Health Education Clinic
عيادة التثقيف الصحي
An understanding of Human Behavior is central to health
Education. If we want to help people to take power and
make decisions about their health, to take action to tackle
the forces that control their lives, we need to have such an
understanding of what influences behavior and promotes
health action. We need to appreciate how people make
decisions about their lives and the forces that influence
those decisions

.

Vision :
A society where people live long and healthy lives.

Goals:
 Identify areas for public health
improvement through health needs
assessments.
 Increase public awareness and
understanding of the determinants of
health, disease, and disability, and the
opportunities for progress.
 Reduce morbidity and mortality from
preventable diseases.
 Promote the adoption of healthy lifestyles
and healthy behaviours through all stages
of life.
 Create social and physical environments
that promote good health for all.
 Improve public access to health care
services.

.فهم الظلىن البشسي أمس أطاس ي في الحثليف الطحي
إذا أزدها ثمىين الىاض الثخاذ اللسازات الصحيحة
 وهرلً اثخاذ لارجسااات الالشمة، بشأن صحتهم
 فىحً بحارجة إلى أن هفهم، للححىم في حياتهم
العىامل التي ثؤثس على الظلىن الاوظاوي وجعصش
 هحً بحارجة إلى ثلدًس هيفية.لارجسااات الصحية
اثخاذ الىاض كسازاتهم بشأن حياتهم واللىي التي ثؤثس
.على ثلً اللسازات
:الزؤٍت
. مجحمع ٌعيش فيه الىاض حياة صحية
:لاادهفا العامة
ٌ• ثحدًد مجاالت ثحظين الصحة العامة مً خال
.ثلييم الاححيارجات الصحية
واملسع، • شٍادة وعي املجحمع وفهمه ملحددات الصحة
. و فسص الحلدم و الحغيير،ولاعاكة
• ثلليل معدالت املسع والىفيات مً ألامساع التي
.ًمىً الىكاًة منها
• الخشجيع على ثبني أهماط الحياة الصحية
.والظلىهيات الصحية في رجميع مساحل الحياة
.• خلم بيئات ارجحماعية جعصش الحياة الصحية للجميع
.• ثحظين وضىٌ املجحمع إلى خدمات السعاًة الصحية

Objectives:
 Develop health needs assessment.
 Develop health awareness campaigns
based on the identified health needs of
the public.
 Provide one to one education sessions
to people with highly prevalent chronic
diseases.
 Implement changes necessary to
improve social and physical
environment.
Services provided by clinic:
1- Clinic Specialties:
(Health education sessions for individuals and groups)

Asthma Education Clinic:
 What asthma is
 Early warning signs of an asthma episode
 Asthma triggers and how to avoid them
 Understanding asthma medications

:لاادهفا املحفدة
.• ثطىٍس ثلييم الاححيارجات الصحية
• ثطىٍس حمالت الحىعية الصحية على أطاض
.الاححيارجات الصحية املحددة للفئة املظتهدفة
• ثىفير رجلظات ثثليفية فسدًة لألشخاص املطابين
.بالمساع املصمىة املىخشسة بشيل هبير
• ثىفير الحغييرات الالشمة لححظين البيئة الارجحماعية
. واملادًة لدعم الظلىهيات الصحية

: الخفماث امللفمت من كبل العيادة
:  جخصصاث العيادة-1
)(رجلظات ثثليف ضحي لألفساد و املجمىعات

:عيادة الزبو
 الحعسٍف بالسبى
 العىامل املؤدًة إلى هىبة السبى
 ألاعساع التي ثدٌ على حدوث هىبة السبى
 العالج

Diabetes Education Clinic:
(For Adult)

 Definition of Diabetes and Prediabetes
 Hypoglycemia and Hyperglycemic
 Self-Management Education and Support
 Diabetes complications
 Nutrition Therapy
 Physical Activity

) (للبالغين:عيادة السكزي
 مسحلة ما كبل الظىسي
 الحعسٍف باملسع
. ازثفاع واهخفاع الظىسي
. طسق العالج والحعاٌش مع املسع
.  فحظ مظحىي الظىس وطسٍلة اطحخدام الجهاش
. مػاعفات الظىسي
.  الغراا الطحي ملسض ى الظىسي
. السٍاغة و اليشاط البدوي

عيادة الخعفًل السلوكي:
 املساعفة في جبني عاداث و سلوكياث صحيت
جفًفة (هظام حغذًت صحي ،ممارست
الزٍاضت ،حعفًل الىوم )...وطزق الاسخمزار و
املحافظت عليها باسخخفام احفث طزق حغيير
السلوك املعخمفة على البراادهين .
 الثلت بالىفس

Behavior Modification Clinic:

 Assistance in changing, improving and
maintaining health related behaviors.
 Self confidence
 Stress management
 Self-management
 Living with chronic illness

 إدارة الضغوط
 إدارة الذاث
 الخعاٌش مع لامزاض املشمىت

عيادة جىظيم لاسزة:
 حعليماث كبل الحمل
 طزق اسخخفام مواوع الحمل
 فترة ما بعف اهلطاع الفورة الشهزٍت (سن
لامل)

عيادة الحمل والوالدة:
 حعليماث أثىاء الحمل )جطور الجىين،
الخخفيف من اعزاض الحمل املشعجت ،سٍادة
الوسن الصحيت و الخغذًت ،عالماث الخطز،
الاسخعفاد للوالدة و الخجهيز للفوم الطفل،
الفحوصاث الضزورٍت)
 بعف الوالدة (العىاًت بالطفل و باألم خالل
الاسابيع لاولى  ،الزضاعت الطبيعيت)
 لامهاث الجفد

Family Planning Clinic:
 Planning for Pregnancy
 Methods of Contraception
 Menopause

Ante and Post Natal Health Education
Clinic:
 During pregnancy
 After delivery
 First time mums

Nutrition Education:
 Healthy Eating Choice
 Nutrition-Related Behaviors
 Chronic Diseases
Obesity and chronic diseases:
 Prevention of obesity and chronic diseases
 Health Behaviors Related to Obesity

:الخثليف الغذائي
 خياراث الغذاء الصحي
 السلوكياث الصحيت املخعللت بالخغذًت
 لامزاض املشمىت و الخغذًت

:السمىت ولامزاض املشمىت
 الوكاًت من السمىت ولامزاض املشمىت
 السلوكياث الصحيت املخعللت بالسمىت

2- Interns Training :
-Capacity: 3students/three months

:  جفرٍب طالب | طالباث امخياس-2
.ـة ول ثالثة أشهس/ محدزب3 :  الظعة-

3- Health Promotion Activities:

: أوشطت خفمت املجخمع-3
.• حمالت ثىعىٍة صحية
.• ثفعيل كىىات الحىاضل الارجحماعي
.• إعداد هحيبات و مىاد ثىعىٍة
• دوزات ووزش عمل ثدزٍبية للمحخططين
معحمدة مً الهيئة الظعىدًة للحخططات
.الصحية






Health awareness campaigns.
Newspaper and social media.
Public Awareness and Educational materials.
Courses and workshops accredited by the Saudi
Commission for Health Specialties.

