
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 معاونت بهداشتي

  

  داوطلبان سالمت

  پرچم داران خود مراقبتي 

 

  

 ) 547( وارتقاي سالمت   اجرايي آموزش-انتشارات كميته علمي 

 

  عامل توسعه

چگونه مي توان داوطلب سالمت شد ؟                    

كليه افراد عالقمند مي تواننـد بـا مراجعـه بـه     

كز بهداشتي و درماني نزديك محل سكونت 

عالقه مندي خود را اعالم دارند و پس از ثبـت  

نام و تشكيل پرونده با توجه به ميزان توانايي و 

و وقـت  

با مراكز بهداشـتي و درمـاني همكـاري    

...  

ست اين نيروي عظيم گذاشته 

ه جمع 
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عامل توسعه، ياورمردم ، داوطلب سالمت 

چگونه مي توان داوطلب سالمت شد ؟                          

كليه افراد عالقمند مي تواننـد بـا مراجعـه بـه     

كز بهداشتي و درماني نزديك محل سكونت امر

عالقه مندي خود را اعالم دارند و پس از ثبـت  

نام و تشكيل پرونده با توجه به ميزان توانايي و 

وقـت  مفرصتي كه در اختيار دارند، به صورت 

با مراكز بهداشـتي و درمـاني همكـاري    دايم يا 

 .  نمايند

...بانوان محترم از شما نيز دعوت مي كنيم

  

  

  

  

  

  مانيدر و جهت كسب اطالعات بيشتر به مراكز بهداشتي

  . سكونت خود مراجعه نماييدنزديك محل  

  

سالمت 

داوطلبان  آموزشي

كز ادو ساعت در هفته در مر

 شامل دو دوره

آينده زمينه ساز فعاليتهاي 

جلب و نقش مهمي در 

اين دوره از مقاطع مجزايي 

، يكي از  تشكيل شده كه محور هر كدام از آنها

ست اين نيروي عظيم گذاشته ددست درخواهد برنامه آموزشي آنان 

ه جمع بامعه جسالمت  رتقاءا و براي

  . سالمت بپيونديد داوطلبان

   . فردينه 

  با همگاني كردن تندرستي در سالمت

   خود و جامعه شريك شويم تا

.. 

5 

 

  برنامه هاي آموزشي داوطلبان

آموزشيجلسات ،  طبق برنامه اجرايي

دو ساعت در هفته در مر به مدتسالمت 

  .درماني برگزار مي گردد و بهداشتي

  

شامل دو دوره سال مت آموزش داوطلبان �

  : مي باشد 

زمينه ساز فعاليتهاي كه :  دوره مقدماتي -1

و نقش مهمي در  استداوطلبان سالمت 

  .  آنها به ادامه همكاري دارد

اين دوره از مقاطع مجزايي :  تكميليدوره  -2

تشكيل شده كه محور هر كدام از آنها

برنامه آموزشي آنان كتابچه هاي مجموعه 

  .بود

 

 

 

 

 

 

 

نه  كسب سالمتي كاري است جمعي ،

با همگاني كردن تندرستي در سالمت

خود و جامعه شريك شويم تا

..به توسعه پايدار دست يابيم 
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.خود را دريافت مي نمايند خدمات درمانيدر برنامه پزشك خانواده شهري تمام ساكنان شهرها با توجه به سيستم ارجاع   

 مقدمه 

هاي علوم پزشكـي و سيستـم  نقش دانشگاه

اجرايي نظام سالمت در تامين سالمت جامعه 

درصد ديگر مربوط  75درصد بوده و  25حدود 

، عملكرد  ، اقتصاد ، فرهنگ جامعه به مردم

نظام مشاركت در نهايت  ها و دستگاه ديگر

اينجاست كه نقش  . خواهد بود عمومي

به خوبي داوطلبان مردمي در بخش سالمت 

با انگيزه  1369در سال  .مي شود   مشخص

نشينان شهري  حل مشكالت بهداشتي حاشيه

درمان و آموزش ،  و روستايي، وزارت بهداشت

به طراحي و اجراي برنامه داوطلبان  پزشكي

سالمت تحت عنوان رابطان بهداشت در 

تهران و حاشيه شهرهاي بزرگ  شهرجنوب 

    ، اقدام نمود) تبريز، شيراز و اصفهان(كشور 

و اين برنامه با توجه به موفقيت چشمگيري كه 

درتمام نقاط  1372به همراه داشت از سال 

  . ه استشهري كشور به اجرا درآمد

 

  

  

  

  

  داوطلب سالمت كيست ؟

افرادي هستند كه همچون داوطلبان سالمت 

حلقه محكمي ارتباط مسئولين بهداشتي را با 

و با  سطوح محيطي جامعه برقرار ميكنند

هفتگي در مراكز  جلسات آموزشيدر  شركت

وضوعات بهداشتي م،  درماني و بهداشتي

موردنياز براي رسيدن به سالمتي  اساسي

 وفرا مي گيرند  را خانوادگي واجتماعي ،فردي 

و  گانهمساي ،اقوام  هاي خود را بهآموخته 

خود منتقل مي نمايند و براي  محالتافراد 

حفظ سالمتي خود و خانوارهاي تحت پوشش 

   .تالش مي كنند 

 مشكالت موجود در برابر اوطلبان سالمت درد

محله  خود احساس مسئوليت مي كنند ، اين 

با دست اندركاران اجرايي و  مشكالت را

ميان ميگذارند و براي آنها  در خود همكاران 

  .چاره اي مي انديشند 

 وظائف داوطلبان سالمت 

كسب آگاهي و راه و روش هاي بهداشتي ����

آموزشي و  جلساتبا شركت مستمر در 

به خانوارهاي تحت  مطالب بهداشتي انتقال

 . پوشش خود

تشويق خانوارهاي تحت پوشش به ����

 . استفاده از تسهيالت بهداشتي موجود

برآورده حساس كردن افراد محله براي ����

نمودن نيازهاي بهداشتي منطقه و برقراري 

 .ارتباط بين واحد بهداشتي و مردم محله

جمع آوري اطالعات جمعيتي و آماري ����

مربوط به مرگ ، تولد ، مهاجرت ها و تنظيم 

خانواده و نيازهاي بهداشتي خانوارهاي 

 .تحت پوشش خود

  

  

  

 

 

داوطلبان سالمت با شركت در برنامه هاي 

توانمند سازي ، قادر شده اند  مهارتهاي 

كسب شده را به خانوارهاي تحت پوشش 

خود و نيز جوانان محله انتقال دهند و با اين 

 . كار مديران سالمت درمحله خود شده اند

،سالمتي براي همه   

از طريق اقدام جمعي شما 

  جامعهزنان فعال و دلسوز 

 ،  همسري خوب ، مادري مهربان داوطلب سالمت ،

اعضـاي  رازدارو قابل اعتماد براي ،دوستي امين 

  . وافراد محله خويش استخود خانواده 
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