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   98-شعار و روزهای هفته ملی سما 

بحران سالمت مردان در تمام دنیا به عنوان یک بحران خاموش سالمت تلقی شده و کشورهای مختلفی موضوع ارتقای سالمت 

کشوری است که بیش از یک دهه برنامه سالمت مردان  4مردان را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده اند. ایران یکی از 

االتر و طول عمر کوتاهتری نسبت به زنان به دالیل مشابه دارند و مشکالت و مواجهات را دنبال کرده است. مردان، مرگ و میر ب

و عوامل خطر اختصاصی متعددی نیز، سالمت آنان را تهدید می کند . از طرف دیگر از .خدمات بهداشتی درمانی کمتری بهره مند 

هکارهای رفع بحران فوق می تواند جامعه مردان را به عنوان اصلی ترین را آگاهی، حمایت و عملمی گردند. در چنین شرایطی 

نیز از حد اقل مواهب سالمت بهره مند سازد. راهکارهای مختلفی برای تسهیل دسترسی شاغلین بخصوص جامعه مردان به 

مت الس "خدمات سالمت و تسهیل برنامه خودمراقبتی آنان توسط این معاونت پیش بینی شده است. برگزاری مناسبت  هفته ملی

نیز فرصت مغتنمی است که با ید از آن به بهترین وجه برای اطالع رسانی و حساس سازی در خصوص " مردان ایران)سما(

 اولویت های سالمت مردان به گروه های مختلف در خانواده و جامعه سود جست. 

با تاکید  بر آموزش  "ر محیط کارسالمت مردان د" در سال جاری با توجه به اهمیت نقش مولد مردان در دوره پنجره جمعیتی

پیشگیرانه در خصوص بیماریهای آنان از قبیل سرطانهای مردان، ترومای ناشی از حوادث ، ناباروری مردان و ... به عنوان 

موضوع اصلی هفته مذکور انتخاب شده است تا سالمت جمعیت کثیر مردان شاغل کشور اعم از کارمندان، کارگران، صنوف و ... 

ش صنعت، کشاورزی و خدمات در ارگانهای دولتی و غیر دولتی را که ممکن است فرصتهای کافی برای دسترسی به خدمات در بخ

سالمت نداشته باشند ، مد نظر قرار داده و مشارکت آنان را با همکاری همه جانبه دستگاهها، سازمانها و مراکز مختلف برای 

دیران بخشهای مختلف را در خصوص لزوم ارتقای سالمت محیط کار گوشزد ارتقای سالمت جلب نماید. همچنین مسئولیت م

نماید تا اجرای مصوبات شورایعالی سالمت و امنیت غذایی در راستای ارتقای سالمت کارکنان را وجهه همت خود قرار دهند. 

 برای دستیابی به اهداف مهم فوق شعار :

 "محیط کار سالم، کارکنان سالم"
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