
 

 

  بسمه تعالی                                                
  

. داشته استدر دستور کار برنامه ریزان نظام سالمت کشور قرار همواره است که  اولویت هاییخدمات سالمت براي همه روستائیان یکی از ایجاد دسترسی به         
ارائه خدمات است یکی از زیر بنایی ترین ارکان توسعه نظام  سالمت مورد پیگیري قرار گرفتهدر نظام كارایي و پاسخ گویي  ،تحقق عدالت هدف با این سیاست که

ئه دهندگان خدمات سالمت تربیت بهورزان بومی به عنوان ارا ورترین و محروم ترین روستاها، ددرتاسیس و گسترش خانه هاي بهداشت . تندرستی در کشور است
و امروز بهورزان به عنوان مظهر عدالت در  نداین سیاست و برنامه ریزي هاي مداوم جهت ارتقاء روزافزون سطح سالمت جامعه روستایی همه مصادیقییان ابه روست

مسرت آمیز و   بایستی با تکیه بر توانمندي هاي خود به مردم روستا کمک کنند تا از یک زندگی پر برکت، ماستنظام سالمت کشور خاسته از بینش سالمت که بر
  .باشندبرخوردار توام با سالمت 

تحول در فرآیند در این میان ایجاد یک . بهورزان افرادي هستند که این امکان را دارند که قدرت و توان خود را صرف ارتقاء سالمت گروه وسیعی از مردم نمایند
  یقیناً. مهارت هاي آنها شود الزم است و بایستی در اولویت کاري برنامه ریزان ملی نظام سالمت قرار گیرد  تربیت و بازآموزي بهورزان به گونه اي که سبب ارتقاء

رین گام در ایجاد چنین نخستین و مهم تهاي سالمت،  اي توقعات جدید برنامهمجموعه هاي آموزشی قدیم بر مبن در تدوین رسانه هاي آموزشی جدید و بازنگري
باز در اختیار  این مجموعه به عنوان سندي از مداخالت سالمت از دیر. یکی از این بسته هاي آموزشی است» دارونامه خانه بهداشت « مجموعه  .تحولی است

مطابق با  بازنگري شدهقبل در حوزه سالمت کشور مد نظر بوده و خأل وجود دارونامه لزوم تدوین و بازنگري دارونامه خانه بهداشت از مدت ها  .بهورزان بوده است
را بر آن داشت که بار دیگر اصالحات کتاب دارونامه خانه بهداشت را با کمک واحدهاي ذیربط معاونت  ما ،مداخالت جدید پیش بینی شده در برنامه هاي سالمت

  .یمانجام ده بهداشت
جادارد از تالش همکاران . بهره برداري نمایندآن امید است همکاران ارجمند بهورز با بهره گیري از آموزه هاي این کتاب و راهنمایی مربیان خود به نحو صحیح از 

  .نمایمرا بلیف این مجموعه کوشیده اند نهایت تشکر أتتدوین وکه در  يارجمند
  

  مصداقی نیا دکتر 
  معاون بهداشت


