
 بیانیه مجمع سالمت شهرستان دشتستان 

همانگونه که حق هرانسانی است که بدون تحمل رنج مالی خدمات بهداشتی الزم وبا کیفیت ، بویژه خدماتی که به 

 "اقباعمهمترین علل بیماری ومرگ مربوط می شود را در هر زمان وهر مکانی که به آنها نیاز دارند را دریافت نماید ، مت

 امر سالمت بعنوان اساس یک زندگی مولد نیز تکلیفی است بر دوش یکایک انسان ها .مشارکت در 

از سیاست های ابالغی سالمت از سوی مقام معظم رهبری وبر اساس  راعضای مجمع سالمت شهرستان دشتستان با تاثی

یک هدف اجتماعی به کار برنامه توسعه ششم وسند حقوق شهروندی ، تمام تالش خود را در جهت تحقق سالمت به عنوان 

بسته واقدام شایسته نظام مدیریت سالمت کشور در تفویض اختیار ومسئولیت به مردم در حوزه سالمت را در راه رسیدن 

 به این هدف به فال نیک گرفته ومتعهد می شویم .

گر سیاست های (فرمانداری شهرستان دشتستان بعنوان نماینده عالی دولت ومسئول مجمع سالمت شهرستان یاری 1

سالمت شهرستان بوده وجلب مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ومجریان اهداف گفتمان اصلی مجمع سالمت اجرای 

شعار سالمت برای همه وهمه برای سالمت را در راس برنامه ها واقدامات آتی خود ،اعالم واجرای آن را بخشی از 

 تعهدات سازمانی می داند . 

در جامعه ای مسئولیت پذیر ، توانمند شهرستان دشتستان جهت تحقق رویکرد سالمت همه جانبه  (شبکه بهداشت ودرمان2

ومشارکت جوی که در آن فرد وجامعه در تامین سالمت خویش تالشی مضاعف را برای دستیابی به اهداف توسعه ای ، 

ها وسازمانهای مردم نهاد ،  موظف دانسته با همکاری دستگاههای اجرایی ، شرکتهای دولتی وخصوص ، کلیه تشکل

عملیاتی نمودن شعار مجمع شهرستانی سالمت را جزو وظایف اصلی خود اعالم ومتعهد می گردد در تمامی برنامه های 

 خود آنرا اجرایی نماید . 

 (شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دشتستان بعنوان متولی اصلی تامین سالمت ، در راستای اجرای هدفمند وهرچه بهتر3

 .وظایف ذاتی خود متعهد می گردد 

(شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دشتستان بعنوان متولی اصلی تامین سالمت ، در راستای اجرای هدفمند وهرچه بهتر 4

وظایف ذاتی خود متعهد می گردد ،با ارتقاء همکاریهای بین بخشی نسبت به شناسایی ودر اولویت قرار دادن عوامل 

مت وآسیب های اجتماعی موثر در حوزه سالمت کوشا بوده ، قدمهایی مثبت ارزنده ومطمئن را در اجتماعی موثر بر سال

 نهایت تالش خود را در اجرایی نمودن سیاست ها ی کلی سالمت معمول نماید . اعتالی سالمت کلیه آحاد جامعه برداشته 

حوزه ف در نیل به اهدا  همکاریهای بین بخشی وبا ارتقاء  ،(کلیه دستگاههای اجرایی دولتی شهرستان متعهد می گردند5

بقیه ارگانهای ونهادهای در گیر سالمت بعمل  سالمت تمام همت ، همکاری وتالش خود را با شبکه بهداشت ودرمان و

 آورند . 



(کلیه نهادهای دولتی ، غیر دولتی وسازمانهای مردم نها متعهد می گردند با بکار گیری تمام توان مردمی وبا 6

 رتقاءمشارکت مردم در سالمت خود ،نهادهای مسئول تامین سالمت را یاری نموده واز هیچ تالشی فرو گذار نباشد .ا

(سازمانهای مردم نهاد ، فعالین اجتماعی ، گروههای مرجع ، صاحب نظران واندیشمندان وبه ویژه ائمه محترم جمعه 6

در شکل گیری زندگی مبتنی بر اصول بهداشت فردی /اجتماعی وجماعات که مورد اقبال آحاد جامعه هستند ومی توانند 

 موثر باشند . خود را متهعد می دانند که یاری گر متولیان مستقیم بهداشت ودرمان باشند . 


