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سفیر
سالمتی باشیم

هادی زمردی نیت
مدیرمرکزآمـوزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشیک مشهد

زهرا فرزادی فر
مربی مرکزآموزش بهورزی 
دانشگاه علوم پزشیک مشهد

   اهداف آموزشی        

انتظارمی رودخوانندگان محترم پس ازمطالعه این مقاله:

بامفاهیم،اهداف وفرآیندهای برنامه»هرخانه یک پایگاه سالمت«آشناشوند.

الزام هاواستانداردهای برنامه هرخانه یک پایگاه سالمت را بیان کنند.

تشریح استانداردهای
 الزم دراجرای برنامه
»هرخانه یک پایگاه سالمت«
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مقدمـه

سالمت حق و مسؤولیتی همگانی است و سالمت 

برای همه جز با تالش همگان محقـق نمیشـود. 

توانمندسازی  نيازمند  عادالنـه سـالمت  ارتقـای 

از  مراقبت  در  مشاركت  برای  جامعه  و  مردم 

ارتقای  است.  جامعه  و  خانواده  خود،  سالمت 

برای كنترل و  افراد  قادرسازی  فرآيند  سالمت، 

مديريت سالمت و سرنوشت آن ها است. اگرچه 

توسعه  با  که  هستند  موظف  تمامی دولت ها، 

در  زندگی  امکان  حامی سالمت  سیاست های 

فراهم  شــهــرونــدان  همه  بــرای  را  سالم  محیط 

واقــع، سالمت محصول مشترک  در  ولی  کنند 

با  همچنین  اســت.  ــازار  بـ و  ملت ها  دولــت هــا، 

مقام  ســوی  از  ابــالغــی  سیاست های  بــه  تــوجــه 

معظم رهبری و نظر به فشار مالی روز افزون بر 

بخش سالمت به دلیل افزایش میانگین سنی 

عوامل  تأثیر  و  بیماری ها  بار  تغییر  و  جمعیت 

مــردم؛  زنــدگــی  و سبک  ســالمــت  بــر  اجتماعی 

الزم است که: مردم کنترل بیشتری بر سالمت 

خود داشته باشند. انجام مراقبتهای سالمت 

برای خود، اعضای خانواده، عملكردی آگاهانه و 

آموختنی اسـت كـه می تواند بـرای ادامه حيات 

و  ــی  اجتماعـ روانـــی،  عملكرد جسمی،  و حفظ 

معنوی انسان در تمـامی دورانها و موقعيتهای 

زندگی استفاده شود.

تعریف مفاهیم

سفیر سالمت خانواده 

است  اعضای خانواده  از  یکی  متقاضی سفیر سالمت خانواده 

)ترجیحاً خانم( که: متأهل یا دارای سن بیشتر از 18 سال است 

و حداقل 8 کالس 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 

از سالمت  مراقبت  در  توانبخشی، مسؤولیت مشارکت  و  اولیه 

خود و خانواده را به عهده می گیرد.

رابط سالمت محله

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

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

را تحت پوشش قرار دهد. رابط سالمت محله در سه حیطه کلی: 

به  توانبخشی  و  اولیه  درمان های  سالمت،  ارتقای  و  پیشگیری 

روش گروهی آموزش دیده است.

اهداف کلی

توانمندسازی فرد، خانواده و جامعه برای تأمين، حفظ و ارتقای 

جمعی مشاركت  و  همياری  و  خود  از  مراقبت  در  سالمت 

در برنامه »هر خانه يك پايگاه سالمت« در قالب برنامههای زير 

در خانه بهداشت اجرا میشود:

تربيت سفير سالمت خانواده. 1

تربيت رابط سالمت محله. 2

اهداف اختصاصی

تربيت يك سفير سالمت به ازای هر خانواده . 1

تربيت يك رابط سالمت به ازای هر 40 سفير سالمت خانواده. 2
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شرح وظايف وفعالیتهای درنظرگرفته شده برای شخص 
حقیقی وحقوقی در سطح روستا در نظام سالمت كشور

شورای اسالمی روستا در راستای حمايت ازبرنامه هرخانه 	 

یک پايگاه سالمت فعالیت های زیر را انجام می دهد:

فراخوان ثبت نام سفیر سالمت

آیا شرایط احراز را دارد؟

ثبت درسامانه های الکترونیک سالمت به عنوان سفیرسالمت خانواده

فراگیری محتواهای آموزشی به صورت فردی و گروهی

انجام وظایف به عنوان سفیر سالمت خانواده

خیرنداشتن شرایط برای سفیر سالمت خانواده

بله شرایط
متقاضی بودن	 
ترجیحا خانم	 
باهوش	 
نفوذ بر اعضای خانواده	 
ماندگاری در خانواده	 
سن بیشتر از18 سال یا تأهل	 
داشتن حداقل 8 کالس تحصیالت	 

فرآيند انتخاب، آموزش و فعالیت سفیر سالمت خانواده

فراخوان ثبت نام رابط سالمت

آیا شرایط احراز را دارد؟

ثبت به عنوان رابط سالمت محله

آموزش دوره های مقدماتی وتکمیلی رابط سالمت به صورت گروهی

انجام وظایف به عنوان رابط سالمت محله برای 40 خانوار

تداوم فعالیت به عنوان سفیر سالمت خانواده

خیر

بله شرایط
متقاضی بودن	 
ترجیحا خانم	 
باهوش	 
خوشنامی و نفوذ درمحله	 
ماندگاری درمحله	 
فعال بودن به عنوان سفیرسالمت خانوار	 
فراگیری برنامه های آموزشی پیش بینی شده	 

فرآيند انتخاب، آموزش و فعالیت رابط سالمت محله

عضويت در هيأت امنای مركز خدمات جامع سالمت 	

آنها  	 اهميت  و  اصلی  حيطههای  با  کلی  آشنایـــی 

درمانهای  سالمت،  ارتقای  و  پيـشگيری  )شيوههای 

اوليه، توانبخشی(
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سالمت )ماهانه(

اجرای برنامههای ابالغ شده از سطوح باالتر 	

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

برقـراری  مهـارت  و  آشـنایــی  نيازسنجی،  انجام  مهارت 

ارتبـاط اسـتراتژیک، مهارت آموزش افراد تحت پوشش، 

آشنایی و مهارتهای پايه و كـاربردی در زمينه سالمت، 

مهـارت  و  آشـنایــی  ارتبـاط،  برقـراری  مهارت  و  آشنایــی 

ارزشيابی برنامههای آموزش بهداشت، آشنایی با مبانی 

و مفاهيم برنامه هر خانه یک پايگاه سالمت، مراقبت از 

خود )شيوههـای پيـشگيری و ارتقـای سالمت، درمانهای 

اوليه، توانبخشی(، مهارت انجام كارگروهی

دورههای آموزشی درسه حیطه برنامه هرخانه یک پايگاه
1. حيطه ارتقای سالمت و پيشگيری

خودمراقبتی در افسردگی، سالمندی سالم، فعاليتبدنی، 

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

در  خانواده  آمادگـــی  دندان،  و  دهان  سالمت  قليان،  و 

مقابل باليا، روش نشستن صحيح

2. حيطه درمانهای اوليه 

كنترل  تروما،  115، سوختگی،  اورژانس  از  كمك خواهی 

 ،)CO( خونريزی خارجی، مسموميت با مونواكسيدكربن

سردرد  دست،  با  فقط  قلبی  احيای  سينه،  قفسه  درد 

ناگهانی، كم آبی بدن و تنظيم آب و الكتروليتها

3. حيطه توانبخشی

پيشگيری ازمشكالت اسکلتی عضالنی، آموزش حركت در 

افراد دارای ناتوانی ناشی از ضايعات نخاعی، مراقبت از 

پای ديابتی، پيشگيری از سقوط سالمندان

گزارشها وشاخصهای برنامه هرخانه یک پايگاه سالمت
شاخصهای مرتبط با آموزش وفعاليت سفيرانسالمت 	 

خانوار و رابطان سالمت محله

تعداد سفيرسالمت خانواده به شکل تجمعی 	

درصد خانوادههای دارای سفير سالمت 	

تعداد سفيران سالمت فعال )حداقل يك بار در ماه  	

برنامه  	 اجرای  چگونــگــی  و  ضرورت  درباره  آموزش 

هرخانه یک پايگاه سالمت

معلمان روستا در راستای ترغيب مردم برای مراجعه 	 

سالمت  سفير  برای  نام  ثبت  و  بهداشت  خانه  به 

خانواده فعالیت های زیر را انجام می دهند:

عضويت در هيأت امنای مركز خدمات جامع سالمت 	

و  	 پيـشگيری  با حيطههای اصلی: شيوههای  آشنایی 

ارتقای سالمت، درمانهای اوليه، توانبخشی

برنامه  	 اجرای  چگونــگــی  و  ضرورت  درباره  آموزش 

هرخانه يك پايگاه سالمت

شرح وظايف بهورزمرد/ بهورز زن درسطح خانه بهداشت 
براساس گروه هدف

برای مردم منطقه تحت پوشش:	 

ـــای آموزشــــی و  	 ــ ـــويشهـ ــ ـــاری در برگــــــــزاری پـ ــ ــ همكـ

رابط  خانواده/  سالمت  سفير  برنامه  اطالع رسانـــی 

سالمت )ماهانه(

بررسی خانوادههای تحت پوشـش از نظر داشتن یک  	

فـرد واجـد شـرايط ســفير ســالمت خــانواده و ثبــت 

الكترونــیــک  پرونـده  سامانههـای  در  آن هــا  اطالعات 

سـالمت )مستمر(

برای  	 شرايط  واجد  فرد  فاقد  خانوادههای  شناسایــی 

سفير سالمت و برقراری ارتباط با آن ها برای تعيين 

رابط )مستمر(

نــظـــارت بـــر اطـــالعــات ثـبــت شـــده در ايـنـتــرفــيــس  	

)نرم افزار GAP( یا هر نرم افزار دیگر مورد استفاده در 

دانشگاه مربوط

برای سفير سالمت خانواده و رابط سالمت:	 

بـرگـزاری آمــوزشهای فــردی و گــروه بــرای ســفـيــران  	

سالمت خانواده و رابطان سالمت براساس حيطههای 

اصلی )هفتگی(

ترغيب سفيران سالمت خانواده واجد شرايط برای  	

فعاليت به عنـوان رابـط سالمت )مستمر(

برنامههای  	 با   بررسی و تحليل شاخصهای مـرتبط 

سفير سالمت خانواده و رابطان سالمت )ماهانه(

رابطان  	 ارزشيابی عملكرد سفيران سالمت خانواده/ 
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در آموزشهای گروهی كـه در پايگـاه سالمت و خانـه 

بهداشـت برگـزار میشود، شركت كنند و آموختههای 

خود را به خانواده منتقل كنند(

درصد سفير سالمت فعال 	

تعداد رابط سالمت محله 	

تعداد رابط سالمت محله فعال  	

درصد رابط سالمت محله فعال 	

آموزشی مخاطب 	  با محتواهای  مرتبط  شاخصهای 

)سفيرسالمت خانواده(

راهنماهای  آموزشــی  محتوای  اساس  بر  شاخصها  اين 

شده اند.  تنظيم  خانواده  سالمت  سفيران  خودمراقبتی 

شاخصهـایی كـه برای افراد خانواده پيشنهاد شده اند، 

ترکیبی از شاخصهای آگاهی و عملكرد هستند. در اين موارد 

بايد به شاخصهایی مانند آگاهی توجه بيشتری داشت. 

دو نمونه از شاخص ها جهت آشنایی به شرح زیر است:

خودمراقبتی در افسردگی
با  كه  دارای سفير سالمت  خانوارهای  درصد  شاخص: 

عاليم افسردگی به پايگاه سـالمت/ مراكـزخدمات جامع 

سالمت مراجعه کرده اند.

مراقبت از پای ديابتی
شاخص: درصد آگاهی سفيران سالمت در مورد چگونگی 

پيشگيری از بروز زخم پای ديابتی

درصد خانوارهای دارای سفير سالمت كه با مشكل پای 

ديابتی مراجعه کرده اند.

جذب  برای  می تواند  بهورز  که  آموزشــی  ــای  پیام ه نمونه 
سفیران سالمت خانواده از آن استفاده کند.

با مراجعه به واحدهای ارايه خدمت، سفير سالمت 	 

خانواده خود باشيد.

با  يادگيری درمانهای اوليه مــیتوانيد جان اعضای 	 

خانواده و دوستان خود را در شرايط اورژانس نجات دهيد.

نوشتن 	  و  خواندن  سواد  كالس   8 حداقل  داشتن  با 

میتوانيد سفير سالمت خانواده خود باشيد.

بايادگيری راهنمای خودمراقبتی در ناخوشیهایجزیی، 	 

مراجعه غير ضروری به مراكز درمانی را كاهش دهيد.

نتیجه گیری

باید 20 میلیون نفر در خانه های مردم به عنوان سفیران 

سالمت در حلقه اول فرآیند خدمات با سیستم سالمت 

کشور مرتبط شوند. به طوری که قبل از خانه بهداشت و 

پایگاه سالمت، یک سطح جدید بدون خرج و هزینه به 

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

جای این که اولین سطح تماس خانه های بهداشت یا پایگاه 

سالمت باشد، اولین تماس در خانه توسط فردی آموزش دیده 

شود. تعریف  جامعه  و  خانواده  اتصال  حلقه  عنوان  به 


