در دنياي امروز تعريف سالمت محدود به درمان بيماري ها نبوده و سالمت متشكل از بخش هاي مختلفي چون
سالمت جسمي  ،روحي  ،رواني و اجتماعي است .اداره كل سالمت شهرداري تهران با ارائه طرح پزشك محله
درصدد است با بهره گيري از پتانسيل و توانايي قشر پزشكان موجبات ارتقاء سطح سالمت و كيفيت زندگي را در
جامعه و محله فراهم سازد .
اهداف:
1.تغيير انتظارات مردم و باورهاي اجتماعي در راستاي اينكه وظيفه پزشك تنها درمان بيماري ها نيست چرا
كه سالمت داراي چندين بعد جسمي  ،روحي  ،رواني و اجتماعي مي باشد.
2.ايجاد و تعميق باور و فرهنگ جمعي مبني بر اينكه «پزشك بايد درمانگر جامعه باشد و نه درمانگر فرد»
3.با اجراي طرح پزشك محله در صدد مي باشيم تا از توانايي ها ،دانش و همياري پزشكان كه از اقشار فرهيخته و
آگاه جامعه هستند بهره برده و با توجه و استفاده از نظرات ارزشمند ايشان در شناسايي و رفع معضالت سالمت
جامعه شهري گامي مؤثر برداريم.
نحوه اجرا و عوامل اجرائي :
1.اجراي طرح با مديريت اداره كل سالمت شهرداري تهران از طريق ادارات وابسته در حوزه معاونت اجتماعي و
فرهنگي شهرداري مناطق  22گانه انجام مي پذيرد.
2.شناسايي پزشكان مشاركت جو و داوطلب به همكاري با طرح از بين پزشكان شاغل ساكن و يا شاغل در محله.
1-2معرفي طرح ،شناسائي و جذب پزشكان داوطلب در هر ناحيه با راهبري مدير اجتماعي آن ناحيه و از طريقمسئول خانه سالمت محالت آن ناحيه انجام مي پذيرد.
2-2فرم عضويت در كانون پزشكان محله ،ممهور به نظام پزشكي ،توسط پزشك داوطلب تكميل گرديده بههمراه ليست مشخصات كليه پزشكان به اداره سالمت منطقه ارسال مي گردد.
-برگزاري جلسات توجيهي آموزشي براي داوطلبين توسط اداره سالمت شهرداري منطقه.

3.تشكيل كانون پزشكان محله با حضور اعضاي داوطلب در خانه هاي سالمت محالت(حد نصاب تشكيل كانون
پزشكان محله حداقل  5-01نفر در هر ناحيه مي باشد).
4.نظارت بر عملكرد ،تدوين و ارسال صورتجلسات  ،درخواست ها و نيازمندي هاي اعضاء به اداره سالمت
منطقه ،توسط مسئول خانه سالمت و تأييد مدير اجتماعي و شهردار ناحيه انجام مي پذيرد.
5.ساماندهي و هماهنگي فعاليت پزشكان در هر منطقه و همچنين نقش هماهنگي و اجراي فعاليت هاي سالمت در
محالت بعهده خانه هاي سالمت آن محله مي باشد.
نحوه مشاركت:
1.در طرح پزشك محله كانوني از پزشكان شاغل يا ساكن مشاركت جو در هر محله به عنوان ستاد اجرايي تشكيل
مي شود.
2.پزشكان فعال در كانون پزشكان محله بر اساس تمايل و عالقه خود به همياري و فعاليت در جهت شناسايي و
مشكالت سالمت محله و جستجوي راه حل هاي مناسب جهت رفع آنها مي پردازند تا بدينوسيله باعث ارتقاء سطح
سالمت و كيفيت زندگي در جامعه و محله خود شوند.
3.ازآنجائيكه اين كار مشاركتي است ،هيچ يك از پزشكان محترمي كه در اين طرح شركت مي كنند اجباري در
انجام اين فعاليت ها ندارند بلكه هر يك از اعضاء بسته به ميل خود قسمتي را بصورت داوطلبانه براي ارائه خدمات به
مردم محله اختصاص مي دهد.
4.تعيين زمان  ،ابعاد  ،محور و اولويت فعاليت هاي اين كانون مي تواند بر اساس نيازها و شرايط خاص هر محله و
به صالحديد پزشكان آن محل متفاوت باشد.
زمينه همكاري:
1.تعيين شاخص هاي اجتماعي سالمت هر محله
2.نظارت و اجرائي نمودن بهينه شاخص هاي مذكور
3.آموزش و اطالع رساني به مردم در زمينه هاي بهداشت و سالمت محله
4.نيازسنجي و مطالعه مشكالت سالمت در سطح محله
5.جلب مشاركت نهادهاي همسو و جلب حمايت NGOها در محله
6.همكاري با ارگان هاي دولتي و پتانسيل هاي موجود در منطقه (شوراياريها) در امور سالمت منطقه
7.فعاليت پزشكان در اين طرح محدود و درچهارچوب خاصي نميگنجد و پزشكان مي توانند مبتني بر نياز سنجي

محله اي ،خالقيت ،نوآوري و تمايل خود ،گزينه هاي متعدد و متفاوتي را در تعريف و اجراي فعاليت ها داشته
باشند .بعنوان مثال ممكن است يك پزشك ساعاتي از هفته را به درمان بيماران مستمند اختصاص دهد ،به آموزش
مردم بپردازد  ،بر بهداشت اماكن عمومي محل نظارت كند ،راجع به موضوع خاصي براي محصالن يك مدرسه
كارگاه آموزشي بگذارد و

