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 مقدمه
سالمت جامعه میسر نیست، مگر اينكه همزمان باا اراهاه ماتمات     ارتقاي

ساایي و توانمنتساایي جامعاه و همننایج ايبااد بساتر        سالمت، به فرهناگ 

نظر باه اهمیات   . مناسب محیطي، قانوني، سامتاري و اجتماعي نیز توجه شود

ای وظايف فرهنگستان علوم پزشكي به پاایي،، تقويات، تاروي     موضوع، يكي 

جانبه فردي و سایماني امتصاا  يافتاه    سالمت همه يفرهنگ عمومي و ارتقا

 .و به منظور تحقق آن، گروه ارتقاي سالمت تشكیل شته است

المللي در مفاهیم سالمت و همننایج تکییات شاواهت و     تغییرات بنیادي بیج

هااي ساالمت، ای    دهاي مباتد نظاام    دهي و سایمان جهت تبارب جهاني بر لزوم

« محور بیماري»، «ها تكیه بر نتاشته»، «درمانگرايانه»، «ييمشكل مبنا»رويكردهاي 

، «ها تكیه بر داشته»، «پیشگیرانه»، «سیستم مبنايي»گرا به سوي رويكرد  و معلول

ر و مشاي ساالمت محاو    سالمت مبتني بر تروي  ما   يو ارتقا« محور سالمت»

هاا و   گاااري  سبك ینتگي سالم تکییت شته است یه در نهايت به اصالح سیاست

طلباي در تاروي  اياج     حمايات . شود ییفیت آن منبر مي ارتقايسبك ینتگي و 

 .سالمت یشور است ارتقايو نقشه راه  ها رويكرد، نیایمنت تتويج برنامه

ت سیاسي، دستیابي به پیشرفت یافي در ارتقاي سالمت ملي، مستلزم تعه

در ايج راستا تبییج الزامات نه . گااري در ارتقاي سالمت استرهبري و سرمايه

تنها تغییر در رويكرد؛ بلكه اقتامات در بایتريج سطح سیاسي و حكمراني بایج  

هااي اجراياي قاوي و حصاول اطمیناان ای       ها و برنامه بخشي در اتخاذ سیاست

براي اجراي مؤثر و پاياتار اقاتامات   ظرفیت نهادي و تکمیج بودجه و منابع ییم 

ساایي اياج تغییار     فرهناگ . اي برماودار اسات   ارتقاي سالمت، ای اهمیت ويژه

ساایي   بنیادي و اراهه راهكار در ايباد ساامتارهاي اجراياي توانمنات و ظرفیات    

سایماني ییم در سیستم ساالمت و فراتار ای آن، همننایج مشااریت تماامي      

ساالمت محساوب    ارتقااي مت، ای اهتا  گروه سال يها و تحقیقات ارتقا بخ،

هااي ارتقااي    تشويق حكمراني به پايرش گساترده رويكارد سیساتم   . شود مي

اي و پردامتج به شبكه پینیته عوامل  سالمت در سطوح ملي، استاني و منطقه

یننته اجتماعي سالمت، با تقويات براباري و عاتالت ای طرياق شاراي        تعییج

 .هنته سالمت ای اهتا  استراتژيك گروه استهاي ارتقاد ینتگي و محی 

سالمت با توجه به شکن، جايگااه و اهاتا  فرهنگساتان     ارتقايگروه 

هاي مختلف  نظران در حویه علوم پزشكي، متشكل ای متخصصان و صاحب

گاااري اسات تاا باا      قاانون  اي، ارتباطي، اجتمااعي و  علوم پزشكي، رسانه

به توسعه فرهنگ عمومي ساالمت، باه   جان نظر و اتكا به رويكرد همه تبادل

 .ارتقاي سالمت جامعه یمك ینت

 اهداف
 :اهداف گروه به شرح ذیل است

یننته سالمت و  هايي یه به عوامل تعییج حمايت ای اقتامات و سیاست .0

عتالت در سالمت ای جملاه عوامال اجتمااعي، اقتصاادي، فرهنگاي،      

 پرداینت؛ محیطي و سیاسي مي تباري، یيست

ي در تقويت ظرفیت و قابلیت ارتقااي ساالمت در ساطح    طلب حمايت .2

 اي و استاني؛  ملي، منطقه

افزاي، ديته شتن ارتقاي سالمت به عنوان يك حویه عمل امتصاصي  .3

 اي ای دان، متمايز؛  با مبموعه

هاي اجتماعي مود در  سایي مردم ای حقوق و مسئولیت یمك به آگاه .4

 ارتباط با حفظ و ارتقاي سالمت مود و جامعه؛

یمك، همكاري در تحقق رويكرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در  .5

 هاي اجرايي و مقررات مربوطه؛ همه قوانیج، سیاست

یمك به مشاریت ساامتارمنت و فعایناه فارد، ماانواده و جامعاه در       .6

 ج، حفظ و ارتقاي سالمت؛تکمی

 مشاریت در رصت سبك ینتگي سالم فردي، اجتماعي، سایماني؛ .7

 مشاریت در رصت سواد سالمت جامعه؛ .1

اعم )هاي عمومي  یمك به تهیه، توسعه و رصت استانتاردهاي آمویش .9

 ؛ ....( اي و اي و برنامه ای استانتاردهاي محتوايي، رسانه

ايتي باراي تقويات آماویش    ها و قاوانیج حما   یمك به اتخاذ سیاست .01

 همگاني سالمت؛

هااي مختلاف    یمك به ادغام و رصت رويكرد ارتقاي سالمت در برنامه .00

 نظام سالمت؛

تبییج الگوهاي اسالمي ايراني پیشرفت در یمینه سبك ینتگي سالم و  .02

 ارتقاي سالمت؛

 .یمك به رصت یالن سواد سالمت، سبك ینتگي سالم و ارتقاي سالمت .03

 

ل وظایف عمومم  ررهگستوناد  ا اااطواا بوا     وظایف گروه شام

 :سازی و اااقای سالمت به شرح ذیل است های ررهگگ برنامه

 بررسي و تحلیل وضعیت موجود؛ .0

 ها؛ مطالعه تبربیات موفق و آمريج يافته .2

 هاا و  هاي آمویش و اراهاه باایمورد باه رساانه     تحلیل محتواها و شیوه .3

 ؛سواد سالمت ارتقايها در ارتباط با  سایمان
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 سالمت فرهنگستان علوم پزشكي يارتقا: گروهعرفي م

 099/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 تسهیل تبادل نظر و مبادله اطالعات محققان و دانشمنتان؛ .4

 تشويق و ترغیب فعاین و عالقمنتان به ملق آثار علمي؛ .5

 ها؛  رب  و رسانه اراهه مشاوره علمي تخصصي به مراجع ذي .6

جلااب همكاااري ايرانیااان مقاایم مااارو ای یشااور و اسااتفاده ای      .7

 هاي موجود؛ ظرفیت

 ؛... هاي تخصصي و  ستها، نش حمايت ای برگزاري هماي، .1

 هاي در حال اجرا با رويكرد ارتقاي سالمت؛ ها و برنامه نقت سیاست .9

 هاي مرتب  با موضوع؛ حمايت ای انبام مطالعات و پژوه، .01

هااي   هاي علمي و تخصصي و سایمان گیري ای توان علمي انبمج بهره .00

 مردم نهاد براي دستیابي به اهتا ؛

ك باه گساترش آماویش همگااني     توسعه ارتباط با رسانه ملي و یما  .02

 جامعه متناسب با نیایها و استانتاردها؛

انتریاران حویه فضااي مباایي باراي توساعه و      اراهه مشاوره به دست .03

 گسترش آمویش همگاني؛ 

تعامل با مبلس شوراي اسالمي براي یمك به تصويب قوانیج حمايتي  .04

 ای آمویش همگاني و رويكردهاي ارتقاي سالمت؛

 المللي مرتب  با موضوع؛ ها و نهادهاي ملي و بیج یمانجلب همكاري سا .05

 هاي رصت یالن در ايج حویه؛ تبییج شامص .06

هاي فرهنگ سالمت در  تروي  رويكرد ارتقاي سالمت و ارتقاي فعالیت .07

 .هاي فرهنگستان تمامي فعالیت
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