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وزری کشورآاقی رحمانی فضلی



گزیده سخنان رسیی جمهور رد اولین مجمع ملی سالمت
ــی  ــای خوب ــه راهنم ــن جمل ــامت ای ــی س ــع مل مجم
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــه ب ــن جمل ــت  ای ــا هس ــرای م ب
کــه اوال ســامت فــرای در مــان اســت و مقــدم 
ــا  ــاص و ی ــامت ارگان خ ــا س ــت ثانی ــان اس ــر در م ب
جایــگاه  و نهــاد خــاص یــا قشــر خــاص متعلــق نیســت 
ــط  ــد. محی ــهمیم ان ــود س ــش خ ــا در بخ ــه ارگانه . هم
ــم  ــت ه ــت بدس ــد دس ــه بای ــگاه  و... هم ــرورش  دانش ــوزش و پ ــت ،آم زیس
دهنــد .اســتانداران در اســتان و فرمانــداران در شهرســتان هــا ایــن مجمــع را 
ــار هــم جمــع شــوند. ائمــه جمعــه  ــد . ســمن هــا و خیریــن کن تشــکیل دهن
ــد. ــرح نماین ــامت را مط ــوع س ــه موض ــا هم ــان در منبره ــات ،مداح و جماع

سخنرانی وزرا ءو معاونت اجتماعی وزارت رد اولین مجمع ملی سالمت

شت آاقی دکتر اهشمی وزری بهدا
در هــر کشــوری بــه ســامت بــه عنــوان 
ــود  ــه ش ــم توج ــذار و مه ــر گ ــل اث ــک عام ی
بنابــر ایــن حفــظ و ارتقــا ســامت یکــی از 
ــع  ــت در جوام ــر دول ــم ه ــای مه ــت ه ماموری
ــع  ــردم در جوام ــارکت م ــت  مش ــری اس بش
ــت  ــدر اس ــای مقت ــور ه ــن کش ــول بنیادی از اص
.هیــچ ملتــی بــه ثبــات و آرامــش و بــر خــورداری 
ــارکت  ــه مش ــر آنک ــه مگ ــت نیافت ــدار دس پای
معنــی دار مــردم در آن نباشــد. و ســامت 
ــت . ــق انسانهاس ــن ح ــی تری ــوان بدیه ــه عن وزری کشورآاقی رحمانی فضلیب

ــور  ــی از مح ــوان یک ــه عن ــامت ب ــوع س موض
ــن  ــاید مهمتری ــدار ش ــعه پای ــث توس ــای بح ه

وزری کشاورزی آاقی محمودحجتی
میتوانــد  بخشــی  بیــن  همکاریهــای 
گــردد. ایجــاد  بایــد  و  بــوده  راهگشــا 

شت دکتر  معاونت اجتماعی وزارت بهدا
ایازی 

ــه  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــامت بدنب ــع س در مجم
ــاس کشــوری و  ــار در مقی ــان ســامت یکب متولی
اســتانی دور هــم جمــع کنیــم و ریاســت شــورای 
ــور  ــده رییــس جمه ــه عه ــی ســامت کــه ب عال
اســت بیاییــد و سیاســت هــای خــود را تبییــن کند 
.مجمــع ســامت ســه ضلــع دارد 1-دولــت  و 
حاکمیــت 2-متخصصیــن پزشــکی 3- مــردم

ــه  ــه در هم ــد ک ــئله ای باش ــن  مس و کاملتری
کنــد.  آفرینــی  نقــش  میتوانــد  هــا  حــوزه 

اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال
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ــهر  ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ــت: اســاس اجتماعــی شــدن ســامت  گف
مبتنــی بــر مشــارکت آگاهانــه و ســازمان یافته 
ــای  ــارکت بخش ه ــراه مش ــه هم ــردم، ب م
اســت. غیردولتــی  و  دولتــی  مختلــف 

دکتــر ســعید کشــمیری در اولیــن مجمــع 
عمومــی ســامت اســتان بوشــهر افــزود: تنهــا 
ــن ســامت جامعــه  ــزده درصــد از تأمی پان
در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت 
و مــا بــرای موفقیــت چــاره ای نداریــم جــز 
ــن آن  ــردم و همچنی ــراغ م ــه س ــه ب اینک
ــذار  ــامت تأثیرگ ــه در س ــدی ک 75 درص
هســتند، برویــم. وی بابیــان اینکــه بایــد 
ــاد  ــی ابع ــه تمام ــیم ک ــه ای برس ــه نقط ب
ــرد:  ــح ک ــود تصری ــی ش ــامت، اجتماع س
نیــز  شهرســتان ها  در  می شــود  تــاش 
ــن  ــود و ای ــکیل ش ــامت تش ــع س مجم
ــی  ــع عموم ــا مجام ــود دارد ت ــار وج انتظ
ــهر  ــر ش ــای ه ــطوح محله ه ــامت در س س
ــود.  ــکیل ش ــردم تش ــارکت م ــا مش ــز ب نی
ــن  ــه ای ــم ک ــه اســت معتقدی ــروز جامع ام
مفهــوم بایــد اجتماعــی شــود؛ چراکــه 
در ایــن صــورت اســت کــه می توانیــم

به صــورت  را  مــردم  مشــارکت  زمینــه 
کنیــم. فراهــم  شــده  ســازمان دهی 

ــار داشــت: ســامت  ــر کشــمیری اظه دکت
ابعــاد مختلــف جســمی، روانــی، اجتماعــی 
از  کــه  اســت  ســالم  انســانی  و  دارد 
ــد. ــوردار باش ــامت برخ ــاد س ــه ابع هم

وی در خصــوص راه انــدازی مجمع ســامت 
گفــت: بــر اســاس مصوبــه وزارت بهداشــت 
درمــان و آموزش پزشــکی با وزارت کشــور 
مجمــع ســامت تشــکیل و بــه تبعــه آن این 
مجمــع در اســتان بوشــهر نیــز بــرای برســی 
ــور ــا حض ــتان ب ــامت در اس ــت س وضعی

ــس اداره  ــی ریی ــر گلمکان ــتاندار دکت اس
ــر ســامت  ــر ب ــای اجتماعــی موث ــه ه مولف
 ، اســتان  فرمانــداران   ، بهداشــت  وزارت 
ــران  ــت علمــی دانشــگاه، مدی اعضــای هیت
کل اجرایــی اســتان ، اعضــای پژوهشــکدها ، 
نظــام پزشــکی ، نظام پرســتاری ،هیت رییســه 
ــامت  ــای س ــمن ه ــن وس ــگاه ،خیری دانش
ــی اندیشــگاه  ــای مشــارکت مردم ــه ه ،خان
ســامت،پیام گــزاران ســامت وجمعــی ای 
تشــکل های دانشــجویی بــر گزار می شــود.

اساس اجتماعی شدن سالمت مبتنی رب مشارکت آگااههن مردم است
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شت، ردمان و آموزش زپشکی است اجتماعی شدن سالمت از مؤلفه اهی وزارت بهدا
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شت، ردمان و آموزش زپشکی است اجتماعی شدن سالمت از مؤلفه اهی وزارت بهدا
ســامت  در  مؤثــر  اجتماعــی  مؤلفه هــای  مدیــرکل 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: 
بــرای ارتقــای ســامت در ســطح جامعــه بایــد بــه 
ســمت اجتماعــی شــدن کــه از مهم تریــن مؤلفه هــا 
و اولویت هــای ایــن وزارتخانــه اســت حرکــت کــرد.
دکتــر محمدمهــدی گلمکانی در نخســتین نشســت مجمع 
ســامت اســتان بوشــهر افــزود: هــدف از توســعه مســئولیت 
اجتماعــی ایــن نیســت کــه ســازمان ها در بحــث درمــان 
ــد در حــوزه  ــر شــوند بلکــه بای و مســایل بهداشــت درگی
مســئولیت پذیری اجتماعی ســامت مشــارکت داشــته باشند.

وی تصریــح کــرد: بــر همین اســاس بــرای جلب مشــارکت 
همــه آحاد جامعه در بخش ســامت و هدیه دادن ســامتی 
بــه جامعــه راهــی جــز اجتماعــی شــدن آن وجود نــدارد.

ــئولیت پذیری،  ــزود: مس ــی اف ــدی گلمکان ــر محمدمه دکت
ارکان  ازجملــه  مشــارکت  و  اجتماعــی  مســئولیت 
ســامت اســت کــه همــواره مــورد تأکیــد اســت.

ــامت وزارت  ــر در س ــی مؤث ــای اجتماع ــرکل مؤلفه ه مدی
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه دو مســاله امنیــت و ســامت از دغدغه هــای بســیار 
ــا  ــن م ــت، بنابرای ــی اس ــای سیاس ــام نظام ه ــدی در تم ج
ــه دســتگاه های موجــود در بحــث  ــاش کــرد هم ــد ت بای
ــه ارکان  ــارکت ازجمل ــد. و مش ــت کنن ــامت دخال س
ــد اســت. ــورد تأکی ــواره م ســامت اســت کــه هم
مدیرکل مؤلفه های اجتماعی مؤثر در سامت

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: 
بــا توجــه بــه اینکــه دو مســاله امنیــت و ســامت از 
نظام هــای  تمــام  در  جــدی  بســیار  دغدغه هــای 
ــه  ــرد هم ــاش ک ــد ت ــا بای ــن م ــت، بنابرای ــی اس سیاس
ــد. دســتگاه های موجــود در بحــث ســامت دخالــت کنن
اگــر  اضافــه کــرد:  دکتــر محمدمهــدی گلمکانــی 
ــوزش پزشــکی 100 درصــد  ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
ــا 20  ــد تنه ــرار ده ــامت ق ــار س ــود را در اختی ــع خ مناب
درصــد نیازهــای ســامت جامعــه را پاســخ می دهــد 
بــر  باقــی می مانــد،  نیازهــای ســامت  80 درصــد  و 
ــئولیت  ــرای مس ــتگاه ها و اج ــور دس ــاس حض ــن اس همی
اجتماعــی آن هــا در قبــال ســامت ضــروری اســت.

ســامت  در  مؤثــر  اجتماعــی  مؤلفه هــای  مدیــرکل 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: 
نظــام ســامت در کنــار مســئولیت خــود می توانــد 
ــارکت  ــا مش ــا ب ــد ت ــت کن ــردم حرک ــمت م ــه س ب
مــردم ســامت بهتــری را بــه جامعــه ارائــه کنــد.

ــکیل  ــه تش ــاره ب ــا اش ــی ب ــدی گلمکان ــر محمدمه دکت
ــتان ها  ــتان ها، شهرس ــامت در اس ــای س ــع و کانون ه مجم
شــروع  نقطــه  محله هــا  کانــون  افــزود:  محله هــا  و 
مشــارکت ســاختارمند مــردم و بــه دنبــال ظرفیــت 
فعالیت هاســت. بــرای  الزم  زمینــه  ایجــاد  و  شناســی 

ســامت  در  مؤثــر  اجتماعــی  مؤلفه هــای  مدیــرکل 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
بــه  ســامت  کــردن  اجتماعــی  کــرد:  تأکیــد 
ــد. ــت کنن ــم مراقب ــه از ه ــه هم ــت ک ــن اس ــی ای معن

اولیــن مجمــع عمومــی ســامت اســتان بوشــهر بــا حضــور 
ــه  ــأت رییس ــای هی ــس و اعض ــداران ریی ــتاندار، فرمان اس
ــرکل  ــهر، مدی ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل ــترک دانش مش
ــت،  ــامت وزارت بهداش ــر در س ــی مؤث ــای اجتماع مؤلفه ه
ــامت،  ــن س ــمن ها، خیری ــکی، س ــوزش پزش ــان و آم درم
اعضــای پیــام گزاران ســامت، اندیشــگاه ســامت و خانه 
مشــارکت هــای مــردم ی شهرســتان هــای اســتان، 
ــکده  ــای پژوهش ــی، اعض ــأت علم ــای هی اعض
هــا، نظــام پزشــکی، نظــام پرســتاری و 
ــر  ــالن کوث ــتان در س ــی اس روانشاس
ــد. ــکیل ش ــهر تش ــتانداری بوش اس

مجمــع  اولیــن  پایــان  در 
عمومــی ســامت اســتان 
خیریــن  از  بوشــهر، 
و  ســامت 
ی  ه ها ســتگا د
ــر  ــکار تقدی هم
. شــد
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نسخه ردمان بخش سالمت استان بوشهر بیمارستان سازی نیست

ــامت  ــروه س ــه کارگ ــس دبیرخان رئی
و امنیــت غذایــی دانشــگاه علــوم 
بخــش  گفــت:  بوشــهر  پزشــکی 
ســامت اســتان بوشــهر نیازمنــد درمــان 
ســامت  درمــان  نســخه  و  اســت 
نیســت. بیمارستان ســازی  اســتان 

عیســی صفــوی صبــح سه شــنبه در 
حاشــیه مجمــع ســامت اظهار داشــت: 
ســامت اســتان بــه درمــان نیــاز دارد؛ 
طــرح تحول ســامت نســخه اورژانســی 
ــود. ــان« کشــور ب حــل مشــکل »درم

گره گشــایی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــامت  ــان س ــه درم ــتان ب ــان اس درم
اســتان نخواهــد انجامیــد، اضافــه کــرد: 
ویــژه ای  موقعیــت  اســتان  ســامت 
دارد. شــمال را ریزگردهــا تهدیــد مــی 
ــرژی  ــای ان ــوب را آالینده ه ــد و جن کن
ــت. ــی اس ــررس کم آب ــز در تی و مرک

ــامت  ــروه س ــه کارگ ــس دبیرخان رئی
و امنیــت غذایــی دانشــگاه علــوم 
ــک  ــه ی ــان اینک ــا بی ــهر ب ــکی بوش پزش
ــامت  ــل س ــرای ح ــد ب ــخه واح نس
ــح کــرد:  ــدارد، تصری اســتان وجــود ن
ــا  ــهر ب ــکی بوش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ســقف فعالیت هــای خــود کمتــر از 
ــاء ســامت اســتان  ــه ارتق 25 درصــد ب
کمــک کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
ــوب و مرکــز اســتان  اینکــه شــمال، جن
دارای مشــکات متفــاوت درحــوزه

ــرد:  ــان ک ــتند، خاطرنش ــامت هس س
ســامت  مختل کننــده  مشــکل   50
اســت و در  اســتان احصــاء شــده 
ســاغ  کارگــروه  نشســت  اولیــن 
ــد. ــد ش ــدی خواه ــت بن ــتان اولوی اس
ــل  ــن 50 عام ــرد: ای ــان ک ــوی بی صف
مرتبــط بــا ســامت اســتان بــه تفکیــک 
اســت؛  اســتخراج شــده  شهرســتان 
ــا  ــت دار ب ــل اولوی ــج عام ــا پن ــه ت س
ــده  ــاء ش ــای امض ــه تفاهم نامه ه ــه ب توج
شــد. خواهــد  عملیاتــی  فــاز  وارد 
ــب  ــان غال ــه گفتم ــان اینک ــا بی وی ب
جــاری  ســال  در  اســتان  ســامت 
بیــن  اقــدام  و  مــردم  »مشــارکت 
افــزود:  بــود،  خواهــد  بخشــی« 
ایــن گفتمــان بایــد توســط تمــام 
شــود. اطاع رســانی  تریبون هــا 
ــگاه  ــی دانش ــای اجتماع ــس مولفه ه رئی
بیــان  بــا  بوشــهر  پزشــکی  علــوم 
اینکــه بــه توصیــه اســتاندار بوشــهر، 
اســتان  ســاغ  کارگــروه  نشســت 
بایــد ماهیانــه برگــزار شــود، اظهــار 
ســامت  درمــان  نســخه  داشــت: 
نیســت. ســازی  بیمارســتان  اســتان 
نقشــی  پــارس جنوبــی  وی گفــت: 
اساســی در حــل مشــکل ســامت در 
جنــوب اســتان دارد و بایــد دیــد ایــن 
نقــش را چگونــه بــازی خواهــد کــرد.
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ــه دسترســی یکســان خدمــات بهداشــتی  نظــام ســامت کشــور برپای
و درمانــی بــه همــه مــردم شــکل گرفتــه اســت، امــا ایــن دسترســی 
درشــرایط امــروز بــه میــزان زیــادی متکــی بــه شــرایط خــود مــردم 
ــه  ــت ک ــی اس ــی ازراهکارهای ــامت یک ــدن س ــی ش ــت. اجتماع اس
ــی  ــه خطرات ــردم نســبت ب ــا آگاه ســازی م ــق آن ب ــوان ازطری ــی ت م
کــه ســامتی شــان را تهدیــد مــی کنــد، آنهــا را بــه مشــارکت فعــال 
بــرای پیــش گیــری ازایــن خطــرات و بیمــاری هــا ترغیــب کــرد. البتــه 
ــت  ــک حرک ــد ی ــری دارد وبای ــویه دیگ ــدن س ــی ش ــن اجتماع ای
ــرای ســامت خــود  ــردم ب ــی همانطــور کــه م ــه باشــد. یعن دو طرف
پیشــقدم مــی شــوند، حــوزه هــای دیگرنیزعــاوه بــر بهداشــت ودرمان 
ــن موضوعــی کــه در  ــم تری ــد. مه ــده بگیرن ــوزش را برعه ــه آم وظیف
ــاس  ــرد، حس ــی گی ــه قرارم ــورد توج ــامت م ــدن س ــی ش اجتماع
کــردن مــردم بــه همــه آن چیزهایــی اســت کــه ممکــن اســت بــه 
ســامتی آن هــا آســیب برســاند. معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت 
ــکاری  ــن هم ــردم و تامی ــارکت م ــب مش ــدف جل ــا ه ــان ب و درم
بیــن بخشــی تشــکیل شــد. اگرمــا هریــک از گــروه هــا ی مختلــف 
جامعــه را یــک نهــاد بنامیــم، مــی توانیــم بــه برقــراری ارتبــاط بــا نهــاد 
ــواده ،  ــاد خان ــل نه ــم؛ مث ــه بپردازی ــزرگ جامع ــک و ب ــای کوچ ه
ــه گــران،  ــاد ریخت ــی همچــون نه ــاف گوناگون ــاد اصن ــا نه ــه ی مدرس
نهــاد صرافــان و  ..... مثــا شــغل ریختــه گــری جــزو مشــاغلی اســت 
کــه فعالیــت مــداوم آن مــی توانــد بــرای ســامت خطرنــاک باشــد. 
اســتان بوشــهر بــا موقعیــت خــاص و ویــژه خــود دارای ده شهرســتان و 
هــرده شهرســتان اســتان دارای بیمارســتان و خدمــات پارکلینــک مــی 
باشــند. نیــروی انســانی حــوزه بهداشــت ودرمــان در هــرده شهرســتان 
ــای  ــک شــده و90درصــد شهرســتان ه ــای روز نزدی ــه اســتاندارد ه ب
اســتان دارای پزشــک متخصــص پایــه )داخلــی، اطفــال، زنــان، جــراح 
عمومــی( مــی باشــند.  8 شهرســتان اســتان دارای آزمایشــگاه در بخــش 
ــه  ــای همجوارب ــتان ه ــه اس ــاران ب ــاع بیم ــزان ارج ــی و می خصوص
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت. دانش ــیده اس ــن رس ــد ممک ــن ح کمتری
ــکی(  ــص پزش ــجویی متخص ــت )دانش ــته رزیدن ــد رش ــتان در چن اس
ــاالی ازدرمــان تکمیلــی در اســتان انجــام مــی  ــرد. ســهم ب مــی پذی
ــن بومــی در حــوزه هــای مختلــف کلینیــک  شــود. ضریــب متخصصی
ــت.درصدی از  ــیده اس ــطح خودرس ــن س ــه باالتری ــک ب و پاراکلینی
ــتادی  ــیاری و اس ــه دانش ــه مرحل ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــاتید دانش اس
ــد پژوهشــکده تخصصــی دردانشــگاه فعــال اســت.  ــد. چن رســیده ان
ــه اســت.  ــل توجــه یافت ــاء قاب ــرش دانشــجویان بومــی ارتق تعــداد پذی
ــت.   ــه اس ــش یافت ــتان افزای ــای اس ــتان ه ــای بیمارس ــت ه ــدا تخ تع
تجهیــزات کلنیــک و پــارا کلنیــک مراکــز درمانــی و آموزشــی اســتان

بــه روز شــده اســت. واکسیناســیون باالتــراز90 درصــد رســیده اســت. 
مــرگ و میــر مــادران و نــوزادان به کمترین حد خود رســیده اســت. 
ــط  ــط و فق ــوق فق ــای ف ــت ه ــام فعالی ــود تم ــا وج ــت ب ــد گف بای
ــت.  ــک کــرده اس ــتان کم ــاء ســامت اس ــه ارتق کمتراز25درصــد ب
وایــن درحالــی اســت کــه بــا صــرف هزینــه ی بــاال و فعالیــت فــراوان 
ــری »  ــه تعبی ــت. ب ــه اس ــورت نگرفت ــه ص ــل توج ــامت قاب ــاء س ارتق
ــوب  ــهروندان جن ــت. ش ــته اس ــوع نپیوس ــه وق ــامت « ب ــاء در س ارتق
اســتان از» آالینــده هــای انــرژی و مــواد صنعتــی« در رنــج مــی باشــند. 
شــمال اســتان درگیــر» ریزگــرده هــا« مــی باشــد. مرکــز اســتان را» 
کــم آبــی« و » خشکســالی« تهدیــد مــی کنــد. 50 عامــل اجتماعــی و 
اقتصــادی اســتخراج شــده از ده شهرســتان اســتان نشــان مــی دهــد 
ــی  ــه ای« م ــوع« و» منطق ــتان »متن ــامت اس ــکات س ــف مش ــه طی ک
باشــد. اگراســتان را بــه ســه منطقــه شــمالی، مرکــزی و جنوبــی تقســیم 
ــه مشــکل ســامت خــاص خــود را دارا مــی باشــد.  ــم، هرمنطق کنی
ــی  ــترک م ــتان مش ــتان اس ــامت در ده شهرس برخــی مشــکات س
ــد، »  ــی باش ــوق م ــه ف ــکات 50 گان ــدم برمش ــه مق ــا آنچ ــد. ام باش
مشــارکت مــردم« و » فعالیــت بیــن بخشــی ســامت« ذیــل »اجتماعی 
ــتان »  ــامت اس ــب س ــان غال ــد. گفتم ــی باش ــامت« م ــدن س ش
فعالیــت بیــن بخشــی ســامت« مــی باشــد. ایــن گفتمــان بــا کمــک 
ــد  ــی خواه ــده عملیات ــال آین ــتان در س ــهروندان اس ــارکت ش مش
شــد. بــا توجــه بــه جنــس مشــکات ســامت اســتان درســه منطقــه 
ــود.  ــاوت خواهــد ب ــوع مداخــات متف ــی، ن شــمالی، مرکــزی و جنوب
درجنــوب اســتان مداخلــه ای بــا عنــوان » دبیرخانــه پایــش آلودگــی 
ــرژی«  صــورت خواهــد  ــع نفــت، گازو ان هــای زیســت محیطــی صنای
ــامت/  ــگاه س ــزاران/ اندیش ــام گ ــاخ )پی ــکیل پ ــس ازتش ــت. پ گرف
خانــه مشــارکت( اســتان  زمینــه حضــور مــردم و سایرســازمان هــا و 
متخصصیــن حــوزه ســامت در اســتان فراهــم شــده اســت. درســال 
آینــده بــا توجــه بــه تشــکیات و ســاختارآماده شــده و الویــت بنــدی 
ــده  ــاء ش ــامت احص ــا س ــط ب ــادی مرتب ــی و اقتص ــل اجتماع 50 عام
ــد  ــته خواه ــط نوش ــای مرتب ــه ه ــم نام ــتان، تفاه ــتان اس از ده شهرس
ــد.  ــد ش ــص داده خواه ــارات الزم تخصی ــال آن اعتب ــه دنب ــد و ب ش
ــق  ــاس مناط ــه براس ــورت گرفت ــدی ص ــت بن ــا اولوی ــی رود ب انتظارم
ســه گانــه اســتان، ایــن اولویــت هــا توســط ســازمان هــا و نهــاد هــای 
مرتبــط بــا ســامت بــه عنــوان گفتمــان غالــب مــد نظــر قرارگیــرد. 
ــی  ــن بخش ــدام بی ــب )اق ــان غال ــن گفتم ــار میرودای ــان انتظ درپای
ســامت (بــه شــکل واحــددر تمــام تریبــون هــای خبــری ، 
اطــاع رســانی  و مدیریتــی اســتان اعــام و ترویــج گــردد.

روابط عمومی و نیب الملل
شتی ردمانی بوشهر 7 دااگشنه علوم زپشکی وخدمات بهدا  



رد رعهص سالمت همه  سازمان اه ی دولتی وغیر دولتی مسوول هستند

دکتــر عبدالکریــم گراونــد در اولیــن 
مجمــع عمومــی ســامت اســتان 
بوشــهر بــا تقدیــر از تاش های دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بوشــهر و تشــکیل 
ــع  ــن مجم ــزود: در ای ــتان اف ــامت اس ــع س مجم
ــامت  ــعه س ــف در توس ــای مختل ــا و بخش ه گروه ه
ــران و  ــش خی ــه نق ــد ک ــزی می کنن ــردم برنامه ری م
ســمن ها در ایــن مجمــع برجســته و موردتوجه اســت.

وی بــا تأکیــد بــر نقــش مهــم ایــن مجمــع در 
اظهــار داشــت:  توســعه زیرســاخت های ســامت 
ســامت جامعــه تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی 
ازجملــه اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی 
ســامت  بایــد  کــه  اســت  عرصه هــا  دیگــر  و 
یابــد. توســعه  کارآمــد  مدیریــت  بــا  جامعــه 
دکتــر گراونــد بابیــان اینکــه خیــران ســامت، 
ــتر  ــانی بیش ــتای خدمت رس ــی در راس ــای مهم کاره
بــه مــردم انجــام می دهنــد گفــت: در عرصــه 
آحــاد جامعــه مســئول هســتند  ســامت همــه 
ــی  ــه اله ــامت در فریض ــوزه س ــور ح ــا تبل ــه ب چراک
ــوان  ــم به عن ــن مه ــر ای ــی از منک ــروف و نه امربه مع
می شــود.  محســوب  همگانــی  تکلیــف  یــک 
همــه بایــد در راســتای توســعه ســامت گام بردارنــد
آحادمــردم،  اینکــه  بابیــان  گراونــد  دکتــر 
و  اجرایــی  دســتگاه های  ســمن ها،  خیــران، 
گام  ســامت  توســعه  راســتای  در  بایــد  اداری 
بردارنــد افــزود: بزرگتریــن خدمــات در حــوزه 
ســامت توجــه بــه طرح هــای پیشــگیری اســت.
نه تنهــا  بیمــاری  از  پیشــگیری  اینکــه  بابیــان  وی، 
ســامت  بلکــه  دارد  پــی  در  هزینه هــا  کاهــش 
ــون  ــرد: اکن ــح ک ــد تصری ــن می کن ــه را تضمی جامع
و  قلبــی  بیماری هــای  عرصــه  در  بوشــهر  اســتان 
ــرار دارد  ــبی ق ــگاه نامناس ــت در جای ــی و دیاب عروق
ــت. ــه اس ــوع تغذی ــی و ن ــل آن کم تحرک ــه عام ک
اســتان  ســامت  کارگــروه  تشــکیل 
بگیــرد قــرار  کار  دســتور  در  بایــد  بوشــهر 

عامــل  کم تحرکــی  اینکــه  بابیــان  بوشــهر  اســتاندار 
ــروه  ــکیل کارگ ــرد: تش ــان ک ــت خاطرنش ــاری اس بیم
ســامت اســتان بوشــهر بایــد در دســتور کار قــرار 
عرصــه  ایــن  در  ظرفیت هــا  همــه  از  و  بگیــرد 
اســتفاده شــود. توانمنــدی خیــران ســامت  به ویــژه 
جاده ســامت در همه شــهرهای اســتان بوشــهر احداث شود
دکتــر گراونــد از ایجــاد جــاده ســامت در شــهرها 
و بخش هــای اســتان بوشــهر خبــر داد و بیــان کــرد: 
در  پــروژه جــاده ســامت  برنامه ریــزی  اســاس  بــر 
همــه شهرســتان ها و بخش هــای ســاحلی بــا همــکاری 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اجرایــی می شــود.
ــت،  ــر بهداش ــا وزی ــه ب ــاد تفاهم نام ــه انعق ــاره ب ــا اش وی، ب
ــن  ــاس ای ــر اس ــت: ب ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم درم
بــا  دندان پزشــکی  و  پزشــکی  دانشــکده  تفاهم نامــه 
اعتبــارات ملــی و اســتانی در مدت 2 ســال ســاخته می شــود.
اســتاندار بوشــهر بــا بیــان اینکــه وظیفــه ای جــز خدمتگــزاری 
ــتگاه های  ــت: دس ــدارم گف ــهر ن ــتان بوش ــردم اس ــرای م ب
خیریــن  و  مــردم  همپــای  بایــد  اســتان  اجرایــی 
ــد. ــری کنن ــامت را پیگی ــدن س ــی ش ــوع اجتماع موض

مصوبات:
1-تشــکیل کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی هــر مــاه

2-ضرورت تشکیل مستمر شورای پیام گذاران سامت 
استان.

۳- امضای تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و استانداری 
برای تکمیل دانشکده های دندانپزشکی و پزشکی در دو سال 

آینده.

۴-تصویب ســاخت پیاده رو ســامت در 1۰ شهرستان استان

5-تصویب گفتمان غالب سامت استان با رویکرد مشارکت 
مردمی .اقدام بین بخشی برای سامت.

۶-تهیه کزارش مستمر فعالیت های بین بخشی سامت در 
دستگاهای اجرایی و ارسال به استانداری و دانشگاه علوم 

پزشکی.
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