




یهمگانمسئولیتیوحقسالمتبهداشتجهانیسازماننظراز

نمیمحققسالمتبرایهمهتالشباجزهمهبرایسالمتاست

.شود



جامعهسمتبهبایدناگزیرسالمتبرموثراجتماعیهایمولفهبهتوجهباامروزه

.برویمپییشپزشکیعلومخدماتکردنمحوری

هارائنظامدرسالمتپایگاهیکخانههر»برنامهادغامکهاستخرسندیجای

.بودخواهدکشورملیبزرگاقدامیکعنوانبهخدمات

اطارتبکهباشیمداشتهخانوارسالمتسفیرنفرمیلیون40قراراستآیندهدر

مابزاراتریناصلیکشورسالمتنظامماندگاریدرونداشتهدولتبامستقیمی

.باشند



جدیدیسطحیکبهداشتپایگاهوبهداشتخانهازقبلبایستی

.رددگتعریفخانوادهدروکردهاضافهشبکهنظامبهخرجبدون

ودرمانیاولیههایمراقبت،پیشگیریرویمدلایندر

.شدخواهدکارتوانبخشی

هگفتبهواستشدهاجرادانشگاه3دربرنامهاینآزمایشیدوره

.استجهانیالگوییکبهداشتجهانیسازمانکلمدیر



ورابطعنوانبهسالمتپایگاهیکخانههرطرحدرسالمتسفیران

بتمراقاولیهسطحودارندفعالیتهاخانوادهدرمااصلینیروی

سطح،اکنونکردیمتعریفخانوادهسطحازرابهداشتیهای

دهخانواازبهداشتهایخانهجایبهبهداشتیاولیههایمراقبت

.شودمیآغاز



گسترشدنبالبهپیشگفتمواردبرمبتنیسالمتپایگاهیکخانههرایده

خانهتمامیدرسالمتارتقایوحفظتامین،عرصهدرمردمآگاهانهمشارکت

.استکشورهای

موزشآخانوادهسالمتسفیرعنوانبهنفریکخانوادههردربرنامهایندر

.شودمیتوانمندجامعهوخانوادهخود،ازمراقبتبرایودیده

ردسالمتتیمتوسطخانوادهسالمتسفیرانسازیتوانمندوآموزش

.گیردمیصورتسالمتخدماتارائهواحدهای



واژه شناسی و تعریف مفاهیم



دارییاومتاهلکه(خانمترجیحاً)استخانوادهیکازهوشبافردی

وداشتهنوشتنوخواندنسوادکالس8حداقلباوسال18ازبیشترسن

مجازییاوحضوریآموزشایدورهدروبودهخانوادهبرنفوذدارای

وانبخشیتواولیه،درمانهایسالمت،ارتقایوپیشگیریکلیحیطهسهدر

بهرادهوخانواسالمتخودازمراقبتدرمشارکتمسئولیتونمودهشرکت

.بگیردعهده



سفیروخانوار40وباشدنامخوشکهمحلهدرمقیموفعالسالمتسفیر

تقایاروپیشگیریکلیحیطهسهدرودهدقرارپوششتحتراسالمت

شارکتممسئولیتونمودهشرکتتوانبخشیواولیه،درمانهایسالمت،

.بگیردعهدهبهراوخانوادهخودسالمتازمراقبتدر



دهخانواوخودبرایمردمکههدفداروآگاهانهاکتسابیاعمالیشامل

...بمانندتندرستتادهندمیانجامشان



المتسارتقایوحفظتامین،برایجامعهوخانوادهفرد،سازیتوانمند

جمعیمشارکتوهمیاریوخودازمراقبتدر



خانوادهسالمتسفیرتربیت

محلهسالمترابطتربیت

دانشجوآموزش



خانوادههرازایبهخانوادهسالمتسفیریکتربیت

خانوادهسالمتسفیر40هرازایبهرابطیکتربیت

خانواده10هرازایبهدانشجویکتربیت



جلب حمایت همه جانبه

آموزش و توانمندسازی

ظرفیت سازی

اطالع رسانی مبتنی بر فناوریIT ،e-Health ،m-Health  ،

اپلیکیشن، سامانه زندگی /اینترفیس

بازاریابی اجتماعی

پایش و ارزشیابی



ابطرومسئولحضوربا)بخشیدرونآموزشیکمیتهتشکیل

ویاجتماعمعاونترابطهمکارشهرستان،بهداشتمرکزعمومی

(امروزجلسهدرکنندهشرکتافراد

کههاییشهرستانسطحدر)بخشیبرونآموزشیکمیتهتشکیل

زامیالآموزشیمعاونینباجلسهدارندپزشکیعلومدانشکده

.(است



متسالخصوصیبخشخیرین،مانندبرنامهحامیانشناسایی

...،سمن هامحور،

تشکل،اسالمیشوراهایبابخشیبرونتوجیهیکمیتهتشکیل

ومساجدامنایهیاتها،NGOپرورش،وآموزشمردمی،های

(مردمیتشکلهایسایرمحله،

و...



یسازماندرونذینفعانبرایبرنامهخصوصدر(مجازی)آموزشیدورهبرگزاری

(سالمتتیماعضایکلیه)برنامه

سالمتسفیرنامثبتفراخوان

خانوارسالمتسفیرانبهگروهیوفردیصورتبهآموزشیمحتواهایآموزش،

دانشجویانومحلهرابطین

ی،مردمهایتشکلاسالمی،شوراهایبابخشیبرونآموزشیجلساتتشکیل

(مردمیتشکلهایسایرمحله،ومساجدامنایهیاتها،NGOپرورش،وآموزش



 سالمتتقویت مهارتها و بسیج منابع و مشارکت محیط های حامی

 محالتبهره گیری از کانون سالمت

تی  بهره گیری از رابطین سالمت ادارات در راستای برنامه خودمراقب

سازمانی

 بهره گیری از ظرفیت طالب و...

  بهره گیری از ظرفیت معلمان

 اعتبارتامین

و...



 ر شبکه مسئولین روابط عمومی د)تشکیل جلسه با روابط عمومی دانشگاه و

(های بهداشت و درمان شهرستان

 محلیتشکیل جلسه با اصحاب رسانه و صدا و سیمای

 سازمانهاتشکیل جلسه با مسئولین روابط عمومی سایر

 برگزاری پویش های خودمراقبتی

و...



تحلیل مخاطبین

(شناسایی رقبا و شرکاتی برنامه)تحلیل بازار

 کانالتحلیل

و...



ارسال نحوه پایش از برنامه برای اعضای تیم سالمت

نظارت از نحوه برگزاری آموزش های درون سازمانی

نظارت از نحوه برگزاری آموزش های برون سازمانی

 متسالنظارت از نحوه برگزاری آموزش های ویژه رابطین و سفیران



خدماتجامعمراکزسطوحکلیهدربرنامهاجراینحوهازپایش

تابعهشهرستانهایسالمت

سیبسامانهدراطالعاتثبتنحوهبرنظارت

داماتاقبهترینثبتوجاریاقداماتسازیمستندنحوهبرنظارت

ونامهبراستقراربرایماهانهمستمرجلسه هایبرگزاریبرنظارت

آنپیشرفتگزارش گیری

برنامه2و1هایفرمصحیحتکمیلارسالبرنظارت



فرایند انتخاب، آموزش و فعالیت سفیر سالمت خانواده





محلهفرایند انتخاب، آموزش و فعالیت رابط سالمت 





فرایند اجرایی آموزش دانشجو



و باالتر6دانشجویان پزشکی ترم 



پوششتحتخانوارهای:هدفگروه

مرکزسالمت،خدماتارائهواحدهای:خدماتارایهسطح

هخانسالمت،پایگاهروستاییوشهرسیسالمتجامعخدمات

بهداشت

مراقبکاردان/کارشناسخانواده،پزشک:خدمتدهندهارائه

هایتهرش،دانشجویانسالمتتیماعضایدیگروبهورز،سالمت،

پزشکیمرتبط



:  پزشکان خانواده

سالمتارتقایهایشیوه)خودازمراقبتوبرنامهمفاهیمومبانیباآشنایی

(آناجراینتایجوضرورتوتوانبخشیواولیهدرمانهایپیشگیری،و

سازیتوانمندمدلاجراینحوه

گروهیوفردیخودمراقبتیفرایندمدیریتنحوه

و...



سالمتارتقایهایشیوه)خودازمراقبتوبرنامهمفاهیمومبانیباآشنایی

(آناجراینتایجوضرورتوتوانبخشیواولیهدرمانهایپیشگیری،و

گروهیکارانجاممهارت

پوششتحتافرادآموزشمهارت

سالمتآموزشهایبرنامهارزشیابیمهارت

و...



سالمتارتقایهایشیوه)خودازمراقبتوبرنامهمفاهیمومبانیباآشنایی

(آناجراینتایجوضرورتوتوانبخشیواولیهدرمانهایپیشگیری،و

گروهیکارانجاممهارت

و...



زایکهربرایهاآموزشتنوعوبرنامهشروعزماناهمیتدلیلبه

وهبرناممفاهیمومبانیباآشناییمباحثخدمت،کنندگانارایه

اولیهدرمانهایپیشگیری،وسالمتارتقایهایشیوه)خودازمراقبت

درمشترکصورتبهکه(آناجراینتایجوضرورتوتوانبخشیو

قراربرنامهاولویتدرباشدمییکسانخدمتکنندگانارائهکلیه

.شدخواهداجرازمانمروربههاآموزشبقیهوگیرد



ازوابالغصورتبهخودازمراقبتوبرنامهمفاهیمومبانیمبحث-

مطالعهتجهسالمتجامعخدماتمراکزکلیهبهکتبیمکاتبهطریق

9تا4صفحات).گرددارسالبرنامهدردخیلخدمتکنندگانارائه

(15تا3شمارهاسالیدهاییادستورالعمل



واولیهدرمانهایسالمت،ارتقایهایشیوه)خودازمراقبتمباحث

دهشذکرهایدورهشاملکه(آناجراینتایجوضرورتوتوانبخشی

آموزشومطالعهجهتنیزباشدمیدستورالعمل32صفحهدر

.گرددابالغخدمتکنندگانارائه



:ذیل استموارد نام دوره ها مباحث مراقبت از خود شامل 



















































ارتقاءوآموزشکارشناسانخانواده،پزشکانشامل

،متسالتیماعضایدیگروبهورزان،سالمت،سالمت،مراقبین

محله،رابطمتقاضیانوخانوادهسالمتسفیرمتقاضیان

پزشکیرشتهدانشجویان





(روستا)فعالیتهای در نظر گرفته شده برای سطح جامعه 





فعالیتهای در نظر گرفته شده برای سطح شهر





شرح وظایف سطح خانه بهداشت























اشدبمیمنوالهمینبهنیزسالمتخدماتجامعمراکزسطحدر

والزاماتدستورالعملازنیزشهرستانسطحدروظایفسطح

.شودوانده.خاستانداردها



دخیلخدمتکنندگانارائهکلیهمطالعهموردبایدمباحثکلیه

.گیردقراربرنامهدر

مخاطبگروهبهبهداشتخانهسطحدرمباحثکلیهآموزش

حترممهمکارانعهدهبرسالمترابطینوخانوارسالمتسفیران

باشدمیبهورز



سفیرانمخاطبگروهبهخدماتارائهسطوحبقیهدرآموزش

صیتخصآموزشیمباحثاساسبرسالمترابطینوخانوارسالمت

.باشدمیگروههرتخصصیهمکارانعهدهبر



عاتضایدرحرکتآموزشاستفراغ،واسهالقلبی،احیایمبحث

ردسردصحیح،نشستنروشسینه،قفسهدردتروما،نخاعی،

،115اورژانسازخواهیکمکبدنی،فعالیتسوختگی،ناگهانی،

دیابتیپایازمراقبتخونریزی،کنترل



وکلتیاسمشکالتازپیشگیریسالمندان،سقوطازپیشگیری

115اورژانسازخواهیکمکسالم،سالمندیعضالنی،



افسردگیدرخودمراقبتی



روغنوقندنمکمصرفکاهش



سالمت دهان و دندان



سمومیتمقلیان،وسیگارازدوریبالیا،بامقابلهدرخانوارآمادگی

کربنمونوکسیدبا



موزشآوگردداقدامتحصیلیسالابتدایدرنیزدانشجویانگروهبهآموزش

.باشدمیشهرستانسطحدرتخصصیهایگروهعهدهبهدانشجویانبه

امهبرنشهرستانیرابطینصالحدیدبهبنادیدهآموزشدانشجویان-ح

تاریخپ59664/05/99/6شمارهنامهپیروشدهمعرفیمحترمکارشناسان)

وسالمتسفیرانآموزشجهتسالمتجامعخدماتمراکزبه(21/4/99

.گرددمیمعرفیرابطین



تجمعیصورتبهخانوارسالمتسفیرانتعداد

سالمتسفیردارایخانوارهایدرصد

فعالسالمتسفیرانتعداد

فعالسالمتسفیراندرصد

محلهسالمترابطتعداد

فعالمحلهسالمترابطتعداد

فعالمحلهسالمترابطدرصد



برخانوارسالمتسفیرانازپرسشباآموزشیمحتواهایبامرتبطهایشاخص

استپذیرامکاندستورالعمل37تا33صفحههایشاخصاساس



اکنونتکهخانواریسالمتسفیرانازمیتوانمحلهرابطانتخابیاوآموزشجهت

خودمراقبتیکتابهای)4و3و2و1خودمراقبتیهایبستهیاواندشدهشناسایی

را(جیخطرسنوسالمزندگیسبکبارداری،هفتهبههفتهوجزئیهایناخوشیدر

.نمودانتخابانددیدهآموزشیاودریافت



سطحمحلهسالمترابطوسالمتسفیرماهانهثبت1شمارههایفرمتوسطارزیابی

رابطارزیابی2شمارهفرمو)ضمیمهغیرضمیمه(سالمتپایگاه/بهداشتخانه

ماهانهصورتبه)ضمیمهغیرضمیمه(سالمتپایگاه/بهداشتخانهسطحمحلهسالمت

وتجمعیصورتبهآمار)(دستورالعمل45تا42صفحات).گرددمیارسالوتکمیل

نمیظورمنقلببرنامهدرسالمتسفیرانتعدادوگرددمنظورصفربرنامهابتدایاز

(.گردد



.مورد انتظار می باشدپایان شهریور ماهارسال اولین آمار در 



هایهبستاساسبرفعالمحلهرابطینوسالمتسفیرانآموزش

2و1خودمراقبتیهایبستهلزوماولیباشدمیآموزشیجدید

.شودنمیحذف4و3و



1-هرستانشمنتخبرابطینحضورباشهرستانیجلسهتشکیل

شمارهنامهپیروشدهمعرفیمحترمکارشناسان)

نحوهخصوصدر(21/4/99تاریخپ59664/05/99/6

برنامهاجرای



2-بهداشتمرکزرئیسوشبکهمدیریتحضورباجلسهتشکیل

ردوبرنامهاختصاصیوکلیاهدافمعرفیهدفباشهرستان

:شاملکهبرنامهازپایشونظارتاجرا،ازحمایتراستای

دستورالعمل4صفحه)برنامهکلیاتازمختصریبیان-الف

(متسالپایگاهیکخانههربرنامهادغاماستانداردهایوالزامات



3-وشتبهدامرکزرئیسحضوربابخشیبینجلسهتشکیل

بارزهمواحدهایشامل)شهرستانکارشناسیهایگروهمسئولین

وننوجواناجوانان،سالمتواحدخانواده،بهداشتها،بیماریبا

ارتقایوآموزشسالمت،ارتقایوشبکهتوسعهواحدمدارس،

(آمارواحدودندانودهانواحددارویی،واحدسالمت،



4-وشتبهدامرکزرئیسحضوربابخشیبینجلسهتشکیل

بارزهمواحدهایشامل)شهرستانکارشناسیهایگروهمسئولین

وننوجواناجوانان،سالمتواحدخانواده،بهداشتها،بیماریبا

ارتقایوآموزشسالمت،ارتقایوشبکهتوسعهواحدمدارس،

(آمارواحدودندانودهانواحددارویی،واحدسالمت،








