
 

 

 هر خانه یک پایگاه سالمت

سالمت حق و مسوولیتی همگانی است. سالمت برای همه، جز با تالش همه برای سالمت محقق نمی شود. ارتقای عادالنه سالمت 

نیازمند توانمند سازی مردم و جامعه برای مشارکت در مراقبت از سالمت خود، خانواده و جامعه است . ارتقای سالمت، 

 .افراد برای کنترل و مدیریت سالمت و سرنوشت آنها است فرآیند قادر سازی

ایده هر خانه یک پایگاه سالمت، به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم در عرصه تامین، حفظ و ارتقای سالمت در تمامی 

و برای مراقبت  خانه های کشور است. در این برنامه ، در هر خانواده یک نفر به عنوان ) سفیر سالمت خانواده( آموزش دیده

از سالمت خود، خانواده و جامعه توانمند می شود آموزش و توانمند سازی سفیران سالمت خانواد، توسط تیم سالمت در 

 سالمت ارتقای برای مهمی گام خانوارها، آموزش و سالمت سفیر تربیت با واحدهای ارایه خدمات سالمت صورت می گیرد.و

 .شد خواهد برداشته بیماریها از یریپیشگ و زندگی سبک بهبود و جامعه

 

 بهداشت، حوزه در آموزشی محتواهای طرح این است در سالمت نظام کردن محور جامعه، برنامه این اجرای از اصلی هدف

های اولیه حیطه )ارتقای سالمت و پیشگیری ، حیطه درمان پایگاه یک خانه هر برنامه حیطه سه در آموزشی هایدوره

خانوار هم ،یک فرد که عالقه مند به  20همچنین برای هر  شود می ارایهسالمت سفیریک نفر به عنوان توانبخشی (،به 

 مطالعه با تا شود می انتخاب  سالمت داوطلبانفعالیت اجتماعی ،دارای مقبولیت اجتماعی و مسولیت پذیر باشد تحت عنوان 

 .شود نهادینه ها، خانواده درون در بهداشت آموزش سایرین، به ها آموزش این انتقال و

 

 پایگاه و( روستا در) بهداشت های خانه به مراجعه بامی شود   خواستدر طرح این در مشارکت به مند عالقه همشهریان کلیه از

 در مهمی نقش سالمت، سفیر عنوان به سالمت، مراقبان و بهورزان با مشورت و( شهر در) سالمت جامع خدمات مرکز و ها

 .بگیرند عهده بر محترم خانواده و خود سالمت ارتقای



 



 

 


