
 

 

تان بردارید پیشنهندناد اگر شما هم مایلید گامی در تامین سالمت خود، اعضای خانواده و جامعه

 ترین پایگاه سالمت محل زندگی خود مراجعه کهید:کهیم به نزدیکمی

 در پایگاه سالمت:

 افزار سیب )سامانه یکپارچنه بندنداشنت  برای شما  و تمامی اعضای  خانواده تان در نرم 

شود. )فراموش نکهید ههگام مراجعه بنه پناینگناه تکمیل میپرونده الکترونیک سالمت  

 سالمت، کد ملی خود و اعضای خانواده تان را همراه داشته باشید.  

  آید. سپس  ازطنرینی ینک تان ثبت نام به عمل میسفیر سالمت خانوادهاز شما به عهوان 

راههماهای ملی خودمراقبتنی افزار تلفن همراه یا کانال تلگرامی سفیران سالمت تدران، نرم

 دراختیار شما قرارخواهد گرفت.

  های سهی کودکان، نوجوانان، جنواننان، منادران سالمت برای تمام گروهرایگان از خدمات

هنای باردار، میانساالن )زن و مرد  و سالمهدان شامل واکسیهاسیون،  مراقبت از بنینمناری

واگیر و غیرواگیر، مراقبت سالمت روان، تغذیه سالم، سالمت دهان و دندان، آموزش باروری 

 شوید. مهد میسالم و ... بدره

  و مشاورۀ تنغنذینه  ،مشاورۀ سالمت روانچهانچه الزم باشد برای دریافت خدمات رایگان

های واگیر و غیرواگیر توسط پزشک و ینا درینافنت خندمنات کهترل و مراقبت بیماری

 شوید. به مرکزخدمات جامع سالمت ارجاع داده می دندانپزشکی

 تنر بنه تان،  برای دریافت خدمات تخصصیدید پزشکان و مشاوراندرصورت نیاز به صالح

 شوید. داده می ارجاعبیمارستان تخصصی 

معاونت بدداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بدداشتی درمانی تدران امیدوار است بنا          

مشارکت و همکاری شما شدروندان گرامی بتواند کیفیت زندگی و رضایت و خشهودی از زندگنی 

 شما را بدبود بخشیده و امید به زندگیِ سالم و عاری از معلولیت را افزایش دهد.

 3 تان منتظر شما هستیم. سالمت به منزل درنزدیک ترین پایگاه

 یک پیشهداد برای سالمتی

 همه کس ،  همه جا،   زری چتر سالمتی 

گانی سالمت               پوشش هم
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ترین آندا سالمنت شود، حقوقی دارد که یکی از مدمهر انسانی که متولد می 

است. هر انسانی، حی دارد سالم متولد شده و در طول زندگی ازنظر جسمانی، 

 روانی، اجتماعی و معهوی سالم باشد و از یک زندگی پویا و بانشاط  بدره ببرد.
  

و ملت است. اگرچه نظام سالمت هنر  سالمت، نیازمهد تالش دو جانبه دولت

کوشد تا زمیهه را طوری فراهم سازد کنه هنمنه ای مسئول است و میجامعه

دست یابهد. اما این کافنی  »امید به زندگی با کیفیت«مردم به باالترین سطح 

 نیست و جامعه برای سالم بودن، به مشارکت مردم هم نیازمهد است. 

 پوشش همگانی سالمت دردانشگاه علوم پزشکی تهران

در راستای توسعه پوشش همگانی سالمت، معاونت بدداشت دانشگاه عنلنوم 

 در منهناطنی  6931پزشکی و خدمات بدداشتی درمانی تدران تا پایان سال 

های ری و اسالمشدر و منهناطنی تحت پوشش این دانشگاه )شامل شدرستان

پاینگناه  061تدران  اقدام به تاسیس و یا تجدیز  63و 61، 61، 66، 61شدرداری 

 مرکز خدمات  جامع  سالمت  ننمنود  48سالمت و 

های تحت پوشش را زیر چنتنر و صددرصد  خانواده

 خدمات سالمتی قرار داد. به این ترتیب تنمنامنی 

توانهد  افراد تحت پوشش در مهاطقی که ذکر شد می

ترین پایگاه سنالمنت،از از طریی مراجعه به نزدیک

 مهد شوند.خدمات سطح  اول سالمت بدره

 

                   
 

سالمتی، حق هر  

 انسانی است.

چه کسی مسئول  

 سالمتی ماست ؟

تحول در حوزه  

 بهداشت

هر خانواده    یک سفیر سالمت
 

 خودمراقبتنییکی از اهداف پوشش همگانی سالمت، این است که مردم برای 

است.  برای آمنوزش و  »خودمراقبتی«توانمهد شوند. چارۀ امروز ما ترویج 

در هنر خناننواده   »سفیر سالمت«توسعۀ خودمراقبتی، نیاز به تربیت یک 

کالس سواد خنوانندن و  4داریم؛ یعهی عضوی از اعضای خانواده که حداقل 

نوشتن داشته باشد. سفیرسالمت به صورت داوطلبانه  مسئولیت اننتنقنال 

اش بر عدده گرفته و از  سالمت خود و مطالب آموزشی را به اعضای خانواده

 نماید.عزیزانش مراقبت می

 سفیر سالمت
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های ارزشمهدی سیستم خدمات بدداشتی درمانی کشور ما نیز تا امروز گام

برای تامین سالمت جامعه و بدبود کیفنینت 

 زننندگننی مننردم بننرداشننتننه اسننت. 

 ، تنالش بنرای تنوسنعنه6939از سال 

و بدبود کیفینت  »پوشش همگانی سالمت«

زندگی همۀ مردم ساکن در جنای جنای 

طرح تحول سالمت در «کشورمان در قالب 

 آغاز گردید.  »حوزه بدداشت

خودمراقبتی 

 چراوچگونه؟

دانشگاه علوم 

 آموزش مجازی پزشکی تهران 

های سالمت و خانه های بندنداشنت،  در مراکز خدمات جامع سالمت، پایگاه

عالوه بر ارائه خدمات سطح اول سالمت به صورت رایگان،  سفیر سنالمنت 

خانواده شما انتخاب شده و چگونگی استفاده از راههماهای ملی خودمراقبتی  

 شود.به اوآموزش داده می

 های جزئیراههمای اول: خودمراقبتی در ناخوشی 

 های قلبی، مغزی و سرطانراههمای دوم: خطرسهجی  سکته 

 راههمای سبک زندگی سالم 

 راههمای خودمراقبتی هفته به هفته دوران بارداری 

 سفیر سالمت گرامی!

برای دستیابی به راههماهای خودمراقبتی از طریی  گوشی  تلنفنن 

همراه و دریافت انواع مطالب آموزش سالمت از قبیل فیلم کوتناه، 

ها  به کانال تنلنگنرامنی فایل صوتی و متهی و شرکت در مسنابقه

 بپیوندید.)به نشانی درج شده روی جلد(  »سفیران سالمت تدران«

برای گذراندن دورهای آموزشیِ راههماهای منلنی و درینافنت 

مدیریت آموزش تحت موبایل سفیران سالمت «افزارگواهیهامه، نرم

«MLMSHA استور سالمت جستجو نموده و از اَپرا از سایت آوای

 .پِلی دانلود و نصب کهیدیا گوگل


