
 

 موزشی در برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت برنامه های آ 
 حیطه ارتقای سالمت و پیشگیری

خودمراقبتی در افسردگی، سالمندی سالم، فعاالا ا  
بدنی، کاهش مصرف  قند، نمک، روغا  و راربای، 
دوری از س گار و قل ان، سالما  دهاان و دنادان، 
 آمادگی خانواده در مقابله  بالیا، روش نشست  صح ح 

 حیطه درمان های اولیه

، سوختاگای، واروماا، 115کمک خواهی از اورژ انس 
کنتار  خاوناریاای خاارسای، مساماوما ا  باا 

(، درد قفسه س نه، اح ای قلبی COمونواکس دکرب ) 
فقط با دس ، سردرد ناگهانی، اسها  و استفراغ )کام 

 آبی بدن و ونظ م آب و الکترول تها(

 حیطه توانبخشی

عضاالنای، آماوزش  -پ شگ ری از مشکالت اسکلتی
حرک  در افراد دارای ناووانی ناشی از ضایعات نخاعی، 

 مراقب  از پای دیابتی، پ شگ ری از سقوط سالمندان

 روش آموزش
روش آموزش بسته های آموزشی هر خانه یک پایگااه ساالما   
متناسب با شرایط  و امکانات منطقه به صورت حضوری یا مجاازی  
خواهد بود و از وسایل کمک آموزشی مختلف نظ ر لاو  فشارده،  

 اپل ک ش ، سای ، پمفل  و ... استفاده می شود.  
برای دریافت فایل های های آموزشی برنامه هر خانه یک پایگااه  

سالمت می توانید به سایت آوای ساالمات باه نشاانای  

iec.behdasht.gov.ir   .مراجعه نمایید 

 بنی آدم اعضای یکدیگرند       

که در آفرینش ز یک گوهرند                                               

 چو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار                                                     

« سعدی   » 

  

باآرزوی سالمتی روزافزون شما     

 

 منبع: سایت آوای سالمت

Email: Mb-javanrod@yahoo.com 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود
 

 گروه هدف: عموم مردم
 

 وه ه و ونظ م: حک م ویسی 
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 با همکاری واحد آموزش و اروقاء سالم 

مرکز بهداشت جوانرود   
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 کلیات
سالم  حق و مسئول تی همگانی اس . سالم  بارای     

محقق نمای شاود.  ،همه، سا با والش همه برای سالم 
اروقای عادالنه سالم  ن ازمند ووانمانادساازی ماردم و 
سامعه برای مشارک  در مراقب  از سالم  خود، خاناواده 
و سامعه اس . اروقای سالم ، فرآیند قاادرساازی افاراد 
برای کنتر  و مدیری  سالم  و سرنوش  آناهاا اسا . 
ومامی دولتها، موظف هستند که با ووسعه س اس  هاای 
حامی سالم ، عدال  و ووسعه پایدار کشور، امکان زندگی 
در مح ط سالم و انتخاب آزاد، عادالنه و ارزان گاینه های 
سالم  را برای همه شهروندان فراهم کناناد. در واقا ، 
سالم  محصو  مشترک دول  ها و مل  ها اس . ماردم 
با انتخاب گاینه های سالم، سالم  را به عنوان یک ثروت 
حفظ کرده و اروقا می دهند. شایان ذکر اس  کاه ایا  
انتخاب ن ازمند برخورداری از سواد سالم  و واماریا  
مهاروهای خودمراقبتی برای داشت  سبک زندگی سالم و 
 .مدیری  ناخوش های سایی، ب ماریهای مام  و حاد اس 

مبتنی بار ماوارد هر خانه یک پایگاه سالمت، ایده  

پ شگف ، به دنبا  گسترش مشارک  آگاهانه ماردم در 
عرصه وام  ، حفظ و اروقای سالم  در ومامی خانه هاای 

در ای  برنامه، در هر خانواده یاک نافار باه  .کشور اس 

برای مراقب  از ساالما  سفیر سالمت خانواده   عنوان

 .خود، خانواده و سامعه ووانمند می شود
آموزش و ووانمندسازی سف ران سالم  خانواده، واوساط  

و م سالم  در واحدهای ارایه خدمات ساالما  صاورت 
 .م گ رد

 مفاهیم 
  سفیر سالمت خانواده 

متقاضی سف ر سالم  خانواده فرد باهوشی از خااناواده 
که متاهل یا دارای س  ب اشاتار از   (ورس حا خانم) اس 
کالس سواد خواندن و نوشت  اس   8 سا  و با حداقل18

که دارای نفوذ بر اعضای خانواده بوده که در دوره هاای 
آموزش حضوری و مجازی وعریف شده در ساه حا اطاه 

 درمااناهاای اولا اه، کلی: پبشگ ری و اروقای سالما ،
ووانبخشی مشارک  نموده و مسئولا ا  مشاارکا  در 

 .مراقب  از سالم  خود و خانواده را به عهده می گ رد

 رابط سالمت محله 
سف ر سالم  فعا  و مق م در محله که در منطقه زندگی 

خانواده و سافا ار  40 خود خوشنام و دارای نفوذ بوده و
سالم  آنها را وح  پوشش قرار می دهد و در سه ح طه 

پ شگ ری و اروقای سالما ، درمااناهاای اولا اه،  کلی:
 .ووانبخشی به روش گروهی آموزش دیده باشد

 خودمراقبتی 
شامل اعمالی اس  اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که ماردم 
برای خود، فرزندان و خانواده شان انجام می دهاناد واا 
وندرس  بمانند، از سالم  سسمی، روانی و اساتامااعای 
خود حفاظ  کنند، ن ازهای سسمی، روانی و استامااعای 
خود را برآورده سازند، از ب ماریها یا حوادث پ شاگا اری 
کنند، ب ماریهای مام  خود را مدیری  کنند و نا اا از 
سالم  خود بعد از ب ماری حاد یا ورخ ص از ب مارستاان 

 .حفاظ  کنند

 اهداف و استراتژی ها  
 اهداف کلی •

ووانمندسازی فرد، خانواده و سامعه برای وام  ، حفظ و 
اروقای سالم  در مراقب  از خود و هم اری و مشارک  

در قاالاب هر خانه یک پایگاه سالمت سمعی برنامه 
 :برنامه های زیر اسرا م شود 

 ورب   سف ر سالم  خانواده
 ورب   رابط سالم  محله

 آموزش دانشجو

 اهداف اختصاصی •
 ورب   یک سف ر سالم  به ازای هر خانواده

 15- 20 ورب   یک رابط سالم  محله به ازای هار 
 سف ر سالم  خانواده

 خانواده 10 آموزش یک دانشجو به ازای هر

 فهرست فرایندهای پشتیبان و فرایندهای خدمت در برنامه 
 خانواده های وح  پوششگروه هدف: 

 واحدهای ارایه خدمات سالم ،سطح ارایه خدمات: 
شهری، پاایاگااه  /مرکا خدمات سام  سالم  روستایی

 سالم  و خانه بهداش 

پاشک خااناواده، کاارشانااس :  ارایه دهنده خدمت
بهورز و دیگر اعضای وا ام ساالما ،  مراقب سالم ،

 دانشجویان رشته های مروبط پاشکی


