








The International Self-Care 
Day (ISD) is celebrated each 
year on 24th July to 
 

 Raise awareness on the 
importance of self-care in 
day-to-day life 



THE CHALLENGES IN SELF-CARE 
 

Self-care can be supported at many different levels  
 

in the family, in the community, in 
companies or cities, but currently there is 

 little 
 connection or integration 



THE CHALLENGES IN SELF-CARE 
 

Today’s healthcare systems are 
effectively ‘sickness services’ 

 

 oriented more towards treating the 
sick than preventing disease 



 سالمت برای همه
 

از طریق     
 همه برای سالمت

 



 مسئولیت فرد

 مسئولیت خانواده و اجتماع

 مسئولیت سازمان ها و نهاد ها

 مسئولیت حاکمیت 



 سالمت

سمن ها و 
 کانون ها

 بنگاه های
 اقتصادی

 خیریه و انجمن های خیریه

نهادها
ی 

عموم
 ی

 ورزش و جوانان

نظام 
 سیاسی

آموزش و 
 پرورش

اقتصاد و 
 دارایی

کار و تعاون، 
رفاه 

جهادکشاورز اجتماعی
 ی

راه و 
 شهرسازی

صنعت، 
معدن و 
 تجارت

، علوم
تحقیقات و 

 فناوری

فرهنگ و 
ارشاد 
 اسالمی

اخال
 ق

 فرهنگ

بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
 پزشکی

سطح توسعه 
 یافتگی



 طوفان
بیماری های مزمن    

  بحران سالمتی ایجاد کردهیک 

مراقبت از خود نادیده   زیرا
شده است  گرفته  



Lifestyle 

diseases 

Alarming rate  



≥80%: Percentage of 

heart disease, strokes and 
type 2 diabetes that could 
be 

prevented by eliminating  
smoking, inactivity, unhealthy diet 

and harmful use of alcohol  



 

استقرار نظام جامع توانمندسازی مردم برای 

 خودمراقبتی
 

 توسعه مشارکت مردمی
 

 آموزش سالمت دراستقرار نظام جامع 
 مدارس

در ارتقای سالمت کارکنان استقرار نظام جامع 
 محل کار

 
 ارتقای فرهنگ سالمت

 استقرار نظام جامع آموزش بیمار
 
 
 



97مرداد ماه   15 



جامعه 

 غیر فعال

جامعه 

 فعال



 برپایی غرفه سمن ها در حاشیه مجمع سالمت استان تهران

 سمینار علمی یک روزه تمرینات ورزشی دوران بارداری

 
تقدیر از فعالیتهای برتر سمنها و برپایی غرفه رایگان برای سمن 
 های حوزه سالمت در حاشیه سومین جشنواره خود مراقبتی 
 

 اداره سازمانهای مردم نهاد



 بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت

(HPH) 



 

Patient Education 
  
Education program 

 

•Education materials 

 

•Health Educator 

( Certified) 
 

 

 

 



Social 
Prescribting 
نسخه نویسی 

 اجتماعی
 ترمیم شرایط زندگی ناسالم

 

 



برای دانشگاه بدون راهبرد های جامع 
 دخانیات

تدوین، اجرا، و ارتقای قوانین و خط مشی مربوط به  -۱
 دخانیات 

 خلق محیط عاری از مصرف مواد دخانی -۲
 محدود کردن فروش، تبلیغ، و ترویج مصرف مواد دخانی -۳
 در باره پیشگیری از مصرف مواد دخانیآموزش دانشجویان  -4
ارائه برنامه ترک سیگار که برای دانشجویان طراحی شده  -5

 باشد









 دانشگاه

4، 3نسل   



مصادیق امتیاز اجتماعی جهت ارتقا رتبه هیات علمی اساتید 
 پزشکیعلوم  هایدانشگاه 

 مشارکت در امور خیرین حضور فعال و 

 درعرصه ( سمن) سازمان های مردم نهادتشکیل و همکاری با
 سالمت 

 مؤثر بر سالمت  مؤلفه هایدرکاهش آسیب های اجتماعی فعالیت 

 انتشار مقاالت، تدوین کتاب، مشارکت در فعالیت های سالمت
محور، کسب جوایز درعرصه های کاهش آسیب اجتماعی و 

حفظ  و ارتقاء سالمت و پیشگیری از  فعالیت های مرتبط  در 
 بیماریها 

 و افزایش سطح سواد خود مراقبتی همکاری در حوزه های

 آموزش به بیمارمردم وسالمت  
 



 برنامه جامع سالمت استان تهران

شناسایی  و بهبود شاخص های الویت دار سالمت در •
 تهراناستان 

 

اجرای مداخالت موثر جهت بهبود وضعیت مولفه •
 های اجتماعی مرتبط با سالمت در مردم 

 

توانمندسازی و ارتقای سطح مهارت های مردم در •
 عرصه های مختلف سالمت

 



 شاخصهای  سالمت استان

میزان فعالیت فیزیکی ،    

 

 درصد چاقی وافزایش وزن

 

میزان مصرف لبنیات ومصرف 
 میوه وسبزیجات مناسب





همکاری بین برنامه ریزی شهری و 

 سالمت عمومی در برگیرنده
 

کلیه عوامل موثر بر سالمتی شامل  

 سبک زندگی
و رفتارهای فردی، درآمد، آموزش،  

 شغل و شرایط کاری،
دسترسی به خدمات سالمت،   

.استکیفیت محیط زندگی تغذیه و    



کارگروه های کانون سالمت محله   

 مادر و کودککارگروه •

 سالمندانکارگروه •
 معلوالنکارگروه •
 ایمنیکارگروه •
 کارگروه اهدای خون•
 کارگروه بهداشت محیط•
 کارگروه پیشگیری از دیابت•
 کارگروه پیشگیری از چاقی•
 استعمال دخانیاتکارگروه پیشگیری از •
پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران،  )کارگروه کارشناسان امور سالمت •

 ...(کارشناسان بهداشت و 

 



:سالمت جسمی  
 

فقدان بیماری، نبود عوامل خطر 
 بیماری زا و 

 عدم انجام رفتارهای پرخطر
 

سازمان جهانی بهداشت: منبع   

: معنویسالمت   
 

به برخورداری از حس پذیرش، 
احساسات مثبت، اخالق و حس 

ارتباط متقابل مثبت با یک قدرت 
حاکم و برتر قدسی، نسبت به 

که   می شوددیگران و خود اطالق 
طی یک فرآیند پویا و هماهنگ 

شناختی، عاطفی، کنشی و پیامدی 
. شخصی حاصل می آید  

فرهنگستان علوم پزشکی: منبع  

:سالمت روانی  
 

وضعیتی که فرد ظرفیت بالقوه خود را 
تشخیص داده و با استرس های نرمال 
زندگی می تواند خود را تطبیق دهد و 
به شیوه ای سازنده و مفید فعالیت کند 

. خود ارتباط برقرار نمایدبا اطرافیان و   
سازمان جهانی بهداشت: منبع   

:سالمت اجتماعی  
 

کمیت و کیفیت تعامل فرد با اجتماع 
جامعه،رفاه آحاد ارتقاء به منظور   

سرمایه ارتقاء نتیجه نهایی این تعامل  
اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر 

است و نقطه مقابل آن   و بی عدالتی
 افزایش آسیب های 
.اجتماعی می باشد  

فرهنگستان علوم پزشکی: منبع  



Prevention 

Treatment 




