
 :بِ گعاضش ضٍابظ ػوَهی هطکع بْساضت ضْطستبى بَضْط

 

ّبی سالهت هحلِ افعٍز: فؼبلیت کبًَى  اًسیطی کبًَى ػببس جوطیسی زض ًطست ّن
ّبی زاًطگبُ ػلَم پعضکی زض  ّبی کن بطذَضزاض اظ بطًبهِ سالهت هحالت بِ ٍیژُ زض هحلِ

 ضَز. سالهت اجتوبػی هیضْطستبى است کِ ببػث فطاگیط ضسى 
ّبی اتربشضسُ زض حَظُ سالهت ّوطاّی  ّب ببیس ببسیبست ٍی تصطیح کطز: ّوِ زستگبُ

 یبفتِ ٍ اهیس بِ ظًسگی افعایص یببس. زاضتِ ببضٌس تب تْسیسّبی سالهت کبّص
فطهبًساض ضْطستبى بَضْط افعٍز: زض بطذی کطَضّب اهیس بِ ظًسگی بب ٍجَز ذسهبت پبیِ 

سبى ًیست کِ ػلت آى ّوبٌّگ ًبَزى اضکبى تَسؼِ بب یکسیگط بَزُ ٍ بْساضتی، یک
ّبی سالهت بْطُ گطفت ٍ افطاز آگبُ بب  ببیستی اظ هطبضکت هطزم زض اجطای سیبست

 هغبلبِ گطی سالهت، هسئَالى ضا زض اجطای ٍظبیف یبضی زٌّس.
ی ایي هقبم هسئَل بیبى زاضت: هطبضکت ضْطًٍساى ٍ هطبضکت بیي برطی زٍ ببظٍ

 اجتوبػی ضسى سالهت زض جبهؼِ ّستٌس کِ ببیس بب جسیت زًببل ضًَس.
سطپطست هطکع بْساضت ضْطستبى بَضْط زض ایي ًطست گفت: هفَْم اجتوبػی 

ضسى سالهت بِ هؼٌبی ّوکبضی ٍ ّوطاّی سبذتبضهٌس، هسئَالًِ ٍ هتؼْساًِ زض ایي 
 ػطصِ است.

الهت زض توبهی هحالت ضْطی هٌْسس حسي فرطایی افعٍز: بط اسبس فؼبلیت هجبهغ س
ٍ ضٍستبیی سطاسط کطَض، کبًَى سالهت هحلِ ببّسف کوک بِ افعایص هطبضکت هؤثط، 

 ضَز. کبضآهس، پَیب ٍ ذالق هطزم زض تَسؼِ سالهت ذَز، ذبًَازُ ٍ هحلِ تطکیل هی
ّب زض  ٍی بب تأکیس بط ایٌکِ اجتوبػی ضسى سالهت ضٍیکطز ًَیٌی بطای کبّص ًب ػسالتی

هت است اظْبض زاضت: زض ایي ػطصِ بِ زًببل جل  هطبضکت هطزم زض ًْبزیٌِ ػطصِ سال
 ابؼبز آى ّستین.  کطزى سالهت زض ّوِ

ّبی اجتوبػی بِ  سطپطست هطکع بْساضت ضْطستبى بَضْط ازاهِ زاز: اهطٍظُ آسی 
ًطیٌی ٍ عالق  ضسُ است چطاکِ ًطخ اػتیبز، حبضیِ اصلی هسئَالى ًظبم تبسیل  زغسغِ
تَجْی یبفتِ ٍ ضسبلت هب ایي است کِ اظ هٌظط ایجببی بِ سالهت اجتوبػی  قببل افعایص

ػسالتی ضا اظ بیي ببطین ٍ بطای تطٍیج سالهتی هؼٌَی بِ  پطزاذتِ، فقط ٍ تبؼیض ٍ بی
 سؤاالت ًسل جسیس پبسد زّین.

ٍی ذبعطًطبى کطز: بِ ّویي زلیل هجبهغ سالهت زض سغح هلی ٍ استبًی زض ضاستبی 
هْن ایي است   ضسُ ٍ ًکتِ ضکت توبهی اضکبى تأثیطگصاض زض سالهت هطزم تطکیلجل  هطب



 کِ ّط زستگبُ ٍ سبظهبًی زض ّط کبضی سالهت هطزم ضا ببیٌس.
ّبی سالهت هحلِ ببیس  هٌْسس فرطایی بیبى زاضت: ًَع هطبضکت هطزم زض کبًَى

هَضزًظط زض جل  آگبّبًِ، زاٍعلببًِ، هسئَالًِ ٍ ػبزالًِ ببضس تب بتَاى بِ اّساف 
 هطبضکت هطزم زض اضتقبی سالهت جبهؼِ زست پیسا کطز.

سطپطست هطکع بْساضت ضْطستبى بَضْط بببیبى ایٌکِ فطاّن کطزى هطبضکت 
سبذتبضهٌس هطزم ٍ تَاًوٌسسبظی جَاهغ هحلی اظ اّساف تطکیل هجوغ سالهت هحالت 

بِ سالهت ّط  است گفت: هجوغ سالهت هحلِ کبض ضٌبسبیی ٍ بطضسی هطکالت هطبَط
ّب زض تَاى هجوغ ًببضس ضا بِ هطاجغ ببالتط  هحلِ ضا اًجبم هسازُ ٍ هطکالتی کِ حل آى
 زّس. ضبهل ضْطستبى، استبى ٍ کطَض اضجبع هی

ّبی سالهت هحلِ بب حضَض فطهبًساض ضْطستبى بَضْط،  اًسیطی کبًَى ًطست ّن
ظش ٍ پطٍضش، سطپطست هطکع بْساضت ضْطستبى بَضْط، ًوبیٌسگبى ازاضات آهَ

ظیست ٍ ضْطزاضی زض سبلي اجتوبػبت فطهبًساضی  بْعیستی، ًیطٍی اًتظبهی، هحیظ
 تطکیل ضس. 

  

 


