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اهداف فصل                                                             

:ديبتوانكه پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود   

 دسالمت رواني، اجتماعي و اعتياد را بيان كنيامه های حوزه اهداف برن. 

  های حوزه سالمت رواني، اجتماعي و  را در برنامه كارشناس مراقب سالمت خانوادهشرح وظائف

 .ديذكر كن اعتياد

 توضيح دهيدو هريك از اجزاء آن را  سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد های حوزه نامهچارچوب بر. 

 

 

واژگان كلیدی                                               

 چارچوب برنامه 

 برقراری ارتباط 

 گروه هدف 

 مداخله 

 مراقبت 

 پايش و ارزشيابي 
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عناوين فصل                                                    

 امه های سالمت رواني، اجتماعي و اعتياداهداف برن 

 های سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادامهدر برنز سالمت شهری كنقش مرا 

  های حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادامهبرنها در فعاليتچارچوب 

 هدف و ارزيابي خانوار هایشناسايي گروه 

  هدف های گروهبا برقراری ارتباط 

 آموزش به گروههای هدف 

   الزم مداخالت انجام 

 بيماران مراقبت وپيگيری 

  های حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادامهبرنپايش و ارزشيابي 
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و  اجتماعي، سالمت روانيهای اهداف برنامه

 اعتیاد

تأمین، حفظ و » های سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد امهبرنهدف كلي 

كاهش بار ناشي از اختالالت و  جامعه اجتماعي و سالمت روانيارتقاء 

به منظور تأمين اين هدف الزم است اهداف . است « مصرف مواد

 : اختصاصي زير از سوی مسئولين و دست اندركاران برنامه در سطوح مختلف مورد نظر قرار گيرد

 مشكالت اجتماعي مصرف مواد و  پزشكي،اختالالت روانبروز يری از پيشگ -1

 مشكالت اجتماعي مصرف مواد و  روانپزشكي،اختالالت شيوع كاهش  -2

 مشكالت اجتماعيمصرف مواد و اختالالت روانپزشكي، های ناشي از كاهش مرگ ها و ناتواني -3

 های ناشي از مصرف مواد كاهش آسيب -4

 سالمت رواني، اجتماعي و اعتیادهای برنامه درنقش مراكز سالمت شهری 

ترين وظائف را در تحقق ها يكي از مهمدر شهر به عنوان نخستين سطح ارائه خدماتمركز سالمت شهری 

در تحقق اهداف اختصاصي فوق  كارشناس مراقب سالمت خانوادهبه طور كلي وظائف . اهداف فوق دارند

 :شامل موارد زير است

 های هدف  ا گروهبرقراری ارتباط ب -1

آسيب های در معرض خطر اختالالت روانپزشكي، مصرف مواد و و تشخيص افراد  بيماريابي -2

  اجتماعي

 سالمت شهریارجاع بيماران به پزشك مركز  -3

 مراقبت و پيگيری بيماران -4

 دهي اطالعات آماری ثبت و گزارش -5

 ه های هدفبه گرو و پيشگيری از مصرف مواد اجتماعيسالمت رواني، آموزش اصول  -6

 های هدفآموزش و تسهيل دسترسي به وسايل كاهش آسيب برای گروه -7

 سالمت رواني، اجتماعي و اعتیادحوزه  هایها در برنامهچارچوب  فعالیت
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حوزه سالمت رواني،  ها در، چارچوب فعاليتهای اين حوزه امهبرنمنظور درك مناسب از در اين فصل به 

نگرش كلي را برای  ،اين چارچوب در زمينه راهكارهای ارائه خدمات. ذكر شده استاجتماعي و اعتياد 

 :مختلف اين چارچوب عبارتند از ایبخش ه. ايجاد مي كند مراقب سالمت خانوادهكارشناسان 

 و ارزيابي خانوارهدف  های شناسايي گروه -1

 برقراری ارتباط با گروه های هدف  -2

 انجام مداخالت الزم  -3

 پيگيری بيماران مراقبت و -4

 اعتيادو  اجتماعي ،سالمت روانيحوزه های پايش و ارزشيابي برنامه  -5

 

 : هدف و ارزيابي خانوار هایشناسايي گروه

 ،سالمت رواني يافته ادغام های گروه هدف در برنامه

 كارشناس مراقب سالمت خانوادهكه  و اعتياد اجتماعي

دسته از  شامل  چهار دارد عهده ه برا با آنها وظيفه كار 

 :هستند فرادا

-روان تاختالاليا مشكوك به افراد مبتال  .1

افراد در همچنين پزشكي، مصرف مواد و 

به طور )معرض خطر آسيب های اجتماعي

و جدایي، زندان  یاطالق خشونت و آزار در خانواده،  تحصيلاخراج از محل کار،  ترك  بيكاري،: مثال

 (ورشكستگي 

  .ا اشاره گرديدبه آنه افرادی كه در بند قبليانواده خ .2

 سالمت  برای كارشناس مراقبت جامعه گروه های در معرض خطر در  .3

 به مراكز سالمت شهری كه درخواست خدمات سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد دارندمراجعان ساير  .4

ارتباط  در زمان شناسايي جمعيت تحت پوشش، بايد ضمن برقراری كارشناس مراقب سالمت خانواده

 مصرف مواد و عوامل اختالالت روانپزشكي،گری غربال های ، با به كارگيری فرمای خانوارهامناسب با اعض

يا كارشناس سالمت روان  شناسايي و به پزشكرا در هر حيطه افراد مشكوك  ،اجتماعي های خطر آسيب

 . ارجاع دهد
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يت خاصي كه پذير تشكيل مي دهند كه به دليل وضعهای آسيب بخشي از جمعيت تحت پوشش را گروه

و مشكالت ، مصرف مواد پزشكياختالالت رواندارند بيشتر از ساير افراد جامعه در معرض خطر ابتال به  

اين افراد توجه ودقت شناسايي بايد نسبت به  كارشناس مراقب سالمت خانوادهلذا . قرار دارنداجتماعي 

 .يت قرار دهدآنها را در اولو ،بيشتری داشته باشد و در انجام مداخالت الزم

 :برقراری ارتباط با گروه های هدف 

بدون ارتباط مناسب، ساير . ها استگروهاين پس از شناسايي  های هدف اولين قدمبرقراری ارتباط با گروه

كارشناس در وهله اول . نخواهد رسيد، به نتيجه مطلوب كارشناس مراقب سالمت خانوادهاقدامات و خدمات 

گروه هدف را جلب كند تا بتواند از  ی محترمانه و صميمانه،بايد سعي كند با برخورد مراقب سالمت خانواده

مراجعه كنند، در مركز سالمت شهری مشاركت آنها در برنامه برخوردار شود و آنها را ترغيب كند كه به 

اری با تيم سالمت همك ،ند و تا بهبودی كاملعمل كن های درماني وی، به توصيهصورت ارجاع به پزشك

 . نمايند

 :هدفهای آموزش به گروه 

 ،يكي از مداخالت اثربخش برای گروه هدف، آموزش

و پيشگيری از  اجتماعي ،سالمت روانيحفظ و ارتقاء 

اين آموزش در قالب مشاوره . مي باشدمصرف مواد 

. شود م ميگروهي انجا هایچهره به چهره و آموزش

طور های ديگر اين كتاب به فصلموضوعات زير در 

مجزا و به تفصيل آمده است اما با توجه به اهميت 

. آموزش در ادامه مختصری به آن اشاره شده است

ده آنها امباحث عمده و مهم در آموزش بيماران و خانو

 :عبارتند از

  در معرض خطر  ، مصرف مواد وپزشكيمبتال به اختالل روانرفتار و برخورد صحيح با بيمار

 اجتماعي  مشكالت

 ان و افراد دارای مشكلت از بيمارمراقب  

  تداوم مراجعه به  مصرف داروها طبق دستور پزشك و عدم قطع خودسرانه دارو،)تداوم درمان

 ( در موعد مقررنان ارائه دهنده خدمت يا ساير كاركپزشك 
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ا با برای ارتقاء آگاهي عموم جامعه و آشنا نمودن آنه كارشناس مراقب سالمت خانوادهالزم است همچنين 

جلسات  و مشكالت اجتماعي  ، مصرف مواداختالالت روانهای پيشگيری و مقابله با  و روشسالمت اصول 

 :از جمله مباحثي كه در آموزش همگاني بايد به مردم ارائه شود عبارتند از.  گروهي برگزار كندآموزشي 

  اجتماعيو سالمت رواني اصول و مباني  

  مصرف موادو  پزشكي  ناختالالت رواعالئم و نشانه های  

  اجتماعي مشكالتو  پزشكي، مصرف مواد اختالالت روانعوامل مؤثر در بروز  

 و مشكالت اجتماعي  پزشكي، مصرف مواداختالالت روانهای پيشگيری از بروز روش 

 مشكالت اجتماعي پزشكي، مصرف مواد و كنترل و مديريتاختالالت روان های درمانراه 

 مديريت استرس، مديريت خشم، مقابله با خلق منفي، برقراری ارتباط مؤثر، )های زندگي مهارت

 ...(ريزی و مديريت زمان، تصميم گيری، حل اختالف وروشهای حل مسأله، برنامه

 های صحيح فرزند پروری  شيوه 

 هاترغيب مشاركت مردمي در برنامه 

 :الزممداخالت انجام  

را هدف  گروهكارشناس مراقب سالمت پس از آنكه 

شناسايي غربالگری  های  با استفاده از سؤاالت فرم

ارزيابي را جهت شناسايي شده  فردبايد  كرد،

و دريافت خدمات درماني تشخيص قطعي و بيشتر، 

يا  سالمت شهری وبه پزشك مركز بر حسب مورد 

ارجاع دهد و پس از بازگشت كارشناس سالمت روان 

خصات بيمار را ، مش(ارجاع خوردباز)بيمار از مركز 

های پزشك در فرم بر اساس تشخيص و توصيه

و  ، اختالالت مصرف مواداختالالت روانيآمار 

 .ثبت نمايد ارجاع و مراقبت بيمارانفرم ثبت مراجعات بيمار و فرم فرم پيگيری بيماران، ، مشكالت اجتماعي

-غربال و اعتياد اجتماعي ،مت روانيسال هایبرنامهحوزه در كارشناس مراقب سالمت  بر اين مبنا اساساً كار

در مواردی كارشناس بديهي است مداخالت درماني در اين زمينه مربوط به پزشكان و . گری و مراقبت است

-بايد در مورد اختالل روان كارشناس مراقب سالمت خانواده .خواهد بود( تحت نظر پزشك)سالمت روان 

به اين كتاب  5فصل  .اقدام به مراقبت نمايد ،تشخيص داده شده به وسيله پزشك پزشكي و مصرف موادِ

 ،، مصرف موادپزشكياختالالت روانموارد شايع  با مراقب سالمت خانوادهكارشناسان آشنايي منظور
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تواند به مطالب اين فصل مي .است يافتهاختصاص های آن، و عالئم و نشانهمشكالت اجتماعي  بعضي از

عالوه بر اين اقدامات، . گری و مراقبت دهدغربال نگرش مفيدی برای انجام مراقب سالمت خانوادهاسان كارشن

های فردی و گروهي و در قالب آموزش كارشناس مراقب سالمت خانوادههای هدف توسط هآموزش گرو

 .شمند استای ارز، مداخلهو اعتياد اجتماعي ،سالمت رواني هایترغيب مشاركت مردمي در برنامه

 :پیگیری بیمارانمراقبت و 

شناختي و يا مداخالت روان شروع دوره درمان توسط پزشكافراد دارای مشكل و پس از شناسايي بيماران و 

تحت درمان را مورد پيگيری و افراد بايد  كارشناس مراقب سالمت خانواده، توسط كارشناس سالمت روان

 : جنبه های زير بررسي كندمراقبت قرار دهد و وضعيت آنها  را از 

  در موعد تعيين شده و يا كارشناس سالمت روان مراجعه به پزشك استمرار درمان و 

   دارو بدون نظر پزشك عدم قطع پيگيری و 

  روند بيماری از نظر بهبود يا وخامت 

  ابتالء به اختالل توأم 

وضعيت آنها را از نظر اطمينان  بايد كارشناس مراقب سالمت خانواده ،در خصوص بيماران بهبود يافته

  .تحت مراقبت قرار دهديافتن از عدم عود بيماری 

 :و اعتیاد اجتماعي ،رواني های حوزه سالمتپايش و ارزشیابي برنامه

 ،سالمت روانيمركز بهداشت شهرستان، مركز بهداشت استان، ستاد كشوری )باالتر خدمات كاركنان سطوح 

مربوط را در تمام جنبه های  مراقب سالمت خانواده انكارشناسارت و عملكرد دانش، مه( و اعتياد اجتماعي

-نيز مي كارشناس مراقب سالمت خانوادهعالوه بر اين . دهندميمورد پايش و ارزشيابي قرار به وظائفش 

ر مورد پايش و ارزشيابي قرا و اعتياد اجتماعي ،سالمت روانيهای در زمينه برنامهرا تواند عملكرد خود 

های مباحث برنامهآشنايي با از نظر  كارشناس مراقب سالمت خانوادهالزم است سطح آگاهي و دانش  .دهد

چنين نحوه مه. سنجيده شود، مراحل اجرای برنامه و متون آموزشي و اعتياد اجتماعي ،سالمت رواني

ت بيماريابي مورد كيفييت و كمّهدف و ی هاگروه با كارشناس مراقب سالمت خانوادهبرقراری ارتباط 

دهد اعم از انجام مي كارشناس مراقب سالمت خانوادهعالوه براين بايد مداخالتي كه . ارزيابي قرار گيرد

و افراد دارای مشكل  دهي آمار بيمارانآموزش، ارجاع بيماران، پيگيری و مراقبت بيماران و ثبت و گزارش

بايد جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و انجام  كارشناس مراقب سالمت خانوادهبنابراين . بررسي شود
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هايش را به های خود به سؤاالت فرم پايش و نظارت دقت و توجه كافي را داشته باشد و فعاليتمسئوليت

نحوی به انجام برساند كه در زمان پايش توسط سطوح باالتر، كارها به صورت منسجم، منظم و با روال 

 .گويي به ناظرين را داشته باشد ادگي كافي برای پاسخصحيح به انجام رسيده باشد و آم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالصه فصل                                                        

 تأمين، حفظ و ارتقاء : ت ازهای حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد عبارت اساهداف برنامه

و  ه اختالالت روانپزشكي، مصرف موادسالمت رواني، اجتماعي جامعه، پيشگيری از ابتال ب

 ناشي از آنها،  هایكاهش آسيبدرمان و مشكالت اجتماعي، 

 و  اجتماعي ،سالمت رواني های حوزهوظائف كارشناسان مراقب سالمت خانواده در برنامه

بيماريابي، ارجاع بيماران، پيگيری و مراقبت بيماران، آموزش به بيماران  :عبارت است از اعتياد

 دهي آمارو خانواده آنها و عموم جامعه، ثبت و گزارش

 جمعيت عمومي،  های حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد شاملهای هدف در برنامهگروه

مصرف مواد، افراد  پزشكي وافراد مبتال به اختالل روان های جمعيتي در معرض خطر،گروه

 . مي باشد آنهاهای مشكالت اجتماعي و خانواده دارای 

  به منظور آموزش جمعيت تحت پوشش، كارشناس مراقب سالمت خانواده مردم را با اصول

كند و مشكالت اجتماعي آشنا ميمصرف مواد پيشگيری از های اجتماعي و روش ،سالمت رواني

جلب يا مشكل درماني در مواقع بروز اختالل  ،جعه به مراكز بهداشتيو مشاركت آنها را برای مرا

 .نمايدمي

 وی را به  يا افراد در معرض خطر پس از شناسايي بيمار كارشناس مراقب سالمت خانواده

های درماني پس از تشخيص پزشك و ارائه توصيه دهد وارجاع ميسالمت شهری پزشك مركز 

 های مربوطه ثبت ميوضعيت بيمار را در فرم مت خانواده، كارشناس مراقب سالتوسط پزشك

 .دهد پيگيری قرار ميمراقبت و را تحت  كند و وضعيت او

 



  بسته آموزشی ويژه كارشناسان مراقب سالمت خانواده
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 تمرين خارج از كالس

 را ذكر كنيدو اعتياد  وزه سالمت رواني، اجتماعيهای حاهداف كلي واختصاصي برنامه. 

  سالمت رواني،  های حوزهرا در برنامه كارشناس مراقب سالمت خانوادهشرح وظائف

 .اجتماعي و اعتياد توضيح دهيد

 های حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد شامل چه مواردی نامهها در برچارچوب فعاليت

 .خالصه توضيح دهيد است؟ راجع به هركدام به طور

 

 

 تمرين در كالس درس

 های مناسب در فهرستي از فعاليت ر،با نظر خواهي از حاضرين در كالس و به روش بارش افكا

را متناسب با شرح وظائف  دهای حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياچارچوب برنامه

 .تهيه كنيد  كارشناس مراقب سالمت خانواده

 يك از شرح وظائف كارشناس مراقب سالمت  از شركت كنندگان كالس بخواهيد در مورد هر

 . اند را بيان كنندخانواده، يك مثال عملي كه تا كنون انجام داده

 


