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اصول مهم خدمات سالمت بزرگساالن 
توجه به ساير برنامه های مهم و دارای اولويت در سالمت
 پرهيز از دوباره کاری در ارائه خدمت توسط سطوح مختلف
 پزشکان محور اصلی  ارائه خدمات
 باز گذاشتن دست پزشکان در تصميم گيريهای درمانی
  توجه به توان محدود سيستم سالمت از نظر منابع

انسانی،تجهيزاتی و مالی 
نگاه ادغام يافته و جامع به سالمت ميانساالن
 از طريق توانمند سازی مبتنی بر  خود مراقبتی ترويج اصل

آموزش بزرگساالن  
 ميانساالن  شيوه زندگی تاکيد بر ارتقای



خود مراقبتي
 وجود توان بالقوه  و استعداد مراقبت از خود در

همه انسانها  

  هدايت آن در   -پروردن  -لزوم بيدار كردن
كانال صحيح

يكي از وظايف نظام سالمت



تعريف
 خود مراقبتي به معناي عملي است كه در آن

شخص از خود به عنوان يك منبع استفاده و بطور  
مستقل از ديگران از سالمت  خودش مراقبت مي  

تصميم گيري براي سالمت خويش با اتكاي ( كند 
به خود با يا بدون مشورت با افراد يا ساير منابع 

)تخصصي يا غير تخصصي 
 اقدامات و فعاليتهاي اگاهانه هدفدار و آموخته

شده براي حفظ حيات و تامين و حفظ و ارتقاي  
سالمت خود و خانواده 



تاريخچه 
 در همه جوامع و تمام طول تاريخ
 1970-1960رويكرد كنوني از
1974 : از نگاه وزير وقت  “ نگاهي نو به سالمت كانادايي ها “سند

ناتواني يك كشور مدرن و پيشرفتها  /سالمت كانادا مارك ليلوند 
برنامه هاي  /به دليل افزايش هزينه هاي مراقبت سالمت توسعه 

/اصالح شيوه زندگي 
  ابراز نگراني از ناتواني پزشكي مدرن و سيستم مراقبت براي

ارتقاي سالمت شهروندان كانادايي  
 1978ايجاد معاونت فدرال ارتقاي سالمت در سال 
امريكا و سوئد به همين تفكر   -پيوستن انگليس
 شكل گيري حركت بين الملليHealth promotion بر اساس 

 Self careمفهوم نوين  
 قادر سازي افراد براي كنترل بيشتر و بهبود  -1986-منشور اتاوا

سالمتي شان 



عوامل اقبال عمومي به خود مراقبتي 
 دو وجه مثبت و منفي:
 محدوديت سيستم سالمت تخصصي و نقش پزشكي مدرن
 حالت قيم :برخي اثرات منفي مراقبتهاي پزشكي مدرن

گونه و پدر مابانه مراقبتهاي پزشكي و كمرنگ بودن نقش 
مردم در پزشكي مدرن 

 تغيير الگوي بيماريها از حاد به مزمن
تغيير ديدگاه ازCure  بهcare
رشد دانش افراد غير متخصص
 تمايل افراد به كنترل شخصي مسائل بهداشتي
نياز به كنترل هزينه ها ي مراقبت



 سالمت
ابعاد سالمت نامتناهي
 سالمت يك وضعيت پويا
 وسيله و منبع براي زندگي نه هدف ان
 درك / كيفيت زندگي / فرد سالم و بيمار غير قابل تفكيك

نيازهاي فرد/ از سالمت 
جنبه هاي كليدي)WHO :( توانمنديوسعت سالمت  

يك سو رمانهااز آو خواسته ها درك براي )جامعه(فرد
ن  آبا كنار امدن از يك طرف يا شرايط محيط تغيير و
تاكيد بر منابع اجتماعي و فردي عالوه بر قابليتهاي (

)جسماني  
 تاثير توسعه در طول زمان بر سالمت



چشم انداز آينده سالمت
Industrial age medicine پزشكي عصر صنعتي
اوليه ، ثانويه و ثالثيه منهاي مراقبت از خود  :

Information age health  مراقبت بهداشتي در
افزايش اطالعات سالمت در : عصر اطالعات

اشخاص و خانواده ها  





مباني تئوريك خود مراقبتي 
تئوري يادگيري اجتماعي
تئوري شناخت رفتاري
تئوری شناختی اجتماعی  : تئوری اصلی خود کار آمدی

 Albertاستاد روانشناس معروف دانشگاه استانفورد 
Bandura١٩٧٧

 تئوريهاي مخصوص خود مراقبتي:
 D. E. Orem's theory of self-care (1991), 
the self-regulation model of self-care (E. 

Leventhal, H. Leventhal, and C. 
Robitaille)



مدلها
  مدل مراحل تغيير براي تقويت رفتار خود

مراقبتي فعاليت جسماني و ترك سيگار و معاينه 
پستان

 مراحل ايجاد ( مدل رويكرد اقدام بهداشتي
)انگيزه و اتخاذ رفتار 



محورهاي اصلي  
 آموزش و توانمند سازي مبتني برحق دسترسي

( به اطالعات در عصر رشد فناوري اطالعات 
)سايتها ، نرم افزارها 

   افزايش تكنولوژي مراقبتهاي پزشكي براي غير
ميليارد دالر ارزش صنعت لوازم  10(متخصصين 

)پزشكي خودت انجامش بده 
 رشد گروههاي خوديار و هميار





اختالط مفاهيم 

  يك خال را در كار تامين سالمت پر نمي  :هزينه از جيب و كمبود نيرو
)  كاري كه هيچكس نمي كند يا نمي توان برايش ادم تربيت كرد (كند

بلكه يك سيستم مراقبتي كاراتر مبتني بر بهره برداري ازتمام اجزا و  
تواناييهاودرگيري تعاملي افراد را ايجا د ميكند  

اقدامات غير علمي ، مصرف بي رويه دارو( خود درمانيOTC
.....)و 

 درمانهاي خانگي)home remedies(



حيطه ها
 تغذيه و فعاليت الكل :اصالح عادات و رفتارها وشيوه زندگي ،

كنترل استرس  ، مسئوليت پذيري درمقابل ورزش، جسماني و 
سالمت  

 از بيماريپيشگيري
 تشخيص(ارزيابي عالئم(
حفظ سالمت
 و مراقبت بيماريهاي مزمندرمان
توانبخشي
بيماريها و مصدوميتهاي كوچك
 مراجعات پزشكان عمومي
داروسازان و داروخانه ها
 ترخيص از بيمارستان
 بيماري حاد درمنزل



طيف

 مسواك زدن( درصد100خود مراقبتي(

 جراحي اعصاب(درصد 100مراقبت حرفه اي(

  در صدهايي متفاوت از هر دو نوع مراقبت
)ديابت(





خود مراقبتی

مراقبت 
سازمانی و 
تخصصی

مراقبت توسط 
خانواده و 
داوطلبين

مثلث 
مراقبت از 

خود 

محيط



حمايت 

 تامين ابزار ها ي تشخيص و درمان

تامين مواد آموزشي وآموزش كاركنان و مردم

 گروههاي اجتماعي و سرمايه حامي

  مشاركت همگاني



Components of the self care support 



ارتباط خود مراقبتي ،توانمندي و خود كارامدي 

 توانمندی
عامليت خود مراقبتی

 خودکارامدی
اعتماد به توانايی خوددر  

ساز ماندهی و انجام سلسله 
اقدامات الزم  برای  

)باندورا(زسيدن به هدف 

خود مراقبتی

توانايي اقدام  
نه و انتخابياآگاه



مولفه های موثر بر خود مراقبتی 





توانمند سازي 
 مبتني برتوانايي فرد براي تصميم گيري و كنترل زندگي  :توانمند سازي فردي

)برخي اين را اصل مي دانند(توانايي هر فرد در كنترل سالمت خود –شخصي 
توانمند سازي فردي بر تغيير و تبديل رفتار افراد به منظور اتخاذ يك سبك زندگي  

.سالم به عنوان هدف اساسي ارتقاي سالمت تاكيد دارد 

 مبتني بر اقدام مشاركتي همه به منظور دستيابي به كنترل و : توانمتدسازي جمعي
برخي اين را  (تاثير بيشتر عوامل تعيين كننده سالمت و كيفيت زندگي در جامعه 

)اصل مي دانند
فرايند توانمند سازي جمعي ،اقدامي اجتماعي است كه مشاركت  : والر اشتين 

شهروندان ،سازمانها و محالت را به منظور افزايش كنترل فردي ،گروهي و جمعي و  
.  تقويت كارايي مردم و بهبود كيفيت زندگي آنان و عدالت اجتماعي ارتقا مي بخشد 

  بيشترين و ماندگارترين تغيير فردي ،تغييري است كه ماحصل فعاليت و مشاركت
)بعضي به حركت هردو با هم تاكيد دارند (جمعي باشد 

توانمند سازي فردي و جمعي در ارتباط با يكديگرند و به يكي بدون ديگي نمي  : مورفي 
توان دست يافت  



رويكردها به توانمند سازي  
 افراد دريافت كنندگان منفعل  : رويكرد سنتي

خدمات هستند 
 افراد شركاي فعال در ارتقاي : رويكرد مدرن

سالمت خود هستند  
در هردو رويكرد مشاركت ، توانمند سازي و افزايش 
اعتماد به نفس افراد در ارتقاي سالمت آنها  موثر 

است 



خود کار آمدی
 تئوری شناختی اجتماعی استاد : تئوری اصلی

 Albertروانشناس معروف دانشگاه استانفورد 
Bandura ١٩٧٧



General Background 
1977-psychologist- Albert Bandura -Stanford University

 Social Cognitive Theory(77-92)- cognitive behavior modification 

 concept of perceived self-efficacy

 It has been found that a strong sense of personal efficacy is 
related to

better health, higher achievement, and more social integration. 

 applied to such diverse areas as school achievement, emotional 
disorders, mental and physical health, career choice, and 
sociopolitical change.

 It has become a key variable in clinical, educational, social, 
developmental, health, and personality psychology. 

 influence on the adoption, initiation, and maintenance of health 
behaviors. 



خدمات -نتايج
 بعديو سرپايي ويزيت اول و كاهش
  كاهش ميزان بستري
  كاهش طول دوره اقامت
 دارو مصرف كاهش وتنظيم
  كاهش غيبت از كار پزشكان
  كاهش هزينه مراقبت بيماران مزمن

References for the research evidence
are available on website at

http://www.dh.gov.uk/Selfcare



بيماران  -نتايج
 عالئمي مانند درد ، اضطراب ، افسردگي و استقالل و مديريت (كيفيت زندگي بهبود

)خستگي

 احساس
 رضايتمنديافزايش
منطقي شدن استفاده از خدمات
 كاهش هزينه سالمت
برخي شواهد  :
 مطالعات متعدد روي  بيماران مزمن
  ارتريتي ديابتي ، قلبي ريوي و سكته مغزي ، آسم مطالعه پرايد در بيماران قلبي

دژنراسيون ماكوال        
 در  43رفتار بهداشتي ، خود كارامدي ، كاهش ويزيت اورژانس كاهش درد ،: نتايج

اثربخشي،  نتايج مالي مثبت براي بيمه هزينه به يك  5صد كاهش ويزيت سرپايي،
گران، افزايش سالمت رواني

l

well being



پيشگيري از بيماريهاي شايع  -نمونه ها 
 بزرگ پروژهHealthwise  96-97–در امريكا–

آموزش ،دفترچه خود مراقبتي ،راهنماي تلفني و  
كاهش استفاده از خدمات  –وبسايت 

 پروژهPartners health initiative -154000   خانوار
ميليون  5/34صرفه جويي –دفتر چه خود مراقبتي –

دالر صرفه جويي   11دالر هزينه 1–ماه  30دالري در 
  آموزش خود مراقبتي به كارمندان در محل كار يك

دالر صرفه جويي براي هر كارمند   65–شركت 



...  شيوه زندگي و –نمونه ها 
  شيوه زندگي
67 الكل ،  ( در صد تغييرات مربوط به شيوه زندگي

را به افزايش آگاهي  ) تغذيه و فعاليت جسماني و ورزش
هاي خود نسبت داده اند  

   برنامهgreen gym ,Alth walks  هاي  برنامه
تشويق راه پيمايي گروهي در پروژه گروهي موفق 

انگلستان  
......مديريت وزن وبرنامه 
 برنامه خود مراقبتي موفقNHS  بويژه در مراقبت

بيماران مزمن  



هدف نهايي بهبود  شيوه زندگي
 بهبود كيفيت زندگي كه سالمت مفهوم

تالشهاي فرد در راستاي تحقق اين هدف 
مدل كيفيت زندگي مركز ارتقاي (نهايي است 

)سالمت  دانشگاه تورنتو



اهميت 
  بيماري هزينه براست و منابع خانواده و جامعه را مي بلعد
 اميد به +سير افزايش يابنده بيماريهاي مزمن و شرايط ناتوان كننده

افزايش ميانگين سن   +زندگي بيشتر 
   افزايش بار بيماري قلبي ،سرطان ، مفصلي و رواني ، مسئول بخش

عمده مرگ و ناتواني  
 عامل عمده مرگ ناشي از عوامل قابل تعديل  10بخش قابل توجهي از

اجتماعي و شيوه زندگي سالم است 
  بسياري از مشكالت اصلي بهداشتي قابل پيشگيري يا به تعويق انداختن

هستند 
 كمربند ايمني (بعضي علل مرگ به سهولت قابل رفع(
 عدم تحرك ، تغذيه مناسب و  (رويارويي با برخي عوامل پيچيده تر است

و ريشه اي فرهنگي و اجتماعي اقتصادي دارد  ) سيگار و مواد مخدر 



رويكردها 
 تكيه بر مراقبت باليني ويژه : استراتژي سنتي

توسط متخصص ماهر  
 توسعه اقدامات پيشگيري از : استراتژي نوين

بيماري و ارتقاي سالمت از طريق ايجاد شيوه 
زندگي سالم 



انتظارات
 باخود كليه خدمات سالمت ميانساالن به نگاه ادغام يافته

همه اقدامات براي مراجعه كنندگان در جاري  مراقبتي  
 بهداشتي مردم  افزايش سواد و دانش
 فرهنگ خود مراقبتي و ايجاد تقاضا براي آن از اشاعه

طريق بازار يابي اجتماعي 
 حمايت از ( توجه به اهميت نقش پزشكان در خود مراقبتي

حس اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري مراجعين تقويت 
براي مشاركت در خود مراقبتي  و دريافت اطالعات الزم و 
نحوه استفاده از منابع اطالعاتي و خارج شدن از رفتار پدر 

مابانه نسبت بهمراجعه كننده 



DH/MORI survey (2005) “Public views on self care”
77% say they lead a healthy lifestyle
87% say they often treat minor ailment 

themselves
64% of those who have recently been in 

hospital say they often monitor their acute 
illness following discharge
82% of those who have a long term health 

condition, say they play an active role in 
caring for their condition themselves
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