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سالهت

دکتز شهزام رفيعي فز
دفتز آهَسش ٍارتقای سالهت
هعاًٍت بهداشتي
ٍسارت بهداشت،درهاى ٍ آهَسش پششكي

هشاسكت گلَلِ اي خادٍيي؟
 زض زَههٍ َهه ْ 1960ي ،1970مكهه ضوع صىهههط يؾ ؾههٓ
پطيغٌ َ ْ عطيحٓ قسٌ بطيْ تًؾعٍ پ ٔهسيض ي صهسي ع بهٍ
ئػٌ بطيْ و َف فمط بًز.
 زضوىفطيوؽ آ م آت ْ ؾ ظم ن خُ وٓ بُسيقع مكه ضوع بهٍ
صىًين بركٓ يؾ ؾٓ يظ ؾٕ ؾع َ ْ بُسيقتٓ قى ذتٍ قس.
 ب پصٔطـ مطيلبع بُسيقتٓ يي ٍٕ بٍ صىًين ؾٕ ؾع زي ع َ ،
َمٍ يصض ْ ؾه ظم ن خُه وٓ بُسيقهع يَمٕهع زض ٕهطْ
آ َ وٍ شٔىفع ن زض عطيحٓ ي يخطيْ ذسم ت ي بطو مٍ َه ْ
بُسيقتٓ ضي بٍ ضؾمٕع قى ذتىس.

تؼاسيف هشاسكت هشدهي
َ مى ضْ زييعلب وّ يلكه ض مرتلهم مهطزر زض يخهطيْ
بطو مٍ َ بسين ئف ْ ومف زض عطيحٓ آوُ ؛
 زض ٕطْ يلكه ض مرتلهم مهطزر زض عطيحهٓ ،يخهطي ي
يضظقٕ بٓ بطو مٍ َ ي بُطٌ بطزيضْ يظ مى فع آن؛
 مك ضوع فطآٔىسْ فع ل يؾع وٍ زض آن يلك ض مرتلهم
مطزر بٍ صىًين شٔىفع وٓ فُهٕ ي مههم  ،وتٕدهٍ ٔهه
بطو مٍ بُسيقتٓ ضي متهثرط ؾه ذتٍ ي بهٍ ضقهس فهطزْ،
طيَٓ ي خمعٓ مٓ ضؾىس.

داليل تاًك خْاًي تشاي تَسؼِ هشاسكت هشدهي
 -1مطزر بطذًضزيض يظ ممسيض ظٔ زْ تدطبٍ ي بٕىف زض ب ضٌ ئىىٍ چٍ و ضْ
ب ٔس يود ر قًز ي چٍ و ضْ وب ٔس يود ر قًز ي زالٔل آن َؿتىس؛
 -2مك ضوع مطزر زض عطيحٓ پطيغٌ ،مٓ تًيوس تعُس آوُ وؿبع بٍ يخهطيْ
پطيغٌ ضي يفعئف زَس؛
 -3مك ضوع مطزر مٓ تًيوس بٍ آوُ بهطيْ تًؾهعٍ مُه ضت َه ْ فىهٓ ي
مسٔطٔتٓ ق ن ومه وىس ي ق ٔس فطنع َ ْ قهلل ٔه بٓ آوُه ضي وٕهع
يفعئف زَس؛
 -4مك ضوع مطزر زض يفعئف مى بع زض زؾتطؼ بطيْ بطو مٍ مؤرط يؾع؛ ي
 -5مك ضوع مطزر ضيَٓ بطيْ تحمك ٔ ز ٕطْ يختم صٓ(َ بطيْ عطيحه ن
ي َ بطيْ شٔىفع ن) بطو مٍ يؾع.

 6رٍيكزد سالهت هوگاًي اس قزى  13تا کٌَى

 حف ظع يظ ؾهممع(يظ  1300ته  1830مهٕمزْ)-
وىتطل زر مؿمًر(يظ  1840ت  1870مٕمزْ) -وىتطل
ؾهههطئع(يظ  1880ته ه  1930مهههٕمزْ) -عههه
پٕكگٕطْ(يظ  1940ت  1960مٕمزْ)
 مطيلبع بُسيقتٓ يي ٍٕ(يظ  1970ت  1980مٕمزْ)
 يضتم ْ ؾممع(يظ  1980ت وىًن) :يضتم ْ ؾهممع
فطئىس ل زضؾ ظْ مطزر بطيْ يفعئف وىتطل قه ن بهط
ؾممع ي بُبًز ؾممع يؾع.مىكًض ييت يي1986-

گفتواى ارتقای سالهت بيشتز اس هزاقبت های بهداشتي اٍليه:
( ) 1990 - Robinson , Gilford , Tones







َمى ضْ بٕه بركٓ ٔ ضطيضت و ض ب ؾ ٔط برف َ ْ زي تٓ ي
مؤؾؿ ت ذهًنٓ وٍ و ضقه ن بهط ؾهممع يرهط زيضز ضي بهٍ
ضؾمٕع مٓ قى ؾس؛
وٕ ظ بٍ تًؾعٍ َمى ضْ زض خًيمع بطيْ يفعئف وىتطل خ معٍ بهط
مؿ ٔلٓ وٍ بط ؾممع ي «ترههم ظزئهٓ» ي وىتهطل مطيلبهع
بُسيقتٓ يرط مٓ صيضز ،بٍ ضؾمٕع مٓ قى ؾس؛ ي
ضطيضت تمًٔع مك ضن مطزر(فٕعٔىٓ ،يختمه صٓ ي يلتهه زْ)
زض وىتطل ؾممع ق ن ي وٕ ظ بٍ و ض بطيْ تلٕٕط محٕظ بهٍ خه ْ
تثوٕس نطف بط تلٕٕط زض ؾغح فطزْ ضي بٍ ضؾمٕع مٓ قى ؾس.

 5اٍلَيت اقدام بزای ارتقای سالهت


ئد ز ؾٕ ؾع َ ْ صمًمٓ ؾ ؛



ئد ز محٕظ َ ٔٓ وٍ ح مٓ ظوس ٓ ؾ
تمًٔع يلسير خ معٍ :خًيمع ،ذًزق ن ب ٔس تعٕٕه وىىس وٍ وٕ ظَ ْ آوُه چٕؿهع ي







َؿتىس؛

چگًوٍ مٓ تًيوىس بٍ بُتطٔه قىل آن ضي ضفع وىىس .بى بطئه ،لسضت وىتطل بٕكتط بطيْ
ذًز مطزر ب لٓ مٓ م وس ،بٍ خ ْ ئه وٍ زض زؾع «و ضقى ؾ ن» ب قس؛
ومه بٍ مطزر بطيْ تًؾعٍ مُ ضت َ ْ ق ن بٍ نًضتٓ وٍ بتًيوىس وىتطل بٕكتطْ بط
ؾممع ذًز ي محٕغٓ وٍ زض آن ظوهس ٓ مهٓ وىىهس ،زيقهتٍ ب قهىس .مهطزر ب ٔهس
مُ ضت َ ْ الظر بطيْ يوتر ب َ ْ ؾ ضي زيقتٍ ب قىس .آوُ ضمى وٕ ظ زيضوهس ته
َىگ ر بطيظ ٔه بٕم ضْ ي ٔ ح زرٍ ،بٍ عًض مًرط ب آن ضيبطي قًوس؛ ي
ب ظوگطْ زض ؾٕؿت مطيلبع بُسيقتٓ بٍ وحًْ وٍ تع زل بٕكتطْ بٕه يضتم ْ ؾممع
ي ذسم ت زضم وٓ ئد ز قًز ي برف ؾممع بؿٕ ض وعزٔىتط ب تمه ر برهف َه ٔٓ
ب قس وٍ و ضق ن بط ؾممع ،ت رٕط زيضز.

داليل تَجه به هشارکت هزدهي
 -1يؾتسالل ذسم ت بُسيقتٓ :بسين مك ضوع مطزر ،بؿٕ ضْ يظ ذهسم ت تهثمٕه
قسٌ ،بسين يؾتف زٌ م وسٌ ٔ بٍ زضؾتٓ يؾتف زٌ ومٓ قهًز چهًن مطزمهٓ وهٍ
ذسم ت بطيْ آوُ عطيحٓ قسٌ يؾع ،زض تًؾعٍ آوُ زض ٕط وبًزٌ يوس؛
 -2يؾتسالل يلته زَْ :ط يختم صٓ بطذهًضزيض يظ مىه بع يلتهه زْ ،فٕعٔىهٓ ي
يوؿ وٓ يؾع وٍ مٓ تًين ي ب ٔس آوُ ضي بطيْ يضتم ْ ؾممع خ معٍ ي قطئظ
محٕغٓ بؿٕح ومًز؛
 -3يؾتسالل يضتم ْ ؾممع :بٕكتطٔه يضتم ْ ؾممع مهطزر ،وتٕدهٍ يْ يؾهع يظ
آوچٍ وٍ آوُ مٓ تًيوىس بطيْ ذًز يود ر زَىس ي و قٓ يظ مهسيذمت پعقهىٓ
وٕؿع؛ ي
 -4يؾتسالل حمًق يختم صَٓ :مّ مطزر ،بٍ ئػٌ فمطي ي محطيمٕه َ ،حك ي َ
يظٕفٍ زيضوس وٍ زض تهمٕم ت مؤرط بط ظوس ٓ ضيظيوّ ذًز زض ٕط قًوس.

هشارکت در هديزيت سالهت خَد ٍ جاهعه






عبك وظط يتًل(  ،)1990ئسٌ مطيلبع بُسيقتٓ يي ٍٕ متضهمه پهصٔطـ زي
ينل يؾع :بطتطْ تحمك بُبًز َ ْ وًچه زض مٕ ن ول مطزر وؿهبع بهٍ
تثمٕه ب التطٔه يؾت وسيضزَ ْ مطيلبع بطيْ تعسيز ومٓ يظ مهطزر ممته ظ؛ ي
تًين يفطيز غٕطم َط ب آمًظـ َ ْ محسيز زض تثمٕه ذسم ت يؾ ؾٓ.
ؾ ظم ن خُ وٓ بُسيقع تمـ بطيْ يوتم ل زيوف ي مُ ضت ؾ ظٔؿته بٍ
مطزر ضي بٍ صىهًين ومغهّ آغه ظ زض ٕهطْ مهطزر زض عطيحهٓ ي مهسٔطٔع
بطو مٍ َ ْ ؾممع تًنٍٕ ومًزٌ يؾع.
زض زٍَ  ،1990تثوٕس بٕكتطْ بط مك ضوع مطزر زض بطو مٍ ضٔهعْ ،يخهطي ي
يضظقٕ بٓ بطو مٍ َ ْ ؾممع بٍ صمل آمس .ؾ ل َ تدطبٍ زض ظمٕىّ يضتم ْ
ؾممع وٕع يظ ضطيضت مك ضوع مطزر زض مسٔطٔع ؾممع خًيمهع زفه
مٓ وىس.

سِ سٍيكشد تخش سالهت تِ هشاسكت هشدهي






ضئىطز پعقىٓ وٍ زض آن ؾممع بٍ صىًين وبًز بٕم ضْ تعطٔهم قهسٌ ي
مك ضوع مطزر بٍ صىًين يخطيْ آوچهٍ وهٍ پعقهه تدهًٔع وهطزٌ ،زٔهسٌ
مٓ قًز؛
ضئىطز بطو مٍ ضٔعْ بُسيقتٓ وٍ زض آن ؾممع وٍ تىُه بهٍ صىهًين وبهًز
بٕم ضْ بلىٍ بٍ صىًين ضف ٌ خؿهمٓ ،ضييوهٓ ي يختمه صٓ مهطزر تعطٔهم
مٓ قًز .زض ئه ح ع ،مك ضوع مطزر بٍ معى ْ َمى ضْ بطيْ زضٔ فهع
ٔه ذسمع بُسيقتٓ يظ عطٔك پطزيذع پًل ،تدُٕعيت ٔ وٕهطيْ يوؿه وٓ
يؾع؛ ي
ضئىطز تًؾعّ يختم صٓ وٍ زض آن ؾممع بٍ صىًين قطئظ يوؿ وٓ تعطٔم
قسٌ ي مك ضوع مطزر بٍ صىًين زض ٕطْ فعه ل آوُه زض تههمٕ ٕهطْ ي
پ ؾد ًٔٓ بطو مٍ َ للمسيز مٓ قًز.

هشاسكت هشدهي

فشآيٌذ

هذل

سٍيكشد

مك ضوع حسيللٓ

يع صع

پعقىٓ

مك ضوع يؾ ؾٓ

َمى ضْ /تع ين

بطو مٍ ضٔعْ بُسيقتٓ

مك ضوع ؾ ذت ضْ

وىتطل يختم صٓ

تًؾعّ يختم صٓ

چگًَِ تِ هشاسكت ًگاُ كٌین؟




مك ضوع زض صقتٍ يغل بٍ صىًين ٔه «محهًل» وگطٔؿتٍ مهٓقهس ي
ئه مؿ ٍ بٍ آن معىٓ يؾع وٍ بهٍ قهىل ضيقهٓ بهطيْ زؾهتٕ بٓ بهٍ
مًفمٕع زض فع ٕعَ ْ بطو مٍ بٍ و ض ضفتٍ يؾع ي تههًٔطْ ذهًب يظ
ئه مىظط ،مك ضوع خًيمع محلٓ زض بؿٕحَ ْ َمگ وٓ وىتطل بٕمه ضْ
يؾع وٍ بطيْ مث ل زض وكًض خمُهًضْ ذلهك چهٕه ي زض ؾه لَه ْ
يبتسئٓ ،مطزر محلٓ مًـَ ي پكٍَ ضي مٓوكتىس ي حلعينَه ٔٓ وهٍ
مًخ قًٕ بٕم ضْ قٕؿتًظيمٕ مٓ طزٔسوس ضي زض ًزيلَ ْ ذكهه
زفه مٓوطزوس.
مك ضوع يظ ئه وً ممىه يؾع بٍ نًضت وًصٓ بؿٕح محؿًب قًز
يم ئه بٕكتط ٔه وً فع ٕع بطيْ وىتطل بٕم ضَْ ْ يي ٕطزيض يؾع.

هشارکت يک فزايٌد ٍ ًه يک هحصَل











زض زٍَ  1980ي  ،1990وًضمه آپ ًَف ) (Norman Uphoffي خٓ .وهًَه
) (J. Kohenؾًيالت ظٔط ضي بطيْ ومه بٍ زضن عبٕعع مك ضوع وًقتىس:
چٍ وً مك ضوتٓ يتف ق مٓيفتس(زض تهمٕ ٕطْ ،زض يخطيْ بطو مٍ ،زض په ٔف ي
زض يضظقٕ بٓ)؟
چٍ وؿٓ مك ضوع مٓوىهس(ؾه وىٕه محلهٓ ،ضَبهطين محلهٓ ،يفهطيز زي تهٓ ي
يقر ل ذ ضخٓ)؟
چگًوٍ مك ضوع يود ر مٓقًز(يظ ب الٔ پ ٕٔه ،زييعلب وٍ ٔ ب ئد ز يوگٕعٌ؟)
چٍ ؾ ذت ضْ بطيْ حم ٔع يظ مك ضوع يخًز زيضز؟
ت چٍ حس مك ضوع تسيير ذًيَس ٔ فع؟
آٔ مك ضوع بٍ مطزر ومه مٓوىست زضتهمٕ ٕطْ َه ب تىٕهٍ بهط تده ضب ي
يصتم زق ن قطوع وىىس؟

هشارکت بزای تَاًوٌدساسی هزدم در سه حالت رخ هي دهد
پيتز اٍکلي )(Peter Oakley

 )1مك ضوع زض خ َ ٔٓ وٍ مطزر محلٓ ،فمظ زض فع ٕعَ ْ بطو مٍ زض ٕهط َؿهتىس.
بطيْ مث ل ،يفطيز محلٓ وٍ ممىه يؾع زض حفه ؾٕؿهت آب آقه مٕسوٓ ؾه
ومه وم ٔىس ي ئه مك ضوع مؿتلعر بٍ و ض ٕطْ مى بعٓ يظ ؾًْ مطزر َمچهًن
يلع ،وٕطيْ و ض ي يحتم ال پًل مٓ ب قس .ئه وً مكه ضوع ،تًيومىسؾه ظْ ضي
يضتم ومٓبركىس.
 )2مك ضوع زض خ َ ٔٓ وٍ يفطيز محلٓ زض تعٕه يي ًٔعَ ْ بطو مٍ ومه وهطزٌ ي
وٕع زض فع ٕعَ زض ٕط َؿتىس .ي طچٍ يفطيز حطفٍيْ ي مترهم َىًظ وىتطل ول
َسف تًيومىسؾ ظْ ضي بٍ صُسٌ زيضوس .بطيْ مث ل ،يفطيز محلهٓ ممىهه يؾهع زض
يذص تهمٕ بطيْ ئىىٍ ؾٕؿت آب آق مٕسوٓ ٔه يي ًٔع بًزٌ قهطوع وم ٔىهس.
ئه وً يظ مك ضوع ،مكه يضٌ بهًزٌ ي يفهطيز حطفهٍيْ ي مترههمَ ،هط زيْ
مكىمت ي ضيٌحل ضي تعطٔم ي مكرم مٓؾ ظوس؛ ي طچهٍ آوُه ممىهه يؾهع
بطذٓ يظ ئه مًيضز ضي ب تًخٍ بٍ ييوىفَ ْ مطزر محلٓ ،ينمح وم ٔىس يم آوُ
مدبًض بٍ ئه و ض وٕؿتىس.

هشارکت بزای تَاًوٌدساسی هزدم در سه حالت رخ هي دهد
پيتز اٍکلي )(Peter Oakley

 )3مك ضوع زض خ َ ٔٓ وٍ يفطيز محلٓ ،ومف فع ل ي مؿتمٕ زض تًؾعٍ پهطيغٌ بهٍ
صُسٌ زيضوس .بطيْ مث ل ،مطزر محلٓ بٍ ؾ ز ٓ ومغٍ وظط يفهطيز حطفهٍيْ ضي

ومٓپصٔطوس وٍ ت مٕه آب ؾ ٔ ،ه يي ًٔع محؿًب قًز ي بٍ خ ْ آوُ
زض خمعآيضْ ي تفؿٕط يعمص ت بطيْ يود ر وٕ ظؾىدٓ مك ضوع مٓوىىهس.
آوُ زض مكرم وطزن مكىمت ي يي ًٔع بىسْ آوُ ٔ ،ه فته ضيٌ حهل َه ،
يود ر فع ٕع َ ي فع ٕع َ ْ مطبًط بٍ يضظقٕ بٓ مك ضوع مٓ وىىس .ئهه
وً مك ضوع بٍ مطزر محلٓ يخ ظٌ مٓزَس ت وىتطل بهط ييضه زيقهتٍ ي
ؾُمٓ زض حف بطو مٍ زيقهتٍ ب قهىس .ئهه وه ض پت وؿهٕل ظٔه زْ بهطيْ
ل زضؾ ظْ مطزر زض تًيومىسقسن ي يظ عطٔك يضئٍ فطنعَ ٔٓ بطيْ مطزمٓ
زيضز وٍ محطير ي ضعٕم ي ف لس لسضت بًزٌ ي زض يوتره بَه ْ ييلعهٓ
بطيْ ظوس ٓ ذًزق ن زض ٕط مٓقًوس.

طيف هشارکت








م زيمٓ وٍ تعطٔم مىحهط بٍ فطزْ يظ مفًُر مك ضوع يخًز وسيقتٍ ب قس،
زيمىّ تع ضٔم مك ضوع مطزمٓ ب بهٍ يقهتطين هصيضزن يعمصه ت آغه ظ
مٓ قًز ،ت مكًضت ي ؾپؽ َمى ضْ يمتسيز ٔ فتٍ ي ؾطيود ر بٍ تًيومىسْ
مطزر بطيْ وىتطل ؾممع ذت مٓ قًز:
بٍ يقتطين صيضزن يعمص ت متطيزف ب يضئٍ يعمص ت يظ ؾًْ مترهه ن
بٍ مطزر يؾع.
تًيومىسؾ ظْ مطزر بٍ معى ْ ئد ز فطنع َ ي تد ضبٓ يؾع وهٍ يخه ظٌ
مٓ زَس مطزر بٍ عًض فع ل زض تهمٕ ٕطْ زضب ضِ بطو مٍ َه ْ بُسيقهتٓ
زض ٕط قًوس.
تًخٍ بٍ مك ضوع مطزر بٍ نًضت ٔه عٕم ،تثوٕس بٕكتطْ يؾع بٍ تًخٍ
بٍ فطئىس مك ضوع مطزر ي وٍ وتٕدّ مك ضوع آوُ .

طيف هشارکت بزای تَاًوٌدساسی

ارسيابي فزايٌد هشارکت 1








بٍ عًضؾىتٓ ،مك ضوع مطزمٓ ب پػيَف َ ْ ومهٓ /صهسزْ (چىهس وفهط يظ
مطزر زض ٔه خلؿٍ قطوع وطزوس ٔ چىس وفط يظ آوُ زض ٔه فع ٕع يختم صٓ
قطٔه َؿتىس؟) بٍ صمل مٓ آٔس يم مطزر مٓ تًيوىس بٕ ٔىس يم َٕچ تعُسْ ٔه
زضوٓ يظ آوچٍ وٍ ضخ مٓ زَس ،وسيقتٍ ب قىس.
بطيْ يضظٔ بٓ وٕفٕع مك ضوع مطزمٓ مٓ تًين يظ وطزب ن مكه ضوع يؾهتف زٌ
وطز .زض ؾ ل  1969زوتط قهطْ آضوكهت ٔه ) ،(Sherry Arnshteinقهىل
وطزب ن مك ضوع ضي يضئٍ وطز وٍ:
زضپلّ پ ٕٔىٓ ئه وطزب ن ،مطزر آ ٌ لطيض مٓ ٕطوس زضح ٓ وهٍ زض به التطٔه
پلّ وطزب ن مك ضوع ،فطز بطذًضزيض يظ لسضت وىتطل مغطح مٓ قًز.
پلٍ َ ْ مٕ وٓ وطزب ن ،خ ٔٓ يؾع وٍ مك ضوع مطزر تًؾعٍ مٓ ٔ بس ي زضخّ
مك ضوع آوُ يظ زيقته حك يضيز بٍ بطو مٍ ت فطز لسضتمىس تلٕٕط مٓ وىس.

ًزدباى هشارکت

)1تهمٕ َ تًؾظ يفطيز محلهٓ ي به ومهه يفهطيز
حطفٍيْ بٍ صىًين مك يض طفتٍ مٓقًز.
)2يفطيز ذ ضج يظ خ معٍ بٍ صم ٔس مطزر محلٓ ًـ
مٓوىىس يم ذًزق ن تهمٕ مٓ ٕطوس.
)3يفطيز ذ ضج يظ خ معٍ يعمصه ت ضي بهٍ مهطزر زض
مًضز بطو مٍ مٓزَىس يم بٍ زوب ل وظطيت آو ن وٕؿتىس.

ارسيابي فزايٌد هشارکت 2




تدؿ َىسؾٓ زٔگط بطيْ يضظٔ بٓ وٕفٕع مك ضوع مطزمهٓ ،ومهًزيض
صىىبًتٓ (يؾپٕسي طير) يؾع .زض ئه ومًزيض ،يمى ن تًنٕم تلٕٕطيت
فطآٔىس مك ضوع مطزر يظ عطٔك تطؾٕ يضعٕع مك ضوع آوُ زض پىح
خُع مدعي فطيَ يؾعَ .ط ٔه يظ ئه  5ذظ ،وك ن زَىسِ ٔىهٓ يظ
صًيمل ولٕسْ زض مك ضوع يوس ي َمّ آوُ زض ٔهه ومغهّ مٕه وٓ بهٍ
ٔىسٔگط پًٕؾتٍ يوس ت وم ٔٓ خ مع يظ مك ضوع مطزمٓ ضي يضئٍ زَىس.
پىح ذظ ومًزيض صىىبًتٓ معطف وٕ ظؾىدٓ ،ضَبطْ ،ؾه ظم ن زَهٓ،
مسٔطٔع ي بؿٕح مى بع يؾع .ب صممع صيضْ مٕعين مك ضوع مهطزر
زض بطو مٍ زض َطٔه يظ ذغًط ومًزيض صىىبًتٓ ،يمى ن ربع َط وهً
تلٕٕط زض مٕعين مك ضوع مطزر زض َط ظم ن مًضز وظط فطيَ مٓ قًز.

ًوَداس ػٌكثَتي هشاسكت هشدم
(1988سيفكیي ٍ ّوكاساى )

تیپَلَطي هشاسكت هشدم  -خذٍل تشگش ٍ اسپچ

()1993

دٍلت

اقذام هشدم

دسخِ

تِ هشدم چیضي ًوي گَيذ
تشًاهِ اي طشاحي ٍ اػالم هي كٌذّ .ذف اطالع سساًي تِ هشدم
هي تاشذ ٍ اطاػت آًْا هَسد اًتظاس است

اقذاهي ًوي كٌٌذ

پايیي

فقططط اطالػطططا
هي گیشًذ

سؼي دستشٍيح يك تشًاهِ ٍ تَسؼِ حوايت اصآى تطشاي تهطْیل
پزيشش آى تَس هشدم داسد .اطاػت اخشايي ٍ اداسي هشدم اص
هي گیشًذ
تشًاهِ هَسد اًتظاس هي تاشذ
تشًاهِ اي سا اػالم هي كٌذ ٍ خَياي ًظشا هشدم دستطاسُ آى ساٌّوايي هي كٌٌذ
هي شَد ٍ تٌْا دس هَاسد ضشٍسي تشًاهِ اش سا تؼذيل هي كٌذ
تشًاهِ هقذهاتي خَد سا تشاي تغییش اسايِ هي دّذ ٍ تَصیِ ّطاي دس تشًاهِ سيضي هشاسكت
هؤثش هشدم سا دس تاسُ تشًاهِ هي پزيشد
هي كٌٌذ
هَسد هشطَس قطشاس

هشكل سا تؼییي ٍ اػالم هي كٌذ ٍ اص هشدم هطي خَاّطذ كطِ داساي هقام ًوايٌطذگي
هدوَػِ اي اص تصویواتي كِ هي تَاى دس تشًاهِ اػوال ًوطَد سا ّهتٌذ
اتخار كٌٌذ
اص هشدم هي خَاّذ كِ ههايل سا تؼییي ٍ دس هَسد اّذاف ًْايي داساي كٌتشل ّهتٌذ
ٍ اصلي تشًاهِ تصوین گیشي كٌٌذ

تاال

چگًَه هيتَاًين بزًاههريشی هشارکتي را تَسعه دهين؟






م َىگ مٓ وٍ ومه بٍ عطيحٓ بطو مٍ مٓوىٕ ت قطئظ ظوس ٓ مطزر
ضي بُبًز بركٕ  ،و مم يظ زيوكٓ وٍ يفطيز محلٓ زيضوس ،وفع مهٓبهطٔ
يم ئه يمط بطيْ م وٍ مٓذًيَٕ ب يفطيز محلٓ مك يضٌ وىٕ  ،وه فٓ
وٕؿع.
م وٕ ظ زيضٔ ت قىٕسن ضي بٍ ٔ ز ٕطْ تلٕٕط زَهٕ ته له زض بهٍ زضن
پٕكطفعَ ٔٓ وٍ مًضز وظط يؾع بكًٔ ي ئه مؿ ٔل ب ٔس بطيْ يفطيز
محطير ي بٍ ح قٍٕ ضيوسٌ قسٌ ل بل لبًل قًز.
م ب ٔس يخ ظٌ زَٕ ت يفهطيز محلهٓ بهٍ بطضؾهٓ مًلعٕهع ذًزقه ن
بپطزيظوس ي آوُ ب ٔس وىتطل بط تهمٕ ٕطْ زض مًضز پطيغٌَ ْ تًؾعٍ
زض مىغمٍق ن زيقتٍ ب قىس.

هزدم عٌاصز اصلي بزًاهه ريشی هشارکتي








زض فطآٔىس بطو مٍضٔعْ مك ضوتٓ يفطيز فمٕط ي محطير ،بٍ خه ْ تلمهٓ
قسن بٍ صىًين يقٕ ء ي مًضًص ت بطو مٍ بٍ صى نط بطو مٍ َ ْ تًؾعٍ
يختم صٓ تبسٔل مٓ قًوس ي تب زل يعمصه ت ،تبهسٔل مهٓ قهًز بهٍ
تًيومىسْ زض خ ٔٓ وٍ فض َ ْ مك ضوتٓ يخًز زيضز:
مطزر ب ٔس بٍ صىًين«زضٔ فع وىىس ن» مى فع بطو مٍ قهطي بهٍ بطو مهٍ
ضٔعْ وم ٔىس؛
ب وؿ مُ ضتَ ي مى بع بطيْ تم ض ي پطزيذع ذسم ت ،آوُه بهٍ
صىًين «مكتطْ» بطيْ ئه ذسم ت للمسيز ذًيَىس قس؛ ي
زض وُ ٔع ب وؿ تدطبٍ ي يعمٕى ن آوُ بٍ وحهًْ «بطو مهٍضٔهعين ي
مسٔطين بطو مٍ» ذًيَىس قس.

اصَل راهٌوا بزای ايجاد هشارکت در بزًاههريشی






وؿبع بٍ محتًي ي فطآٔىس بطو مٍ ،يَمٕع ل ٔل قًٔس :محتًي بٍ معىٓ
ئد ز يعمص ت مفٕس ي فطآٔىس بٍ معىٓ زض ٕط ومًزن يفهطيز محلهٓ
يؾع؛
ؾٕؿتم تٕه ي ل بل يوعغ ف ب قٕس :ؾٕؿهتم تٕه ٔعىهٓ يؾهتف زٌ يظ
ٔه ضئىطز مطحلٍ بٍ مطحلٍ ي ل بل يوعغ ف بٍ معىٓ آم زٌ بهًزن
بطيْ يود ر تلٕٕطيت؛ ي
وگطـَ ي ضفت ضَ ضي بطيْ تطئح ي يضتم ْ مك ضوع ي َمىه ضْ
تًؾعٍ زَٕس :ئه مؿ ٍ بٍ معىٓ وكه ن زيزن يحتهطير بهٍ مهطزر ي
يضظـ ل ٔل بًزن بطيْ ومغٍ وظطيت يفطيز محلٓ يؾع.

سِ چالش كلیذي تشاي تَسؼِ آتي هشاسكت هشدهي

 -1وحًٌ ضئ ضئٓ به ييلعٕهع وبهًز تعطٔفهٓ خه مع ي
خُ وٓ يظ مك ضوع مطزمٓ بطيْ تًؾهعٍ مكه ضوع زض
مسٔطٔع خ معٍ؛
 -2تهًضيت غٕطييلعٓ زضب ضٌ ؾُ مكه ضوع مهطزر زض
بطو مٍ َ ْ تًؾعٍ؛ ي
 -3مب حههم مًخههًز پٕطيمههًن تًظٔههع لههسضت ي وىتههطل
بطو مٍ َ ْ يختم صٓ بٕه مسٔطين ي مترهه ن ي يلك ض
مرتلم مطزر.

ػصش صٌؼت پضشكي
ّضيٌِ

هشاقثت تخصصي

ثالثیِ
ثاًَيِ

بيشتزيي توايل

اٍلیِ

خَدهشاقثتي

ػصش اطالػا تشاي سالهت

کوتزيي توايل
بيشتزيي توايل

ّضيٌِ

فشد
خاًَاد/دٍستاى
شثكِ ّاي خَدياسي

هتخصص :ششيك
هتخصص :هؼتثش

ًقشِ تغییشا هشاقثت اص سالهت

كوتشيي توايل

بيواری های حاد

دسصذ تاالي هشاقثتّاي
تخصصي
هشاقثتّاي هشاسكتي

فَسيت ّاي پضشكي

تیواسي ّاي هضهي

دسصذ تاالي
خَدهشاقثتي

ّشم هشاقثت

عوامل
شمينهاا

مؤلفهااا
خودمساقبتي

عوامل
مؤثس
بس
مؤلفهاا

خَدهشاقثتي
ػاهلیت خَدهشاقثتي
(تَاًوٌذي)

تقاضاي خَدهشاقثتي

اًگیضش
 تعسيف فسد اش س مت خود اخگازه مصايهها و مواخههع دزك ضههدزفتاز
 س مت دزك ضده ازشش س مت خفوذ اجتماعي سيسههههتت اعتتههههادات وازششاا
 -خودكازآمدا

هْاس
 تسههه ههي ت الشمبساا كسهب داخهص،
مهازت و اخگيصش
 تجسبيات گرضتهخودكازآمدا

داًش
 سهههههههوادبهداضتي
 اط عهههههاتبهداضتي
 بهسه مندا اشمنابع س مت
 -اخگيصش

هحی حوايت كٌٌذُ

عوامل
شمينهاا

خَد-كاسآهذي
كنتهههس دزكضده
 بهبهههههههودخوداخگازه
 تجسبيههههاتگرضته

حمايت اجتماعي ،سسمايه اجتماعي ،گصينههاهاا اختبهاال سه مت،
تسهي ت الشم بساا كسب داخص ،مهازت ،اخگيصش و خودكازآمدا

هسٍَليت پذيزی بزای سالهت
 زض ؾ ل  ،1986خه يپ يظٔط بُسيقع ي ضف ٌ يلهع
و و زي عيضقٓ ضي تحع صىًين "زؾتٕ بٓ بٍ ؾهممع
بطيْ َمٍ" يضئٍ وطز وٍ زض ئه عيضـ ؾٍ مى وٕؿ
ينلٓ بطيْ يضتم ْ ؾممع ضي مًضز يق ضٌ لطيض زيز:
)1ذًز مطيلبتٓ
َ)2مٕ ضْ متم بل
)3تًؾعٍ محٕظ َ ْ ؾ

تَاًوٌد ساسی






تًيومىسؾ ظْ زض حًظٌ ؾممع ،فطئىسْ يؾع وٍ عٓ آن يفطيز ئهه
ل بلٕع ضي بٍ زؾع مٓ آيضوهس وهٍ بهط تههمٕم ت ي فع ٕهع َه ْ
ت رٕط صيض بط ؾممع ذًز وىتطل بٕكتطْ زيقتٍ ب قىس.
وؿ مُ ضت َ ي تًيو ٔٓ َ زٔسٔ ،
ئه فطئىس ضي مٓ تًين زض ل
آن ضي بٍ نًضت ٔه زٔس ٌ زض ؾٕ ؾع صيضْ مس وظط لطيض زيز.
ئه فطئىس معمًال ب يفعئف يحؿ ؼ ذًزو ضآمسْ ي يصتم ز بٍ وفؽ
يفطيز َمطيَٓ زيضز ي مطزر ضي ل زض مٓ ؾ ظز وٍ وٕه ظ َه ْ ذهًز ضي
بٕ ن وىىس ،وظطيت ذًز ضي يبطيظ وم ٔىس ،ضيَى ضَ ٔٓ بهطيْ مكه ضوع
زض تهمٕ ٕطْ َ بٕ بىس ،ي بٍ فع ٕع َه ْ ؾٕ ؾهٓ ،يختمه صٓ ي
فطَىگٓ بطيْ ضؾٕسن بٍ ذًيؾتٍ َ ْ ذًز بپطزيظوس.

تَاًوٌدساسی فزدی ٍ اجتواعي




تًيومىسؾ ظْ فطزْ زيقتٍ َ ي تًيو ٔٓ َه ْ يفهطيز ضهعٕم ضي
تًؾههعٍ مههٓ زَههس ته بتًيوىههس زض ذهههًل مؿه ٔلٓ وههٍ بههط
ظوس ٓ ق ن يرط صيض يؾع ،مك ضوع وىىس ،چ وٍ ظوهٓ وم ٔىهس ي
ت رٕط صيض ب قىس ي بتًيوىس بط ئه مؿ ٔل وىتطل زيقتٍ ي وؿبع بٍ
آوُ پ ؾد ذًيٌ ي پ ؾرگً ب قىس.
مبى ْ تًيومىس ؾ ظْ يختمه صٓ ئده ز تعُهس زض تمه ر ؾهغًح
خ معٍ ،مبتىٓ بط ئه زضن يؾع وٍ َهط خ معهٍ ،ذهًز بُتهطٔه
لض يت وىىسٌ زض مهًضز مكهىمت آن خ معهٍ مهٓ ب قهس ي يظ
تًيو ٔٓ بٍ و ض بؿته يلسير مى ؾ بطيْ حل مكهىمت مهصوًض
بطذًضزيض يؾع.

تَاًوٌدساسی جاهعه






تًيومىسؾ ظْ خ معٍ بٍ ئه معى ؾع وٍ مكه ضوع خمعهٓ مهطزر،
فطنع خل حم ٔع ي تثرٕط مثبع بط آوچٍ وٍ لهطيض يؾهع بهطيْ
آوُ يتف ق يفتس ت ؾممع ق ن يفعئف ٔ بس ضي زض يذتٕ ضقه ن مهٓ
صيضز.
ي گًَ ْ تًيومىسؾ ظْ خ معهٍ بهطيْ يضتمه ْ ؾهممع ؾهعٓ زض
ضئ ضئٓ مى ؾ ب تثرٕط متم بل ظطفٕع خ معٍ ،ؾطم ٍٔ يختمه صٓ
ي تًيومىسْ مطزر بطيْ تلٕٕط ي بُبًز قطئظ خ معٍ زيضز.
بطذٓ ضؾٕسن مطزر بٍ زضن خمعٓ زض ظمٕىٍ ؾممع ضي وهٍ آره ض
مُمٓ بط تًؾعٍ ظطفٕع خ معهٍ بهطيْ ٔهه ظوهس ٓ ؾه زيضز،
متطيزف ب تًيومىسؾ ظْ خ معٍ مٓ زيوىس.

هشارکت در سالهت








مك ضوع زض ؾممع صب ضت يؾع يظ تًيفك زييعلب وهٍ بهٕه زي ٔه چىهس
قطٔه بطيْ َمى ضْ بٍ مىظًض زؾتٕ بٓ بٍ مدمًصٍ يْ يظ يَسيف مكتطن
زض حًظٌ ؾممع.
چىٕه َمى ضْ َ ٔٓ ممىه يؾع بٍ نًضت ذًزمطيلبتَٓ ،مٕ ضْ متم بل،
يلسير خمعَٓ ،مى ضْ َ ْ بٕه بركٓ ٔ بط مبى ْ يتحه ز بهطيْ يضتمه ْ
ؾممع قىل ٕطز.
ئه َمى ضْ َ ممىه يؾع زض ٔه زيضٌ محسيز ي معغًف بٍ ٔه َسف
ذ ل ،مثل تهًٔ ي يصمن ٔه ل وًن نًضت پهصٔطزٔ ،ه بهٍ نهًضت
عًالوٓ مست ي بٍ مىظًض زوب ل وطزن يَسيف متعسز قىل ٕطز.
بطيْ يضتم ْ ؾممع وٕ ظ ضيظيفعيوٓ بهٍ مكه ضوع يض ه ن َه ْ زي تهٓ،
وُ زَ ْ مسوٓ ي برف ذهًنٓ يخًز زيضز.

ّشم هفهَهي گفتواى ارتقای سالهت
هدف

راهبزد

صًذگي تا كیفیت

اقدام

استقاي سالهت
تَسؼِ سیاست ّاي سالن؛ تَسؼِ هحی ّاي سالن ؛ تَسؼِ اقذام خاهؼِ؛
تَاًوٌذساصي افشاد،گشٍُ ّا ٍ خَاهغ؛ تاصًگشي دس خذها سالهت

ّشم ساختاسي هذيشيتي گفتواى ارتقای سالهت

(پٕكگٕطْ يي ٍٕ ،ر ؤًٍ ي ر ثٍٕ)
هذيشيت ػَاهل خطش
(توسعه سياست ها ،موقعيت ها ،محصوالت و
خدمات سالم)

هذيشيت سثك صًذگي
(تًيومىسؾ ظْ مطزر ي تًؾعٍ يلسير خ معٍ)

دکتز شهزام رفيعي فز ٍ هوكاراى1392،

هذيشيت تیواسي ّا

هشارکت گزٍهي
هشارکت
فزدی

هشارکت جوعي

دکتز شهزام رفيعي فز ٍ
هوكاراى1392،

سطَح هشارکت هزدهي بزای ارتقای سالهت

تابلَی سطَح ٍ هداخالت هشارکت هزدهي
دکتز شهزام رفيعي فز ٍ هوكاراى1392،

سطح
هشارکت

بزًاهه

هَقعيت

آهَسش ها/اقدام ها

ظطفٕع ؾ ظْ بطيْ يضئٍ ذهسم ت ذهًزمطيلبتٓ ي
خاًِ ،هطة،
تیواسستاى،
آمًظـ يرطبرف بٕم ض زض برف ؾممع ،آمًظـ ي
داسٍخاًِ،آصهايشگاُ ،تًيومىسؾه ظْ مههطزر ي بٕمه ضين ،يضتمه ْ فطَىه
هشكض تْذاشتي
ؾممع ب ضئىطز ذًزمطيلبتٓ

فزدی

خَدهشاقثتي
آهَصش تیواس

گزٍهي

گشٍُ ّاي خَدياس
گشٍُ ّاي ّوهاى

جوعي

هذسسِ،هحل كاس
هذاسس هشٍج سالهت
ههدذ،ساصهاى
هحل ّاي كاس هشٍج سالهت
سططاصهاى ّططاي دٍلتططي ٍ شْشداسي،فشهاًذاسي
غیشدٍلتي حاهي سالهت
استاًذاسي،داًشگاُ
اصٌاف ٍ احضاب حاهي سالهت
شَساّاي هلي ،شْشي ،هحلي ٍ
صٌفي حاهي سالهت

خاًِ
هشكض تْذاشتي
هطة
تیواسستاى
هذسسِ
ههدذ
هحل كاس

ظطفٕع ؾ ظْ بطيْ تكىٕل ي حم ٔع يظ طيٌ َ ْ
ذًزٔ ض ي َمؿ ن زض برهف َه ْ ؾهممع /ضفه ٌ
يختم صٓ/آمًظـ وكًض ،آمًظـ ي تًيومىسؾه ظْ
طيٌ َ ْ ذًزٔ ضي َمؿ ن ،تًؾهعٍ قهبىٍ َه ْ
ذًزٔ ض مد ظْ ي حمٕمٓ
ظطفٕع ؾ ظْ بطيْ تًؾعٍ مًلعٕهع َه ْ حه مٓ
ؾممع زض قُطَ /محهمت/ؾه ظم ن َه  ،تًؾهعٍ
قًضيَ ْ حه مٓ ؾهممع ،تًؾهعٍ يفهتمف َه ي
يتح زَهه ْ حهه مٓ ؾههممع ،بطلههطيضْ يضتبهه ط
يؾتطيتػٔه بطيْ يضتمه ْ ؾهممع ،تًؾهعٍ يلهسير
خ معٍ بطيْ ؾممع

ههألِ ايي است:
تَدى،
شايهتِ تَدى،

ٍاتهتِ تَدى

