آموزش سﻼمت با باﻻبردن سطح دانش و مهارت هاي افراد به آنها كمك مي كند تا در مورد سﻼمت خود و
خانواده و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند ،قادر به تصميم گيري شوند .آموزش سﻼمت مي تواند به روش هاي
مختلف و در موقعيت هاي متنوعي انجام گيرد .روش هايي نظير استفاده از رسانه هاي جمعي ،معلمان و استادان،

مشاوران ،پزشكان ،گروه هاي خيريه و در موقعيت هايي نظير محيط هاي كاري ،بيمارستانها ،مدارس ،مطب ها و

غيره .در مراكز ارايه خدمات بهداشتي درماني مانند بيمارستان ها ،كلينيك هاي دندانپزشكي و پزشكي و مطب ها ،در
اغلب اوقات ارايه كنندگان مراقبت بهداشتي ،بيماران را در "لحظه مناسب براي تعليم" مي بينند .شواهد نشان مي
دهد كه آموزش فردي و مشاوره ارايه شده توسط كاركنان بهداشتي در چنين لحظاتي و در اين مراكز ،مثبت بوده و از

نظر باليني ،تاثير بسيار خوبي بر رفتار افرادي دارد كه با شرايط حاد و مزمن روبرويند .ارايه كنندگان خدمات بايد چنين

فرصت هايي را شناخته و براي آموزش مقتضي به بيماران آماده شوند .موسساتي كه ارايه دهندگان خدمات

بهداشتي را بكار مي گيرند نيز بايد چنين فرصتي را به رسميت شناخته و اجازه دهند زمان كافي و آموزش ﻻزم براي
بيماران و مشاوره با آنان در نظر گرفته شود.
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ارتقاي سﻼمت به مفهوم توانمندسازي مردم در شناخت عوامل تاثيرگذار بر سﻼمت فردي -اجتماعي و تصميم
گيري صحيح در انتخاب رفتارهاي بهداشتي و در نتيجه رعايت شيوه زندگي سالم تعريف شده است .ارتقاي سﻼمت در

برگيرنده سه فاكتوراست :آموزش سﻼمت ،حفاظت از سﻼمت و پيشگيري از بيماري
رويكردهاي ارتقاي سﻼمت شامل:
 رويكرد پزشكي )كنترل عوامل خطر فيزيولوژيك(
 رويكرد رفتاري )تصحيح عوامل شيوه زندگي(

 رويكرد اجتماعي – محيطي )در جهت وضعيت هاي عمومي(
در حقيقت حركت ،از رويكرد افراد سالم به سمت جوامع سالم و در نهايت حركت به سوي محيط و

اجتماعات سالم مي باشد .آموزش سﻼمت هرچند وظيفه اي براي تمام مراقبين سﻼمت است ،خود عملي است

كه ريشه در مجموعه اي از علوم تربيتي ،رفتاري ،روان شناسي ،مردم شناسي ،جامعه شناسي ،ارتباطات ،اطﻼعات

پزشكي و بهداشت داشته است .حركت به سوي ارتقاي سﻼمت نيازمند سياستگذاري ،ترويج ،حمايت ،استقرار و

پايش و ارزشيابي برنامه هاي ويژه اي در درون و بيرون بخش سﻼمت و انواع سازمان هاي دولتي و غيردولتي و

مؤسسه هاي خصوصي و جوامع جامعه مي باشد كه براي تحقق آن ،ايجاد ساختار مناسب و ظرفيت سازماني

كافي و برخورداري از پرسنل توانمند در قالب دفتر ازتباطات و آموزش سﻼمت معاونت سﻼمت وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي و ادارات آموزش سﻼمت معاونت هاي سﻼمت دانشگاه ها/دانشكده هاي علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور يك ضرورت است.
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