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گزارش نشست آیین رونمایی و نقد و بررسی کتاب "مردمی فعا لتر براي دنیایی
سالمتر -برنامه عملیاتی جهانی فعالیت بدنی "0202 - 0202

تاریخ برگزاري1211/11/42 :
مدت زمان برگزاري 4 :ساعت
محل برگزاري :در فضای مجازی به صورت وبینار
تعداد اعضاي میزگرد2 :
مدعوین:
سرکاار خانم نکگس معدنی پور
جناب آقای داتک حمید
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران

سروری -عضرو محتکم علمی سرتاد مبارزه با اکونا  /عضو محتکم هیئت علمی دینشگاه شرید برشتی و متکجم اتاب

"مکدمی فعا لتک بکیی دنیايی سالمتک -بکنامه عملیاتی جرانی فعالیت بدنی "4112 - 4101

جناب آقای داتک حمید صاحب -
جناب آقای داتک فکشید

تنظیم:

 -عضرو محتکم شروریی یسرممی شررک ترکین و همچنین عضرو امیسریون فکهنگی و یجتماعی شروریی شرک

مديک ال محتکم سممت شرکدیری ترکین

رضايی  -رئیس محتکم یدیره یرتقای سممت و آموزش بردیشت وزیرت بردیشت ،درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای داتک محمدیسررماعیل مطلق -

رئیس دبیکخانه شرروریی عالی سررممت و یمنیت غذیيی وزیرت بردیشررت ،درمان و آموزش

مدیریت مطالعات

پزشکی

یکپارچه و حقوق

دبیک نشست :داتک حسنی یلسادیت شمس دولتآبادی

شهری
موضوع:
گزارش نشست آیین
رونمایی و نقد و
بررسی کتاب "مردمی
فعا لتر برای دنیایی
سالمتر -برنامه
عملیاتی جهانی
فعالیت بدنی - 0202
"0202
تاریخ برگزاری نشست:
1211/11/42
پیوست :ندارد
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مقدمه
نشست "نقد و بکرسی اتاب "مکدمی فعا لتک بکیی دنیايی سالمتک -بکنامه عملیاتی جرانی فعالیت بدنی
 "4112 - 4101یز مجموعه نشستهای مکاز مطالعات و بکنامه ريزی شرک ترکین در خصوص نشک آثار
علمی یين مکاز یست.
تکجمه یين اتاب ،بکنامهیی عملیاتی ری بکیی فعال اکدن مکدم بهويژه در شکیيط اکونايی یرئه میدهد (اه
عویرض متعددی بک سممت شرکوندین دیشته یست ) و یين یمک ری تنرا با یریئه رويککدی سیستمی و مشاراتی
چندبخشی میسک میدیند.
نشست در ریستای تمشهای مکاز مطالعات در زمینه موضوع سممت شرکی بکگزیر شده و هدف آن
تبديل مفاد اتاب به بکنامههای یجکیيی و عملیاتی بکیی یفزیيش میزین فعالیت بدنی در سطوح و یرگانهای
مختلف یست.
یمید یست با توجه به یهمیت موضوع وزیرت بردیشت ،آموزش و پکورش ،وزیرت ورزش و جوینان و
همینطور سايک سازمانها با جدی گکفتن موضوع یين بکنامه ری در اشور عملیاتی انند .هکچند،
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران

تنظیم:
مدیریت مطالعات
یکپارچه و حقوق
شهری
موضوع:
گزارش نشست آیین
رونمایی و نقد و
بررسی کتاب "مردمی
فعا لتر برای دنیایی
سالمتر -برنامه
عملیاتی جهانی
فعالیت بدنی - 0202
"0202
تاریخ برگزاری نشست:
1211/11/42
پیوست :ندارد

تصمیمگیکی های یولیه بکیی تشکیل امیته فنی در وزیرت بردیشت و زيکمجموعه یدیره ال آموزش یز
دستاوردهای نشست یست.

شرح جلسه
سخنران اول؛ داتک حمید سوری
عضو محتکم علمی ستاد مبارزه با اکونا
عضو محتکم هیئت علمی دینشگاه شرید برشتی
و متکجم اتاب "مکدمی فعا لتک بکیی دنیايی سالمتک -بکنامه عملیاتی جرانی فعالیت بدنی
"4112 - 4101
متکجم بیش یز  01عنوین اتاب و محقق و مدرس در حوزه یپیدمولوژی
شرح سخنرانی
یریئه مفاهیم الیدی اتاب مکدمی فعالتک دنیايی سالمتک
الیات و آمار در زمینه موضوع:
 متأسفانه روند یفزیيش وزن و ااهش فعالیت بدنی در اشورهای امدرآمد و دیریی درآمد
متوسط یزجمله اشور ما باال یست اه سازمان جرانی بردیشت بار ناشی یز یين یمک ری در یين
اشورها نسبت به اشورهای با درآمد باال  4بکیبک میدیند.
 شیوع فعالیت بدنی نااافی در یيکینیان باالتک یز  12سال  00/4درصد بوده اه در زنان بسیار باالتک
یز مکدین یست ( 20/2درصد در مقابل  40/1درصد) .یين رقم بکیی مثال در فنمند  16/6و در
اويت  66/1درصد یست).

2

 در حال حاضک در سکیسک جران 1 ،نفک یز  2نفک بزرگسال و  0نفک یز  2نوجوین ( 11تا  16سال)
توصیههای جرانی ری بکیی فعالیت بدنی تعیینشده توسط سازمان جرانی بردیشت بکآورده
نمیانند .با توسعه یقتصادی اشورها ،سطح عدم فعالیت یفزیيش میيابد.
 هزينه ساالنه جرانی بیتحکای جسمی بکیی مکیقبتهای بردیشتی مستقیم  42میلیارد دالر،
بهعموه  12میلیارد دالر یضافی ناشی یز ااهش برکهوری بکآورد میشود.
از اینرو ،افزایش فعالیت بدنی نیازمند رویکردي مبتنی بر سیستم است .هیچ
سیاست واحدي راهحل نیست.
 چشمانداز کتاب :مکدمی فعالتک بکیی دنیايی سالمتک
 مأموریت :یطمینان یز دستکسی همه مکدم به محیط یيمن و توینمند و دیشتن فکصتهای متنوع
بکیی فعالیت جسمی در زندگی روزمکه ،بهعنوین یبزیری بکیی بربود سممت فکدی و یجتماعی
و امک به توسعه یجتماعی ،فکهنگی و یقتصادی همه ملل
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران

تنظیم:

 هدف :ااهش نسبی  14درصدی شیوع جرانی بیتحکای جسمی تا سال 4101
هدف  :1یيجاد جویمع فعال
هدف  :4یيجاد محیطهای فعال

مدیریت مطالعات

هدف  :0مکدم ری فعال انید

یکپارچه و حقوق

هدف  :2نظامهای فعال یيجاد انید

شهری

 پیادهسازي :یجکیی ملی رويککد «مبتنی بک سیستم» ،تکایب یستکیتژيک یز سیاستهای

موضوع:

پاسخگو ری بکیی پیادهسازی اوتاهمدت ( 4-0ساله) ،میانمدت ( 0 -6ساله) و بلندمدت (6-14

گزارش نشست آیین
رونمایی و نقد و
بررسی کتاب "مردمی

ساله) باشد.
 خویست ،تعرد :پايش و گزیرشدهی ،در تمامی مکیحل پیادهسازی الزم و ضکوری یست.

فعا لتر برای دنیایی
سالمتر -برنامه

برنامه اقدام جهانی براي فعالیت بدنی

عملیاتی جهانی
فعالیت بدنی - 0202
"0202
تاریخ برگزاری نشست:
1211/11/42
پیوست :ندارد

0202-0202
اصول کلی برنامه
یجکیی یين بکنامه یقدیم ری بايد بک یصول زيک یستویر باشد:
بک یساس نیازهای مکیحل مختلف زندگی (یزجمله اودای ،نوجوینی ،بزرگسالی و سن باالتک)،
س طوح مختلف فعالیت فعلی و توینايی با یولويت در رفع یختمفات و ااهش نابکیبکیها در نظک
بگیکد.
بايد یز رويککد مبتنی بک حق یستفاده اند و بکیی درگیکاکدن و توینمندسازی یفکید و جویمع
بکیی مشارات فعال در پیشکفت ریهحلها تعرد دیشته باشند.
یقدیم مبتنی بک شویهد :یقدیمات سیاستی توصیهشده توسط پايگاه قوی مبتنی بک مستندیت علمی،
همچنین عملیات مبتنی بک شویهد یز یرزشیابی فعال و تأثیک آنها ،یطمعرسانی میشوند.
همگکیيی سیاست و سممت در همه سیاستها
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تخصیص متناسب منابع بکیی یقدیمات الزم با تمکاز بک مشارات یفکید با امتکين فعالیت و
اسانی اه با بیشتکين موینع یفزیيش مشارات روبکو هستند ،بايد در یولويت باشد.
مشاراتهای چندبخشی و تقويت همکاری ذینفعان همه سطوح (سازمانهای ویبسته به دولت،
سمن ها ،موسسات توسعه یی اشوری و بین یلمللی ،ینجمنهای تخصصی ،مکدم ،رسانههای
جمعی ،WHO ،رهبکین شرکی و دولت محلی ،بنیادهای بشکدوستانه ،مؤسسات دینشگاهی و
تحقیقاتی ،بخش خصوصی و رهبکین صنعتی)
تعامل و توینمندسازی سیاستگذیرین ،مکدم ،خانویدهها و جویمع
هدف  :0ایجاد جوامع فعال
 یرتقای سطح آگاهی ،دینش و فرم مزیيای متعدد فعالیت بدنی منظم و ااهش رفتار امتحکک
بک سممت ،با توجه به توینايی فکد ،خانویده و جامعه
 ینجام بسیج ملی و مبتنی بک جامعه بکیی یفزیيش آگاهی ،درک و فرم مزیيای یجتماعی ،یقتصادی
و زيستمحیطی فعالیتهای بدنی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران

تنظیم:
مدیریت مطالعات
یکپارچه و حقوق

 یجکیی بکنامههای منظم فعالیتهای بدنیبا درگیک اکدن همه جویمع و مشارات جمعی ،در
فضاهای عمومی و در مناسبتهای یجتماعی و فکهنگی
 تقويت آموزشهای قبل و ضمن خدمت متخصصان در دیخل و خارج حوزه سممت ،یزجمله
بخشهای حملونقل ،بکنامهريزی شرکی ،آموزش ،گکدشگکی و تفکيح و ورزش و تکبیتبدنی
هدف  :0ایجاد محیطهاي فعال

شهری

 تقويت یدغام سیاستهای بکنامهريزی شرکی و حملونقل ،با یولويتبندی مناسب یصول یستفاده

موضوع:

متکیام و مختلط یریضی در همه سطوح حکومت ،بکیی یيجاد محلههای متصلبههم بکیی

گزارش نشست آیین

پیادهروی ،دوچکخهسویری ،سايک یشکال تحکک و یستفاده یز وسايل حملونقل عمومی ،در

بررسی کتاب "مردمی

جویمع شرکی و روستايی.

رونمایی و نقد و
فعا لتر برای دنیایی
سالمتر -برنامه
عملیاتی جهانی

 یرتقای سطح خدمات یریئهشده زيکساختی شبکه پیادهروی و دوچکخهسویری ،یيجاد یمکان و
یرتقای پیادهروی ،دوچکخهسویری ،سايک یشکال تحکک شامل یستفاده یز چکخ (یزجمله ويلچک،

فعالیت بدنی - 0202

یسکوتک و یسکیت) و یستفاده یز وسايل حملونقل عمومی ،در مناطق شرکی ،جویمع شرکی و

"0202

روستايی ،با رعايت یصول دستکسی یيمن ،همگانی و عادالنه یفکید در هک سن و توینايی و همسو

تاریخ برگزاری نشست:
1211/11/42
پیوست :ندارد

با سايک یلزیمات
 یولويت دیدن به یقدیماتی اه یيجاد خطک به آسیبپذيکتکين ااربکین ریه ری ااهش میدهد
 تقويت دستکسی به فضای عمومی و سبز باایفیت ،شبکه فضای سبز ،فضاهای تفکيحی (یزجمله
رودخانهها و مناطق ساحلی) و یمکانات ورزشی بکیی همه یفکید
 تقويت خطمشیها ،دستوریلعملها و چارچوبهای نظارتی و طکیحی مناسب در سطح ملی و
محلی بکیی یرتقای یمکانات عمومی ،مدیرس ،مکیقبت بردیشتی ،یمکانات ورزشی
هدف  :0مردم را فعال کنید
 یيجاد و تقويت فکصتهای بیشتک آموزش فعالیت بدنی و تجارب مثبت بکیی فعالیتهای
تفکيحی ،ورزشی و بازی دختکین و پسکین با بهاارگیکی یصول با رويککد مدرسه محور
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 پیادهسازی و تقويت سیستمهای یرزيابی بیمار و در صورت لزوم مشاوره مناسب در مورد
یفزیيش فعالیت بدنی و ااهش امتحکای ،توسط یریئهدهندگان مکیقبتهای بردیشتی ،یجتماعی
و جامعه ،در مکیقبتهای بردیشتی یولیه و ثانويه و خدمات یجتماعی
 یفزیيش یيجاد فکصتهای بیشتک بکیی بکنامههای فعالیت بدنی در سطح پارکها و سايک محیط-
های طبیعی (مانند ساحل ،رودخانهها و انار دريا) همچنین در محلهای اار خصوصی و
عمومی ،مکیاز یجتماعی ،یمکانات تفکيحی و ورزشی و مکیاز مذهبی
 یفزیيش و یيجاد فکصتها ،بکنامهها و خدمات مناسب و متناسب ،باهدف یفزیيش فعالیت بدنی
و ااهش امتحکای در یفکید سالمند
 تقويت ،توسعه و یجکیی بکنامهها و خدمات در محیطهای مختلف یجتماعی ،یيفای نقش همه
مکدم بکیی یفزیيش فکصتهای فعالیت بدنی در گکوههای امفعال مانند دختکین ،زنان ،یفکید
مسن ،جویمع روستايی و بومی و جمعیتهای آسیبپذيک يا حاشیهنشین
 تقويت ،توسعه و یجکیی بکنامهها و خدمات در محیطهای مختلف یجتماعی ،یيفای نقش همه
مکدم بکیی مشغول شدن و یفزیيش فکصتهای فعالیت بدنی در گکوههای امفعال مانند دختکین،
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران

زنان ،یفکید مسن ،جویمع روستايی و بومی و جمعیتهای آسیبپذيک يا حاشیهنشین
هدف  :4نظامهاي فعال ایجاد کنید

تنظیم:
مدیریت مطالعات
یکپارچه و حقوق
شهری
موضوع:
گزارش نشست آیین
رونمایی و نقد و
بررسی کتاب "مردمی
فعا لتر برای دنیایی
سالمتر -برنامه
عملیاتی جهانی
فعالیت بدنی - 0202
"0202
تاریخ برگزاری نشست:
1211/11/42
پیوست :ندارد

 تقويت چارچوبهای سیاستی ،نظامهای رهبکی و حاامیت در سطح ملی و محلی بکیی حمايت
یز یجکیی یقدیماتی باهدف یفزیيش فعالیت بدنی و ااهش امتحکای ،یزجمله مشارات
چندبخشی و بخشی
 تقويت سیستمها و قابلیتهای دیدهها در سطح ملی و در صورت لزوم سطح محلی بکیی حمايت
یز :مکیقبت منظم جمعیتی یز فعالیت بدنی و رفتار امتحکک در همه سنین و حوزهه
 تقويت ظکفیت تحقیق و یرزشیابی ملی و موسسهیی و تحکيک یستفاده یز فنآوریهای ديجیتال
و نوآوری بکیی تسکيع در توسعه و یجکیی ریهحلهای مؤثک سیاستی باهدف یفزیيش فعالیت بدنی
و ااهش رفتار امتحکک.
 تمش بکیی حمايت یز تبلیغات بکیی یفزیيش آگاهی و دینش ،مشارات در يک یقدیم مشتکک
در سطح جرانی ،منطقهیی و ملی ،هدف قکیر دیدن مخاطبان یصلی یزجمله رهبکین سطح باال،
سیاستگذیرین در چندين بخش ،رسانهها ،بخش خصوصی ،رهبکین شرکی و جامعه و
یجتماعات وسیعتک
 تقويت مکانیسمهای تأمین مالی بکیی یطمینان یز یجکیی پايدیر یقدیمات ملی و محلی و گستکش
سیستمهای توینمند اه یز توسعه و یجکیی سیاستها
پیادهسازي
 هیچ سیاستی ویحدی بکیی حل مسئله وجود ندیرد.
 توجه به فکهنگ ،زمینه و منابع متفاوت
 یولويت بندی ،قابلیت یجکی و سکعت به یجکی درآوردن با توجه به بستکها متفاوت خویهد بود.
 یجکیی اوتاهمدت ( 0-4سال) ،متوسط ( 6-0سال) و بلندمدت ( 14-6سال)
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 رهبکی و تعرد قوی و قابلمشاهده بکیی تعیین يک چشمیندیز ملی اه یرتقای فعالیت بدنی و
ااهش رفتار امتحکک ری در یولويت قکیر دهد و مشارات فعال چندين بخش ری در همه
سطوح تأمین اند.
 همه مشاراتانندهها بايد سیاست و حاامیت خود ری یرزيابی و تقويت انند تا در دستور
اارشان ،همیفزیيیهای موجود بکیی یرتقای فعالیت بدنی و ااهش رفتار امتحکک ری شامل و
به حدیاثک بکسانند.
 هماهنگی بکنامهريزی ملی ،یجکی ،یرزيابی و نظارت بک پیشکفت و مشارات همه ذینفعان ،ااری
یساسی یست.
 بسیج منابع
 مشارات جویمع
 تکويج و جلب حمايت همه ذينفعان
 یقدیم مبتنی بک شویهد
برخی اقدامات توصیهشده براي کشورهاي عضو ،دبیرخانه سازمان جهانی بهداشت و
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران

ذینفعان
تشکیل انجمنهاي فعال

تنظیم:
مدیریت مطالعات
یکپارچه و حقوق
شهری
موضوع:
گزارش نشست آیین
رونمایی و نقد و
بررسی کتاب "مردمی
فعا لتر برای دنیایی
سالمتر -برنامه
عملیاتی جهانی
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 تدوين يک ریهبکد یرتباطی ملی بکیی فعالیت بدنی بهعنوین بخشی یز بکنامه اشوری فعالیت
بدنی
 یجکیی بکنامه های مدیوم آموزش عمومی ،بسیج آگاهی و تغییک رفتار با یستفاده یز اانالهای
یرتباطی سنتی و مجازی یجتماع
 یستفادها ز رويدیدهای ورزشی ،هنکی ،فکهنگی ،بردیشتی و سايک وقايع بهعنوین فکصتهايی
بکیی یفزیيش گستکده آگاهی و یرتقای مشارات در فعالیتهای بدنی و ااهش رفتار امتحکای
بکیی تماشاگکین ،طکفدیرین و جامعه
 مشارات بین بخش بردیشت و سايک بخشها ری بکیی مشارات در روزها ،هفتهها و يا ماهها در
یرتقا و یفزیيش آگاهی یز فعالیت بدنی و رفتار امتحکک
 همه ذینفعان بايد یز یفزیيش سکمايهگذیری در فعالیتهای بدنی ،بک یساس شویهد قوی موجود
در مورد فویيد سممت ،سودهای مشتکک قابلتوجه و یحتمال بازگشت سکمايه حمايت انند.
برخی اقدامات توصیهشده براي کشورهاي عضو

پیوست :ندارد

جوامعی فعال ایجاد کنید
 ینجام امپینهای قابلدستکسی گستکده
 پشتیبانی و در صورت لزوم مشارات در اارزیرهای ملی ،منطقهیی و بینیلمللی در مورد
موضوعات مکبوط به فعالیت بدنی
 یجکیی بکنامههای ریيگان و در دستکس همگان در ال جامعه اه فکصتهايی ری بکیی فعالیت
در فضاهای عمومی محلی فکیهم میاند
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 تدوين و ینتشار ریهنماهای ملی
 تقويت بکنامههای آموزشی قبل و حین خدمت به حکفههای پزشکی و حوزههای سممت
 مشارات بخش آموزش در آموزش قبل و بعد خدمت اادر آموزشی و مديکین آموزش
 یطمینان یز گنجاندن فعالیتهای بدنی در آموزش حکفهیی بخشهای مکبوطه در خارج یز حوزه
سممت ،یز جمله و نه تنرا در بخشهای حملونقل ،بکنامهريزی شرکی ،آموزش ،مکیقبتهای
یجتماعی ،گکدشگکی
 یقدیم اارشناسان بخش یيمنی بکیی تقويت درک درست ذینفعان یز سیستمهای یيمن و
گستکش یيمنی عابکین پیاده ،دوچکخهسویرین و ااربکین حملونقل عمومی
محیطهاي فعال ایجاد کنید
 همه سطوح دولت بايد در صورت لزوم ،پیادهروی ،دوچکخهسویری و حملونقل عمومی ری
بهعنوین روشهای تکجیحی سفک در سیاستهای مکبوط به حملونقل ،فضايی و بکنامهريزی
شرکی بهويژه مویرد مکتبط با مکیاز شرکی در یولويت قکیر دهند.
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران
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مدیریت مطالعات
یکپارچه و حقوق
شهری
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 حمايت یز یجکیی یرزيابیهای جامع بردیشتی و یقتصادی سیاستهای حملونقل و بکنامهريزی
شرکی بکیی یرزيابی تأثیک آنها بک سممتی و فعالیتهای بدنی و همچنین تأثیکیت زيستمحیطی
آنها
 حمايت یز توسعه و یجکیی بکنامهريزی و سیاست حملونقل ،دستوریلعملها و مقکریتی اه بهطور
مناسب فضای شرکی ری یز حملونقل موتوری شخصی بکیی حمايت یز پیادهروی ،دوچکخه-
سویری و یستفاده یز وسايل حملونقل عمومی
 تقويت و حمايت یز یجکیی بردیشت در الیه سیاستها در سطح ملی و فکعی ،با تمکاز بک
گنجاندن موضوعات مکبوط به فعالیت
 حمايت یز مشارات مؤثک جویمع در مشارات مستقیم در فکآيندهای بکنامهريزی شرکی و
حملونقلبدنی در سیاستهای مکبوطه در بخشهای یصلی مانند بکنامهريزی ،حملونقل ،مسکن
یجتماعی ،آموزش و ورزش

فعالیت بدنی - 0202
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اهم مباحث دکتر سوري
 مسايل مکتبط با یفزیيش فعالیت بدنی و يا ااهش آن چند متغییکه بوده و ویبسته به عویمل
متعددی هستند.
 تأثیکیت منفی ااهش فعالیت بدنی همچنان مورد بحث و بکرسی یست و بخش یعظم آن
ماننداوه يخ ،همچنان مورد توجه قکیرنگکفته یست.
 مطالعات معتبک جرانی نشان میدهد اه هیچ یمکی تأثیکگذیرتک یز یفزیيش سطح فعالیت بدنی
در تأمین سممت مکدم نیست.
 در نظکدیشتن رويککد فعال در مقابل رويککد  passiveبسیار مرم یست .مسأله اشف بیماری
و يا آيندهنگکی نسبت به مشکمت آينده یز یهمیت بااليی بکخوردیر یست اه تنرا با دستیابی
به یطمعات صحیح ممکن خویهد بود.
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 اتاب مورد بحث قطعا چارچوبهای الزم جرت ريلگذیری ری یریئه میدهد ،یما بايد توجه
دیشت اه بومیسازی و همکیهی یين یصول با شکیيط فکهنگی ،مورد توجه قکیرگیکد.
 در سیاستهای امن نظام و بیانات تصمیمگیکندگان هیچگاه منعی بکیی فعالاکدن مکدم
وجود ندیشته یست و حتی بارها مکدم ری به یين یمک تشويق اکدهیند .ممکن یست در بکخی
زمینهها محدوديتهايی وجود دیشته باشد ،یما ممنوعیت ندیريم.
 بايد در یين خصوص جرانی فکک اکده و محلی و بومی همکیه با مقتضیات فکهنگی عمل
انیم.

سخنران دوم؛
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
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داتک حمید صاحب
پزشک عمومی
دیریی مدرک

maste of public health

یز دینشگاه ترکین

اارشناس رسانه و یرتباطات
مديکگکوه یجتماعی و خانویده شبکه سممت
مديکال سممت شرکدیری ترکین
موضوع سخنکینی؛ نقدي بر تعریف سالمت و یریئه پیشنرادیت بکیی بکنامه عملیاتی
فعالیت بدنی در شرکدیری ترکین
شرح سخنرانی
ریه اارهای بکون رفت یز یين مسأله ویحد نیست و یبعاد متفاوتی ری دربکمیگیکد.
سرم سیاستهای بردیشتی در بکوز فعالیتهای فیزيکی مؤثک و مطلوب آنچنان اه یرزيابی میشود باال
نیست.
حال یين سویل مطکح یست اه آيا بیتحکای مکدم در یثک سیاستهای سممت یست؟
آموزههای ما سرم مرمی در رفتار ما دیرند یما مسايل عمده ديگکی نیز در یين زمینه موثکند اه دیشتن حال
خوب یز آن جمله یست.
حال خوب یلزیما با یشکیف به مزیيای رفتار سالم تأمین نمیشود.
حال خوب بیینگیزگی ،تبنلی و چاقی ری یز ما دور میاند سممت نتیجه حال خوب یست اه سیاستگذیرین
بايد به یين یمک توجه و یشکیف الزم دیشته باشند.
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موضوع سممت ینسان یست و تعکيف سممت نیازمند تعکيف ینسان یست .ینسان تعکيف شده در مکاتب
غکبی با نگکش ما به یين موضوع متفاوت یست.
وجود ینسان تنرا یمکی مادی نیست .وجودی یست ویحد و مجکد اه بعد نیز يافته یست .بعد تظاهک مادی
ینسان یست .ینسان در یين تعکيف مشخصا با تعکيف غکبی آن متفاوت یست .یگک یين وجود به هک نحوی
دچار یختمل شود ،تشخیصهای آن درست نخویهد بود .خلق آن درست نخویهد بود .در تعکيف غکبی
دیشتن زندگی یجتماعی و یقتصادی مثمک ثمک یز ممکهای سنجش سممت شناخته میشوند ،درحالیکه
یين یمک با نگاه ما متفاوت یست .آنچه مطابق ذیت ماست حال ما ری خوب اکده و خمف آن به حال بد و
عدم سممتی می ینجامد .حال چگونه بايد حال خوب ری در یفکید یيجاد و تقويت اکد؟ یين یمک ویبسته به
ورودیها به وجود فکد یست.
بکنامه عملیاتی شرکدیری ترکین ،بکیی یفزیيش سطح فعالیت بدنی در شرک ترکین دربکگیکنده توینمندسازی
مکدم در تمامی زمینهها یست .يعنی یين توینمندی یز طکيق؛ خویستن ،دینستن و توینستن در آنرا یيجاد شود
تا قادر باشند تغییکیت مورد نظک ری در خود ینجام دهند .هدف امن ما ،مکیجعه ما به مکدم و نه بالعکس
مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهر تهران

یست .درویقع ،تمش دیريم مکدم ری انشگک و طلبمند بسازيم.
تاانون در یين ریستا ،اانونهايی ری در سطح محمت تشکیل دیديم اه یلبته هنوز سازماندهی موثکی نیافته

تنظیم:

یست .تمش دیريم اارتهايی شرکوندی ری طکیحی انیم اه بکیی یفکید مختلف خانویده فعالیتهای

مدیریت مطالعات

تشويقی تعکيف شود .يعنی یگک فکد آموزشهای خاصی ری دريافت اند میتوینند یز مجموعهیی یز مزیيا

یکپارچه و حقوق
شهری

برکهمند شود .در قشک سالمندین توینستهیيم یين یمک ری محقق انیم یما همچنان بکیی سايک گکوهرا نیازمند
تمش بیشتک در یين زمینه هستیم.
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در ویقع هدف یصلی ما فعال اکدن گکوهرای متفاوت مکدمی و سپس پشتیبانی یز آنان یست.

اهم مباحث دکتر صاحب
 تغییک رفتار با تغییک نگکش صورت میگیکد اه یيجاد تغییک رفتاری نیز یمکی بسیار مشکل
یست.
 در بکخی اشورها همچون؛ ینگلستان و سوئیس ،شرکدیریها به یفکیدی اه دیوطلب آموزش
محلی بکیی گکوهرای مختلف هستند ،وجه نقد پکدیخت میانند و به یين تکتیب یز
توینمندسازی جامعه حمايت میانند.
 سرم سیاستهای بردیشتی در بکوز فعالیتهای فیزيکی مؤثک و مطلوب آنچنان اه یرزيابی
میشود باال نیست.
 بکیی یفزیيش سطح سممت یجتماعی و به تبع آن یفزیيش سطح فعالیت بدنی نیازمند یيجاد
حال خوب در شرکوندین هستیم.
 حال خوب یلزیما با یشکیف به مزیيای رفتار سالم تأمین نمیشود اه سیاستگذیرین بايد به یين
یمک توجه و یشکیف الزم دیشته باشند.
 در تعکيف غکبی دیشتن زندگی یجتماعی و یقتصادی مثمک ثمک یز ممکهای سنجش سممت
شناخته میشوند ،درحالیکه یين یمک با نگاه یيکینی یسممی ما متفاوت یست.
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 بکنامه عملیاتی شرکدیری ترکین ،بکیی یفزیيش سطح فعالیت بدنی دربکگیکنده توینمندسازی
مکدم در تمامی زمینهها یست .يعنی یين توینمندی یز طکيق؛ خویستن ،دینستن و توینستن در
آنرا یيجاد شود.
 هدف یصلی در یين زمینه فعال اکدن گکوههای متفاوت مکدمی و سپس پشتیبانی یز آنان
یست.

سخنران سوم؛
داتک فکشید رضايی
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رئیس یدیره یرتقای سممت و آموزش بردیشت وزیرت بردیشت ،درمان و آموزش پزشکی
متخصص بیماریهای عفونی
اهم مباحث دکتر رضایی
 مسائل عمده مورد توجه دفتک آموزش وزیرت بردیشت شامل سه موضوع؛ سکطان ،بردیشت
دهان و دندین و فعالیت بدنی یست.
 اتاب مورد بحث جلسه ،به عنوین چکیغ ریه بکیی تنظیم بکنامه فعالیت بدنی در یين وزیرت
خانه مورد تجه قکیر خویهد گکفت.
 امیتهیی فنی در یدیره ال آموزش وزیرت بردیشت ،درمان و آموزش پزشکی با حضور
یعضايی یز یدیره ال سممت شرکدیری ترکین ،وزیرت ورزش و جوینان و وزیرت آموزش
و پکورش بکیی تنظیم بکنامه عملیاتی فعالیت بدنی و نرايتا یجکیئی اکدن آن در آيندهیی
نزديک تشکیل خویهد شد.
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