
  معرفي واحد آموزش سالمت 

تشويق و ترغيب مردم براي قبول و نگاهداري  «:عبارت است از (WHO)تعريف آموزش بهداشت از نظر سازمان جهاني بهداشت

رفتار و اعمالي كه براي ادامه زندگي سالم ضروري است، و هم چنين به كاربردن عقل و منطق براي استفاده صحيح از خدمات 

  »دسترس آنان است.بهداشتي كه در 

موزش يكي از عناصر كليدي رشد و توسعه و يكي از مهمترين راهبردهاي تضمين موفقيت هاي خدماتي در تمامي ابعاد آ

مختلف اجتماعي است . آموزش موثر يكي از ابزارهاي مهم در توانمندسازي براي رسيدن به اهداف است. درعرصه سالمت 

به اينكه بخواهند سالم باشند, بدانند چگونه سالم بمانند , براي حفظ سالمت فردي ، آموزش سالمت با هدف ترغيب مردم 

و اجتماعي اقدام نمايند و در موقع لزوم طلب كمك كنند، جزء الينفك سيستم ارائه خدمات بهداشتي به شمار مي رود 

آموزش سالمت  . كندتأكيد مي وط به سالمتهاي بهداشتي است كه به تغيير نگرش و رفتارهاي مربوآن بخش از مراقبت

تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت شده 

  . و تركيبي از حمايت هاي آموزشي، ساختاري، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است

تمام مراقبين سالمت است ، خود عملي است كه ريشه در مجموعه اي از علوم آموزش سالمت هر چند وظيفه اي است براي 
تربيتي ، رفتاري، روان شناسي ، مردم شناسي ، جامعه شناسي، ارتباطات، اطالعات، پزشكي و بهداشت داشته و متناسب با توسعه 

 . اين علوم و گذار دوران، توسعه مي يابد

  اهداف  :

 دادن آگاهي به مردم

 رش مثبتايجاد نگ

 تغيير رفتار و جايگزين كردن رفتارهاي سالمت زا در جامعه

تعالي رفتار هاي سالم در جامعه اعم از سالمت محوري در رفتار و نگرش سياستمداران، ارتقاي سالمت در برنامه ريزي هاي 
  محلي و رفتار هاي سالمت گرايانه در آحاد مردم

، تشويق مردم در استفاده صحيح از خدمات بهداشتي و آگاه كردن آنها از نياز  قرار دادن سالمت به عنوان يك ارزش اجتماعي
  .لمركت آنها براي رسيدن به جامعه ساهاي خود و الويت بندي آنها و جلب همكاري و مشا

  توانمند سازي مردم و جوامع در برخورداري از يك زندگي با كيفيت و پرنشاط

در مورد سالمت خود و خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند تصميم قادر باشند باال بردن سطح دانش و مهات افراد تا 

  . نمايندگيري 

كاهش تقاضاي استفاده از مراكز بهداشتي در طول زندگي افراد و افزايش زندگي براي سالها، كاهش تقاضا و هزينه هاي 
  خدمات درماني

 


