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سردبیر محترم،
برنامههــای توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران ،بــه مجموعــه برنامههــای میــان مدتــی گفتــه
میشــود کــه بــه صــورت پنجســاله و توســط دولــت وقــت تنظیــم
میشــود و بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی میرســد .حفــظ و
ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه الزمــه هــر حرکــت و اقــدام در برنامــه
ریــزی اقتصــادی و اجتماعــی محســوب میشــود [ .]1در طــول
ســالیان متمــادی کنفرانسهــا و منشــورهای فراوانــی در خصــوص
اهمیــت ارتقــاء ســامت بــا همــکاری ســازمان بهداشــت جهانــی
ارائــه شــده اســت کــه در همــه ایــن مــوارد آمــوزش بهداشــت،
ایجــاد تغییــر در محیــط زیســت ،مداخــات تغذیــهای و تغییــر در
شــیوه زندگــی و رفتــار بعنــوان مداخــات مشــهور در زمینــه ارتقــاء
ســامت مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت [ .]2طبــق اساســنامه
ســازمان جهانــی بهداشــت ،آمــوزش ســامت و برخــورداری افــراد
از دانــش ســامت در کنــار برخــورداری از ســامت حــق افــراد و
جوامــع اســت [.]3
در حــال حاضــر متعاقــب تحــوالت پیــش آمــده ،بــا وجــود
ســاختارهایی چــون بــورد تخصصــی ،انجمــن تخصصــی ،دایــر بــودن
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری رشــته آمــوزش بهداشــت و
ارتقــاء ســامت در بســیاری از دانشــگاههای کشــور ،بــه نظــر
میرســد بســتر مناســبی در ایــران مهیــا شــده کــه بایــد از آن

بهتریــن اســتفاده را نمــود [ .]4بنابرایــن جلــب توجــه و آشــنا کــردن
جامعــه ،متخصصیــن آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت ،سیاســت
گــذاران و مدیــران بخــش بهداشــت و ســامت کشــور بــا فضــای
اســناد باالدســتی در ایــن حــوزه و یــاری رســاندن بــه آنهــا در
شــناخت و بهرهگیــری از فرصتهایــی کــه قانــون در اختیــار آنهــا
قــرار میدهــد ،نویــد بخــش اثــرات ســودمندی خواهــد بــود.
جهــت دســتیابی بــه ایــن هــدف ،برنامههــای اول تــا پنجــم
توســعه در جمهــوری اســامی ایــران مطالعــه و مــواد و بندهــای
مرتبــط بــا آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت از متــن برنامههــای
مذکــور در  ۱۳۹۴اســتخراج گردیــد .در ایــن مطالعــه محتواهــای
مرتبــط بــا آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت از هــر ســه حــوزه
هدفهــای کلــی ،خــط مشــیها و سیاســتهای کالن مــورد
بررســی قــرار گرفــت.

الف) برنامه پنج ساله اول توسعه

هدفهــای کلــی :تعییــن و اصــاح الگــوی مصــرف در جهــت
تعییــن نیازهــای انســان و جامعــه در جریــان رشــد و تکامــل مــادی
و معنــوی بــا حفــظ کرامــت و آزادگــی انســان.
خــط مشــی  :3افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد و پخــش برنامههــا و
افزایــش پوشــش جمعیتــی و جغرافیایــی صــدا و ســیما در راســتای
تأمیــن نیازهــای برنامــه توســعه بــه ویــژه در زمینــه آموزشهــای
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مســتقیم و توجــه بیشــتر بــه جمعیــت در ســن تحصیــل و نیازهــای
محلــی و منطقــهای .در ایــن برنامــه ،تنهــا جایــی کــه بطــور
مســتقیم بــه آمــوزش ســامت اشــاره شــده اســت ،خــط مشــی
شــماره  ۶میباشــد .تأمیــن آموزشــهای عمومــی بهداشــتی  -درمانــی
و مراقبتهــای بهداشــتی اولیــه بــرای عامــه مــردم بــا تأکیــد بــر
مناطــق محــروم و روســتایی کشــور.
خــط مشــی  :۷تعییــن و اصــاح الگــوی مصــرف در جهــت تأمیــن
نیازهــای انســان و جامعــه در جریــان رشــد و تکامــل مــادی و
معنــوی بــا حفــظ کرامــت و آزادگــی انســان.

ب) برنامه پنج ساله دوم توسعه

بخــش  :5افزایــش ســطح آگاهیهــای عمومــی افــراد جامعــه در
زمینــه مســائل مربــوط بــه جمعیــت .همچنیــن در رابطــه بــا تنظیــم
خانــواده و رشــد جمعیــت بــه آمــوزش و اطــاع رســانی اشــاره شــده
اســت.

پ) برنامه پنج ساله سوم توسعه

در مــاده  ۱۹۷بــه آمــوزش اشــاره شــده اســت :وزارتخانههــای
فرهنگــی و آموزشــی و همچنیــن ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ایــران موظفنــد نســبت بــه ارتقــاء فرهنــگ و آگاهیهــای
تغذیــهای و ارائــه آموزشهــای الزم بــه منظــور ترویــج ســبد
مطلــوب غذایــی بــه عمــوم مــردم اقــدام کننــد .همچنیــن طبــق
مــاده  ۶۴کلیــه دســتگاههای ذیربــط ،رســانههای دولتــی و صــدا
و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران ملــزم بــه اجــرای برنامههــای
آموزشــی بــدون دریافــت وجــه موضــوع ایــن مــاده میباشــند.

ت) برنامه پنج ساله چهارم توسعه

مــاده  :۸۴دولــت موظــف اســت بــه منظــور نهادینــه کــردن مدیریت،
سیاســتگذاری ،ارزشــیابی و هماهنگــی ایــن قلمــرو از جملــه :امنیــت
غــذا و تغذیــه در کشــور ،تأمیــن ســبد مطلــوب غذایــی و کاهــش
بیماریهــای ناشــی از ســوء تغذیــه و گســترش ســامت همگانــی
در کشــور ،اقدامهــای الزم را بــه عمــل آورد ،ماننــد طراحــی
برنامههــای ویــژه اشــتغال ،توانمندســازی ،جلــب مشــارکتهای
اجتماعــی ،آمــوزش مهارتهــای شــغلی و مهارتهــای زندگــی ،بــه
ویــژه بــرای جمعیتهــای ســه دهــک پائیــن درآمــدی در کشــور.

طبــق مــاده  ۹۸برنامــه چهــارم دولــت مکلــف اســت بــه منظــور
حفــظ و ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی ،ارتقــاء رضایتمنــدی عمومــی و
گســترش نهادهــای مدنــی ،طــی ســال اول برنامــه چهــارم اقدامهــای
الزم را بــه عمــل آورد.

ث) برنامه پنج ساله پنجم

در آخریــن بنــد بخــش امــور اجتماعــی :اســتفاده از ابزارهــای
فرهنگــی ،آموزشــی و رســانهها بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا
ناهنجاریهــای فرهنگــی و اجتماعــی .در بنــد  ۱۱مــاده  ۱۹نیــز
آمــده اســت :برنامهریــزی جهــت تدویــن برنامههــای آموزشــی
ارتقــاء ســامت جســمانی و روانــی مبتنــی بــر آموزههــای دینــی و
قرآنــی .همچنیــن در بنــد  5مــاده  ۱۹آمــده اســت :وزارت آمــوزش
و پــرورش مکلــف اســت بــرای تأمیــن نیازهــای ویــژه و توانبخشــی
گروههــای مختلــف آموزشــی اقدامــات الزم را انجــام دهــد.
در مــاده  ۳۴آمــده اســت :وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی موظــف اســت بــا همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی مقــدار
مصــرف مجــاز ســموم و کودهــای شــیمیایی بــرای تولیــد محصــوالت
باغــی و کشــاورزی را مشــخص نمایــد .در مــاده  ۴۰از هــال احمــر
خواســته شــده اســت تــا آموزشهــای همگانــی و عمومــی امــداد و
نجــات در سراســر کشــور را گســترش دهنــد.
همانطــور کــه مالحظــه میشــود متاســفانه در  ۵برنامــه پنــج ســاله
توســعه گذشــته ،توج ـهای شایســته بــه موضــوع آمــوزش بهداشــت
و ارتقــاء ســامت نشــده اســت ،مــوارد ذکــر شــده نیــز عمدتــاً
موضوعــات بیــن بخشــی بــوده و ایــن موضوعــات بصــورت شــفاف
و اختصاصــی بــه متخصصیــن آمــوزش ســامت تکلیــف نشــدهاند.
بــه دلیــل اهمیــت بســیار بــاالی آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت
در افــراد و جوامــع و دســتگاهها ،اکنــون کــه در آســتانه تدویــن
برنامــه ششــم توســعه قــرار داریــم جــا دارد کــه مدیــران و مســئوالن
آمــوزش بهداشــت در جایگاههــای مختلــف قانونــی بــا همفکــری
متخصصیــن آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء ســامت سراســر کشــور،
مفــاد مفیــد و مــورد نیــاز را تدویــن نمــوده و در اختیــار دســت
انــدرکاران و تهیــه کننــدگان برنامــه ششــم توســعه قــرار دهنــد.
بطــوری کــه دســت انــدرکاران طبــق ایــن برنامــه مکلــف بــه تهیــه و
اجــرا و ارزشــیابی برنامههــای آمــوزش ســامت بخصــوص در رابطــه
بــا ارتقــاء برنامــه توانمندســازی جامعــه باشــند.
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