
 بسمه تعالی

 متن بیانیه پایانی اولین مجمع سالمت شهرستان تنگستان

 (97مهرماه)

های  شرکت کنندگان در این مجمع اتفاق نظر دارند که سالمت یک هدف اجتماعی و از جمله اولویت

های ابالغی سالمت از سوی  مهم کشور است و اهمیت و اولویت سالمت در قانون اساسی ، سیاست

رهبری، برنامه ششم توسعه و سند حقوق شهروندی ابالغی از سوی ریاست جمهوری ، به مقام معظم 

   .خوبی تبیین گردیده است

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،برخورداری ازیک زندگی سالم،با کیفییت،توام با  29برابراصل 

ن برعهده دولت طول عمرقابل قبول وعاری ازبیماری وناتوانی،حقی است همگانی که مسئولیت آ

هاست.وپیش شرط توسعه پایداراست.برای دستیابی به توسعه پایدارقطعا انسان سالم نقش کلیدی 

 وحفظ وارتقاءسالمت انسان نیازمند یک نظام سالمت موثراست.ومحوری دارد

نقش مؤثر عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی بر سالمت، ازطرفی 

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

های ارتقای سالمت،  مرحله تعیین مشکل در سطح محلی تا پیشنهاد راه حل، اجرا و ارزشیابی برنامه

نیازمند کوشش مشترک کلیه سطوح جامعه جتناب ناپذیر است. لذا نظام مدیریت سالمت ، امری ا

 .یعنی افراد وسازمانها می باشد

 اولین مجمع سالمت شهرستان تنگستان

که باحضورمسئولین محترم استانی وشهرستانی تشکیل شده ضمن تاکید براولویت قراردادن مسئله  

اجتماعی به عنوان محورتوسعه پایدارپیشنهادات زیررا به  سالمت،به منظورافزایش سرمایه های

 عنوان استراتژی مجمع اعالم می دارد:

به منظوردستیابی به سالمت همگانی،تعامل وهمکاری های بین بخشی دربین ادارات ونهادها -1

جهت بسیج همه جانبه،درکنارمشارکت های وارگانهایی که به نحوی با حوزه سالمت درارتباط هستند

مردمی که ذینفعان اصلی نظام سالمت هستندوخرد واندیشه فرهیختگان ونخبگان این شهرستان 

 جزء محوری ترین ابعاد به شمارخواهد رفت.



شناسایی ومبارزه با عواملی که سالمتی شهرستان تنگستان راتحت تاثیرقرارداده ازاولویت های  -2

 مان های دولتی وخصوصی محسوب می شود.همه افراد جامعه ونیزازمهمترین وظایف ارگانها وساز

باتوجه به تشخیص وشناسایی شاخص های اصلی وعمده موثربرسالمت شهرستان تنگستان  -3

.تعیین 1396وهمچنین مشخص شدن پنج چالش اصلی حوزه سالمت این شهرستان درسال 

ت توسعه راهکارهای بین بخشی ودرون بخشی،به منظورحل این چالشها وانجام مداخالت ودرنهای

وارتقاء سالمت شهرستان تنگستان مهمترین اولویت نظامنامه سالمت شهرستان تنگستان خواهد 

 بود.

برمبنای دورنمای سالمت این شهرستان که شامل ارتقای شاخص های سالمت،توسعه وافزایش -4

ت وافزایش سطح سواد سالمت می باشد،برنامه های آموزشی وپژوهشی به منظورجهت خدمات سالم

توسط دهی به فعالیت های سایراقشارجامعه باالخص کارمندان،سمن ها وصنوف مختلف شهری 

 اندیشگاه سالمت شهرستان برنامه ریزی واجراخواهد شد.

مشارکت های مردمی سالمت تهیه آیین نامه کمیته های پیام گزاران سالمت،اندیشگاه سالمت و -5

 ودراولین جلسه رسمی این کمیته ها رای گیری وجهت اجرابه تصویب خواهد رسید.

تدوین سندسالمت شهرستان وبه تبع آن عقدتفاهم نامه های مابین ادارات مرتبط باچالش های -6

بینش  حوزه سالمت به منظورفراهم کردن بسترالزم جهت تحقق همکاری های بین بخشی،گسترش

 سالمت محوری،عمیق ترنمودن پیوندبین مردم ومسئولین.

وتعاملی بودن گفتمان سالمت دررسانه های دیجیتال ومجازی کلیه فعالیتهای این  پویا باتوجه به -7

حوزه عالوه براطالع رسانی توسط نشریات وتریبون های خبری،توسط کانال ها،سایت ها گروههای 

 مجازی نیزدراختیارافراد قرارگرفته واطالع رسانی خواهد شد.

 

 

 


