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 الالعب القائد : ممثل الصحة   

رائًدا في مجال الصحة لو/ألو اللااقة متحدثاً لوخاص تم تدرييه لاصيح اللولمياا  العب في األهو الالعب القائد ممثل الصحة برنامج 

 المجتمع ككل.ألو اليدناة في مجتمعاتهم القريية 

 الخلفية

ذلوي األفرا  م الصحة لوإشراك المجتمع في  عم صحة اصحة العامة، تحسان نظفي مجال الإنشاء برامج أكثر فعالاة بهدف 

| ممثل الصحةالالعب القائد  . يمكّن برنامجلالعيان في هذا المجال أ لوار قاا يةعلى اليرامج المحلاة إعطاء ، فكريةاإلعاقات ال

Health Messenger ن م مجتمعاتهماإلستفا ة في  صحاة،حااة  لاتيعواالالعيان التأثار على ، صحاةالحااة نمط ال: تطوير على

عمل كياقي أفرا  المجتمع لوال المتوفرة الموار ، التشجاع على القاام باللااقة اليدناة، االستفا ة من التعلام لومن ةاخدمات الصحال

   فرا  ذلوي االعاقة الفكرية.عن االحتااجات الصحاة لأل لو التحدث عللدفاعلى تدريب العيان فا ة 

ون قدلوى ألو أن يك قدرتهه لو ثقتالالعب القائد في برنامج األلولمياا  الخاص على اليرامج الصحاة  لوعلى تقوية يتم تدريب  التمكين:

 الوقائاة. برامج اللااقة اليدناة لوالصحةمعه المحلي عير مجتبان زمالئه لو يحتذى به مثال 

لزيا ة مالئه زلومع المحلي   همجتمعالالعب القائد المواضاع التي تتعلق في اللااقة اليدناة لوالصحة في  يفًعل التأثير المجتمعي:

 .يكونوا أكثر تقيالً  لألفرا  ذلوي االعاقة الفكرية لو مجهم في المجتمعكي لالوعي لوالتأثار على أفرا  المجتمع 

  . امجة أكثر سااساتهم ألو برامجهم ألو خدماتهم جعل لو على العمل الخارجاة المنظماتممثل الصحة  يحفز: والتوعية القيادة

 ممثل الصحة المتوفرة ل األدوار

 حديثاً  المدربونيحد  الالعيون ، |Health Messengerممثل الصحة برنامجمن خالل خيرات لوشغف مختلفة.  ،دى القا ة مواهبل

متعد ة. تشمل األ لوار القاا ية في مجاالت ألو محد  قاا ي مجال  يشعرلون أنهم مناسيون للعمل فيقد قائد. ال بدلور قاامالكافاة 

 ما يلي:القاام بها  لممثل الصحةيمكن النموذجاة التي 

اقة اللاة لواحتااجات الصحاالعن فرا  ذلوي االعاقة الفكرية ناابة عن األ يمكن لالعيان القا ة التحدث متحدث رسمي: -

أصحاب مع الصحة لواللااقة اليدناة لومجال مع شركاء في تعقد . يحضرلون اجتماعات التي يواجهوهالحواجز لوااليدناة 

 .عن حقوقهملوالدفاع بإسم االفرا  ذلوي اإلعاقة الفكرية النفوذ للتحدث 

 

المساعدة في الكشوفات  لممثل الصحة، يمكن برنامج صحة الالعب من خالل نشاط: منسق برنامج صحة الالعب -

الالعيان الى األماكن المحد ة إلجراء هذه الفحوصات. كما يمكنهم  لو تجناد  وجاهالصحاة المختلفة لوذلك عير إرشا ، ت

 .للكشف الصحيتقديم الخدمات اللوجستاة  علىلوالمساعدة العمل على تثقاف زمالئهم من خالل محطات الصحة 

 

ممثل التي ينظمها محطات التثقاف الصحي ة عن عيارالعا ات الصحاة هي  الالعب القائد والعادات الصحية: -

 .الصحاة لو/ ألو المحطات النشاطتنفاذ لو تصمام لممثل الصحة. يمكن خالل أي نشاط لأللولمياا  الخاص الصحة

 

بان زمالئه من الالعيان، الحااة الصحاة  لو نشر نمطتعزيز على ملتزم  العبهو  البدنيةقائد الصحة واللياقة  -

 من خالل: سرلواألن االمدرب ،الشركاء

. عهام بالتوازيتنظم األلولمياا  الخاص ألو نشاطات جزء من تكون  صحة لواللااقة اليدناةتحديد برنامج تثقافي  ائم في ال

حديد أهداف كافاة تتدريب الالعيان على اللااقة اليدناة، التدريب على نشاطات في قاا ة ناٍ  للااقة اليدناة، ترؤس لو مثالَ:

 لالعيي االلولمياا  الخاص.  التثقاف الصحي حلقات في  تنظاملومساعدتهم على تحقاقها؛ الصحة الشخصاة 

 


