
 دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

سالمت یکی از نیازهای اساسی انسان است. برخورداری از یک زندگی سالم، مولد و با کیفیت توام با طول عمر 

قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی همگانی شمرده می شود و پیش شرط . تحقق توسعه پایدار است. 

درصد(،شیوه زندگی  10است که سهم تعیین گرهای سالمت عبارتند از: ژنتیک و بیولوژی)مطالعات حاکی از آن 

درصد( و شرایط زندگی شامل  10درصد(، وضعیت محیط زیست) 20درصد(، نظام ارایه خدمات سالمت ) 20)

، بنابراین سالمت محصول مشترک فعالیت  بخش های مختلف درصد( 40اقتصادی) -مولفه های اجتماعی

، ضمن محوری شمردن 43و 3،29ه است. بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول توسع

سالمت کامل و جامع انسان، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی  می شناسد و دولت را مکلف کرده 

ح سالمت افراد کشور بسیج است تا تمامی منابع، امکانانت و ظرفیت های خود را برای تامین، حفظ و ارتقای سط

  کند.

نیز در راستای تامین، حفظ و ارتقای عادلنه سالمت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم از طریق دولت محترم 

سیاست های  2نهادینه سازی رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه ) مورد تاکید مقام معظم رهبری در بند 

و تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی سالمت در کشور، شورای عالی  کلی سالمت( و مدیریت بهینه مخاطرات

سالمت و امنیت غذایی را به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری در موضوعات سالمت در برنامه 

قانون احکام  7های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور به صورت آزمایشی تشکیل داد. مطابق ماده 

برنامه های توسعه کشور شورای عالی سالمت و امنیت غذایی به غعالیت خود به صورت مستمر ادامه می  دائمی

 دهد.

 رسالت

 مدیریت فرآیند تنظیم متن پیش نویس سیاست های اجرایی در حوزه فرابخشی سالمت -

 ای سیاست های مصوبتصویب و ابالغ آن ها و پایش و ارزیابی استقراار برنامه های فرابخشی سالمت در راست -


