تشریح استانداردهای
الزمدراجرای برنامه
«هرخانه یک پایگاه سالمت»

سفیر
سالمتیباشیم
هادی زمردی نیت
مدیرمرکزآمـوزش بهورزی
دانشگاه علومپزشیک مشهد
زهرا فرزادی فر
مربی مرکزآموزش بهورزی
دانشگاه علومپزشیک مشهد

اهداف آموزشی
انتظارمی رودخوانندگان محترمپس ازمطالعه این مقاله:
بامفاهیم،اهداف وفرآیندهای برنامه«هرخانه یک پایگاه سالمت»آشناشوند.
الزامهاواستانداردهای برنامه هرخانه یک پایگاه سالمت را بیان کنند.
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مقدمـه
ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻖ و ﻣﺴؤولیتی ﻫﻤﮕﺎنی اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫمگان ﻣﺤﻘـﻖ نمیﺷـﻮد.

ارﺗﻘـﺎی ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی

ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ارﺗﻘﺎی
ﺳﻼﻣﺖ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻗﺎدرﺳﺎزی اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ها اﺳت .اگرچه
تمامی دولت ها ،موظف هستند که با توسعه

تعریف مفاهیم
سفیر سالمت خانواده

متقاضی سفیر سالمت خانواده یکی از اعضای خانواده است
(ترجیحا ً خانم) که :متأهل یا دارای سن بیشتر از  18سال است
و حداقل  8کالس سواد خواندن و نوشتن دارد و دارای نفوذ بر
اعضای خانواده بوده و در دوره هــای آمــوزش حضوری و مجازی

تعیین شده در سه حیطه :پیشگیری و ارتقای سالمت ،درمان های

اولیه و توانبخشی ،مسؤولیت مشارکت در مراقبت از سالمت
خود و خانواده را به عهده می گیرد.

سیاست های حامی سالمت امکان زندگی در

رابط سالمت محله

کنند ولی در واقــع ،سالمت محصول مشترک

منطقه زندگی خود فردی خوشنام و دارای نفوذ بوده و  40خانواده

محیط سالم را بــرای همه شــهــرونــدان فراهم

دولــت هــا ،ملت ها و ب ــازار اســت .همچنین با
تــوجــه بــه سیاستهای ابــاغــی از ســوی مقام

معظم رهبری و نظر به فشار مالی روز افزون بر

رابــط سالمت باید فعال ،مقیم و ماندگار در محله باشد و در

را تحت پوشش قرار دهد .رابط سالمت محله در سه حیطه کلی:
پیشگیری و ارتقای سالمت ،درمانهای اولیه و توانبخشی به
روش گروهی آموزش دیده است.

بخش سالمت به دلیل افزایش میانگین سنی

اﻫﺪاف کلی

اجتماعی بــر ســامــت و سبک زنــدگــی مــردم؛

ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد و ﻫﻤﻴﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ جمعی

جمعیت و تغییر بار بیماریها و تأثیر عوامل

الزم است که :مردم کنترل بیشتری بر سالمت
خود داشته باشند .اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ

ﺑﺮای ﺧﻮد ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻋﻤﻠﻜﺮدی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و
آﻣﻮختنی اﺳـﺖ ﻛـﻪ می تواند ﺑـﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت

و ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮد جسمی ،روان ــی ،اﺟﺘﻤﺎعـــی و
ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن در ﺗﻤـﺎمی دورانﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی
زﻧﺪگی استفاده شود.

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗأﻣﻴﻦ ،ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ «ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه سالمت» در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻳﺮ

در خانه بهداشت اﺟﺮا میﺷﻮد:

1 .ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
2 .ﺗﺮﺑﻴﺖ راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻪ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎصی

1 .ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده

2 .ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﻚ راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  40ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
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ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ،آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده

فراخوان ثبت نام سفیر سالمت

نداشتن شرایط برای سفیر سالمت خانواده

خیر

آیا شرایط احراز را دارد؟
بله

شرایط

•متقاضی بودن
•ترجیحا خانم

فراگیری محتواهای آموزشی به صورت فردی و گروهی

•باهوش

•نفوذ بر اعضای خانواده
•ماندگاری در خانواده

•سن بیشتر از 18سال یا تأهل

ثبت درسامانه هایالکترونیک سالمت به عنوان سفیرسالمتخانواده

•داشتن حداقل  8کالس تحصیالت

انجام وظایف به عنوان سفیر سالمت خانواده

ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ،آﻣﻮزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻪ

تداوم فعالیت به عنوان سفیر سالمت خانواده

خیر

فراخوان ثبت نام رابط سالمت
آیا شرایط احراز را دارد؟

شرایط

بله

•متقاضی بودن
•ترجیحا خانم
•باهوش

•خوشنامی و نفوذ درمحله

آموزش دوره های مقدماتی وتکمیلی رابط سالمت به صورت گروهی

•ماندگاری درمحله

•فعال بودن به عنوان سفیرسالمت خانوار

ثبت به عنوان رابط سالمت محله

•فراگیری برنامه هایآموزشیپیش بینیشده

انجام وظایف به عنوان رابط سالمت محله برای  40خانوار

ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه برای شخص
حقیقی وحقوقی در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮر

»ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴأت اﻣﻨﺎی ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ

•ﺷﻮرای اﺳﻼمی روستا در راستایﺣﻤﺎﻳﺖ ازﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ

(ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎنﻫﺎی

یک ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ فعالیتهای زیر را انجام می دهد:
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»آﺷﻨﺎیـــی کلی ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی اصلی و اﻫﻤﻴﺖ آنﻫﺎ
اوﻟﻴﻪ ،ﺗﻮانبخشی)

»آﻣﻮزش درﺑﺎره ﺿﺮورت و ﭼﮕﻮنــگــی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ یک ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

•ﻣﻌﻠﻤان روﺳﺘﺎ در راستای ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده فعالیتهای زیر را انجام می دهند:

ﺳﻼﻣﺖ (ماهانه)

»اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ

داﻧﺶ وﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﺮای ﺑﻬﻮرز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد:

»ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴأت اﻣﻨﺎی ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎزسنجی ،آﺷـﻨﺎیــی و ﻣﻬـﺎرت ﺑﺮﻗـﺮاری

ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎنﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ،ﺗﻮانبخشی

آﺷﻨﺎیی و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ و ﻛـﺎرﺑﺮدی در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ،

»آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی اصلی :ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی و
»آﻣﻮزش درﺑﺎره ﺿﺮورت و ﭼﮕﻮنــگــی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻬﻮرزﻣﺮد /ﺑﻬﻮرز زن درﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
براساس ﮔﺮوه ﻫﺪف
•برای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:

ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺘﺮاﺗﮋیک ،ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ،

آﺷﻨﺎیــی و ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗـﺮاری ارﺗﺒـﺎط ،آﺷـﻨﺎیــی و ﻣﻬـﺎرت

ارزﺷﻴﺎبی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻣﺒﺎنی

و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ یک ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺧﻮد (ﺷﻴﻮهﻫـﺎی ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی و ارﺗﻘـﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎنﻫﺎی

اوﻟﻴﻪ ،ﺗﻮانبخشی) ،ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﮔﺮوهی

»ﻫﻤﻜــــــــﺎری در ﺑﺮﮔــــــــﺰاری ﭘــــــﻮﻳﺶﻫــــــﺎی آﻣﻮزشــــی و

دورهﻫﺎی آﻣﻮزشی درﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ یک ﭘﺎﻳﮕﺎه

ﺳﻼﻣﺖ (ماهانه)

ﺧﻮدﻣﺮاقبتی در اﻓﺴﺮدگی ،ساﻟﻤﻨﺪی ﺳﺎﻟﻢ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺪنی،

اﻃﻼع رﺳﺎن ــی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /راﺑﻂ

 .1ﺣﻴﻄﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی

»ﺑﺮرسی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ یک

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ ،نمک ،روﻏﻦ و ﭼﺮبی ،دوری از ﺳﻴﮕﺎر

اﻃﻼﻋﺎت آن هــا در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎی ﭘﺮوﻧـﺪه اﻟﻜﺘﺮونــیــک

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﻳﺎ ،روش ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ

ﻓـﺮد واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳــﻔﻴﺮ ﺳــﻼﻣﺖ ﺧــﺎﻧﻮاده و ﺛﺒــﺖ
ﺳـﻼﻣﺖ (مستمر)

و ﻗﻠﻴﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ،آﻣﺎدگ ــی ﺧﺎﻧﻮاده در
 .2ﺣﻴﻄﻪ درﻣﺎنﻫﺎی اوﻟﻴﻪ

»ﺷﻨﺎﺳﺎیــی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای

ﻛﻤﻚ ﺧﻮاهی از اورژاﻧﺲ  ،115سوختگی ،ﺗﺮوﻣﺎ ،ﻛﻨﺘﺮل

راﺑﻂ (مستمر)

درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ،اﺣﻴﺎی قلبی ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﺳﺖ ،ﺳﺮدرد

ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ها ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ

»ﻧــﻈـــﺎرت ﺑـــﺮ اﻃـــﻼﻋــﺎت ﺛـﺒــﺖ ﺷـــﺪه در اﻳـﻨـﺘــﺮﻓــﻴــﺲ
(نرم افزار  )GAPیا هر نرم افزار دیگر مورد استفاده در
دانشگاه مربوط

•برای ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ:

ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺧﺎرجی ،ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ (،)CO

ﻧﺎﮔﻬﺎنی ،ﻛﻢ آبی ﺑﺪن و ﺗﻨﻈﻴﻢ آب و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖﻫﺎ
 .3ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻮانبخشی

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ازﻣﺸﻜﻼت اسکلتی ﻋﻀﻼنی ،آﻣﻮزشﺣﺮﻛﺖ در
اﻓﺮاد دارای ﻧﺎﺗﻮانی ﻧﺎشی از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺨﺎعی ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از

»ﺑـﺮﮔـﺰاری آﻣــﻮزشﻫﺎی ﻓــﺮدی و ﮔــﺮوه ﺑــﺮای ﺳــﻔـﻴــﺮان

ﭘﺎی دﻳﺎبتی ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

اصلی (هفتگی)

ﮔﺰارشﻫﺎ وﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﻪ یک ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ

ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و رابطان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی

»ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای

•ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻔﻴﺮانﺳﻼﻣﺖ

»ﺑﺮرسی و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

»ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﻴﺮﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ شکل تجمعی

»ارزﺷﻴﺎبی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده /رابطان

»ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎل (ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻣﺎه

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان راﺑـﻂ ﺳﻼﻣﺖ (مستمر)

ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و رابطان ﺳﻼﻣﺖ (ماهانه)

ﺧﺎﻧﻮار و رابطان ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻪ

»درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ
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در آﻣﻮزشﻫﺎی ﮔﺮوهی ﻛـﻪ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧـﻪ

درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺎی

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ)

نمونه ﭘﻴﺎمهــای آﻣﻮزشــی که بهورز می تواند برای جذب

ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑﺮﮔـﺰار میﺷﻮد ،ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی
»درﺻﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎل
»ﺗﻌﺪاد راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻪ

دﻳﺎبتی ﻣﺮاﺟﻌﻪ کردهاند.

ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از آن استفاده کند.

•ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

»ﺗﻌﺪاد راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻌﺎل

•ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﻣﺎنﻫﺎی اوﻟﻴﻪ مــیﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺎن اﻋﻀﺎی

»درﺻﺪ راﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻌﺎل

•ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزشی ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﺷﺮاﻳﻂ اورژاﻧﺲ ﻧﺠﺎت دﻫﻴﺪ.

(ﺳﻔﻴﺮﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده)

•ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  8ﻛﻼس ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزشــی راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی

میﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎیی ﻛـﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ،

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎنی را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

•ﺑﺎﻳﺎدﮔﻴﺮی راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮدﻣﺮاقبتی در ﻧﺎﺧﻮشیﻫﺎیﺟﺰیی،

ﺧﻮدﻣﺮاقبتی ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺗﺮکیبی از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﮔﺎهی و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮارد

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﮔﺎهی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺖ.

دو نمونه از شاخصها جهت آشنایی به شرح زیر است:

ﺧﻮدﻣﺮاقبتی در اﻓﺴﺮدگی

نتیجه گیری
باید  20میلیون نفر در خانههای مردم به عنوان سفیران
سالمت در حلقه اول فرآیند خدمات با سیستم سالمت

ﺷﺎﺧﺺ :درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دارای ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ

کشور مرتبط شوند .بهطوریکه قبل از خانه بهداشت و

ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کردهاند.

نظام شبکه اضافه کرده و در خانواده تعریف شود ،یعنی به

ﻋﻼﻳﻢ اﻓﺴﺮدگی ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺳـﻼﻣﺖ /ﻣﺮاﻛـﺰﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎی دﻳﺎبتی

ﺷﺎﺧﺺ :درﺻﺪ آﮔﺎهی ﺳﻔﻴﺮان ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮنگی
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺑﺮوز زﺧﻢ ﭘﺎی دﻳﺎبتی

پایگاه سالمت ،یک سطح جدید بدون خرج و هزینه به
جای اینکه اولین سطح تماس خانه های بهداشت یا پایگاه

سالمت باشد ،اولین تماس در خانه توسط فردی آموزش دیده

به عنوان حلقه اتصال خانواده و جامعه تعریف شود.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

•رفیعیﻓﺮ ﺷﻬﺮام و ﻫﻤﻜﺎران .الزامات و استانداردهای هر خانه یک پایگاه سالمت ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰشکی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
مرکز مدیریت شبکه ،دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ناشر :تندیس.1398 ،

•رفیعیﻓﺮ ﺷﻬﺮام و ﻫﻤﻜﺎران .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎزسنجی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰشکی ،ﻧﺎﺷـﺮ :ﺗﻨﺪﻳﺲ1395 .
•رفیعیﻓﺮ ﺷﻬﺮام و ﻫﻤﻜﺎران .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ملی ﺧﻮدﻣﺮاقبتی ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰشکی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،دﻓﺘﺮ
آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﺠﺴﻤﻪ1394.

•رفیعیﻓﺮ ﺷﻬﺮام و ﻫﻤﻜﺎران .راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺮاقبتی (وﻳﮋه ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ،،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰشکی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﻬﺮ راوش1393.

•رفیعیﻓﺮ ﺷﻬﺮام و ﻫﻤﻜﺎران .ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮدﻣﺮاقبتی ،ﻫﻤﻴﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ جمعی ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰشکی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﻬﺮﻣﺘﻴﻦ1393.

•رفیعیﻓﺮ ﺷﻬﺮام و ﻫﻤﻜﺎران .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ مبتنی ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻣﻊ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰشکی،
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻧﺎﺷﺮ :ﺗﻨﺪﻳﺲ1384.،

به این موضوع امتیازدهید (1تا .)100کدموضوع  10822پیامک  .3000727310001نحوه امتیازدهی :امتیازــ شماره مقاله .مثال :اگرامتیازشما 80باشد () 10822 - 80
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