جامعه ایمن و مروج سالمت

چگونه جامعه ای ایمن و سالم داشته باشیم؟
در الگیی جامعه ایمن و مروج سالمت؛ پیشگویوری از

برنامه های جامعه ایمن و شهرسالم از سویی سوازموا
بهداشت جهانی برای ارتقای وضعیت ایمنی و سالمت در
سطح شهرها ارائه شده است .هدف اصلی این برنامه هوا
ایجاد بستری برای همکاری بین بخشی سوازموانوهوای
محلی و مشارکت مردم در مدیریت سالمت و ایومونوی
محل زندگی خید می باشد.
جامعه ایمن و مروج سالمت ،راهکاری جامعه محیر برای
ارتقای ایمنی و سالمت مردم ،پیشگیری از آسیب هوا و
در نهایت ارتقای سطح کیفیت زندگی مردم می باشد.

بیماری ها و حیادث مبتنی بر همکاری بین بخش

و

مشارکت مردم م ی با ش د.
ارتقای سالمت و ایمنی در جامعه امری پیچویوده موی

باشد که یک نهاد یا سازما به تنهایی نمی تویانود از
پس آ برآید .لذا در این الگی همه سازمانها پا به میدا
گذاشته اند و در راستای اهداف جامعه ایمون و موروج
سالمت گام برمی دارند.
از طرفی؛ نقش اصلی در هدایت برنامه و تحقق اهوداف

چرا ایمنی و سالمت؟ آیا می دانید...

آ  ،مشارکت مردم در ارتقای ایمنی و سالمت خید می

 بیماری های قلبی عروقی عامل بیش از  %84مرگ ها در دنیا
می باشد؟

باشد .پس برای ساختن سهند ایمن و سالم هوموگوی

 هرسال بیش از  5میلیی نفر در دنیا براثر حادثه میمیرند!!؟

دست به دست هم دهیم.

 بیماری های قلبی عروقی و سرطا ها دو عامل اصلی مورگ
در ایرا می باشند؟

 بیش از  %7مرگ کیدکا زیر  5سال در ایرا در سال 3102
ناشی از تصادفات رانندگی بید؟
 بیش از  % 75مرگ ها در استا آذربایجانشرقی ناشوی از 8
عامل بیماری های قلبی ،سرطا ها ،بیماری های تنفسوی و
سیانح و حیادث می باشد؟
 من ،تو و خانواده ماهم در معرض این خطرات می
باشد؟؟؟
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جامعه ایمن و مروج سالمت در
شهرجدید سهند:
این برنامه در شهر جدید سهند با حمایت های استانوداری
آذربایجانشرقی از پاییز سال  0238کلید خیرده و با تالش
های فرماندار محترم شهرستا اسکی ،شهرداری موحوتورم
شهر جدید سهند؛ با هدایت علمی معاونوت بوهوداشوتوی
دانشگاه علیم پزشکی تبریز اقدامات و برنامه ریزی هوای
اولیه صیرت گرفته است.
این برنامه به دنبال ارتقای ایمنی و سالمت در جامعوه بوا
تمرکز بر گروههای هدف از جوملوه دانوش آمویزا و
دانشجییا  ،معلیلین و سالمندا و ارتقای ایمنی ترافیکوی
در شهر ،تیجه به آسیب های اجتماعی ،ارتقای ایمونوی و
سالمت در فضاهای عمیمی مانند پوار هوا و  ...بوا
استراتژی های مختلف می باشد.
برنامه ریزی و تحقق اهداف در سهند ایمن و سالم نیازمند
تیانمندسازی و مشارکت همه جانبه همشهریا عزیز موی
باشد.
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جا معه ا یم ن و

چشم انداز جامعه ایمن و

مروج سالم ت

مروج سالمت شهر جدید سهند

شهر جد ید سهن د
تبدیل شهر جدید سهند به
محلی امن و سالم برای زندگی
همراه با شادابی و سالمت مردم

اهداف کلی:
 افزایش آگاهی ،ایجاد نگرش موبوبوت،
تیانمندسازی و اصالح سبک زنودگوی
ساکنا شهر جدید سهند
 کاهش خطرات و تصادفات ترافیکی در
محدوده شهر جدید سهند
 کاهش میزا آسیب های اجتماعی در
شهر جدید سهند
 ارتقای دسترسی موردم بوه خودموات
بهداشتی درمانی
 ایجاد محیط پشتیبا (ایمن و سوالوم
برای زندگی مردم
 ایجاد بستر همکاری بین بخشی بورای
ارتقای ایمنی و سالمت
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کمیته جامعه ایمن و مروج سالمت
شهر جدید سهند

ارتباط با ما:
دبیرخانه علم  :شبکه جام ع و همگانی سالم ت
شهرستا اسکی
دبیرخانه اجرای  :ش ه رداری س هن د

Email: safesahand@gmail.com
Telegram: telegram.me/safesahand
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