عالقه مند - 9

  ارتقاء کمی و کیفی برنامه هاي آموزشی مداوم -10
  ارتقاء کیفی و کمی برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت پرسنل و انطباق آن با نیازسنجی فراگیران -11
  توسعه وفراهم نمودن  امکانات آموزشی به منظور ارتقاء فرآیندهاي آموزشی  در تمامی سطوح -12
  نیاز سنجی پژوهشی در غالب تحقیقات بالینی کاربردي -13
  اه  علوم پزشکی و حمایت از فعالیت هاي پژوهشی گروهی ودانشجوییتبین اولویت هاي پژوهشی دانشگ -14
  بهبود نظام ارزیابی و ارزشیابی فعالیت هاي آموزشی به منظور افزایش اثر بخشی فعالیت هاي آموزشی -15
  توسعه نظام نوین و کارآمد ارائه آموزش ها و خدمات آموزشی -16
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  برگزاري کنگره ها، سمینارها و همایش ها ي ملی -17
  مشارکت و حمایت از تولید محصوالت رسانه ها براي ارتقاء سالمت و  آموزش عموم -18
  تسهیل دسترسی به اطالعات و ساماندهی بر نظام آمار و اطالعات در کلیه فعالیت هاي دانشگاه علوم پزشکی -19
  تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکیایجاد وتوسعه دوره هاي تحصیالت  -20
  حمایت از پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی در حوزه هاي  اولویت دار سالمت -21
 گسترش فعالیت هاي خلق دانش به صورت بومی در حوزه هاي  اولویت دار سالمت -22
  توسعه همکاري هاي بین دانشگاههاي داخلی -23
  توسعه و شناسایی روشهاي استفاده از گیاه زعفران در تولید دارو -24
  پژوهشی در حوزه هاي بهداشتی و درمانی – ایجاد دو مجله علمی  -25
رشته هاي مرتبط با سالمت در مرکز تحقیقات  رشته هاي طب سنتی و و)  PHD by research(پیگیري ایجاد دکتراي تخصصی وپژوهشی  - 26

  رتقاءسالمت متعاقب  پژوهشکده سالمتتوسعه اجتماعی وا
 توسعه وتجهیز قطب تحقیقات پزشکی زعفران - 27

  :اقدامات
 تهیه دستورالعملهاي پیشگیري ، تشخیصی و درمان بیماریهاي اولویت دار و بومی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف ارائه خدمات -1
 شهرستانی در سطوح مختلف پیشگیري براي برنامه هاي جاري نظام سالمتتهیه دستورالعملهاي مدیریت مبتنی بر شواهد بومی سالمت  - 2
مشارکت در تدوین استانداردهاي محل سکونت و محیط زندگی براساس جامعه ایمن و سالم مانند استانداردهاي هوا ، نور ، صدا ، تصحیح محل  - 3

 هاي عبور متناسب با گروههاي سالمند و ناتوان جامعه
 براي تمامی بیماریهاي اولویت دار  Self managementخود مراقبتی و تعیین الگوهاي  - 4
 ایجاد بانک هاي اطالعاتی در حوزه هاي اولویت دار سالمت - 5
  تسهیل دسترسی به بانک هاي اطالعاتی معتبر و روزآمد در حوزه هاي اولویت دار سالمت - 6
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 استفاده از فناوري اطالعاتطراحی نظام جامع مراقبت از بیماریها و عوامل خطر با  - 7
 برگزاري کارگاههاي آموزشی روش هاي تحقیق کمی و کیفی - 8
  بهره برداري عملی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزه هاي اولویت  دار سالمت - 9

 برگزاري کارگاههاي آموزشی تجویز و مصرف منطقی دارو در سطوح مختلف -10
 هماهنگی ها و برنامه ریزي الزم جهت دوره آموزش هاي اصول تجویز و مصرف منطقی دارو به دانشجویان رشته هاي پزشکی و پرستاري و ماماییانجام  - 11
 طراحی نظام ارتقاء مستمر ظرفیت علمی و اجرایی کارکنان در سطوح مختلف ارائه کننده خدمات سالمت -12
 کارکنانبرگزاري کارگاه آموزشی سالمت  جهت  -13
 افزایش دانش کادر درمانی درباره حقوق بیمار -14
 ارتقاي فرایندهاي آموزشی جهت کسب رتبه برتر دانشکده ها -15
 ارتقاي کمی و کیفی مجالت دانشگاه علوم پزشکی -16
 آموزش مداوم و ضمن خدمت مداوم کارکنان متناسب با نیاز فراگیران -17
 ی دانشجویان و کارکنانتقویت مهارت عمومی زبان انگلیس -18
 ارتقاي کیفیت و کمیت در بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی -19
 عملیاتی نمودن پروتکل ساختار کشف و ثبت خطاهاي پزشکی در تمامی بیمارستانها -20
   ایجاد رشته هاي جدید آموزشی -21
 استقرار رویکردهاي نوین آموزشی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی -22
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  تولیت و ارائه خدمات سالمت:  5سیاست 
  :راهبردها

مشارکت در تهیه دستورالعملهاي پیشگیري، تشخیص و درمان بیماریهاي اولویت دار و فراهم سازي بسته هاي استاندارد و بومی در سطوح   - 1
  .مختلف و ارائه خدمات و راهنماییهاي بالینی مبتنی بر شواهد

 بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و شهري به شبکه سالمت کشور از طریق فناوري و اطالعاتاتصال تمامی خانه هاي  - 2
  B.S.Sبهبود نظام مراقبت بیماریها وبرقراري نظام مراقبت   - 3
  ارتقاء سطح سالمت سالمندان و ارائه خدمات پیشگیرانه  - 4
  ...)کاهش مرگ و میر ، کاهش مرگ مادري، مرگ کودکان ،بهداشت باروري و( بهبود میزان شاخص هاي سالمت، - 5
  ارتقاء وتامین غذاي ایمن وآب سالم  در منطقه تحت پوشش - 6
  طراحی ساختار کشف و گزارش خطاهاي پزشکی در راستاي بهبود کارآیی،بهره وري وعملکرد نظام سالمت - 7
( ، در دسترس بودن ،به موقع بودن ارائه خدمات سالمت و پوشش فراگیر و بهره مندي آحاد جامعه از بسته جامع خدمات پایه سالمتفراهم بودن  - 8

  )متناسب با نیازها و فرهنگ جامعه
  بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات سالمت در تمامی سطوح ارائه کننده خدمات - 9

  ههاي تشخیصی و درمانی جدیداستفاده از تکنولوژي هاي جدید و را -10
ا گسترش ، ارتقا و امنیت عدالت در سالمت از طریق ارائه عادالنه خدمات سالمت  در تمامی سطوح ارائه کننده خدمات و دسترسی برابر به خدم -11

 ت مراقبتی سالمت جهت کاهش نابرابري بیماریهاي ناشی از فقر
  جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایجاد پرونده سالمت الکترونیکی جهت تمامی -12
  مشارکت در برگزاري مانور در زمینه بحران و حوادث -13
  استقرار کامل سیستم خود ارزیابی در تمامی سطوح ارائه خدمات سالمت -14
 تدوین و ارائه شاخص هاي کنترل کیفی مبتنی بر راهنما ها ودستورالعمل هاي معتبرو استانداردها در تمامی سطوح -15
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  self care(  و توسعه و توانمند سازي مردم در خود مراقبتی ومدیریت سالمتی) Health Promotion( ارائه برنامه هاي  ارتقاء سالمت -16
  در برنامه هاي سالمت )self managementو

 مشارکت در تدوین استانداردهاي محل سکونت و محیط زندگی بر اساس جامعه ایمن سالم -17
و ممیزي مستمر خدمات بهداشتی  Clinical Governmentاستقرار روند پاسخگویی به جامعه از طریق استقرار نظام تعالی خدمات بالینی یا  -18

  بر اساس نیازها ي جامعهو درمانی و  افزایش پاسخگویی 
  ارائه خدمات به گروه هاي آسیب پذیر و گروههاي در معرض خطر و گسترش خدمات مشاوره روانی و اجتماعی جهت این گروهها  شناسایی و بهبود - 19
  ارتقاء برابري جنسیت وارتقاءسطح سالمت زنان و توانمند سازي آنان -20
  بهبود میزان اعتماد اجتماعی به نظام ارائه خدمات سالمت -21
 استفاده از فناوري کارا، ایمن و هزینه اثر بخش متناسب با فرهنگ بومی و در جهت پاسخگویی به نیازهاي در اولویت جامعه و افزایش رضایت -22

  مندي آحاد جامعه از ارائه خدمات سالمت در تمام سطوح
  ) اورژانس هاي پیش بیمارستانی واورژانس بیمارستانی( داد رسانی در زمان وقوع بالیاوحوادثبهبود سیاست هاي ام -23
  وق بیمارتجهیز امکانات بیمارستانی  و بهینه کردن تعداد و توزیع تخت هاي بیمارستانی و افزایش اختیار بیمارستانهاي دولتی در راستاي اجراي حق - 24
  حقوق بیمار ارتقاء حفظ حریم بیمار و منشور -25
  ارتقاء سطح سالمت دهان و دندان جامعه با اولویت گروه هدف -26
  استقرار نظام پایش مشکالت تغذیه اي، سوء تغذیه، چاقی و الغري دانش آموزان، دانشجویان، کارکنان و سایر گروههاي هدف -27
  بین بیمارستانها  ایجاد شبکه هاي همکاري  وحمایت از آن بین ارائه کنندگان خدمات سالمت و -28
 بهبود استقرار ساختار مبتنی بر سطح بندي، ارجاع پزشک خانواده -29
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 ارتقاء سطح سالمت روان دانشجویان، کارکنان و سایر آحاد جامعه از طریق ایجاد مراکز مشاوره و تبیین و ترویج بعد معنوي روانی سالمت -30
  ارتقاء سالمت و جلب حمایت همه جانبه در راستاي تامین و توسعه منابع آموزشی و ارتقاء سالمتبازار یابی اجتماعی خدمات آموزشی و  -31
  بسیج اطالع رسانی در راستاي مشکالت اولویت دار در حوزه سالمت -32
  ظرفیت سازي سرمایه انسانی و بسیج منابع براي کنترل بیماریهاي نوپدید و بازدید و بیماریهاي واگیردار  -33
  و گروههاي در معرض خطر به خدمات مشاوره اي و مراقبت  و درمان استاندارد STDو  HIV/AIDSفزایش دسترسی بیماران ا -34
  و برطرف کردن انگ و تبعیض اجتماعی نسبت به این افراد HIV/ AIDSارتقاء آگاهی عمومی در خصوص  -35
  پیشگیري و کنترل آنهاارتقاء آگاهی عمومی در خصوص بیماریهاي غیر واگیردار،  -36
  آمادگی و پاسخگویی در قبال جنگهاي بیولوژیکی وحوادث تروریستی و در مقابله با اپیدمی ها و پاندمی هاي خطرناك -37
  ذینفعانتبیین شاخصهاي عملیاتی به منظور سنجش میزان فعالیت ها و پیشبرد اهداف  وپایش و ارزشیابی مستمر خدمات و ارائه بازخورد مناسب به   - 38
  برنامه ریزي براي کنترل و پیشگیري از حوادث ، کاستن از شدت آن و محدود کردن خسارات ناشی از آن -39
  بهبود در وضعیت سالمت و کاهش آسیب پذیري مردم محروم و حاشیه نشینها  و گروههاي آسیب پذیر نسبت به شرایط آسیب رسان -40
  سالمت و محیط زیستاتخاذ راهکارهاي مدیریت ادغام یافته  -41
  مقابله با عوامل خطر سالمت مرتبط با شیوه زندگی -42
  سطح امنیت غذا و تغذیه در منطقه ءارتقا -43
  )تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی( بهبود در ارتقاء وضعیت بهداشت مواد غذایی  -44
  مدیریت مواد زاید خطرناك و پرتوها و مواد زاید شهري -45
  المت شاغلین کلیه شهرك هاي صنعتی تحت پوشش دانشگاهارتقا سطح س -46
  ارتقا سطح آموزش کمی و کیفی مراکز آموزش بهورزي -47
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مراقبتی از زنان باردار ،  - 49- توزیع عادالنه خدمات بهداشتی اولیه همچون ایمن سازي کودکان ، تدارك آب آشامیدنی سالم ، ترویج الگوهاي  -48
  بهداشت روانکودکان و خدمات 

 ) PHC( تقویت نظام مراقبت هاي اولیه سالمت  -49
 ارتقاي کیفیت در بیمارستانهاي دانشگاهی براساس استانداردهاي جهانی و فرهنگ اسالمی ایران -50
بازتوانی آسیب دیدگان  -53 - 53پیشگیري و کاهش آسیب هاي اجتماعی با تاکید بر پیشگیري از خشونت ، اعتیاد و رفتارهاي پرخطر جنسی و  -51

 اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت انها به جامعه
 ساماندهی خدمات داوطلبان سالمت -52
 بهبود نسخه نویسی وکمیته بررسی نسخ -53
 توسعه برنامه هاي سالمت کودکان و نوجوانان -54
 )ADR (بهبود وضع گزارش عوارض دارویی -55
 )PMS( ،آشامیدنی وبهداشتی در سطح عرضهکنترل و پایش مواد غذایی  -56
 ارتقاء سطح سالمت خانواده با تمرکز برسالمت مادران وکودکان -57
 ارتقاءسطح سالمت دانش آموزان از طریق افزایش مدارس مروج سالمت توسعه و -58
 ارتقاءسطح سالمت دختران دردوره راهنمایی ومتوسطه با آموزش تغذیه وآهن یاري -59
 مشکالت سالمت دانش آموزان ،دانشجویان با انجام معاینات غربالگري وپیگیري ودرمان آنهابررسی  -60
  نظارت برسیستم توزیع دارو در منطقه تحت پوشش ساماندهی و -61
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  :اقدامات
 دخانیات و مهارتهاي زندگیورود خدمات جدید در زمینه الگوي بهبود زندگی با تاکید بر کنترل وزن ، افزایش تحرك ، کاهش استعمال  - 1
 تعریف بسته خدمتی و دندانپزشکی مورد حمایت دولت - 2
 تعیین جایگاه نقش هریک از بخش هاي بیمارستانی در سطوح ارجاع - 3
 به عنوان بخشی از فرآیند اعتبار بخشی و افزودن بعضی تشویق هاي مالی در ازاي دست یافتن به هدفها   Efficiencyتدوین شاخصهاي کارآیی یا  - 4
 تجدید ساختار ارزشیابی بیمارستانها براساس شاخصهاي عملکرد مانند شاخصهاي کیفیت مراقبت - 5
 تدوین برنامه هاي توانمندسازي اقشار کم درآمد - 6
 توانبخشی سالمنداناجراي طرح ساماندهی و  - 7
 تامین استانداردهاي حمایتی در دوران سالمندي ، بازنشستگی و از کارافتادگی - 8
 )انگ زدایی ( تدوین برنامه هاي آموزشی براي حساسیت زدایی از رفتارهاي پرخطر - 9

 )اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی ( استقرار نظام ملی امداد و نجات  -10
 و کارهاي ایمنی و سالمت شغلی و حفاظت از کارگران شاغل در برابر خطرهاي ناشی از عوامل نامطلوب براي سالمتیتدوین ساز  -11
 براي تمامی بیماریهاي اولویت دار براساس بار بیماري) Self – care(تعیین الگوهاي خود مراقبتی  -12
 استمرار مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهاي غیرواگیر -13
 e-healthاستقرار  -14
 کردن عملکرد آنها تعمیق طرح پزشک خانواده و سالمت نگر -15
 )HTA ( برقراري فرآیند ارزیابی فناوري هاي سالمت  -16
  دادن اقشار آسیب پذیر و مستعد پوشش قرار زیر -17
  اجراي طرحها وبرنامه هاي کشوري در زمینه ایمنی مواد غذایی در منطقه تحت پوشش -18
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 افزایش دسترسی به داروهاي اساسی و مهم -19
 تدوین استانداردهاي محل سکونت و محیط زندگی براساس جامعه ایمن و سالم و توجه به ایمن ساز آنها -20
 حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در راههاي اصلی و جاده ها ي سطح شهرستان -21
 سالمتتدوین متغییرهاي اجتماعی مرتبط با  -22
 کاهش خطاهاي پزشکی براي اصالح فرآیند خدمت -23
 کاهش اثرات آلودگی محیطی با تاکید بر آلودگی هوا -24
 گسترش و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات پیشگیري ،د رمان و کاهش آسیب سوء مصرف مواد -25
 اجتماعی در بالیا – گسترش و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات حمایتهاي روانی  -26
 و پزشک خانواده PHCگسترش و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات ادغام بهداشت روان در نظام  -27
 )از تولید تا مصرف ( مشارکت در تدوین استانداردها و اعمال آن در خصوص سالمت مواد غذایی  -28
 سالم يروستا پیگیري شهر سالم  و ایجاد و -29
 وروانی واجتماعی زنانتدوین برنامه هاي در جهت افزایش سالمت جسمی  -30
 شناسایی آسیب هاي اجتماعی وگروههاي اسیب پذیر زنان -31
 تدوین پیامدهاي اجتماعی ناشی از بیماریهاي در زنان -32
 )کارگاهها تعیین نقاط بحران در کارخانجات و( HASSPاستقرار سیستم  -33
 اجراي صحیح قانون پسماند بخصوص پسماندهاي پزشکی وغیره -34
 کاهش استعمال دخانیات کنترل و -35
  دفن بهداشتی زباله ها نقل و ،حمل و آوري کاهش آلودگی محیط زیست با تاکید بر جمع -36
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  فرهنگ عمومی و ارتباطات:   6سیاست 
  :راهبرد ها 

 گسترش سواد سالمتی آحاد جامعه - 1
 و اجراي برنامه هاي سالمت در راستاي ارتقاي سالمتاستفاده از مشارکت مردم در مدیریت ، تصمیم گیري ، برنامه ریزي   - 2
 اجتماعی ایران و موازین اسالمی در استفاده از فناوري اطالعات – اهتمام به حفظ ارزشهاي فرهنگی  - 3
 آموزش همگانی و ارتقاي شیوه هاي زندگی سا لم و فرهنگ ایمنی - 4
 ایجاد فرهنگ کار گروهی در جامعه - 5
 ) Self care , Self management( مدیریت سالمت در جامعه ایجاد خود مراقبتی و در خصوص برنامه هاي سالمت وتوانمندسازي جامعه  - 6
 ترویج فرهنگ استاندارد سازي و ارتقاء کیفیت در تولید - 7
 اصالح الگوي مصرف محصوالت و خدمات در حوزه سالمت - 8
اطالعاتی بین تمامی اجزاي نظام نوآوري سالمت در بخش هاي دولتی و غیر دولتی و سایر گسترش و تعمیق همکاریهاي پژوهشی ، آموزشی و  - 9

 بخشهاي توسعه مانند آموزش و پرورش
 ارزش گذاري به مسئولیت دهی به مردم براي افزایش سطح سالمت و کاهش سطح خطرات فردي و اجتماعی -10
 ندگان خدمات سالمتگسترش فرهنگ  تکریم به  گیرندگان خدمت و  ارائه ده -11
 پاسخگویی در قبال مطالبات گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات سالمت -12
جلب مشارکت آگاهانه مردم و توسعه توانمندیها و مهارتهاي افراد به منظور اصالح سبک زندگی و بهبود کیفیت آن و کاهش نابسامانیها و  -13

 سالمت محوري توسعهاقتصادي با لحاظ اصل  – نابرابریهاي اجتماعی
 ایجاد تفکر مدیریت بر مبناي ارزش در جامعه -14
 نهادینه سازي ارزش هاي سالمتی در جامعه آموزش عمومی و -15
  ارتقاءسطح دانش سالمتی دانش آموزان به منظور رسیدن به رفتار مناسب سالمتی آموزش و -16
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  :اقدامات
 سالم و فرهنگ ایمنیآموزش همگانی و ارتقاي شیوه هاي زندگی  - 1
 تالیف و ترجمه کتابهاي مورد نیاز جهت ارتقاي سطح سالمت جامعه - 2
 تقویت برنامه هاي خود مراقبتی - 3
 گسترش آموزشهاي مهارتهاي زندگی و فرزند پروري در جامعه - 4
 توسعه فرهنگ و مهارت کارگروهی در جمعیت تحت پوشش - 5
 )IT(ز فناوري اطالعات عمومی کردن فرهنگ پژوهش و استفاده ا - 6
 گسترش و آموزش در خصوص حفاظت از محیط زیست در سطح جامعه - 7
 توانمندسازي مردم در شناسایی معضالت سالمتی و مداخله در سطح محلی - 8
 سالم افزایش آگاهی مردم در زمینه شناسایی مواد غذایی ایمن و اطالع رسانی و - 9

 توانمند جامعه در برنامه هاي کاهش آسیب حضور قشر مستعدتر و مشارکت و -10
 موزان در جهت ارتقاءسالمت جامعهآجلب مشارکت دانش  ارائه الگوهاي مناسب بهداشتی و -11
 میز به منظور کنترل بیماریهاي واگیر و غیرواگیر آکنترل رفتارهاي مخاطره  آموزش رفتارهاي مناسب تغذیه اي و -12
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  :چالشها 
 امکانات بهداشتی ناهماهنگی جمعیت از نظر سواد و  - 1
 استفاده نکردن از نتایج پژوهش ها در تصمیم گیریها - 2
 انجام آموزش ها بدون نیازسنجی آموزشی - 3
 عدم هماهنگی هاي بین بخشی و مشارکت واحدهاي درون بخشی - 4
 و بودجه بندي در سطح ادارات مذکور مستقل نبودن ادارات سطح شهرستان و در نتیجه عدم قدرت تصمیم گیري - 5
 نبودن فرودگاه در منطقه تحت پوشش - 6
 وجود مسیر طوالنی تا مرکز استان و نیز دوبانده نبودن جاده بین شهرستان و مرکز استان - 7
 وجود جاده ترانزیست بین منطقه شرق کشور مشهد مقدس و عبور افراد زائر از کشورهاي همسایه از این جاده - 8
 وجود کوره پز خانه هاي متعدد در اطراف شهرستان و وجود گروههاي داراي رفتارهاي پرخطر در آن - 9

 امکان وجود قاچاق مواد مخدر  سخت در دسترس در اطراف شهرستان و وجود مناطق کور و -10
 خاکی بودن بعضی از راههاي ارتباطی به خانه هاي بهداشت و روستاهاي قمر آن -11
 ي پی در پی و کمبود آب شرب سالمخشکسالی ها -12
 محلی ينبود سازمان صدا و سیما -13
 ماندگارنبودن نیروهاي متخصص و کارآمد در سطح شهرستان به دلیل محروم بودن منطقه -14
 ناکافی بودن تسهیالت رفاهی و تفریحی در سطح شهرستان به دلیل محرو م بودن منطقه -15
 پاراکلینیکی پیشرفته دربیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکینبود بعضی از  امکانات  -16
 نبود بعضی از بخشهاي تخصصی در بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی -17
 نبود یکسري از متخصصان در سطح شهرستان -18
  بعضی از رشته ها در سطح شهرستان  وجود یک متخصص در -19
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 مناسب در بیمارستانهانارضایتی مردم از عدم دریافت خدمات  -20
 اضافه شدن فعالیتهاي زیاد و جدید به فعالیتهاي خانه بهداشت بدون مشخص کردن زمان سنجی و تعداد نیرو ها -21
 کمبود نیروي انسانی در تمام رده هاي سازمانی -22
 دانشگاهناکافی بودن چارت تشکیالتی  نبود پست هاي سازمانی اختصاصی جهت گروههاي تخصصی  و -23
 برخورد نا مناسب با متخلفین بهداشتی -24
 نداشتن آزمایشگاه مرجع آب -25
 عدم تاسیس آموزشگاه صنوف -26
 شفاف نبودن شرح وظایف ارگانها و وجود قوانین متضاد در بین ارگانها -27
 عدم کنترل و نظارت دقیق بر استفاده از سموم در کشاورزي -28
 )قاچاق(خارجی بدون لیبل فارسی  ورود بی رویه مواد غذایی -29
 عدم توجه کافی به جمع آوري و حمل و نقل و دفن بهداشتی زباله ها و فاضالبها -30
 .وجود زمینهاي بالاستفاده، در بافت مسکونی که محل ریختن زباله ها گردیده است  -31
 وحود دامداریها در داخل بافت مسکونی شهري و روستایی -32
 و تناقص در برخی از مواد قانون کار وجود نارسایی -33
 پایین بودن سطح درآمد مردم منطقه و محروم بودن آن -34
 همسو نبودن عقاید بعضی از متخصصان با برنامه هاي حوزه هاي بهداشتی و سالمتی -35
 خون بیمارستاننیز نداشتن فرآورده هاي خونی نظیر پالکت در بانک   نداشتن آزمایشگاه در سازمان انتقال خون و -36
 عدم مراجعه برخی از گروههاي هدف و گروههاي آسیب پذیر بخصوص به دلیل عدم حمایت بیمه درمانی -37
 درمانی - مراکز بهداشتی  فرسوده بودن تجهیزات در بیمارستانها و -38
  عدم ثبات پزشکان خانواده  در شهرستان کمبود نیروي پزشک و -39
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 سالمندان در شوراي سالمت شهرستانمطرح نشدن مشکالت  -40
 کمبود فضاي فیزیکی براي اجراي برنامه هاي آموزشی -41
 پایین بودن سطح دانش و مهارت عملی نیروي انسانی در قسمتهاي مختلف ارائه دهنده خدمات سالمت -42
 ناکارآمدي نقش رسانه ها در تولید فرهنگ و رفتارهاي کاهش دهنده هاي سوء مصرف مواد -43
 ناکارآمدي ساز و کارهاي  حاکمیتی  به ویژه در نظارت و اجراي قوانین و مقررات ویژه خرده فروشان مواد مخدر و سود جویان -44
 موازي کاري با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی -45
 نبود توزیع  داروهاي کمیاب در منطقه -46
 نبود ن وجود ارائه خدمات به بیماران خاص -47
 رسی نداشتن عموم جامعه به اینترنت با سرعت باالدست -48
 نبودن آزمایشگاهها و پاتولوژیهاي تخصصی در سطح شهرستان -49
 مشکالت فرهنگی و اجتماعی مردم در رابطه با عادات غلط وباورها وخرافات -50
 هاي دستورالعملهاي مرکز مدیریت بیماریهاناکافی بودن اطالعات پزشکان و دانشجویان پزشکی و سایر رده هاي مختلف از پروتکل  -51
 توجه نکردن مسئولین مبارزه با حیوانات موذي نظیر شهرداریها  به این امر -52
 کم گزارش دهی در بخش خصوصی و مناطق شهري -53
 کمبود اعتبارات ساالنه و کاهش اعتبار ماموریتها و اضافه کاري پرسنل -54
 دلیل پایین بودن سطح حقوق و مزایا و تفاوت بین اعضا هیئت علمی و سایر پرسنل انگیزه نداشتن پرسنل موجود به -55
  HIV/AIDS  فرهنگی موجود در ارائه آموزشهاي پیشگیري از -محدودیت هاي اجتماعی  -56
  سخت در دسترس بودن گروههاي در معرض بیشترین خطر ایدز -57
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