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 »سامانه یاس« فرصتی برای جلب مشارکت خیران در سطح ملی و بین المللی »سامانه یاس« فرصتی برای جلب مشارکت خیران در سطح ملی و بین المللی
به »یاس« هم سر بزنید!

فاطمه فضلی
مسؤول دفتر فصلنامه بهورز

توسعه اجتماعی از اهداف عالیه نظام سالمت است و برای تحقق 
مختلف  بخش های  مشارکت  یقین  به  اجتماعی  توسعه  اهداف 
نیازهای  افزایش  و  جمعیت  افزایش  روند  با  است.  الزامی  توسعه 
سالمت جامعه، تأمین و تقویت زیرساخت های طرح های بهداشت 
منظور  این  برای  نخواهدبود.  میسر  مردم  مشارکت  بدون  درمان 
که نقش  باید از منابع و فرصت های جامعه و مشارکت های مردمی 

اساسی، راهبردی و محوری دارد، بهره برداری مناسب انجام شود.
رویکردی جامعه نگر،   وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در 
نگاهی تازه و مردم محور به مقوله سالمتی دارد و با ایجاد معاونت 
سازمان های  سهیم کردن  و  مردم  مشارکت  جلب  برای  اجتماعی، 
را در توسعه  تازه ای  افق  مردم نهاد و خیران و خیریه های سالمت، 

سالمت گشوده است.
مقولـه خیـر و خیـران ریشـه در تمـدن و آموزه هـای اجتماعـی و دینـی 
از روش هـای  بهره گیـری  بـر  عـالوه  راسـتا  ایـن  در  و  دارد  ایـران  مـردم 
معمـول مشـارکت مـردم، بـا راه انـدازی وبسـایت »یـاران سـالمت« بـه 
و  نیازهـا  شناسـایی  امـکان   WWW.Yas190.ir الکترونیکـی  آدرس 
مشـارکت خیران در پروژه های عمرانی، تجهیزاتی و خدمات سـالمت 

کشـورفراهم شـده اسـت. ج از  از هرنقطـه داخـل و خـار

وب سایت یاران سالمت یا سامانه یاس
بــا راه انــدازی وبســایت یــاران ســالمت یــا بــه اختصــار ســامانه »یــاس« 
ابتــدا نیازهــای اساســی تجهیزاتــی، عمرانــی، آموزشــی و پژوهشــی 
بیمارســتان ها، واحدهــای بهداشــتی درمانی، پایگاه هــای ســالمت 
ــایی  ــور شناس ــتان درکش ــر شهرس ــطح ه ــت در س ــای بهداش و خانه ه
کارشناســان دانشــگاهی،  و اولویت بنــدی شــد. ســپس بــا هماهنگــی 
کامــل نیازمندی هــا بــا ذکرعنــوان واحــد، آدرس و شــماره  اطالعــات 
ــرد مــورد  کارب ــوع  تمــاس و آدرس الکترونیکــی، موضــوع نیازمنــدی، ن
نیــاز در تأمیــن ســالمت، تصویــر و درنهایــت ارزش ریالــی آن در ســامانه 

ثبــت شــده اســت.

چگونگی دسترسی به وب سایت یاران سالمت
دسترسی به این وب سایت به آسانی امکان پذیر است. با ورود به 
فضای وب سایت به آدرس WWW.Yas190.ir خیران با نمایه های 
اطالعات  گزینه ها،  از  هریک  روی  بر  کلیک  با  و  آشنا  سایت  کلی 
کمپین ها، پروژه ها،  کاملی از اخبار مربوط به مشارکت های مردمی، 
نیازمندی ها و... به دست آورده و برحسب عالقمندی خود درگستره 
کشور، شهرستان، واحد اجرایی مورد نظر و با توجه به  استان های 
آن  کاربردی  اهداف  و  اهمیت  از  کامل  جزییات  درجریان  اهداف؛ 
نیازمندی قرارگرفته و در حد توان و عالقه خود جهت تأمین آن با 
کلیک روی درگاه پیش بینی شده، نسبت به واریز مبلغ اهدایی به 

شکل الکترونیکی اقدام می کنند.

مزایای وب سایت یاران سالمت
نیازمندی های  انواع  از  واطالع  شناخت  دسترسی،  امکان 

کشورجمهوری اسالمی ایران واحدهای بهداشتی در هر نقطه از 
امکان دسترسی سریع با توجه به اولویت بندی مناطق برحسب 
شدت نیازمندی بارنگ های مختلف و انتخاب استان، شهرستان، 

کشور روستا و واحد بهداشتی درمانی در دورترین مناطق 
و  سلیقه  به  توجه  با  خود  انتخاب  براساس  نیاز  رفع  به  تصمیم 

عالقه شخصی و توانمندی پرداخت ریالی 
و  نقطه  برای  مشارکت  میزان  و  مالی  کمک  آنی  پرداخت  امکان 

واحد موردنظر وبا هدف معین 
درصورت مشارکت، امکان پیگیری به شکل آنالین و اطالع از نحوه 

هزینه کرد میلغ ریالی 
اقدام  پیگیری  و  پروژه  پیشرفت  میزان  از  اطالع  کسب  امکان 

خیرخواهانه خود 
امید است همکاران گرامی و خوانندگان محترم با مراجعه به وبسایت 
سالمت  حوزه  نیازمندی های  با  آشنایی  ضمن  سالمت«  »یاران 

بتوانند مشوق و راهنمای سایر مردم و خیران عزیز نیز باشند.

منبع: وبسایت سالمت یاران
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