
   

  ارتقاي سالمتآموزش و دفتر برنامه هاي جدید

  )منطبق بر اسناد باالدستی و برنامه هاي ارایه شده توسط وزیر محترم بهداشت  به مجلس شوراي اسالمی(
  

  :نظام جامع توانمندسازي مردم  براي خودمراقبتیاستقرار  )1
  مردم براي خودمراقبتی بازنگري نظام جامع توانمندسازي -

ــالمت   - ــیم سـ ــازي در تـ ــتی و  ظرفیـــت سـ ــنل بهداشـ ــور پرسـ ــراي  کشـ ــازي  بـ ــدمات توانمندسـ ــه خـ ارایـ
  مراجعان

  هنماي ملی خودمراقبتی براي مردمتدوین را  -

ــودمراقبتی    - ــراي خـ ــردم بـ ــازي مـ ــداخالت توانمندسـ ــراي مـ ــالت، اجـ ــهرها   در محـ ــا و شـ ــتا هـ در  روسـ
  خصوصی و خیریهسطوح مختلف ارایه خدمات بهداشتی درمانی  دولتی، 

ــار     - ــاي خودیـ ــروه هـ ــت از گـ ــاي حمایـ ــاه هـ ــکیل پایگـ ــالمت  تشـ ــاي سـ ــراي ارتقـ ــردم بـ ــز مـ در مراکـ
  ...، خانه هاي سالمت، مساجد، فرهنگسراها، باشگاه هاي ورزشی، بهداشتی درمانی کشور

دانشــگاه هــاي علــوم پزشـــکی    شــیابی خــارجی مــداخالت توانمندســازي مــردم بـــراي خــودمراقبتی       ارز -
  کشور

  خودمراقبتیملی راه اندازي پورتال  -

  

   :نظام جامع آموزش بیماراستقرار  )2
  بازنگري نظام جامع آموزش بیمار -

بـــراي ارایـــه خـــدمات آمـــوزش بیمـــار و کشـــور ظرفیـــت ســـازي در تـــیم ســـالمت و پرســـنل بهداشـــتی  -
  تشکیل گروه هاي خودیار

  براي بیماري هاي مزمن، شایع و خاص بیمار  آموزشاستاندارد تدوین بسته هاي  -

ــار   - ــوزش بیمـ ــداخالت آمـ ــراي مـ ــه      اجـ ــف ارایـ ــطوح مختلـ ــتري در سـ ــرپایی و بسـ ــاران سـ ــراي بیمـ بـ
  دولتی، خصوصی و خیریه بهداشتی درمانی  خدمات

  تشکیل پایگاه هاي حمایت از گروه هاي خودیار بیماران در مراکز بهداشتی درمانی کشور -
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  مداخالت آموزش بیمار دانشگاه هاي علوم پزشکی کشورارزشیابی خارجی  -

  آموزش بیمارملی راه اندازي پورتال  -

  

  :در محل کار نظام جامع ارتقاي سالمتاستقرار )3
  در محل کار نظام جامع ارتقاي سالمتبازنگري  -

در  ســالمتارتقــاي بــراي ارایــه خــدمات    کشــور ظرفیــت ســازي در تــیم ســالمت و پرســنل بهداشــتی      -
  محل کار

   کارکنان سالمت ارتقايبسته هاي آموزشی  تدوین  -

  در محل کار  سالمتارتقاي اجراي مداخالت   -

  در محل کار دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور سالمت ارتقاي ارزشیابی خارجی مداخالت   -

  در محل کار سالمتارتقاي  ملی راه اندازي پورتال -

  

  :سالمت در مدارسنظام جامع آموزش استقرار )4
  بازنگري کوریکولوم جامع آموزش سالمت در مدارس از پیش دبستان تا پایان دبیرستان -

ــیم ســالمت و پرســنل بهداشــتی       - ــت ســازي در ت ــراي ارایــه خــدمات آمــوزش ســالمت در     کشــور ظرفی ب
  مدارس 

رشـــد و  احـــلدوین کتـــب درســـی آمـــوزش ســـالمت در مـــدارس بـــه تفکیـــک مقطـــع تحصـــیلی و مرتـــ -
  مل دانش آموزانتکا

ــران و      - ــان، دبیـ ــراي معلمـ ــدارس بـ ــالمت در مـ ــوزش سـ ــی آمـ ــدریس کتـــب درسـ ــاي تـ ــدوین راهنمـ تـ
  مربیان بهداشت مدارس

ــالمت در       - ــوزش سـ ــی آمـ ــب درسـ ــدریس کتـ ــراي تـ ــور بـ ــران کشـ ــان و دبیـ ــازي در معلمـ ــت سـ ظرفیـ
  مدارس 

زنـــدگی ســـالم، بـــراي تـــرویج ســـبک وق برنامـــه آمـــوزش ســـالمت در مـــدارس اجـــراي مـــداخالت فـــ  -
  براي والدین و دانش آموزان ایمن و  عاري از خطر

  آموزش سالمت در مدارسملی راه اندازي پورتال  -   

  

  : ارتقاي فرهنگ سالمت)5
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بــراي اقشــار مختلــف    ، ایمــن و عــاري از خطــر  ي ســبک زنــدگی ســالم  هــا راهنمــا مجموعــه تــدوین  -
  )گروهاي سنی، جنسی، موقعیتی(مردم

ــدگی           - ــبک زن ــرویج س ــر و ت ــل خط ــاهش عوام ــراي ک ــانه اي ب ــد رس ــی چن ــاي آموزش ــین ه ــراي کمپ اج
  در کشور سالم، ایمن و عاري از خطر

ظرفیـــت ســـازي در رســـانه هـــاي ارتبـــاط جمعـــی کشـــور در زمینـــه توســـعه ارتبـــاط اســـتراتژیک بـــراي   -
  ارتقاي عادالنه سالمت

ــرا      - ــاخر ب ــونی ف ــاي  تلویزی ــریال ه ــد س ــارکت در تولی ــدگی   مش ــبک زن ــازي س ــه س ــن  ي نهادین ــالم، ایم س
  در جامعه  و عاري از خطر

ــینمایی   - ــار سـ ــاالنه آثـ ــی  سـ ــزینش و  معرفـ ــونی، گـ ــویی ،تلویزیـ ــاتی  ،رادیـ ــال  ،مطبوعـ ــوب و دیژیتـ مکتـ
  سالم، ایمن و عاري از خطرشور در زمینه آموزش  سبک زندگی برتر ک

و پایگـــاه هـــاي اطـــالع رســـانی نشـــریات   ،یرادیـــو و تلویزیـــونملـــی و اســـتانی شـــبکه هـــاي از حمایـــت  -
   سالم، ایمن و عاري از خطربرتر فعال درآموزش سبک زندگی 

حمایــت از الگوهــاي مشــارکتی تـــرویج ســبک زنــدگی ســالم، ایمـــن و عــاري از خطــر نظیــر جوامـــع           -
ــالمت،     ــروج س ــدارس م ــن، م ــالم،   ایم ــار س ــاي ک ــل ه ــالم،     مح ــارك س ــالم، پ ــراي س ــالم،  فرهنگس ــه س  محل

  ...دانشگاه سالم، پادگان سالم،  روستاي سالم، شهر سالم، بیمارستان هاي مروج سالمت، 

  سالم، ایمن و عاري از خطرراه اندازي پورتال ملی سبک زندگی  -

  

  :توسعه آموزش سالمت متکی بر شواهد)6
  شتی کشورتدوین کوریکولوم جامع آموزش سالمت براي تیم سالمت و پرسنل بهدا -

ــکیل ک - ــوزش و          تش ــی آم ــرد تخصص ــور اعضــاي ب ــا حض ــور ب ــالمت کش ــاي س ــوزش و ارتق ــی آم ــه علم میت
ــی            ــاي آموزش ــتراتژي ه ــین اس ــراي تعی ــتی ب ــوزه معاونــت بهداش ــاتر ح ــل دف ــدیران ک ــالمت، م ــاي س ارتق
ــه     ــاي عادالنـ ــتی بـــراي ارتقـ ــوزه معاونـــت بهداشـ ــایل مختلـــف پـــیش روي حـ ــربخش در مسـ ــایی اثـ و ارتقـ

  سالمت در کشور

ــور       - ــتی کش ــنل بهداش ــالمت و پرس ــیم س ــت ســازي در ت ــرايظرفی ــر       ب ــی ب ــالمت متک ــوزش س ــعه آم توس
  دانشگاه هاي علوم پزشکی کشورو دفاتر حوزه معاونت بهداشتیدر   شواهد

ارزشــیابی خـــارجی ســـاالنه مـــداخالت و رســانه هـــاي آمـــوزش ســـالمت دانشــگاه هـــاي علـــوم پزشـــکی     -
  ورو دفاتر حوزه معاونت بهداشتی کش

ــزینش و  معرفــی  ســاالنه رســانه هــاي برتــر آمــوزش ســالمت دانشــگاه هــاي علــوم پزشــکی کشــورو             - گ
  دفاتر حوزه معاونت بهداشتی
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دانشـــگاه هـــاي علـــوم رنکینـــگ رســـانه هـــا و مـــداخالت آمـــوزش ســـالمت  ملـــی راه انـــدازي پورتـــال  -
  پزشکی کشورو دفاتر حوزه معاونت بهداشتی 

  

  :سالمت ارتقايتوسعه مشارکت مردمی براي )7
   سالمت ارتقايبراي  مشارکت مردمیراهنماي  تدوین-

شـــوراهاي  بـــراي توســعه مشـــارکت مــوثر  کشــور  ظرفیــت ســازي در تـــیم ســالمت و پرســـنل بهداشــتی      -
  در ارتقاي عادالنه سالمت شوراهاي اسالمی روستا و شهر  محلی،

ســـازمان هـــاي غیردولتـــی و تشـــکل هـــاي ، ظرفیـــت ســـازي در شـــوراهاي محلـــی  و روســـتایی و شـــهري -
  ارتقاي عادالنه سالمت برنامه ریزي براي موثر در براي ....مردمی، اصناف و 

راه انـــدازي پایگـــاه هـــاي مشـــارکت مردمـــی در دانشـــگاه هـــاي علـــوم پزشـــکی و خـــدمات بهداشـــتی     -
   سالمتارتقاي عادالنه  براي تضمین مشارکت موثر مردم در برنامه ریزي براي درمانی کشور

ــا حضـــور نماینـــدگان   - طبـــق شـــوراها راه انـــدازي شـــوراي ملـــی مشـــارکت مردمـــی وزارت بهداشـــت بـ
  طرح دبیرخانه شوراي سیاستگذاري سالمت وزارت بهداشت

ــورتی ملــی و اســتانی، شــوراهاي             - ــردم نهــاد، شــوراهاي مش ــه تشــکل هــاي م ــب حمایــت همــه جانب جل
  اي اسالمی براي ارتقاي عادالنه سالمت اسالمی شهرو روستا و مجلس شور

ارزشـــیابی خـــارجی ســـاالنه مـــداخالت مشـــارکتی دانشـــگاه هـــاي علـــوم پزشـــکی و خـــدمات بهداشـــتی    -
  درمانی کشور

   سالمت ارتقاي مشارکت مردمی براي ملی راه اندازي پورتال  -
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