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هفته ملی سالمت  
(سبا)ایران بانوان

(مهرماه 30تا 24(

مدیریت سالمت خانواده و جمعیت 

1400پاییز 



ایرانی هفته ملی سالمت بانوان
گرامی باد

”زنان، مدیریت سالمت، مهار کرونا“



نایفعالیتهایمحورکرونادوراندربانوانسالمتموضوع

.باشدمیهفته

زایشافوبامیکنندایفاسالمتمدیریتدرمحورینقشزنان

تحمایسالم،زندگیسبکایجادسالمت،سوادارتقاآگاهی،

وجسمیسالمتمدیریتخانواده،اعضاسایروهمسراز

.دارندبعهدهراخانوادهوخودروانی

ختلفمابعاددرزنانمدیریتینقشبهجاریسالدرسباهفته

.پردازدمیسالمت

:هفته ملی سالمت بانوان ایرانی



:روزنگار و محورهای هفته
محورهای هفتهایام

مهر  24شنبه 
عمنابتشخیصمعتبر،منابعازاطالعاتدریافت)کرونابحراندراطالعاتمدیریتوزنان

(مجازیهایشبکهدراطالعاتانتشاروصحیحاستفادهمعتبر،غیرمعتبراز

مهر25یکشنبه 
ادگیخانوخانگی،روابطاسترس،خشونتمدیریت)کرونابحراندرروانسالمتمدیریتوزنان

(،سوگمدیریتیکدیگر،ازهمسرانارتباطی،حمایتمهارتهایتقویتسالم،
(منزلدربدنیفعالیتسالم،تغذیه)کرونابحراندرسالمزندگیمدیریتوزنانمهر2۶دوشنبه 

مهر27سه شنبه 
انزن-خانوادهسرپرستدادندستاز-بیکاری-فقر)کرونابحراندراجتماعیسالمتوزنان

(نانزبرایمجازیفضایکاردروکسباندازیراهآموزش-کارآفرینیفرصت-خانوادهسرپرست
28چهارشنبه 

(هیشیردزایمان،بارداری،سالم،وایمنزناشوییروابط)کرونابحراندرباروریسالمتوزنانمهر

مهر2۹پنجشنبه 
دریافت-غلطباورهایرفعوواکسیناسیوناهمیت)1۹کوویدبیماریواکسیناسیونوزنان

(آنمدیریتوواکسیناسیونعوارضدربارهصحیحاطالعات

مهر30جمعه 
ازپیشگیریفرزندان،وهمسرانازحمایت)کرونابحراندرخانوادهسالمتمدیریتوزنان

(خانوادهافرادبیندرکوویدانتقال



:اهداف



اعی جلب حمایت سیاستگزاران و مسئولین نسبت به عواقب اقتصادی اجتم
کووید بر بانوان و افزایش همکاریهای بین بخشی در این زمینه

 افزایش آگاهی زنان در مدیریت اطالعات و دسترسی به اطالعات صحیح در
1۹رابطه با کووید 

  ،افزایش آگاهی زنان در در جنبه های مختلف سالمت شامل سالمت روان
.سالمت باروری و سبک زندگی سالم

ی افزایش آگاهی زنان نسبت به عواقب کووید در خانواده و افزایش توانمند
آنان در مدیریت این عواقب



:  رسانه

بههکهستندهاییموقعیتیاابزارافراد،شاملهارسانه
میشوددریافتویاارسالپیامهاآنوسیله



:  تعریف سواد سالمت

دنفهمیوکردنتحلیلآوردن،دستبهدرافرادتواناییمیزان
انندبتوتادارندنیازآنبهکهبهداشتیاولیهخدماتواطالعات

میمتصوداشتهمشارکتخودسالمتیبهمربوطمسائلمورددر
Health))سالمتسوادکننداتخاذرادرستیهای Literacy

عنوانبهراسالمتسوادگزارشی،دربهداشتجهانیسازمان
ودهنممعرفیسالمتکنندهتعیینعواملبزرگترینازیکی

سوادهنتیجدرسالمتی،بامرتبطناخوشایندنتایجازبسیاری
استناکافیسالمت



Health Literacy))سواد سالمت 

ایهآموختهازبتوانیمکهاینیعنیسالمتسواد
ارتقایوخودمراقبتیراستایدرسالمتمفاهیم
نبودداراازعمومیتصور.کنیماستفادهسالمت

ماریبیتمامعالئمبایدکهاستاینسالمتسواد
پزشکبهبدندرهاآنبروزباوشناختراها

.کردمراجعهبیماریآنمتخصص



دارداشارهموضوعاینبهسالمتسواداصلیومهمبخش
:که

چگونه زندگی کنیم که سالم تر بمانیم

Health Literacy))سواد سالمت 



توانایی های الزم در کسب سواد سالمت

توانایی. طرفازکهشفاهیونوشتاریاطالعاتدرک1
دفربهودرمانبهداشتتیموساز،داروپرستار،پزشک،

میشودارائه

توانایی. هبمربوطهایدستورالعملاساسبرکردنعمل2
پزشکیمراقبتهایوداروییهایبرنامه

توانایی. هایحوزهبهمربوطنوشتاریاطالعاتخواندن3
هبمربوطهایپیوست،هابرچسبمثلبهداشتوسالمت
...ونامهرضایتفرمهایداروها،



( :الکترونیکی)سواد سالمت دیجیتال

ودرکیافتن،جستجو،توانایی"دیجیتالیسوادسالمت
(اینترنت)دیجیتالفضایبرمبتنیبهداشتیاطالعاتارزیابی

"باشدمی

 کتابخانه های آمریکا تعریف انجمن((ALAسواد دیجیتالی  :

یافتن و ارتباطات برایفناوری اطالعات توانایی استفاده از "
مهارت ، ارزیابی ، ایجاد و برقراری ارتباط اطالعات ، که نیاز به

"های شناختی و فنی دارد 



یزناناقتصادییکسانشرایطدرموجودشواهداساسبر
المسفرزندانهستندباالتریسالمتسوادسطحدارایکه

.دارندتری

امعه برای شکست کرونا افزایش سواد سالمت افراد ج
بخصوص زنان یک امر بسیار ضروری است



چگونه خبر درست را از خبر جعلی تشخیص دهیم ؟



خبر. ؟استنوشتهکسیچهرا1

یاخبرنگاریکازواقعینامیهمیشهدرستخبردر
روزنامهنگار

برخمنبعومرجعبهعنوانباشدقابلپیگیریکهواقعی،
یغاتی،تبلیاشایعهساختگی،خبرهایدرولیمیشودگفته

.نداردوجودچیزیچنین

:چگونه خبر درست را از خبر جعلی تشخیص دهیم 



خبر. :بگویدخواهدمیچیزیچه2

راآنمعموالًباشدجنجالیموضوعیدربارهوقتیواقعیخبر
.میگوید،باشندپیگیریقابلکهمعتبرواقعیِمنابعازنقلبه

یاینترنتنشانیدروغین،منبعساختگیخبردرحالیکه
مطالببهاستنادبایاوپیگیری،غیرقابلکلیعنوانساختگی،

ووکاوکنداندکیباکهمیگویددیگراندازغلطمشابه

.استتشخیصقابلآننادرستیژرفنگری،

:چگونه خبر درست را از خبر جعلی تشخیص دهیم 



خبرچه. ؟استشدهمنتشرزمانی3

ر خب» حتماً به تاریخ انتشار خبر دقت کنید اگر به کلمه های
در خبر برمیخورید بیشتر دقت  کنید زیرا احتمال « فوری

.ساختگی بودن یا تبلیغاتی بودن آن بیشتر است 

:چگونه خبر درست را از خبر جعلی تشخیص دهیم 



خبر. ؟استشدهمنتشردرکجا4

گاههایوبوهاخبرگزاریدرحتماًمهم،ودرستخبر
برایراخبراگر.میشودمنتشرنیزاعتباردارایمشهورِ

ازیشپبایدبینیدمیاجتماعیهایشبکهدربارنخستین
رستیدتاکنیدتالشدیگران،برایآنفرستادنوبازنشر

.بیازماییدراآن

چگونه خبر درست را از خبر جعلی تشخیص
:دهیم 



از. ؟دهدمیدستشمابهاحساسیچهخبرخواندن5

شماساحسابرانگیختنبرایدیگرتبلیغاتیهمهمثلساختگیخبر
.استشدهطراحی

نفسوکنیددِرَنگشدید،ناراحتبسیارخبریخواندنبااگرپس
سهدرکمدستراداردوجودخبردرکهادعایی.بکشیدعمیقی

کهیریدبگتصمیمسپسوکنیدتحقیقمعتبریرسانهیاوخبرگزاری
کردباورزودراچیزهمهنباید.آوریدحساببهواقعییاساختگیراخبر

.

.نیستخبرباشدنروبرودرانتقادیتفکرازبهترچیزیهیچ

:م چگونه خبر درست را از خبر جعلی تشخیص دهی



فورواردعادتدهیدافزایشراخودایرسانهسواد
ممکنلحداقبهرارسدمیدستتانبهکهمطالبیکردن

یرخهچنداریدرامطلبیارزیابیحوصلهواگربرسانید
.دکنیقطعخبرآننکردنفورواردبارانامعتراخبار



:توصیه های الزم برای انتشار اطالعات 
شودذکرومنابعاستفادهدارندمعتبریوروشنمنبعکهاطالعاتیاز.

بیانایگونهبهپیام.دهدافزایشراکاربراناضطرابوترسنبایداطالعات
تالشوزمانصرفباوراحتیبهراپیاممنظوربتوانندمخاطبکهشود

.نماینداندک،دریافت

شودپرهیزتخصصیوفنیاصطالحاتبردنکاربهاز.

صیتخصاصطالحاتچنانچه).شوداستفادهمخاطببرایآشنااصطالحاتاز
(شوددادهتوضیحشودمیاستفاده

شودگرفتهدرنظرمخاطبمخاطبوفرهنگسوادسطح.

گیردقراردسترسدربیشتروشدهتکرارمهمآموزشیمطالب.

شوداستفادهاطالعاتارایهبرایاینفوگرافیازامکانحدتا.



با تشکر
از

توجه شما


