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 شهرستان عسلویه بیانیه اولین مجمع سالمت

 )همه برای سالمت، سالمت برای همه(

 

حمد و ثنای خداوند که برترین نعمت که همانا سالمتی است را به ما ارزانی داشته و بر ماست که در حفظ 

  .وارتقاء آن کوشا باشیم

، نمایندگان های مختلف دولتی و غیر دولتیبخش مدیران و مسئوالن  که )شرکت کنندگان در این مجمع 

 : اتفاق نظر دارند کههمگی  (و... اصناف و اقشار مختلف مردمی

های مهم کشور است و اهمیت و اولویت سالمت در قانون  سالمت یک هدف اجتماعی و از جمله اولویت  .1

های ابالغی سالمت از سوی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و سند حقوق  اساسی کشور، سیاست

                                             . شهروندی ابالغی از سوی ریاست جمهوری ، به خوبی تبیین گردیده است

نقش مؤثر عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی بر سالمت، بیانگر این . 2

های جامعه، از مرحله تعیین  های مختلف مردم و همه بخش واقعیت است که جلب مشارکت مؤثر گروه

های ارتقای سالمت، در سطح استانی و  رنامهمشکل در سطح محلی تا پیشنهاد راه حل، اجرا و ارزشیابی ب

ملی، امری اجتناب ناپذیر است. لذا نظام مدیریت سالمت کشور، باید تفویض اختیار و مسولیت به مردم در 

حوزه سالمت را در اولویت قرار دهد و تشکیل مجمع شهرستانی و استانی سالمت، و به تبع آن تشکیل 

  .باشد می ملی تبلور این رویکردمجمع ملی سالمت، گامی ارزشمند در 

 درو سالمت محور،  خانه مشارکت مردمی و کانون های محله ای با توجه به اهمیت راه اندازی و تشکیل .3

انجمن ها و سمن ها ، جامعه، همکاری و همدلی کلیه دستگاه های اجراییهمه جانبه راستای تحقق سالمت 

     .                                                می باشدو کلیه افراد جامعه مورد تأکید این مجمع 

مستلزم  اعضای شرکت کننده در این مجمع اتفاق نظر دارند که اجرای موفقیت آمیز هر برنامه توسعه ای .4

پایش، ارزشیابی و بازخورد به / وجود نظام اجرایی قوی،  /موثر است: تداوم حمایت سیاسی، عامل 6توجه به 

توانمندی و توجیه نیروهای انسانی  /هدف گذاری و انتخاب راهبردهای صحیح و مبتنی بر شواهد، /ع،موق

اولین مجمع سالمت  منابع مالی مکفی و به موقع / و مدیریت افکار عمومی است. برهمین اساس /مجری،

 خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رئیس ،فرماندار عسلویهشهرستان عسلویه که با حضور 

و مسئولین سیاسی، اجتماعی رئیس شبکه بهداشت ودرمان  ،شهرستان، امام جمعه  بوشهر و معاونین ایشان

در شهرستان  ، روسای کمیته مدیریت سالمت همه جانبه ، سمنها ، صنوف و فعالین اجتماعی  و اجرایی

اعی شدن سالمت به منظور افزایش سرمایه های عسلویه برگزار شد، ضمن تاکید بر اولویت قرار دادن اجتم

زیر را به عنوان خط مشی و استراتژی اولویت های اجتماعی به عنوان محور توسعه پایدار، پیشنهادات و  

   اعالم می دارد: 1397کلی این مجمع برای سال 



 

 :ها اولویت
 

 . نهاد در آن سازمان و و تعیین نقش و وظایف هر عسلویه تدوین برنامه جامع سالمت شهرستان .1

، مهار های پاالیشگاهیفلرراحی و استقرار سیستم بازیابی گاز . صیانت از محیط زیست؛ با حذف فلرینگ، ط2

)اسقرار تصفیه خانه های جامع بهداشتی وصنعتی .پساب های صنعتی و بهبود تصفیه خانه های بهداشتی

 راستا(جهت کل منطقه واحداث شبکه جمع آوری فاضالب درهمین 

سالمت برای  های سه گانه محیط زیست، اجتماعی و استقرار و اجرای پیوست تدوین، . همکاری در جهت3

 )نهادها،سازمانها(تمامی شرکت ها و پتروشیمی ها.

مردم، دستگاه های اجرایی شهرستان و  شامل ؛ذی نفعان برنامه تالش در جهت افزایش تعامل و مشارکت. 4

  ومدیریت صحیح پسماند(منطقه.نطقه و لزوم یکپارچگی نظام سالمت مدیریت صنعت نفت در م

بهره گیری از حداکثر توان و ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی جهت پیشگیری و کنترل بیماری های . 5

 .غیر واگیر واگیر و

 .ساماندهی وضعیت کشتارگاه سنتی دام شهرستان واحداث کشتارگاه صنعتی . 6

، به طوری که تا پایان برنامه پسماندهای خشک و تر و کاهش پسماند تولیدی شهروندانآموزش تفکیک . 7

 .جامع سالمت، به عنوان شهرستان پیشتاز در تولید زباله بدون بو مطرح گردد

تامین آب -8)ساماندهی ورفع مشکالت مربوط به فاضالب شهریو  مشکالت آب روستایی  رسیدگی به. 8

کل منطقه اعم ازشهری، روستایی شرکتها بانظارت مدیریتت واحد واصالح شبکه های آبرسانی وساماندهی 

ساماندهی واحداث شبکه های –آنها به ویژه مقوله کلرزنی وپیش بینی مخازن ذخیره آب درشرایط بحران 

 جمع آوری فاضالب به ویژه شهرهای عسلویه نخل تقی وبیدخون(

)احداث مجتمعهای …ورزشی د زمینه های شادی و نشاط اجتماعی با اجرای برنامه های فرهنگی،ایجا. 9

 فرهنگی رفاهی وآموزشی جهت ارتقاء شاخصهای سالمت اجتماعی وکاهش آسیبهای اجتماعی(

ت و سفیران سالمت و برقراری مجامع سالمت شهری به ی سالمت محالکانون هاایجاد و تقویت  . 10

 و ارتقای سالمت همگانی.  افزایش مسئولیت پذیری ، در آموزش های خود مراقبتی منظور تسهیل

 .و اعتیاد خشونت خانگی، پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر ارتقاء سالمت روان جامعه و مدیریت  . 11

 .برنامه ریزی به منظور ساماندهی و کاهش حوادث ترافیکی در شهرستان .12

مت این شهرستان که شامل ارتقاء شاخصهای سالمت، توسعه و افزایش خدمات . بر مبنای دور نمای سال13

سالمت و افزایش سطح سواد سالمت می باشد، برنامه های آموزشی و پزوهشی به منظور جهت دهی به 

فعالیتهای سایر اقشار جامعه بااالخص کارمندان، سمنها و صنوف مختلف شهری توسط اندیشکده سالمت 

 ریزی و اجرا خواهد شد. شهرستان برنامه



. دو بانک اطالعاتی شامل شناسنامه جامع سالمت شهرستان و بانک اطالعاتی کارمندان این شهرستان به 14

منظئر تسهیل در دسترسی به اطالعات جامع سالمت شهرستان ایجاد و در برنامه ریزیهای آتی مورد استفاده 

 قرار خواهند گرفت.

های پیام گزاران سالمت، اندیشگاه سالمت و مشارکتهای مردمی تهیه و در اولین . آیین نامه های کمیته 15

 جلسه رسمی این کمیته ها رای گیری و جهت اجرا به تصویب خواهد رسید.

با استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری  شهرستان عسلویهمجمع سالمت در پایان تاکید می گردد که       

، خیرین امر (Expert)ای غیر دولتی، بخش عمومی، شخصیت های متخصصموثر بر امر سالمت، تشکل ه

به عنوان شرکای سالمت تشکیل می گردد و انتظارمی رود با برگزاری اثر بخش مجمع سالمت  …سالمت و 

شهرستان و بهره مندی از مشارکت ارزشمند ذی نفعان حقیقی و حقوقی و با یاری خداوند متعال به هدف 

 .سالمت منطقه دست یابیمراهبردی ارتقاء 

)ایجادشرایط وبستر مناسب جهت ارتقاء سالمت روان واجتماعی کارکنان ادارات ونهادهای دولتی 

 مستقردرمنطقه هم راستای شرکتها

بررسی وپایش وارزیابی دقیق وجامع تاثیرآالینده ها برسالمت آبزیان منطقه واقدامات اصالحی وکنترلی -

 عوامل شیمیایی درکل منطقهسنجش وارزیابی -پیرامونی

 

 


