 .1فرآيند اجرايي خودمراقبتي فردي
فراخوان ثبت نام سفير سالمت خانوار در سامانه خودمراقبتي فردي پورتال ملي
خودمراقبتي خودمراقبتي
توجيه خانوار براي ثبت نام
در سامانه

بررسي پرونده خانوار از نظر ثبت نام تعداد خانوارهاي تحت پوشش از طريق پرونده الكترونيك
خانوار

خير

آيا از تمامي خانوارها،
فردي به عنوان سفير
سالمت ثبت نام كرده
است؟

بررسي پرونده خانوار از نظر داشتن
فرد واجد شراي براي سفير سالمت

بلي
آيا شرراي احرراز
سفير سرالمت در
اعضررراي خرررانوار
وجود دارد؟

آيا سفير سالمت
كارمند /كارگر /طلبه/
بسيجي /دانشجو  /دانش
آموز مقطع دوم متوسطه
است؟

خير

خير

خير

آيا سفير سالمت
حداقل  8كالس
سواد دارد؟

برقراري ارتباط با سرپرست خانوار براي انتخاب
سفير سالمت افتخاري

تعيين سفير سالمت افتخاري

بلي

صدور كارت سفير سالمت از طريق پورتال

1

1

برگزاري دورههاي آموزشي به
صورت حضوري /آنالين

آيا حداقل نمره
( 57درصد
امتياز) را كسب
كرده است؟

بلي

تكميل زيج خودمراقبتي براي خود و اعضاي تحت پوشش

ارسال پيام براي دريافت خدمات مراقبتي مورد نياز

ارزيابي عملكرد سفير سالمت از
طريق چكليست

خير

 oخودمراقبتي سازماني
هدف در اين رويكرد ،ايجاد محي كار سالم از طريق اجراي برنامهها و خ مشيهاي ارتقاي سالمت در محل كرار ،خلرق
محي فيزيكي و فرهنگ حمايتي و تشويق شيوه زندگي سالم با همكاري كاركنان و كارفرمايان است .براي تحقق اين امرر
اقدامات زير در محلها و موقعيتهاي مختلف (محل كار دولتي يا خصوصي ،مدرسه ،دانشگاه ،كارگاه ،كارخانره و  ) ...كره
حداقل داراي  02نفر هستند ،ميتواند به ايجاد محي كار سالم كمك كند:
 تشكيل شوراي ارتقاي سالمت
 برگزاري كارگاه برنامهريزي عملياتي مشاركتي براي اعضاي شورا
 تدوين برنامه عملياتي توس شورا
 اجراي برنامههاي ارتقاي سالمت تدوين شده در محي كار
 پايش و ارزشيابي برنامه توس شورا
 اعضاي شوراي ارتقاي سالمت در سازمان (محل كار ،دانشگاه ،كارگاه ،كارخانه و  ) ...ميتوانرد شرامل افرراد زيرر
باشد:
 رييس /مدير /مسوول سازمان
 معاون اجرايي سازمان
 معاون مالي سازمان
 رواب عمومي سازمان
 مدير ( HSEدر صورت وجود  HSEدر سازمان)
 نمايندگان كاركنان در بخشهاي سازمان (نظير بهگر ،راب سالمت) ... ،
 كارشناس بهداشت حرفهاي (در صورتي كه سازمان ،كارخانهي باالي  722نفر باشد)
 معاون آموزشي /دانشجويي فرهنگي دانشگاه (در صورتي كه سازمان ،دانشگاه باشد)
 نمايندگان دانشجويان (در صورتي كه سازمان ،دانشگاه باشد)
 اعضاي شوراي ارتقاي سالمت در مدرسه ميتواند شامل افراد زير باشد:


مدير  /معاون اجرايي مدرسه



مربي /راب بهداشت مدرسه



مراقب پرورشي مدرسه



نمايندگان معلمين مدرسه



نمايندگان دانشآموزان



نماينده شوراهاي محلي



نماينده انجمن اوليا و مرابيان



مسوول بوفه و تهيه و توزيع مواد غذايي

 وظايف شورا شامل موارد زير است:


عضويت در پورتال ملي خودمراقبتي



برگزاري منظم جلسات (حداقل هر سه ماه يكبار)



تعهد در اجراي مصوبات



همكاري در جهت برگزاري جلسات آموزشي خودمراقبتي براي كاركنان



تدوين و اجراي برنامه عملياتي



ثبت برنامه عملياتي در پورتال خودمراقبتي



درگير كردن كاركنان در اجرا و توسعه برنامه



ارزشيابي داخلي (هر شش ماه ) و بازنگري برنامه



اصالح /تغيير خ مشيهاي سازمان به منظور داشتن محي كار سالم

دانشگاهها /دانشكده هاي علوم پزشكي و خردمات بهداشرتي درمراني موظرف هسرتند برراي اجرراي برنامره خرودمراقبتي
سازماني اقداماتي شامل شناسايي سازمان هاي دولتي و غير دولتي تحت پوشش ،فراخوان عضويت در سامانه خرودمراقبتي
سازماني (از طريق مكاتبه ،اجراي كمپين ،برگزاري همايش و جلسات توجيهي با مديران سرازمانهرا) ،اقردامات تشرويقي
براي تشكيل شوراي ارتقاي سالمت محل كار(عضويت در ائتالف بزرگ محي هاي حامي سالمت ،معرفي محل كرار سرالم
نمونه در رسانهها و شركت در جشنواره نهادهاي تاثيرگذار بر سالمت) ،برنامهريزي كارگاههاي آموزشي آنالين  /حضوري،
اطالع رساني در خصوص ثبت برنامه عملياتي در پورتال ملي خودمراقبتي ،نظرارت برر اجررا و ارزشريابي برنامره عمليراتي
تدوين شده توس اعضاي شوراي ارتقاي سالمت سازمانها از طريق پورتال ملي خودمراقبتي انجام دهند.


مراحل اجراي برنامه:

 .1تشكيل جلسه با معاون بهداشتي و مدير گروه /كارشناس مسئول ساير واحدها به منظور معرفي برنامه و جلب حمايرت
از برنامه توس مديرگروه /كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت

 .0برگزاري جلسات توجيهي براي كارشناسان گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشرگاه و مراكرز تابعره توسر مرديرگروه/
كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت
 .3تشكيل جلسه با روساي مراكز بهداشت شهرستان ها توس گروه آموزش و ارتقاي سالمت بره منظرور توجيره و جلرب
حمايت از برنامه
 .4جلب حمايت روسا و مسوولين سازمانهاي تحت پوشش از طريق مكاتبه و جلسات توجيهي توس كارشناس آمروزش
و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .7برگزاري دوره هاي آموزشي برنامه ملري خرودمراقبتي :سرامانه خرودمراقبتي سرازماني در پورترال ملري خرودمراقبتي،
برنامهريزي عملياتي مشاركتي سازماني( ضميمه شماره  )2براي كارشناسان آموزش و ارتقراي سرالمت و كاركنران حروزه
بهداشت مراكز تابعه توس گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشگاه
 .6تامين و توزيع فرم و چكليستهاي مورد نياز برنامه (ضميمه شماره )1
 .5شناسايي سازمانهاي دولتي و غير دولتي تحت پوشش توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كارشرناس آمروزش و
ارتقاي سالمت شهرستان
 .8طراحي و اجراي كمپين ملي  /منطقهاي براي حساسسازي سازمان ها به منظور تشكيل شوراي ارتقاي سالمت و ثبت
نام در سامانه خودمراقبتي سازماني در پورتال ملي خودمراقبتي از طريق كانالهاي ارتبراطي مختلرف توسر كارشناسران
گروه آموزش و ارتقاي سالمت در شروع و در حين اجراي برنامه به صورت فصلي
 .9برگزاري جلسات مشورتي با سازمانهاي دولتي و غير دولتي براي تشكيل شوراهاي ارتقاي سالمت توس كارشناسران
آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .12نظارت بر ثبتنام و فرمهاي مربوطه سازمان هاي حامي سالمت تحت پوشش توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت/
كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقراي سرالمت شهرسرتان/
دانشگاه
 .11برگزاري كارگاه برنامه ريزي عملياتي مشاركتي براي اعضاي شوراي ارتقاي سالمت محل كرار (در صرورت تمايرل بره
برگزاري دورهي حضوري) توس كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت
 .10بررسي فرم تدوين برنامه عملياتي (ضميمه شماره  )1توس كارشناسان آموزش و اتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .13ارزشيابي خارجي عملكرد سازمان هاي حامي سالمت تحت پوشش طبق چك ليست خرودمراقبتي سرازماني سراالنه
توس كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت
 .14تهيه شاخصهاي درصد پوشش برنامه خودمراقبتي سازماني ،درصرد سرازمان هراي دولتري حرامي سرالمت ،درصرد
سازمان هاي غير دولتي حامي سالمت ،درصد مردارس حرامي سرالمت تحرت پوشرش بره صرورت فصرلي توسر بهرورز/
كارشناس مراقب سالمت /كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعره /كارشرناس آمروزش و
ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه

 .17ثبت و تعيين وضعيت شاخص هاي مذكور در پنل مديريت اطالعات سالمت توس بهورز /كارشناس مراقب سرالمت/
كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقراي سرالمت شهرسرتان/
دانشگاه
 .16تحليل وضعيت شاخص هاي مذكور توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي
درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .15طراحي و اجراي مداخالت براي بهبود شاخص ها توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كاردان يا كارشرناس نراظر
مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه

فرآيند اجرايي برنامه خودمراقبتي سازماني
شناسايي سازمانهاي دولتي و غير دولتي تحت پوشش

فراخوان عضويت در سامانه خودمراقبتي سازماني
پورتال ملي خودمراقبتي
نظارت بر ثبتنام محلهاي كار در سامانه خودمراقبتي سازماني
توسط محل كار
برگزاري جلسات مشورتي براي تشكيل شوراي ارتقاي سالمت در محل كار

خير

آيا نياز به برگزاري دوره آموزشي
برنامهريزي عملياتي مشاركتي
براي ارتقاي سالمت دارد؟

بلي
برگزاري دوره آموزشي به صورت آنالين /حضوري

تدوين برنامه عملياتي مشاركتي توسط سازمان

بررسي برنامه عملياتي مشاركتي تدوين شده توسط شوراي ارتقاي سالمت محل
كار از طريق پورتال

آيا برنامه

خير
ارسال پسخوراند براي اصالح برنامه عملياتي

عملياتي
مورد تاييد
است؟

بلي
تاييد عضويت محل كار در ائتالف بزرگ محيطهاي حامي سالمت از طريق پورتال

ارزشيابي داخلي ارسال شده به پورتال

خير
آيا اهداف برنامه
عملياتي تحقق
يافته است؟

بلي
تداوم عضويت محل كار در ائتالف بزرگ محيطهاي ارتقا دهنده سالمت

ارسال پسخوراند براي اصالح
و بازنگري برنامه عملياتي از طريق
پورتال

 oخودمراقبتي اجتماعي
هدف در اين رويكرد ،توانمندسازي جوامع مختلف براي توسرعه محري هراي سرالم اسرت .برراي تحقرق ايرن هردف،
شوراهاي شهري و روستايي و شوراياريها مي توانند نقش مهمي در جلب مشاركت اجتماع براي كنترل بر عوامرل تعيرين
كننده سالمت داشته باشند .بدين منظور تفاهم نامه همكاري مشترك بين وزارت متبوع و شوراي عالي استانها در تراري
 93/11/09منعقد شد (ضميمه شماره .)3
دانشگاهها /دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظرف هسرتند برراي اجرراي برنامره خرودمراقبتي
اجتماعي اقداماتي شامل شناسايي شوراهاي تحت پوشش ،فراخوان عضويت در سامانه خرودمراقبتي اجتمراعي (از طريرق
مكاتبه ،اجراي كمپين ،برگزاري همايش و جلسات توجيهي با اعضاي شورا) ،برنامهريرزي كارگراههراي آموزشري آناليرن/
حضوري ،اطالع رساني در خصوص ثبت برنامه عملياتي در پورتال ملي خودمراقبتي ،نظرارت برر اجررا و ارزشريابي برنامره
عملياتي تدوين شده توس اعضاي شوراي محله ،شهر و روستا را از طريق پورتال ملي خودمراقبتي انجام دهند.
 مراحل اجراي برنامه:
.1

تشكيل جلسه با معاون بهداشتي و مدير گروه /كارشناس مسئول ساير واحدها به منظور معرفري برنامره و جلرب

حمايت از برنامه توس مديرگروه /كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت
.0

برگزاري جلسات توجيهي برراي كارشناسران گرروه آمروزش و ارتقراي سرالمت دانشرگاه و مراكرز تابعره توسر

مديرگروه /كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت
.3

تشكيل جلسه با روساي مراكز بهداشت شهرستان ها توس گروه آموزش و ارتقاي سالمت بره منظرور توجيره و

جلب حمايت از برنامه
.4

برگزاري دورههاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي :سامانه خودمراقبتي اجتماعي در پورتال ملري خرودمراقبتي،

برنامهريزي عملياتي مشاركتي اجتماعي( ضميمه شماره  )4براي كارشناسان آموزش و ارتقاي سرالمت و كاركنران حروزه
بهداشت مراكز تابعه توس گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشگاه
.7

تامين و توزيع فرم و چكليستهاي مورد نياز برنامه (ضميمه شماره )1

.6

شناسايي شوراهاي شهري /روستايي و شوراياريهاي تحت پوشرش توسر بهرورز /كارشرناس مراقرب سرالمت/

كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان
.5

برگزاري جلسات مشورتي با شوراهاي شهري /روسرتايي و شروراياريهرا توسر كارشناسران آمروزش و ارتقراي

سالمت شهرستان /دانشگاه
.8

نظارت بر ثبتنام و فرمهاي مربوطه شوراهاي شهري /روستايي و شوراياريهراي حرامي سرالمت تحرت پوشرش

توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كاردان يرا كارشرناس نراظر مراكرز بهداشرتي درمراني و مراكرز سرالمت جامعره/

كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
.9

برگزاري كارگاه برنامهريزي عملياتي مشراركتي برراي اعضراي شروراها (در صرورت تمايرل بره برگرزاري دورهي

حضوري) توس كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت
 .12بررسي فرم تدوين برنامه عملياتي (ضميمه شماره  )1توس كارشناسران آمروزش و اتقراي سرالمت شهرسرتان/
دانشگاه
 .11ارزشيابي خارجي عملكرد شوراهاي شهري /روستايي و شوراياريهاي حامي سالمت تحرت پوشرش طبرق چرك
ليست خودمراقبتي اجتماعي هر سه سال يكبار توس كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت
 .10تهيه شاخص درصد پوشش برنامه خودمراقبتي اجتمراعي بره صرورت فصرلي توسر بهرورز /كارشرناس مراقرب
سالمت /كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعره /كارشرناس آمروزش و ارتقراي سرالمت
شهرستان /دانشگاه
 .13ثبت و تعيين وضعيت شاخص مذكور در پنل مديريت اطالعات سالمت توس بهورز /كارشناس مراقرب سرالمت/
كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقراي سرالمت شهرسرتان/
دانشگاه
 .14تحليل وضعيت شاخص مذكور توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشرتي
درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .17طراحي و اجراي مداخالت براي بهبود شاخص توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كاردان يا كارشناس نراظر
مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه

فرآيند اجرايي خودمراقبتي اجتماعي
شناسايي شوراهاي شهري /روستايي و شوراياري تحت پوشش

فراخون عضويت درسامانه خودمراقبتي اجتماعي پورتال ملي خودمراقبتي

نظارت بر ثبتنام شورا در سامانه خودمراقبتي اجتماعي

خير

آيا نياز به برگزاري
دوره آموزشي برنامه
ريزي عملياتي مشاركتي
براي ارتقاي سالمت
دارد؟
بلي
برگزاري دوره آموزشي به صورت آنالين يا حضوري
تدوين برنامه عملياتي مشاركتي توس سازمان

بررسي برنامه عملياتي مشاركتي ارتقاي سالمت تدوين شده توس شورا از طريق پورتال

آيا برنامه

خير
ارسال پسخوراند براي اصالح برنامه عملياتي

عملياتي مورد
تاييد است؟

بلي
تاييد عضويت در ائتالف بزرگ شهرها /روستاها /محلههاي حامي سالمت از طريق پورتال

ارزشيابي داخلي ارسال شده به پورتال

آيا اهداف

خير

برنامه تحقق

ارسال پسخوراند براي اصالح و

يافته است؟

بازنگري برنامه عملياتي از طريق
پورتال

بلي

تداوم عضويت در ائتالف بزرگ شهرها /روستاها /محلههاي ارتقا دهنده سالمت

 oخودياري
هدف در اين رويكرد ،توسعه رواب بين فردي مثبت ،همدلي و حمايت عاطفي از طريق به اشتراك گذاشرتن تجربيرات،
اطالعات و راههاي مقابله با مشكل مشترك با ساير افراد عضو گروه خوديار است .به همين منظرور سرفيران سرالمت بره
صورت داوطلبانه ميتوانند براساس نياز خود يا اعضاي خانواده ،عضو گروه خوديار شوند.
در اين برنامه دانشگاهها /دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظف هستند حداقل براي  4بيمراري
از جمله سرطان ،ديابت ،قلبي عروقي و بيماري تنفسي يا ريسرك فاكتورهراي مربوطره ( ماننرد تررك دخانيرات ،كراهش
وزن )...،براي هر شهرستان گروههاي خوديار تشكيل دهند .به همين منظور اقرداماتي شرامل اطرالع رسراني بره سرفيران
سالمت براساس نياز خود يرا اعضراي خرانواده برراي عضرويت در گرروه هراي خوديرار (از طريرق پورترال ،آمروزشهراي
گروهي/فردي ،رسانه هاي نوشتاري و  ،) ...نظارت بر ثبت نام سفيران سالمت داوطلب در پورتال ملري خرودمراقبتي ،ارايره
راهنماي تشكيل گروه خوديار به اعضا از طريق پورتال و يا حضروري (ضرميمه شرماره  ،)7برگرزاري دورههراي آموزشري
آنالين يا حضوري مبتني بر نياز اعضاي گروه خوديار ،نظارت دورهاي بر جلسات برگرزار شرده گرروه خوديرار ،ارزشريابي
فصلي فعاليت گروههاي خوديار براساس چك ليست انجام دهند.
گروه خوديار دورههاي آموزشي زير را در صورت نياز به صورت حضوري /آنالين ميگذراند:


خودمراقبتي در سرطان



خودمراقبتي در بيماري قلبي عروقي



خودمراقبتي در بيماريهاي تنفسي



ساير بيماريها



عوامل خطر بيماريهاي مزمن (چاقي ،پرفشاري خون ،دخانيات)... ،

 مراحل اجراي برنامه:
.1

تشكيل جلسه با معاون بهداشتي و مدير گروه /كارشناس مسئول ساير واحدها به منظور معرفي برنامه به منظرور

جلب حمايت از برنامه توس مديرگروه /كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت

.0

برگزاري جلسات آشنايي با دستورالعمل گروه خوديار براي كارشناسان گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشرگاه و

مراكز تابعه توس مديرگروه /كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت
.3

تشكيل جلسه با روساي مراكز بهداشت شهرستان ها توس گروه آموزش و ارتقاي سالمت بره منظرور توجيره و

جلب حمايت از برنامه
.4

تامين و توزيع فرم و چكليستهاي مورد نياز برنامه (ضميمه شماره )1

.7

طراحي و اجراي كمپين ملي /منطقهاي براي حساسسازي مردم به منظور ثبت نام در پورتال ملي خرودمراقبتي

از طريق كانال هاي ارتباطي مختلف توس كارشناسان گروه آموزش و ارتقاي سالمت در شروع و در حين اجراي برنامه به
صورت فصلي
.6

نظارت بر ثبت نام و عضويت سفيران سالمت داوطلب در گروه خوديار مجازي يا حقيقري از طريرق پورترال ملري

خودمراقبتي توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشرتي درمراني و مراكرز سرالمت
جامعه /كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
.5

ثبت تعداد گروههاي خوديار درخواست شده در پورتال خودمراقبتي توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت

.8

برگزاري جلسات توجيهي براي گروههاي خوديار حقيقي تحت پوشش توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت

.9

توزيع بستههاي آموزشي به گروههاي خوديار از طريق كارشناسان مراقب سالمت و بهورزان يا پورتال

 .12ارزشيابي عملكرد گروههاي خوديار به صورت فصلي از طريق پورتال توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت
 .11نظارت بر ارزشيابي عملكرد گروههاي خوديار به صورت فصلي از طريق پورتال توس كاردان يرا كارشرناس نراظر
مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .10تهيه شاخص "درصد پوشش برنامه خودياري" به صورت ماهانه توس بهورز /كارشناس مراقب سرالمت /كراردان
يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .13ثبت و تعيين وضعيت شاخص مذكور در پنل مديريت اطالعات سالمت توس بهورز /كارشناس مراقرب سرالمت/
كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقراي سرالمت شهرسرتان/
دانشگاه
 .14تحليل وضعيت شاخص توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني
و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .17طراحي و اجراي مداخالت براي بهبود شاخص توس بهورز /كارشناس مراقب سالمت /كاردان يا كارشناس نراظر
مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه /كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه

فرآيند اجرايي تشكيل گروه خوديار
فراخوان ثبت نام در سامانه خودمراقبتي خودياري در پورتال ملي خودمراقبتي

ثبت تعداد گروههاي خوديار

نظارت بر ثبت نام و عضويت سفيران سالمت داوطلب در گروه خوديار مجازي يا حقيقي از طريق

درخواست شده در پورتال

پورتال ملي خودمراقبتي

خودمراقبتي

خير

آيا درخواست
عضويت در
گروه خوديار
حقيقي دارد؟

معرفي به گروه خوديار مجازي

بلي
معرفي از طريق پورتال به پايگاه بهداشت/خانه بهداشت محل
سكونت
برگزاري جلسه توجيهي براي اعضاي گروه خوديار توس كارشناس مراقب سالمت /بهورز

ارائه دستورالعمل گروه خوديار به اعضاي گروه

آيا گروه خوديار نياز بهخير
برگزاري دوره آموزشي
مبتني بر نياز سالمت اعضاي
گروه دارد؟

خير

بلي
همكاري در برگزاري جلسات آموزشي

نظارت دورهاي بر جلسات گروه خوديار

پايش فصلي عملكرد گروه خوديار از
طريق چك ليست

آيا در پايش ،گروه %52
امتياز چك ليست را كسب
كرده است؟
بلي
ادامه فعاليت گروه

خير

ب) سواد سالمت
نظامهاي نوين سالمت باعث ايجاد نيازهاي جديدي در مخاطبان خود شده و افراد بايد نهايترا برراي اتخراص تصرميمات
صحيح در مورد خود و خانواده ،نقشهاي جديدي را بر عهده بگيرند كه يكي از عوامل بسيار مؤثر در ايرن زمينره  ،سرواد
سالمت است .گرچه هنوز به درستي معلوم نيست كه سواد سالمت تا چه حد بر نتايج سالمت تأثيرگذار است ،اما داليل
زيادي حاكي از آن است كه بسياري از نتايج ناخوشايند مرتب با سالمتي ،در نتيجه سواد سالمت ناكافي است.
 فوايد سواد سالمت كافي
اتخاص رفتار سالم
استفاده بيشتر از خدمات پيشگيرانه
تسريع در تشخيص بيماري
درك بيشتر از شراي پزشكي
پايبندي به دستورالعمل پزشكي
افزايش مهارتهاي خودمراقبتي
كاهش خطر بستري شدن در بيمارستان
كاهش هزينههاي مراقبتهاي بهداشتي
كاهش خطر مرگ و مير
ارتقاي سالمت جسمي و رواني
برخي از محققان معتقدند كه سواد سالمت در مقايسه با متغيرهايي مانند سن ،درآمد ،وضعيت اشتغال ،سطح آمروزش
و نژاد پيش بينيكننده قويتري در رابطه با سالمت است .لذا سازمان بهداشت جهاني در گزارشي ،سرواد سرالمت را بره
عنوان يكي از بزرگترين تعيينكنندههاي امر سالمت معرفي نموده است .در سال  1393اولين سنجش ملي سواد سالمت
به عنوان شاخص پايه براي كمك به پايش مستمر برنامههاي آموزش و ارتقاي سالمت انجام شد .اين شراخص بره عنروان
سواد سالمت پايه هر سه سال يكبار مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و تا پايان برنامه ششم انتظار مري رود بره ميرزان 07
درصد افزايش يابد.
 مراحل اجراي برنامه:
سنجش سواد سالمت از طريق دفتر آ موزش و ارتقاي سالمت هر سه سرال يكبرار انجرام خواهرد شرد ،سرنجش سرواد
سالمت در سال  93در سطح استان انجام گرديد و در سال هاي آتي اين شاخص در سطح شرهر و روسرتا تعيرين خواهرد

شد .دانشگاه ها ميتوانند داوطلبانه اقدام به بررسي اين شاخص در سطح شهرستانهاي تابعه كنند.

مجموعه فعاليتهاي واحد آموزش و ارتقاي سالمت در ارتباط با اين شاخص شامل موارد زير است:
-1

ميانگين امتياز بهدست آمده از سنجش سواد سالمت در پنل مديريت اطالعات سالمت توسر گرروه آمروزش و

ارتقاي سالمت دانشگاه ثبت شود:
 در صورت باال بودن ميانگين امتياز بهدست آمده از ميانگين كشوري برا رنرگ سربز مشرخص مريگرردد كره
نشانگر وضعيت مطلوب شاخص در مقايسه با ميانگين كشوري است.
 در صورت پايين بودن ميانگين امتياز مذكور از ميانگين كشوري با رنگ قرمز مشخص مريگرردد كره نشرانگر
وضعيت نامطلوب شاخص در مقايسه با ميانگين كشوري است.
-0

درصورت نامطلوب بودن وضعيت شاخص ،توس گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشگاه و شهرسرتان علرت و يرا

علل احتمالي آن در هريك از ابعاد سواد سالمت كه شامل موارد زير است تعيين ميگردد:
خواندن
دسترسي
فهم و درك
ارزيابي
تصميم گيري و رفتار
-3

بعد از تحليل شاخص ،مداخالت مبتني بر شواهد براي بهبود شاخص مورد نظر توس گرروه آمروزش و ارتقراي

سالمت دانشگاه و شهرستان و ساير صيربطان ،طراحي ،اجرا و ارزشيابي ميگردد.

ج) ساماندهي رسانههاي آموزش سالمت
هدف از آموزش سالمت ،ايجاد فرصتهاي مناسب براي به دست آوردن اطالعات صحيح و ايجاد مهارتهاي الزم برراي
گرفتن تصميمات درست در روش زندگي است .براي تحقق اين هدف ،توجه و درك صحيح فرهنگ جوامرع ،ويژگريهرا و
شيوه زندگي افراد ،بهمنظور برقراري ارتباط مناسب كه تبادل اطالعرات و افكرار را برهطرور واضرح و روشرن ميسرر سرازد
ضروري است .در اين خصوص يكي از عوامل كليردي در برنامرههراي آمروزش و ارتقراي سرالمت ،انتخراب مناسربتررين
تكنولوژي آموزشي است.
عرصه آموزش سالمت ،مستلزم بهكارگيري انواع مختلف رسانهها و روش هاي آموزشي است .با انتخاب صحيح رسرانه و
يا روش آموزش ،امر ياددهي و يادگيري با سهولت بيشتري انجام ميشود .لذا با توجه به اهميت تاثير كاربرد رسرانههرا در

ميزان يادگيري مخاطبين ،ضروري است ،با يك برنامهريزي دقيق و نظارت بر توليد رسانهها ،رسانههايي اسرتاندارد برا اثرر
بخشي بيشتر تهيه ،توليد و توزيع گردند .به همين منظور سامانه ارزشيابي رسانههاي آموزش سرالمت (سرامانه ارس) ،برا
هدف گردآوري ،ايجاد بانك اطالعاتي جامع و كامل ،دسته بندي ،ارزيابي و رتبهبندي كليه رسرانه هراي آمروزش سرالمت
توليد شده در مراكز و سازمانهاي وابسته به حوزه بهداشت كشور راه اندازي شده است.
 معرفي سامانه ارزشيابي رسانههاي مداخالت آموزش و ارتقاي سالمت (ارس)
سامانه ارزشيابي رسانه هاي آموزش سالمت ( ،)http://aras.behdasht.gov.irبا هدف گردآوري ،ايجاد بانك اطالعاتي
جامع و كامل ،دسته بندي ،ارزيابي و رتبه بندي كليه رسانه هاي آموزش سالمت توليد شده در مراكز و سازمان هاي
وابسته به حوزه بهداشت و درمان كشور راه
اندازي شده است .اين سامانه در نظر دارد،
هر يك از رسانه هاي توليد شده را از نظر

•مطالعه مطالب آموزشی سطح مبتدی یا مقدماتی (بخش اول)
•آزمون مرحله اول و دریافت نتیجه آزمون

محتوا ،ساختار ،اجرا و اثربخشي آن مورد
بررسي قرار داده و بر اساس استانداردهاي
ارزشيابي تدوين شده ارزيابي و در پايان

•مطالعه مطالب آموزشی سطح مبتدی یا مقدماتی (بخش دوم)
•آزمون نهایی و دریافت نتیجه آزمون

رتبه بندي كند.
با استفاده از اين نرم افزار ،رسانه هاي

•دریافت گواهی شرکت در دوره آموزشی

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

گام پنجم

آموزش سالمت و كاركرد و اثربخشي هر
كدام ارزيابي و سپس با يكديگر مقايسه شده و به اين ترتيب ،وضعيت موجود توليد و عرضه اين رسانه ها بررسي و
خال هاي آموزشي در اين زمينه شناسايي مي شود.
همچنين نرم افزار مذكور اين توانايي را دارد كه به تفكيك نوع رسانه ،دانشگاه توليد كننده ،موضوع رسانه و ساير
فاكتورهاي موجود ،از سامانه گزارشگيري نموده و نتايج را مورد استفاده قرار دهد.
كاربران اين سامانه پيش از اجراي برنامه ارزشيابي رسانه هاي مركز خود ،بايد در آزمون اوليه استفاده از اين نرم افزار
شركت و در صورت احراز حد نصاب نمره در آزمون نسبت به ارزشيابي رسانه هاي حوزه مربوط به خود اقدام كنند.
(ضميمه شماره)6
اين سامانه هر يك از رسانههاي توليد شده را در چهار مرحله زير مورد بررسي قرار ميدهد:

 مرحله پيش رسانه
– نيازسنجي
– تعيين اهداف
– شناسايي مخاطب
– انتخاب رسانه مناسب
 مرحله خصوصيات رسانه
– محتوا (دقت ،عدم تناقض ،شفافيت ،مناسبت ،جذابيت ،خالقيت ،مقبوليت)
– ساختار( عنوان ،شناسنامه ،ارايه دهندگان ،روش هاي ارايه).... ،
 مرحله اجرا/توليد
– مستندات توليد و اجراي رسانه
 مرحله ارزيابي /ارزشيابي
مستندات طراحي و اجراي ارزيابي و نتايج حاصل از آن
هر يك از رسانهها بر اساس استانداردهاي ارزشيابي تدوين شده ،ارزيابي و در پايان رتبه بندي ميشوند .همچنرين برا
استفاده از اين نرم افزار رسانههاي آموزش سالمت و كاركرد و اثربخشي هر كدام ارزيابي و سپس با يكديگر مقايسره شرده
و به اين ترتيب ،وضعيت موجود توليد و عرضه اين رسانهها بررسي و خال هاي آموزشي در اين زمينه شناسايي مريشرود.
دانشگاهها /دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظف هستند تمام رسانههراي توليرده شرده در حروزه
سالمت را در اين سامانه ثبت و به صورت فصلي به تفكيك مراحل ارزشيابي كنند .ارزشيابي خارجي نيز در سطح ستاد به
صورت ساالنه انجام ميشود .الزم بهصكر است دسترسي به اين سامانه تا سطح شهرستان امكانپذير است.
 مراحل اجراي برنامه:
 .1برگزاري جلسات كميته ساماندهي رسانه طبق آئيننامه (ضميمه شماره  )5به منظور بررسري رسرانههرا /مرداخالت
آموزشي در حوزه بهداشت توس كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .0برگزاري دوره آموزشي سامانه ارزشيابي رسانههاي آموزش سرالمت برراي كارشناسران آمروزش و ارتقراي سرالمت و
كاركنان بهداشتي توس گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشگاه
 .3ثبت رسانه ها /مداخالت آموزشي در سامانه ارس طبق راهنماي سرامانه ارس توسر كارشناسران آمروزش و ارتقراي
سالمت شهرستان /دانشگاه
 .4ارزشيابي داخلي رسانه ها /مداخالت آموزشي ثبت شده در سامانه مذكور به تفكيك هرر يرك از مراحرل بره صرورت
ماهانه توس گروه آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه

 .7برآورد شاخصهاي درصد رسانه ها /مداخالت آموزشري اسرتاندارد در مرحلره اول الري چهرارم و درصرد رسرانه هرا/
مداخالت آموزشي استاندارد مجموع چهار مرحله به صورت فصلي توس كارشناس آموزش و ارتقاي سرالمت شهرسرتان/
دانشگاه
 .6ثبت و تعيين وضعيت شاخصهاي مذكور در پنل مديريت اطالعرات سرالمت توسر كارشرناس آمروزش و ارتقراي
سالمت شهرستان /دانشگاه
 .5تحليل وضعيت شاخصها توس كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه
 .8طراحي و اجراي مداخالت براي بهبود شاخصها توس كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /دانشگاه

فصل  :3آموزش
تمام نيروهاي درگير در اين طرح قبل از شروع خدمت ،آموزشهاي مورد نياز براي ورود به عرصه خردمت را دريافرت
مي كنند.
فهرست عناوين آموزشي به شرح جدول صيل است:

برآورد زمان آموزش مورد نياز بر اساس عنوان كلي (سرفصل
آموزشي)
عنوان كلي (سرفصل آموزشي)

ساعت آموزش
حضوري

زيج خودمراقبتي

8

پورتال ملي خودمراقبتي

8

راهنماهاي ملي خودمراقبتي خانواده

16

برنامهريزي عملياتي مشاركتي در شوراها

8

برنامهريزي عملياتي مشاركتي در محل كار

8

سامانه ارس

8

نيازسنجي

8

كوريكولوم جامع آموزش سالمت

36

جمع

122

فصل  :4پايش و ارزشیابي
به منظور تضمين كيفيت خدمات ارايه شده در واحدهاي ارائه خدمات سالمت ،استاندارد هاي خدمات و چك
ليستهاي مربوطه براساس بسته خدمت تعريف شده ،تهيه و تدوين گرديد و با امضاي معاونت بهداشت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره 322/11236د مورخ  1394/5/18استاندارد هاي خدمات و چك
ليستهاي مربوطه به دانشگاه /دانشكدههاي علوم پزشكي ارسال گرديد.

 پايش و ارزشيابي برنامه به شرح زير در نظر گرفته شده و الزم به ذكر است توالي انجام پايش در هر
چك ليست مبتني بر هر سطح مشخص شده است:
 -1پايش و ارزشيابي توس مركز بهداشت شهرستان در خصوص:
 بهورز
 كارشناس مراقب سالمت
 ناظر مراكز بهداشتي درماني /سالمت جامعه
 پزشك مراكز بهداشتي درماني /سالمت جامعه
 -0پايش و ارزشيابي توس مركز بهداشت استان يا معاونت بهداشتي در خصوص:
 بهورز
 كارشناس مراقب سالمت
 ناظر مراكز بهداشتي درماني /سالمت جامعه
 پزشك مراكز بهداشتي درماني /سالمت جامعه
 كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت مركز بهداشت شهرستان
 -3پايش و ارزشيابي توس دفتر آموزش و ارتقاي سالمت يا معاونت بهداشت وزارت متبوع در خصوص:


بهورز



كارشناس مراقب سالمت

 ناظر مراكز بهداشتي درماني /سالمت جامعه
 پزشك مراكز بهداشتي درماني /سالمت جامعه



كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت مركز بهداشت شهرستان



مدير گروه /كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت معاونت بهداشت

 فهرست ابزارهاي پايش و ارزشيابي (ضميمه شماره )1
 چك ليست پايش عملكرد مديريتي مدير گروه/كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت حوزه
معاونت بهداشتي دانشكده /دانشگاه علوم پزشكي
 چك ليست پايش عملكرد فني كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت حوزه معاونت بهداشتي دانشكده/
دانشگاه علوم پزشكي
 چك ليست پايش عملكرد مديريتي كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان
 چك ليست پايش عملكرد فني كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان
 چك ليست پايش عملكرد مديريتي پزشك مركز بهداشتي درماني /مركز سالمت جامعه
 چك ليست پايش عملكرد كارشناس مراقب سالمت
 چك ليست پايش عملكرد ناظر مراكز بهداشتي درماني /سالمت جامعه
 چك ليست پايش عملكرد بهورز
 چك ليست پايش عملكرد سفير سالمت
 چك ليست پايش عملكرد گروههاي خوديار
 چك ليست ارزيابي خارجي شوراهاي ارتقاي سالمت
 فرم گزارش دهي گروه خوديار
 فرم تدوين برنامه عملياتي شورا /سازمان
 فرم شماره ( 1ثبت مشخصات سفير سالمت)
 فرم شماره ( 0مشخصات كلي خانوار تحت پوشش سفيران سالمت)
 فرم شماره ( 3بررسي محي هاي حامي سالمت)
 شاخص هاي ارزشيابي
 پنل مديريت اطالعات سالمت :پنل مديريت اطالعات سالمت دفتر آموزش و ارتقاي سالمت با اهداف زير تهيه گرديد:
 ايجاد امكان تحليل سريع شاخص ها متناسب با نيازهاي هر سطح
 بهرهمندي از تجربيات دانشگاههاي موفق
 كمك به طراحي برنامه مداخله اي براي دانشگاههايي كه در شاخصي ،وضعيت نامطلوب دارند

 اصالح تدريجي مقادير و ميزانها و نهايتا دسترسي به اطالعات صحيح
پنل مذكور شامل شاخصهاي متناسب با سه برنامه سواد سالمت ،خودمراقبتي و ارزشيابي رسانههاي آموزش
سالمت در حوزه بهداشت و شناسنامه هر يك از شاخصها ( تعريف شاخصها ،نحوه و تواتر بررسي و )...است .همچنين
شاخصهاي مورد نياز به تفكيك سطوح مديريتي تهيه شده است( .ضميمه شماره )8
 شاخصهاي پنل مديريت اطالعات سالمت دفتر آموزش و ارتقاي سالمت در سه برنامه به شرح زير است:
 برنامه ملي سواد سالمت:
 ميانگين امتياز سواد سالمت
 برنامه ملي خودمراقبتي:
 درصد پوشش برنامه خودمراقبتي سازماني:
 درصد سازمان دولتي حامي سالمت درصد سازمان غير دولتي حامي سالمت درصد مدارس حامي سالمت درصد پوشش برنامه خودمراقبتي اجتماعي
 درصد پوشش برنامه خودمراقبتي فردي
 درصد پوشش برنامه خودياري
 برنامه ملي ارس
 درصد رسانهها  /مداخالت آموزشي استاندارد:
 درصد رسانه ها /مداخالت آموزشي استاندارد در مرحله اول درصد رسانه ها /مداخالت آموزشي استاندارد در مرحله دوم درصد رسانه ها /مداخالت آموزشي استاندارد در مرحله سوم درصد رسانه ها /مداخالت آموزشي استاندارد در مرحله چهارم درصد مداخالت اجتماع محور مبتني بر نيازسنجي
 انتظارات
 ثبت مقادير شاخصها در جداول مربوطه به تفكيك سطوح مديريتي
 نصب پنل در برد محل كار
 رنگ آميزي شاخصها توس كارشناس مسوول به منظور تعيين وضعيت شاخصها

 تحليل شاخصهاي پنل


طراحي مداخله براي بهبود شاخصيها

فصل  :5شرح وظايف

 شرح وظايف در سطح معاونت بهداشتي
 برنامهريزي عملياتي براي اجراي ساالنه برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 برنامهريزي برقراري ارتباط استراتژيك براي سالمت (تحليل وضعيت موجود ،دستهبندي مخاطبين ،تعيين اهداف،
تعيين استراتژي مناسب ،تدوين خالصه پيام ،تعيين كانالهاي مناسب ،تدابير مديريتي و ارزيابي)
 برنامهريزي آموزش همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك
 اقدام براي جلب حمايت (شامل مكاتبات ،جلسه ،تفاهمنامه ،عقد قرارداد ،هماهنگي درون و برون بخش،
اطالعرسان ي همگاني و  ) ...به منظور اجراي برنامه خودمراقبتي فردي ،سازماني ،اجتماعي و خودياري در سطح
دانشگاه
 شركت در دورههاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخالت آموزش سالمت
 توانمندسازي كارشناسان آموزش سالمت تحت پوشش و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي
خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 پشتيباني خدمات كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت تحت پوشش (شامل تامين بودجه مورد نياز ،تهيه و توزيع
ابزارهاي خودمراقبتي) براي اجراي برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه
 ارزشيابي عملكرد سازمانها و شوراهاي حامي سالمت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي
سازماني /شوراها ساالنه
 برگزاري جلسات دو ماهانه با كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت تحت پوشش
 بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول پيش بيني شده
 برنامهريزي براي اجراي كمپين آموزشي
 مديريت سامانه ارس (مديريت شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هر يك از چهار مرحله پيش رسانه/
مداخله ،پيش آزمون ،اجرا و ارزشيابي و نظارت بر رسانه ها و مداخالت ثبت شده توس
 تشكيل كميته ساماندهي رسانه
 نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي

شهرستانهاي تابعه)

 ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح دانشگاه (بررسي شاخصهاي برنامه طبق پنل
مديريت اطالعات سالمت)
 ارزيابي عملكرد كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت تحت پوشش
 مستندسازي اقدامات انجام شده شماره  1تا 17
 اجراي برنامههاي ابالغ شده از سطوح باالتر
 شرح وظايف در سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان
.1

برنامه ريزي عملياتي (شامل نيازسنجي ،تعيين اهداف و استراتژي) براي اجراي ساالنه برنامه ملي خودمراقبتي

براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي ،سازماني ،اجتماعي و گروههاي خوديار در سطح شهرستان
.0

برنامهريزي براي برقراري ارتباط استراتژيك براي سالمت

.3

برنامه ريزي براي آموزش سالمت همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك

.4

اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فردي ،سازماني،

اجتماعي و گروه خوديار در منطقه تحت پوشش (مكاتبات ،جلسه ،آموزش همگاني و  )...در سطح شهرستان
.7

شركت در دورههاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخالت آموزش سالمت

.6

توانمندسازي كارشناسان مراقب سالمت خانواده و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي

خودمراقبتي در سطح شهرستان
.5

خدمات پشتيباني براي اجراي برنامه ملي خودمراقبتي (شامل تامين و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي) در سطح

شهرستان
.8

نظارت بر آموزشهاي سفير سالمت

.9

برگزاري جلسات ماهانه با كارشناسان مراقب سالمت خانواده تحت پوشش

 .12اقدام براي توسعه خودمراقبتي سازماني (شامل برگزاري دورههاي آموزشي حضوري ،هماهنگي براي برگزاري
دورههاي آموزشي آنالين براي اعضاي شوراي ارتقاي سالمت ،ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان
 .11اقدام براي توسعه خودمراقبتي اجتماعي (شامل برگزاري دورههاي آموزشي حضوري ،هماهنگي براي برگزاري
دورههاي آموزشي آنالين ،ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان
 .10ارزشيابي عملكرد سازمان ها و شوراهاي حامي سالمت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي
سازماني /شوراها ساالنه
 .13مديريت فعاليت گروههاي خوديار منطقه تحت پوشش (شامل تامين و توزيع بستههاي آموزشي ،تكميل فرم
شماره  0سفير سالمت در پرونده خانوار ،تكميل چك ليست ارزيابي گروه خوديار به صورت فصلي)
 .14نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي

 .17ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح شهرستان (بررسي شاخصهاي برنامه طبق
پنل مديريت اطالعات سالمت)
 .16ارزيابي عملكرد مراكز تابعه
 .15مديريت سامانه ارس (شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسانه /مداخله،
پيش آزمون ،اجرا و ارزشيابي)
 .18بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول برنامهريزي
 .19تشكيل كميته ساماندهي رسانه
 .02مشاركت در اجراي كمپينهاي آموزشي ابالغ شده
 .01مستندسازي اقدامات انجام شده شماره  1تا02
 .00اجراي برنامههاي ابالغ شده از سطوح باالتر
 شرح وظايف در سطح مراكز بهداشتي درماني /سالمت جامعه
 .1تدوين ،اجرا و نصب برنامه آموزش همگاني منطبق با نيازسنجي و برنامههاي آموزشي ابالغ شده
 .0نصب برنامه زمانبندي پايش از پايگاه بهداشتي/خانههاي بهداشت تحت پوشش
 .3پايش پايگاه بهداشتي/خانههاي بهداشت تحت پوشش طبق برنامه زمانبندي شده
 .4تكميل چك ليست برنامههاي آموزش و ارتقاي سالمت در بازديد از پايگاه بهداشتي/خانههاي بهداشت تحت
پوشش
 .7ارسال پسخوراند از پايش برنامههاي آموزش و ارتقاي سالمت به كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت
شهرستان
 .6تحليل نتايج پايش پايگاه بهداشتي/خانهها و برنامهريزي براي بهبود و حفظ عملكرد پايگاه و خانه بهداشت مبتني
بر تحليل پايش
 .5ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح مركز بهداشتي درماني /سالمت جامعه (بررسي
شاخصهاي برنامه طبق پنل مديريت اطالعات سالمت)
 شرح وظايف در سطح خانه /پايگاه بهداشت
.1

همكاري در برگزاري كمپين برنامه ملي خودمراقبتي فردي ،سازماني ،اجتماعي و خودياري در منطقه تحت

پوشش
.0

شركت در دوره هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي (شامل زيج خودمراقبتي ،راهنماهاي ملي خودمراقبتي

خانواده ،پورتال ملي خودمراقبتي ،برنامهريزي عملياتي مشاركتي در شوراها و محل كار به طور ساالنه)

.3

بررسي خانوارهاي تحت پوشش از نظر داشتن فرد واجد شراي

سفير سالمت (يك نفر در هر خانوار) و ثبت

اطالعات آنها در پرونده خانوار (فرم شماره  1و )0
.4

شناسايي خانوارهايي فاقد فرد واجد شراي

براي سفير سالمت و برقراري ارتباط با آنها براي تعيين سفير

سالمت افتخاري
.7

تشكيل بانك اطالعاتي از سفيران سالمت

.6

تربيت سفيران سالمت از طريق نيازسنجي آموزشي ،برگزاري دورههاي آموزش حضوري/آنالين براي سفيران

سالمت
.5

توزيع بستههاي آموزشي سفيران سالمت تحت پوشش

.8

بررسي وضعيت فعاليت سفيران سالمت در ارتقاي سالمت فردي ،خانوادگي ،اجتماعي (فرم شماره  ،1چك

ليست عملكرد سفيران سالمت)
.9

نظارت بر اطالعات ثبت شده در پرونده خودمراقبتي سفيران سالمت

 .12برنامهريزي براي توسعه سازمانهاي حامي سالمت (خودمراقبتي سازماني) در منطقه تحت پوشش (برنامهريزي
شامل شناسايي سازمانها /ارگانها ،كمك در تشكيل شوراي ارتقاي سالمت ،هماهنگي و همكاري در برگزاري
دورههاي آموزشي حضوري  /آنالين است)
 .11برنامهريزي براي توسعه شوراهاي شهري ،روستايي و شوراياريهاي محلي حامي سالمت (خودمراقبتي
اجتماعي) در منطقه تحت پوشش (برنامهريزي شامل شناسايي شوراها ،هماهنگي و همكاري در برگزاري دورههاي
آموزشي حضوري  /آنالين است)
 .10نظارت بر اطالعات ثبت شده در پورتال خودمراقبتي سازماني و اجتماعي منطقه تحت پوشش
 .13برنامهريزي تشكيل گروههاي خوديار در خانوارهاي تحت پوشش (شامل تكميل فرم شماره  0و  ،7برگزاري
جلسه توجيهي براي اعضاي گروههاي خوديار ،ارائه دستورالعمل تشكيل گروه خوديار به اعضا ،همكاري در برگزاري
دورههاي آموزشي حضوري /آنالين ،توزيع بستههاي آموزشي است ،تكميل چك ليست ارزيابي گروه خوديار به
صورت فصلي)
 .14مستندسازي و ثبت اطالعات كليه اقدامات شماره  1تا ( 13فرم شماره 1الي  3و  ،7چكليست گروههاي
خوديار ،چك ليست عملكرد سفيران سالمت)
 .17ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح خانه /پايگاه بهداشت (ثبت ،تحليل
شاخصهاي برنامه طبق پنل مديريت اطالعات سالمت و مداخله براي بهبود شاخصها)
 .16اجراي برنامههاي ابالغ شده از سطوح باالتر
 شرح وظايف سفيران سالمت

 .1گذراندن دورههاي آموزشي راهنماهاي ملي خودمراقبتي ،زيج خودمراقبتي ،پورتال خودمراقبتي و ساير
بستههاي آموزشي مورد نياز
 .0تكميل زيج خودمراقبتي براي ارزيابي سبك زندگي خود و اعضاي خانواده و برنامهريزي فردي براي خودمراقبتي
 .3گذراندن دورههاي آموزشي بيماري هاي مزمن براي خود و اعضاي خانواده (برحسب اطالعات پرونده سالمت
خانوار)
 .4انتقال آموزشها ي خودمراقبتي (كسب شده از سوي كارشناس مراقب سالمت /پورتال ملي خودمراقبتي) به
اعضاي خانواده
 .7كنترل ناخوشيهاي جزيي و بيماريهاي مزمن خود و اعضاي خانواده
 .6مشاركت داوطلبانه در فعاليتهاي بهداشتي گروهي و جمعي
 .5عضويت در گروه/گروههاي خوديار ،تشكلهاي مردمي حامي سالمت و شوراهاي محلي ،استانداري و فرمانداري
 .8ايفاي نقش بهعنوان سفير سالمت افتخاري ،براي خانوارهايي كه سفير سالمت ندارند
 .9تكميل پرونده خودمراقبتي خود و خانواده در پورتال ملي خودمراقبتي

