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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 
 حمیدرضا رصافیانی

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت 

 

 



 تعریف سالمتی

 بهداشت جهانی سازمان دیدگاه از سالمت تعریف

جسمی کامل آسایش از برخورداری از عبارتست سالمت ، 

 عضو نقص و بیماری نداشتن فقط نه و اجتماعی و روانی



 سالمت در چارچوب مفهوم ارتقاء سالمت

گردید طراحی اوتاوا منشور از بعد مفهوم این. 
است بشر اساسی حقوق جزء سالمتی منشور این اساس بر. 
آرامش، و صلح سالمتی، برای الزم شرایط مفهوم این اساس بر  

 و عدالت و ثابت اکوسیستم پناهگاه، و غذا کافی، اقتصادی منابع
 .باشد می اجتماعی برابری

اجتماعی، شرایط بین ناپذیر تفکیک ارتباط سالمتی الزمه  
   .باشد می فردی زندگی شیوه و فیزیکی محیط اقتصادی،





























 تعریف آموزش بهداشت 

    كند پر را عمل و آگاهی ميان فاصله كند می تالش" بهداشت آموزش -1

"Griffiths, 1972)) 

  هب ها وجمعيت ها گروه افراد، بخش زیان رفتارهاي تغيير بهداشت آموزش هدف" -2

  "گذارد تاثيرمی آنان آتی و كنونی سالمت بر كه است سودبخشی رفتارهاي

Simonds, 1976) ) .   

 هاي روش از تركيبی هرگونه از استفاده" از است عبارت بهداشت آموزش -3

 بر موثر رفتارهاي داوطلبانه پذیرش تسهيل منظور به گوناگون آموزشی

 . ((Green, et al., 1980"سالمت



 مفهوم ارتقای سالمت

است بهداشت آموزش از تر گسترده سالمت ارتقای. 

و ها سیاست ابزارها، منابع، کلیه باید دولتها مفهوم، این اساس بر  

  بکار سالمت نظام اهداف به رسیدن جهت را خود راهبردهای

    .گیرند



  (Health Promotion)  سالمت یتعریف ارتقا

 تصميم و اجتماعی و فردي سالمت بر تاثيرگذار عوامل شناخت در مردم سازي توانمند •

 .باشد می سالم زندگی شيوه رعایت نتيجه در و بهداشتی رفتارهاي انتخاب در صحيح گيري

 یا معنوي سياسی، اقتصادي، آموزشی، بهداشتی، شده طراحی ابتکار و تركيب گونه هر•

  سالمت ارتقاي جهت اجتماعی یا محيطی رفتاري، مثبت، نگرش تغييرات موجب كه سازمانی

 شود می مردم

 بر تمركز و دادن اهميت ها، نابرابري كاهش با ارتباط در است تعهد یک سالمت ارتقاي•

 هاي محيط خلق و موقعيتها و شرایط با سازگاري و تطابق براي مردم به كمک پيشگيري،

 (WHO)كنند مراقبت خودشان بتواننداز بهتر مردم كه سالمت براي حمایتی



  آموزشی، هاي مکانيسم از است اي شده ریزي برنامه تركيب
  و عملکردها از كننده حمایت سازمانی یا قانونی محيطی، سياستگزاري،

     هدایت سالمت سوي به را جوامع و ها گروه افراد، كه هایی وضعيت
  عملياتی براي هایی مکانيسم اتاوا شهر در و 1986 سال در .كند می

      اتاوا منشور به كه شد پيشنهاد جهان سطح در سالمت ارتقاي كردن
(Ottawa Charter) را منشور این اصلی محورهاي .شد معروف  

 سالمت، حامی هاي محيط ایجاد سالمت، با مرتبط عمومی هاي سياست
 توسعه ،(جامعه مشاركت)سالمت زمينه در جامعه اقدامات تقویت
     تشکيل سالمت خدمات ارائه نظام در بازنگري و فردي هاي مهارت

 .دهد می

 Health Promotion) )ارتقای سالمت  
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 سطوح ارتقای سالمت
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 تاریخچه ارتقای سالمت



Health for all/2000 

را عضو دولتهاي تمام آلماآتا در بهداشت جهانی مجمع 1978 سال در  
 .كرد متعهد بهداشتی اصول به

از سطحی به باید 2000 سال تا دنيا مردم تمامی تعهد این اساس بر  
  از پرباري زندگی كه دهد اجازه آنها به كه كنند پيدا دست سالمتی

     .باشند داشته اقتصادي و اجتماعی نظر
با سالمتی سياست براي جدید هاي دستورالعمل مجموعه بيانيه این  

 آن راس در و جامعه هاي بخش بين هماهنگی مردم، درگيري بر تاكيد
 .بود اوليه بهداشتی مراقبت

 



 کنفرانس های جهانی ارتقای سالمت

 1986كانادا               سال  -كنفرانس اوتاوا 

 1988استراليا         سال  -كنفرانس آدالید 

 1991سوئد        سال  -كنفرانس ساندزوال 

 1997اندونزي       سال  -كنفرانس جاكارتا 

 2000مکزیک       سال  -كنفرانس مکزیکو 

 2005تایلند         سال  -كنفرانس بانکوک 

 2009كنيا            سال  -كنفرانس نایروبی 

 2013فنالند    سال  -كنفرانس هلسينکی 

 



 1986کنفرانس اوتاوا 

مردم سازي توانمند فرایند را سالمت ارتقاي اوتاوا منشور 

 تعریف خود سالمت بهبود و سالمت بر كنترل افزایش جهت

 .كرد

پيش عنوان به اجتماعی برابري و عدالت منشور این در 

 فرایند عنوان به مداخله و حمایت و سالمتی نيازهاي

 .شد معرفی سالمت به دستيابی



 کنفرانس اوتاوا

از عبارتند كه گردید مطرح اساسی اقدام و اولویت پنج: 

سالمت همگانی سياست ایجاد 

حمایتی هاي محيط ایجاد 

اجتماعی هاي شبکه و اجتماعی حمایت ایجاد 

زندگی مهارتهاي و آموزش اطالعات، شامل فردي مهارتهاي توسعه 

بهداشتی خدمات در بازنگري 

 



 1988کنفرانس آدالید 

بود سالمت ارتقاي براي همگانی گذاري سياست كنفرانس این از هدف. 

سازي قادر براي حمایتی محيط ایجاد سالمت همگانی سياست اصلی هدف  

  و فيزیکی هاي محيط ایجاد و سالم هاي انتخاب داشتن طریق از مردم

 .بود سالمت دهنده ارتقاء اجتماعی

هاي بخش تمامی كه است نياز سالمت حامی عمومی سياست ایجاد براي  

  سالمتی سياست تدوین در ارتباطات و صنعت آموزش، تجارت، از اعم دولتی

 .شوند گير در

  

 



 کنفرانس آدالید

پيشنهادهاي اجالس: 

سالمت یک حق است نه یک امتياز 

افزایش سرمایه گذاري در امر سالمت 

تاكيد بر ایجاد دسترسی یکسان به خدمات سالمت 

انتخاب شركاي جدید و اتحاد آنان براي ارتقاي سالمت 

تعهد سياسی كليه بخش هاي درگير در روند توسعه ارتقاي سالمت 



 کنفرانس آدالید

اولویتهاي تعيين شده در كنفرانس آدالید: 

حمایت از بهبود سالمت زنان 

بهبود امنيت غذایی 

مبارزه عليه استعمال دخانيات 

ایجاد محيط هاي پشتيبان و حمایتی براي سالمت 



 1991کنفرانس ساندزوال 

برگزار سالمت براي حمایتی هاي محيط ایجاد هدف با كنفرانس این  

 .شد

در عملياتی راهبرد 4 و حمایتی هاي محيط بعد 4 كنفرانس این  

 .است داده ارائه ها محيط این ایجاد راستاي



 کنفرانس ساندزوال

حمایتی هاي محيط ابعاد: 
موثر اجتماعی فرایندهاي و رسوم هنجارها، شامل :اجتماعی بعد 

 برسالمت
از زدایی تمركز و گيري تصميم در مردمی مشاركت تضمين :سياسی بعد 

 آرامش و صلح و بشر حقوق به بودن متعهد و منابع و مسئوليتها
همه براي سالمتی به دستيابی جهت منابع به دهی جهت :اقتصادي بعد 

 پایدار توسعه و
از اعم ها بخش تمامی در زنان دانش و مهارتها از استفاده و شناخت 

 براي مثبت هاي ساخت زیر ایجاد منظور به اقتصاد و سياستگذاري
    حمایتی هاي محيط



 کنفرانس ساندزوال

شده تعيين عملياتی راهبردهاي: 

گروههاي بویژه گروهی اقدامات از جانبه همه حمایت تقویت 

 زنان یافته سازمان

سازي توانمند و آموزش طریق از گروهها و افراد سازي توانمند 

محيطی و سالمتی راهبردهاي و فعاليتها بين هماهنگی ایجاد 

هاي محيط به برابر دسترسی جهت جامعه در نمودن مداخله 

 حمایتی



 1997کنفرانس جاکارتا 

قرن براي سالمت ارتقاي راهکارهاي تدوین هدف با كنفرانس این  

 .شد برگزار یک و بيست

براي چالشی عنوان به سالمت هاي كننده تعيين بيانيه این در  

 .شد معرفی یکم و بيست قرن سالمت

قرار توجه مورد خصوصی بخش بار اولين براي كنفرانس این در  

 .گرفت

شد تعيين اولویت 5 سالمت ارتقاي براي راستا این در.    



 کنفرانس جاکارتا

جاكارتا كنفرانس در سالمت ارتقاي اولویتهاي: 

سالمت براي جامعه پذیري مسئوليت ترغيب و تشویق 

سالمت توسعه براي گذاري سرمایه افزایش 

سالمت براي جدید شركاي و همکاران افزایش 

افراد سازي توانمند و اجتماعی ظرفيت افزایش 

سالمت ارتقاي براي اقتصادي بناي زیر تامين 



 2005کنفرانس بانکوک  

تعيين به پرداختن براي نياز مورد تعهدات و اقدامات بررسی هدف با كنفرانس این 
 .گردید برگزار سالمت هاي كننده

شامل زمينه این در اساسی اقدامات: 
بشر حقوق اساس بر سالمتی از جانبه همه حمایت جلب 
سالمتی هاي كننده تعيين به پرداختن و پایدار سياست در گذاري سرمایه 
سواد و تحقيق و دانش انتقال رهبري، سياسی، توسعه براي سازي ظرفيت 

 سالمتی
یکسان فرصتهاي نمودن فراهم و آسيبها از حفاظت براي قوانين تدوین و تنظيم  

 سالمتی جهت
اقدامات براي المللی بين و دولتی غير خصوصی، عمومی، هاي سازمان با شراكت 

 پایدار



 2009کنفرانس نایروبی  

  این كنفرانس با هدف تعيين راهبردهاي اساسی و تعهدات مورد نياز
 .براي پر كردن شکاف اجرایی در سالمت برگزار گردید

موضوعات مطرح شده در این كنفرانس شامل: 
توانمندسازي جامعه 
سواد سالمتی و رفتار سالمتی 
تقویت سيستم هاي سالمت 
شراكت و اقدامات بين بخشی 

ظرفيت سازي براي ارتقاي سالمت 



 2013کنفرانس هلسینکی  

سياستها همه در سالمت“ باشعار كنفرانس این”  HIAP برگزار  

 .گردید

یک اجراي به دولتها و حکومتها التزام كنفراس این اصلی تاكيد 

  براي عدالت و سالمت به دستيابی جهت در صحيح رهبري

 بود شهروندانشان




