




تعریف سالمتی
WHO : حالت کاهل سفاُ جؼوی، رٌّی ٍ اجتواػی ٍ ًِ كشفا ػذم ٍجَد تیواسی

یا ًاتَاًی
:2002پٌذس، هَسداگ ٍ پاسػًَض

ٍاقؼیت ّای فطشی ٍ یادگیشی تالقَُ اًؼاى اص طشیق سفتاسّای ّذف هذاس،  
هشاقثت ؿایؼتِ اص خَد ٍ استثاطات سضایت تخؾ تا دیگشاى ٍ ػاصگاسی تشای 

.حفظ اًؼجام ػاختاسی ٍ ّواٌّگی تا هحیط



مدل های سالمتی و ناخوشی
ؿیَُ ی ًظشی دسک یک هفَْم یا ػقیذُ

جْت دسک استثاط تیي هفاّین ٍ ًگشؽ هذدجَیاى ًؼثت تِ ػالهتی ٍ 
سفتاسّای ػالهتی

ؿاهل ػقایذ ٍ ًگشؽ ّای هشتَط تِ ػالهتی ٍ ًاخَؿی
هَثش تش سفتاس ػالهتی

ایوي ػاصی، الگَی خَاب هٌاػة، ٍسصؽ :سفتاسّای تْذاؿتی هثثت ٍ ػوَهی
ٍ تغزیِ کافی

ػیگاس کـیذى، ػَءهلشف الکل یا داسٍ، فقش غزایی :سفتاسّای تْذاؿتی هٌفی 
ٍ اجتٌاب اص هلشف داسٍّای الصم



Health belief model
مدل اعتقاد به سالمتی

Rosen Stocke,Becker,Maiman
1974-75 ػال  
ٍِی سفتاس ٍ ؿخق اػتقاد تیي ساتط
تا استثاط دس هذدجَیاى سفتاس تیٌی پیؾ ٍ دسک جْت سٍؿی کشدى فشاّن 

دسهاًی ّای هشاقثت پزیشؽ ًحَُ ٍ آًْا ػالهتی



سه جسء اصلی مدل اعتقاد به سالمتی
دسک فشد ٍ آهادگی پزیشؽ ًاخَؿی

دسک فشد اص جذی تَدى ًاخَؿی
ُدسک فشد اص فَایذ ٍ هَاًغ اًجام اقذاهات پیـگیشی کٌٌذ



مدل ارتقای سالمتی
Health promotion model

تَػط پٌذس
ًؼخِ هکول تشای هذل ّای حفظ ػالهتی
  ِػالهتی سا تِ ػٌَاى یک ٍضؼیت پَیای هثثت تؼشیف هی کٌذ ک

.فقط ؿاهل فقذاى تیواسی ًوی ؿَد
َجْت افضایؾ ػطح ػالهتی هذدج
تجاسب ٍ خلَكیات فشدی، داًؾ ٍ ػاطفِ هشتَط تِ  :اجضای هذل

سفتاس ٍ پیاهذّای سفتاسی



Holistic health models
مدل های سالمتی کل نگر

 تَجِ تِ سفاُ  ػالهتی ٍ تا هشاقثت تْذاؿتی تا یک دیذگاُ جاهغ اص
سٍحی ٍ ػاطفی ٍ دس ًظش گشفتي اتؼاد دیگش تٌذسػتی جؼوی

تالؽ تشای ایجاد ؿشایطی کِ تاػث استقای ػالهتی دس حذ اػالی خَد
اػتفادُ اص فشآیٌذ پشػتاسی
  ِتَجِ تِ تجشتیات ؿخلی هذدجَ دستاسُ حفظ ػالهتی یا کوک ت

دسهاى



...ادامه

تْثَدی تشای تذى طثیؼی ّای تَاًایی گشفتي ًظش دس
ُدسهاًی، هَػیقی هاًٌذ جایگضیي ٍ هکول هذاخالت اص اػتفاد  

  لوغ ،(دسهاًی آساهی تي)ػاصی آسام تا دسهاى خاطشات، یادآٍسی
  ٍ غیشتْاجوی اقتلادی کِ ؿًَذُ ّذایت تلَیشپشداصی ٍ دسهاًی

.ّؼتٌذ ػٌتی پضؿکی هشاقثت هکول ٍ غیشداسٍیی



متغیرهای موثر بر سالمتی

هتغیشّای داخلی

هتغیشّای خاسجی



متغیرهای داخلی
هشحلِ ی تکاهلی فشد

صهیٌِ ی َّؿی
  دسک ػولکشد
ػَاهل هؼٌَی
ػَاهل ػاطفی



مرحله تکاملی فرد
.کٌذ هی تغییش صًذگی ػشاػش دس فشد سفتاسی ٍ فکشی الگَی
  سیضی تشًاهِ جْت تکاهل ٍ سؿذ ػطح دادى قشاس تَجِ هَسد

هشاقثتی
تضسگؼال ٍ ًَجَاى کَدک، تشای تیواسی هفَْم
ًَجَاى ٍ تضسگؼال تِ خاًَادُ تٌظین آهَصؽ
 ّای تَاًایی ٍ اًتظاسات تا هذدجَ خَد اص هشاقثت دس ؿشکت تطثیق
هذدجَ



زمینه هوشی
  ؿاهل کِ دٌّذ هی ؿکل سا فشد تفکش طشص ؿٌاختی، ّای تَاًایی
  اػوال دس آى کاسگیشی تِ ٍ ًاخَؿی تش هَثش ػَاهل دسک تَاًایی
.اػت ًاخَؿی ٍ ػالهت تِ هشتَط
.داسد تؼتگی ًیض فشد تکاهل ػطح تِ ؿٌاختی ّای تَاًایی



درک عملکرد
  ٍ ػالهتی تاٍسّای تش خَد، جؼوی ػولکشد اص افشاد دسک ی ؿیَُ
.گزاسد هی تاثیش آى تِ هشتَط اػوال

دسد ًفغ، تٌگی خؼتگی، هیضاى:رٌّی اطالػات
قذ گیشی اًذاصُ سیِ، كذای تشسػی فـاسخَى،:ػیٌی اطالػات



عوامل عاطفی
تٌؾ

افؼشدگی
تشع
  ٍاکٌؾ ی ًحَُ تش صًذگی اص هشحلِ ّش دس تٌؾ تا هقاتلِ سٍؽ

.تَد خَاّذ هَثش ًاخَؿی تِ هذدجَ



عوامل معنوی
  تشقشاسی اػتقادات، ٍ ّا اسصؽ :ؿاهل صًذگی ی ًحَُ دس هؼٌَیت

صًذگی تِ اهیذ جؼتجَی تَاًایی ٍ دٍػتاى ٍ خاًَادُ تا استثاط
  هشاقثت دس آًْا هَثش کشدى دسگیش جْت هؼٌَی اتؼاد اص اػتفادُ
هاهایی



متغیرهای خارجی
خاًَادُ اقذاهات

 اجتواػی ٍ اقتلادی ػَاهل
فشٌّگی ی صهیٌِ



اقدامات خانواده
  تطَس تْذاؿتی، خذهات اص هذدجَیاى ّای خاًَادُ اػتفادُ ی ًحَُ

.اػت هَثش آًْا تْذاؿتی اػوال تش هؼوَل
.اػت ًذادُ اًجام اػویش پاج هؼایٌِ کِ خاًوی



عوامل اقتصادی و اجتماعی
  ػادات صًاؿَیی، سٍاتط ثثات :ؿاهل اجتواػی سٍاًی هتغیشّای

  حوایت ٍ هَافقت جلة کاس، هحیط ٍ صًذگی ػثک تِ هشتَط
اجتواػی ّای ؿثکِ

  هشحلِ تش تاثیش ٍ تیواسی خطش افضایؾ طشیق اص اقتلادی هتغیشّای
 هی اثش اػوال دسهاى پزیشؽ ٍ تْذاؿتی هشاقثت ػیؼتن تِ ٍسٍد
.کٌٌذ



زمینه فرهنگی
  ػیؼتن تِ دػتیاتی ٍ سػَم ٍ ّا اسصؽ اػتقادات، تش فشٌّگی صهیٌِ

.اػت هَثش پشػتاس ٍ هذدجَ تیي استثاط ٍ فشدی تْذاؿتی هشاقثت
... ٍ دسهاى ًاخَؿی، ی دستاسُ ؿخلی اػتقادات تش تاثیش

هذدجَ..ٍ صتاى سفتاسی، الگَّای اص اطالػات داؿتي



بیماری
  ،ّش ًَع ٍضؼیت غیش ػادی دس جؼن یا سٍاى کِ ػثة تشٍص ًاساحتی

.ػولکشد تذ ٍ یا ًگشاًی خَد فشد هثتال یا اطشافیاى اٍ هی ؿَد
ؿذیذ ٍ طَل هذت کَتاُ تش ، تشٍص ًاگْاًی ًـاًِ ّا،  : تیواسی حاد

دس هذت کَتاّی فشٍکؾ کشدى
هاُ، تحت تاثیش قشاس دادى توام جَاًة   6تیـتش اص : تیواسی هضهي

ػولکشدی فشد، ًاتَاًی سٍحی ٍ جؼوی فشد



سطوح مراقبت پیشگیری کننده
پیشگیری اولیه

تا ّذف استقای ػالهتی  •

ؿاهل تشًاهِ ّای آهَصؽ 

تْذاؿت، ایوي ػاصی ٍ  

فؼالیت ّای هٌاػة جؼوی  

ٍ تغزیِ ای  

هذدجَیاًی کِ اص ًظش •

ػاطفی ٍ جؼوی ػالن یا دس 

هؼشم تیواسی ّای خاف

پیشگیری سطح دوم

افشادی کِ دچاس هـکالت •

هشتَط تِ ػالهتی ّؼتٌذ یا  

دس خطش تشٍص ػَاسم یا تذتش  

ؿذى ٍضؼیت

تـخیق ٍ اقذام فَسی•

ؿاهل تکٌیک ّای غشتالگشی  •

ٍ دسهاى هشاحل اٍلیِ تیواسی

پیشگیری سطح سوم 

ٍجَد یک ًقق یا ًاتَاًی، •

دائوی یا غیشقاتل تشگـت

توشکض تش ًَتَاًی •

سػیذى تِ ػطح تاالیی اص  •

ػولکشد

جلَگیشی اص کاّؾ تیـتش  •

ػولکشد



عوامل خطر
تکاهلی سٍاًی، یا فیضیَلَطیک اجتواػی، ؿشایط ػادت، هَقؼیت، ّش  

 یا ًاخَؿی پزیشؽ افضایؾ تاػث کِ ؿَد هی گفتِ سٍحی َّؿی، یا
.ؿَد هی افشاد اص گشٍّی یا فشد تَػط حادثِ

اختالل یا خاف تیواسی یک تِ هذدجَ اتتالی ؿاًغ دادى افضایؾ  
ػولکشد



:عوامل خطر شامل
ػَاهل طًتیکی ٍ فیضیَلَطیک

ػي
جٌغ
ًظاد

هحیط فیضیکی
ػثک صًذگی




