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:تعاریف مختلف سواد
(به ترتیب نقش در توانمندی افراد) 

 ر  مهارت های مربوط به خواندن و نوشتن به منظو: سواد پایه کاربردی
انجام اقدام موثر در فعالیت های روزمره

ن  ترکیب مهارت های شناختی، مهارت های خواندن و نوشت:  سواد تعاملی
و مهارت های اجتماعی به منظور مشارکت فعال فرد در فعالیت های روزمره

ن  ترکیب مهارت های شناختی، مهارت های خواندن و نوشت: سواد انتقادی
و مهارت های اجتماعی به منظور تحلیل های نقادانه اطالعات



"More than two-thirds of the world's adult illiterates live in Asia and the Pacific Region"

Distribution of Global Adult Illiterate Population (15 and over)

by Region, 2005-2007 

(Total Number of Adult Illiterate Population: 775 millions)



Distribution of adult illiterate population (15 and over)

by sub-region and gender, 2005-2007 

(Total Number of Adult Illiterate Population: 775 millions)

Rates of illiteracy are higher in S&W Asia, especially in India, Bangladesh and 

Pakistan

Women continue to constitute the majority of the illiterate.

Source: Asia-Pacific Literacy database - http://www.accu.or.jp/litdbase/index_h.htm



As Female Literacy Rates Climb, Total Fertility Rate Drops

NB. Total fertility rate is the number of children that would be born per woman

if she were to live to the end of her child-bearing years and bear children at each age in 

accordance with prevailing age specific fertility rates. 

Source: Asia-Pacific Literacy database - http://www.accu.or.jp/litdbase/index_h.htm

List of country codes

Afghanistan AFG

Bangladesh BGD

Bhutan BTN

Cambodia KHM

China CHN

India IND

Indonesia IDN

Iran IRN

Lao LAO

Malaysia MYS

Maldives MDV

Mongolia MNG

Myanmar MMR

Nepal NPL

Pakistan PAK

Papua NG PNG

Philippines PHL

Sri Lanka LKA

Thailand THA

Viet Nam VNM



As Mothers Learn to Read, More Children Survive

NB. Under-5 mortality rate is probability of dying between birth and exactly five years of age

expressed per 1,000 live births.

Source: Asia-Pacific Literacy database - http://www.accu.or.jp/litdbase/index_h.htm
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Literate People Tend to Live Longer

Life expectancy at birth is the number of years newborn children would live

if subject to the mortality risks prevailing for the cross-section of population at the time of their births 

Source: Asia-Pacific Literacy database - http://www.accu.or.jp/litdbase/index_h.htm











بهریقاآفدرراسوادمیزانباالترینجنوبیآفریقایوزیمبابوهحالی کهدر
.هستندروبرومعضالتبیشترینبالیكنداده اند،اختصاصخود

مردم آلوده به ایدز باشند که % 25در زیمبابوه نزدیك به برآورد می شود
.  اکثریت آن ها را زنان تشكیل می دهند

. ایدز در میان معلمین آفریقا از شیوع باالیی برخوردار است

این موضوع مبین چه واقعیتی است؟



وارزیابیدرک،دستیابی،مهارت هایازمجموعه ای
تصمیم گیری هایوقضاوتبرایکهاطالعاتیبکارگیری

.استضروریسالمتبامرتبطروزمره

نظامدرمخاطبانبهشدهعرضهخدماتواطالعاتتناسب
تیجهدرنوارتباطاثربخشیآنان،سالمتسوادسطحباسالمت
اررفتاراصالحوخدماتدریافتمانندموردنظرنتایجحصول
.سازدمیممكن



:نمونه هایی از مهارت ها

و توانایی خواندن فرم های رضایت نامه، برچسب ها و بروشورهای پزشكی-
دیگر اطالعات مكتوب مربوط به مراقبت های بهداشتی

اسان توانایی درك اطالعات کتبی و شفاهی که توسط پزشكان، کارشن-
درمان و پرسنل بیمه ارایه می گردد

برنامه هاینظیرالزمراهنمایی هایوپروسیجرهابهعملتوانایی-
مالقاتقرارهایودارودرمانی



یانوشتاری،گفتاریالعاتاط،پایینسالمتسوادباافراد
تسالممتخصصانوخدماتارائه دهندگانتوسطکهدیداری

هاآندستوراتبهکمتروکردهدركکمتررامی شودارایه
. کنندمیعمل

بیشترپزشكیهزینه هایپرداختمیزان
بیشتراورژانسخدماتازاستفادهوبستریدفعات
کمترپیشگیرانهرفتارهایانجام
کمترداروصحیحمصرف
بیشتربیمارستانبهمراجعهبرایتمایل



 سواد سالمت و عوامل موثر بر آن در پنج استان سنجش
28.1کافی،سالمتسوادمطالعهموردافرادازدرصد

سواددرصد56.6ومرزیسالمتیسواددرصد15.3
.داشتندناکافیسالمت

متسالسواددادنشانکهخامتحلیلازحاصلنتایجبرخالف
سالمتسوادسطحشده،اصالحمدلدراست،باالترمرداندر
.بودباالترزناندر

وضعیتبانیزداریمعنیارتباطمحدود،سالمتسواد
اقتصادینظرازکهافرادیدر.دادنشانپاییناقتصادی
.بودپایین ترسالمتسوادنمراتبودند،ضعیف تر
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سياست هاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري
(بهار سالمت مردم محور)

آگاه سازی مردم  زز قور و م موریمها  ای زجعیرا   )2جزء 1بند•
ی مدزقبا  رای سرتما بردزه یزرزخ م م زسعفامه زز ظدفها محهط  ای 

(رشد معن یا م زختو زستم  مر جامعه
ن، رمیکدم ستما  یه جانبه م زنوان سام مر  یه قر زنهتحوق )2بند •

سهاسا  ای زجدزیر  م موردرزب برا ر ایرا زم یرا ره ررهدی برد 
....(  مرمان،

، ت زنینردی م م رار ا ررییدیموریمهازفرززی  آگرا  ، )11بند •
یازرتورساخعارمند م فعاالنه فدم، خان زمه م جامعه مر تأمهن، قفر  م 

  م ستما با زسعفامه زز ظدفها نهام ا م سازمان  ای فد نر ، آم زش
رسانه زی    ر تحرا نارارب مززرب بهدزشرا، مرمران م آمر ز  

( رزشک 



Health Network Management Fellowship- HNMF

برنامه پيشنهادي وزیر محترم بهداشت به مجلس

زسررعودزر ناررا  جررامم ت زنیندسررازی مرردم  برردزی •
خ ممدزقبع 

زسعودزر ناا  جامم آم ز  ستما مر مدزرس•
حر  زسعودزر ناا  جامم زرتوای ستما  ار نان مر م•

 ار
زسعودزر ناا  جامم آم ز  بهیار•
زرتوای فد نگ ستما•
ت سعه م ار ا مدمم •



Health Network Management Fellowship- HNMF



نظام سالمت مردم محورور نظام سالمت بيماري مح

تعريف درمان نگر و جسمم  ز  سمالمت تعريف
.دزرد

عنوي ز  تعريف پيشگيرزنه با زبعاد جسم ، روزن ، زجتماع  و م
.سالمت دزرد

يتشخيص و درمان بيماري هاي حاد و مسرهدف
اي کاهش و ممديريت بيماري همزميد زرتقاي زميد به  ندگ  با 

بيماري هاي حاد   به موقع و زيمن، مؤثر مزمن، درمان 

مکان
مرزقبت هاي بهدزشمت  زلبمب بما زرزيمه 
خدمات در بيمارستان و جرزحم  هممرز  

.زست

در خانه ها، محل هاي کار ، مدزرسزلبب مرزقبت هاي بهدزشت  
زرزيه و توسط نظام زرزيه خمدمات بهدزشمت  حمايمت منا ل و 

.م  شوند

  دسترس  مردم به مرزقبت هاي بهدزشمت
ز ز  طريق مرزجعه به سطوح مختبف مرزکم

.زستبهدزشت  درمان  

ند  طيف مرزقبت هاي بهدزشت  قابل دسترس و فرزگير، دربرگير
.وسيع  ز  خدمات مبتن  بر جامعه زست

فناوري هماي ممرتبط بما سمالمت بمرزي 
آ مايش، تشمخيص و درممان زلبمب در 
بيمارسممتان و توسممط متخ  ممان زرزيممه

.شودم  

ود ، فناوري هاي مرتبط با سالمت محدود به بيمارسمتان ها نبم
زستفاد  تو يع شد  و به وسيبه  مردمدرجامعه به صورت گسترد  

.م  شوند

نوآوري ها زلبمب در حيطمه پزشمک  و 
.پزشک  زستهاي فناوري 

متناسب با نوآوري در بخش پزشمک ، در بخمش زجتمماع  و
.فرهنگ  نيز، نوآوري ها رشد فززيند  زي دزرند



نظام سالمت مردم محورر نظام سالمت بيماري محو

زفرزد
مرزقبت هاي بهدزشمت  توسمط پزشمکان،
ه پرستارزن و متخ  ان آمو ش ديد  زرزيم

.م  شود

با رزدزفمرزقبت هاي بهدزشت  با همکاري تيم هاي متشکل ز  
ت   و بهدزشمرزقبان پزشکان، ز جمبه  تخ ص هاي گوناگون 

و  همچنين مديرزن، مربيان، مشاورزن، مددکارزن زجتمماع 
.ساير گرو  هاي  حمايت  زرزيه م  شوند

فت مردم، بيمارزن  هستند که خدمات دريا
.م  کنندمشارکت خودمردم در سالمت .م  کنند

ك بيمارزن، نيا مند و با دزنش و مهارت زند
.تبق  م  شوند

  آنها مردم با مهارت هاي  که کسب م  کنند و  حمايت  که ز
م  شود، قادر به مديريت مسايل مربوط بمه سمالمت خمود

.  هستند

.زنگيز  و توزناي  مردم برزي خودمرزقبت  ضروري زست.دزردزنگيز  و توزناي  بيمار زهميت کمتري

.درمان بيمارزن به صورت فردي زست
ز  هميماري و حمايمت بهر  مندي فردي بيمارزن با درمان 

.گرو  همسان تسهيل م  شود



نظام سالمت مردم محورنظام سالمت بيماري محور

روند
ان تشخيص و درمان بيماري توسط متخ  م

درمان مشخ م  زنامام زهنماي ربرزساس 
.م  شود

.رز  حل بيماري ها با مشارکت مردم تعيين و زجرز م  شود

بمه بعد ز  تازيه و تحبيل مشکل، پزشمکان
. بيمارزن م  گويند که چه بايد بکنند

ناام پزشک و بيمار در مشورت با هم، در مورد آنچه که بايد ز
.دهند به توزفق م  رسند

.تخ ص بالين  در حال رشد زست
و تخ ص کبيه زفرزد و گرو  هماي فعمال در عرصمه مهارت 

.  سالمت در حال رشد زست

زرزيه خدمات بهدزشمت  درممان  جمدز ز  
مرزقبت هاي زجتماع  و بهدزشمت عمموم  

.زست

زرزيه خدمات بهدزشت  درمان  ز  مرزقبت هماي زجتمماع  و 
.بهدزشت عموم ، جدزي  ناپذير زست

.پزشکان رز  حل هاي زجتماع  رز نيز تاويز م  کنند.نندمردم زنتظار دزرند پزشکان دزرو تاويز ک

کان مرزقبت هاي بهدزشت  درمان  توسط پزش
.دهدزيت م  شود و بيمارزن لير فعال هستن

عال فرهنگ و زقدزم خودمرزقبت  روبه رشد  زست و بيمارزن ف
.هستند



نظام سالمت مردم محورنظام سالمت بيماري محور 

مح ول
مناسممبدرمممان، بيمممار رز بممه سممالمت 

.بر م  گردزند

گ  سالم،  ندگ  باکيفيت نيا مند رعايت سبک  ند
و زرتقاي سالمت حت  با وجود بيماري هاي ممزمن

.زست

بهدزشت عموم  بمه عنوزن يمک فعاليمت 
  حاشيه زي به خدمات پزشک  زضمافه شمد

.زست

ديگر رويکردهاي پزشک  و زجتماع  سالمت با يکم
.زدلام شد  زند

.  پردزخت ها به ز زي زرزيه خدمات زستپردزخت
پردزخت ها به ز زي  مرزقبت ساالنه و درز ممدت ز  

.  سالمت جمعيت تحت پوشش صورت م  گيرد

، هزينه ها متمرکز بر زنوزع خدمات درمان 
ن  دزرو و تاهيززت پزشک  و روش هاي بالي

.بيمارزنزست و نه 

هزينه  ها متمرکز بر مرزقبت هاي جمامع زوليمه ز  
.  مردم در خانه، محل کار و جامعه زست
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خدمات بهدزشت  درمان  خط  

و زرت بهدزشت

معاونت بهدزشت/ دزنشگا  عبوم پزشک 

مرکز بهدزشت شهرستان

روستاي / مرکز بهدزشت  درمان  شهري 

خانه بهدزشت
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توسعه سالمت در ورزي مر هاي سنت  بخش سالمت

و زرت بهدزشت

معاونت بهدزشت/ دزنشگا  عبوم پزشک 

مرکز بهدزشت شهرستان

مرکز بهدزشت  درمان  شهري و روستاي 

خانه بهدزشت

محل کار/محل تح يل/خانه



شورزي مردم  سالمت کشور....و زرت بهدزشت.................هيات دولت 

تانشورزي مردم  سالمت زس...دزنشگا  عبوم پزشک ..............زستاندزري

ستانشورزي مردم  سالمت شهر. مرکز بهدزشت درمان شهرستان. فرماندزري

هرشورزي مردم  سالمت ش....مرکز بهدزشت  درمان  شهري.......شهردزري
  //////////

بخششورزي مردم  سالمت...مرکز بهدزشت  درمان  روستاي ....بخشدزري

شورزي مردم  سالمت روستا ..........خانه بهدزشت...................دهدزري

محل کار/محل تح يل/خانه

خدمات چندسطح ، چندبخش  و مشارکت 
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مدیریت بيماري ها

(ههره رهدی زمهه، ثان یه م ثاث)

مدیریت عوامل خطر

توسعه سياست ها،  موقعيت ها، محصوالت و خدمات)
(سالم

مدیریت سبك زندگي
(ت زنیندسازی مدم  م ت سعه زقدز  جامعه)

زرتقاي سالمتهرم ساختاري مدیریتي گفتمان  
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چرا توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي؟

ن سهوعم زرزیه خدماب بهدزشع  مرمران    ر ر مرا زز زبعردز ترا ن 
خدماب زرزنده زی مزشعه زسا زمرا برا ت جره بره تاههردزب زنردگ  

.  ی مزرمتاههدزب سدیم تد م بنهامی تدزمدمزین، نهاز به 
 ،اب  ی م  ف ار ما  ب  سابوه بد خدمضدمرب زصل  چنهن تاههدی

یدیا آن زسا  ره مردبه مه  رهد شدن جیعها م تاههد بار بهیاری  ا 
برا نهازمند زرزیه مدل  ای جدید م معفامب مدزقبرا بهعرد م معناسر 

.  نهاز ای مدم  قال م آینده زسا
تاههد مر نو  سنع  مع هان ستما:
  زز تت  بدزی زفزممن رمز به زندگ
 به تت  بدزی زفزممن زندگ  به رمز
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ترويج خودمرزقبت ، چار  زمرو  ما

ه زفردزم خ ممدزقبع  شام  ز یا  زسا ز عواب ، آگا انه م  دفدزر  •
بدزی خ م، فدزندزن م خان زمه شان زنجرا  مر  م نرد ترا تندرسرا 
بیانند، زز ستما خ م قفاظا  ننرد، نهاز رای زجعیرا   خر م رز 

   را بدآمرمه سازند، زز بهیاری  ا یا ق زمث ره رهدی  نند، ناخ ش
م بهیاری  ای مزمن رز مدزقبا  نند م نهز زز سرتما خر م بعرد زز

.بهیاری قام یا تدخهص زز بهیارسعان قفاظا  نند
ه مرصد  یه مدزقبا  ای ستمع  بر85تا 65تخیهن زمه م  ش م  ه •

بدمن مخارا معخصصران ز یرال ، مسهله خ م مدم  م خان زمه آنها
فامه یا طب  رزیر  زسرعطب  م  ش م  ه مر آن زز رم   ای سنع  غهد

.  م  ش م



زنوزع خودمرزقبت 



Health Network Management Fellowship- HNMF

خودمرزقبت  برزي رعايت سبک  ندگ  سالم

طبق گززر  سازمان جهران  بهدزشرا زز طدیرق زصرت  •
م  ه زین شه ه زندگ  م  ت زن زز موای  زید ره رهدی نی 
  آنهرا م یعن  تضیهن ستما مدم  م زرتوای  هفها زندگ
:رس و مزمن منابم    ر به س ی ت سعه رایدزر    

مرصد م زرم زبعت به بهیاری قلب 80به  زز
90 2مرصد م زرم میابا ن ع
 به  زز یك س   زز م زرم سدطان  ا
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1390وضعيت عوزمل خطر بيماري هاي ليروزگير در سال 
(ساله64تا 15جمعيت )

رونددرصد جمعیتتعریفعامل خطر

افرادی که روزانه سیگار سیگار
می کشند

رو به افزایش10

واحد 5افرادی که کمتر از تغذیه ناسالم
میوه یا سبزی در روز مصرف

می کنند

تقریبا بدون تغییر88.04

-MET 600>کم تحرکی minutes/ 
week

روبه افزایش 33.37

روبه افزایش BMI ≥ 30 kg/m16.84چاقی

 SBP≥140 and/orفشارخون باال
DBP≥90 mmHg

روبه افزایش 19.01

روبه افزایش mg/dl≥13.79 126اختالل قند خون

روبه افزایش mg/dl≥27.97 200کلسترول باال
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هر يک دالر آمو ش سالمت

مدمر ناا  مند ش ز د مر زنجین ستما  یران  آمدیکا ن ان م  م رد •
مرصد زفرززی  ب مجره مر سر    محلر  بردزی سرتما 10 ه  د 
زی آم ز  ستما  یران ، بهب م شه ه زندگ  م رروم   برد) یران 

:م  ت زند( ره رهدی زز بهیاری م آسه 
مرصد زز مدگ م مهد شهدخ زرزن9/6•
 دمق -زز مدگ م مهد قلب % 2/3•
زز مدگ م مهد بهیاری میابا% 4/1•
.  زز مدگ م مهد سدطان بکا د% 1/1•
مالر زز  ر   زینره  رای 6/5مالر  زینه مر خدماب ره ررهدی، 1 د •

.  ستما م   ا د
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مززياي خودمرزقبت  در بيماري هاي مزمن

مرصد  ا   مدزجعه به رزشکان  ی م 40•
مرصد مدزجعه به رزشکان معخصص17 ا   •
مرصد  ا   مر مدزجعه به مدز ز زمرژزنس50•
مرصد  ا   مر بوعدی بهیارسعان 50•
مرصد  ا   مر رمز ای غهبا زز  ار50•
گ  م  یه زینها یعن   ا    زینه  ای بهدزشع  م زرتورای  هفهرا زنرد•

.مدم 
  سا ا مر تیاس با رزشکان م ردسن3یك بهیار میابع  مر ط ل یك سال •

سرا ا سرال مور  ل 8757م مر مرابو  زسا قِدَف بهدزشع  م مرمان  
.زسامدزقبا زز خ م 
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مززياي خودمرزقبت  در ناخوش  هاي جزي 

  مر مدت    تاه بدمن مرمان م یا با مرمان  تمعرناخ ش   ای جزی •
.  با مزرم ای غهدنوخه زی بهب م م  یابند

مرصد زز مدزجعاب به رزشرکان م مدز رز 20مر    ر زنرلوعان قدمم •
زسرا م نزمیرك بره مم سر   ی جزناخ ش   ایزمرژزنس به مزس ه 

 زنرد میزیا  ای رزشکان  ی م   ه منجد به تج یز مزرم م  ش م، م  ت
.با مزرم ای بدمن نهاز به تج یز رزشك یا بدمن مزرم، مرمان ش م

نجم م  ت زند قدزق  جل ی یك رری  ی جزمر ناخ ش   اخ ممدزقبع  •
منارد م رم رز برهدم  ه مبلغ صدفه ج ی  شده تنها زززز مدزجعاب ب 

مهلهارم مالر مر یك سرال خ ز رد 96،ناا  ستما مر   ر زنرلوعان
.ب م





يرزنزجززي برنامه مب  ترويج و توسعه خودمرزقبت  در جمهوري زسالم  ز

ت زنیندسازی مدم  بدزی خ ممدزقبع 
(آم ز   یران  خ ممدزفبع -تدبها یك سفهد ستما مر د خان زمه )

راهنمای ملی 
زندگی سالم

کوریکولوم سالمت مدارس

راهنمای ملی خودمراقبتی 
بیماری های مزمن

راهنمای ملی خودمراقبتی 
بیماری های جزئی

مراکز تماس مستقیم سالمت

پورتال ملی خودمراقبتی
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مدزرك برنامه مب  ترويج و توسعه خودمرزقبت 
در جمهوري زسالم  زيرزن



مدزرك برنامه مب  ترويج و توسعه خودمرزقبت 
در جمهوري زسالم  زيرزن



راهنماي سفيران سالمت

 يج خودمرزقبت 
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با اجراي این برنامه انتظار مي رود

سبك زندگ  مدم  سام تد ش م.
هفها زندگ  مدم  زفززی  یابد .
رضایا مدم  زز خدماب بهدزشع  م مرمان  زفززی  یابد.
زز بهیاری  ا، ره رهدی زمهه ش م.
 مدم  بهده مری زفدزم م قدرب ت هد زقعصامی زجعیا   فد نر

.زفززی  یابد
    یهررا م  هفهررا م ررار ا مرردم  مر سررتما م مدزقبررا زز 

.بهیاری  ا زفززی  یابد
 یابدتحصه  م  ار سام مر   ر زفززی /م قعها  ای زندگ.



Health Network Management Fellowship- HNMF

با اجراي این برنامه انتظار مي رود

.زقدز  جامعه بدزی ستما زفززی  یابد•
.شیار بهیارزن مزگهد م غهد مزگهد  ا   یابد•
.مدگ ناش  زز بهیاری  ای مزگهد م غهد مزگهد  ا   یابد•
  زم  خ د مدیدیا بههنه شر م م رفعار رای مخراطده آمهرز •

. ا   یابد
مرا د، سبك زندگ  مدم  سام تد ش م م نهدمی زنوان  سام،•

. دممت زنیند بدزی ت سعه رایدزر م  یه جانبه    ر فدز م گ
. زرتوای زمهد به زندگ  با  هفها مر    ر زسا•
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