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 5خالصه سياستي 

  ط اضطراریيسالمت در شرا ینقش آموزش و ارتقا
 

 :هسندينو

 *1تقدیسیمحمدحسين 

  

 دهيچك

هاي الزم را در  ، قادر است ظرفيت"سالمت براي همه و همه براي سالمت"ثير در پيشبرد اهداف توسعه پایدار با محوریت أسالمت با توجه به ت يارتقا

 يانجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاا . اي و سواد کلينيکی جامعه و پيشگيري همه جانبه ایجاد نماید مت، سواد رسانهارتقاي همه جانبه سواد سال

 .دنمای کيد میأدار سالمت در شرائط کنونی ت هاي اولویت سالمت ایران بر موارد ذیل به عنوان حوزه

رسانی در جهت  ی، اعتمادسازي، اقناع کردن جامعه و اطالعیبزرگترین مسئوليت ستاد و مسئولين وزارت بهداشت، شفافيت، پاسخگو

هااي یيردولتای باا تشاکيل دفتار       وري از ظرفيت سازمان بهره. سالمت جامعه است يترویج فرهنگ پيشگيري، خودمراقبتی و ارتقا

ط کناونی گششاته از   یرویکرد سيستمی در شارا . سازد هاي کشورهاي جهان را مقدور می آموخته سازي درس مشارکت همگانی، بومی

مدت و ميان مدت را جهت مدیریت بحران مقدور  ریزي راهبردي کوتاه ها و نهادهاي مرتبط، برنامه ی کليه ارگانیافزا هنگی و هماهم

هاي اجتماعی رسامی و یيررسامی در جهات عباور از بحاران و ایجااد        کارگيري سرمایه هف با بیاین مدیریت و تقسيم وظا. سازد می

 .رساند هنگ یاري میایت همفرهنگ مدیر
 

 شگيري، اضطراري، پيسالمت يارتقا :ها  واژهكليد 

 
 خالصه سياستي

 تارویج  و همگانی آموزش بر سالمت، ارتقاي براي جهانی رویکردهاي

 الویت در را جوامع و افراد توانمندسازي و نموده کيدأت سالم زندگی سبك

 و واگيار  يها بيماري بر زندگی شيوه بهبود با طریق این از تا دهند می قرار

 آیند فائق باشد، می نيز ایران تعهد مورد و جهانی عمده مشکل که یيرواگير

 در تر توانمند ساازد تاا   را براي زندگی سالم مردم تواند می سالمت آموزش

 .باشند مفيدتر خود کشور به مثبت آفرینی نقش راستاي

پایدار  توسعه اهداف بردپيش در ثيرأت با توجه به سالمت ارتقاي رویکرد

 تأکياد  ماورد  کاه  "ساالمت  باراي  همه و همه براي سالمت" محوریت با

قاادر   کناونی،  بحران شرائط است، در گرفته قرار بهداشت جهانی سازمان

 و جامعاه  ساالمت   ساواد  جانباه  همه ارتقاي در را الزم يها است ظرفيت

 ارتقاي و هداشتب آموزش می عل انجمن. نماید ایجاد جانبه همه پيشگيري

 يدار آموزش و ارتقا اولویت يها حوزه عنوان به ذیل موارد بر ایران سالمت

 .نماید می تأکيد کنونی طیشرا در سالمت

 و ساتاد  مسائوليت  تارین  بازر   بحاران،  مدیریت و کنونی طیشرا در .1

اقنااع   و اعتمادسازي ی،یپاسخگو شفافيت، بهداشت، وزارت مسئولين

 و جامعاه  باه  صحيح رسانی اطالع و خبرنگاران فقط نه و کردن جامعه

 و پيشاگيري  فرهناگ  تارویج  وهمچنين جامعه سالمت سواد يارتقا

 .باشد می خودمراقبتی

 و عملی و جدي حمایت به نسبت بهداشت وزارت گردد می درخواست .2

 دفتار  تشاکيل  باه صاورت   یيردولتی يها سازمان از شده ریزي برنامه

 رفتار ترویج و پيشگيرانه يها برنامه اجراي در همگانی، مشارکت جلب

 .نماید اقدام سالمت فرهنگ و

 و چين، کره جنوبی کشور يها آموخته درس سازي میبو و آوري جمع .3

 کرونا بيماري از پيشگيري و کنترل در بهداشت جهانی سازمان

 پيشگيري و کنترل توانمندسازي و آموزش يها ایستگاه ایجاد .4

تماامی   همچناين در  و یعصانا  اصاناف،  جهات  کرونا بيماري

 و رانندگان آموزش و بزر  يها ترمينال و کشور هاي فرودگاه 

 ها ترمينال کارکنان

 سالمت، نظام توانمندسازي مستمر و سيستماتيك کارکنان و آموزش .5

 خصوصی دولتی، يها نيروها در بيمارستان دیگر و پرستاران پزشکان،

 ناکرو به مشکوک بيماران مدیریت براي می نظا و
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی*  .1
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 آماادگی  کساب  باراي  کشور می نظا نيروهاي توانمندسازي و آموزش .6

 سالمت نظام به کمك جهت الزم

 از تاوجهی  قابال  بخاش  اختصاا   در ملی رسانه ریزي برنامه .7

 باا  هماهناگ  مالًکا تلویزیونی، و رادیویی سراسري يها شبکه

 باراي  محتاوایی،  نظار  از بهداشات  وزارت رسانی اطالع کميته

 رفتارهااي  سااده  زباان  به آموزش و مردم راهنمایی و آموزش

 در محلای  هااي  زباان  به و سواد کم قشرهاي براي پيشگيرانه

 استانی يها شبکه

 آن زیرمجموعاه  يهاا  شارکت  و ارتباطاات  وزارت ظرفيت از وري بهره .8

 ستاد يها پيام و ها تورالعملدس ارائه جهت

 و پزشاکان  ی برايیاجرا و تخصصی يها پروتکل ابالغ و تهيه ضرورت .9

 ،هاا  پادگاان  از اعام  اجتمااعی  نيز نهادهااي  بيمارستانی و کادر دیگر

 ها باشگاه ،ها هتل سالمندان، خانه ها، زندان

 و بهداشاتی  پزشکی، علوم متخصصان به شفاف اطالعات ارائه .11

 کنتارل،  يهاا  راهکار ارائه و تحليل منظور به یروان اجتماعی،

 و آوري همچنااين تااا  و انتقااال چرخااه کااردن کنااد و قطااع

 جامعه سازي مقاوم

 تصميمات و نظرات ارائه و وزارت توسط شواهد بر مبتنی رسانی اطالع .11

 :جمله از وزارت مسئولين

 و  میعماو  رسانی اطالع براي دقيق و  میسيست عملياتی برنامه وجود 

  نفع ذي و ربط ذي يها سازمان سایر و ها رسانه با باطارت

 در هاا  سازمان مشخص يها مسئوليت و مشخص سير خط وجود 

 .عموم به رسانی اطالع شيوه و نوع

 اطالعات منتشرکننده( مقام یا) فرد روي بر قبلی توافق وجود  

 دیگار  و اساتانی  و ملای  ساطح  در افرادي نمودن مشخص 

 و بيمااري  کنتارل  عملياات  فرمانادهان  عناوان  به سطوح

 ها آن اختيارات سطح تعيين

 يهااامعيار مختلااف، مناااطق در بحااران سااطوح تعيااين 

 در الزم اقدامات وها  برنامه سطوح، این تشخيص معيارهاي

  سطح هر

 اي، رساانه  آماادگی  اعالم بجز بحران در درگير يها سازمان 

 ییاساخگو پ ماوارد  و پاشیر  مسائوليت  ف،یوظا تبيين با باید

 باشد مشخص ها آن

 مجازي فضاهاي از مناسب گيري بهره 

 هاا  آن باا  متناسب يها پيام نوع و مشخص پروتکل اجراي و تهيه 

 ماثالً ) خاا   يهاا  جمعيات  باراي  بحاران  طاول  در ارائاه  براي

 ؛(خا  موارد بيماران سالمندان،

 پياام  ارائه يها شيوه و پيام دهنده انتقال اشخا  ،ها پيام طراحی 

 بحران در درگير مخاطب نوع همه يبرا

 موضوعات براي مربوطه يها رسانه و محتوا نمودن مشخص یا طراحی 

 مواد و اطالعات مدیریت بحران، مختلف

 طاول  در متعادد  مخاطباان  براي چندگانه ارتباطی يها کانال تعيين 

 ستاد توسط بحران

 منظاور  به کشور مختلف مناطق در تخصصی يها تيم تشکيل 

 بيمااري،  باا  رابطاه  در آماده  پدید مختلف دادهايروی بررسی

 انتشار ممکن، زمان کمترین در رویدادها این تحليل و تجزیه

 در یکپارچه و ممکن اقدامات همراه به شده بررسی رویدادهاي

 مورد هر با رابطه

 باا  اسات  نکرده پيدا شيوع هنوز بيماري که مناطقی در آمادگی ایجاد 

 یاك  از اساتفاده  نيز و مانورها رگزاريب صحيح، و مناسب يها آموزش

 باه  بيمااري  شايوع  محل يها استان در مناطق این تمام از معين تيم

  آمادگی بردن باال منظور

 و پيشاگيرانه  يها برنامه بر تمرکز و گشاري سرمایه ریزي، برنامه 

 يهاا  گاروه  يهاا  ظرفيت وها  قابليت از استفاده با سازي فرهنگ

 يهاا  برناماه  بار  گشاري سرمایه و مرکزت کنار در سالمت ارتقاي

 محور درمان

 در ماندن به مردم تشویق بهداشت وزارت هاي سياست از یکی

 محدود منظور به عيد ایام بازدید و دید و مسافرت از پرهيز و خانه

 (COVID-19) کروناا  ویاروس  گساترش  باا  مقابلاه  و کنتارل  کردن،

 کمپين یك گزاريبر نيازمند استراتژي این شدن اجرایی. باشد می

 هااي  رسانه و ها ارگان  تمامی مشارکت و حمایت همکاري، با ملی

 زیار  ماورد  دو رو، هماين  از. اسات  جامعه در  یيررسمی و  رسمی

 :گردد می پيشنهاد
 و ها شهرداري صداوسيما، تا گردد اتخاذ ترتيبی است ضروري ...

 بهداشات  وزارت SMS سيستم شهر، سطح بيلبوردهاي طریق از

 و  رسامی  هااي  ارگان دیگر و مجازي فضاي و ارتباطات زارتو و

 تهياه  متناسب ییشعارها کمپين این براي مردمی، و  یيررسمی

 باه  بيلبوردهاا  و صداوسايما  هااي  برناماه   تماامی  در تاا  نمایند

 .شود گشاشته اشتراک
 ویروس با مقابله و پيشگيري ستاد هاي استراتژي تحقق جهت 

 وزارت  عمااومی روابااط کااه اساات الزم ،(COVID-19) کرونااا

 مشاارکت  جلاب  و طلبای  حمایات  و ملی فراخوان با بهداشت،

 هااي  کمپين ایجاد جهت در رسانه حوزه متخصصان داوطلبانه

 تاوان  و تخصاص  از و نماوده  اقادام  مجازي فضاي در همگانی

 اسات  الزم بعاد،  مرحلاه  در. شاود  گياري  بهره ها آن اجتماعی

 انجام صورت در که گردد؛ لبج نيز "اینفلوئنسرها" مشارکت

 هاي استراتژي اجراي جهت در ثرؤم جریانی توان می مهم، این

 .نمود ایجاد بهداشت وزارت
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Role of Education and Health Promotion in Emergencies 
 

MohammadHossin Taghdisi1* 

 
Abstract 
Health promotion is important in advancing Sustainable Development Goals by focusing on "Health for All and All 

for Health"; this can create the necessary hype to promote comprehensive health, media and clinical literacy of the 

community and promote prevention. The Iranian Health Education and Promotion Association emphasize the 

priorities of health in the current situation. 

The greatest responsibility of the headquarters and officials of the Ministry of Health is transparency, accountability, 

trust building and informing community to promote prevention, self-care and improve community health. Using the 

capacity of non-governmental organizations by establishing public participation makes use of lessons learned by 

other countries of the world. The current systematic approach, in addition to coordinating all relevant organizations 

and institutions, makes it possible to plan short and medium-term strategic programs for management of crises. This 

management and distribution of tasks help to overcome the crisis at hand and create a culture of harmonious 

management by using formal and informal social capital. 
 
Keywords: Emergency, Health Promotion, Prevention 
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1. *Affiliated Member of Academy of Medical Sciences 
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