
 
 نداوطلبان سالمت ( رابطان بھداشت ) در ایرا

شكالت بھداشتي حاشیھ نشینان شھري وروستایي ، اقدام بھ وزارت بھداشت با انگیزه حل م ١٣۶٩در سال 
درجنوب تھران و حاشیھ » رابطان بھداشت «طراحي و اجراي برنامھ داوطلبان سالمت تحت عنوان 

 . شھرھاي بزرگ كشور ( تبریز ، شیراز واصفھان ) نمود
رش بي رویھ جمعیت شھري درواقع این برنامھ درمناطقي شكل گرفت كھ شبكھ بھداشت و درمان بھ دلیل گست

كمترین پوشش مراقبتھاي بھداشتي را براي گروھھاي آسیب پذیر جامعھ شھري داشت و این برنامھ با توجھ 
درتمام نقاط شھري كشور بھ اجرا درآمد و درحال  ١٣٧٢بھ موفقیت چشمگیري كھ بھ ھمراه داشت از سال 

رابط بھداشت  ١٠٠٠٠راسر كشور و رابط بھداشت در شھر و روستاھاي س ١٠٠٠٠٠حاضر بیش از 
  . درشھر و روستاھاي ( استان خراسان ) با نظام سالمت ھمكاري مي كنند

داوطلبان سالمت افرادي ھستند كھ ھمچون حلقھ محكمي ارتباط مسئولین بھداشتي را با سطوح محیطي جامعھ 
اشتي درماني آموختھ ھاي خود را برقرار مي كنند و با شركت در كالسھاي ھفتگي و یا ماھانھ در مراكز بھد

خانوار ھمسایھ و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمایند و براي حفظ سالمتي خود و خانوارھاي  ۵٠بھ 
  . تحت پوشش تالش مي كنند

برنامھ داوطلبان سالمت بھ تغییر نگرش و عملكرد مردم نسبت بھ توانایي بالقوه خود درجھت تغییر و بھبود 
مك كرده است و اعتماد بھ نفس و اتكا بھ خود را در زنان و مردان رابط و خانوارھاي تحت شرایط زندگي ك

نشان داده كھ حضور داوطلبان  ٨١-٧۴پوشش افزایش داده است . ارزشیابي و بررسي برنامھ درطي سالھاي 
  . درصد سبب بھبود شاخصھاي بھداشتي شده است ٢۵-٢٠سالمت 

را براي مشاركت فعاالنھ تر افراد در توسعھ اقتصادي ، اجتماعي كشور داوطلب سالمت زمینھ ھاي الزم 
فراھم نموده است و در برخي از گروھھاي رابطان بھداشت حیطھ فعالیت آنھا متناسب با نیازھاي جامعھ 

  . توسعھ یافتھ و درامور اجتماعي و خانوادگي بھ كمك مردم شتافتھ اند
ن مسلمان ھمیشھ در صحنھ را براي مردم جمھوري اسالمي ترسیم این برنامھ چھره اي از زنان و مردا-

  . نموده است
با شركت در برنامھ ھاي توانمند سازي و فراگیري حرف مختلف ، قادر شده اند ، مھارتھاي كسب شده را -

   بھ خانوارھاي تحت پوشش خود و نیز جوانان محلھ انتقال دھند ( مدیران سالمت د رمحلھ خود شده اند )
ھم اكنون داوطلبان سالمت ، سازماني ، غیر متمركز با دیدگاھي روشن و خود جوش ، جامعھ نگر و -

مردمي فراھم آورده اند كھ درجھان بھ پدیده اي نوین تبدیل شده است و درحال حاضر بھ آن حد تكامل رسیده 
عھ اجتماعي درگوشھ و است كھ دركنار مسئولین كشوري، استاني و شھرستاني شعار انسان سالم محور توس

 . كنار كشور جاري نمایند


