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گروه:سالمت زنان

تاريخ1401/01/24 :

دستور جلسه:
 .1بررسی نامه ارجاعی
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
گزارش سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه گروه قرائت شد و به تصويب رسید.
خانم دکتر دستجردی ،رياست محترم گروه در ابتدای جلسه ،سال نو را خدمت اساتید تبريک و سالی سرشار از موفقیت و توفیق
روزافزون را آرزو کردند .حلول ماه مبارک رمضان ،ماه مهمانی خداوند متعال را تبريک عرض کردند.
ايشان عضويت پیوسته سرکار خانم دکتر فرزانه آقاحسینی را تبريک عرض کردند.
همچنین به سرکار خانم دکتر شیرين جاللی نیا که به عنوان برگزيده گروه سالمت زنان در سال  ،1400جايزه منتخبان گروه-
های علمی را دريافت کردند ،تبريک گفتند.
در ادامه عضويت ،سرکار خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی ،فوق تخصص بیماریهای عفونی را در گروه سالمت زنان تبريک
عرض کردند.
 .1بررسی نامههاي ارجاعی
❖ نامه در خصوص اقدامات سال اول برنامه راهبردي سوم فرهنگستان
خانم دکتر دستجردی ،رياست محترم گروه اظهار داشتند ،همانطور که مستحضريد برنامه راهبردی سوم فرهنگستان پس از اخذ
نظرات از گروه های علمی نهايی شد .آقای دکتر محققی ،معاون محترم علمی طی نامهای خطاب به گروههای علمی اعالم کرده-
اند که برنامه راهبردی سوم از سال  1401الزم االجرا است و اقدامات اين برنامه در سال نخست مشخص شده است .از گروهها
درخواست شده است که تا پايان ارديبهشت ماه ،برنامه اجرايی گروه در راستايی اجرايی سازی اقدامات برنامه راهبردی را به
معاونت علمی اعالم کنند.
خانم دکتر دستجردی در ادامه مواردی که برای گروه سالمت زنان در برنامه راهبردی برای سال  1401مشخص شده است را
قرائت کردند.
مقرر شد برنامهريزی الزم برای اجرايی کردن مفاد مربوط به گروه سالمت زنان در برنامه راهبردی انجام شود.
اقدام ها

تبیین و ترويج نقش ارتقای سبک زندگی زنان در ارتقای سالمت خانواده
شناسایی و تحلیل عناصر فرهنگی و ارزشی تحکیم و تعالی بنیان خانواده با تاکید بر
نقش محوری زنان
تحلیل محتوایی منتخبی از مواد قانونی مرتبط با سالمت زنان
تحلیل ادغام و انفکاک آموزش پزشکی از خدمات همه جانبه سالمت با توجه به
فعالیت عناصر و دستگاه های موثر سیاستگزار ،قانونگزار و برنامه ریز (مجلس
شورای اسالمی ،شورای عالی انقالب فرهنگی و )...
رصد کالن وضعیت سالمت زنان و تحوالت آن
شناسایی آسیبهای اجتماعی زنان و راهکارهای مداخله ای با استفاده از مشارکت
مردمی
حمایت طلبی از نتایج حاصل از تحلیل چالش ها و راهکارهای ارائه شده در جهت
ارتقای نظام سالمت کشور با محوریت سالمت زنان
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❖ نامه درخواست خريد کتاب از نمايشگاه بين المللی
خانم دکتر دستجردی اظهار داشتند ،آقای دکترمحققی ،معاون محترم علمی طی نامه ای از گروه های علمی درخواست کردند
عناوين کتابهای موردنیاز گروه را تا  10ارديبهشت ماه ارسال کنند .ايشان از اعضای محترم گروه درخواست کردند تا با توجه
به موضوع سالمت زنان باالخص برنامههای گروه ،لیست عناوين کتب درخواستی را به کارشناس گروه اعالم نمايند.
❖ نامه در خصوص ارائه پيشنهادهاي عملياتی براي ارتقاي جايگاه فرهنگستان
خانم دکتر دستجردی اظهار داشتند ،آقای دکتر محققی ،معاون محترم علمی طی نامهای خطاب به گروههای علمی درخواست
کردند در جهت اجرايی شدن بند هشتم الزامات برنامه راهبردی ،با توجه به حوزه فعالیت آن گروه ،پیشنهادهای عملیاتی خود را
در جهت ارتقای جايگاه فرهنگستان ارسال کنند.
خانم دکتر حاجیعبدالباقی اظهار داشتند ،کارهای بزرگی توسط فرهنگستان انجام میشود ،اما متاسفانه نمودی در جامعه ندارد.
سالمت زنان يک موضوع بسیار اساسی و مهم است .بايد تالش شود حاصل فعالیتهای گروه و همچنین کل فرهنگستان در
قالب کلیپهای کوتاه ،پیامهای کوتاه و ....در جامعه منتشر شود .بايد ارتباط با رسانهها تقويت شود.
خانم دکتر دستجردی اظهار داشتند ،واحد روابط عمومی فرهنگستان در سال قبل يک استديو خبری در فرهنگستان ايجاد کرده
است که قابلیت انجام مصاحبه و تهیه کلیپ را فراهم کرده است.
خانم محتشمی پیشنهاد کردند يک سند راهبردی در خصوص فعالیتهای رسانهای و ترويجی فرهنگستان تدوين شود که گروه
ها در چارچوب آن فعالیت کنند.
خانم دکتر رستمی اظهار داشتند ،جايگاه فرهنگستان برای حمايتطلبی در سطوح باال بسیار مهم است .در وزارت بهداشت به
اقدامات و فعالیتهای فرهنگستان توجه میشود .يک مشکلی که در حال حاضر وجود دارد ساختارهای مرتبط با سالمت زنان
در وزارتخانه و حتی در دانشگاهها بسیار تضعیف شده است و اين به ضرر سالمت زنان خواهد بود .پیشنهاد میشود تقويت
جايگاه ساختارهای مرتبط با سالمت زنان توسط فرهنگستان پیگیری شود.
خانم دکتر جاللی نیا اظهار داشتند ،برای اينکه نقش گروه سالمت زنان بیش از پیش معرفی شود ،با هدف اينکه هم
دستاوردهای گروه به عرصه ظهور و مداخالت موثر برسد و هم در آينده فرآيندها تسهیل شود ،پیشنهاد کردند جلسهای بزگرار
کنیم تا بتوانیم برای اين منظور برنامه جامعی را تنظیم و پیش ببريم .بايد اطالع رسانی وسیع داشته باشیم و انواع و اقسام
ذينفعان را جلب کنیم .از جمله اقداماتی که میتوانیم انجام دهیم عبارتند از  :يک پیشنهاد اين است که برنامهريزی خوب و
دقیق برای نشستهای علمی داشته باشیم و فراتر از برگزاری يک وبینار خاص ببینیم .فراخوان بدهیم و مخاطبین نشستها فقط
اعضای هیات علمی نباشند .عناوين نشستها ،موضوعات مهم و اولويت دار سالمت زنان باشد .تالش شود نشستها به صورت
ادواری برگزار شود و بايد خروجی های نشست به صورت عملیاتی باشد.
بحث ديگر انتشارات و يا هرگونه خروجیهای مستند محور گروه ،مانند مقاالت گروه است که افیلیشن گروه را بکار ببريم.
برگزاری هم انديشیهای مشارکتی با گروه های علمی داشته باشیم و برای جذب اعضای هیات علمی از مشوق هايی مانند
امتیازهای فرهنگی و بازآموزی و يا ساير مشوق ها استفاده کنیم.

درخواست شود بخشی از زمان نشستهای علمی که در دانشگاهها و موسسات علمی انجام میشود مانند جشنوارهها ،هفته
پژوهش و هفته سالمت و ساير مناسبتها در اختیار گروه سالمت زنان قرار گیرد تا ضمن معارفه ،آنها را در جريان فعالیتهای
گروه سالمت زنان قرار دهیم.
بحث ديگر استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد يا بخش غیردولتی جهت مشارکت در اجرای برنامهها و يا برای اطالع
رسانی و انتقال پیام به گروه های هدف است.
پیشنهادهای خانم دکتر جاللی نیا به صورت کلی برای ارتقای جايگاه فرهنگستان(بند  8الزامات برنامه راهبردی):
• توجه به ارتقای کمی و کیفی مستندات مرتبط با تصمیمسازیها و برنامهريزیهای کالن

• توجه و برنامهريزی برای احصای اولويتهای اصلی حوزه سالمت و مطالبات جامعه و گروههای هدف جهت تدوين
خالصههای سیاستی و مستندات حمايت طلبی مرتبط و متناظر
• برنامهريزی برای جذب حداکثر ذينفعان اصلی(محققین ،اساتید و اعضای هیات علمی ،ذينفعان کلیدی و بويژه مديران و
سیاستگذاران حوزههای سالمتی)

• پیگیری برنامهمدار مواردی که از طريق بازنگری قوانین و دستورالعملها منجر به ارتقای نقش فرهنگستان در تصمیم-
سازیها میشود .نظیر بازنگری در شیوهنامههای انتخاب مديران کالن و ...
• تالش برای عضويت صاحب رأی در شورای سیاستگذاری و کمیسیونهای مرتبط با مجلس و. ...

خانم دکتر حسینی اظهار داشتند ،بايد با ذينفعان و تصمیم سازان در زمینه سالمت زنان ارتباط بگیريم تا از ظرفیت گروه
سالمت زنان به عنوان يک اتاق فکر و بازوی مشورتی استفاده کنند.
خانم دکتر احمدی اظهار داشتند ،بايد گزارش سالیانه از فعالیت و دستاوردهای گروه تهیه کنیم و نتايج اين گزارش به صورت-
های مختلف اطالع رسانی شود .در گذشته سعی شد نتايج فعالیتهای گروه باالخص طرح های تحقیقاتی و نشستهای علمی به
مراجع تصمیمگیری منعکس شود و بعضاً هم استقبال شده و مورد استفاده قرار گرفته است .يکی از بهترين فرصتها برای اطالع
رسانی ،هفته سالمت زنان است که هرساله مهرماه توسط وزرات بهداشت اعالم میشود .در اين هفته تالش شود تمامی فعالیت-
های گروه در يک نشست علمی به مراکز علمی مانند دانشگاهها و مراجع تصمیم گیری اطالع رسانی شود .بايد توجه کنیم که
برای هر برنامه ای در گروه ،پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی داشته باشیم تا بتوانیم خروجیهای مناسبی را در اختیار ذينفعان
قرار دهیم.
خانم دکتر تبريزچی اظهار داشتند ،در مورد برنامههايی که بر عهده گروه گذاشته شده است ،يک مورد (تحلیل محتوايی
منتخبی از مواد قانونی م رتبط با سالمت زنان) ،دوبار تکرار شده است ولی می توانیم از اين فرصت استفاده کنیم يک بخش را از
دريچه فرهنگ و فرهنگ سازی بررسی کنیم و يک بخش ديگر آن را از جنبه پیشرفت علمی ببینیم .در مورد نامه بعدی که
موضوع آن ارتقای جايگاه فرهنگستان است ،پیشنهادهای اساتید بیشتر بر ارتقای جايگاه گروه سالمت زنان و شناساندن گروه
بود ولی بايد پیشنهادهای کلی برای ارتقای جايگاه فرهنگستان در تصمیم سازی و برنامهريزیهای کالن سالمت پیشنهاد کنیم.
پیشنهاد بنده اين است که عالوه بر تهیه مستندات حمايتطلبی ،نشست هايی را با خود ذينفعان داشته باشیم و نتايج را
منعکس کنیم.

خانم دکتر نیری اظهار داشتند ،يکی از وظايف فرهنگستان ،رصد کالن سالمت است .اينکه يکی از گروههای مخاطب ما ،عموم
مردم باشد شايد در حیطه وظايف فرهنگستان نباشد .عمده مساله اين بايد باشد که جامعه علمی و تصمیمسازان نظام سالمت از
فعالیتهای فرهنگستان اطالع داشته باشند و برای تصمیمگیری به فرهنگستان به عنوان اتاق فکر رجوع کنند .تهیه يک بولتن
خبری از طرف فرهنگستان که بسیار خالصه باشد و در اختیار مراجع تصمیمساز قرار گیرد ،موثر خواهد بود .بايد پیشنهاد شود
که در برخی از نهادهای کشور ،فرهنگستان نمايندهای داشته باشد مثال در شورای عالی انقالب فرهنگی و. ...
نحوه پيگيري توصيهها:
مقرر شد پیشنهادهای اساتید برای ارتقای جايگاه فرهنگستان در جلسه آينده جمعبندی و نهايی شود.
مقرر شد برای اقدامات گروه سالمت زنان در برنامه راهبردی ،برنامهريزی الزم انجام شود.
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 .1چهارشنبه1401/02/07
 .2برنامهريزی برای اجرايی کردن اقدامات برنامه راهبردی گروه در سال 1401
 .3جمع بندی نظرات گروه برای ارتقای جايگاه فرهنگستان
 .4نامه ارجاعی در خصوص برگه تعريف پروژه
 .5برنامهريزی برای برگزاری وبینارها و نشستهای تخصصی
تهيه کننده :مينا شيخ االسالم زاده
نظارت :دکتر نرگس تبريزچی

دکتر مرضيه وحيد دستجردي
عضو پيوسته و رياست گروه سالمت زنان

