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Abstract
Background and purpose: Health Impact Assessment (HIA) evaluates positive and negative
consequences of development on human health, which is recently proposed in Iran. Human health
involves a wide range of factors, therefore, predicting and estimation of their effects require convenient
and efficient tools.
Materials and methods: In this case study, data was collected and a database on regional
health status was created. The research was then carried out in three main stages, including 1- assessment
of the epidemiology of important diseases and health risks, 2- health impact assessment of the project via
micro-activities, 3-assessment of impacts on three health components, including physical health,
metaphysical health, and socio-economic and cultural factors. After assessing negative and positive
effects, scoring was performed based on a multidisciplinary panel of experts.
Results: According to the final scores calculated, most concerns were associated with diarrheal

diseases, intestinal parasites, conjunctiva, and leishmaniasis. On the other hand, preventing and reducing
the likelihood of illness due to lack of awareness and the challenge of new people in the region call for
extensive cultural and social planning.
Conclusion: Quantitative, accurate, rapid, and reliable results of multilateral approach matrix,
were able to predict positive and negative effects, thereby leading to an integrated management solutions
to mitigate the negative impacts and improving the quality of the project. Implementation of the project
proposed was found to be non-problematic while carrying out corrective actions and authorized health
monitoring program.
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چكیده
سابقه و هدف :ارزیابی اثرات سالمت بهطور خاص به بررسی پیامدهای مثبت و منفی اثرات توسعه بر سالمت جوامع
انسانی میپردازد که به تازگی در ایران مطرح شده است .از آنجا که سالمت انسان در بردارنده طیف بسیار گستردهای از
عوامل است ،لذا پیش بینی و برآورد این اثرات نیاز به ابزارهایی مناسب و کارآمد دارد.
مواد و روش ها :در این مطالعه موردی ،پس از جمعآوری دادهها و تشکیل بانک اطالعاتی از وضعیت بهداشت
منطقه ،این مطالعه در سه گام اصلی شامل :گام اول ،ارزیابی اپیدمیولوژی و مخاطرات بهداشتی مهم ترین بیماری ها ،گام
دوم ،ارزیابی اثرات سالمت پروژه به تفکیک ریز فعالیتها و گام سوم ،ارزیابی اثرات در اجزاء سه گانه سالمت ،شامل
سالمت فیزیکی ،سالمت متا فیزیک و عوامل اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی انجام گرفت .اثرات مثبت و منفی پروژه
ارزیابی گردید و با تکیه بر نظرات متخصصان چند رشته ای ،امتیاز دهی و کمّیسازی شد.
یافته ها :مطابق با امتیازات نهایی محاسبه شده ،بیشترین نگرانی در ارتباط با توسعه پیشنهادی مربوط به بیماریهای
اسهالی ،انگلهای روده ای ،ورم های ملتحمه و سالک بوده است .از سوی دیگر ،پیشگیری و کاهش احتمال وقوع
بیماریهای ناشی از عدم آگاهی و چالش ورود افراد جدید به منطقه ،نیازمند برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی وسیعی میباشد.
استنتاج :نتایج کمّی ،دقیق ،سریع و تکرار پذیر حاصل از اجرای این رویکرد چندد جانبده ماتریسدی ،توانسدت در هدر
مرحله چندین اثر مثبت و منفی را پیش بینی نماید ،که منجر به ارائه راهکارهای مدیریتی جامعی برای تخفیف اثرات منفدی
و ارتقاء کیفیت طرح پیشنهادی شده است .در نهایت اجرای طرح پیشنهادی مشروط بر انجام اقددامات اصدالحی و اجدرای
برنامه پایش سالمت ،بالمانع برآورد گردید.
واژه های کلیدی :مدیریت سالمت ،ارزیابی اثرات سالمت( ،)HIAماتریس ارزیابی سریع اثدرات( ،)RIAMتوسدعه گردشدگری،
مجموعه گردشگری -ورزشی سامان
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معرفی رویکردی چند جانبه و نوین در ارزیابی سریع اثرات سالمت طرح
های توسعه ای ،مطالعه موردی طرح گردشگری-ورزشی سامان

رویكردی در ارزیابي سالمت طرح های توسعه ای

بر روی نقش سالمت در توسعه و اثرات توسعه اقتصادی

استفاده نمودند( .)11در ایران نیز مطالعاتی در ایدن زمینده

و اجتماعی بر روی سالمت دارد .از طرفی مطالعات نشدان

صورت پذیرفت که میتوان به مطالعه یونسیان و همکاران

میدهد که نقش سیسدتم بهداشدت و درمدان در ارتقدای

در سال  ،1988با موضوع ارزیابی اثدرات بهداشدت محیطدی

سالمت جامعه حداکثر  21درصد میباشد و نقش عمدده

احداث شهرک صنعتی جوین اشداره کدرد ،کده پدس از

را پیشگیری و بهسازی ایفا مدیکندد( HIA .)2اقددامات

جمعآوری ،تجزیه و تحلیل اطالعات بدا هددب بررسدی

مناسب جهت مدیریت اثرات نامطلوب را مشخص مینماید

آثار مثبدت و منفدی حاصدل از احدداث شدهرک و ارائده

و به پیشدبرد ارز هدایی نظیدر مدردم سدا ری ،عددالت،

راهکارهای مدیریتی کداهش اثدرات سدوء بهداشدتی ،بدا

توسعه پایدار ،استفاده اخالقی از شواهد و رویکرد جامع

بهرهگیری از رو

ماتریس لئوپولد اصالح شد و ارزیدابی

به سالمت ،کمدک مدینمایدد( .)1طبدق تعریدف سدازمان

گردید .آنها اذعان نمودند که مطالعات ارزیدابی اثدرات

جهانی بهداشت ،سالمت جامعه در بردارنده طیف بسدیار

بهداشت محیطی به عنوان یک پدیده مطالعاتی جدید در

گستردهای از عواملی مانند سبک زنددگی ،دسترسدی بده

کشور و به عنوان یک مطالعه همگون ،می بایست ما بین

خدمات سالمت ،آمدوز  ،مسدکن ،وضدعیت اقتصدادی

وزارت بهداشددت و سددازمان حفا ددت محددیط زیسددت

اجتمدداعی ،سیاسدی و ریدره مدیباشدد( .)1لدذا ارزیددابی و

طراحی و برنامهریزی گردد( .)12در مطالعه یونسیان تنهدا

پیشبینی آثار بالقوه یک توسعه ،نیازمند به نگاهی جامع

به پیشبینی بیماریها و ارزیابی اثرات آنها پرداخته شد

و پوششدهنده تمدامی عوامدل مدوثر در سدالمت جامعده

و سایر جنبههای سالمت جامعه که ممکدن اسدت در اثدر

است(.)8،7

توسعه پیشنهادی دچار اختالل شوند ،مد نظر قرار گرفتده

مطالعات بسیاری از مزایای  HIAدر راستای ارتقداء

نشد .همچنین مسافری و همکاران در سال  ،1932از HIA

کیفیت توسعهها و طرحهای پیشنهادی خود با رو ها و

به عنوان رویکردی نوین در ارزیدابی اثدرات طدرحهدای

چارچوبهای مختلفی بهره بردهاند که میتوان به مطالعه

توسعه ای در ایران یاد کردند و با توجه به نو هور بودن

 Witterو همکدداران در ارزیددابی اثددرات سددالمت توسددعه

اینگونه مطالعات در ایران ،به ارائه یک چارچوب مفهدومی

انتقال گاز طبیعی ،اشاره کرد .در مطالعه  Witterاز HIA

از ارزیابی اثرات سالمت پرداختند که هدب آن معرفدی

به عنوان ابزاری قدرتمند در ارتقداء سدالمت جامعده یداد

اثرات سالمت بده عندوان رویکدردی جدیدد در ارزیدابی

شد و راهکارهایی جهت کاهش اثرات منفی پروژه ارائده

اثرات طرح های توسعه ای بوده است(.)19

گردید ،اما به دلیل استفاده از شیوه تئوری-کیفی ،مطالعه

در مطالعهای دیگدر ،شدجاعی و همکداران در سدال

فاقد چهدارچوب مناسدب جهدت کمدیسدازی و مقایسده

 ،1931که به مرور مدلهای ارزیدابی اثدرات بدر سدالمت

بزرگی و کوچکی اهمیت اثرات سالمت بوده است(.)3

پرداختهاند در مطالعهی خود ،به رو

مروری و با مرور

در مطالعدده  Van Brusselenو همکدداران در مددورد

مدلهای ارزیابی اثرات بر سالمت ،به هشت مدل اصدلی

ارزیددابی اثددرات سددالمت انتقددال ترافیددک از جددادههددای

از دیدگاه بسته تا وسیع اشاره نمودند همچنین بدا وجدود

حلقهای سطحی به تونل زیرگذر ،تنها به پیشبینی حجم

تفاوت بین مدلها ،در تمام مدلها به اهمیت در نظر گدرفتن

گازهای آلودهکننده هوا و ریسک سدالمت ناشدی از آن

مسائل سدالمت در تصمیمگیری و برنامهریدزی بخدشهدای

پرداخته شدد و بده سدایر جنبدههدای سدالمت (اجتمداعی،

خارج از سالمت ،اشاره شد .همچنین آنها بیانکردندد کده

اقتصددادی ،فرهنگددی) توجددهای نشددد( Linzalone )11و

مدلهای ارائه شده برای  ،HIAباید بر حوزههدایی تمرکدز

همکاران در سال  ،2117از  HIAبه عنوان راهکداری در

کنند که در آنها امکان ایجاد تغییر وجودداشته باشدد و
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جامعه است( .)1-9سازمان جهانی بهداشت تاکید زیدادی

راستای مدیریت بهینه زبالهها و پشتیبانی از تصمیمگیری،

پژوهشی

محسن میرزایی و همکار

بددرای بهبددود تمایددل داشددته باشددند( .)12در ایددران از سددال

است که در اثر عوامل محیطی مانندد آلدودگیهدا (آب،

 1931انجام مطالعات ارزیابی اثرات سالمت پدروژههدای

خاک ،هوا ،صدا و ارتعدا

و پرتدوهدا) ،بالیدای طبیعدی

عظیم ،الزامی شده است( .)12،19هدر چندد در ایدن راسدتا

(سیل ،زلزله ،طوفان ،رعد و برق و ،)...عوامل اقتصدادی،

راهنمای جامعی از سدوی مرکدز سدالمت محدیط و کدار

اجتماعی و فرهنگدی ر مدیدهدد .هددب کلدی مطالعده

ارائه شده اسدت ،امدا در راسدتای عملیداتی نمدودن HIA

حاضر ،ارائه رویکردی تلفیقی است که از سه گدام بدهطدور

و چارچوب مناسب و صریحی وجود نددارد

همزمان (در قالب ماتریسهایی اختصاصدی) ،بده منظدور

که قادر باشد داده هدای کیفدی برداشدت شدده از منطقده

ارزیابی سریع اثرات سالمت و پوشش دادن اندواع جنبدههدای

مطالعدداتی و طددرح توسددعه مددوردنظر را در چهددارچوبی

سالمت انسان که ممکن است در اثر اجدرای طدرحهدای

مناسب ،کمیسازی نماید( .)11به دلیل این کده مددلهدای

توسعهای دچار اختالل شوند ،بهره میبدرد .همچندین بده

سالمت ابعاد گوناگون و چند جانبهای دارند ،در بسیاری

دلیل آنکه این سه گام دارای تفاوت ماهیتی در ارزیابی

از موارد ،مطالعاتی تک بعدی و یک جانبه گرایانه ارائده

و کمیسازی هستند ،در این مطالعه ماتریسهای مختلف

میگدردد( )12در هنگدام انجدام یدک مطالعده  ،HIAزم

با دامنه تغییرات متفاوت طراحی شده است.

هنوز رو

است بستری فراهم گردد که تمامی جنبدههدا ،هدم زمدان

مطالعه موردی کده در ایدن مطالعده مدد نظدر اسدت،

پیشدنهادی در مطالعده

سایت گردشگری -ورزشی سامان در استان چهارمحدال

حاضددر ،مددیتوانددد بدده عنددوان رویکددردی مناسددب و بددا

و بختیاری -ایران میباشدد .زم بده ذکدر اسدت صدنعت

قابلیتهای با  ،در ارزیابی ابعاد مختلف سالمت جامعه و

گردشگردی دارای منافع اقتصادی با یی است بهطوری

پیشبینی اثرات احتمدالی پدروژههدا در ایدران باشدد .رو

که به عنوان اهرم اقتصادی در بسیاری از کشورها مطرح

پیشنهادی در این مطالعه عالوه بر اینکه پوشش مناسدبی

است و در بسیاری از نقداط جهدددان بده عندددوان صدنعت

بددر روی فاکتورهددای متعدددد سددالمت در عرصددههددای

بدددون آ ینددده از آن یدداد مددیگددردد ،امددا چنددان چدده در

اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی فراهم میکند ،بسدیار

برنامهریزیهای اولیه آن تمهیدات زم بدرای پیشدگیری

ساده و قابل فهم است و کاربران به راحتی مدیتوانندد از

از بدده خطددر انددداختن سددالمت جسددمی و روانددی جوامددع

در ارزیابی پروژههای مختلف اسدتفاده نمایندد.

انسانی در نظر گرفته نشود ،سبب ایجاد پیامدهای منفی و

کمیسازی و تحلیل شدوند .رو

این رو

همچنین دستیابی به این هدب با بهرهگیری از متخصدین در

ریر قابل جبران بر سالمت جامعه میگردد.

رشته های مختلدف (بهداشدت محدیط ،اپیدمیولوژیسدت،
جامعهشناس ،اقتصاد دان ،محیط زیست و )...امکانپدذیر

مواد و روش ها

بوده است .لذا در این مطالعه بدهمنظدور پوشدش مناسدب

منطقه مورد مطالعده در ایدن مطالعده مدوردی ،طدرح

ابعاد سالمت ،اثرات سالمت توسعهها در سه حیطه کلدی

دهکده ورزشی و گردشدگری سدامان ،بدا مسداحت 211

تقسددیم گردیددد .حیطددهی اول شددامل اثراتددی اسددت کدده

هکتار در استان چهارمحال و بختیاری ،شهرستان سدامان

میتدوان بدا بررسدیهدای اپیددمیولوژیک و پدایش رفتدار

( )50˚ 45̍ 00̎-51˚ 00̍ 00̎ E& 32˚ 20̍ 30̎-32˚ 45̍ 00̎ Nو

بیمدداریهددا آنهددا را رصددد نمددود و ریسددک ناشددی از

در  7کیلومتری شدمال رودخانده زایندده رود واقدع شدده

بیماریهای مختلف را کمیسازی کرد .حیطه دوم شامل

اسددت (تصددویر شددماره  .)1ایددن طددرح در راسددتای انجددام

اثراتی است که ناشی از ضعف در تجهیزات ،ابزار آ ت

فعالیددددتهددددای گردشددددگری -ورزشددددی بددددوده و دارای

و دانش شغلی و ایمنی در هنگدام انجدام کدار بده وجدود

کاربریهای بسیار متنوعی در این زمینده مدیباشدد .از جملده
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سیاستگذاران وتصمیمگیران ،بدهاجدرای هدرگونده پیشنهاد

میآید و حیطه سوم ،آن دسته از اثدرات و آسدیبهدایی

رویكردی در ارزیابي سالمت طرح های توسعه ای

بدنی و علوم ورزشی ،نمایشدگاه بدینالمللدی ،رسدتوران،

قطبهای تفریحی ،تفرجی وگردشگری وگزینه چهارم:

کددافی شدداج ،مجموعدده فسددت فددود ،سددفرهخاندده سددنتی،

صنعتی نمودن و افزایش قطبهای صنعتی بهطدور جداگانده

مجموعه تجاری ،استادیوم فوتبال ،زمدینهدای ورزشدی،

مددورد ارزیددابی قددرار گرفتنددد ،کدده در ایددن بددینگزیندده سددوم

سددالن چنددد منظددوره ورزشددی ،مجموعدده سددوارکاری،

(افزایش قطبهای تفریحی و ورزشی)حائز بیشترین امتیاز

مجموعه آبی ورزشی ،کلینیک پزشکی ورزشدی ،تدا ر

و با

ترین بازده اقتصادی و اجتماعی بوده است .

اندیشه ،سینما ،پارک ،فضدای سدبز ،مدوزه تداریخ ،پدارک
آبددی ،هتددل ،هتددل آپارتمددان ،سددوییت ،واحدددهای خددود
پذیرایی ،دریاچه ،باغ پرندگان و ریره اشاره نمود.

جمع آوری داده های مورد استفاده در مطالعه
از آنجاکه سالمت انسان بستگی به مجموعدهای از
شددرایط محددیط طبیعددی و شددبکهای از مددوارد اقتصددادی،
اجتماعی -فرهنگی و فردی دارد ،یک همپوشدانی قدوی
میان مطالعات ارزیابی سالمت و شدرایط حداکم بدر ایدن
شبکه در ارلب موارد در مطالعدات  HIAدر نظدر گرفتده
میشود( .)11به همین دلیل ،در مطالعدات  HIAبده دنبدال
تشریح وضعیت بهداشتی موجود و پیشبینی شاخصدههدا
و مقو تی هستند که بدر وضدعیت سدالمت افدراد جامعده

تصویر شماره  :1موقعیت طرح دهکده ورزشی و گردشدگری سدامان
در کشور ،استان و شهرستان سامان

گزینه های فنی و مکانی

اثرگذار میباشند و از دستاورد پژوهشدگران اقتصدادی و
اجتماعی (مانند شاخصهای اقتصدادی ،تجربیدات معیشدتی،
همبستگیهای فرهنگی ،تغییرات اجتماعی و دموگرافیدک
و ریره) نیز در ایدن راه بهدرهبدرده مدیشدود .بندابراین بده

به منظور ارزیابی مکان دارای قابلیت گردشگری2 ،

منظور تشریح وضعیت بهداشتی محدوده طرح پیشنهادی

مکان پیشنهادی در استان چهارمحال و بختیداری ،شدامل

دادههددای مربددوط بدده تقسددیمبندددی جوامددع تحددت تد ثیر،

شوراب سامان ،چغاخور ،فدک و شیدا بدا اسدتفاده از رو

تقسیمبندی محدودههای تحت ت ثیر (محددوده بالفصدل

 SWOTو تعدادی از شداخصهدا و فاکتورهدای زیسدت

پروژه ،محددوده اثدرات مسدتقیم و محددوده اثدرات ریدر

محیطی که در بحثگردشگری دارای اهمیت هستند ،مورد

مستقیم) ،وضعیت بهداشتی منطقه اجرای طرح ،دسترسی

مقایسه قرار گرفتند و به نقاط قوت ،ضعف ،فرصتهدا و

به آب آشامیدنی سدالم و بهداشدتی در محددوده اجدرای

تهدیدات مکانهای پیشنهادی امتیاز داده شد .در نهایدت

طرح ،وضعیت مواجهه با عوامل زیانآور شدغلی ،دسترسدی

مجموع امتیازهای هر مکان محاسبه گردیدد و در نتیجده،

بهسیستم جمعآوری فاضالب و دفع بهداشتی آن ،دسترسدی

منطقه گردشگری سامان بدا امتیداز  71بده عندوان بهتدرین

بدده سیسددتم دفددع بهداشددتی پسددماند ،اکولددوژی ندداقلین

مکان برای احداث مجموعه گردشدگری ،انتخداب شدد .بده

بیماریها در محدوده اجرای طرح ،بررسی عوامدل تشدکیل

منظور بررسی گزیندههدای فندی در محددوده مدورد نظدر

یا تشدید بیماریهای فیزیولوژیکی ،خدمات بهداشدتی-

(شوراب سامان) ،تعددادی راه حدل توسدعهای بده عندوان

درمانی موجود در محدوده اجرای طرح ،شاخص سدرانه

گزینه های در خور و قابل اجرا در منطقه ،شامل ،گزینده

تخت بیمارستان در محدوده مطالعاتی ،بررسدی وضدعیت

اول :گزیندده عدددم اجددرای پددروژه ،گزیندده دوم :افددزایش

خانه بهداشتهای روستایی در محدوده مطالعداتی ،بررسدی

001
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کاربریهای موجود در طرح میتوان به دانشکده تربیت

فعالیتهای کشاورزی و مرتعداری ،گزینه سوم :افزایش

پژوهشی

محسن میرزایی و همکار

در منطقه ،بررسیسالمت درشاخصواکسیناسیون ،وضعیت

ریددوی ،سددوزاک ،سددیاه زخددم ،سددیفلیس ،فلددج اطفددال،

مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام ،اپیددمیولوژی

مننژیت ،وبا ،تب برفکی و ریره در نظر گرفتده شددند .بدرای

مهمترین بیماریها درمحدوده اجرای طرح ،بررسدی آمدار

انجام این گام یک ماتریس طراحی شد کده قدادر اسدت

تشددخیص بیمدداریهددای واگیددردار در معاینددات بددالینی و

آسیبپذیریجامعه،)SV(1آمادگیمحیطی ،)ER(2وضعیت

بررسی آمار تشخیص بیماریهای واگیردار در آزمایشدگاه،

خدددمات بهداشددتی جامعدده هدددب ،)CHS( 9اثرپددذیری

جمعآوری شد .همچنین به منظور تشریح محیط اجتمداعی،

(شددیوع /بددروز بیمدداری) از توسددعه پیشددنهادی )IPD( 2و

اقتصادی و فرهنگی محدوده مطالعاتی دادههدای مربدوط

اثرگذاری (شدیوع/بروز بیمداری) بدر توسدعه

پیشدنهادی1

بدده تقسددیمات سیاسددی محدددوده موردمطالعدده ،جمعیددت و

( )APDرا کمددیسددازی نمایددد .بدددین ترتیددب بددا نگدداه

ویژگیهای مربدوط بده آن ،تعیدین جمعیدت آسدیبپدذیر

اپیدمیولوژیک به بیماریهای موجود در منطقه میتدوان

جنسی ،تعیین جمعیت آسیبپذیر سنی ،وضعیت سواد و

به امتیاز ریسک بهداشتی تک تک بیماریها)DHRS( 1

آموز  ،اشتغال و سطح درآمد ،قومیت و زبان ،اقتصاد و

دست یافت .به دلیل اینکه پس از پر نمدودن ایدن مداتریس،

گردشگری ،آداب و رسوم ویدژه ،دیدن و مدذهب ،صدنایع

مهمترین و خطرناکترین بیماریها در منطقده شناسدایی

دستی و مشارل سنتی ،وضعیت امنیت و خدمات انتظدامی

شد میتوان راهکارهای پیشگیری و کاهش اثرات منفی

در منطقه مورد مطالعه جمعآوری شد و در روند ارزیابی

برای آنها ارائه نمدود( .)11جددول شدماره  ،1معیارهدا و

مورد استفاده قرار گرفت .زم به ذکدر اسدت اطالعدات

نحوه امتیازدهی به آنها را نمایش داده است.

.

فوقالذکر از منابعی مانند آمار نامدههدا ،مرکدز بهداشدت

گام دوم به ارزیابی اثرات سالمت پروژه ،بده تفکیدک

اسددتان چهارمحددال و بختیدداری ،پرسددشنامدده ،مصدداحبه،

ریزفعالیتها در فازهای ساختمانی و بهرهبرداری میپردازد.

نقشه های منطقه و بازدیدهای میدانی تهیه شدند.گامهای

این گام با دیدگاه بهداشت حرفهای برای هر کددام

انجددام ارزیابیدداز آنجددا کدده سددالمت جامعدده دارای ابعدداد

از مشارل و مراحل انجام کار اجرا شد .از آنجدا کده طیدف

گوناگون اسدت مدیتدوان اثدرات طدرح پیشدنهادی را از

بسیار گستردهای از آسدیبهدا و بیمداری محتملده شدغلی

جنبههای متفاوت مورد بررسدی و تجزیده و تحلیدل قدرار

وجود دارد 8 ،گروه عمده برای عوامدل منتقدل کنندده و

حاضر ارزیابی اثرات سالمت در سه

عامالن بیماری تدوین شده است( .)11جزئیات مربوط به

داد ،لذا در گزار

گام اصلی انجام شد.

این گروهها در جددول شدماره  ،2آورده شدده اسدت .از

گام اول به ارزیابی مخاطرات بهداشتی بیماریها در

آنجا که هر فعالیت ممکن اسدت در معدرض دو یدا چندد

منطقه میپردازد .دادههای مورد نیاز این بخش بدا توجده

گروه از این عوامل بیماری زا قرار گیرند ،لدذا بدرای هدر

به آمار  11سداله اخیدر و همچندین بازدیددهای میددانی و

فعالیت ،گروه های محتمله در نظر گرفته شد و بده طدور

پرسشنامهای تهیه شد و توسط متخصصدان اپیددمیولوژی

جداگانه پتانسیل آسدیب پدذیری فعالیدتهدا بدر سدالمت

مورد تفسیر و ارزیابی قرارگرفت .در این راستا بیماریهدایی

انسددان در قالددب مدداتریس  RIAM7مددورد بررسددی قددرار

با اهمیت اپیدمیولوژی ،که توسط دانشگاه علوم پزشکی

گرفت .در این راستا پس از تعیین گدروههدای محتمدل و

شهرکرد پایش شدند ،شامل آبله مرردان ،اندواع اسدهال،
اوریددون ،ورمهددای ملتحمدده عفددونی ،تددراخم ،سددرخچه،
سرخک ،سیاه سدرفه ،کدا آزار ،کچلدی ،کدزاز ،هداری،
ایدز ،هپاتیتهدای ،ویروسدی ،انگدلهدای رودهای ،تدب
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اپیدمیولوژی بیماریها ،عوارض و شاخصهای سدالمت

مالت ،جذام ،حصبه و شبه حصبه ،دیفتری ،سالک ،سدل

رویكردی در ارزیابي سالمت طرح های توسعه ای

اثر گذار بر فعالیتها ،اثدرات آنهدا بدا معیارهدای شدعاع

جدددول شددماره  :2گددروه هددای  8گاندده بیمدداری زا و منتقددل کننددده

اثرگذاری ،بزرگی اثر ،پایداری اثدر ،برگشدتپدذیری و

بیماری ()11

تجمع پذیری شیوع اثر مورد ارزیابی و کمی سازی قرار

نام گروه

بیماری های باکتریایی ،پروتوزوآ یی ،ویروسی و کرمی (این گروه از بیماری ها
شامل وبا ،حصبه ،شبه وبا ،تب تیفوئید ،تب پاراتیفوئید ،شیگلوزیس،
گروه 1

کاهشی پرداخت که ارلب آنها در زمره اسدتانداردهای

بیماری های منتقله

ملیوئیدوزیس ،تو رمی ،اسهال ها ،پریس نیوزیس ،هپاتیت عفونی ،آمیبیازیس،

توسط آب

ژیار دیازیس ،آسکاریازیس ،اکینوکوکوزیس ،شیستوزومیازیس ،کرم نواری
ماهی ،کلونورکیازیس ،اکسیوریازیس ،فاسیولوپسیس ،مسمومیت با فلزات و
مواد سمی ،تراخم ،ما ریا و )..

بهداشتی و دستورالعملهای  HSEقرار دارند.

بیماری های ناشی از پاتوژن های منتقله توسط هوا و یا آلودگی ناشی از گازها و
گروه 2

جدول شماره :1راهنمای مقیاسهای مورد استفاده در ارزیابی مخداطرات

بیماری های منتقله
توسط هوا

توضیحات

مقیاس

آسیب پذیری جامعه () SV
ریر حساس

جامعه فاقد حساسیت نسبی در برابر بیماری است

SV
1

حساسیت کم

جامعه دارای حساسیت نسبی اندکی در برابر بیماری است

-1

حساسیت متوسط

جامعه دارای حساسیت نسبی متوسط در برابر بیماری است

-2

حساسیت زیاد

جامعه دارای حساسیت نسبی با یی در برابر بیماری است

-9

ضعف اطالعات

در این زمینه آمار و اطالعاتی رسمی و قابل استناد وجود ندارد

N

آمادگی محیطی () ER
انتقال نا محتمل/عدم
وقوع بیماری

ER

عدم وجود ناقل یا وجود ناقل و عامل بیماری در منطقه و عدم تماس ،بیماری به

انتقال محتمل و مستقل وجود ناقل و عامل بیماری در منطقه ولی عامل مستقل از توسعه پیشنهادی و اثر
از توسعه

1

روی آن است

امکان انتقال مجدد نا
چیز

قابل برگشت بودن بیماری در اثر وضعیت نا مناسب خدمات بهداشتی،

امکان گستر بیماری

قابل برگشت بودن بیماری در اثر وضعیت نامناسب خدمات بهداشتی ،مداخالت

بسیار خوب
اقدامات پیشگیرانه مؤثر

-2

و دست اندازی های پروژه در محیط با احتمال متوسط
ازدیاد عوامل بیماری زا و یا ورود سو ها و عوامل ناقل بیماری جدید و انتشار

-9

در مقیاس گسترده تر
وضعیت خدمات بهداشتی جامعه هدب () CHS
درمان مؤثر (پرسنل زبده ،دسترسی آسان ،ت مین دارو )

9

پرسنل درمانگر

درمان مؤثر

وجود دارو و پرسنل درمانگر مناسب ولی عدم وجود برنامه های پیشگیری

هیچکدام

عدم وجود خدمات بهداشتی به علت فقدان زیر ساختار یا عدم مشاهده در منطقه -1

افزایش بروز و تشدید

تجمعی را حادث می گردد

اثرات بیماری
افزایش احتمال بروز
افزایش نا چیز احتمال
بروز

توسعه پیشنهادی منجر به افزایش احتمال وقوع بیماری از طریق تقویت عوامل
بیماری زا و کاهش مقاومت جامعه ،می گردد.
توسعه پیشنهادی منجر به افزایش نا چیز احتمال وقوع بیماری از طریق تقویت
عوامل بیماری زا و کاهش مقاومت جامعه می گردد
توسعه پیشنهادی هیچ گونه ت ثیری بر افزایش و کاهش و همچنین تشدید بیماری

بدون اثر

ندارد

کاهش احتمال بروز

توسعه پیشنهادی منجر به کاهش احتمال وقوع بیماری از طریق تضعیف عوامل
بیماری زا و افزایش مقاومت جامعه حادث می نماید.
اثر گذاری بر توسعه پیشنهادی () APD

مخاطره ویژه بر جامعه

بیماری مخاطره معنادار و خاص برای جامعه میهمان (گردشگران ) ایجاد می

میزبان

نماید.

مخاطره ویژه بر جامعه

بیماری مخاطره معنادار و خاص برای جامعه میزبان (مردم شهرستان سامان )

میهمان

ایجاد می نماید.

مخاطره پرسنل

بیماری مخاطره ویژه ای برای کارکنان/پرسنل دهکده ایجادمی نماید.

اثر یکسان معنادار
اثر یکسان نا چیز
بدون اثر

بیماری مخاطره یکسان و معناداری برای تمامی جوامع پیرامونی (میزبان ،میهمان
و کارکنان ) ایجاد می نماید.
بیماری مخاطره یکسان و ناچیز (مالیمی ) برای تمامی جوامع پیرامونی (میزبان،
میهمان و کارکنان ) ایجاد می نماید.
خطر بروز بیماری برای جوامع پیرامونی نا چیز برآورد می گردد.

 = SV + ER + CHS + IPD + APDامتیاز ریسک بهداشتی بیماری () DHRS
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های خونی ،سالک پوستی و احشایی ،سیاه زخم و...

گروه 2

گروه 1

گروه 1

بیماری های منتقله
توسط مواد رذایی

بیماری های ناشی از
انتشار پرتو ها

بیماری های ناشی از
سر و صدا و ارتعاشات

گروه 7

گروه 8

بیماری های منتقله از رذا به دو دسته عمده تقسیم می شوند:
عفونت های منتقله از رذا و مسمومیت منتقله از رذا یا مسمومیت رذایی که به
ویژه در فصول گرم اتفاق می افتد.
این گروه ناشی از پرتو هایی است که در چهار دسته کلی (آلفا ،بتا ،گاما و
ایکس) تقسیم می شوند و به طور بالقوه می توانند به بافت های سلولی آسیب و
بیماری های پوستی ،سرطان ها و جهش ها را به وجود آورند.
کاهش شنوایی ،بیماری های قلبی و عروقی ،آسیب های اسکلتی و عضالنی،
کاهش بهره وری و افزایش حوادث ناشی از کار ،اثرات عصبی ،اثر بر روی اندام
بینایی ،اثر بر سیستم تعادلی ،ناراحتی اجتماعی ،اثرات روانی و ...

بیماری ناشی از حوادث و بیمارى هاى ناشى از عوامل ارگونومی ،تصادفات ،انفجارات ،آتش سوزی،
عوارض شغلی
بیماریهای ناشی ازعوامل
روانی و تغییرات جمعیتی

سقوط از ارتفاع ،برق گرفتگی و ....
افزایش ابتال به بیماری های روانی ناشی از ورود جامعه میهمان برای ساکنین
محلی ،افزایش مصرب دخانیات و مواد الکلی (که ارتباط مستقیمی با رفاه و
گردشگری دارند ) و نیز بیماری های واگیردار و عالج مانند ایدز و ...

2

وجود برنامه کنترل ناقلین ،واکسیناسیون و اقدامات بهسازی مناسب و عدم وجود

اثر پذیری از توسعه پیشنهادی () IPD

توسط خاک

خاک به انسان منتقل می گردند ،مانند :کزاز ،حصبه ،انگل های روده ای ،اسهال

CHS

اقدامات پیشگیرانه موثر (مانند واکسناسیون ،کنترل ناقلین و شیمیوپروفیالکسی) و

توسعه پیشنهادی پتانسیل اثر گذاری بیماری بر سالمت را تشدید می کند و آثار

گروه 9

بیماری های منتقله

سنگین ،مواد آلی ،سموم ،حشره کش ها ،مواد مغذی و  ...می باشد که از طریق

-1

مداخالت و دست اندازی های پروژه در محیط با احتمال کم

امکان انتقال مجدد

ناشی از حشرات ،میکرو ارگانیم ها و یا آ ینده های خاک از قبیل فلزات

1

وجود نمی آید

مرران ،سرما خوردگی ،تب دانگ ،آزبستوزیس ،سیاه ریه ،برونشیت مزمن،
سرطان ریه ،آمفیزم،حساسیت ،آسم (شغلی ) و ...

بهداشتی بیماری ها در منطقه (توسعه داده شده توسط مؤلف) ()11
امتیاز

ذرات معلق مانند :بروسلوز ،سل ،استافیلوکوکی ،عفونت های مننگوکوکی،
کوکسیدیو دو مایکوزیس ،نوکاردیوزیس ،آنفو نزا ،سندرم ریوی ،هپاتیت ،آبله

2

IPD
-1
-9
-1
1
+9
APD
-1
-2
-9
-2

گام سوم که بده ارزیدابی اثدرات در اجدزاء سدالمت
میپردازد ،به منظور دستهبنددی اثدرات و ایجداد معیداری
مناسب جهت تسهیل در تفسیر نتایج حاصدل از مداتریس
ارزیابی ،اثرات سالمت در سه بخش کلی تقسیم شدهاند
و اثرات اجرای طرح ورزشدی و گردشدگری سدامان ،در
دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری بدر روی آنهدا سدنجیده
شد .بنابراین ابعاد پیچیده مدلهای سالمت ،مددلی مبندی
بر سه جزء اصلی در نظدر گرفتده شدد ،کده در برگیرندده
طیف وسیعی از خطرات ،بیماریها و آسیبهای محتمل
در طرح دهکده ورزشدی و گردشدگری سدامان هسدتند،
این اجزاء شامل:
دسته اول :سدالمت فیزیکدی ،ایدن گدروه از اجدزای

-1

سالمت در بر گیرنده اثراتی هستند که منجر به آسیبها

1

و بیماریهدای فیزیکدی مدیشدوند .در ایدن گدروه اندواع
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گرفت .پس از اجرای این گام میتوان به ارائده راهکارهدای

شماره

توضیحات
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محسن میرزایی و همکار

آسیبها و حوادث ناشی از کار ،ارزیابی مقادیر و اثرات

که از نظر موقعیت دارای ارز

انواع آلودگیها و بیماریهای ناشی از آنها و سایر عوامدل

نمیتوانند امتیاز را تغییر دهند ،تقسیم میشود .نمره ارزیدابی

اختالل در سیستم فیزیکی بدن قرار دارند(.)13-17

نهایی میتواند میزان  )Health Score) HSبرای فازهای

اینگروه از اجزای سالمت شاملکلیه آسیبها و اختال تی

طرح را ارائه دهد .این مراحل با فرمولهدای  ،1-9نشدان
داده شده است.

است که متوجه سدالمت رواندی در جوامدع تحدت تد ثیر

در فرمددول هددای بددا  a1 ،و  a2نمددرههددای معیددار

میباشد .این گروه از آسیبها با تاثیر بدر تفکدر و رفتدار

شخصی گروه  b1 ،b2 ،Aو  b3نمرههای معیار شخصدی

باعث ایجاد ناراحتی برای جوامع پیرامونی و یا ایجداد ندا

گروه  aT ،Bنتیجه ضرب نمرههای گدروه  bT ،Aنتیجده

توانی در اشخاص می شوند.

ضرب نمرههای گروه  Bو  HSنمره سدالمت بدرای شدرایط

دسته سوم :عوامل اقتصادی -اجتمداعی و فرهنگدی،

موردنظر میباشند .ارزیابی مطابق با معیارها و مقیاسهای

این گروه از اجزا در تعیدین شداخصهدای رفداه و میدزان

نشان داده شده در جداول  9و  2مدیباشدند .شدایان ذکدر

دسترسی افراد به مواهب و تسدهیالت از جملده خددمات

است اجرای رو

بهداشتی -درمانی را تعیین مینمایند .در بسیاری از مدوارد

" "Reporter V3.1که دارای محیط گرافیکی مناسب جهت

اقتصاد را اهرمدی بدرای حفد و صدیانت از سدالمت ندام

ورود گزینههای ارزیابی ،معیار های دلخدواه ،امتیدازدهی

بددردهانددد( .)21،21سددطوح فرهنگددی مختلددف نیددز دیدددگاه

و اخذ خروجیها و نتایج است ،انجام گردید(.)11

متفاوتی به بهرهمندی از خدمات بهداشتی -درمانی دارند
و در مدددلهددای سددالمت بدده عنددوان معیددار مهددم قلمددداد
میگردند.

(فرمول ) 9

RIAM

( )Rapid Impact Assessment Matrixبوده است(.)22
 ،RIAMروشی جدید برای ارزیابی اثرات در حوزههای

رو

معیار ها

A1
(شعاع اثر گذاری )

در مراحل ارزیابی استفاده میشود( .)22،29فرم ساختاری
امکان آنالیزهای پی در پی و به صدورت سدریع و

دقیق را فراهم میکند و این انعطداب RIAM ،را بده ابدزاری

A2
(بزرگی اثر )

قددوی بددرای اجددرا و محاسددبات ارزیددابی اثددرات تبدددیل
میکند(.)21
نمرهدهی در این رو

B1
(پایداری )

بدر مبندای  1معیدار جداگانده

میباشد .معیارهای ارزیابی مهم بده دو دسدته ،A ،معیارهدایی
که از نظر شرایط حائز اهمیتاند ،بهطوری کده هرکددام
میتوانند امتیاز کسب شده را تغییر دهند و  ،Bمعیارهایی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

aT   bT   HS

)22( RIAM

مختلف است و بر مبنای تعریف اسدتانداردی از مفداهیم،
این رو

b1  b2  b3  bT

جدول شماره :3راهنمای امتیاز دهی معیدار هدای ارزیدابی اثدرات در

متدولوژی مورد استفاده برای کمیسازی اثرات در
گدددامهدددای دوم و سدددوم ایدددن مطالعددده ،رو

a1  a2  aT

(فرمول ) 1
(فرمول ) 2

ماتریس ارزیابی سریع ()RIAM

 RIAMدر محیط ندرمافدزار

RIAM

B2
(برگشت پذیری )
B3
(تجمع پذیری

توصیف

مقیاس/امتیاز
2

اهمیت ملی و بین المللی

9

اهمیت استانی و ملی

2

اهمیت در سطح شهرستان

1

فقط دارای اهمیت برای محدوده بالفصل

1

بدون اهمیت

9

اثر بسیار زیاد مثبت

2

اثر معنی دار مثبت

1

اثر مثبت

1

بی اثر

-1

اثر منفی

-2

اثر معنی دار منفی

-9

اثر بسیار منفی

1

بدون تغییر

2

موقتی

9

دائمی

1

بدون تغییر

2

برگشت پذیر

9

برگشت ناپذیر

1

بدون اثر

2

اثر ریر تجمعی (منفرد )

9

اثرات تجمعی و تشدید شونده

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 061اردیبهشت 0931

009

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 18:22 +0330 on Sunday October 21st 2018

دسته دوم :سالمت روحی و رواندی (متدا فیزیکدی)،

هستند ،ولدی بده تنهدایی

رویكردی در ارزیابي سالمت طرح های توسعه ای

جدددول شددماره  :4رابطدده میددان امتیازهددای نهددایی ( )HSو محدددوده

رنگآمیزی ،آموز

تغییرات ()22( )RB

انجام پایش پزشکی و اجرای طرح  HSEمیباشد .تد ثیر

HS

محدوده تغییرات

توصیف محدوده تغییرات

اصول بهداشت و ایمنی به کارکندان،

ایدن ریددز فعالیدتهددا بددر مخداطرات سددالمت در  8گددروه

 +91تا +71

+D

اثرات مثبت معنی دار

 +13تا +91

+C

اثرات مثبت متوسط

بیماریزا سنجیده شد .مهدمتدرین ریدز فعالیدتهدای فداز

 +11تا +18

+B

اثرات مثبت

 +1تا +3

+A

اثرات مثبت نا چیز

بهرهبرداری این پروژه شامل ،استخدام پرسنل ،فعالیدتهدای

بدون تغییر

خورگشت ،فعالیتهای ورزشی در محدیطهدای رو بداز،

1

N

 -1تا -3

-A

اثرات منفی نا چیز

 -11تا -18

-B

اثرات منفی

فعالیتهای ورزشدی در محدیطهدای بسدته ،فعالیدتهدای

 -13تا -91

-C

اثرات منفی متوسط

 -91تا -71

-D

اثرات منفی معنی دار

عمومی گردشگری در محدوده طرح ،نگهبانی و حراسدت،

 -72تا -118

-E

اثرات بسیار منفی

هتددلداری و رسددتورانداری ،حمددل و نقددل جددادهای،
فعالیتهای مربوط به ت سیسات آب ،گاز و برق ،مشارل

یافته ها
گام اول ،ارزیابی مخاطرات بهداشتی بیماریهای واگیردار
درنمودار شماره ،1نتایج حاصل از امتیاز نهایی ارزیدابی
(امتیاز ریسک بهداشتی بیماریها) برای توسعه پیشنهادی
ارائه شده است .مطابق با این نمدودار بیمداریهدای اسدهالی،
انگلهای رودهای ،ورمهای ملتحمه و سالک بدیشتدرین
نگرانی را در ارتباط با توسعه پیشنهادی داشتهاند.

گام دوم ،ارزیابی اثرات سالمت به تفکیک ریز فعالیت ها

اداری ،مخاطرات طبیعی و انسانی -اضدطراری ،برنامدههدای
بهسازی ،پایش و پیشگیری (برنامههدای آموزشدی ،تهیده
طرح ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و )...میباشد .ت ثیر
ایددن ریزفعالیددتهددا بددر مخدداطرات سددالمت در  8گددروه
بیماریزا مورد سنجش قدرار گرفدت .نمدودار شدماره ،2
تاثیر این ریز فعالیتها بر مخاطرات سالمت در  8گدروه
بیماری زا را نشان میدهد.

گام سوم ،نتایج ارزیابی اثرات بر اجزاء سه گانه سالمت

مطددابق بددا آنالیزهددای انجددام شددده مهددمتددرین ریددز

بهمنظور ارزیابی اثدرات سدالمت در فداز سداختمانی

فعالیتهدای پدروژه در فداز سداختمانی شدامل ،اسدتخدام

طرح دهکده ورزشدی و گردشدگری سدامان ،مهدمتدرین

نیرو ،مطالعات ارزیابی و امکان سنجی ،نقشده بدرداری و

اثرات موجود بدر اجدزاء سدهگانه سدالمت بدا اسدتفاده از

طراحی ،رعایت حریم و ایجاد حائل خطوط انتقال نیرو،

رو

 RIAMبررسی شدند .نمودار شماره  ،9خالصهای

ت مین آب و شبکه آبرسانی ،ت مین گداز و شدبکه گداز

از نتایج بهدست آمده در ایدن گدام را در فداز سداختمانی

رسددانی ،جدددولبندددی و ایجدداد زهکددش ،قالددببندددی،

نمایش داده است.

آرمداتور بنددی و بدتنریدزی ،تسدطیح ،خداکبددرداری و

نمودار شماره  ،2خالصهای از نتایج به دست آمدده

خاکریزی ،دیوار کشی و حصارکشدی ،جدادهسدازی و

در گام سوم را در فداز بهدرهبدرداری نمدایش داده اسدت.

خیابانکشی ،محوطهسازی و ایجاد فضای سدبز ،حمدل و

مطابق این نمودار ،بیشترین اجزاء سدالمت فیزیکدی در

نقل مصالح به مجموعه ،دفع نخالههای ساختمانی ،ت مین

فاز بهرهبرداری ،بیشترین کمیت و کیفیت اثرات منفدی

برق و احداث شبکه برق ،جوشکاری و ایجاد سازههدای

را داشتهاند که لزوم ارائه آموز هایی در راستای بهداشدت

فلزی ،فعالیتهای سداختمانسدازی ،نصدب تجهیدزات و

عمومی و بهداشت حرفهای و هدمچندین در نظدر گدرفتن

ابزار آ ت کارگاهی ،نقص فندی ،تعمیدرات و سدرویس

برنامهها واقدامات اصالحی را نمایان میسازد .این اقدامات

ماشینآ ت ،فعالیدت آشدپزخانه ای ،مددیریت زبالدههدا،

میبایست بهطور مختص برای هر کدام از اجزائی که در

برچیدن کمپهای موقت اسکان ،زیباسازی محوطهها و

آنها اثرات منفی برآورد گردیده ،طراحی و اجرا شود.

001
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 +72تا +118

+E
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رویكردی در ارزیابي سالمت طرح های توسعه ای

بحث

جنسی است) میتوانند در اثر ناهنجاریهای فرهنگی در

آنالیز ارزیابی مخاطرات بهداشتی بیماری های واگیدردار

طدی فعالیدتهدای گردشددگری و ورود افدراد ریدر بددومی

نشان داد که حساسیت نسبی جامعه در فراوانی

حادث گردد ،نیازمند برنامهریدزی فرهنگدی و اجتمداعی

وقدوع بیمدداریهددای آبلدده مرردان ،انددواع اسددهالهددا،

جهت پیشگیری و کاهش احتمال وقوع آنها است.

ورمهای ملتحمه عفونی ،هپاتیتهای ویروسی ،انگلهای

مطالعه حاضر قادر است بیماریهای موردنظر را بده

رودهای ،تب مالت و مننژیت بیشتر بوده است (نمدودار

لحاظ آسیبپذیری جامعه ،آمدادگی محیطدی ،وضدعیت

شماره  .)1قابل ذکدر اسدت وضدعیت خددمات بهداشدتی

خدددمات بهداشددتی جامعدده هدددب ،اثرپددذیری از توسددعه

منطقه که شامل اقدامات پیشگیرانه (مانندد آمدوز هدای

پیشنهادی و اثرگذاری بر توسعه پیشنهادی را ارزیدابی ،و

عمدومی و واکسیناسدیون) ،تجهیدزات پزشدکی و پرسدنل

ریسک ناشی از آن را کمیسازی کند .در مطالعه یونسیان

درمانی است ،برای بیماریهای اوریون ،کزاز ،دیفتدری،

و همکاران در سال  ،1988اشارهای بده شددت و ضدعف

سددل ،مننژیددت در وضددعیت مطلددوبی بددوده اسددت .نحددوه

در وقوع/شیوع بیماریها در اثر اجرای توسعه پیشنهادی

اثرپذیری و اثرگذاری بیماریها بر توسدعه پیشدنهادی از

(شهرکهای صنعتی) نشده است( .)12همچنین این نکته

دیگر معیارهای مدورد اسدتفاده در فرآیندد ارزیدابی بدوده

قابل ذکر است که مطالعاتی  HIAکه بر مبندای ارزیدابی

است .در این میان بیماریهایی مانند انواع اسهال ،ایددز،

اثرات محیط زیسدتی انجدام مدیشدوند ،در ارلدب مدوارد

هپاتیتهای ویرال و انگلهای رودهای دارای بیشتدرین

قابلیتی برای نمایش ریسک ناشی از بیماریها را ندارند(.)8

اثرپذیری ازتوسعه پیشنهادی(دهکده ورزشی و گردشگری

ارزیابی اثرات سالمت به تفکیک ریزفعالیتها کده

سامان) بودهاند .این نگرانیها در ارتباط بدا بیمداریهدای

در نمودار شماره  ،1نمایش داده شد ،بیشترین فراواندی

اسهال و انگلهای رودهای با در اختیار داشتن آب سدالم

اثرات بر ایجاد بیماریها درگروه هفتم (حوادث و عوارض

و اطمینان از تصفیه صحیح و اصولی آب رودخانه بدرای

شغلی) مشاهده شده است ،که ایدن امدر لدزوم طراحدی و

مصرب شرب و همچنین رعایت اصول و اسدتانداردهای

اجرای طرح بهداشدت ،ایمندی و محدیط زیسدت ()HSE

پخت و توزیع مواد رذایی در مجموعه مدیتواندد مرتفدع

مختص به مجموعه را پر رنگتر مینماید .پس از آن بده

گردد .از سویی دیگر بیماریهای جنسی و مقاربتی مانند

ترتیب بیماریهای گروه  1 ،2 ،9و  1بیشترین فراواندی

ایدز و هپاتیت (که یکی از راه های انتقدال آن از طریدق

و احتمال وقوع در طول فعالیتهای فاز ساختمانی را
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داشتهاند که میبایست در طی آموز ها و راهکارهدای

ارلب با اثرات منفی همراه بدودهاندد کده بده دلیدل حجدم

پیشگیرانه مد نظر قرار گرفته شوند .بیشتدرین فراواندی

با ی ساخت و ساز ،آ یندهها و آسیبهای احتمالی در

اثرات بر ایجاد بیماریها در گروه اول ،دوم و سوم مشداهده

این بخش میباشد که مشابه بدا یافتدههدای  Linzaloneو

شده است ،که زم است در تهیه آب سالم و بهداشتی و

همکاران در سال  2117و یونسدیان و همکداران در سدال

همچنین بهسازی محیط و جلوگیری ازتماس گردشگران بدا

 1988در افزایش زودگذر آسدیبهدای فیزیکدی در فداز

آ یندههای هوا و خاک تال مستمر و برنامده یکپارچدهای

ساختمانی بوده است( .)12،11شایان ذکر اسدت در اجدزاء

وجود داشته باشد( .)21پس از آن به ترتیب بیمداریهدای

سددالمت روحددی و روانددی ،اثددرات مثبددت و منفددی تددو م

گروه  1 ،7و  1بیشترین فراوانی و احتمدال وقدوع در طدول

مشاهده شده است که قادرند در فاز ساختمانی بر جوامع

فعالیتهای فاز بهرهبرداری را داشتهاند که میبایست در

پیرامونی اثرگذار باشند .ایدن اثدرات مدیتواندد ناشدی از

این فاز آموز ها و راهکارهای پیش گیرانه مد نظر قرار

حجم با ی فعالیت ساخت و ساز ،رفدت و آمدد وسدایل

گرفته شود .در مطالعه یونسیان و همکاران در سال 1988

نقلیه سنگین ،ورود افراد ریر بومی به منطقده و نیدز تغییدر

بددیشتددرین اثددرات منفددی در فدداز سدداختمانی و در اثددر

در سیمای طبیعی محل احداث طرح باشد .از مهدمتدرین

فعالیتهای زودگذر ساخت و ساز برآورد گردیدد و در

راهکارهای تقلیل این اثرات میتوان به استفاده از مصالح

فاز بهرهبرداری ،در صورت اجدرای اقددامات اصدالحی،

بومی ،به کارگیری افراد بومی ،توزیع فعالیتهدای حمدل و

اثرات کامال مثبت ،پیشبینی شد( .)12این در حالی است

نقل در ساعات مناسب روز و همچنین توسعه فضای سدبز

که مطالعه حاضر ،با وجود انجام اقددامات پدیشگیرانده،

متناسب با اقلدیم و شدرایط منطقده اشداره کدرد( .)27در فداز

و پایش مداوم بیماریهای گدروه ،9

بهرهبرداری اجزاء اقتصادی و اجتمداعی بده سدبب روندق

نیاز به تداوم آموز

 1 ،2و  1را توصیه نموده است.

فعالیت های گردشگری و پروژههای پدیآیندد آن ،اثدرات

نتایج ارزیدابی اثدرات بدر اجدزاء سده گانده سدالمت

مثبت بیشتری را به همراه داشته است ،مطدابق بدا مطالعده

مطابق با نمودار شماره  ،9بیشترین اثرات مثبدت در فداز

 Bleichrodtو  Van Doorslaerدر سدال  ،2111ایدن واقعده

ساختمانی مربدوط بده اجدزاء اقتصدادی و اجتمداعی و بده

در رونق اقتصادی ،به صدورت مسدتقیم و ریرمسدتقیم بدر

واسطه رونق اقتصادی در راسدتای فعالیدتهدای ایدن فداز

رفاه و سالمت جامعه ت ثیرگذار است( .)28اما نکته بسدیار

بوده است .اما برآورد میگردد که اجدزاء سدالمت فیزیکدی

مهم که باید در این بین مد نظر قرار گرفته شدود ،اصدول
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رویكردی در ارزیابي سالمت طرح های توسعه ای

مربوط به سود رسانی به احاد مردم است که در مواجهده

خطرات احتمالی را در نظر گرفتهاندد و بدرای هدر کددام

با اثرات منفی طرح قرار داشته و رعایت مبدانی عددالت،

راهکار بهینه پیشبینی نمودهاند( .)11اما یکی از معضدالت

در سالمت میباشد.

بزرگ در زمینه مطالعات  ،HIAدیدگاههدای مختلدف و

روحی و روانی که در نمودار شدماره  ،2نشدان داده شدد

جامعه است( .)99،92معمو سدهامداران طدرحهدا نگداهی

قادر است در فاز بهدرهبدرداری نیدز بدر جوامدع پیرامدونی

سطحی و یک جانبه به مقولده سدالمت دارندد و تنهدا بده

اثرگذار باشد ،بدهطدوری کده  Chenو  Petrickدر سدال

ریسکهایی توجه میکنند که بهصورت مستقیم بر سالمت

 ،2119نیز در مطالعه خدود نقدش گردشدگری بدر ارتقداء

جامعه اثر میگذارد ،مانند آسدیبهدای فیزیکدی کده در

پارامترهای سالمت روحی و روانی را اثبات نمودهاند(.)23

طددول دوران سدداخت و سدداز اتفدداق مددیافتددد( .)92امددا در

با این وجود در راستای کدارایی هدر چده بدیشتدر طدرح

اختیار داشتن مدل سالمتی که در بدر گیرنددهی مباحدث

پیشددنهادی در ارتقدداء سددالمت روحددی و روانددی ،مطالعدده

مربوط به محیط زیسدت ،شدرایط اقتصدادی ،اجتمداعی و

حاضر نیاز به انجدام مطالعدات جامعدهشناسدی و فرهندگ

فرهنگی ،بررسی و تحلیدلهدای اپیددمیولوژیکی بیمداری

شناسی گستردهای را پیشدنهاد مدینمایدد تدا از طریدق آن

متناسب با شرایط منطقه مطالعاتی باشد و همچنین با تکیه

بتوان هنجارها و نا هنجاریهای پدیده توسعه گردشدگری

بر دادههای محلی موجود قابل اجدرا باشدد ،بسدیار حدائز

در منطقده را نهادیندده نمددود .ایددن امدر قددادر اسددت اثددرات

اهمیت است( .)92،92مطالعه حاضر به دنبدال ارائده چندین

روحی و روانی مثبت ناشی از طرح را پر رندگ نمایدد و

رویکرد چندگانهای در ارزیدابی اثدرات سدالمت بدوده و

از آسیبهای احتمالی جلوگیری نمدوده و اثدرات آن را

قادر است اثرات طرحهای توسعهای بر انتشار سو های

کاهش دهد .در ارزیابی عملکرد رویکدرد پیشدنهادی در

ریر بومی ،انتشدار بیمداریهدای واگیدردار ،بیمداریهدای

مطالعات  ،HIAبه منظور دستیابی به توسعه پایدار نیاز بده

فیزیولوژیکی ،بیماریهای ریرواگیردار ناشدی از مسدمومیت

ابزارهای قوی و قابل اعتمادی است که بتواندد در اتخداذ

آلودگیها ،اثر اجرای طرح بر آلودگیهای محدیط زیسدت

تصمیمات بهینه به مدیران و برنامهریزان کمک کندد .در

(آب ،خاک ،هوا ،صوت ،پرتو ،پسابهدا و پسدماندها)،

این راستا مطالعات  HIAیکی از بهترین گزیندههدا بدرای

اثددرات اجددرای طددرح بددر محددیط اجتمدداعی ،اقتصددادی و

حفا ت از سالمت جوامع تحت پوشش طرحها و پروژههدا

فرهنگی (ناهنجاریهای فرهنگدی ،گردشدگری ،رشدد و

هسددتند( ،)91،91،11چنددان چدده نتددایج ایددنگوندده مطالعددات

جابجددایی جمعیددت ،الگددوی اشددتغال ،جددذب سددرمایه و

راهنمای کاربردی برای مددیران از سدطح محلدی تداملی

توسعه آتی ،ازدحام و ترافیدک جدادهای ،زیرسداختای

فرآهم مدیآورد ،اجدرای ایدن گونده مطالعدات منجدر بده

بهداشتی و رفاهی منطقه) ،اثرات اجرای طرح بر سالمت

افزایش اثرگذاری و کسب مقبولیت و مشارکت اجتماعی

اجتماعی (سالمت روانی ،سالمت گروههای آسدیبپدذیر و

از سوی جوامع تحدت پوشدش در روندد اجرایدی پدروژه

در معرض خطر ،سالمت نسلهای آینده و شاخصهدای

میگردد( .)92در مطالعه  Linzaloneو همکاران در سدال

عدالت در سالمت) و بررسی اجمالی بحرانهای محتمل

 2117بیان شد که اجدرای یدک مطالعده  HIAبدا در نظدر

و مرتبط با طرح (لرزه خیزی ،رانش و فرونشست زمدین،

گرفتن ابعاد زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگدی

سیل خیزی ،نشت و انفجار و شکست طرح پیشدنهادی)،

قادر است منجر بده افدزایش سدطح مقبولیدت و موفقیدت

را به نحو مطلوبی در ماتریسهای ارائه شده ارزیابی کند

تصمیمات در پروژهها تا  21درصد شود ،زیرا کده مدردم

و نتایج را به صورت کمی و قابل قیاس ارائه نمایدد .ایدن

اطمینان مییابند که مجریدان طدرحهدا تمدامی جواندب و

در حالی است که در مطالعات ارزیدابی اثدرات سدالمت
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شایان ذکر است اثرات مثبت و منفی اجزاء سالمت

متنداق

سددهامداران طددرح بدا متولیددان سددالمت در یددک

پژوهشی

محسن میرزایی و همکار

کدده توسددط  Witterو همکدداران در سددال  2119انجددام

به اینکده سدالمت جوامدع انسدانی دارای ابعداد متندوع و

گرفت ،از شیوهی تئوری-کیفی جهت ارزیدابی اهمیدت

پیچیدهای است ،مطالعه آن ابعاد بهطور مختص ،در قالب

اثرات سالمت استفاده گردید(.)3

ارزیابی اثرات سالمت ،میتواند به نحو مطلوبی سدالمت

 ،2111تنها به پیشبینی حجم گازهای آلودهکننده هوا و

بنیاد بودن اینگونه مطالعات در ایران ،خألهدای بزرگدی

ریسددک سددالمت ناشددی از آن پرداختدده شددد و بدده سددایر

در دادههدای مدورد نیداز بدرای انجدام مطالعده و همچندین

جنبههای سالمت (اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگدی) توجدهای

رو ها و تفسیر نتایج وجود دارد .باید به این نکته اشاره

نشد( .)11از دیگر نقاط قوت مطالعه حاضر قابلیت اجرای

نمود که در برخی از موارد نمیتوان تنها در قالدب یدک

آن بددا دادههددای موجددود در کشددور اسددت کدده توسددط

مرحله و یا یک ماتریس ،وجهههای مختلف یک پدروژه

سازمانهای مختلف به صورت منظم جمعآوری مدیشدوند.

به لحاظ سالمت را پیشبیندی نمدود و ارلدب محققدان از

همچندین محقدق مدیتواندد بده منظدور افدزایش عملکدرد

رصد تمامی اثرات رافل میشدوند .مطالعده حاضدر بدا در

فرآیند ارزیابی ،دادههای عرصهای خود را با آنها تلفیق

نظر داشتن تمامی این محدودیتها ،به اهمیدت موضدوع

نماید .از سویی دیگر مطابق با مطالعده  Mindellو همکداران

ارزیابی اثرات سالمت پرداخته است و سعی بر آن داشته

در سال  ،2118روشی برای ارزیابی اثرات مناسبتر است

است که با توجه به دادهها ،دانش فنی و زیر ساختهای

که اجرای آن آسان و سریع بدوده و نیداز بده داندش فندی

موجود ،الگویی مناسدب بدرای مطالعدات  HIAدر ایدران

پیشرفته نداشته باشد( .)8در مطالعه حاضدر از مداتریس سداده

ارائه نماید .رو

پیشنهادی در ایدن مطالعده در بردارندده

برای دستیابی به هدب استفاده نموده است کده کداربران

سه گام اصلی میباشد که با هدب ایجاد پوشش مناسب

از مبتدی تا حرفهای قادر به استفاده از آن هستند.

بر ابعاد پیچیده سالمت انسان در اثر توسعه مورد مطالعده

در مطالعدده  Spickettو همکدداران در سددال ،2112

(صنعت گردشگری) تدوین شده است .شایان ذکر است

رویکردی جدید در ارزیابی اثرات سدالمت معرفدی شدد

در این رویکدرد ندوین ارزیدابی ،حجدم بسدیار زیدادی از

آنها در مطالعه خود از طریق چک لیستها بده ارزیدابی

نتایج به دست آمد ،که هر کددام از آن هدا قدادر هسدتند

اثددرات سددالمت پرداختنددد و بیددان کردنددد ،رویکددردی

یکی از وجهههای مثبت و یا منفی طدرح را پدیشبیندی و

مناسبتر است که قادر باشد تعداد اثدرات بدیشتدری را

رصد نمایند .بدون شک برای تکتک اثرات منفی یک

رصد نماید و تفکیک بهتری بدین اثدرات مشداهده شدده

یا چند راهکار عملیاتی جهت تخفیف اثرات ارائه شدد و

نمایش دهد( .)91در مطالعه حاضر ،ارزیابی اثرات سالمت با

در نهایت اجرای طرح پیشنهادی مشروط بر انجدام اقددامات

تکیه بر ماتریسها انجدام گرفتده و هدمچندین قدادر بدوده

اصالحی و اجرای برنامه پایش سدالمت بالمدانع بدرآورد

است ریز اثرات ناشی از توسعه پیشنهادی را در جنبههای

گردید .عالوه بر این رویکرد چندد جانبده پیشدنهادی در

مختلف سالمت جامعه تحت پوشش نمدایش دهدد و متولیدان

این مطالعه ،مطالعه حاضر قادر است در سایر پدروژههدا و

پروژه را وادار به انجام اقدامات اصالحی برای تک تک

سیاستها مورد استفاده قدرار گیدرد و بده عندوان ابدزاری

اثرات منفی نماید ،این امر نیز میتواند اثباتکننده کارایی

قدرتمند و مهم در اتخاذ تصمیمات مدیریتی باشد.

رویکرد پیشنهادی در مطالعات  HIAدر کشور باشد.
بدون شک ارزیابی اثرات سالمت در کنار ارزیدابی

سپاسگزاری

اثرات زیست محیطی قدادر اسدت نقدش بسدیار مثبتدی در

داده های استفاده شده در بخش مطالعه موردی ،در

ارتقاء کیفی پروژهها و سیاستها در ایران باشد .با توجه

ارزیدابی اثدرات در

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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در مطالعدده  Brusselen Vanو همکدداران در سددال

جامعه و نسلهای آتی را تضمین نماید .اما با توجه به ندو
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رویكردی در ارزیابي سالمت طرح های توسعه ای

خود زم میدانند مراتب تشکر و قدردانی از آقای مهندس

بخش سالمت طرح دهکده ورزشدی و گردشدگری سدامان

.مرتضی قائدامینی وجنابآقای حسینبیات را بهجای آورند

 لذا نویسندگان بدر،در استان چهارمحال وبختیاری بودهاست
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