سفیر سالمت
سالمتی ،حق هر انسبنی است.
ّز اًسبًٖ کِ هتَلذ هٖضَد ،حقَقٖ دارد کِ ٗکٖ اس آًْب «سالهت» استّ .ز اًسبًٖ ،حق دارد سبلن هتَلذ ضذُ ٍ
در عَل سًذگٖ ،سالهت خَد را حفظ کزدُ ٍ آى را ثْجَد ثجخطذّ .ز اًسبًٖ حق دارد اس ًظز جسوبًٖ ،رٍاًٖ،
اجتوبػٖ ٍ هؼٌَٕ سبلن ثبضذ ٍ اس ٗک سًذگٖ پَٗب ٍ ثبًطبط ثْزُ ثجزد.
چه کسی مسئول سالمتی مبست ؟
ضبٗذ ثزإ ضوب ّن اٗي سَال پ٘ص آهذُ ثبضذ کِ سالهت ،اٗي حقِ اسبسٖ چگًَِ هحقق هٖگزدد؟ آٗب دٍلت ّب
هسئَل تبه٘ي ٍ ارتقبٕ سالهت هزدم ّستٌذ ٗب هزدم ،خَد ثبٗذ ثزإ ثْجَد ک٘ف٘ت سًذگٖ ٍ ثْزُ هٌذٕ اس سالهت
در عَل سًذگٖ خَد ثکَضٌذ؟
پبسخ اٗي است کِ سالهتً٘ ،بسهٌذ تالش دٍ جبًجِ «دٍلت» ٍ «هلت» است .اگزچِ ًظبم سالهت ّز جبهؼِإ
هسئَل است ٍ هٖکَضذ تب سهٌِ٘ را عَرٕ فزاّن سبسد کِ ّوِ هزدم ثِ ثبالتزٗي سغح «اه٘ذ ثِ سًذگٖ ثب ک٘ف٘ت»
دست ٗبثٌذ .اهب اٗي کبفٖ ً٘ست ٍ جبهؼِ ثزإ سبلن ثَدى ،ثِ هطبرکت هزدم ّن ً٘بسهٌذ است.
«سالهتٖ» حقٖ است کِ جش ثب تالش دٍلت ثزإ اٗجبد ٍ تَسؼِ ػبدالًِ سالهت ٍ تالش هزدم ثزإ خَاستي،
تَاًستي ٍ داًستي راُ ٍ رسن سًذگٖ سبلن هحقق ًوٖگزدد.
تحول در حوزه بهداشت
س٘ستن خذهبت ثْذاضتٖ درهبًٖ کطَر هب تب اهزٍس گبمّبٕ ارسضوٌذٕ ثزإ تبه٘ي سالهت جبهؼِ ٍ ثْجَد ک٘ف٘ت
سًذگٖ هزدم ثزداضتِ ٍلٖ سًذگٖ اهزٍسٕ ،تغ٘٘زات سزٗغ ٍ ثشرگتزٕ را هٖعلجذ .ثٌبثزاٗي اس سبل  ،3131تالش
ثزإ تَسؼِ «پَضص ّوگبًٖ سالهت»ٍ ثْجَد ک٘ف٘ت سًذگٖ ّؤ هزدم سبکي در جبٕ جبٕ کطَرهبى در قبلت
«عزح تحَل سالهت در حَسُ ثْذاضت» آغبس گزدٗذ.
سالمت برای مردم ،بب مردم و توسط مردم
پَضص ّوگبًٖ سالهت فقظ ث٘وبراى را هذاٍا ًوٖ کٌذ .ثلکِ ٗکٖ اس اّذاف آى ،اٗي است کِ هزدم ثزإ خَدهزاقجتٖ
تَاًوٌذ ضًَذ .اٗي ًظبمّ ،وِ هزدم را ثزإ ارتقبٕ سالهتضبى تطَٗق ٍ تَاًوٌذ هٖکٌذ .سٗزا در کٌبر تالشّبٕ
دٍلت ثزإ تبه٘ي ٍ ارتقبٕ سالهت هزدم ،اٗي خَدِ هزدم ّستٌـذ کِ ثب اًتخبة ٗک سجک سًذگٖ سبلن ،هٖتَاًٌذ
ٍضؼ٘ت سالهت خَد ،ػشٗشاًطبى ٍ جبهؼِضبى را ثْجَد ثجخطٌذٗ .ک «ًظبم سالهتِ هتکٖ ثز هزدم» ثِ هزدم اػتوبد
هٖکٌذ ٍ اس آًْب ثزإ تغ٘٘ز رفتبرضبى حوبٗت هًٖوبٗذ.

مشبرکت مردم در سالمت خودشبن
ًظبم سالهت ،هطبرکت هزدهٖ را جذٕ گزفتِ ٍ »ثزًبهِ هلٖ تزٍٗج ٍ تَسؼِ خَدهزاقجتٖ« را تذٍٗي ًوَدُ کِ در
آى تَسؼِ ارتجبط ثب خبًَادُّب ،گزٍُّبٕ اجتوبػٖ ٍ ضجکِّبٕ اجتوبػٖ ثزإ ارتقبٕ سالهت هَرد تَجِ قزار گزفتِ
است.
چرا خودمراقبتی؟
چبرٓ اهزٍس هب تزٍٗج »خَدهزاقجتٖ« است .خَدهزاقجتٖ ٗؼٌٖ اػوبلٖ آگبّبًِ ٍ ّذفدار کِ افزاد ثزإ خَد ،فزسًذاى
ٍ خبًَادُ ضبى اًجبم هٖدٌّذ تب تٌذرست ثوبًٌذ ٍ اس سالهت خَدضبى حفبظت کٌٌذ ،اس ث٘وبرٕ ٗب حَادث پ٘طگ٘زٕ
کٌٌذ ٍ ٗب حتٖ اس ًبخَضّٖب ٍ ث٘وبرّٕبٕ هشهي هزاقجت کٌٌذ ٍ ثؼذ اس ث٘وبرٕ حبد ٗب تزخ٘ص اس ث٘وبرستبى اس خَد
هحبفظت ًوبٌٗذ.
سفیر سالمت
کبرضٌبسبى هؼتقذًذ کِ ثزإ آهَسش ٍ تَسؼٔ خَدهزاقجتًٖ٘ ،بس ثِ تزث٘ت ٗک »سف٘ز سالهت« در ّز خبًَادُ
دارٗن؛ ٗؼٌٖ ػضَٕ اس اػضبٕ خبًَادُ کِ حذاقل  8کالس سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي داضتِ ثبضذ .سف٘زسالهت ثصَرت
داٍعلجبًِ هسئَل٘ت اًتقبل هغبلت آهَسضٖ را ثِ اػضبٕ خبًَادُاش ثز ػْذُ گزفتِ ٍ اس سالهت خَد ٍ ػشٗشاًص
هزاقجت هٖ ًوبٗذ.
سفیر سالمت خبنواده شمب کیست؟
اگز ضوب ّن هبٗل٘ذ گبهٖ در تبه٘ي سالهت خَد ،اػضبٕ خبًَادُ ٍ جبهؼِتبى ثزدارٗذ پ٘طٌْبد هٖکٌ٘ن ثِ ًشدٗک-
تزٗي پبٗگبُ سالهت هحل سًذگٖ خَد هزاجؼِ کٌ٘ذ:
در پایگاه سالمت :
 -3اس ضوب ثِ ػٌَاى سف٘ز سالهت خبًَادُ تبى ثجت ًبم ثؼول هٖآٗذ .سپس راٌّوبّبٕ هلٖ خَدهزاقجتٖ در
اخت٘برتبى قزار گزفتِ ٍ در هَرد ًحَُ استفبدُ اس راٌّوبّب آهَسش هٖ ثٌ٘٘ذ.
 -2پزًٍذُ الکتزًٍ٘ک سالهت ثزإ ضوب ٍ توبهٖ اػضبٕ خبًَادُ تبى در ًزمافشار س٘ت (سبهبًِ ٗکپبرچِ ثْذاضت)
تکو٘ل هٖ ضَد( .فزاهَش ًکٌ٘ذ ٌّگبم هزاجؼِ ثِ پبٗگبُ سالهت ،کذ هلٖ خَد ٍ اػضبٕ خبًَادُ تبى را ّوزاُ
داضتِ ثبض٘ذ).
 -1اس خذهبت راٗگبى سالهت ثزإ توبم گزٍُّبٕ سٌٖ کَدکبىًَ ،جَاًبى ،جَاًبى ،هبدراى ثبردار ،ه٘بًسبالى (سى ٍ
هزد) ٍ سبلوٌذاى ضبهل ٍاکسٌ٘بسَ٘ى ،هزاقجت اس ث٘وبرّٕبٕ ٍاگ٘ز ٍ غ٘زٍاگ٘ز ،هزاقجت سالهت رٍاى ،سالهت
دّبى ٍ دًذاى ،آهَسش ثبرٍرٕ سبلن ٍ  ...ثْزُهٌذ هٖضَٗذ.

 -4در صَرت لشٍم ثزإ درٗبفت خذهبت راٗگبى هطبٍرٓ سالهت رٍاى ،هطبٍرٓ تغذِٗ ٍ کٌتزل ٍ هزاقجت ث٘وبرّٕبٕ
ٍاگ٘ز ٍ غ٘زٍاگ٘ز تَسظ پشضک ثِ هزکش سالهت جبهؼِ ارجبع دادُ هٖضَٗذ.
 -5ثزإ درٗبفت خذهبت تخصصٖتز ثِ صالحذٗذ پشضکبى ٍ هطبٍراًتبى ثِ ث٘وبرستبى تخصصٖ ارجبع دادُ هٖ-
ضَٗذ.
هؼبًٍت ثْذاضت داًطگبُ ػلَم پشضکٖ ٍ خذهبت ثْذاضتٖ درهبًٖ تْزاى اه٘ذٍار است ثب هطبرکت ٍ ّوکبرٕ ضوب
ضْزًٍذاى گزاهٖ ثتَاًذ ک٘ف٘ت سًذگٖ ٍ رضبٗت ٍ خطٌَدٕ اس سًذگٖ ضوب را ثْجَد ثخط٘ذُ ٍ اه٘ذ ثِ سًذگِٖ سبلن
ٍ ػبرٕ اس هؼلَل٘ت را افشاٗص دّذ.
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