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  بخش اول
  مفهوم سالمتی

  .»بیمار نبودن«قدیمی ترین تعریف آن عبارتست از . هر جامعه اي تعریف خاصی از سالمتی دارد
  .»وضعیت خوب و عالی بدن، فکر و روح و بخصوص عاري بودن از درد و بیماري جسمی«سالمتی یعنی  :در فرهنگ وبستر

  ».وضعیت عالی جسم یا روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و به طور موثر انجام شود«ی یعنی سالمت: در فرهنگ آکسفورد
  »وجود نسبتی معین از عناصر تشکیل دهنده گرمی، سردي، رطوبت و خشکی«سالمتی عبارتست از  :از دیدگاه جالینوس

  .ک و روانیسالمتی عبارتست از انجام وظیفه کامل و  موثر فیزیولوژی :از دیدگاه وینسلو
سالمتی یعنی رفاه کامل جسمی، روحی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماري یا : از دیدگاه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی

  »علیلی
  .بعد جسمی، بعد روانی و بعد اجتماعی: سالمتی سه بعد دارد

عالئم سـالمتی جسـمی شـامل    . ضاي بدن مدنظر استعملکرد سالم تک تک اعضا در هماهنگی کامل با سایر اع :سالمتی جسمی) الف
وجود پوست تمیز و شفاف، چشمان درخشان، موهاي براق، اندام متناسب، تنفس خوشبو، اشتهاي خوب، خواب راحت، فعالیت منظم روده 

  .است... و مثانه، طبیعی بودن ضربان قلب و فشار خون، وزن متناسب و عملکرد صحیح حواس پنجگانه و 
نداشتن بیماري و اختالل روانی و همچنین واکنش مطلوب نسبت به مشکالت و انعطاف پذیري، نشانه سالمت روانی  :ی روانیسالمت) ب

بهداشت حالتی است که در آن، افراد با دنیاي اطراف خود به تعادلی رسیده و با خود و دیگران سازگاري دارد و همزیستی مناسـبی  . است
عالئمی همچون عاري بودن از تعارض و کشمکش با خود، انتقادپـذیري، اعتمـاد بـه نفـس و احسـاس      . اردبین او و مردم و محیط وجود د

شایستگی، توانایی تشخیص اهداف و مشکالت خود، تعادل عاطفی و توان مقابله با تنش و اضطراب نشان دهنده سالم بـودن فـرد از نظـر    
  .روانی است

مشارکت در جامعـه و ایفـاي نقـش    . امعه، مفهوم سالمتی فرد از بعد اجتماعی را می رساندسازش فرد با سایر افراد ج :بعد اجتماعی) ج
  .خود با صحت و شادابی و خدمات رسانی به جامعه از نشانه هاي سالمت اجتماعی فرد است

ن فردي سالم اسـت یـا   سالمت و بیماري مرز مشخصی ندارند و به عبارتی دیگر نمی توانیم بگوییم که به طور قطع و یقی :طیف سالمتی
  .بیمار، بلکه سالمتی هم یک طیف است که یک طرف آن سالمتی و طرف دیگر آن مرگ است

  
  

  عوامل و فاکتورهاي تعیین کننده سالمتی
عوامل زیادي به صورت هاي خاص همچون داخلی و خارجی، فردي و اجتماعی، ذاتی و اکتسابی بر سالمتی فرد و جامعه اثر مـی گذارنـد   

  :جمله این عوامل را می توان موارد زیر را نام برد که از
  وراثت - 
 محیط زیست - 

 سبک زندگی و رفتارهاي فردي - 

 وضعیت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی - 

 دسترسی به خدمات بهداشتی - 

  ...عوامل دیگري همچون تغذیه، مسکن، پوشاك، شغل، میزان تحرك، آموزش و سطح سواد جامعه و  - 
  شت همگانیراهکارهاي دستیابی به بهدا

 مرگ بیماري کشننده بیماري شدید بیماري خفیف بیماري پنهان سالمتی
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وضع قوانین و مقرراتی که باعث ارتقاي سطح بهداشت عمومی فرد و جامعه می شود و عدم انجام آن توسط افراد  :استفاده از قانون - 1
مستوجب پیگرد قانونی، جریمه و مجازات است، مثل اجباري کردن بستن کمربند در بزرگراه ها یا قوانین مربوط بـه بهداشـت مـواد    

ضح است که این روش به تنهایی نمی تواند ضامنم سالمتی جامعه باشد چون اگر این مقررات نوعی فرهنـگ سـازي   غذایی، کامالً وا
  .و شخصیت افراد رسوخ نکند عالوه بر تحمیل هزینه هاي زیاد، اجرا هم نخواهد شد نشده باشد و در وجدان

اما در بعضـی مواقـع   ... یم خانواده، واکسیناسیون و تامین خدمات پیش نیاز سالمتی است مثل خدمات تنظ :فراهم نمودن خدمات - 2
مواردي همچون عدم آگاهی، دوري مسافت، عدم رضایت یا عدم احساس نیاز روي استفده الزم و بهینـه از ایـن امکانـات و خـدمات     

 .تاثیر می گذارند، پس این روش هم به تنهایی نمی تواند ضامن سالمتی جامعه و افراد باشد

رتقاء سطح آگاهی و دانش، تغییر و اصالح نگرش ها و آموزش مهارت هاي الزم براي بهره بردن از یک زندگی سالم ا :آموزش جامعه - 3
این آموزش ها به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در سـالمتی    . یکی دیگر از روش هاي دستیابی به سالمت و بهداشت همگانی است

متی خود باشد مثل آموزش پیشگیري از یک بیماري یا آموزش در مورد یک رژیم نقش دارند و فرد را توانمند می سازد تا مراقب سال
البته باید یادآور شد که اگر آموزش ها هم با تامین امکانـات و خـدمات الزم همـراه نباشـد در نهایـت کسـب       . غذایی صحیح و سالم

  .سالمتی مقدور نخواهد بود
  ش بهداشت دارد؟مربی بهداشت کیست؟ و چه وظایفی در برنامه هاي آموز

مربی بهداشت، فردي است که با استفاده از آشنایی به علوم و تجربیاتی که دارد، بتواند به شـیوه مطلـوبی روي معلومـات، عـادات و رفتـار      
 اجتماع تاثیر گذاشته و آنها را تعییر دهد و همچنین با کمک و همکاري و فعالیت هاي متشکل مردم، محیطی سالم تر و بهتـر بـراي یـک   

  :از وظایف اصلی مربی بهداشت می توان موارد زیر را فهرست کرد. زندگی مولد و طوالنی تر ایجاد کند
  طراحی و سازمان دهی و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت - 1
 برقراري ارتباط صحیح و مناسب با جامعه - 2

 ....دارس و کمک جهت سازماندهی و هدایت برنامه هاي آموزشی در ادارات، سازمان ها، نهادها، م - 3

 گردآوري داده ها و ثبت اطالعات الزم در رابطه با آموزش بهداشت - 4

 تجزیه و تحلیل وضعیت موجود - 5

  ارزشیابی -6
 (primary health care) (PHC)مراقبت هاي بهداشتی اولی

یک زندگی سـالم را رفـع    مراقبت هاي بهداشتی اولیه، اساسی ترین و ابتدایی ترین خدمات و مراقبت هاي بهداشتی که نیازهايمنظور از 
این مراقبت ها با هدف پیشگیري و به منظور درمان اولیه بیماري هاي ساده ارائه می شود و نیـازي بـه پزشـک متخصـص     . کند، می باشد

در  PHCخـدمات  . بلکه افرادي با تحصیالت مقدماتی و گذراندن دوره هاي کوتاه مدت توان ارائه این مراقبت ها را خواهند داشـت . نیست
درمـان   –در مراکـز بهداشـتی   ) کاردان ها(روستاهاي کشور ما توسط بهورزان مستقر در خانه بهداشت در شهرها توسط پرسنل بهداشتی

  .شهري انجام می شود
  

  PHCاجزاي 
  )است PHCدر راس فعالیت هاي بهداشتی قرار دارد و مهم ترین جز (آموزش بهداشت - 1
 تغذیه - 2

 واکسیناسیون - 3

 اشت مادر و کودك و تنظیم خانوادهخدمات مربوط به بهد - 4

 تهیه و تامین آب شرب سالم و کافی - 5

 پیشگیري و کنترل بیماري هاي بومی -6
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 درمان بیماري هاي شایع - 7

 تهیه و تدارك داروهاي اساسی و موردنیاز - 8

 خدمات بهداشت روان - 9

 خدمات بهداشت حرفه اي -10

 خدمات بهداشت دهان و دندان -11

  ...اي وقوع حوادث و خدمات مربوط به مواقع بالیا و زمان ه -12
البته این اجـزاء  . مورد بعدي در سال هاي بعد اضافه شده است 4تدوین شده و  1978مورد آن در ابتدا و در سال  8الزم به ذکر است که 

در کشـور مـا در قالـب شـبکه هـاي       PHCمراقبت هاي . از هم قابل تفکیک نیستند ولی آموزش بهداشت مکمل همه موارد باال می باشد
بهداشـت  « کلید رسیدن به هـدف   PHC. هداشتی درمانی و تا محیطی ترین سطح که دورترین روستاهاي کشور می باشد ارائه می شودب

  .سازمان بهداشت جهانی می باشد که این هدف به عنوان یک هدف اجتماعی انتخاب شده است (Helth For all)» براي همه
همکاري سازمان جهانی بهداشت و یونیسف کنفرانس بین المللی بهداشت برگزار شد و منشور  در شهر آلماآتا قزاقستان، با 1978در سال 

 –معروف است، یکـی از مهـم تـرین و اساسـی تـرین اسـناد بهداشـتی و در واقـع سیاسـی          » اعالمیه جهانی آلما آتا«این کنفرانس که به 
  .یف کرده اندرا اینگونه تعر PHCدر این اعالمیه . اجتماعی جهان محسوب می شود

خدمات بهداشتی اولیه، مراقبت هاي اساسی است که تمامی افراد و خانواده ها از طریق مشارکت کامل و فعاالنه خویش به آن دسترسـی  «
. خدمات بهداشتی اولیه، هسته اصلی نظام بهداشتی کشور و جز الینفک توسعه اقتصادي اجتماعی جامعه را تشـکیل مـی دهـد   . می یابند

PHC ن سطح تماس افراد خانواده و جامعه با نظام بهداشتی کشور است و باید این خدمات را تا آنجا که ممکن است بـه محـل کـار و    اولی
  »زندگی افراد نزدیک کنیم

است همچنین در این منشـور   (HFA)کلید و شاخص دستیابی به هدف بهداشت براي همه  PHCدر اعالمیه آلماآتا تصریح شده است که 
  .تعریف شده است که در ادامه می آید.... ، سطوح، وجود، اصول و استراتژي ها، منابع و PHCبراي 

  وجوه چهارگانه مراقبت هاي اولیه بهداشتی
1- PHC  حقـی کـه وجـوه    . شـناخته شـده اسـت   » حق اساسـی بشـر  «داراي وجهی فلسفی است، زیرا در این اعالمیه بهداشت به عنوان

عالوه بر این خدمات بهداشتی اولیـه در ذات خـودش و   . ن را در بر می گیرند، لذا وجهی فلسفی می یابدفرهنگی، اجتماعی و اقتصادي شا
  :فی نفسه یک فلسفه اجتماعی به شمار می رود چون

تبدیل کند و متضـمن توزیـع عادالنـه سـهمی از منـابع      » تقاضا«تکیه بر مشارکت مردم دارد و می خواهد نیازهاي اساسی بهداشت را به 
تماعی بین طبقات مختلف مردم به ویژه اقشار محروم جامعه است، زیرا می خواهد امکانات بهداشتی را تا آنجا که ممکن باشد به محـل  اج

  .کار و زندگی مردم نزدیک کند
مطـرح  اولویت واقعی بهداشت را به عنوان محور اصلی توسعه کلی جامعـه طلـب و    PHCخدمات بهداشتی اولیه یک استراتژي است و  -2

، در اولین سطح تماس جامعه با نظام بهداشتی کشور، به صورت خدماتی هماهنگ و تلفیق یافته آغاز می شود و این یـک  PHC. می کند
  :یک استراتژي است، زیرا PHCپس . استراتژي در نحوه عرضه خدمات بهداشتی است

  .بهداشت را در برنامه توسعه کل جامعه در اولویت قرار می دهد -
  .اهنگی درون بخشی بهداشت را اجتناب ناپذیر می سازدهم -
  .مشارکت عملی و فعاالنه مردم را در کلیه مراحل برنامه ریزي، اجرا و نظارت جلب می کند -
  .خدمات اساسی بهدشت را با مناسب ترین بها به صورت عادالنه توزیع می کند -
  .نظامی کارآ، پویا و علمی را طلب می نماید -
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  سالهاي گذشتهتست هاي برگزیده از آزمون هاي 
  

کارشناسـی  (از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، نبودن بیماري و یا نقص عضو چه شرطی اسـت؟  » سالمتی«در تعریف  - 1
  )70 –بهداشت عمومی 

  الزم) دکافی                       ) ج     عینی         ) ذهنی             ب) الف
کارشناسی بهداشت عمومی (از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، آسایش کامل چه مفهومی دارد؟ » سالمتی«در تعریف  -2

– 70( 

  نسبی) دلق                     مط) جعینی                  ) ذهنی         ب) الف
سه هدف آگاه ساختن، ایجاد انگیزه کردن و به مرحله عمل در آوردن است، مفهـوم   آشنایی بین فکر و عمل که داراي - 3

 )73 –کارشناسی بهداشت عمومی (کدام عنوان است؟ 

  تکنولوژي آموزشی) ب           مدیریت خدمات بهداشتی                         ) الف
  آموزش بهداشت) د                           برنامه ریزي بهداشتی                 ) ج
تشویق و ترغیب مردم براي قبول و نگهداري رفتار و اعمالی که براي ادامه زندگی سالم، الزم و ضروري است چـه نـام    -4

 )75 –کارشناسی بهداشت عمومی (دارد؟ 

  بهداشت فردي از دیدگاه مازلو) ببهداشت عمومی از دیدگاه ونیزلو                            ) الف
  آموزش بهداشت از دیدگاه دکتر وود) دت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی          آموزش بهداش) ج
 )75 –کارشناسی بهداشت حرفه اي (مفهوم تعریف آموزش بهداشت، از نظر سازمان بهداشت جهانی کدام است؟  - 5

  آگاهی از رفتارها و عادات بهداشتی) الف
  دمایجاد تغییر گرایش بهداشتی در مر) ب
  تشخیص نیازهاي بهداشتی و ایجاد رفتار بهداشتی مناسب) ج
  یک فرآیند یادگیري است براي ایجاد رفتار مطلوب به منظور حفظ سالمت) د
ایجاد تغییر نسبتاً ثابت در رفتار بالقوه یادگیرنده مشروط بر اینکه این تغییر بر اثر اخذ تجربه باشد نه حاصـل عوامـل    - 6

 )75 –کارشناسی بهداشت عمومی (ي مخدر، چه نام دارد؟ خستگی و استعمال داروها

  موزش بهداشتآ) بآموزش                                             ) الف
  یادگیري) دتکنولوژي آموزشی                                  ) ج
داف معین و با بهره گیري از علوم روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزیابی کل فرایند آموزش و یادگیري بر اساس اه -7

 )74 –کارشناسی بهداشت عمومی (مختلف چه نام دارد؟ 

    آموزش بهداشت) ارتباطات                                           ب) الف
  تکنولوژي آموزشی) دآموزش سمعی و بصري                           ) ج
 )75 –کارشناسی بهداشت عمومی (نیست؟ » گرایش هاي بهداشتی«کدام مورد از ویژگی  -8

  تداوم کیفی و شدید بر محوري داراي حالت مثبت یا منفی) الف
  داشتن مفاهیم ارزشی نسبت به پدیده موردنظر) ب
  دارا بودن حالت یادگیري شده) ج
  نداشتن مراجع مشخص در جامعه) د



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٥ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

کارشناسـی ارشـد آمـوزش    (روهی کدام است؟ مناسب ترین استراتژي براي رفع مشکل کمبود مهارت هاي فردي یا گ -9
 )76 –بهداشت 

  توسعه) دآموزش                         ) پشتیبانی                 ج) اطالعات                ب) الف
 )76 –کارشناسی بهداشت عمومی : (در آموزش بهداشت هدف نهایی -10

  .تحریک و ایجاد انگیزه در افراد است) بیی مردم با امکانات بهداشتی است              آشنا) الف
  .فقط افزایش آگاهی است) دتغییر رفتار افراد جامعه است                           ) ج
 )74 –کارشناسی ارشد آموزش بهداشت (آموزش بهداشت به کدامیک از سطوح پیشگیري زیر اختصاص دارد؟  - 11

  هر سه سطح) دسطح سوم                 ) ج          سطح دوم       ) سطح اول                 ب) الف
 )72 –کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (در چیست؟ » درمان«و » بهداشت«عمده ترین و موثرترین تفاوت  -12

  نیروي انسانی) دنتیجه                        ) تشکیالت                  ج) ب                    بودجه) الف
 
 

براي اطالع از نحوه دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر : نکته مهم
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