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بسم اهلل الرحمن الرحیم
قطعنامه پایانی هشتمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران
با تاییدات خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج)؛ سومین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت با حضور فعال و گسترده اندیشمندان ،صاحب نظران ،اساتید و دانشجویان رشته
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و همچنین سایر رشته های مرتبط با سالمت ،با برنامه ریزی و هدایت شایسته و در
خور تحسین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،همکاری ارزشمند انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ایران و
اتحادیه بین المللی ارتقاء سالمت و آموزش بهداشت ) (IUHPEو با حمایت دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت
بهداشت و مجمع خیرین بهداشت و سالمت امام هادی (ع) ،از تاریخ  6تا  0شهریور ماه  6030برابر با  10تا 12
آگوست  1362در شهر تاریخی اصفهان برگزار گردید .جامعه علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و شرکت
کنندگان در این کنگره با هدف تبادل تجربیات و توسعه دانش تخصصی در حوزه های نظری و عملی آموزش بهداشت و
ارتقاء سالمت ،ضمن اعالم آمادگی خود برای همکاری با نظام سالمت ،به منظور توسعه علمی و ارایه الگوهای کاربردی
در بخش آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،بر موارد ذیل به عنوان حوزه های اولویت دار سالمت تاکید می نمایند.

 .6با توجه به تاکید سازمان جهانی بهداشت در نهمین گردهمایی بین المللی ارتقای سالمت شانگهای ،در سال 1360
(آذر ماه  )6032مبنی بر نقش تاثیر گذار "ارتقاء سالمت" در دستیابی به اهداف توسعه پایدار با محوریت "سالمت برای
همه و همه برای سالمت"؛ انتظار دارد ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با جلب حمایت همه جانبه کلیه دستگاه
های سیاستگزاری و اجرایی ،وزارتخانه ها و سازمان های کشور ،فرآیند تهیه پیوست های فرهنگی سالمت برای همه پروژه
های خرد و کالن کشور را تسریع نماید و با ادغام آموزش و ارتقاء سالمت در همه سیاست ها و برنامه های وزارتی در عمل
ظرفیت های الزم را برای ارتقای همه جانبه سواد سالمتِ جامعه و پیشگیری همه جانبه ایجاد نماید.
 .1تحقق شعار"اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" در حوزه سالمت؛ ارتقای سواد سالمت جامعه ،ترویج فرهنگ
پیشگیری و سبک زندگی سالم است ،بنابراین ضمن سپاس از ایجاد ساختار را ه اندازی خدمات و مشاوره آموزش
بهداشت و ارتقای سالمت از سیاستگزاران کالن ،تصمیم سازان جا معه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتظار
می رود با با بهره گیری از تمامی ظرفیت های فارغ التحصیالن مقاطع ارشد و دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و
ایجاد فرصتهای اجتماعی و فرهنگی به منظور ایجاد انگیزه و نیازبه استفاده از خدمات این مراکز  ،متخصصان این حوزه را
برای نهادینه سازی سالمت در جامعه مورد حمایت جدی و عملی قرار دهد.
 .0با توجه به رویکرد نوین سازمان جهانی بهداشت مبنی بر پیوند تنگاتگ و در هم تنیده فرهنگ و سالمت ،سازمانهای
غیردولتی به دلیل قابلیتهای ذاتی خود قادر هستند منشا اثراتی مثبت در راستای ارتقای سالمت جامعه باشند .محوری
ترین نقش سازمانهای غیردولتی ،اجرای چرخۀ شناسایی مشکالت گروه های هدف ،تدوین برنامه های مرتبط ،کمک به
اجرایی شدن مداخالت و ارزیابی است .برای اجرای این امور حداقل نقش و توانایی جهت جلب مشارکت هر چه بیشتر،
حمایت و توانمندسازی این سازمان ها در جهت ارتقای سالمت جامعه ضروری است .بنابراین از وزارت کشور ،وزارت ورزش
و جوانان ،و سازمان بهزیستی درخواست می گردد تا از طریق سازمان های صادر کننده مجوز برای تمامی سازمان های
غیردولتی با هر حوزه فعالیتی که به ثبت می رسند؛ زمینه کسب توانمندی های الزم جهت ایفای نقش برای ارتقای
سالمت جامعه ،توانمندسازی و حمایت اجتماعی و آموزش همگانی سالمت را فراهم نمایند.
ثبت می رسند؛ زمینه کسب توانمندی های الزم جهت ایفای نقش برای ارتقای سالمت جامعه ،توانمندسازی و حمایت
اجتماعی و آموزش همگانی سالمت را فراهم نمایند.

 .4لزوم مشارکت فعاالنه سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد و انجمن های علمی در اجرای برنامه های ملی پیشگیری
از بیماری ها ،ترویج سبک زندگی سالم و ارتقای سواد سالمت ،تغذیه ،سالمت دهان و دندان ،و حتی سواد کلینیکی مورد
تاکید می باشد .لذا درخواست می گردد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به حمایت جدی و عملی و برنامه
ریزی شده از این سازمان های غیر دولتی در اجرای برنامه های پیشگیرانه مناطق کمتر توسعه یافته ،توانمندسازی
کودکان ،زنان و نوجوانان ،فرایند جامعه پذیری ،یادگیری فرایندی در سازمان ها و نهاد های اجتماعی و همچنین ایجاد
بستر مناسب برای هم افزایی فعالیت های سازمان های مردم نهادو برنامه های نظام سالمت اقدام نماید.
 .2بر اساس شواهد متقن ،یکی از مشکالت اساسی حوزه سالمت ،عدم توسعه فرهنگ سالمت در جامعه میباشد
با توجه به نقش کلیدی ارتقای سالمت در توسعه فردی و اجتماعی؛ توسعه و تالش در ارزش آفرینی ،ایجاد هنجارها و
نهادینه کردن فرهنگ سالمت بعنوان مصداق بارز اقتصاد مقاومتی در بخش سالمت ،استفاده بهینه از تمام ظرفیت های
علمی و حرفه ای کارشناسان و متخصصان این حوزه ضروری است .لذا شایسته است برای اصالح ،استقرار و تقویت
جایگاه ساختاری معاونت های اجتماعی در تشکیالت نظام سالمت و دانشگاه ها از سطوح ملی تا استانی و تشکیل مراکز
مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت در بکارگیری کارشناسان ارشد و متخصصین آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
اهتمام جدی مبذول گردد.
 .0با توجه به ضرورت ایجاد و اجرای طرح های محیط های ارتقاء دهنده سالمت (مانند :بیمارستان ،محل کار،
مدرسه و شهر)؛ بعنوان رویکردی سیستمی ،ضرورت توجه جدی به آموزش همگانی و ارتقای سالمت؛ انتظار می رود تا از
طریق باز تعریف جایگاه آموزش و ارتقاء سالمت در گروه خدمات سالمت ،فعالیت های پیشگیری ،آموزش و ارتقای
سالمت مراجعین ،طرح های نوآورانه ترویج رفتار و فرهنگ سالمت مورد حمایت جدی قرار گیرد؛ بی شک ،این امر در
تحقق و غنا بخشیِ به طرح های تحول سالمت موثر خواهد بود.

 . .7لزوم سرمایه گذاری در زمینه فن آوری های نوین و حداکثر استفاده از فضای مجازی پاک ،شبکه های اجتماعی تحت وب،
بازیهای رایانه ای و رسانه ها با محتوای سالمت به شکل خالقانه مورد تاکید قرار می گیرد.
در پایان امید است با حمایت همه جانبه مسئوالن و دست اندرکاران و عملیاتی شدن موارد مذکور در جهت تحقق نهادینهسازی
فرهنگ آموزش و ارتقاء سالمت مبتنی بر مولفه های اجتماعی و همچنین خود مدیریتی و خود اتکائی جامعه بهعنوان یکی از
مهمترین ابعاد ارایه خدمات سالمت ،گام های موثرتری برداشته شود.
این قطعنامه در  2بند در تاریخ  0شهریورماه  6030مورد تصویب و تایید کلیه شرکت کنندگان ،متخصصین ،و اساتید شرکت
کننده در این کنگره قرار گرفت.

