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 رحیملبسم اهلل الرحمن ا

 قطعنامه دومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 کرمانشاه، ایران -3121اریبهشت  13لغایت  92

 

 

 

دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت معاونت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاههای ات خداوند متعال و تالشتأییدبا 

     ، انجمنایران انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمتآموزش پزشکی، و درمان  ،توزارت بهداش بهداشت

المللی و دومین کنگره بین ،کشور داخل و خارجاساتید محترم  ،(IUHPE)بهداشت  آموزش وارتقای سالمت المللی بین

این جی داخلی و خارران نظششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت با حضور گسترده اندیشمندان و صاحب

کرمانشاه  در شهر تاریخیمیالدی  May9132  93لغایت  32برابر با  3121اردیبهشت ماه  13لغایت  92حوزه از تاریخ 

رود با همدلی و مزین گشته است انتظار می "و همزبانی دولت و ملتهمدلی "به سال  کهدر سال جدید برگزار گردید. 

می جامعه عل بین دولت و عموم جامعه زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر حوزه سالمت فراهم گردد. تشریک مساعی

برای همکاری با نظام ضمن اعالم آمادگی خود گان در این کنگره و ارتقای سالمت و شرکت کنند بهداشت آموزش

بخش آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، بر موارد ذیل به ی کاربردی در هابه منظور توسعه علمی و ارایه الگو ،سالمت

 نمایند.می تأکیدهای اولویت دار سالمت عنوان حوزه

یی گردهما نو هشتمی سازمان بهداشت جهانی تأکیدکه مورد  "هاسالمت در همه سیاست"جه به محوریت با تو .3

های هیاترود که انتظار می ،قرار گرفته است شمسی( 3129) 9131، درسال لسینکیجهانی ارتقای سالمت ه

حمایت همه جانبه از حوزه المللی از جمله متولیان برنامه ششم توسعه در کشور در سطوح ملی و بینحاکمه 

ارتقای  های الزم را درد و ظرفیتنل نشان دهدر عمها ها و برنامهسالمت را با ادغام سالمت در همه سیاست

 د. نایجاد نمای جامعه همه جانبه سالمتِ

توسط مقام معظم  سالمتحوزه های کلی سیاست ،قانون اساسی 331اجرای اصل  منظورکه به در حال حاضر  .9

به عنوان یک های انسانی و اسالمی مبتنی بر اصول و ارزشسالمت ارایه خدمات آموزش  و ابالغ شده رهبری

نامه و آیین، جا دارد شده است تأکیدو بر نهادینه سازی آن در جامعه  مورد توجه قرار گرفته استاصل مهم 

در اسرع وقت در زمینه اجرای این سیاست تدوین شود تا  به ارتقای سالمت مربوطهای اجرایی ملعدستورال

 .فراهم گرددکوتاه مدت 

از طریق  تارود انتظار می ارتقای سالمت توجه جدی به ضرورتبا توجه به اجرای طرح تحول نظام سالمت و  .1

در  یاهای نوآورانه ملی و منطقهطرح ،قای سالمتهای پیشگیری و ارتبه فعالیت کافیمنابع عادالنه تخصیص 

نیات ارزشمند طرح تحول نظام  غنا بخشیِو  این امر در تحقق ،شکبی ؛گیردمورد حمایت جدی قرار این زمینه 

 سالمت موثر خواهد بود.
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افزایش  توانمندسازی درهای مدون در اجرای برنامه های غیر دولتی و مردم نهادلزوم مشارکت فعاالنه سازمان .1

اس انعک "برنامه کشوری ترویج خود مراقبتی" که در برای مدیریت و مراقبت از سالمت خود،ظرفیت جامعه 

زارت وو ارتقای سالمت گردد دفتر آموزش بهداشت لذا درخواست می باشد.می تأکید، با حمایت دولت مورد یافته

 نسبت به حمایت جدی از برنامه مذکور اقدام نماید. و آموزش پزشکی درمانبهداشت، 

ای اجتماعی سالمت در هنگر برای پرداختن به تعیین کنندهضرورت اتخاذ سیاست ها و رویکرد جامع و کل .2

 است. این نشست علمی تأکیدسالمت مورد  ارتقای تضمین عدالت و همچنین ارتقای تامین مالی پایدار در حوزه

 در توسعه سالمت همه جانبه،های اجرایی و نهادهای دولتی و غیر دولتی کشور سایر دستگاهبا توجه به نقش  .6

های ، ابعاد مسئولیتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبا همکاری این سازمان و نهادها،  رودانتظار می

 تبیین و سازی افراد در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعیتوانمندسازمانی خود را در ارتقای سالمت جامعه و 

 تدوین نمایند.

وزارت  ودشدرخواست می، مناطق کمتر برخوردار و حاشیه نشین کشور و توانمندسازی با توجه به اهمیت سالمت .7

 خشیتوسعه همکاری بین بهمچنین  نسبت به تخصیص منابع مالی بیشتر ،پزشکیبهداشت درمان و آموزش 

 ورزد. اهتماممناطق برای ارتقای سالمت 

زش های آموها و اولویتاصالح سیاستمستلزم بازبینی و  ،دهی نظام سالمت به سوی ارتقای سالمتبازجهت .8

های ای و حمایت موثر از طرحکشور است؛ در این راستا، اتخاذ رویکردهای بین رشته و پژوهش سالمت در

سایر  وبه نیازهای واقعی جامعه  مؤثر برای پاسخ گوییمشترک و  کاربردی های تحصیلیپژوهشی و پایان نامه

 ای برخوردار می باشد.از اهمیت ویژههای اجتماعی بخش

 های اجتماعیشبکه ،مجازی پاکو حداکثر استفاده از فضای  های نوینوریآفنگذاری در زمینه لزوم سرمایه .2

 .گیردقرار می تأکید مورد شکل خالقانهبه  متبا محتوای سال هاو رسانه ایهای رایانه، بازیتحت وب

 ازدهای نوین و استفاده از رویکردر حوزه سالمت  و اجتماعی آموزشیها و مداخالت وزآمد نمودن برنامهر .31

و  ارایه الگوهای آموزشی از طریق کارانالزم است با تغییر نگرش دست اندرباشد که های فوری کشور مینیاز

 رسه، مدسالم کارمحیط بیمارستان سالم،  ،روستای سالم، شهر سالم در این راستا عمل شود.موفق  اجتماعی

 هر روز بهتر های حرکتِانگیزهجامعه بوده و های موفق این الگوها در هر تواند از نمونهمی، و خانواده سالم سالم

 از دیروز را در جامعه به سرانجام رساند.

 شایسته است وزارت بهداشتکمک به ایجاد سبک زندگی سالم، در سواد سالمت  محوری شنقتوجه به با  .33

با همکاری  ،دهندگان خدماتدر ارائهسواد سالمت های دانش و مهارت یارتقاعالوه بر  درمان و آموزش پزشکی،

ری پذیری و یادگیجامعه فرآینددر سازی زنان و کودکان، و با نگاه ویژه به توانمند نهادهای آموزشی و پرورشی

 ثرتری را ایفا نماید.ؤنقش مهای اولیه زندگی سالابتدای در توسعه و پرورش افراد از  ،یندفرآی
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ی لملالبین  و ایبرای حمایت ملی، منطقه نماید که دولتسالمت در خواست می ارتقایامعه آموزش بهداشت و ج .39

عدالتی بیفقر، نابرابری،  تروریسم، مانند جنگ، و مبارزه جدی با تهدیداتی حفظ و ارتقای محیط زندگیجهت 

 نماید.، نقش فعال و راهبرانه خود را  ایفا المللیبیندر تعامالت  ،ریزگردها پدیده و

به  نسبت و ارتقای سالمتبهداشت جامعه آموزش بنابراین  ؛المت یکی از ارکان مهم توسعه اجتماعی استس .31

ای های، و بیماریجاده در کشور مانند ایدز، افسردگی، تصادفات اجتماعی هایو آسیب هاروند افزایشی بیماری

جهت یاری رساندن  حساسیت خود را ابراز نموده وهای قلبی و عروقی بیماری دیابت و ،سرطان مزمن از قبیل

آمادگی خود  کاهش دهنده موارد مذکور، جامع راهبردهای ها وسیاست ایجاد های ذیربط برایتمام دستگاه به

 نماید.را اعالم می

گری دولت در ارائه خدمات، جامعه تخصصی قانون اساسی کشور مبنی برکاهش تصدی 11در راستای اصل  .31

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت کشور خواستار حمایت جدی و عملی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

گیری از متخصصان و بهرهبا برای ایجاد مراکز مشاوره و ارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

     برای ساماندهی زه در این حوهای خدمات باشد. همچنین برقراری تعرفهمی کارشناسان ارشد این رشته

 ماید.نرا درخواست میای های ناشی از فعالیت ها و مداخالت غیرحرفههای حرفه ای و پیشگیری از آسیبفعالیت

ی علمی و هاظرفیت استفاده بهینه از تمام با توجه به نقش کلیدی ارتقای سالمت در توسعه فردی و اجتماعی، .32

لذا شایسته است برای اصالح، استقرار و تقویت ضروری است.  و ارتقای سالمت بهداشت آموزشای حرفه

ح ملی تا محلی اهتمام در تشکیالت نظام سالمت از سطوجایگاه ساختاری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 مبذول گردد.

 کلیه تأییدمورد تصویب و  May 9132 93مطابق با  3121اردیبهشت ماه  13بند در تاریخ 32این قطعنامه در 

نجمن علمی ا و آموزش بهداشت و ارتقای سالمت المللیبینانجمن ، متخصصین، اساتید و نیز شرکت کنندگان

 و ارتقای سالمت ایران در این کنگره قرار گرفت. آموزش بهداشت

 

 


