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مقدمه:
آشنایی با اصول خدمات بهداشتی از ارکان آموزشی دانشججویان مجی باشجد کجه بجا مطالعجه ایج درس
دانشجججو شججاخی اججای انججدازه گیججری سججومتیم مفهججوم وپوامججل مججویر در پیشج یری از بی ججاری اججام
سطوح پیش یریم نظام اای ارائه خدمات در جهان و ایرانم خدمات بهداشتی اولیجهم اولویجت اجای
بهداشتی در ایرانم شبکه بهداشتی درمجانی و تجا حجدب بهداشجت محجی و بهداشجت حرفجه ای را فجرا
گرفته و توان ندی پل ی و پ لی آنان افزایش می یابد.
اهداف کلی :
فراگیر در پایان این درس باید :

.1
.1
.3
.4

نقش بهداشت در تامی سومت جامعه را بداند.
سطوح پیش یری را شرح داد.
با نظام اای ارائه خدمات بهداشتی در ایران و جهان آشنا باشد.
از نقش آموزش بهداشت در تامی سومت مردم آگاه باشد.

 .5اصول بهداشت محی را بشناسد.
 .6اصول بهداشت حرفه ای را بشناسد.

اهداف ویژه :
پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می رود:

.1

بهداشت را از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تعریف ن اید.

.1

نقش احکام اسومی در تامی سومت جامعه را توضیح داد.

.3

بخش اای مختلف طیف سومت و بی اری را با یکدی ر مقایسه ن اید.

.4

پوامل بی اریزا را تقسیم بندی ن اید.

.5

نقش ماما در بهداشت جامعه ن ر را شرح داد.

.6

بهداشت فردی را تعریف ن اید.

.7

مداخوت اولیه پیش یری از بی اری اا را پیشنهاد ن اید.

.8

نظام اای ارائه خدمات بهداشتی را در ایران و جهان مقایسه ن اید.

.5

سازمان اای بی ال للی مرتب با ارائه خدمات بهداشتی درمانی را ذکر ن اید.

.11

نقش سازمان اای بی ال للی مرتب با ارائه خدمات بهداشتی درمانی را شرح داد.

.11

وضعیت موجود بهداشتی درمانی ایران را با شاخی اای جهانی مقایسه ن اید.

.11

کلیات امور ج عیتی ایران را شرح داد.

.13

شاخی اای اندازه گیری سومت جامعه را محاسبه ن اید.

.14

بهداشت برای ا ه را تعریف ن اید.

.15

اجزاء بهداشت مادرو کودک را ذکر ن اید.

.16

سطوح مراقبتااب بهداشتي در ارائه خدمات را مقایسه ن اید.

.17

اصولي كه به منظور تامی مراقبتااب بهداشتي اوّلیه باید مورد توجه باشد را تحلیل
ن اید.

.18

حداقل  6شاخی مورد استفاده براب پایش و ارزشیابي وضعیت بهداشت را توضیح داد.

.15

نظام شبکه خدمات بهداشتی را شرح داد.

.11

روش اای آموزش بهداشت را طبقه بندی ن اید.

.11

تاییر برنامه اای آموزش بهداشت را تحلیل ن اید.

.11

روش اای ارزیابی سومت جامعه را ذکر ن اید.

.13

رااکاراای افزایش مشارکت مردم در برنامه اای بهداشتی را طراحی ن اید.

.14

رااکاراای کااش آلودگی اوا را طراحی ن اید.

.15

پلل ایجاد آلودگی آب را دسته بندی ن اید.

.16

ای نی غذایی را با امنیت غذایی مقایسه ن اید.

.17

رااکاراای کااش آسیب پذیری زنان را در مشاغل پرخطر طراحی ن اید.

روش تدریس:
 - 1سخنراني
 - 2پرسش و پاسخ
- 3بحث گروهي
- 4ايفاي نقش

وسایل کمک آموزشی:
 - 1استفاده از  ،اورهدpower point،
- 2استفاده از فيلم  ،موالژ و  CDو ساير وسايل كمك آموزشي

نحوه ارزشیابی:





پرسش و پاسخ در هر جلسه و کوئیز %01
در صورت ارائه ،تکالیف کالسی (کنفرانس) %01
امتحان میان ترم %01
امتحان پایان ترم %01

روش ارزشیابی:

سواالت چهار جوابی و تشریحی

جلسه

محتوای تدریس
تعریف بهداشت ،نقش بهداشت و تندرستي در اسالم ،طیف بیماري،
تقسیم بندي عوامل بیماري زا ،انواع پیشگیري ،اقدامات مداخله اي مستقیم و غیر مستقیم

دوم

سالمت و عوامل اجتماعي تعیین كننده آن ،عدالت در سالمت،
بهداشت عمومي و فردي ،بهداشت جامعه نگر و نقش ماما

سوم

مراقبتهاي بهداشتي اولیه  ، PHCسطوح ،اصول و اجزاي  ، PHCچگونگي تعیین نیازهاي
بهداشتي جامعه

چهارم

شاخصها و نشانگر هاي مهم و علمي اندازه گیري سالمت جامعه

پنجم

 ،MHCمراقبتهاي بهداشتي مادر و كودك و نقش آن در سالمت جامعه
( اصول ،فلسفه و اجزا) و نقش ماما

ششم
نظام عرضه خدمات بهداشتي در ایران ،شبكه بهداشت و درمان و سیستم ارجاع
آشنایي با تیم بهداشتي و پزشك خانواده  ،آشنایي با سطوح مختلف شهر و روستا و مفاهیم صف و
ستاد و نقش ماما ور سطوح مختلف
امتحان میان ترم
هفتم

اهداف و استراتژي هاي بهداشت جهاني ،معرفي سازمانهاي بین المللي بهداشت

هشتم

آموزش بهداشت و و تاثیر آن بر برنامه هاي مختلف بهداشتي و مشاركت مردم در امور بهداشتي
و نقش ماما به عنوان آموزش دهنده به مادران ،خانواده و جامعه

نهم

هواي سالم ،آلودگي هوا و بیماریهاي ناشي از آن

دهم

آب سالم ،بهسازي آب و بیماریهاي ناشي از آن

یازدهم

غذاي سالم و بیماریهاي ناشي از غذا

دوازدهم

بهداشت مشاغل بویژه مشاغل زنان با تاكید بر حرفه مامایي  ،مزارع ،بیمارستان وكارخانه ،و
محیط هاي آلوده به مواد مضر و سموم

