
تغییر در رویکردهاي 
سنتی بخش سالمت 

به سوي ارتقاي   
عادالنه سالمت مردم

دکتر شهرام رفیعی فر

سرپرست دفتر آموزش و ارتقاي سالمت





ــاء و گســــترش   نهضــــت احیــ
ــگیري   ــب پیشـ ــت و طـ بهداشـ
را با بکارگیري و بسیج کلیه را با بکارگیري و بسیج کلیه 
امکانات موجود آغاز نماییـد 

مقام معظم رهبري



تا کنون  13رویکرد سالمت همگانی از قرن  6

 کنتــرل دم  -)مــیالدي 1830تــا  1300از (حفاظــت از ســالمت
تـا   1880از (کنترل سرایت  -)میالدي 1870تا  1840از (مسموم
)میالدي 1960تا  1940از (طب پیشگیري  -)میالدي 1930

 میالدي 1980تا  1970از (مراقبت بهداشتی اولیه( )میالدي 1980تا  1970از (مراقبت بهداشتی اولیه 

 تا کنون 1980از (ارتقاي سالمت(

           ارتقاي سالمت فراینـد قادرسـازي مـردم بـراي افـزایش
تمرکز ارتقاي . کنترل شان بر سالمت و بهبود سالمت است

.سالمت بر روي دستیابی عادالنه به سالمت است

  1986-منشور اوتاوا 



چه چیزهایی سالمت ما را تامین و حفظ می کند؟     

شرایط کلی اقتصادي اجتماعی، فرهنگی و محیطی

کشاورزي و تولید غذا،آموزش (شرایط کار و زندگی
و محــیط کــار  در یــک ســو و بیکــاري،آب و     
فاضالب،خدمات مراقبت بهداشتی و مسکن از سوي 
و محــیط کــار  در یــک ســو و بیکــاري،آب و     
فاضالب،خدمات مراقبت بهداشتی و مسکن از سوي 

)دیگر

شبکه اجتماعی و محلی

عوامل شیوه زندگی فردي

سن،جنس و عوامل وراثتی
عوامل مؤثر بر سالمت



سالمتمؤثر بر اجتماعی  عوامل

 عوامـل   ،يفرآیندهاي بـین فـرد   ،عوامل فرديسالمت تابع
. است هاي همگانی سیاست  وعوامل اجتماعی  ،ساختاري

ي و فـرد حیطـه  خارج از مذکور،  چهار عامل از پنج  عامل
مـداخالت اجتمـاعی   برتري نشان دهندة است که  محیط در مـداخالت اجتمـاعی   برتري نشان دهندة است که  محیط در

.استنسبت به مداخالت فردي 

    تدوین قوانین جامعی براي  بهبود شـاخص هـاي اجتمـاعی
اصالح شرایط اجتماعی و ایجاد بستر الزم با هدف  سالمت،

، براي اتخاذ شیوه زندگی فردي و جمعی سالم توسط مـردم 

.  استضروري 



 هم ارز با مجموعه شـرایطی اسـت   وضعیت سالمت هر فرد
هـاي واقعـی    این توانایی را می دهد تا از فرصت اوکه به 

. ردب خود استفاده کرده و از پتانسیل بیولوژیکی خود بهره 

 تمام مردم براي داراي بیشترین اهمیتاصلی سالمت شرایط

مبتنی بر شرایط سالمت تعریف

 تمام مردم براي داراي بیشترین اهمیتاصلی سالمت شرایط
.است

  بسـتگی بـه توانـایی هـاي فـردي و      شرایط فرعی سالمت
براي مثال شرایط سـالمت یـک    .داردافراد وضعیت موجود 

زن باردار با یک فرد معتاد یا یک فوتبالیست ملـی متفـاوت   
.است



 ؛ به غذا، آب، سرپناه و مسکننیازهاي ابتدایی 

 ممکن و قابل حصول در مورد تمـامی   به اطالعاتعادالنه دستیابی

ی؛ عوامل تأثیرگذار بر زندگ

 به معناي برخورداري از مهارت، توانایی و اعتماد بـه   سالمتسواد

  سالمت  شرایط اصلی 

به معناي برخورداري از مهارت، توانایی و اعتماد بـه   سالمتسواد 

؛   نفس براي جذب و درك و استفاده از اطالعات بهداشتی

 تفهیم این مطلـب بـه مـردم کـه هـیچ گـاه یـک فـرد        یا وابستگی        

مردم، به طور کامل خود را  سایر نمی تواند از محیط اطراف خود و

مـی کنـد داراي    که در آن زنـدگی  جامعه ايدر قبال و  جدا سازد

ست؛ ووظیفه احق و نیز 

قدرت و امید.  
  



ثالثیه

ثانویه

اولیه

خودمراقبتی
  

عصر  صنعت  پزشکی

عصر اطالعات براي سالمت

دوستان/خانواد

بیشترین تمایل

کمترین تمایل

بیشترین تمایل

هزینه
مراقبت تخصصی

فرد 

نقشه تغییرات مراقبت از سالمت 

دوستان/خانواد

شریک: متخصص

کمترین تمایلمعتبر :متخصص  

  
هزینه

شبکه هاي خودیاري



با کیفیتبا کیفیت  زندگیزندگی

  هدفهدف

راهبردراهبرد

اقداماقدام

مفهومی گفتمان ارتقاي سالمت هرم

  ارتقاي سالمتارتقاي سالمت

سالم ؛ توسعه اقدام جامعه؛ محیط هاي ؛ توسعه سیاست هاي سالمتوسعه   

  سالمتتوانمندسازي افراد،گروه ها و جوامع؛ بازنگري در خدمات 



عاملیت خودمراقبتی 
)توانمندي(

ــرل  -هیالت الزم تســـــ - درك کنتـ
شده 

مهارت
يکارآمد- خوددانش

ســـــــواد  -
بهداشتی

تقاضاي خودمراقبتی

تعریف فرد از سالمت -
خود انگاره -

انگیزش

خودمراقبتی
عوامل  

اي  زمینه
   عوامل

اي زمینه

  يمؤلفه ها
خودمراقبتی

محیط حمایت کننده
حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، گزینـه هـاي انتخـاب سـالمت،     

تسهیالت الزم براي کسب دانش، مهارت، انگیزش و خودکارآمدي 

هیالت الزم تســـــ -
براي کسـب دانـش،   

نگیزشمهارت و ا
تجربیات گذشته -

خودکارآمدي

ــرل  - درك کنتـ
شده 

ــود  - بهبـــــ
خودانگاره

تجربیــــات   -
گذشته

ســـــــواد  -
بهداشتی

اطالعـــــات  -
بهداشتی

بهره مندي از  -
منابع سالمت

انگیزش -

تعریف فرد از سالمت -
خود انگاره -
مزایــا و موانــع درك شــدة  -

رفتار
سالمت درك شده -
ارزش سالمت -
نفوذ اجتماعی -
ــادات و   - ــتم اعتقــ سیســ

ارزش ها
خودکارآمدي -

عوامل  
مؤثر  
بر  
ها مؤلفه



مدیریت بیماري هامدیریت بیماري ها

))پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیهپیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه((

مدیریت عوامل خطرمدیریت عوامل خطر

ارتقاي سالمتهرم ساختاري مدیریتی گفتمان  
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مدیریت عوامل خطرمدیریت عوامل خطر

توسعه سیاست ها،  موقعیت ها، محصوالت و توسعه سیاست ها،  موقعیت ها، محصوالت و ((

))خدمات سالمخدمات سالم

مدیریت سبک زندگی
)توانمندسازي مردم و توسعه اقدام جامعه(
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مشارکت گروهیمشارکت گروهی

  
  

مشارکت 
فردي

سطوح مشارکت مردمی براي ارتقاي سالمت
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مشارکت جمعی



اقدام ها/آموزش ها
موقعیت برنامه

 سطح
مشارکت

سازي براي ارایه خـدمات خـودمراقبتی و    ظرفیت
آموزش اثربخش بیمار در بخش سالمت، آموزش و 
توانمندســازي مــردم و بیمــاران، ارتقــاي فرهنــگ 

سالمت با رویکرد خودمراقبتی

خانه، مطب،  
بیمارستان،  

داروخانه،آزمایشگاه،  
بهداشتی مرکز

خودمراقبتی
بیمار آموزش

فردي

سازي براي تشکیل و حمایت از گروه هاي  ظرفیت
رفـاه  / خودیار و همسان در بخـش هـاي سـالمت   

آموزش کشور، آموزش و توانمندسـازي  /اجتماعی

خانه
بهداشتی مرکز
مطب

گروه هاي خودیار
هاي همسان گروه

گروهی

تابلوي سطوح و مداخالت مشارکت مردمی
1392 دکتر شهرام رفیعی فر و همکاران،

رفـاه  / خودیار و همسان در بخـش هـاي سـالمت   
آموزش کشور، آموزش و توانمندسـازي  /اجتماعی

گروه هاي خودیارو همسان، توسـعه شـبکه هـاي    

خودیار مجازي و حقیقی

بهداشتی مرکز
مطب

بیمارستان 
مدرسه
مسجد

کار محل 

سازي براي توسعه موقعیـت هـاي حـامی     ظرفیت
سـازمان هـا، توسـعه    /محـالت /سالمت در شهرها

شوراهاي حـامی سـالمت،  توسـعه ائـتالف هـا و      
ــاط     ــراري ارتب ــالمت، برق ــامی س ــاي ح اتحاده
استراتژیک براي ارتقـاي سـالمت، توسـعه اقـدام     

جامعه براي سالمت

مدرسه،محل کار
مسجد،سازمان

شهرداري،فرمانداري
استانداري،دانشگاه

مدارس مروج سالمت
محل هاي کار مروج سالمت

ســازمان هــاي دولتــی و   
غیردولتی حامی سالمت

اصناف و احزاب حامی سالمت
شهري، محلی و  شوراهاي ملی،

صنفی حامی سالمت

جمعی



....آیا وقت آن نرسیده است 

 دویـدن بـه    به جاي تنهـا

ارتقاي ، براي بیماريدنبال 

تـالش   مردم واقعی سالمت تـالش   مردم واقعی سالمت

به جاي تنها افزودن  کنیم و

بــراي ســال بــه زنــدگی 

 زندگی بـه سـال  افزودن 

مبارزه کنیم؟ 





قدرت و سالمت 

ارتقـاي  . بر زنـدگی مـردم اثـر دارد   تمامی سطوح  در ،ساختار قدرت
سالمت  نیازمند تعریف شفاف ارتباط بین سالمت، سیاسـت و قـدرت   

.است

ثیر قدرت برتوانمندسازي مردم و افزایش ظرفیت جامعه  براي أتحلیل ت

. ارتقاي سالمت نیازمند تحلیل تاثیر قدرت بر مشارکت مردمی است

ثیر قدرت برتوانمندسازي مردم و افزایش ظرفیت جامعه  براي أتحلیل ت

. ارتقاي سالمت نیازمند تحلیل تاثیر قدرت بر مشارکت مردمی است

   ارتقاي سالمت، عالوه بر توانمندسازي مردم براي کنتـرل قدرتمندانـه

.نیازمند تالش براي تقویت مردم ساالري است ،زندگی خود

 ملـت    و دولتبین تساوي خواه، دستیابی به توافق نظر مشترك قدرت
و سـایر عوامـل   در زمینه موضوعاتی هم چون آب سالم، مسکن، غذا 

. دکنبر زندگی  مردم را تسهیل می  مؤثر



....آیا وقت آن نرسیده است 

 سالمت را سرنوشت همه

ــه    ــدانیم و ن ــردم ب م

و به عنـوان  بیماري  را و به عنـوان  بیماري  را 

بخــش ســالمت بــراي 

نوشتن چنین سرنوشتی، 

تالش کنـیم و نـه تنهـا    

براي درمان بیماران؟ 



شیوه زندگی سالم

 شیوه زندگی راهی است براي زندگی بر اساس الگوهاي قابل تشخیص رفتار
که در واکنش متقابل ویژگـی هـاي فـردي، تعـامالت اجتمـاعی و شـرایط       

.اقتصادي اجتماعی و محیطی زندگی افراد انتخاب می شود

سـه بعـد فـردي    در در برگیرنـده رفتـار مـردم   بایـد   شیوه زندگی سالم، 
چراکه زندگی سالم مردم نیازمند  رابطه بین فرد و جامعه باشد واجتماعی 

تندرستی  سالمت و ،سالمت شخص تامین تعادلی منطقی وخردمندانه میان
.استسالمت جامعه  ودیگران 

تندرستی  سالمت و ،سالمت شخص تامین تعادلی منطقی وخردمندانه میان
.استسالمت جامعه  ودیگران 

،خلـق و   نیازمند، سازمان ها و جوامع ارتقاي سالمت مردم حفظ و تامین
پرورش احساس وابستگی متقابل مردم به یکدیگر و به جامعه اي است که 

بـراي وابسـتگی متقابـل    باشد کانونی  باید جامعه  .در آن زندگی می کنند
جـایی کـه    و به ارزش ها و تمدنی که به آن تعلق دارند، به یکدیگرمردم 

جزیـی از   سـالمت و  یک جامعه توسعه دهنده احساس کنند که بخشی از
. هستند اجزاي حیات و رشد آن جامعه





....آیا وقت آن نرسیده است 

 نداشتن دردي به جز رنج

وظیفـه خـود    را بیماري

بدانیم امـا هنرمـان را   بدانیم امـا هنرمـان را   

 و کاهش رنـج بیمـاري  

کاهش شـمار مردمـی   

بدانیم که دچار بیمـاري           

؟می شوند





....آیا وقت آن نرسیده است 

 به جاي جدال ناتمام براي آن

چه کسی هزینه هاي بیماري که 

ــردازد ــا (را بپـ ــت یـ دولـ ــردازد ــا (را بپـ ــت یـ دولـ

منابع الزم  براي تامین ،)مردم

توانمندسازي مـردم   به منظور

براي سالم بودن، سالم ماندن و 

ارتقاي سالمت بجنگیم؟



کیفیت زندگی در گروي شادي

 بهترین معیـار بـراي    1945سازمان جهانی بهداشت در سال
میـزان بـرآورده شـدن    قضاوت در مورد کیفیت زنـدگی را  

. می دانستنیازها و برآورده شدن ملزومات شادي افراد 

 نیازهایی هستندکه براي شادمان بودن مـردم  ملزومات شادي  نیازهایی هستندکه براي شادمان بودن مـردم  ملزومات شادي
هستند و بدون تـامین آنهـا هـیچ انسـانی       ) و نه کافی(الزم 

.نمی تواند شاد باشد

  نوعی رابطه متقابل بـین شـرایط اجتمـاعی،    کیفیت زندگی
است که در بهبود جنبه هـاي  بهداشتی، اقتصادي و محیطی 

. انسانی اجتماعی و روانی در زندگی موثر است





....آیا وقت آن نرسیده است 

 مردم خالقـان  باور کنیم که

تا آنها را اصلی سالمت اند  

حفظ و ارتقاي  براي تامین، حفظ و ارتقاي  براي تامین،

ســالمت خــود، خــانواده، 

همساالن، جامعه و جهـان  

سازیم؟  توانمند



مردم، خالقان سالمت

  سالمت درالبالي زندگی روزمره مردم و به دست آنها خلق می شـود و دوام
. می یابد یا تهدید می شود و زایل می گردد

مردمی که اغلب فراموش می شوند و تنهـا  مردم منابع اصلی سالمت هستند ،
وقتی می بینیم شان که بیمارند و البته پرداخت کننده مبالغی بـراي درمـان و   

و شـاید تضـمین   (اوج خدمت مان کمک به آنها براي پرداخت هزینه درمـان  و شـاید تضـمین   (اوج خدمت مان کمک به آنها براي پرداخت هزینه درمـان 
توانمندسازي آنها براي و نه است ) پایدار درآمد و سود صنعت دارو و درمان

سالم و مولد زیستن و بی نیازي از دارو و درمان در طول عمرشان و تا آنجـا  
.که ممکن است

 داشت کـه هنـوز   مشتریانی با برنامه ریزي براي ارتقاي سالمت هم می توان
اما تشنه آموزش هاي ما براي لذت بیشـتر   عالمت و نشانی از بیماري ندارند

از زندگی، بهبود عملکرد و روابط بین فردي و اجتماعی، اصـالح و توسـعه   

.  باشند..... امور فردي و خانوادگی و اجتماعی، 



پزشکان ارتقاءدهنده سالمت

 توسط پزشکان استپذیرش تغییر ارتقاي سالمت نیازمند.

 مربیانی دلسوزند که مردم را بـراي  پزشکان ارتقاءدهنده سالمت
بازي بزرگ سالمت آماده و تجهیز می کنند و از تماشاي بـازي  

. زیباي خالقان سالمت لذت می برند. زیباي خالقان سالمت لذت می برند

 ،ابتـدا آمـوزش مـی دهنـد، بعـد      پزشکان ارتقاءدهنده سالمت
حمایت می کنند و سرانجام اگر الزم شد به عنوان یک فرد خبره 
با مشورت موثر با بیمار، درمان می کنند و ادامه مراقبـت را بـه   
بیماري آگاه، مـاهر و امیـدوار و خودمراقـب مـی سـپارند تـا       
سالمتش را بازیابد، رضایتش حاصل شود و کیفیت زندگی اش 

. افزایش یابد





....آیا وقت آن نرسیده است 

   ،باورکنیم مردم برخوردار از آب، غـذا، مسـکن

قدرت، امید، اطالعات شـفاف، سـواد سـالمت،    

اجتماعی، عشق به خود و هم  سرمایه و همبستگی

طول عمرشـان  در  و ایمان به خدا نوع و طبیعت طول عمرشـان  در  و ایمان به خدا نوع و طبیعت

و اگـر بـا وجـود همـه            کمتر بیمار می شـوند 

بیمـار   خودمراقبتی هاي خـود و مراقبت هاي ما 

ــدند ــر، ش ــا داروي  زودت ــر ب ــر و ارزان ت بهت

درمان ساده تـر، هزینـه کمتـر،و عـود و      کمتر،

؟یابند کمتري شفا می عوارض





جراحی غده هاي سالمت در صحن مجالس منتخب ملت ها 

 ،بیمارستان هاي سربه فلـک کشـیده   در رویکرد ارتقاي سالمت
پنج ستاره منحصر به فرد یا داروي هاي معجزه گر فالن بیماري، 

.قله افتخار بخش سالمت نیست

 ،پزشکان به تنهایی حالل معضـالت  در رویکرد ارتقاي سالمت، پزشکان به تنهایی حالل معضـالت  در رویکرد ارتقاي سالمت
خیل بیماران قربانی معضالت اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی    

. نیستند

 ،غده هاي سـالمت مـردم را در    بایددر رویکرد ارتقاي سالمت
صحن مجالس کشورها و به دست نمایندگان منتخب ملت ها با 

.اتخاذ سیاست هاي حامی سالمت جراحی نمود



....آیا وقت آن نرسیده است 

بـا   که تا امروز منابع محدودي

رنج فراوان بـه دسـت بخـش    

خـرج   و فقط سالمت می رسید

در خرج سالمتمی شد، بیماري  در  خرج سالمتمی شد، بیماري 

زنـدگی بـا کیفیـت،     سایه یک

توسعه و  خرجو نیز عزت، نشاط 

نمود؟ تعالی جامعه





....آیا وقت آن نرسیده است 

              به جاي مبـارزه محکـوم بـه شکسـت در

، جهاد مداوم، همگانی و بن بست بیماري ها

دشت باز  به را سالم  بی پایان براي زندگی

جهـادي بـزرگ بـا    : هدایت نمود سالمت جهـادي بـزرگ بـا    : هدایت نمود سالمت

حضور آگاهانه و ماهرانه تمامی مردم براي 

ارتقاي سالمت و با تسهیل گري پزشکانی که 

خود را مروج سـالمت مـی داننـد و نـه         

؟درمان گر سنتی بیماري



:  مسأله این است

بودن،

شایسته بودن،

وابسته بودن    وابسته بودن    



راه بی پایان سالمت

 توسعه سالمت در وراي مرزهـاي سـنتی   ارتقاي سالمت به معناي
.است بخش سالمت

 مردم توانمند جامعه اي توانمند، انتخاب و سالمت راهی است که
طی می کنند تا از یک زندگی باکیفیت در جامعه اي توسعه یافتـه  

. برخوردار شوند
طی می کنند تا از یک زندگی باکیفیت در جامعه اي توسعه یافتـه  

. برخوردار شوند

 ،راهی بی پایان است که رهروانی آگـاه،  سالمت، پایان راه نیست
خودکارآمد، خودمراقب، مقتدر، بانشاط، همبسته و مسوولیت پذیر 

جهـان،  -کشـور -شهر-در برابر خود و خالق هستی، طبیعت، محله
.می خواهد.... همکاران، -همساالن-امروز و فرداي جهان، خانواده



.....به امید روزي که

 ارتقاء یابد "توسط مردم و با مردم"سالمت.

  پیشگیري شود "ایجاد درد بیماري"از.

 " بـا توانمندسـازي آنهـا بـراي      "کیفیت زندگی مـردم
خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم برپایـه آمـوزه   

بـا توانمندسـازي آنهـا بـراي      کیفیت زندگی مـردم  
خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم برپایـه آمـوزه   

.هاي اسالمی و ایرانی افزایش یابد

   نیروي انسانی سالم، بانشاط، خالق، مسـوول و مولـد و
مفتخر به ایرانی بودن براي توسعه پایدار ایـران اسـالمی   

. فراهم شود



به خاطرهمه 
فرزندان 

ایران،

بیایید به 

راه بی پایان سالمت، منتظر ماست

بیایید به 
باالي 
آبشار 
برویم

پایان


