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 ارتقااي  سالمت، باا رويكارد   يپذيري، توانمندي و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقا افزايش آگاهي، مسئولیت

ها و  سال از ابالغ، ضعف 8با گذشت . هاي کلي سالمت، ابالغي مقام معظم رهبري است ارکان حیاتي سیاست فرهنگ و سواد سالمت جامعه و آحاد آن، از

هاي کلي سالمت، برخورداري آحاد مردم شريف  فلسفه ابالغ سیاست. گذاري سالمت مشهود است هاي مهمي در تحقق اين منشور بنیادين سیاست غفلت

در منظوماه ساالمت   . گیارد  عطیه الهي بیكرانه بوده و همه ساحات شناخته شده و ناشناش ساالمت را دربار ماي   اين . ايران از نعمت الهي سالمت است

از تجلیات زيبا و نوراني اين موهبت الهي، عدالت اسات و عادالت در ساالمت از    . اي حاصل شود، مراتب واالتري وجود خواهد داشت جانبه هر مرتبه همه

، نصیب جامعه "عج" االعظم اهلل مي است، که سرانجام با تحقق عدالت موعود و ههور منجي عالم بشريت حررت بقیهضروريات قطعي جامعه آرماني اسال

. باشاد  هاي ضروري آن مي برخورداري عادالنه آحاد جامعه انساني از نعمت سالمت، نیازمند برخورداري از اقترائات و مقدمات و زمینه. بشري خواهد شد

 : ا عبارتند ازهبعري از اين زمینه

 ترين نماد آن باشد؛ اي که سبك زندگي سالم، برجستهفرهنگ شايسته 

 جانبه خود در تمام مراحل زندگي؛ ، از حقوق حقّه الهي سالمت همهشناخت عمیق جامعه و آحاد آن 

 هاي ضروري در مورد سالمت خود؛آگاهي و دانائي آحاد جامعه از دانستني 

 جانبه آشنا و عامل باشند؛ ان و کارگزاراني که نسبت به ضروريات سالمت همهبرخورداري جامعه از زمامدار 

 جانبه عموم مردم، در همه شرايط؛ برخورداري جامعه از نظامي دانا، مسئول و پاسخگو به نیازهاي سالمت همه 

 وسط نظام سالمت؛ت« محوري ارزش»و « نگري جامعه»؛ «نگري جامع»؛ «محوري يداناي»؛ «محوري عدالت»ذ رويكردهاياتخا 

و سرنوشت سازي، که شايسته است با  ضرورت حیاتي. باشد مي« فرهنگ و سواد سالمت جامعه و آحاد آن ارتقاي»وه مشترك همه موارد باال، از وج

 0411صاورت شافا ، آغااز ساال     مبدأ اين دوره باه . دار زمان حاضر و آينده، جبران شود هاي مراعف در تمام سطوح و مراتب و ارکان مسئولیّتتالش

وياهه  ن حوزه فرهنگ و سواد ساالمت، باه  رود عموم صاحبنظران و مسئوال انتظار مي. شمسي خواهد بود که طلیعه آن مقارن با ماه مبارك رمران است

. ايندها، نسبت به وهايف خطیر خود، مسئوالنه اقدام و نسبت به جبران آنچه غفلت شده و آنچه براي زمان حاضر و آينده بر ذمّه است، اهتمام نم دانشگاه

 :تواند راهگشا باشدموارد پیشنهادي زير مي

 عه در حوزه فرهنگ و سواد سالمت؛بندي نیازهاي مردم و جام نیازسنجي و اولويت 

 هاي ساير ساختارهاي مرتبط؛تعیین و ايجاد ساختارهاي فرهنگي داراي مسئولیت مستقیم و تعیین و تبیین مسئولیت 

 فرهنگي، هاي علمي گیري از هرفیت هاي مختلف، با بهره فرهنگ و سواد سالمت، متناسب با نیازهاي اقشار و گروه يتولید محتواي مناسب براي ارتقا ،

 ويهه حوزه سالمت؛اي، هنري، ادبي و اجرايي و امكانات بالقوه همه نهادها، مراکز علمي و دانشگاهي و به رسانه

 ها و جامعه؛ سازي در سطوح افراد، خانواده رساني و فرهنگ هاي معتبر و نافذ آموزش و اطالع شناسايي و رهیافت شیوه 

 نهاد؛اي عظیم مردمه جلب مشارکت جامعه و سازماندهي هرفیت 

 هاي علمیه ديني، مراجع علوم انساني، مجامع ادبي، هنري، تربیتي، پرورشاي،   ويهه حوزهبخشي، بهجلب مشارکت نهادها و ساختارهاي فرهنگي میان

 اي؛  ويهه رسانهورزشي و به
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