گروه خودیار چیست و چگونه فعالیت می کند؟
بسیاری از اقدامات خودمراقبتی ،اگر در فضایی تعاملی و گروهی انجام شوند تاثیر بیشتری دارند .به همین خاطر
است که برنامه های خوب خودمراقبتی ،معموالً یک جزء «تعامل گروهی» به صورت گروه خودیاری دارند.
گروه خودیار ،گروه خودگردان و کوچکی است که بین  5تا  55نفر عضو دارد و اعضای آن به فواصل منظمی (مثال
ماهی یک بار) یکدیگر را مالقات میکنند .البته بعضی گروههای خودیار از طریق فضای مجازی با هم در ارتباطند.
فعالیت اصلی گروه های خودیار «کمک دوجانبه» است .منظور از کمک دوجانبه« ،حمایت اجتماعی» بین افرادی
است که یک مشکل مشترک دارند یا موضوعی آنها را به هم پیوند می دهد .مثال گروه خودیار دیابت که اعضای آن،
یا خودشان یا یکی از اعضای خانواده شان مبتال به دیابت بوده و آمال و آرزویشان پیشگیری از دیابت و کنترل آن
است.

اعضای گره خودیار در طی جلسات ،تجربیات و اطالعات خود را به اشتراک گذاشته و ضمن ارائه راه های مقابلهه بها
مشکل مشترک ،به همدلی و حمایت عاطفی با سایر اعضای گروه می پردازند.
گروه های خودیار عمدتاً بهصورت چهره به چهره مالقات می کنند؛ اما امروزه گروه های خودیار زیادی نیز از طریهق
فضای مجازی تشکیل شده است .برای کسانی که در گروه ها راحت نیستند و احساس فشار می کنند یا کسانی کهه
بسیار دور از محل تشکیل مالقات گروه زندگی می کنند و یا به هر دلیلی خروج از خانه برایشان مشکل است ،ارتباط
از طریق فضای مجازی مناسب تر است.
گروههای خودیار به وسیله خودِ اعضای گروه و زیر نظر رهبر گروه اداره میشوند و هیچ ههدایت کننهد متصصصهی
ندارند .رهبر گروه خودیار ،معموال یکهی از اعضهای همهان گهروه اسهت کهه در کنهار او ،مراقهب سهالمت بهه عنهوان
«تسهیلگر» (و نه آموزش دهنده) در بعضی از جلسات شرکت میکند .ممکن است بنا به تقاضای افراد گهروه ،افهراد
متصصصی نیز در جلسات شرکت کنند که صرفاً نقش فرعیِ مشاور را دارند.

نکته مهم در مورد ادار گروه های خودیار این است که این جلسهات شهبیه جلسهات آموزشهی معمهول و کالسهیک
نیستند؛ بلکه جلسات همدلی و حمایت عاطفی هستنند کهه بهه روش «بحه گروههی» و توسه رهبهر گهروه اداره
می شوند.
مزایای خودیاری:
یک برنامۀ خوب خودمراقبتی ،همیشه جزئی گروهی دارد که باع تاثیرگذاری بیشتر و موفقیهت برنامهه مهی شهود.
گروه خودیار ،گروهی است که در آن تعامل افراد با سایر اعضای گروه ،موجب پایبندی بیشتر آنهها بهه تصهمیمههای
خودمراقبتی شده و در نتیجه ،فواثد و نتایج بهتری بدست می آید.
مزایای گروه خودیار عبارتست از:
 فراگیری بهتر ابراز احساسات و داشتن حساسیت بیشتر نسبت به احساسات دیگران
 احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتر در مقابله با مشکالت
 استفاده از منابع اطالعاتی موثق و مطمئن
 ایجاد رواب بین فردی مناسب و مؤثر

چگونه می توانید عضو گروه خودیار پایگاه سالمت محله خود باشید؟
در پایگاههای سالمت با توجه به اطالعات جمعیت تحت پوشش ،افرادی کهه یهک بیمهاری مهزمن مشهترک ماننهد
دیابت ،فشارخون ،آسم و  ...دارند یا افرادی که مستعد ابتال به بیماری خاصی هستند مثال افراد چاق یا افهراد دارای
اضافه وزن و یا افرادی که تحرک کمی دارند ،توس مراقبان سالمت شناسایی شده و در صورت تمایل با راهنمایی
مراقب سالمت ،به عضویت گروه خودیار در میآیند.
شما می توانید با در دست داشتن کد ملی خود و اعضای خانواده تان ،بهرای تشهکیل پرونهده الکترونیهک سهالمت و
عضویت در گروه خودیار ،به پایگاه سالمت محل سکونت خود مراجعه کنید .بعد از تشکیل پرونده و انجام مراقبهت-
های رایگان متناسب با سن تان ،با راهنمایی مراقب سالمت ،میتوانیهد درگهروه خودیهاری کهه متناسهب بها شهرای
شماست عضو شوید .بعد از تشکیل گروه و با توجه به توافق همۀ اعضاء ،زمان تشکیل جلسات مشصص میشود.
در این جلسات که به صورت حضوری یا مجازی تشکیل می شوند ،شما و سهایر اعضها بهه بحه و گفتگهو در مهورد
موضوع ،مشکل یا آرمانی که بصاطر آن عضو گروه شده اید میپردازید و با همدلی و کمک دیگران می کوشید مشکل
را کنترل کرده و راهی برای حل آن یا بهبود وضعیت خود بیابید.
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