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 با سالم

هاي واگير و تغيير سبك زندگي خصوصاً در جوامع شهري، گسترش مداخالت پيشگيري و درمان در زمينه بيماري       
ميعاان    . جوامعع متتلعم محعرم نمعودت اسعت      هاي غيرواگير را به عنوان دغدغه اصلي متوليان نظام سالمت دربيماري

هاي غيرواگير، شيوع رو به فاوني آنها و باري كه ايع  گعروت از اخعتالبت بعر جوامعع وارد      مرگ و مير ناشي از بيماري
هعاي          تعا آناعا كعه بيمعاري    . هاي مادي و معنوي زيادي به نظام سعالمت كشعور تيميعر كعردت اسعت      كنند، هاينه مي

 .آيندتري  علر مرگ و مير در كشور به حساب ميقي، ديابت و اختالبت تنفسي از جمله شايعقلبي ع عرو
هعاي غيرواگيعر و عوامعر خحعر      سند ملي پيشگيري و كنترل بيماري ، تاكيد مقام معظم رهبريبا در همي  راستا        

بر اساس مفاد مندرج در سند و با . ستمرتبط، با جلب مشاركت و همکاري ذينفعان نظام سالمت كشور تدوي  گرديدت ا
هاي غيرواگير، جمهوري اسالمي ايران متعهعد گرديعدت اسعت تعا بعا همکعاري كليعه        توجه به ماهيت فرابتشي بيماري

هاي غيرواگير و كميته ملي پيشگيري و كنترل بيماري. نهادهاي ذيربط، اهداف ذكر شدت در سند مذكور را ميقق نمايد
ها و در اي  زمينه را بر عهدت داشته و با جلب مشاركت سازمان ريايبرنامهمسئوليت سياستگذاري و  تهدبيرخانه اي  كمي

 . نمايدنهادهاي ذيربط تيقق اهداف اي  سند را دنبال مي
هعاي اجرايعي شعدن ايع  سعند در      برداري از ساختارهاي موجود، زمينهبا اتتاذ تدابير بزم و با بهرتضروري است        
سازي در سياستگذاران استاني و فرهنگ دانشکدت،/ مراكا تيقيقاتي وابسته به آن دانشگات ان به لياظ جلب مشاركتاست

 .گردداقشار مردم، فراهم 
هاي غيرواگيعر و معرگ و   هاي موثري در زمينه كاهش بار بيمارياميد است با همکاري كليه نهادهاي ذيربط گام       

 .ودمير ناشي از آن برداشته ش
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 با سالم

هاي واگير و تغيير سبك زندگي خصوصاً در جوامع شهري، گسترش مداخالت پيشگيري و درمان در زمينه بيماري        
ميعاان    . ر را به عنوان دغدغه اصلي متوليان نظام سالمت در جوامعع متتلعم محعرم نمعودت اسعت     هاي غيرواگيبيماري

هاي غيرواگير، شيوع رو به فاوني آنها و باري كه ايع  گعروت از اخعتالبت بعر جوامعع وارد      مرگ و مير ناشي از بيماري
هعاي          تعا آناعا كعه بيمعاري    . اسعت  هاي مادي و معنوي زيادي به نظام سعالمت كشعور تيميعر كعردت     كنند، هاينه مي

 .آيندتري  علر مرگ و مير در كشور به حساب ميقلبي ع عروقي، ديابت و اختالبت تنفسي از جمله شايع
هعاي غيرواگيعر و عوامعر خحعر      در همي  راستا با تاكيد مقام معظم رهبري،  سند ملي پيشگيري و كنترل بيماري       

بر اساس مفاد مندرج در سند و با . همکاري ذينفعان نظام سالمت كشور تدوي  گرديدت است مرتبط، با جلب مشاركت و
هاي غيرواگير، جمهوري اسالمي ايران متعهعد گرديعدت اسعت تعا بعا همکعاري كليعه        توجه به ماهيت فرابتشي بيماري

هاي غيرواگير و كنترل بيماريكميته ملي پيشگيري و . نهادهاي ذيربط، اهداف ذكر شدت در سند مذكور را ميقق نمايد
ها و در اي  زمينه را بر عهدت داشته و با جلب مشاركت سازمان ريايدبيرخانه اي  كميته مسئوليت سياستگذاري و برنامه
 . نمايدنهادهاي ذيربط تيقق اهداف اي  سند را دنبال مي

هعاي اجرايعي شعدن ايع  سعند در      هاي موجود، زمينهبرداري از ساختارضروري است با اتتاذ تدابير بزم و با بهرت       
سازي در دانشکدت، سياستگذاران استاني و فرهنگ/ استان به لياظ جلب مشاركت مراكا تيقيقاتي وابسته به آن دانشگات

 .اقشار مردم، فراهم گردد
هاي غيرواگيعر و معرگ و   هاي موثري در زمينه كاهش بار بيمارياميد است با همکاري كليه نهادهاي ذيربط گام       

 .مير ناشي از آن برداشته شود
 
 
 
 

 

 


