


شبکه بهداشت و درمان مالرد
واحد آموزش و ارتقا ءسالمت



خود مراقبتی و تحول نظام سالمتخود مراقبتی و تحول نظام سالمت







چرا به خود مراقبتی نیاز داریم؟

:در عصر حاضر به علت

ساختار جمعیتیتغییر  

بیماري ها الگوي  

ارائـه  هزینه هـاي سیسـتم     ارائـه  هزینه هـاي سیسـتم    
خدمات عمومی 



فواید اجراي خود مراقبتی چیست؟فواید اجراي خود مراقبتی چیست؟

سالم تر شدن سبک زندگی مردم

افزایش کیفیت زندگی مردم

افزایش رضایت مردم از خدمات بهداشتی ، درمانی

سالم تر شدن سبک زندگی مردم

افزایش کیفیت زندگی مردم

افزایش رضایت مردم از خدمات بهداشتی ، درمانیافزایش رضایت مردم از خدمات بهداشتی ، درمانی

پیشگیري اولیه از بیماري ها

کاهش ابتال به بیماري هاي واگیر و غیر واگیر

کاهش مرگ و میر

کاهش رفتارهاي پر خطر

افزایش رضایت مردم از خدمات بهداشتی ، درمانی

پیشگیري اولیه از بیماري ها

کاهش ابتال به بیماري هاي واگیر و غیر واگیر

کاهش مرگ و میر

کاهش رفتارهاي پر خطر



سفیر سالمت کیست؟

خانوارعضوي از اعضاي یک 

سواد خواندن و  کالس  8داراي حداقل 
نوشتن

مسولیت انتقال مطالب  داوطلبانه
آموخته شده در حوزه سالمت

مسولیت انتقال مطالب  داوطلبانه
آموخته شده در حوزه سالمت

از سالمت خود و اعضاي  مراقب فعال 
خانواده و جامعه





سفیر سالمت فعال اجتماعی کیست؟

 محلی، شوراهاي در عضویت به که کسی
  مردمی هاي تشکل فرمانداري، و استانداري

.باشد خودیاردرآمده هاي گروه و .باشد خودیاردرآمده هاي گروه و









خود مراقبتی سازمانی چیست؟

فرآیندي انتخـابی، مشـارکتی و   
فعال براي ارتقاي سالمت یـک  
سازمان که توسـط ائتالفـی از   
اعضاي سازمان، طراحی، اجرا، اعضاي سازمان، طراحی، اجرا، 

.پایش و ارزشیابی می شود







اهداف برنامه هاي دفترآموزش وارتقاي سالمت

سال هاي برنامه ششم وضعیت تا 
پایان سال  

94

هدف کمی کلی هدف

99 98 97 96 95 واحد عنوان

70% 55% 40% 25% 10% - درصد جمعیت  
تحت پوشش

پوشش برنامه ملی خود  
  70مراقبتی به میزان 

درصد جمعیت تحت  
پوشش تا پایان برنامه  

ششم

توانمند سازي مردم  
،سازمان ها و جوامع 

براي مراقبت از  
85سالمت خود 81/6 78/2 74/8 71/4 68 میانگین امتیاز  

سواد سالمت
سواد سالمت   افزایش

  25مردم به میزان 
درصد سال پایهدرصد سال پایه

100% 80% 60% 40% 20% -- درصد مدارس 
تحت پوشش

استقرار نظام جامع  
آموزش سالمت در  

مدارس کشور



محل کارسالم چیست؟

 محیط کاري که با توجه به معیارهاي ایمنی و بهداشت حرفه اي، کارکنان

.در امان نگه داردخطرات جسمی، شیمیایی و بیولوژیکی رااز 

محیط کاري که شیوه زندگی سالم راتشویق کند. محیط کاري که شیوه زندگی سالم راتشویق کند.

  محیط کاري که همکاري کارکنان و کارفرمایان براي ترویج و ارتقاي

.سالمت و رفاه مردم است



برنامه ارتقاي سالمت در محل کار چیست؟

  و سالمت از و گرفته انجام کار محل در که دارد اشاره هاي فعالیت به که اي برنامه
کند می حمایت کارکنان رفاه

باشند داشته تمرکز فردي رفتار تغییر بر که یی ها فعالیت

بدنی فعالیت هاي کالس یا آموزشی جلسات :مانند 

 فیزیکی هاي محیط و ها سیاست ایجاد براي را سازمانی سطوح که هایی فعالیت فیزیکی هاي محیط و ها سیاست ایجاد براي را سازمانی سطوح که هایی فعالیت
 هاي سیاست مانند کنند می حمایت بهداشتی رفتارهاي از که اجتماعی و

  ایمن نقل و حمل به مربوط یاتسهیالت و سالم غذاي تهیه

 



متمرکز هستند؟برنامه هاي ارتقاي سالمت در محل کار بر کدام یک از حیطه هاي سالمت 

تغذیه

فعالیت فیزیکیفعالیت فیزیکی

ترك سیگار

مدیریت استرس



نقش تغذیه در ارتقاي سالمت در محیط کار چیست؟

توانمندي کارکنان                      = تغذیه سالم                        

:برنامه هاي تغذیه به کارکنان در مورد انتخاب 

 غذاهاي سالم غذاهاي سالم

 روش هاي پخت سالم تر غذا

 انتخاب نوشیدنی هاي سالم تر آموزش می دهند



نقش تغذیه در ارتقاي سالمت در محیط کار چیست؟

:اجراي برنامه هاي ارتقاي سالمت

 انتخاب غذاهاي سالم توسط کارکنان

 اداري به غذاهاي سالم در اتاق هاي کار و جلسات دسترسی کارکنان

 امکان دسترسی آسان کارکنان به میوه هاي تازه و میان وعده
هاي سالمهاي سالم

  راه اندازي دستگاه هاي فروش خودکار در ادارات

 تسهیل دسترسی کارکنان به میوه هاي تازه و میان وعده هاي
.سالم در طول ساعت هاي اداري باشد



نقش فعالیت فیزیکی در ارتقاي سالمت در محیط کار چیست؟

در کنار تغذیه سالم

فعالیت بدنی نیز بخش مهمی   فعالیت بدنی نیز بخش مهمی   

. از شیوه زندگی سالم است



 تامین محیط حمایتی براي انجام فعالیت بدنی در محیط کار

 گنجاندن برنامه هاي ورزشی در برنامه کاري کارکنان را در

نقش فعالیت فیزیکی در ارتقاي سالمت در محیط کار چیست؟

 گنجاندن برنامه هاي ورزشی در برنامه کاري کارکنان را در
طول روز



احتمال ابتال به بیماري ها در افراد 
بیشتر از افراد   سیگاري

است    غیر سیگاري 

ترك سیگار وارتقاي سالمت در محیط کار چیست؟

است    غیر سیگاري 





هزینه ها و خسارت هاي  استرس
پرسنلی فراوانی براي یک 

سازمان به بار می آورد

عوارض  و پیامد هاي استرس در محیط کار چیست؟ 

سازمان به بار می آورد



عوارض  و پیامد هاي استرس در محیط کار چیست؟ 

با بسیاري از مشکالت سالمتی  استرس
، بیماري قلبی، افسردگیهم چون 

در ارتباط استدیابت و چاقی در ارتباط استدیابت و چاقی 



طراحی برنامه: 2بخش 

:اي از اهداف کلی نمونه

کارکنان به انواع مختلفی از غذاي سالم در محل      
کار دسترسی داشته باشند

کارکنان از تشویق و حمایت الزم کارکنان از تشویق و حمایت الزم 
براي استفاده از شیوه هاي تردد فعال بین محل کار و 

منزل برخوردار  باشند



طراحی برنامه: 2بخش 

:اهداف اختصاصی و رفتاري برنامه تعیین

براي هریک از اهداف کلی برنامه باید حداقل  
کرد   تعییناختصاصی و رفتاري یک هدف 



طراحی برنامه: 2بخش 

اي از اهداف اختصاصی  و رفتاري نمونه

    





با آرزوي سالمتی
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