دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده پرستاری و مامایی تهران

برای داشتن جامعه ای سالم و شاد و دستیابی به توسعه پایدار ،اتحاد و مشارکت همگانی کلیه نهادها و حضور فعال
یکایک شهروندان) یک ضرورت است.
یادمان باشد که :انسان های سالم محور توسعه پایدار در یک جامعه است.
یادمان باشد که :انسان ها سرمایه گرانقدر هرملتی هستند و در حفظ و ارتقاء سالمتی آنان باید کوشید.
یادمان باشد که :در حفظ و ارتقاء سالمتی انسان ها در یک جامعه ،می بایست اهداف (کوتاه  ،میان و بلند مدت)،
استراتژیهای راهبردی و برنامه های عملیاتی دقیقا مشخص گردد و با آگاهی دادن به آحاد مردم (ملت) آنها را به
مشارکت فعال در برنامه های سالمت محور ،دعوت نمود.
یادمان باشد که :تنها زمانی امکان دستیابی به اهداف برنامه های سالمت محور تدوین شده در یک جامعه ممکن و
میسر می گردد که شهروندان مشارکت فعال در برنامه ها داشته باشند و نیز همیاری الزم را با تیم سالمت بنمایند.
یادمان باشد که :مسئولیت برنامه های سالمت محور (داشتن جامعه ای سالم و شاد) تنها به عهده دولت و یا یک
وزارتخانه خاص (وزارت بهداشت و درمان و  )...نمی تواند باشد ،بلکه اینگونه فعالیت ها بعنوان مسئولیت
اجتماعی هر سازمان و یا افراد یک جامعه محسوب می گردد .لذا برای عملیاتی شدن و اجرای بهینه برنامه های
سالمت محور ،به همیاری و همکاری مجموعه بسیاری از سازمان ها و مشارکت فعال تک تک شهروندان نیاز است.

پس بیائید با ارتقاء بخشیدن به آگاهی های بهداشتی خود ،و نیز با بکارگیری مهارتها و شیوه های زندگی سالم نه
تنها برای سالمت و شادابی خودمان ،بلکه برای "داشتن جامعه ای سالم و شاد" گامی هر چند کوچک برداریم .لذا
ضروری است بیشتر از قبل احساس مسئولیت کنیم و همه باهم تالش مضاعف نمائیم تا به یاری خداوند متعال شرایط
را با داشتن جامعه ای سالم و شاد و در نهایت توسعه چشمگیر کشورمان ،فراهم سازیم.
شهروندان محترم ضمن تبریک به مناسبت هفته سالمت " فشارخون را جدی بگیریم" از شما بزرگواران دعوت می شود با مشارکت خود
در هر چه با شکوه تر برگزار شدن هفته سالمت ما را یاری نمائید.

