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 کلیات برنامه:

شود.ارتقای  سالمت محقق نمی  سالمت برای همه ، جز با تالش همه برای  ست. سئولیتی همگانی ا سالمت حق و م

سالالالمت دود، دانوادو و جامره سالالالمت نیانم ت توانم ت سالالانی مردج و جامره برای متالالارمت در مرا  ت ان عادالنه 

ست. تمامی دولت ها ،  سرنوشت آنها ا سالمت و  سانی افراد برای م ترل و متیریت  سالمت، فرآی ت  ادر  ست.ارتقای  ا

موظف هست ت مه با توسره سیاست های حامی سالمت، عتالت و توسره پایتار متور، امکان ننتگی در محیط سالم و 

گزی ه های سالمت را برای همه شهرونتان فراهم م  ت.در وا ع ، سالمت محصول متترک  انتخاب آناد، عادالنه و ارنان

سالمت را به ع وان یک ثروت حفظ مردو و ارتقا می  سالم،  ست. مردج با انتخاب گزی ه های  دولت ها ، ملت ها و بانار ا

مهارتهای دود مرا  تی برای  ده ت.شالالایان رمر اسالالت مه ایت انتخاب نیانم ت بردورداری ان سالالواد سالالالمت و تمریت

 داشتت س ک ننتگی سالم و متیریت نادوشی های جزئی ، بیماری های مزمت و حاد است.

ستفادو ان ظرفیت   2جزء  1همچ یت با توجه به ب تهای  سوولیت های اجتماعی دود و ا سانی مردج ان حقوق و م )آگاه

شت مر ویت و اد سالمت برای ر سالمی در جامره( ، محیط های ارایه مرا  ت های  سالمت همه  2الق ا ) تحقق رویکرد 

سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیتگیری بر درمان، ....( و  سالم در همه  وانیت ،  سان  )  11جان ه و ان

سادتارم ت و فراالنه فرد، دانوادو و جامره در تامیت ،  تارمت  سوولیت پذیری، توانم تی و م حفظ و افزایش آگاهی، م

سالمت  سانه های متور تحت نظارت ونارت ارتقای  شی و ر سانمان های فره گی، آمون ستفادو ان ظرفیت نهادها و  با ا

تار مالی  سوی مقاج مرظم ره ری و نظر به ف سالمت ابالغی ان  ست های ملی  سیا شت، درمان و آمونش پزشکی(  بهتا

نگیت سالال ی جمریت و تیییر بار بیماری ها و تاثیر عوامز رونافزون و بی سالالابقه بر بخش سالالالمت به دلیز افزایش میا

اجتماعی بر سالمت و س ک ننتگی مردج، النج است مه مردج به ع وان م ابع اصلی )دالقان سالمت( ، م ترل بیتتری 

 بر سالمت دود داشته باش ت.

تارمت سترش م تگفت ، به دن ال گ سالمت، م ت ی برای موارد پی صه  ایتو هر دانه یک پایگاو  آگاهانه مردج در عر

سفیر "تامیت ، حفظ و ارتقای سالمت در تمامی دانه های متور است. در ایت برنامه ، در هر دانوادو یک نفر به ع وان 

آمونش دیتو و برای مرا  ت ان سالالالمت دود، دانوادو و جامره توانم ت می شالالود.آمونش و توانم ت  "سالالالمت دانوادو

 ، توسط تیم سالمت در واحتهای ارایه دتمات سالمت صورت می گیرد.سانی سفیران سالمت دانوادو 

را در هزی ه ها شاهت بود ت مه با توانم ت سانی مردج، می توان صرفه جویی  ابز توجهی نشواهت متقت ، نتان ان آن دار

شتو و بتون  .ایت صرفه جویی ها، ناشی ان هزی ه مرا  ت های سطوح پایه و تخصصی و همچ یت پذیرش برنامه ریزی

صرفه جویی  ستان ، ایت  ست . در انگل سرپایی ا صت و ارنش مالی آن  7برنامه بیماران و پذیرش های  میلیارد  4.4در

صرفه جویی  ش ت، اما ان ظرفیت  ست دیلی وا ع بی انه ن ا ست ت مه ممکت ا شواهت دیگری هم ه ست.ال ته   20پونت ا

 د ر می ده ت.درصتی با اجرای رویکرد سالمت متکی بر مردج ، 
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ونارت بهتاشت ، درمان و آمونش پزشکی با انگیزو حز متکالت بهتاشتی حاشیه  1369شایان رمر است مه در سال 

سالمت تحت ع وان ستایی ، ا تاج به طراحی و اجرای برنامه داوطل ان  شهری و رو تی ان  شت "ن در  "رابطان بهتا

 شیران و اصفهان( نمود.ج وب تهران و حاشیه شهرهای بزرگ متور )ت ریز ، 

شهری  سترش بی رویه جمریت  شت و درمان به دلیز گ ش که بهتا شکز گرفت مه  در وا ع ایت برنامه در م اطقی 

 ممتریت پوشش مرا  تهای بهتاشتی را برای گروو های آسیب پذیر جامره شهری داشت.

سئ ست ت مه همچون حلقه محکمی ارت اط م سالمت در وا ع افرادی ه سطوح محیطی داوطل ان  شتی را با  ولیت بهتا

شتی درمانی آمودته های دود را به  سهای هفتگی و یا ماهانه در مرامز بهتا شرمت در مال جامره بر رار می م  ت و با 

شش  50 سالمتی دود و دانوارهای تحت پو شش دود م تقز می نمای ت و برای حفظ  سایه و افراد تحت پو دانوار هم

 تالش می م  ت.

شرایط برنامه داو س ت به توانایی بالقوو دود در جهت تیییر و به ود  سالمت به تیییر نگرش و عملکرد مردج ن طل ان 

ننتگی ممک مردو است و اعتماد به نفس و اتکا به دود را در ننان و مردان رابط و دانوارهای تحت پوشش افزایش دادو 

سالهای  ست .ارنشیابی و بررسی برنامه در طی  س ب  20-25و مه حضور داوطل ان سالمت نتان داد 74-81ا درصت 

 به ود شادص های بهتاشتی شتو است.

تور فراهم نمودو  صادی، اجتماعی م سره ا ت تارمت فراالنه تر افراد در تو سالمت نمی ه های النج را برای م داوطلب 

سب با نیانهای جامره  شت حیطه فرالیت آنها مت ا ست و در بردی ان گروو های رابطان بهتا سره یافته و در امور ا تو

 اجتماعی و دانوادگی به ممک مردج شتافته انت.

 

  چشم انداز:

 متور های دانه تمامی در سالمت ارتقای و حفظ تأمیت، عرصه در مردج آگاهانه متارمت گسترش

 

 :برنامه یدستاوردها

 شیدو سالمت امر در آگاهانه شرمت با یریتگیپ تیاهم به نس ت ها دانوادو شتن حساس و یآگاه شیافزا

  سالمت امر در مردج یاجتماع متارمت شیافزا و مردج یگر مطال ه حونو یارتقا

 داص یها گروو یبرا بهتاشت حونو در شتو ارائه دتمات بودن محتود به نس ت مردج نگرش رییتی
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 یها اجیپ توسط مردج در شتو جادیا غلط یباورها حیتصح م ظور به یمجان یها ش که در حضور فرصت ان استفادو

   یمجان یها ش که یبرد نادرست

  سالمت مرا ب همکاران یبرا یشیل یسان یغ 

  آمونش در سالمت تیمرا   تجربه یارتقا

 سالمت مرا ب توسط جامره یانهاین ش ادت

 سالم تان در ژویبو ها یماریب یغربالگر به ممک

  یاطالعات و یزاتیتجه ،یانسان یروین  هینم در موجود یها ضرف ییش اسا به ممک

 یبخت برون یها سانمان با یهمکار یارتقا

 سالمت نظاج ان دارج مسئوالن در سالمت شتن یاجتماع تگاوید تیتقو

 

 :یکل اهداف

 دانوادو سالمت ریسف تیترب

 محله سالمت رابط تیترب

 دانتجو آمونش

 

 :یاختصاص اهداف

 دانوادو هر یانا به سالمت ریسف کی تیترب

 ریسف20-15 یانا به محله سالمت رابط کی تیترب

 دانوادو 10 هر یانا به دانتجو کی تیترب

 

 : برنامه یکل یاستراتژ

 جان ه همه تیحما جلب -1



 

5 
 

سالمت گاهیپا کی خانه هر" برنامه ادغام " 

 یتوانم تسان و آمونش -2

 یسان تیظرف -3

 یف اور بر یم ت  یرسان اطالع -4

 یاجتماع یابیبانار -5

 یابیارنش و شیپا -6

 

 

 

 

 


