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  معاون محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...

  برنامه شيوه زندگي سالم در دوره سالمنديموضوع: 

  با سالم

با توجه به جمع  17/11/94د  مورخ19080/302و 1/10/94د  مورخ15942/302احتراما،پيرو نامه هاي شماره  

ندگي سالم در دوره سالمندي موارد ذيل به منظور بهبود اجراي  بندي نظرات كارشناسي در خصوص برنامه شيوه ز

  برنامه ارسال مي گردد: 

سال در نظر گرفته شود.  70تا  60در آموزش هاي دسته جمعي بصورت كالس آموزشي، گروه هدف سالمندان - 1

ش چهره به چهره بديهي است سالمندان مسن تر در صورت تمايل مي توانند در كالس شركت نمايند. همچنين آموز

 براي تمام سالمندان و بر حسب نياز آنان باشد. 

جلدي شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي و مباحث آموزشي مرتبط با بسته  4موضوع آموزش مباحث مجموعه  - 2

مراقبت هاي ادغام يافته سالمندان در نظر گرفته شود. لزومي به يكسان بودن موضوع آموزش براي تمام مراكز 

تعيين اولويت و انتخاب موضوع به برنامه هاي كشوري و برنامه عملياتي هر  يطي يك دانشگاه نيست. بديهي استمح

 دانشگاه كه شامل فعاليت هاي جاري و مداخله اي است بستگي دارد.

 دقيقه با توجه به تحمل و استقبال سالمندان در نظر 90دقيقه و حداكثر  30مدت زمان كالس آموزشي حداقل - 3

 گرفته شود. 

در خصوص تعداد جلسات آموزشي، با توجه به پراكندگي نظرات كه دقيقا نشان دهنده تفاوت منابع، نيروي انساني - 4

فعال بودن مركز از نظر  جلسه در طول سال باشد. 4، حداقل و اولويت بودن برنامه در دانشگاه هاي مختلف است

مانبندي ثابت در طول سال و اجراي مستمر برنامه است كه شاخص برگزاري كالس آموزشي بر اساس داشتن برنامه ز
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 دسترسي را تعيين مي كند. 

در خصوص نحوه ثبت و گزارش دهي نيازي به تكميل شناسنامه كالس نيست و ثبت موضوع  آموزش،  تعداد - 5

 گاه كافي است.  شركت كنندگان و تاريخ برگزاري جلسه مطابق با فرم موجود گزارش جلسات آموزشي در هر دانش

كارگاه كشوري شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي در اولين فرصت سال آينده، حتي المكان با افزودن مباحث - 6

 درخواستي در نظرسنجي برگزار خواهد شد.  

 هماهنگي هاي برون سازماني و توليد رسانه هاي آموزشي جزو اقدامات آينده اداره سالمت سالمندان خواهد بود. - 7

 شاخص هاي برنامه - 8

شاخص دسترسي به جلسات آموزش گروهي = درصد مراكز محيطي(خانه بهداشت، پايگاه و مركز بهداشتي  •

  برنامه مستمر آموزشي دارند. درماني) كه

جلسه آموزشي طي يكسال  4ساله كه حداقل در  70تا  60شاخص آموزش سالمند = درصد سالمندان  •

  شركت كرده اند. 

از آمار جاري نظام شبكه براحتي قابل جمع آوري است. شاخص هاي دقيق تر در سطح برونداد  شاخص هاي فوق

)Out Put) تغيير ،(Effect(  ) و پيامدOut Come(  .بر حسب برنامه عملياتي به عهده دانشگاه است  

  موفق و پيروز باشيد.با عنايت به موارد پيشگفت ،اميد است در راستاي ارتقاي سالمت گروه سني مذكور بيش از پيش 

 

 

  


