نقش سفیران سالمت درآموزش جامعه

سفیران سالمت ،سفیر زندگی
وپیامآوران سالمتی برای جامعه
لیال بخشش
کارشناس آمـوزش بهداشت و ارتقای سالمت
معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان
زهره پایمرد
کارشناس آمـوزش بهداشت و ارتقای سالمت
معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان
زهره عرب نژاد
کارشناس آموزش وارتقای سالمت
دانـشـگـاه عـلـوم پـزشـکی مـشـهـد

اهداف آموزشی
امید است خواننـدگان محـترم پس ازمطالعه مقاله:
zخودمراقبتی فردی ،سازمانی ،اجتماعی وسوادسالمت را تعریف کنند.
zنقش سفیران سالمت را در سالمت جامعه بیان نمایند.
zفعالیتهای سفیران سالمت را در برنامه خود مراقبتی توضیح دهند.
zرویکردهای برنامه خود مراقبتی را شرح دهند.
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مقدمه
سالمتی حق و مسئوولیتی همگانی است .امروزه مشارکت

اجتماعی افراد برای مراقبـت ازسالمت خود ،خانواده و

یک ثروت حفـظکـرده و ارتقـاء مـیدهنـد .این انتخاب
نیازمند برخورداری از سواد سالمت و تمرین مهارتهای

خـودمراقبتی برای داشتن سبک زندگی سالم و مدیریت

جامعه بخش اساسی سالمت محسوب میشود .مفهوم
مشارکت در سالمت اساسا ً از رویکرد مردم محوری در

توجه به این واقعیت که مشارکت همه افراد در برنامههای

سالمت باید به اصل «با مردم ،نه برای مردم» متعهد

سالمت به عنوان افراد پیشاهنگ و عالقهمند به حضور

اقدامات توسعه ای نشأت گرفته است که برای ارتقای
بود و بر این اساس استراتژیهایی را در پیش گرفت که
بر دخالت مردم در امور اجتماعی و رفتارهای ارتقادهنده
سالمت استوار باشند .در نظام سالمت به منظور بهبود

رفــتـارهــای ارتقادهنده سالمت و تــرویــج سبک زندگی

ناخوشیهای جزیی ،بیماریهای مزمن و حاد است .با
آمــوزش سالمت امکان پذیر نیست ،رابطان و سفیران

در کنار کارکنان بخش سالمت به شمار میآیند .این
افراد پیشگامان و نماد مشارکت اجتماعی در برنامههای

سالمت و پیامآوران سالمت در جامعه هستند .سفیران
سالمت زنجیره تماس بین جامعه و سیستم بهداشت

سالم ،پیشگیری وکنترل بیماریها ،عالوه برارایه خدمات

و درم ــان را تشکیل میدهند و میتوانند گــروه هدف

ســاده و کــاربــردی دارای اهمیت زیــادی اســت .سفیران

آنها درقبال خویش ،خانواده و جامعه مسؤول هستند

سالمت ،انتقال اطالعات موثر بر سالمتی مردم به زبانی
سالمت در کنار سیستم بهداشت و درمان انتقال دهنده

پیامهای بهداشتی در سطح جامعه هستند و عملکرد

آنها در سطح وسیع باعث افزایش سواد سالمت افراد و

در نهایت سالمت جامعه میشود.

خـــود مــراقــبــتــی مــصــداق فــرمــایــش خ ــداون ــد اس ــت که

میفرماید« :سرنوشت هیچ قومیتغییر نمییابد مگر
آن که خودشان بخواهند ».بنابراین خود مراقبتی ،تبلور

خواستن و توانستن برای انتخاب سرنوشتی سالم است.

نقش سفیران سالمت در خود مراقبتی

مناسبی برای انتشار اطالعات مربوط به سالمت باشند.

و در عمل با رعایت کــردن سبک زندگی سالم موجب
افزایش تأثیرپذیری مثبت جامعه از آموزشها در اشاعه
رفتارهای بهداشتی میشوند.

فعالیتهای سفیران سالمت
فعالیت سفیران سالمت در قالب برنامههای خود مراقبتی

و طرح هر خانه یک پایگاه سالمت در سیستم بهداشت
تعیین مـیشــود .طــرح هر خانه یک پایگاه سالمت به

دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تأمین،
حفـظ و ارتقای سالمت در تمامی خانههای کشور است.

اجـــرای بــرنــامــه خودمراقبتی ف ــردی یــا هــمــان سفیران

در راستای این برنامه ،در هر خانواده یک نفر به عنوان

این رویکرد باید بخشهای مختلف جامعه در جذب و

سالمت خود ،خانواده و جامعه توانمند میشود .آموزش و

سالمت نیازمند مشارکت اجتماعی گسترده است .در

به کارگیری سفیران سالمت مشارکت کنند و فعاالنه
بــه تــرویــج خودمراقبتی روی آورنـــد .خــود مراقبتی به
معنی فرایند حفظ سالمتی از طریق رفتارهای سالم

و مدیریت ناخوشی و بیماری است که میتواند تحت
تاثیر عواملی مانند دانــش ،نگرش ،مهارتها ،موانع و

تسهیل کنندهها قرار گیرد .افزایش خود مراقبتی منجر
به ارتقای سالمتی شده ،همچنین باعث افزایش کیفیت
زندگی و بهبود سیستم مراقبت بهداشتی میشود.

مردم با انتخاب گزینههای سالم ،سالمت را به عنوان

«سـفیرسالمت خانوار» آموزش دیده و برای مراقبت از

توانمندسازی سفیران سالمت خانوار ،توسط تیم سالمت

در واحــدهــای ارای ــه خــدمــات سـالمت انــجــام میگیرد.

برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت در قالب برنامههای
زیر اجرا میشود:

•تربیت یک سفیر سالمت به ازای هر خانواده

•تربیت یک رابط سالمت محله به ازای هر  40سفیر
سالمت خانواده

با توجه به اهمیت دوران کودکی ،نوجوانی و جوانی ،در

جهت توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی در مدارس،
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سفیران سالمت دانــش آمــوز و در دانشگاهها سفیران

انجام مراقبتهای گروه سنی خود و اعضای خانواده

دانشجو) تربیت میشوند.

رفتارهای بهداشتی و ایجاد سبک زندگی سالم

سالمت دانشجو (1نفر به ازای هر  10نفر دانش آموز یا

•ترغیب و متقاعد ک ــردن افـــراد خــانــواده در انجام

فعالیتهای سفیر سالمت خانوار در خود مراقبتی شامل

•فعال نمودن خانوارهای تحت پوشش خود در زمینه

•گذراندن دورههــای آموزشی شامل :راهنماهای ملی

•مــشــارکــت در اجـــــرای مــنــاســب ـتهــای بــهــداشــتــی و

خطرسنجی بیماریهای قلبی عروقی و سرطانها،

تعریف مفهومی واژههــای سفیر سالمت خانواده ،رابط

موارد زیر است:

ی جزیی ،سبک زندگی سالم،
خودمراقبتی (ناخوش 

بستههای هر خانه یک پایگاه سالمت ،سایر دورههای

آموزشی مبتنی بر نیازسنجی سالمت جامعه و سایر

بستههای آموزشی مورد نیاز)

•انتقال آموزشهای دریافت شده به اعضای خانواده

•مراجعه به پایگاههای سالمت  /خانه بهداشت برای

بهبود وضعیت محیطی و ارتقای سالمتی

کمپینهای آموزش سالمت همگانی

سالمت محله ،خود مراقبتی ،سواد سالمت

سفیر سالمت خانواده :عضوی از اعضای یک خانوار است
که متاهل یا دارای سن بیشتر از  18سال و حداقل 8کالس

ســواد خــوانــدن و نوشتن دارد و دارای نفوذ بر اعضای
خانواده بوده ،در دورههای آموزشی حضوری و مجازی در

سه حیطه پیشگیری و ارتقای سالمت ،درمانهای اولیه و
توانبخشی شرکت کرده باشد و مسؤولیت انتقال مطالب

سفیران سالمت در کنار سیستم بهداشت

و درمان انتقال دهنده پیامهای بهداشتی

در سطـح جامـعه هستند و عملـکرد آنها
در سطح وسیع باعث افزایش سواد سالمت

افراد و در نهایت سالمت جامعه میشود.
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آموخته شده در حوزه سالمت و مشارکت در مراقبت از

سالمت خود و اعضای خانواده را بر عهده دارد.

رابــط سالمت محله :فــردی داوطلب است که از منطقه
محل سکونت خود با داشتن ســواد خواندن و نوشتن

(حداقل  8کــاس) ،بــرخــورداری از مقبولیت اجتماعی
مناسب ،وقت کافی ،داشتن انگیزه و عالقه برای انجام

فعالیتهای اجتماعی در راستای برنامههای سالمت

همگانی ،انتخاب و دعوت به همکاری میشود .هر رابط

فعالیت خود را جهت بهبود رفتارهای سالم بهداشتی

محل سکونت خود زندگی میکنند تحت پوشش قرار

خــود مراقبتی اجتماعی :فرآیندی انتخابی ،مشارکتی و

سالمت به طور متوسط  40خانوار را که در همسایگی

میدهد و آموزشهایی را که به شکل گروهی در سه
حیطه ،پیشگیری و ارتقای سالمت ،درمانهای اولیه و
توانبخشی فرا میگیرد به سفیران سالمت خانوارهای

تحت پوشش خود انتقال میدهد.

در سازمان آغاز میکند.

فعال برای ارتقای سالمت یک جامعه است که توسط
ائتالفی از شهروندان آن جامعه طراحی ،اجرا ،پایش و
ارزشیابی میشود .هدف در این رویکرد ،توانمندسازی

جوامع مختلف بــرای توسعه محیطهای سالم است.

خودمراقبتی :شامل اعمالی است ،اکتسابی ،آگاهانه و

بــرای تحقق ایــن هــدف ،شــوراهــای شهری و روستایی و

میدهند تا تندرست بمانند و از سالمت جسمی ،روانی

اجتماع بــرای کنترل بر عوامل تعیین کننده سالمت

هدفدار که مردم برای خود ،فرزندان و خانواده شان انجام

و اجتماعی خود محافظت کنند .نیازهای جسمی ،روانی
و اجتماعی خود را برآورده سازند ،از بیماریها یا حوادث

پیشگیری کنند ،بیماریهای مزمن خــود را مدیریت
کنند و نیز از سالمت خود بعد از ابتال به بیماری حاد یا
ترخیص از بیمارستان ،حفاظت کنند.

شورایاریها میتوانند نقش مهمی در جلب مشارکت
داشــتــه باشند .ش ــورای حامی ســامــت ،بــرای سالمت

منطقه تحت پوشش خــود و آشنایی اعضای شــورا با
برنامههای خود مراقبتی و رفتارهای سالم بهداشتی و

لزوم مشارکت فعال آنان تاکید دارد.

ســواد ســامــت :عبارت اســت از میزان ظرفیت هر فرد

خودمراقبتی فــردی :رویکردی است که طی آن سیستم

بــرای کسب ،درک و فهم اطــاعــات مربوط به سالمت

خودمراقبتی توانمند سازد تا عالوه بر حفاظت از سالمت

ســواد سالمت ،توانایی افــراد در به کــار بــردن اطالعات

بــهــداشــت و درمـــــان ســعــی دارد افـــــراد را در زمینه

خود به سالمت افراد خانواده و پیرامون خود نیز توجه

کنند و در صورت نیاز اقدامات الزم را انجام دهند .در

این رویکرد ،هدف تربیت یک نفر سفیر سالمت به ازای
هرخانوار است.

که برای تصمیم گیری و عمل مناسب است .با افزایش
ســامــت ،جــهــت اتــخــاذ تــصــمــیــمــات درسـ ــت در متن

زندگی روزمــره ،خانه ،محل کار ،جامعه و نیز احساس

مسؤولیتپذیری آنهــا در برابر سالمتی خــود بیشتر

میشود .طبق مطالعات ،بین سواد سالمت و پیامدهای

خود مراقبتی سازمانی :فرآیندی انتخابی ،مشارکتی و فعال

نادرست سالمت رابطه وجــود دارد .هر چه دانــش در

از اعــضــای ســازمــان طــراحــی ،اج ــرا ،پایش و ارزشیابی

باشد ،استفاده از خدمات پیشگیری کننده کمتر است.

برای ارتقای سالمت یک سازمان است که توسط ائتالفی

میشود .هدف در این رویکرد ،ایجاد محیط کار سالم
(محل کار دولتی یا خصوصی ،مدرسه ،دانشگاه ،کارگاه،

زمینه موقعیتهای بهداشتی و سالمتی ضعیف تر

بنابراین ســواد ســامــت ،کلید توانمندسازی مــردم در

کارخانه )...از طریق اجرای برنامههای ارتقای سالمت در
محل کار ،ایجاد محیط فیزیکی سالم ،حمایت و تشویق

شیوه زندگی سالم با همکاری کارکنان و کارفرمایان است

و بــه فعالیتهایی اش ــاره دارد کــه در محل کــار انجام
گرفته و از سالمت و رفاه کارکنان حمایت میکند .در
خود مراقبتی سازمانی سفیر سالمت ،فردی از کارکنان
سازمان است که رابط بین سیستم بهداشتی و کارکنان

آن ســازمــان میباشد .سفیر سالمت ســازمــان ،پس از

دریافت آمــوزشهــای الزم توسط کارشناسان سالمت،
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سواد سالمت ،کلید توانمندسازی

ســازمــانهــا و شــوراهــا بــه عــنــوان منتخبان م ــردم بــرای
خــودمــراقــبــتــی ،مــوجــب اف ــزای ــش مــشــارکــت مـ ــردم در

مردم در خصوص سالمت است و
الزاما ًبه سالهایتحصیل یا توانایی

برنامههای نظام سالمت و به طــور ویــژه دربرنامههای
خودمراقبتی م ـیشــود کــه ایــن افــزایــش صــرف حضور

خواندن عمومیافراد ارتباط ندارد.

داوطلبانه نیست ،بلکه مشارکتی را پدید میآورد که در
آن شاهد فعالیتهای پویا و اثرگذار در بهبود و ارتقای

رفتارهای سالمت و سبک زندگی سالم و پیشگیری و
خصوص سالمت است و الزاما به سالهای تحصیل یا
توانایی خواندن عمومیافراد ارتباط ندارد.

کنترل بیماریها درجامعه باشیم.

پیشنهادات
جهت توانمند کردن سفیران سالمت ،برنامههای آموزشی

نتیجه گیری

آنه ــا بــه شکل هدفمند بــرنــام ـهریــزی و اج ــرا ش ــود .از

در مسایل سالمتی و پیشگیری از بیماریها آمــوزش و

روشهای نوین آموزش ،بخصوص آموزشهای الکترونیک

بــرخــوردار اســت ،با این وجــود آمــوزش برخی از گروهها

راهنماهای خودمراقبتی در اختیار آنان قراربگیرد و عالوه

توانمندسازی همه گــروههــای جامعه از اهمیت زیــادی

به دلیل نقش آنــان در انتشار اطالعات دریافت شده
از اهمیت بیشتری بــرخــوردار اســت از جمله سفیران

سالمت که بــازوان بخش بهداشت در توسعه و ترویج
رفتارهای بهداشتی در جامعه هستند.

تــوانــمــنــدســازی و آمـ ــوزش ســفــیــران ســامــت خــانــواده،

و آمــوزش از طریق شبکههای اجتماعی استفاده شود.
بر آموزشهای فــردی در خصوص نحوه استفاده از این

راهنماها ،جلسات آموزشی گروهی متناسب با نیازها

و شرایط شان برگزار شــود ،پایش و ارزشیابی سفیران

به شکل دورهای انجام شود و ابزارهای تشویقی جهت

فعالیت و ماندگاری آنان در نظر گرفته شود.
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