


برنامه  هر خانه یک پایگاه سالمت

(الزامات و استانداردها)



اهد اف کلی
ارتقاءوحفظتامین،برایوجامعهخانوادهفرد،توانمندسازی➢

جمعیمشارکتوهمیاریخود،ازمراقبتدرسالمت

:برنامه هر خانه یک پایگاه در قالب برنامه های زیر اجرا می شود

تربیت سفیر سالمت خانواده➢

تربیت رابط سالمت محله➢

آموزش دانشجو➢



اهد اف اختصاصی

تربیت یک سفیر سالمت به ازای هر خانواده➢

سفیر سالمت خانواده20تربیت یک رابط سالمت به ازای هر ➢

خانواده10تربیت یک دانشجو به ازای هر ➢



؟  سفیر سالمت خانوار کیست

حداقلسالمت عضوي از اعضاي خانواده است كه سفير -

ه كالس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانهشت 

مطالب آموخته شده در حوزه سالمت و مسووليت انتقال ، 

اعضاي خانواده و جامعه را بر و مراقبت فعال از سالمت خود 
. عهده دارد



هر خانواري که فاقد عضو واجد شرايط باشد، سفير براي 
. افتخاري تربيت خواهدشدسالمت 

عالوه  بر خانوار خود،  که سالمت افتخاري، فردي است سفير 
پوشش قرار  تحت خانوار بدون سفير سالمت را 5حداکثر    

. مي دهد

سفیر سالمت افتخاری 



استراتژی های کلی

جلب حمایت همه جانبه  -1

آموزش و توانمندسازی -2

ظرفیت سازی-3

-IT ،Eاطالع رسانی مبتنی بر فناوری-4 Health ،M-Health  ،

اپلیکیشن، سامانه زندگی / اینترفیس

بازاریابی اجتماعی-5

پایش و ارزشیابی -6



پوششتحتهایخانواده:هدفگروه➢

مرکز:سالمتخدماتارائهواحدهای:خدمتارائهسطح➢
خانهسالمت،پایگاهشهری،/روستاییسالمتجامعخدمات

بهداشت

مراقبکارشناسخانواده،پزشک:خدمتدهندهارائه➢
هایرشتهدانشجویانسالمت،تیماعضایدیگروبهورز/سالمت
پزشکیمرتبط



برنامهآموزشی حیطه های 

پیشگیریوسالمتارتقاءحیطه-1
چربی،وروغننمک،مصرفکاهشسالم،سالمندیافسردگی،درخودمراقبتی

...وبالیادرخانوادهآمادگی

اولیههایدرمانحیطه-2
تدسباقلبیاحیاسینه،قفسهدردتروما،سوختگی،،115اورژانسازخواهیکمک

...و

توانبخشیحیطه-3
ازگیریپیش–دیابتیپایازمراقبت–عضالنیاسکلتیمشکالتازگیریپیش

...وسالمندانسقوط



روش آموزش

:منطقهامکاناتوشرایطبامتناسب

حضوری-الف

مجازی-ب

ن،اپلیکیشفشرده،لوحنظیرمختلفآموزشیکمکوسایلازاستفاده
...وپمفلت،سایت



اهستاد معاونت بهداشتی دانشگ/شرح وظایف سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان

:سالمتارتقاءوآموزش

سالمترابطین/خانوادهسالمتسفیرتربیتبرنامهبرایعملیاتیریزیبرنامه-

TOTروشبهسالمتتیماعضایوخانوادهپزشکبرایآموزشیهایدورهبرگزاری-

پزشکیدانشجویانبرایآموزشیهایدورهبرگزاریدرهمکاری-

یتترببرنامهخصوصدررسانیاطالعوآموزشیهایپویشبرگزاریبرایریزیبرنامه-

سالمترابط/خانوادهسالمتسفیر

نرابطی/خانوادهسالمتسفیرفعالیتتداوموآموزشجذب،برایپشتیبانیخدمات-

سالمت



اهستاد معاونت بهداشتی دانشگ/شرح وظایف سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان

:سالمتارتقاءوآموزش

سالمترابط/خانوادهسالمتسفیرانگروهیوفردیهایآموزشبرگزاریبرنظارت-

ندهپروهایسامانهدرسالمترابطین/سالمتسفیرانآموزشوثبتفرآیندبرنظارت-

سالمتالکترونیک

سالمترابطیندرخانوادهسالمتسفیرهایبرنامهبامرتبطهایشاخصتحلیلوبررسی-

خودمراقبتیاینترفیسدرشدهثبتاطالعاتبرنظارت-

برنامهاجرایدرسالمتتیموخانوادهپزشکعملکردارزشیابی-

برنامهاجرایارزشیابیوپایش-



اهستاد معاونت بهداشتی دانشگ/شرح وظایف سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان

:سالمتارتقایوشبکهتوسعهگروه

هاشهرستانبهدانشجویانتوزیعدرهماهنگی-

برنامهاجرایارزشیابیوپایش-

TOTروشبهسالمتتیماعضایوخانوادهپزشکآموزشدرهمکاری-

دانشجویانآموزشدرهمکاری-



چالش های برنامه خودمراقبتی فردی

برنامهمحتوایدرفنیواحدهایضعیفمشارکت-

هایهبستتهیه)برنامهاستمرارجهتنیازمورداعتباراتکمبود-

مشارکتجلببامرتبطهایبرنامهطراحیسفیران،همایشبرگزاریآموزشی،

(...وسالمتهایبرنامهدرسفیران

.استنیافتهتخصیصبرنامهاینبهاعتباریهیچاخیرسالسهدرویژهبه*



اجزای خودمراقبتی

آنازحمایتوخودمراقبتیانجامروشوسازوکار:(قالب)چارچوب➢

.شودمیپرداختهآنبهخودمراقبتیرفتارهردرکهخاصیموضوع:محتوا➢

برآوردهمختلفهایراهوآنهاخاصنیازهایهدف،گروهحسببرتوانمیراخودمراقبتیمحتوای➢
.دادتغییرنیازهاساختن



Oخودمراقبتیتقاضای(Demand)

Oخودمراقبتیعاملیت(Agency)
O(اعیاجتمفردی،بعدسهکهاسترفتاریکاتخاذبرایتوانمندیوجود

(.داردرفتاریو

(بر پایه مدل اورم)محورهای پایه خودمراقبتی 



تعداد سفیران سالمت

توضیحات تعداد عنوان ردیف

- 400757 ارتعداد سفیر سالمت خانو 1

نابراز تمایل به رابط محله شد 62285 تعداد رابط سالمت محله 2



کتعداد سفیران سالمت به تفکیک ویژگی های دموگرافی

درصد تعداد عنوان ردیف

9/7 38965 تعداد سفیران سالمت مرد 1

90/3 361792 تعداد سفیران سالمت زن 2

96/5 386757 سال60زیر  گروه های سنی 3

3/5 14000 سال به باال60

70/3 281908 زیر دیپلم میزان تحصیالت 5

29/6 118456 باالی دیپلم

81 325111 همسر 6

10 39232 سرپرست 7

10 39000 غیر 8


