
 2016می  27 -22در برزیل ، کورتیبا   IUHPEگزارشی از بیست و دومین کنفرانس بین المللی ارتقای سالمت

 

المللی ارتقای سالمت  از مهمترین کنفرانس های ارتقای سالمت است که  هر سه  سال یک بار توسط انجمن بینیکی این کنفرانس 

IUHPE  برگزار می شود . امسال این کنفرانس   (با محوریت اصلی ارتقای سالمت و عدالتPromoting Health & Equity)  در شهر

  28برزیل توسط  در سالمت ارتقای المللی بین کنفرانس دومین و بیست . روز برگزارشد 6ری برزیل به  مدت کورتیبا یکی از شهر های بند

 سازمان، انجمن و موسسه  علمی، اقتصادی ملی و بین المللی حمایت مادی و معنوی شده  است. 

 IUHPEبا برگزاری مراسم افتتاحیه  رسما کار خود را  آغاز کرد. در این مراسم ریسس   2016می  22این کنفرانس  در بعد از ظهر روز 

ل و اجرای مراسم موسیقی و رقص های محلی شهر کوریتیبا که  توسط دانشجو اموزان برزیلی زیمراسم را افتتاح و سپس با سرود ملی بر

رامل و اادامه  و با مراسم شام که  دربرگیرنده  غذاها و نوشیدنی های محلی شهر کوریتیبا که  اغلب با طعم موز ،  قهوه، ک)کوریتیبایی(  

 پنیر بود به  پایان رسید. 

 زیر: بخش 15می فعالیت علمی خودرا  در  23ارتقای سالمت  از  صبح  روز  کنفرانس بین المللی 

plenary, Sup-Plenary, symposium, conversion circle ,oral presentation, poster walk, 

dynamic E poster, E poster, poster session, alternative showing ,workshop, courses, meet 

the creator, pre conference, slid meeting. 

 آغاز کرد . 

 2016کنفرانس ارتقای سالمت در کوریتبا انیه ترجمه بی

 عدالت  و سالمت ارتقای برای کوریتیبا بیانیه

 جهان سراسر در کشورها همه در بشر حقوق و دموکراسی با هدف تضمین

 ینادر سطح  محلی و جهانی رزو میکند.   و اطمینان از حقوق اجتماعی و بهداشتیبرابری دموکراسی ، عدالت ، برای همه  مردم  جهان  وریتیبابیانیه ک

 سالمت، ارتقاء در IUHPE 22 جهانی کنفرانس در که گذاران سیاست و اجتماعی جنبش اعضای پزشکان، محققان، بیانگرصدای اعالمیه

رپاسخ به د کنفرانس در کنندگان شرکت های تفصیلی است از توصیه  بیانیه کوریتیبا. است .2016 سال مه ماه در ، برزیل ، Curitiba در

 بخشیم.  کشورهایمان بهبود و در شهرها عدالت بهبود و سالمت طریق ارتقاء از مردم زندگی توانیم  می ما این سوال که چگونه

م برای سالمت و هدف اصلی  ارتقای سالمت برای حداقل سه دهه یک پیش شرط الز  "عدالت"باال بردن آگاهی با یادآوری  اینکه هدف 

کمیل تفرایند ایجاد اهداف توسعه پایدار به  دلیل اینکه  گذشته است. نابرابری باید به عنوان یک هدف غیر قابل تحمل در نظرگرفته شود. 

ته  در نظرگرفابری باید یک هدف غیر قابل تحمل نابربه  عنوان یک  هدف جداگانه  ممکن نیست .دستیابی به  عدالت در سالمت شود، 

از خود و از جامعه  جهانی خواهان بازنگری دستور المعل  IUHPEدر بیست و دومین کنفرانس ارتقای سالمت   کنندگان شرکت. شود

 مشترک و منسجم و  و حمایت گر اولیت بندی های دموکراسی و حقوق بشر ، شرایط ضرروری ارتقای سالمت و عدالت هستند.

 

 



 :بدین معنا که 

 .شود رفتار کاال یک هم مثل  "سالمت حق"باید  با  .شود نابرابری می باعث ریاضت .1

 شناسایی را صنایع از برخی  درنده های شیوه  و کنیم می زندگی ان در  که ای  خصمانه و  تهدیدکننده های محیط باید ما .2

 .است عدالت به دستیابی با مغایر ثروت تمرکز و سرمایه انباشت کننده تقویت اجتماعی سیستم.   کنیم

 . کنند سازی پیاده و اجرایی سالمت در عدالت به رسیدگی برای را درآمد بر مالیات اجرا باید ها دولت .3

 بحران طول در  جهانی حق عنوان  به رفاه و سالمت حمایت و  کننده تقویت راستای در ای نوآورانه های استراتژی باید ها دولت .4

 . بکارگیرند مالی

 .است موثر اجتماعی  های همکاری و ها مشارکت برای جدیدی های فرایند گر مطالبه جهان .5

 . شدند دعوت شهروندی و ورزش در فعال  کننده مشارکت  یک عنوان  به نقششان درباره انتقادی تاملی به اجتماعی فعاالن .6

 . هاست ایدئولژی و ها سیاست از متاثر مستقیم غیر و مستقیم سالمت ارتقای .7

 .است بخش رهایی و چندگانه مداخالت مستلزم سالمت ارتقای های استراتژی .8

 دهنده دگرگونی های بالقوه است بنابراین بسیج نیروهای محلی برای ایجاد عدالت در سالمت در دستورالعمل ها ضرروری است .سطح  محلی نشان  .9

 خوارانه مغ   رویکرد و  با علمی  به ما.   شوند  بکارگرفته مثبت اجتماعی تغییر برای ابزاری عنوان  به بایست می علمی مستندات .10

 .  داریم  نیاز فرهنگی بین و

  بپردازند انزوا و تبعیض از نوعی هر تغییر  و حذف در تاثیرشان  بررسی  به بایست می نهادها و  موسسات  .11

  کند می ،بازی کننده قادر های محیط و شرایط تولید در کلیدی نقش سالمت ارتقای  .12

  باشد زندگی طول در بالقوه های توانایی و ها ظرفیت دهنده تشخیص میباید سالمت ارتقای .13

 .  است اخالقی ضررورت  یک قدرت و ها سیاست بهتر و تر صریح  هرچه بکارگیری  .14

 . کنند کار مردم با مالکیت حق  تضمین با باید  سالمت  گان دهنده ارتقا .15

 .  است ضرروری پذیر آسیب اصطالح به جمعیت بر موثر عوامل  و تهدیدها بهتر فهم و درک .16

 .بپردازند دیگر های بخش برای سخنرانی به تنها نه و باشند یادگیری برای آماده درمان و بهداشت بخش که است مهم این .17

  دوام ندارد.   مشارکت و صلح، بشر، حقوق ، عدالت:  اصل  چهار این   بدون سالمت ارتقای   .18

ین در سایت نالآز پیام ها و کامنت هایی  است که  مشارکت کنندگان در این کنفرانس به صورت ا توضیح :  این بیانیه  برگرفته 

 کنفرانس قرار دادند. 

 محور اصلی و فرعی  این کنفرانس به  شرح  زیر است : 

 ارتقای سالمت و عدالت  

  ضرروریات خالقی و فرهنگی در مداخالت ارتقای سالمت و عدالت 

  تغییرات شهری ایجاد کننده تفاوت های محلی، شنیدن صداهای ظهور یافته 

 سالمت در همه  سایت ها و فعالیت های بین بخشی: نوآوری در تئوری، ارزشیابی، و پژوهش 

 جهانی مقیاس در سالم و انسانی پایدار توسعه به رسیدن برای مسیری 

 عمل /شکاف پژوهش  زدن پل برای مشترک تحقیق سواالت ایجاد 

 

 

 

 



ح  در این کنفرانس به  شر برگزارشده به  زبان انگلیسی های  کارگاه سخنرانی ها و   ساب پالنری ،مهمترین  عناوین برخی از 

 زیر است : 

Sub-plenary  

 Eco-social determinants of health  

 Health literacy: a cross-cutting platform to improve health promotion efforts across low-, 

middle- and high-income countries  

 Healthy Cities and citizen-led commitments: making urban change happen 

 Art as a tool and bridge for health promotion 

 Happiness as a value and principle of health promotion  

Oral presentation  

 HEALTH PROMOTION IN THE WORKPLACE 

 HEALTH SYSTEMS, POLICY, AND EQUITY 

 SEXUAL HEALTH AMONG YOUNG PEOPLE  
 HEALTH IMPACT ASSESSMENT (HIA): LESSONS LEARNED 

 HEALTH PROMOTION AND NEW MEDIA  
 ADDRESSING LIFESTYLE ISSUES IN HEALTH PROMOTION 

 HEALTH PROMOTION NETWORKS AND PARTNERSHIPS 

 FOOD ACCESS AND CONSUMPTION: THE ROLE OF HEALTH PROMOTION 

Workshops  

 Workshop of the future of salutogenesis as theory for health promotion -30years after the 

Ottawa Charter  
 COMMUNITY APPROACHES TO HEALTH LITERACY 

 ADVANCED METHODS IN HIA: THE ROLE OF PARADIGM AND THEORY IN HIA PRACTICE 

 TURNING PRACTICE INTO PUBLICATION: TIPS ON GETTING PUBLISHED IN HEALTH 

PROMOTION JOURNAL 

 NTERNATIONAL UNION FOR HEALTH PROMOTION AND EDUCATION‘S STUDENTS AND 

EARLY CAREER NETWORK  
 GRANDMOTHER INCLUSIVE, INTER-GENERATIONAL APPROACH TO HEALTH PROMOTION 

PROGRAMMING: ROLE OF CULTURE IN SUSTAINING POSITIVE CHANGE 

 USING THE REALIST APPROACH TO EVALUATE PUBLIC HEALTH POLICIES WITH A HEALTH 

PROMOTION PERSPECTIVE: CONCEPTS AND KEYS TO INITIATE A REALIST EVALUATION 

 ACTOR-NETWORK THEORY FOR HEALTH PROMOTION: AN OPPORTUNITY FOR 

INNOVATION 

 TEACHING HEALTH PROMOTION ETHICS: STRATEGIES, METHODS AND ACTIVITES THAT 

INSPIRE CRITICALLY REFLECTIVE PRACTICE 

 برگزار خواهد شد.  2019نس سه  سال دیگر در کشور نیوزلند در سال این کنفرا 

   

 

 

 



 شرکت کنندگان  ایرانی در این بیست و دومین کنفرانس بین المللی ارتقای سالمت 

تعداد مقاالت  کشور و یک  نفر به  کشور ایران اختصاص داشت! 59نفر به   2000س حدود نکشور شرکت کننده  در این کنفرا  60از  

 .بود که  تنها یک ارایه  دهنده  در کنفرانس حضور داشتمقاله  9 این کنفرانس از جانب هموطنان ایرانی  ارسالی به

نین  خالصه  مقاله  دگان این گزارش قرار گرفته است . همچ( در اختیار خواننAbstract Bookبه  پیوست خالصه مقاالت )پایان در   

در اختیار همکاران و استادان   Art as a tool and bridge for health promotionاینجانب در ساب پلنری توسط ارایه  شده  

 .  ردیگرامی قرار می گ

 با احترام

 فاطمه  زارعی

 علوم  پزشکی زنجانعضو هیات علمی دانشگاه 

f.zarei@zumsac.ir 

3-4-1395 


