




بهداشت در جهان
ي سال قبل از ميالد مسيح بيماري صرفا يك بالي آسماني به شمار م3900تا 

.آمد

ماران اسقلبيوس يا اسكوالب در يونان اولين كس ي كه به فكر چاره اي براي بي
.افتاد

(HYGINE)دخترش هيژي نيوس

آرم پزشكي امروز

.ستدر بسياري از جوامع و قبايل نامگذاري نوزاد تا پايان ماه اول مرسوم نبوده ا

.سال عمر مي كرده است30تا 20انسان قبل از قرون وسطا بين 



...ادامه
سه ميالدي در جوامع اروپايي مخصوصا انگليس و هلند و فران1600سال 

.و ايتاليا سرشماري و ثبت وقايع شروع شد

 توسعه و تكامل بهداشت عمومي و توجه بيشتر به بهسازي:19قرن 
.نقش فقر و تنگدستي در ارتباط با بيماريها روشن شد/محيط

ن مطالعات پاستور درباره ي ميكروب شناس ي و يافت:19نيمه دوم قرن 
انواع واكسن ها

تصويب اساس نامه سازمان جهاني بهداشت:1946

 WHOاجراي اساس نامه:1948



بهداشت در ايران
:دوران هخامنش•

كوروش آب هاي جوشيده در بشكه هاي مخصوص •

:دین زرتشت•

گي خاك و آب سرچشمه زند.آتش رمز پاكي و شايسته احترام بوده است•
.محسوب مي شده است

دین اسالم•

؛ تاسیس وزارت بهداری1320سال •

؛ تغیير نام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي1365سال •

تاكيد بر ضرورت تامين بهداشت و درمان آحاد مردم:قانون اساس ی•



Public Health
انمندی علم و هنر پیشگيری از بیماری، افزایش طول عمر، ارتقای سالمتی و تو•

(1920وینسلو )بشر از طریق تالش منظم و همگانی 

 سازمان یافته به منظور پشگيری از بیماری، مراقبت ازرویکرد اجتماعی •
افراد و ارتقای سالمت جامعه

:برنامه های بهداشت عمومی•

ش مراقبت بهداشتی، ارزیابی بهداشت جامعه، تجزیه و تحلیل آماری، آموز-
همگانی، ثبت گزارشات، نظارت

بر پایه مشارکت و همکاری•

مرتبط با سایر علوم•

بر اساس هسته علم اپیدمیولوژی •



Community Health Nursing

ومی و ارتقا و حفاظت از سالمت مردم با تکیه بر دانش پرستاری، بهداشت عم•
.علوم اجتماعی

تی مردمترکیبی از پرستاری و بهداشت همگانی در جهت اعتال و نگهداری سالم•



اصل پرستاری سالمت جامعه8
oدستيابي به حداكثر سالمت براي اكثريت مردم

oمشارکت نمایندگان مردم در تمام فرآیندها

oاولویت با پیشگيری اولیه

oاجرای استراتژی جهت تامين شرایط بهداشتی محیطی، اقتصادي

oدرنظرگرفتن تمام افراد

oارتقای توانمندی تمام مردم بصورت یک کل

oمدیریت و تخصیص منابع موجود

oمشارکت با سایر حرفه ها



تاريخچه پرستاري سالمت جامعه
 ميالدي1900قبل از:

؛ اولين پرستاران بازدید کنده از منزل(فرانسه)؛ وینست و پاول 633سال 

از سوی مدارس پرستاری، توقف آموزش ؛ دوران تاریک و رکود 1500–1860•
مذهبی

(پرستاری نوین، تاسیس اولين مدرسه پرستاری)فلورانس نایتینگل •

ویلیام رتبون؛ تاسیس انجمن پرستاران بازدیدکننده•

ارائه آموزش های الزم:مری رابینسون•

...پیشگيری از انتقال بیماری سل و•



تاريخچه پرستاري سالمت جامعه

لیلیان والد؛ وضع اصطالح پرستاری بهداشت :1960تا 1900•
عمومی

؛ اولين سازمان پرستاری سالمت جامعه1912•

؛ موسسه خدمات کودکان معلول،بازتوانی1935•

؛ کنترل بیماری سفلیس1938•

؛ پرستاری بهداشت مدارس1942•

؛ پرستاری بهداشت مادر و کودک، ساملندان، غربالگری و1950•

بیماریابی



تاريخچه پرستاري سالمت جامعه

تا کنون1960

پرستاری بهداشت روانی•

توجه به سالمت، رشد و تکامل کودکان•

برنامه تنظیم خانواده•

؛ غربالگری بیماريهای ژنتیکی1980–1990•

(کم خونی داس ی شکل، فنیل کتونوری، هیپوتيروئیدسم)



تاريخچه پرستاري سالمت جامعه

21پرستاری قرن 

 موقعیت مناسب جهت مشارکت فعال در تصمیم گيری و سیاست گذاری•
ها

توانمند شدن پرستاران سالمت جامعه در حیطه های اپیدمیولوژی، •

یارزیابی تحلیلی، اعالم احتمال خطر، نظارت و پایش وضعیت بهداشت



حیطه های عملکرد پرستاری سالمت جامعه
آموزش بهداشت•

تنظیم خانواده•

مراقبت بهداشتی از مادر و نوزاد•

ایمن سازی •

پیشگيری از بیماری های شایع•

بهداشت حرفه ای•

بهداشت مدارس•



مقایسه پرستاری سالمت جامعه و بالین

CHN 
پیشگيری•

(جامعه)ارائه خدمات •

بررس ی تمام عوامل محیطی بر •
سالمت

عدم آگاهی مددجویان•

واگذاری مراقبت به افراد•

فرد،خانواده،جامعه:مددجو•

CN      
درمان•

(بیمارستان)ارائه خدمات •

فرصت محدود جهت بررس ی •

آگاهی مددجویان•

انجام مراقبت توسط پرستار•

بیمار:مددجو•

ایفای نقش بدون وابستگی مستقیم به پزشک  

دیدگاه کلی تر از پرستاران بالین




