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 بیانیه پایانی اولین مجمع سالمت شهرستان بوشهر

 اشد من الفاقهء مرض البدن : مولی امیرالمومنین )ع(:

 (381فقدان سالمتی برای انسان از هر فقر و بی نوایی دردناک تر است. )نهج البالغه ، کلمه 

زندگی سالم ،با کیفیت، توام با طول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، برخورداری از یک  29برابر اصل 

و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت آن بر عهده دولت هاست و  عمر قابل قبول و عاری از بیماری

پیش شرط تحقق توسعه پایدار است. برای دست یابی به توسعه پایدار ، قطعاً انسان سالم نقش کلیدی و 

سالمتی انسان ، نیازمند یک نظام سالمت و کارآمد است. از  سطح محوری دارد و بدیهی است حفظ و ارتقاء

ت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی پیوسته تغییر حطرفی خواسته ها و نیازهای جامعه ت

برخی از عوامل موثر برآن خصوصاً عوامل اجتماعی،  بمی کنند. پس حفظ و ارتقای سالمت و حذف اثر مخر

وری و حتی بین المللی است که کوشش مشترک کلیه سطوح جامعه یعنی افراد و مسئولیت فردی ، کش

سازمانها را می طلبد. از طرف دیگر منافع حاصل از خدمات سالمت و اثربخشی آن نقش بزرگی در خارج از 

 بخش سالمت دارد.

شهر و معاونین که با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بوبوشهرلذا اولین مجمع شهرستانی سالمت 

 .شدهتشکیل  بوشهرایشان ، امام جمعه معزز و فرماندار محترم و مسئولین سیاسی ، اجتماعی شهرستان 

ضمن تاکید بر اولویت قرار دادن اجتماعی شدن سالمت به منظور افزایش سرمایه های اجتماعی بعنوان 

اعالم  1397کلی این مجمع برای سال  محور توسعه پایدار ، پیشنهادات زیر را بعنوان خط مشی و استراتژی

 می دارد :

به منظور دستیابی به سالمت همگانی ، تعامل و همکاری های بین بخشی در بین ادارات ،؛ نهادها و  -1

ارگانهایی که به نحوی با حوزه سالمت مرتبط هستند. جهت بسیج همه جانبه و جامع ، در کنار 

نظام سالمت هستند( و خرد واندیشه فرهیختگان و مشارکت های مردمی ) که ذی نفعان اصلی 

 نخبگان این شهرستان ، جزء محوری ترین ابعاد به شمار خواهد رفت.

را تحت تاثیر قرار داده و نیز سبب وجود  بوشهرشناسایی و مبارزه با عواملی که سالمت شهرستان  -2

ه افراد جامعه و نیز از نابرابری هایی در حوزه سالمت این شهرستان گردیده از اولویت های هم

 مهمترین وظایف ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی محسوب می شود.



با توجه به تشخیص ، شناسایی و تحلیل شاخص های اصلی و عمده ی موثر بر سالمت شهرستان  -3

 1396این شهرستان در سال  و همچنین مشخص شدن پنج چالش اصلی حوزه سالمت بوشهر

ن بخشی و درون بخشی بمنظور حل این چالش ها و مداخالت و در نهایت تعیین راهکارهای بی

خواهد بوشهرمهمترین اولویت نظام نامه سالمت شهرستان  بوشهرتوسعه و ارتقاء سالمت شهرستان 

 بود.

تدوین سند سالمت شهرستان و به تبع آن عقد تفاهم نامه های مابین ادارات مرتبط با چالش های  -4

فراهم کردن بستر الزم جهت تحقق همکاری بین بخشی ، گسترش بینش حوزه سالمت بمنظور 

سالمت محوری، عمیق تر نمودن پیوند بین مردم و مسئولین ، تسریع و به منظور اجرا در اختیار 

 سایر ارگانها و نهادها قرار خواهد گرفت.

و افزایش  بر مبنای دورنمای سالمت این شهرستان که شامل ارتقاء شاخص های سالمت ، توسعه -5

خدمات سالمت و افزایش سطح سواد سالمت می باشد. برنامه های آموزشی و پژوهشی بمنظور 

سمن ها و صنوف مختلف شهری جهت دهی به فعالیتهای سایر اقشار جامعه باالخص کارمندان ، 

 توسط اندیشکده سالمت شهرستان برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

ه جامع سالمت شهرستان و بانک اطالعاتی کارمندان این دو بانک اطالعاتی شامل شناسنام -6

شهرستان ایجاد و در برنامه ریزی  تشهرستان بمنظور تسهیل در دسترسی به اطالعات جامع سالم

 های آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

فعالیتهای این با توجه به پویا و تعاملی بودن گفتمان سالمت در رسانه های دیجیتال و مجازی کلیه  -7

حوزه عالوه بر اطالع رسانی توسط نشریات و تریبونهای خبری ، توسط کانالها ، سایت ها و گروه 

قرار  جامعهنیز در اختیار افراد وباهمکاری خانه مشارکت های مردمی سالمت شهرستان های مجازی

 گرفته و اطالع رسانی خواهد شد.

 


