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مفهوم سالمت و بيماري
و نيازهاي اساسي انسان



مفهوم سالمتي
:تعريف سالمتي در گذشته•
.بیمار نبودناحتماال قديمي ترين تعريف عبارتست از •
:اين تعريف •
ده از سالمتي تنها بر روي بعد جسمي انسان تمرکز نمو➢

.است
اي سالمتي يك مفهوم چند بعدي است و بايد از ديدگاهه➢

.مختلف مورد بررسي قرار گيرد
ي و مابين تندرستبه وضعيت هاي مختلف سالمتي که ➢

.است توجه  نشده استبيماري 



مي تعريفاعتقاداتش وارزشها سالمتي و بهبودي توسط هر فردي متناسب با
.شود

عوامل تاثير گذار بر تعريف سالمتي از نظر افراد:
سن
ن        ژاد
جنس

وجودعدمووجودوکنندمياحساسآنچهحسببرراسالمتيافراداکثر
.کنندميتعريفروزمرهکارهايانجامدرناتواني



تعريف  سالمتی از ديدگاه سازمان بهداشت جهانی
WHO

(World Health Organization)

نها سالمتی عبارت است از رفاه کامل جسمی،روانی،اجتماعی و نه ت
.بیمار يا معلول نبودن

و درسالهاي اخير توانايي داشتن يك زندگي ايده آل  از نظر اقتصادي
.اجتماعي  به اين تعريف اضافه شده است

.استتعريف ايده آل در هر صورت اين تعريف نيز يك 



تعريف بيماري

استفرديصورتبهومتفاوتهمبيماريازفردهرتعريف.

استمشكلسالمتيمانندهمبيماريتعريف.

بیماري(Disease):وميجسعملكردياساختاردرپاتولوژيكتغيير
.استفردرواني



(illness) ناخوشی

.گرددميتلقيبيماريبهفردپاسخ◦
باسهمقايدرفردکارکرديسطحکهاستغيرطبيعيفراينديكناخوشي◦

.شودميتغييردچارقانونيسطح

.استمتفاوتمختلفافرادبين◦

درتغييروفردادراکاتومذهبيوفرهنگيعواملتاثيرتحتناخوشي
.داردقراراجتماعيارتباطات

.نامندميناخوشيرفتارراناخوشيبهواکنشپزشكيشناسانجامعه
بهبازگشتبهکمكوناخوشيتاثيرکاهش:ناخوشیدرپرستاراننقش

زندگي



ناخوش يو سالمتيمدلهاي

مدلها شيوه هاي برخورد با مسائل پيچيده هستند.

سالمتي و بيماري هم جزو مسائل پيچيده مي باشد  .



طيف سالمتي و بيماري

مت فرد پيوستار سالمتي و بيماري روشي براي اندازه گيري سطح سال
.است

سالمتي وضعيتي پويا و قابل تغيير است.
سالمتي بايد به صورت يك طيف مورد بررسي قرار گيرد.
(مرگ)، وضعيت حداقل (سالمت کامل)وضعيت حداکثر



طيف سالمت و بيماري

مرگ
بیماری 

شدید

بیماری 

متوسط

بیماری 

ناشناخته

بیمار 

نبودن

سالمتی 

خوب

سالمتی 

مثبت

هدف و آرزوي بشر 
.سالمتی مثبت است



مدل باور بهداشتی
Health-belief Model

این مدل براساس آنچه مردم درک می کنند و به آن اعتقاد •
(.1974روزنستوک . )دارند استوار شده است

:سه جزء اصلی این مدل •

بیماریپذیرشبرایفردیآمادگیوفرددرک

ناخوشیبودنجدیواهمیتمیزانازشخصیدرک

کنندهپیشگیریاقداماتانجامبرایشدنقائلاهمیت
فردتوسط



مدل باور بهداشتي و كاربرد در پرستاري 

واملعتاکندمیکمکپرستاربهبهداشتیباورمدل
باوتهشناخرابیمارانرفتاروباوردرک،برگذارتاثیر
هتجرابهتریمراقبتیهایبرنامهآنهاازگیریبهره

طرحدافراسالمتیاعادهوبیماریدرمانیاپیشگیری
.نمایدریزی



مدل ارتقاي سالمتي
(Health Promotion Model(1982-revise1996

شدمطرحپندرتوسط

داندميپوياوضعيتيكعنوانبهراسالمتي.

یمنشانرامحیطشانباتعاملدرانسانبعديچندماهيت
.هستندسالمتیجوی وجستبدنبالکهدهد

رفتارهایوفردیتجاربوخصوصیاتمدلایناساسبر
رآیندیببهمنجرمحیطویکدیگرباتعاملدرشدهیادگرفته

.شودمینامیدهسالمتیکهشوندمی



طمحي-ميزبان-مدل عامل بيماريزا

شناخت عوامل خطرساز ناشي از
اثرات متقابل

ي ويروس، باکتر)عامل بيماريزا
، (موجود زنده)، ميزبان..(و

عوامل بيولوژيكي، )محيط 
در ...(اجتماعي، فرهنگي و

ز پيشبرد و حفظ سالمتي حائ
.اهميت مي باشند



سطح باال(خوب بودن)مدل بهبودي

ار افراد حداکثر کارايي خود را در جهت حفظ تعادل در محيط به ک❖
ميبرند

بهبودي چيزي متفاوت از سالمت خوب است❖
سالمت خوب يك حالت غير فعال است و شخص ناخوش نيست❖
هتر بهبودي حالتي فعال است که فرد حداکثر توان خود را براي ب❖

شدن به کار ميگيرد



سایر مدل های سالمتی و ناخوش ی

مدل نیاز های اساس ی انسان

مدل های سالمتی کل نگر(Holistic Health Model)

.در اين مدل پرستاران از فرايند پرستاري استفاده می کنند◦

.در اين مدل مددجويان در فرايند بهبود خود مشارکت دارند◦
ي را پرستاران در اين مدل توانايی طبیعی بدن  و مشارکت در مداخالت بهبود◦

.شناسايی می کنند
اين مداخالت موثر و مقرون بصرفه است◦
....تن آرامی و . موسیقی درمانی◦



-ژنتيك-جنس-(مراحل تكامل)سن: بعد جسمی✓
...نژادو-ارث
....اضطراب و-تنش: بعد عاطفی✓
-يسوابق آموزش-توانايي هاي شناختي: بعد هوشی✓

...تجربيات گذشته و
اعمال اقتصادي ،سبك زندگي: بعد فرهنگی✓
....و هوا،غذا،آبمسكن،آب: بعد محیطی✓
و ارزش هاي مذهبي و اعتقادات: بعد اخالقی✓

اخالقي

عوامل موثر بر سالمتی و بيماري



عوامل خطر ساز
Risk factor

میاطالقریدیگمتغیریافیزیکیوضعیتمحیطی،شرایطرفتار،موقعیت،هرگونهبه

.سازدپذیرآسیبحادثهوبیماریمقابلدررااجتماعیهایگروهیاافرادکهشود

یاتعدیلنهزمیدرکهکندمیکمکپرستاربهفاکتورهاریسکدقیقشناختوبررسی

گامافرادسالمتیوضعیتبهبودجهتدرطریقاینازونمودهریزیبرنامهآنهاحذف

.بردارد



عوامل خطر ساز

عوامل ژنتیکی و وراثت. 1

عوامل فیزیولوژیکی. چاقی و بارداری: 2

سن و دوره های رشد. 3

جنس. 4

سبک زندگی. 5



یاصالح عوامل خطر و تغییر رفتارهاي بهداشت

يسالمتارتقايدرگامنخستينخطرعواملشناسايي
.است

راسهيلتوتشويقنقشرفتارتغييرفراينددرپرستاران
.دارند

تاررفتغييرازحمايتدرپرستارانبهفرايندايندرك
کندميکمك

شودميانجاممراحليكسريطريقازرفتارتغيير.





بیماریازپیشگیری:
ازراومددجکهشودمیاطالقفعالیتهاییکلیهبه

دررااوسالمتیکهاحتمالیوواقعیتهدیدات
.نمایدحفظدهندمیقرارخطرمعرض

پیشگیری از بیماری



پیشگیری نوع اول     . 1Primary Prevention

پیشگیری نوع دوم     . 1Secondary  Prevention

پیشگیری نوع سوم     . 1Tertiary Prevention

سطوح پیشگیری 



سطح پیشگیری نوع اول 

رد استیک پیشگیری واقعی است و جلوتر از بیماری یا اختالل عملک.

هدف آن ارتقاء سالمتی است.

ازی برنامه های آموزش بهداشت،ایمن سازی ،واکسیناسیون،سالم س

...ی تغذیهمحیط زیست مثل دفع بهداشتی زباله و فاضالب،بهینه ساز

گروه یا شخص از آن بهره می بردند-در معرض خطر-افراد سالم



سطح پیشگیری نوع دوم

تمرکز بر افرادی که:

بیمار شده اند

مددجووضعیتترشدنوخیموبیماریعوارضازجلوگیریهدف
.است

میمعطوفمددجویاندرمانوشناساییبهشدهانجاماقدامات
شانیهاولسالمتیوضعیتبهممکنحدتاراآنانکهنحویگردد،به
.برگرداند

ردبیماریدرمانمددجویان،شناساییوغربالگریهایتکنیک
تییسمثلدرمانیتشخیصیپروسجرهایدارو،تجویزاولیه،مراحل
آنژیوگرافیواسکن



سطح پیشگیری نوع سوم

ورتصبهناتوانییااختاللیککهاستزمانی
هشدایجادفرددربرگشتقابلغیرومداوم
.باشد

هایگروهبهبیمار،ارجاعفیزیوتراپی
وسایلازاستفادهنحوهحمایتی،آموزش،

...کمکی



انسان
و 

نيازهاي اساسی





نيازهاي اساس ي انسان

المتي نيازهاي اساس ي انسان نيازهايي هستند كه براي بقا و س
(غذا، آب، ايمني و عشق) انسان ضروي هستند

 اگر چه هر شخص نيازهاي منحصر به فرد دارد ولي همه
.انسانها در نياز هاي اساس ي مشترك هستند



مطرح ترین و شناخته ترین
آنها نظریه آبراهام مازلو 

است



هرم نياز هاي مازلو

وبمطلحدبهرسيدنبرايفرديهرکهبودمعتقدمازلو
.ددگربرطرفبايدکهداردنيازهايييكسريسالمتي

ياساسنيازهايمتقابلدركبرايپرستارانبههرماين
.کندميکمكانسان



هرم نیاز های مازلو-ادامه

رتاساس يبقيهبهنسبتهانيازازتعداديمدلاينطبق
قبلوژيكفیزيولنياز)شوندبراوردهبقيهازقبلبايدوهستند

(تعلقوعشقبهنيازاز

بايدتمركزگیردميقرارتوجهموردمدلاينوقتيصورتهردر
مراتبسلسلهنهباشدمددجونيازبر

.گیردميپيش يبقيهبرفیزيولوژيكنيازمواردهمهدر

32



متفاوتسطح5اساسی،اولیهنیازهایبرایکهاستمازلومعتقد
کمترمی رود،باالطرفبهقدرهرآنهاتعدادکهداردوجود

.می شود

رضاءااولسطحنیازهایکهزمانیتانیازها،پنجگانهسطوحدر
ارضاءبایددومسطحنیازهایکهنمی کنداحساسشخصنشود،
کهمی کنداحساسفرددوم،سطحنیازهایارضایبا.شود

.شودارضاءبایدسومسطحنیازهای





Maslow’s Hierarchy of Needs

PHYSIOLOGICAL OR SURVIVAL NEEDS

SAFETY NEEDS

LOVE, AFFECTION, AND

BELONGINGNESS NEEDS

ESTEEM NEEDS

SELF-
ACTUALIZATION

NEED



 زهاي به نیانیاز به زيبايی و دانستن و فهمیدن امروزه نیاز به
.مازلو اضافه شده است

تندنيازهاي پست قوي ترين و نياز هاي عالي ضعيف ترين نياز ها هس.

 مازلو نيازها به:
تعلق خاطر-امنيت-فيزيولوژيك: نيازهاي کمبود◦
زيبا شناختي-فهميدن-تعالي نفس: نيازهاي رشد◦



ولوژیكنیازهای فیزی( الف:
رین مهمترین و ضروری ترین نیازها هستند و باالت

.اولویت را دارند

، تمايالت جنسي، خواب، خوراک، پوشاک، مسکن 
دوري جستن از درد، درجه حرارت

.داين گونه نیازها رابطۀ مستقیم با طول عمر دارن



های امنیت و ایمنينیاز( ب:
اساس اين نیاز دوري و محافظت در برابر عوامل زيان آور محیط

است،
شخص بايد احساس کند از خطرات احتمالي در امان بوده و در 

.مقابل آنها محافظت مي شود

فیزيکي هر فردي به دنبال محیطي است که نسبت به عوامل محیطي،
.احساس يا حوادث غیر مترقبه در امان باشد

شستن دست ها، استفاده از تکنیك هاي استريل جراحي



نياز هاي محبت و تعلق داشتن

بهزنیااستممکنفردامنیتوفیزيولوژيكنیازهايشدنبرطرفازبعد
.باشدداشتهکردنمحبتوعشق

ومحبتموردآنهاجانبازوداشتهتعلقگروهيبهکهدارندنیازافرادهمه
.دکننميشدنجداوتنهايياحساساينصورتغیردر.گیرندقرارتوجه

.ردعضويت،شدنداشتهدوستوازدواجبهمیلخانوادگي،آمدهايورفت
هايانجمنمذهبي،هايجلسهدوستان،هايجمعدرپذيرشمختلف،گروههاي
تخصصي

.رددگمياساسيهايناسازگاريسببنداشتنتعلقاحساسومحبتکمبود



نفسبه اعتماد ( د
نیاز به احساس خوب بودن نسبت به خود

احساس غرور و کمال
باور اينکه ديگران نیز وي را قبول دارند
.اين حس به فرد احساس استقالل میدهد



تعالي نفس( ه:

االترینببهداردتمایلفردواستنیازسطحباالترین
.یابددستهمتيبلندوكمالحد



ديگرانهبشخصیتينیازعدمکههستندافراديخودشکوفاافراد
.نمايندميقبولهستکهانطوررازندگي.داردتجليآنهادر
دلشاندررضايتهمیشهوهستندراضيدارندکهآنچههراز

.زندميموج
.انهاستزندگيازقسمتيخوشحاليوشادي

استمهمبرايشانديگرانمشکالتومسائلحل
ريافتدجهتشخصیتيشايستگيخالقیت،ابتکار،ونوآوري
.آنهاستعادتزندگيهايموهبت

خودبعديهايبرنامهپیشرفتجهتخودقبليتجربیاتازو
گیرندميبهره



نیاز به دانستن و درک کردن✓
نیاز به زيبايي✓

رآورده مي صحیح است که تصور کنیم تمام نیازهاي اساسي فقط به درجاتي ب

.شوند





با تمامی وجودت زندگی کن و همیشه به رغم دشواری ها لبخند بزن 


