
   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

          

                                                
                                                                       

  

  

  

  

   

   

  

  استان سمنان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

  معاونت  بهداشتی

 

  معرفی برنامه 

  "هر خانه یک پایگاه سالمت"
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  :مقدمه

 می تالش ها دولت و بوده بشر توجه مورد باز دیر از که است هایی مقوله از یکی آن تأمین و سالمتی 

 مند بهره آن از عادالنه توزیعی با سالمت سطح حداکثر از مردم تا فراهم نمایند را شرایطی تا کنند

  .شوند

هاي غیرواگیر علل اصلی مرگ ومیر و ناتوانی در جهان هستند به طوري که بخش  رحال حاضر بیماريد

 هاي بیماري بار که است حالی در این	.دهند ها را به خود اختصاص می قابل مالحظه اي از بار بیماري

ي پیشرفته کشورها به نسبت توجهی قابل طور به متوسط و پایین درآمد با کشورهاي در غیرواگیر

هاي غیر واگیر در همه کشورها محسوس  عواقب انسانی، اجتماعی و اقتصادي بیماري .تبیشتر اس

  .برجسته تر است ،است اما در کشور هاي فقیر و جمعیت هاي آسیب پذیر

به مراقبت مادام ها  ها از واگیر به غیر واگیر و حرکت از درمان قطعی بیماري با توجه به گذار بیماري

العمر، امروزه  نقش مردم در مراقبت از سالمت خود و اعضاي خانواده روز به روز در حال افزایش است 

 .ها از نوع خودمراقبتی است درصد تمام مراقبت 85تا  65اي که طبق برآوردها  به گونه

ود، فرزندان و خانواده شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم براي خ» خودمراقبتی«

دهند تا تندرست بمانند، از سالمت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند،  شان انجام می

نیازهاي جسمی، روانی و اجتماعی خود را برآورده سازند، از بیماري ها یا حوادث پیشگیري کنند، 

یماري حاد یا ترخیص از هاي مزمن خود را مدیریت کنند و نیز از سالمت خود بعد از ب بیماري 

  . بیمارستان، حفاظت کنند

انسان ها زمانی می توانند به همه ابعاد سالمت خود دست یابند که . سالمت حق همه مردم جهان است 

در واقع مشارکت فرد فرد جامعه . از آن آگاه بوده و نقش خود را در دستیابی به اهداف سالمت ایفا کنند

  .دستیابی به اهداف سالمت می شود موجب افزایش سرعت جامعه در

بر توانمند سازي مردم سیاست هاي کلی سالمت  در ) مدظله العالی( مقام معظم رهبري در همین راستا 

آگاه کردم مردم از حقوق و مسئولیت هاي  : 2جزء  1بند   در(  .ویژه اي داشته اند توجه و تاکید

معنویت و اخالق  اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط هاي ارائه مراقبت هاي سالمت براي رشد

تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست هاي  : 2بند  ،اسالمی در جامعه

افزایش آگاهی و مسئولیت پذیري،  : 11بند و بر درمان  اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیري 

توانمندي و مشارکت سازمان هاي فرهنگی، آموزشی و رسانه هاي کشور تحت نظارت وزارت بهداشت 

 )درمان و آموزش پزشکی

نگاهی به گذشته برنامه هاي سالمت در جمهوري اسالمی ایران نشان می دهد که این برنامه ها، به ویژه 

از مهم ترین دالیل این بهبود، . پیروزي انقالب اسالمی با سرعت و کیفیت بهتري اجرا شده اندپس از 

، ارتقاي کشور ضمن توجه به امر بسیار مهم گسترش وسیع شبکه هاي بهداشتی درمانی در سراسر

 . تسطح سواد عمومی جامعه و در نتیجه توانمندي مردم در دریافت آموزش ها و به کار بستن آن ها اس
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در این برنامه یکی از  برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت بر اساس همین رویکرد تدوین شده است و

که در دوره هاي آموزشی سفیران اعضاي هر خانواده ایرانی به عنوان سفیر سالمت انتخاب می گردد 

، از او خواسته ارتقاي سطح آگاهی، دانش و مهارت او در زمینه سالمت عمومیسالمت شرکت نماید و با 

می شود، با انتقال آموزش هاي عمومی و اختصاصی موضوعات مختلف سالمت به اعضاي خانواده، نقش 

  . خود را در مراقبت از سالمت خود و خانواده و اطرافیان ایفا نماید

) خانه هاي بهداشت و پایگاههاي سالمت (  اولین سطح ارائه خدمتبرنامه هر خانه یک پایگاه سالمت 

  . ا به منازل مردم متصل کرده استر

برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت بنا دارد با ارتقاي سواد سالمت جامعه، توانمند سازي مردم در 

مراقبت از سالمت خود و خانواده شان را در سه حیطه پیشگیري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اولیه و 

   .شکالت سالمت محله و جامعه جلب نمایدتوانبخشی افزایش داده و مشارکت مردم را در حل م

برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت عرصه اي بالقوه براي جامعه محور کردن آموزش پزشکی هم چنین 

 . ه هاي اجتماعی موثر بر سالمت استکشور و آشنایی دانشجویان با نیاز هاي سالمت مردم و مولف

  

  :سواد سالمت 

ظرفیت هر فرد براي کسب، درك و فهم مربوط به سالمت که بـراي عبارت است از میزان سواد سالمت 

هاي نوین سالمت باعث ایجاد نیازهاي جدیدي در مخاطبان  نظام .عمل مناسب است گیـري و تـصمیم

هاي جدیدي  ود و خانواده، نقشخصحیح در مورد  خود شده و افراد باید نهایتا بـراي اتخـاذ تـصمیمات

 گرچه هنوز به . سالمت است یکی از عوامل بسیار مؤثر در این زمینه، سوادرا بر عهده بگیرند که 

دالیل زیادي  درستی معلوم نیست که سواد سالمت تا چه حد بر نتایج سالمت تأثیرگذار اسـت، امـا

 حاکی از آن است که بسیاري از نتایج ناخوشایند مرتبط با سـالمتی، در نتیجـه سـواد سـالمت ناکـافی

  .است

 :کافی سالمت سواد فواید

 سالم رفتار اتخاذ 

  استفاده بیشتر از خدمات پیشگیرانه 

  تسریع در تشخیص بیماري 

 درك بیشتر از شرایط پزشکی 

  پزشکیهاي پایبندي به دستورالعمل 

  هاي خودمراقبتی افزایش مهارت 

 کاهش خطر بستري شدن در بیمارستان 

  هاي بهداشتی هاي مراقبت کاهش هزینه 
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 طر مرگ و میرکاهش خ 

 ارتقاي سالمت جسمی و روانی 

برخی از محققان معتقدند که سواد سالمت در مقایسه با متغیرهایی مانند سـن، درآمـد، وضـعیت 

لـذا سـازمان . تري در رابطه با سالمت است کننده قوي بینی آموزش و نژاد پیش اشـتغال، سـطح

هاي امر  کننده عنوان یکی از بزرگترین تعیینسالمت را به  بهداشـت جهـانی در گزارشـی، سـواد

در برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت تالش بر این است با افزایش سواد  . سالمت معرفی نموده است

توانمند براي توسعه پایدار و همه جانبه  ونیروي انسانی سالم، ماهرسالمت مردم و توانمند سازي آنها، 

ست در بررسی انجام شده در خصوص سواد سالمت، از هر دو نفر یک این در حالی ا. کشور فراهم گردد

هاي  توان به افزایش بیماري نفر سواد سالمت محدود دارد و از پیامدهاي ناشی از کم سوادي سالمت، می

   .مزمن اشاره کرد

  

  :برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت 

صورت پایلوت در دانشگاه هاي علوم  به 1398برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت از پنجم آذر ماه 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هاي سمنان، قزوین، کاشان و از بهمن ماه در دانشگاه علوم 

  .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان اجرا گردید

.  گردیدبراي اجرا به همه ي دانشگاههاي علوم پزشکی کشور ابالغ   1399در خرداد ماه سال ادامه در 

سطح آگاهی و مسئولیت پذیري مردم را افزایش دهیم تا آنها نقش خود در این برنامه تالش می گردد، 

 .را در ارتقاي سالمت به طور جدي ایفا کنند

برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت بنا دارد با ارتقاي سواد سالمت جامعه، توانمند سازي مردم در 

را در سه حیطه پیشگیري و ارتقاي سالمت، درمان هاي اولیه و  شان همراقبت از سالمت خود و خانواد

ارزیابی  .توانبخشی افزایش داده و مشارکت مردم را در حل مشکالت سالمت محله و جامعه جلب نماید

نشان داد که مردمی که ) سمنان، قزوین، کاشان و همدان (این برنامه در دانشگاههاي پیشرو  یآزمایش

سالمت خانواده در این برنامه انتخاب شده بودند از اجراي این برنامه، نهایت به عنوان سفیر 

  . رضایتمندي را داشته اند

عدالت در سالمت به یکی از راهکارهاي شناخته شده براي دستیابی  مردم توسعه مشارکتاز آنجا که 

، باید در نظام سالمت فضاي مشارکت مردم فراهم شود زیرا ارتقاي مشارکت مردم در برنامه ها ،است

، خودو مردم با احساس خودکارآمدي بر سالمت  افزایش دادهتعهد آنان را نسبت به اجراي برنامه 

ر ارتقاي مشارکت همه ایرانیان دبا اجراي این برنامه امکان  .خانواده و جامعه شان اثرگذار می شوند

سالمت جامعه فراهم می گردد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دست اندر کاران 

سالمت با کمک و حمایت سفیران سالمت، توانمند تر از گذشته قادر به انجام وظایف و مسئولیت هاي 

  .خود خواهند بود
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یري مردم را افزایش دهیم تا آنها در این برنامه تالش می گردد با ارتقاي سطح آگاهی و مسئولیت پذ

  .نقش خود را در ارتقاي سالمت به طور جدي ایفا کنند

  

   "هر خانه یک پایگاه سالمت "فواید اجراي برنامه 

 :رود با اجراي این برنامه انتظار می

 ؛سبک زندگی مردم سالم تر شود  

 ؛کیفیت زندگی مردم افزایش یابد 

  ؛درمانی افزایش یابدرضایت مردم از خدمات بهداشتی و 

 وري افراد و قدرت تولید اقتصادي اجتماعی فرهنگی مردم  ها پیشگیري شود و بهره از بیماري

 ؛افزایش یابد

 ؛ها افزایش یابد کمیت و کیفیت مشارکت مردم در سالمت و مراقبت از بیماري 

 ؛تحصیل و کار سالم درکشور افزایش یابد، هاي زندگی موقعیت  

 ؛ي سالمت افزایش یابداقدام جامعه برا 

 ؛شمار بیماران واگیر و غیرواگیر کاهش یابد 

 ؛هاي واگیر و غیرواگیر کاهش یابد مرگ ناشی از بیماري 

 آمیز کاهش یابد عوامل خطر مدیریت بهینه شود و رفتارهاي مخاطره.   

براي توانمند سازي و ترویج رفتار هاي سالم در جامعه بر موارد به شرح  هر خانه پایگاه سالمت دربرنامه

  :ذیل تاکید می گردد

  فرد ، خانواده و جامعه ) دانش ، مهارت ، اعتماد به نفس(تمرکز بر توانمند سازي مردم 

   پیشگیري و ارتقاي سالمت، درمان : در سه حیطه(تمرکز بر برنامه ریزي براي ارتقاي سالمت

 ) هاي اولیه و توانبخشی

   تغذیه، فعالیت فیزیکی، دخانیات، چاقی، فشارخون، قند خون، (تمرکز بر اصالح شیوه زندگی

 )کلسترول، استرس 

  

  :سفیر سالمت  

به طور داوطلبانه  »سالمتسفیر «  ، از هر خانوار یک نفر به عنوانهر خانه یک پایگاه سالمت برنامهدر 

که متاهل ) ترجیحا خانم(متقاضی سفیر سالمت خانواده فرد باهوشی از خانواده است  .گردد میانتخاب 

کالس سواد است که داراي نفوذ براعضاي خانواده بوده که  8سال و با حداقل 18یا داراي سن بیشتر از 

ولیت انتقال مطالب ئورت داوطلبانه، مسدر دوره هاي آموزش حضوري و مجازي شرکت نموده و به ص

  .آموخته شده در حوزه سالمت و مراقبت فعال از سالمت خود و اعضاي خانواده و جامعه را بر عهده دارد
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  :شرح وظایف سفیران سالمت

  ارتقاي دانش سالمت و مهارت فردي 

 انتقال اطالعات و دانش سالمت دریافتی به اعضاي خانواده و دوستان 

  سبک زندگی سالم توسط خود و خانوادهرعایت 

 اجراي مداخالت براي پیشگیري، درمان اولیه، توانبخشی 

 مراجعه آگاهانه به واحدهاي ارایه خدمات در رابطه با آموزش هاي دریافتی 

  بیان مشکالت سالمت خانوار به واحدهاي بهداشتی درمانی و اطمینان از: 

 ...)دران باردار، بیماران شناسایی شده، کودکان، ما(دریافت به موقع مراقبت ها  -

 ...)دیابت، فشارخون، سل، (استمرار مراقبت هاي بیماریهاي واگیر و غیرواگیر  -

 

سفیران سالمت می توانند به عنوان رابط سالمت هم در برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت ایفاي نقش 

  . کنند 

  

  :رابط سالمت 

رابط سالمت، سفیر سالمت فعال و مقیم در محله که در منطقه زندگی خود خوشنام و داراي نفوذ بوده و 

  .به عهده می گیردخانوارو سفیران سالمت آن ها را  40به صورت داوطلبانه مسئولیت 

  

 رابط سالمتجذب  الزم براي  شرایط

 به فعالیت هاي اجتماعی ي عالقه مند 

  کافی براي حضور در دوره هاي آموزشیآمادگی و داشتن وقت 

 رضایت مندي سرپرست خانواده با انجام فعالیت هاي داوطلبانه 

  

 رابط سالمت  وظایفشرح 

  ارتقاي دانش سالمت و مهارت فردي 

 برقراري هماهنگی و ارتباط فعال با مراقب سالمت و سفیران سالمت خانواده 

  هاعضاي خانوادسفیران سالمت و انتقال اطالعات و دانش سالمت دریافتی به 

 رعایت سبک زندگی سالم توسط خود و خانواده 

 پذیر تحت پوششهاي آسیبها و گروهشناسایی خانواده 

  شناسایی مشکالت سالمت، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي محله و برنامه ریزي براي اقدام با

 مشارکت کارکنان حوزه سالمت و سایر بخش هاي توسعه
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به ازاي هر در برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت تالش می گردد تا قبال هم اشاره شد،  همانطور که

خانوار یک نفر رابط سالمت جذب و  40خانواده یک سفیر سالمت جذب و آموزش داده شود و به ازاي هر 

  .آموزش داده شود 

  

  رنامه هر خانه یک پایگاه سالمت محتواهاي آموزشی ب

و به سفیران سالمت خانواده موضوع آموزشی  22شامل  سرفصل هاي آموزشی در سه حیطه کلی 

 :شامل موارد ذیل می باشد  آن سه حیطه آموزش داده می شود کهرابطان سالمت 

 پیشگیري و ارتقاي سالمتحیطه ) الف

 درمان هاي اولیه  حیطه ) ب 

 توانبخشی حیطه ) ج

 آموزش داده می شود و رابطان سالمت  از این سه حیطه به سفیرانهر یک در موضوعات آموزشی که 

 :شامل موارد به شرح ذیل می باشند

  

 : حیطه پیشگیري و ارتقاي سالمت ) الف 

  19 –آشنایی با کووید  

  خودمراقبتی در افسردگی 

  سالمندي سالم 

  تحرك بدنی 

  کاهش مصرف نمک ، قند و شکر 

  دوري از مصرف سیگار و قلیان 

 بهداشت دهان و دندان 

 آمادگی خانوار در مقابل بالیا 

 روش نشستن صحیح  

   

  :درمان هاي اولیهحیطه ) ب

  115کمک خواهی از اورژانس 

 سوختگی 

 سقوط و تروما 

 کنترل خونریزي 

  مسمومیت باCO 

 درد قفسه سینه 

 سردرد ناگهانی 



 

 

8

 احیاي قلبی فقط با دست

 اسهال و استفراغ

 پیشگیري از بیماریهاي اسکلتی عضالنی

 در افراد داراي ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی 

 مراقبت از پاي دیابتی

 پیشگیري از سقوط سالمندان

  یند انتخاب، آموزش و فعالیت سفیر سالمت خانواده

 

 احیاي قلبی فقط با دست

 اسهال و استفراغ

  

 :توانبخشیحیطه ) ج

  پیشگیري از بیماریهاي اسکلتی عضالنی

 آموزش حرکت 

 مراقبت از پاي دیابتی

 پیشگیري از سقوط سالمندان

  

یند انتخاب، آموزش و فعالیت سفیر سالمت خانوادهآفر 
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آیا فرد متقاضی شرایط احراز 

براي سفیر سالمت را دارد؟
نداشتن شرایط براي سفیر 

سالمت خانواده

 فراگیري محتواهاي آموزشی به
گروهی و فردي صورت

خانواده سالمت سفیر عنوان به وظایف انجام

 عنوان به سالمت الکترونیک هاي سامانه در ثبت
خانواده سالمت سفیر

بلی

خیر

فراخوان ثبت نام سفیر سالمت

متقاضی بودن
ترجیحا خانم

باهوش
نفوذ بر اعضاي خانواده

ماندگاري در خانواده
سال یا تاهل 18سن بیشتر از 

کالس   8داشتن حداقل 
تحصیالت
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فراخوان ثبت نام رابط سالمت

آموزش دوره هاي مقدماتی و 
تکمیلی رابط سالمت به صورت 

گروهی

ثبت به عنوان رابط سالمت محله

تداوم فعالیت به عنوان 
سفیر سالمت خانواده

انجام وظایف به عنوان رابط 
 خانواده 40سالمت محله براي 

فرآیند انتخاب، آموزش و فعالیت رابط 
سالمت محله

آیا شرایط احراز را دارد؟

بلی

خیر

متقاضی بودن

ترجیحا خانم
باهوش

خوشنامی و نفوذ در 
محله

ماندگاري در محله
فعال بودن به عنوان سفیر 

1سالمت خانوار 
فراگیري برنامه هاي 

آموزشی پیش بینی شده
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ذکر است شهروندان عزیز می توانند با مراجعه به مراکز و پایگاههاي سالمت به عنوان سفیر  الزم به

سالمت ثبت نام نموده و توانمندي هاي الزم را کسب نمایند تا با مهربانی و عشق از سالمت خود ، 

  .خانواده و اطرافیان خود مراقبت نمایند و سفیر سالمت خانواده خود شوند

 

بیماري ایجاد و  قبل از اینکه درد  بتوانیمو جدي گرفتن مشارکت مردم  برنامهبا اجراي این امید است 

از آن پیشگیري کنیم و اگر هم قرار است بخشی از افراد بیمار شوند، در مراحل اولیه مراقبت را  ،شود

م مشارکت و شاهد نهادینه سازي مفهو انجام دهند تا شاید نیازي براي مراجعه به پزشک هم نباشد

  .اجتماعی در اجراي برنامه هاي سالمت باشیم

و توانند به تیم سالمت در مراکز  مردم می ،نددر خدمت مردم هستپرسنل بهداشتی درمانی  نیز 

  .هاي اولیه را فرا بگیرند هاي سالم زیستن و مراقبت مراجعه کنند و مشورتپایگاههاي سالمت 

 

  ی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشک   

  




