خودمراقبتی سازمانی :هدف در اين رويكرد ،ايجاد محيط

خودمراقـبتی و برنامه تحول سالمت

كار سالم از طريق اجراي برنامه ها و خ مشیهطاي ارقطیطاي
سالمت در محل كار ،خلق محي فيزيكی و فرهنگ حمايتی و
قشويق شيوه زندگی سالم با همكاري كاركنان و كارفطرمطايطان
¨

است .براي قحیق اين امر اقداماقی در محلها و موقعيت هطاي

مختلف (محل كار دولتی يا خصوصی ،مدرسه ،دانشگاه ،كارگاه،
كارخانه و  ) ...كه حداقل داراي  02نفر هستند ،میقطوانطد بطه
ايجاد محي كار سالم كمك كند.
خود مراقبتی اجتماعی:هدف در اين رويكرد ،ايجاد زندگی

سالم از طريق فراهم نمودن امكانات الز براي افراد يك جامعه
قوس اعضاي محتر شوراهاي اسالمی در روستاها می باشد.
گروههای خودیار¨:گروههاي خوديار عبارتاند از گروههطاي
باز ،خودگردان و كوچكی كه به فواصل منظمی يكطديطگطر را
مالقات می كنند و فعاليت اصلی آن ها كمك دوجانبطه اسطت.
كمك دوجانبه در اينجا به صورت شكلی از حمايت اجتماعی در
نظر گرفته می شود كه از كمك عملی و روان شناختی بين افراد
داراي يك مشكل مشترک يا موضوعی كه آن ها را به شكطلطی

برابر به هم پيوند می دهد ،قشكيل شده است .اين فطر

روي

حمايت عاطفی از طريق به اشتراک گذاشتن قجربيات ،اطالعات
و راههاي میابله با ديگر افراد قمركز دارد.

در برنامه تحول نظام سالمت ،برنامه ملي خودمراقبتي به
عنوان پنجمين برنامه ملي تحول نظام سالمت در حووه
بهداشت طراحي و بسته خوودموراقوبوتوي در توار و
 ،31/794931طي نامه شمار 331169111د معاونت محتورم
بهداشت براي اجرا ،ابالغ گرد د است.
منبع:دستورالعمل برنامه ملی خودمراقبتی -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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شبکه بهداشت و درمان شهرستان عباس آباد-واحد آموزش سالمت
بهار 79

منظور از خودمراقـبتی چیست ؟؟؟

با خود مراقـبتی می توانیم...

«خودمراقبتی» شامل اعمالی است كه مرد ياد ميگيرند آن را



استرس خود را كاهش دهيم.

آگاهانه و هدفدار براي خود ،فرزندان و خانواده شان انجا



اعتماد به نفس هود را بازيابيم و قیويت كنيم.

دهند قا ....



ازسالمت جسمی،روانی و اجتماعی خودشان حفاظت



كنند.



بيماريهاي مزمن خود را مديريت كنند.



و از سالمت خود بعد از بيماري حاد وشديد محافظت
كنند.

شور و شوق جوانی و انگيزه خود راحفظ كنيم و افزايش دهيم.
جوانی سالم،ايمن و بانشاط را قجربه كرده وسالمت ساير دوران
هاي زندگی خود را قضمين كنيم.



از بيماري ها و حوادث پيشگيري كنند.

است كه اين برنامه به دنبال آموزش و قربيت

یك نفر سفیر سالمت به ازای هرخانوار است.



قندرست بمانند.

خودمراقبتی فردی يكی از انواع خودمراقبتی



سفـیر سالمت دانش آموزی و دانشجویـی
نیز خودمراقبتی فردی محسوب می گـردد
دانش آموزان و دانشجویان با گذراندن دوره

های آموزشی خودمراقبتی در مدرسه و دانشگاه

بهتر درس بخوانيم و آينده شغلی بهتري داشته باشيم

از سالمـت خود،خانواده و جامـعه مراقبــت

آينده بهتري براي خود،خانواده،دوستان و كشورمان رقم بزنيم.

می نمایند.

سفیـر سالمت عضوی از اعضای خانواده است كه حداقل 8

كالس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبـانـه،
مسئولیت انتقال مطالب آموخته شده در مورد سـالمـت و
مراقبت فعال از سالمت خود و اعضای خانواده و جامعه را بر

انواع برنامه های خودمراقبتی:
-1فردی

-2سازمانی

-3اجتماعی

-4گروههای
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