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 كشور هاي خانه تمامي در سالمت ارتقاي و حفظ تأمين، عرصه در مردم آگاهانه مشاركت گسترشچشم انداز: 

 

 :برنامه يدستاوردها

 شیخو سالمت امر در آگاهانه شركت با يريشگيپ تياهم به نسبت ها خانواده شدن حساس و يآگاه شیافزا

  سالمت امر در مردم ياجتماع مشاركت شیافزا و مردم يگر مطالبه حوزه يارتقا

 خاص يها گروه يبرا بهداشت حوزه در شده ارائه خدمات بودن محدود به نسبت مردم نگرش رييتغ

 يها اميپ توسط مردم در شده جادیا غلط يباورها حيتصح منظور به يمجاز يها شبکه در حضور فرصت از استفاده

   يمجاز يها شبکه يبرخ نادرست

  سالمت مراقب همکاران يبرا يشغل يساز يغن

  آموزش در سالمت نيمراقب تجربه يارتقا

 سالمت مراقب توسط جامعه يازهاين شناخت

 سالمندان در ژهیبو ها يماريب يغربالگر به كمک

  ياطالعات و يزاتيتجه ،يانسان يروين نهيزم در موجود يها ضعف یيشناسا به كمک

 يبخش برون يها سازمان با يهمکار يارتقا

 سالمت نظام از خارج مسئوالن در سالمت شدن ياجتماع دگاهید تیتقو

 

 :يكل اهداف

 خانواده سالمت ريسف تيترب*

 محله سالمت رابط تيترب*

 دانشجو آموزش*
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 :ياختصاص اهداف

 خانواده هر يازا به سالمت ريسف کی تيترب

 ريسف20-15 يازا به محله سالمت رابط کی تيترب

 خانواده 10 هر يازا به دانشجو کی تيترب

 

 : برنامه يكل ياستراتژ

 جانبه همه تیحما جلب -1

 يتوانمندساز و آموزش -2

 يساز تيظرف -3

 يفناور بر يمبتن يرسان اطالع -4

 ياجتماع يابیبازار -5

 يابيارزش و شیپا -6

 

 

 

ي:رسان اطالع ياستراتژ   

 هدف يهها گرو آموزش جهت شنيکياپل و نترنتیا بر يمبتن و يمجاز آموزش استفاده
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 خدمت دهندگان وارائه رندگانيگ يمعرف

 پوشش تحت يهاخانواده :هدف گروه

 بهداشت خانه سالمت، گاهیپا ، يشهر/سالمت جامعه خدمات مركز :خدمات ارائه سطح

 انیدانشجو سالمت، ميت ياعضا گرید و بهورز /سالمت مراقب كارشناس ، خانواده پزشک :خدمت دهنده ارائه

 يپزشک مرتبط يهارشته

 ازين مورد يها مهارت و آموزش

 

 

سطح ارائه  موضوعات آموزشی 

 خدمت 

پيشگيري و ارتقاي هاي شيوهآشنایي با مباني و مفاهيم برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت، مراقبت از خود )

هاي تحت هاي اوليه، توانبخشي( و ضرورت و نتایج اجراي آن براي ارتقاي سالمت خانوادهسالمت، درمان

 پوشش تيم سالمت

 كارشناسان ستاد

 معاونت بهداشت /

شبکه و مراكز 

 بهداشت 

ارتقاي پيشگيري و هاي شيوهآشنایي با مباني و مفاهيم برنامه هر خانه یک پایگاه سالمت، مراقبت از خود )

هاي تحت هاي اوليه، توانبخشي( و ضرورت و نتایج اجراي آن براي ارتقاي سالمت خانوادهسالمت، درمان

 پوشش تيم سالمت

 هاي تحت پوشش تيم سالمتنحوه اجراي مدل توانمندسازي مراجعان براي مراقبت از خود در خانواده

ها به منظور ارتقاي هر یک از مراجعان و خانوادهنحوه مدیریت فرایند خودمراقبتي فردي و گروهي مورد نياز 

 موردهاي بيسالمت آنها و كاهش مراجعه

 برقراري و مدیریت ارتباط با سایر مراكز تخصصي و غيرتخصصي ارایه خدمات خودمراقبتي

 هاي تحت پوششمدیریت پایش و ارزشيابي خدمات خودمراقبتي در تيم سالمت مربوطه و خانواده

سالمت پزشک  تيم

ستائي/ ور /خانواده

 پزشک شهري 



سالمت گاهیپا کی خانه هر" برنامه ادغام " 
 

5 
 

   محله سالمت رانيسف ژهیو سالمت گاهیپا کی خانه هر برنامه طهيح سه در يآموزش يهادوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


