
 برنامه کشوری هر خانه یک پایگاه سالمت

 سالمت در تمام خانه ها :

که منبع اصلي در دسترس اشخاص است  5، سالمت یبه هنگام مواجهه با هر مشكل بهداشتي و برای حفظ و ارتقا

. باشد مي« محيط»و « شبكه اطالعات موجود»، «افراد ماهر بهداشتي»، «سایر افراد غير ماهر»، «خود شخص»شامل

بدون دخالت ، اش خانواده وسيله خود شخص وه ب بهداشتيهای  درصد همه مراقبت 85تا  65شود که  تخمين زده مي

درصد مثل 100مثال خاص از مراقبت بهداشتي، در طيفي که دامنه اش از خودمراقبتيشود. هر ن اعمال ميامتخصص

باشد، قرار مي گيرد اما بيشتر  اعصاب  مي درصد  مثل جراحي100مسواك زدن منظم روزانه تا مراقبت حرفه ای 

 مراقبت ها مشارکتي است.

هدف از برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت ، افزایش سرعت رشد رویكرد سالمت متكي بر مردم از طریق اتخاذ 

ای رویكردهای تازه در باب آموزش سالمت، توانمندسازی مردم، آموزش بيمار، مشاوره، توسعه نيروی های فعال بر

سالمت، توسعه مسئوليت پذیری و مشارکت مردمي و همچنين طيف وسيعي از خدمات توانمندسازی مردم برای 

 . خودمراقبتي است

 در برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت :

اولين مراقب بهداشتي   «فردی»اولين مراقبت و هر « خودمراقبتي»اولين سطح ارایه مراقبت های بهداشتي، « خانه»

برای خودمراقبتي از خود/اعضای خانواده « سفير سالمت خانواده»است. لذا در هر خانواده حداقل یک نفر به عنوان 

 توانمندشده و مورد حمایت آموزشي، بهداشتي و درماني نظام ارایه خدمات بهداشتي درماني کشور قرار مي گيرد.

 خدمات بهداشتي و درماني نگاهي خاص دارد. در این رویكرد:رویكرد سالمت متكي بر مردم، به  

نظام مراقبت بهداشتي، مردم  را توانمند ساخته و آنها را بر آن مي دارد تا نقاط قوت و توانمندی های خود،  .1

خانواده، دوستان و جامعه را شناسایي کرده و داوطلبانه درصدد حمایت و پشتيباني از یكدیگر برآیند تا در 

 بلندمدت زندگي سالمي داشته باشند.

اساس زندگي سالم برحسب ارتباط و نيز مشارکت برابر افراد غيرماهر و متخصصان حوزه سالمت بازتعریف  .2

شود. چنين ارتباطي باید مبتني بر اعتماد متقابل بوده وجهت گيری آن، با توجه به نيازهای فرد و نه نظام مي

 گيرد.سالمت صورت مي

خدمات بهداشتي و درماني، درمان را به گونه ای حول محور بيمار سازمان دهي مي کند که مرزهای   نظام ارایه .3

موجود ميان نيروهای تخصصي و داوطلب فعال در عرصه سالمت، بهداشت عمومي و مراقبت های اجتماعي را 

ا نيز، برطرف مي از ميان برده و موانع ارتباطي موجود ميان حمایت های رسمي و غير رسمي از سالمت ر

 سازد.

 : ميشود اجرا زیر های برنامه قالب در پایگاه یک خانه هر برنامه

 خانواده سالمت سفير تربيت 

 محله سالمت رابط يتترپ 



 دانشجو آموزش 

 :کلي اهداف -5

 و همياری و خود از مراقبت در سالمت ارتقای و حفظ تامين، برای جامعه و خانواده فرد، توانمندسازی

 جمعي مشارکت

 اهداف اختصاصي این برنامه عبارتند از : -6

 خانواده هر ازای به سالمت سفير یک تربيت 

 خانواده سالمت سفير 15 - 20 هر ازای به سالمت رابط یک تربيت 

 خانواده 10 هر ازای به دانشجو یک تربيت 

 :برنامه اجرایي مدل -7

 خانواده، سالمت سفير :ميباشد اجرا برای اصلي جزء 3 شام سالمت پایگاه یک خانه هر برنامه کلي طور به

 دانشجو محله، سالمت رابط

 :خانواده سالمت سفير -1

 خانوار سالمت سفير تربيت )ب مجازی، آموزش یا و حضوریبصورت  سالمت  تيم به آموزش )الف   

 :محله سالمت رابط -2

 سالمت تيم به آموزش )الف (TOT) محله سالمت رابط تربيت )ب مجازی، آموزش یا و حضوری 

 به باال 6دانشجوی پزشكي ترم :دانشجو -3

 سالمت تيم به آموزش )الف (TOT) دانشجو آموزش )ب مجازی، آموزش یا و حضوری 

 پایگاه یک خانههر  برنامه حيطه   درسه آموزشي دوره های -8

 حيطه ارتقاء سالمت و پيشگيری : -1

 درافسردگي خودمراقبتي 

 سالم سالمندی 

 بدني فعاليت 

 وچربي ،روغن قند،نمک مصرف شھکا 

 قليان و سيگار از دوری 

 دندان و دهان سالمت 

 بالیا مقاب در خانواده آمادگي 

 صحيح نشستن روش 

 : (Primitive Treatment) اوليه درمانهای حيطه  -2

 115 انس اور از خواهي کمک 

 سوختگي 

 تروما 



 خارجي خونریزی کنترل 

 مونواکسيدکربن با مسموميت 

 سينه قفسه درد 

 دست با فقط قلبي احيای 

 ناگهاني سردرد 

 الكتروليتها و آب تنظيم و بدن آبي کم( استفراغ و اسهال( 

 توانبخشي حيطه -3

 عضالني -اسكلتي مشكالت از پيشگيری 

 نخاعي ضایعات از ناشي ناتواني دارای افراد در حرکت آموزش 

 دیابتي پای از مراقبت 

 سالمندان سقوط از پيشگيری 

 اضافه جامعه شرایط با متناسب ساله هر و شود مي اعالم ملي صورت به آموزشي های دوره ایننكته مهم : 

 مي خود منطقه نيازسنجي نتایج براساس ملي آموزشي های اولویت بر عالوه نيز دانشگاه هر .شود مي

 و آماده محتوا نویس پيش آن اساس بر و نماید بيني پيش سالمت سفيران برای اموزشي های دوره تواند

 گيری همه به توجه با کرونا، آموزشي بسته شدن افزوده  .ميگردد  ارسال وزارتخانه ستاد به تایيد جهت

 .است مورد این از ای نمونه ، 1398 سال در آن

 آموزش روش -9

 صورت به منطقه امكانات و شرایط با سب متنا سالمت پایگاه یک خانه هر شي اموز های بسته آموزش روش

  و پمفلت ، سایت اپليكيشن، فشرده، لوح نظير مختلف آموزشي کمکئل وسا از و بود خواهد مجازی یا حضوری

 .شود مي استفاده ...نيز

 خانواده سالمت سفیران برای رساني اطالع و آموزشي ھای پیام -01

 باشيد خود خانواده سالمت سفير خدمت، ارایه واحدهای به مراجعه با. 

 کنيد مراقبت خانواده اعضای و خود سالمت از خودمراقبتي راهنماهای یادگيری با. 

 دهيد نجات انسژاور شرایط در را خود دوستان و خانواده اعضای جان ميتوانيد اوليه درمانهای یادگيری با. 

 باشيد خود خانواده سالمت سفير ميتوانيد نوشتن و خواندن سواد کالس 8 حداق داشتن با. 

 دهيد کاهش را درماني مراکز به ضروری غير مراجعه جزیي، ناخوشيهای در خودمراقبتي راهنمای یادگيری با. 

 کنيد کنترل را خودتان خانواده اعضای و خود مزمن بيماریهای بود قادرخواهيد شدن سالمت سفير صورت در. 

 رسيدن تا را تصاد صحنه در الزم اقدامات ميتوانيد اده خانو سالمت سفيران آموزشي های دوره در شرکت با 

 .دهيد انجام اورژانس

 شوید آشنا آن با مقابله راهكارهای و افسردگي عالیم با خانواده، سالمت سفيران آموزشي دورههای در شرکت با. 

 مراح و شناسایي بي قل سكته خطر عالیم تا سازد مي توانمند را شما خانواده، سالمت سفيران آموزشي دورههای 

 .گيرید بكار نياز درصورت را احيا

 کنيد مدیریت را خود روغن و قند نمک، مصر ميزان خانواده، سالمت سفيران آموزشي دورههای در شرکت با. 



  کنيد تجربه را سالم سالمندی تا ميكند کمک شما به خانواده سالمت سفيران آموزشي دورههای. 

 شوید آشنا قليان و سيگار ترك روشهای با تا ميكند کمک شما به خانواده سالمت سفير آموزشي دورههای. 

 را وزنتان و محاسبه را خود بدني توده نمایه تا ميكند کمک شما به خانواده سالمت سفيران آموزشي دورههای 

 .کنيد کنترل

 و بالیا تروما، سوختگي، با مواجهه در الزم اقدامات خانواده، سالمت سفيران آموزشي های دوره در شرکت با 

 .گيرید فرا را کربن مونواکسيد گاز از ناشي مسموميت

 فرا را سردرد بروز هنگام به پزشک به مراجعه زمان خانواده، سالمت سفيران آموزشي دورههای در شرکت با 

 .بگيرید

 ضایعات از شي نا ناتواني دارای افراد از مراقبت نحوه با خانواده، سالمت سفيران شي آموز های دوره در شرکت با 

 .شوید شنا آ نخاعي

 فرا را دندان نخ از استفاده و زدن مسواك صحيح نحوه خانواده، سالمت سفيران آموزشي دورههای در شرکت با 

 .گيرید

 معنوی و اجتماعي رواني، جسمي، سالمت آوران پيام خانواده، سالمت سفيران 


