
 مهمترين شكل مراقبتهاي اوليه: مراقبتي خود
سالمت امروزه ديگر تنها يك وضعيت ايده آل تلقي نمي شود بلكه راهي است پويا با درجات نا متناهي

و  و تا واالترين ابعاد خود شكوفايي و فيزيو لوژيك آغاز شده وابعاد گسترده كه از نياز هاي اوليه جسماني
و معنوي را در بر ميگيرد ورشد وتكامل در چنين مسيري و تعالي روحي ، آگاهانه رشد حضوري مسئوالنه

و استعداد مراقبت از خود را داراست واين.و پر تالش را مي طلبد  ، به طور ذاتي توان هر انساني
.نهاده است وديعتگوهري است كه ذات اقدس باريتعالي در وجود وي به 

و خانواده اش در تمام طول تاريخ ودر تمام جوامع مراقبت ازاشخاص بيمار، همواره به وسيله خود شخص
، به سال هاي. صورت گرفته است  . بر مي گردد 1970و 1960اقبال كنوني به خود مراقبتي

)ممرد( داليل اقبال به خود مراقبتي

 آشكارشدن محدويت هاي سيستم سالمت تخصصي�
 نقد وترديد در نقش پزشكي مدرن درارتقاي سالمت مردم�
به�  مزمنتغيير الگوي بيماريها از حاد
) Care( به مراقبت) Cure( تغيير ديدگاه از درمان قطعي�
 افزايش نارضايتي حاصل از توسعه تكنولوژي�
 غير شخصي شدن مراقبت هاي پزشكي�
 رشد دانش افراد غير متخصص�
 تمايل به اعمال كنترل شخصي در مسايل بهداشتي�
 تمايل به اعمال كنترل در همكاري با متخصصين�
هز�  ينه هاي مراقبت نياز به كنترل

دركشورهاي مختلف تعدادزيادي ازمطالعات بابكارگيري روشهاي تحقيق گونا گون نشان داده اندكه خود
و سطحچههليمراقبتي مهمترين شكل مراقبت او در كشور هاي توسعه يافته كه ساختار بهتري دارند

و دسترسي سواد در آن ها باالتر است وچه در كشورهاي در حال توسعه كه بيشتر مردم فقير هستند
به. كمتري به مراقبت هاي تخصصي وجود دارد ميباشد  براي مثال افراد ديابتي در طول يكسال

را 8757ساعت بايك متخصص بهداشتي تماس دارند وبقيه3طورمتوسط حدود ساعت باقيمانده سال
يا با استفاده ازمهارتي كه از ساعت ارايه داده اند3ه از توصيه هايي كه متخصصان در طولادبااستف

، از خود مراقبت مي كنند   تخمين. طريق برنامه هاي سازمان يافته آموزش خود مراقبتي كسب نموده اند
، بدون85تا65زده مي شود كه درصد همه مراقتهاي سالمتي به وسيله خود شخص وخانواده اش

ي وغير طبي يا طب رايج استفاده مي دخالت متخصصين اعمال مي شود كه در آن از روش هاي سنت



، حيطه هاي به نظر ميرسد. شود خود مراقبتي در بر گير نده فعاليتهايي مشتمل بر ارتقاي سالمت
، ، اصالح شيوه زندگي و حفظ سالمت و درمان و مصدوميت ها ، درمان بيماري پيشگيري از بيماري

. توانبخشي بيماريهاي مزمن است 

از مطالعات متعدد روي تعداد زيادي از دفاتر تقوم روزانه سالمتي كه براي مطالعه رفتار هاي مراقبت
و چگونگي پاسخ به آنها را يادداشت مي  سالمت افراد تنظيم شده بود وشركتت كنند گان عاليم بيماري

و كردند نشان داد كه تنها قسمت كوچكي ازبيماري به وسيله  متخصصين مراقبت ودرمان مي شود
و خانواده او مورد مراقبت قرار مي گيرد ، مادران. قسمت اصلي تر آن به دست خود شخص بطورمثال

فروش)  (OTCمهمترين نقش رادرمراقبت از بيماري فرزندان شان درخانواده دارند استفاده ازداروهاي 
.بوده است ترين روش برخورد در درمان بيماريها در برخي از مطالعاتع، شايداروهاي بدون نسخه

 اهميت خودمراقبتي

 بهبود سالمتي وكيفيت زندگي�
 افزايش رضايت بيماران�
 منطقي شدن استفاده ازخدمات�
 كاهش هزينه هاي سالمت�

و يكي از عوامل جايگزين خودمراقبتي  تعيين كنندهمراقبت تخصصي نيست بلكه مكمل آن
و چگونگي استفاده از آن است .ميزان

 اجزاي خود مراقبتي

به معناي سلسله اقدامات الزم براي بر آورده ساختن همه نيازهاي تقاضاي خود مراقبتي�
.خود مراقبتي فرد است 

. به معناي قابليت افراد براي در گيري در اقدامات خود مراقبتي است عامليت خود مراقبتي�
اي� ت عوامل زمينه و بيرون فرد هستند كه وانايي او را براي درگيري در خود عواملي در درون

و مقدار خودمراقبتي الزم را تحت تاثير قرار مي دهند  و يا نوع . مراقبتي

 بيداركردن توانايي بلقوه افراد براي مراقبت: خودمراقبتي

فردمحور ،به هنگام مواجهه بايك مشكل بهداشتي وبراي حفظ وارتقاي سالمت باتوجه به مدل ارتقاي

، ديگر افراد عاديكه شامل وجود دارد منبع اصلي در دسترس اشخاص5سالمت،  ، خود شخص
و محيطمتخص ، اطالعات موجود آن. مي باشد ين مراقبت از خود به معناي عملي است كه در



و به طور مستقل از ديگران از سالمت خودش مراقبت مي شخص از خود به عنوان يك منبع استفاده
ر از استقالل عمل تصميم گيري براي خويش بااتكاي به خودميباشدكه شامل در اينجا منظو. كند 

نيز) چه افرادغيرمتخصص وچه متخصص( مشورت وكسب كمك تخصصي ياغيرتخصصي ازديگران
.مي شود 

 حمايت از خود مراقبتي

حمايت ازخود مراقبتي يعني فراهم نمودن شرايط وزيرساخت هايي كه منجر به توانمند سازي�
و جامعه براي خود مراقبتي شود   افراد

 تقويت جزء خودمراقبتي بر نامه هاي سالمت�
 حمايت از بر نامه هايي كه در آنها رويكرد خود مراقبتي مد نظر قرار گرفته است�
و كارايي افراد را براي خود مراقبتي تحت تاثير قرار� ، اعتماد ارايه طيفي از گزينه ها كه ظرفيت

. مي دهد 

 نمونه برنامه هاي اجرا شده در راستاي حمايت از خود مراقبتي

فبرنامه هاي خودمراقبتي براي گرو ههاي مختل�
 وتجهيزات خودمراقبتي ابزارهاي خودتشخيصي ،وسايل خودپايشي شخصي�
 آموزش كمك هاي اوليه درمدارس به كودكان�
 آموزش مهارت هاي زندگي�
 آموزش سوادسالمتي�
 آموزش مهارت هاي خودمراقبتي�
استفاده ازشبكه هاي افرادهمسان داراي تجربه وخاطره زندگي سالم ومراقبت�

 ازوضعيت حادكوچك يا مزمن 
، ارتقاي سالمتي خوب� و مهارت آموزي مواردشيوه زندگي سالم براي تغيير رفتار بسيج

وپيشگيري از بيماري مثالً توسط رهبران غير متخصص خودمراقبتي يامربيان 
 خودمراقبتي 

ازت� هودمراقبتي درجامعخوسعه سرمايه اجتماعي وظرفيت حمايت
 محلي خودمراقبتي درگير نمودن مردم درطراحي واستقراربرنامه هاي�
 آموزش پزشكان وسايرپرسنل بخش سالمت درمورد زمان وچگونگي استفاده�

 ازرويكردهاي حمايت ازخودمراقبتي
 ابتكارهاي توسعه مشاركت بين متخصصان ومردم�
يآموزش براي تغيير نگرش ورفتارهاي مجريان ومردم در زمينه خودمراقبت�



در� مورد زمان وچگونگي آموزش پزشكان وسايرپرسنل بخش سالمت
 استفادهازرويكردهاي حمايت ازخودمراقبتي 

 ابتكارهاي توسعه مشاركت بين متخصصان ومردم�

 خود مراقبتيو پزشك خانواده

 پزشك خانواده حامي خود مراقبتي كيست؟

 از تشكيل ظرفيت خودمراقبتي در مردم حمايت مي كند�
 پذير استبراي مشاركت در برنامه هاي خودمراقبتي مسئوليت�

 خدماتي كه پزشكان مي توانند درراستاي خود مراقبتي ارايه دهند

و اهميت خودمراقبتي به افراد�  ذيصالح)مراكز(هدايت مراجعان براي آشنايي با مفهوم
 هدايت مراجعان براي آشنايي با سطوح خدمات تخصصي پزشكي�
 عاطفي/هدايت مراجعان براي آشنايي با مفاهيم بار اقتصادي�
 هدايت مراجعان براي كسب آموز شهاي مناسب در خصوص مهار تهاي زندگي�
و مشاوره اي در خصوص� هدايت مراجعان براي مشاركت در جلسات آموزشي

 خودمراقبتي
و مسئوليت پذيري مراجعان براي مشاركت� حمايت از تقويت حس اعتماد به نفس

 دربرنامه هاي خودمراقبتي
اطالعات مبتني بر شواهد در خصوص)سبك(هدايت مراجعان براي دريافت�

 خودمراقبتي
هدايت مراجعان براي كسب آموزش هاي الزم در مورد نحوه استفاده از منابع�

 اطالعاتي موجود در خصوص خودمراقبتي
 خودمراقبتي) دفترچه(كمك به مراجعان براي تكميل پرونده�
خ) خوديار(هدايت مراجعان به گرو ههاي حمايتي� و حمايتي براي كسب دمات آموزشي

. از برنامه هاي خودمراقبتي

و ھمکاران،م جامع توانمند سازی برای مراقبت ازسمت خوداظن: منبع  تدوين دکتر شھرام رفيعی فر

و سمت ميانسا#ن: تھيه وتنظيم  فريبا رشيدی کارشناس برنامه سمت سالمندان


