ایده هر خانه یک پایگاه سالمت ،به دنباا ستاشرم مراا ت
آساهانه مردم د عرصه تامین ،حفظ و ا تقای سالمت د تمامی
خانه های رو است .د این برنامه ،د هر خانواده یک نفر باه
معاونت بهداشتی دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه

رابط سالمت محله :
سفیرسالمت عا و خودنام د محیه با حداقل سواد دیالیم
وسشایی باا حاداقل  8اال

عنوان «سفیر سالمت خانواده» آموزم دیده و برای مراقبات از

(د مرا

سالمت خود  ،خانواده و جامعه توانمناد مای داود .آماوزم و

نودشن)  ،ه پس از سذ اندن دو ه هاای آموزدای 15-20 ،
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ساواد خوانادن و

خانواده ا تحت پودش قرا میدهد و به صو ج داوطیبانه د

مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

توانمندسازی سافیران ساالمت خاانواده براساا

واحد آموزش و ارتقای سالمت

آموزدی  ،توسط تیم سالمت مرا ا خادماج جاامال ساالمت

جهت ا تقای سالمت خود  ،خانواده و محیاه خاود باا ن اام

دهری  ،وسشایی ،پایگاه سالمت وخانه های بهدادت (پ داک

سالمت هماا ی می ند .

برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سالمت

مراقب سالمت /بهو ز و دیگر اعضاای تایم

خانواده ،ا دنا

سالمت) صو ج می سیرد .

اهداف کلی برنامه عبارتند از:
•

برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت در قالب برنامه های زیر اجرا ميشود:

•

تربيت سفير سالمت خانواده

•

تربيت رابط سالمت محله

سفير سالمت خانواده :
مشقاضی سافیر ساالمت خاانواده ارد باهودای از خاانواده
منبع:دستورالعمل کشوری
مرداد1399

توانمندسازی فرد ،خانواده و جامعه برای تامین  ،حفظ و ارتقای
سالمت در مراقبت از خود و همیاری و مشارکت جمعی

•

ا ایش سواد سالمت د خانواده ها

اهداف اختصاصی برنامه عبارتند از:

•

تربیت یک سفیر سالمت به ازای هر خانواده

•

تربیت یک ابط ساالمت باه ازای هار  15-20سافیر
سالمت خانواده

است(ترجیحا خانم) ه مشاهل یا دا ای سن بیرشر 18سا و با
حداقل  8ال

سواد خواندن و نوداشن اسات و دا ای نفاو

براعضای خانواده بوده ه د دو ه هاای آماوزم حضاو ی و
مجازی تعریف دده د سه حیطاه یای :الاف) پیراگیری و
ا تقای سالمت ب) د مانهای اولیه پ) توانبخری در ت نموده
و متئولیت مرا ت د مراقبت از سالمت خاود و خاانواده ا
به عهده می سیرد.

" هر خانواده به یک سفیر سالمت نیاز دارد
شما هم می توانید سفیر سالمت خانواده خود باشید"

