
 :ثِ گسارش رٍاثط عوَهی هرکس ثْذاضت ضْرستبى ثَضْر

دکتر حیذر عسیس ًژاد در آئیي افتتبح اٍلیي کبًَى سالهت هحلِ ثْجْبًی ضْر ثَضْر  
ّبی اجرایی، ُ ّبی ثیي ثخطی در ثیي دستگب ّبی هردهی، هطبرکت افسٍد: هطبرکت

اًذازی ایي کبًَى در  تریي اّذاف راُ عذالت در سالهت ٍ افسایص سَاد سالهت از هْن
 ثبضذ. ضْرستبى ثَضْر هی

ٍی ثب ثیبى ایٌکِ از اثتذای اًقالة تبکٌَى در زهیٌِ پیطرفت در حَزُ پسضکی ٍ کٌترل 
ّبی  ثحث ثیوبریضذُ تصریح کرد: در  تَجْی اًجبم ّبی ٍاگیردار اقذاهبت قبثل ثیوبری

این کِ در سرای هحلِ هسئَلیت اجتوبعی سالهت، خَد هراقجتی  غیر ٍاگیر ثب هطکل هَاجِ
ّبی هختلف، آهَزش دادُ  ّب ٍ سجک زًذگی سبلن ثِ افراد در گرٍُ ٍ پیطگیری از ثیوبری

 ضَد. هی
 افسایص سَاد اجتوبعی سالهت گبهی هؤثر در ارتقبی ًظبم سالهت است

هِ ًوبز ثَضْر گفت: افسایص سَاد اجتوبعی سالهت گبهی هؤثر در هسئَل ستبد اقب
ارتقبی ًظبم سالهت است ٍ سرای هحلِ سالهت ًیس ثب ّویي رٍیکرد در ضْرستبى 

 اًذازی ضذُ است. ثَضْر راُ
اهلل رکٌی افسٍد: در راستبی اجتوبعی ضذى ٍ ارتقبی سَاد  االسالم سیذ ًعوت حجت

ّب ٍ  هحالت، آهَزش هْبرت پیطگیری از ثیوبریاجتوبعی سالهت در سرای سالهت 
ّبی هختلف هبدر ٍ کَدک، سبلوٌذاى،  سبزی رٍحیِ خَد هراقجتی در قبلت گرٍُ ًْبدیٌِ

زیست، گرٍُ پیطگیری از دیبثت ٍ چبقی ٍ گرٍُ پیطگیری از  هعلَالى، گرٍُ هحیط
 گیرد. رسبًی ٍ آگبّی ثخطی صَرت هی دخبًیبت ٍ... ثِ افراد اطالع

یي هراسن کِ ثب حضَر فرهبًذار، فرهبًذُ ًیرٍی اًتظبهی، هسئَل ستبد اقبهِ ًوبز در ا
ّبی اجتوبعی،  هقبم رئیس داًطگبُ علَم پسضکی ثَضْر در اهَر هطبرکت ثَضْر، قبئن

سرپرست هرکس ثْذاضت ضْرستبى ثَضْر، هذیر گرٍُ آهَزش ٍ ارتقبی سالهتی 
زیست، کویتِ اهذاد ثرگسار  ّبی هحیط بزهبىهعبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ ٍ ًوبیٌذگبًی از س

 ضذ.
در ایي آییي ضوي افتتبح کبًَى سالهت هحلِ ثْجْبًی در هسجذ غریت، اثالغیِ دثیر ٍ 

 اعضبی کبًَى سالهت هحلِ ٍ کبرت عضَیت آًبى از طرف فرهبًذار اّذا ضذ.

 


