اداره سالمت شهرداري منطقه  51از سال  5831فعاليت خود را در عرصه آموزش و ارتقاء سالمت شهروندان با 02خانه سالمت و با
همكاري كارشناس  ،سالمتيار و مربي در حيطه هاي تغذيه  ،روانشناسي  ،پزشكي و مامايي  ،بهداشت مشغول به فعاليت مي باشد.
از ديرباز سالمتي در جوامع مختلف از مهم ترين موهبت ها و نعمت هاي الهي محسوب شده است و در نتيجه حفظ و ارتقاي
سالمتي افراد جامعه  ،نشاط و سرزندگي آن ها را رقم زده است.
از اين رو شهرداري منطقه  51با عنايت به رويكرد كالن مديريت شهري در رابطه با اهميت و تمركز بر موضوع شهروند مداري و
همچنين طبق دستورالعمل هاي ابالغي اداره كل سالمت  ،سمت و سوي فعاليت هاي خود را در جهت تقويت خانواده سالم و محله
سالم بسط داده است.
همچنين با تقويت رويكرد محله محوري و شعار شهروند سالم  ،خانواده سالم  ،محله سالم و شهر سالم را سرلوحه فعاليت خود قرار
داده و در اين حوزه سعي نموده از طريق جلب مشاركت هاي حداكثري مردمي مداخالت تخصص يافته اي را در حوزه نياز هاي
مختلف سالمت و در ابعاد مختلف وجودي انسان را ارائه نمايد.
شرح وظايف اداره سالمت


برگزاري كالسها و كارگاههاي آموزشي



طرح كانون هاي  52گانه سالمت در سطح محالت



برگزاري تورهاي آموزشي تفريحي با محور سالمت



طرح خود گرداني مركز فرآموز



طرح خود گرداني باشگاه پيشگيري از چاقي



طرح برگزاري برنامه هاي مناسبتي تقويم سالمت



توسعه كانونهاي ده گانه سالمت محور



ارتقاي سطح سالمت شهروندان از طريق خانه هاي سالمت محالت



عضو گيري كانون هاي  52گانه سالمت محور و خدمات رساني به اعضاي كانونها



چهارچوب ودستورالعمل اجرايي مداخالت طرح سنجش عدالت در سالمت شهر مبتني بر مشاركت در محله



ارائه انواع مشاوره هاي روانشناسي  ،پزشكي  ،تغذيه و  .......به شهروندان



طرح انواع تست هاي سالمت محور (غربالگري قند خون – فشار خون – ويزيت – اسپيرومتري و).....



برنامه هاي گردشگري و تورهاي آموزشي  ،تفريحي با محور سالمت



اجراي برنامه هاي مناسبتي بر اساس تقويم سالمت اداره كل سالمت



