
   

شت وزارت  زپشكي آموزش و ردمان بهدا
 رجائي شهيد رعوق و قلب ردماني و آموزشي،تحقيقاتي مركز

 

 

 

 

 

 

 :سياست و بيانيه

 منابع و ضروري نيازهاي تأمين خدمات، به جامعه حادآ دسترسي پيشرفته، هاي فناوري انتقال هاي زمينه در همکاريها توسعه 

  مالي

 فراگير بصورت آن ترويج و مرکز در ارائه قابل خدمات کليه براي استاندارد پوشش افزايش 

 :رعايت با مقررات و اجرايي هاي سياست قوانين، همه در سالم انسان و جانبه همه سالمت رويکرد تحقق 

 اسالمي -ايراني زندگي سبک بر مبتني درمان بر پيشگيري اولويت. 

 علمي معتبر شواهد بر مبتني جامعه افراد کننده تهديد هاي آلودگي و مخاطرات کاهش 

 نظام کلي هاي سياست صحيح اجراي و بيماران حقوق از قانونمند صيانت براي ارزيابي و نظارت پايش، هاي نظام تکميل و اصالح 

 .سالمت

 اطالع پاسخگويي، بر تأکيد و عدالت محوريت با سالمت يکپارچه و جامع هاي مراقبت و خدمات ايمني و کيفيت بهبود و افزايش 

 . وري بهره و کارآيي اثربخشي، شفاف، رساني

 استانداردها تعيين و باليني حاکميت نظام ترويج و استقرار با عروقي و قلبي هاي مراقبت و خدمات ايمني و کيفيت افزايش 

 هاي فناوري ارزيابي سالمت، هاي مراقبت در علمي شواهد بر مبتني اقدام و گيري تصميم ترويج طريق از ارجاع برنظام منطبق

 مرکز آموزشي نظام در ها آن ادغام و پيشگيري و سالمت ارتقاء خدمات اولويت با بندي سطح نظام استقرار سالمت،

 : کاربرد دامنه

 واحدها و ها بخش کليه

 

 : پاسخگو فرد
 ي همگان آموزش مسئول

  و روش:  عنوان خط مشي

 مارانيمشاركت در پيشگيري وارتقاء سالمت در حيطه ب

 1/9/99تاريخ تصويب و ابالغ :  3شماره ويرايش :  PPM 29-01  کد خط مشي:

 33/8/99تاريخ آخرين ويرايش:  3تعداد صفحه ها :  آموزش سالمت حوزه توليد: 

 33/8/99تاريخ بازبيني بعدي:  مسئول آموزش همگاني /سوپروايزر آموزش سالمت هدايت کننده:  



   

 شيوه انجام کار: 
 

 مسئول انجام ) در سطح جامعه(شيوه انجام کار رديف

1 
 يآن به رسانه ها يت و معرفيآنها در وب سا يارذبه زبان ساده و بارگ يه مطالب آموزشيته

  يريشگيدر دپارتمان پ ياستفاده در آموزش همگان يبرا يجمع
 يمسئول آموزش همگان

2 

 يبرنامه ها يو اجرا يمدارس در مرکز و هماهنگ آموزانبه دانش ل کارگروه آموزش يتشک

فشارخون و  يقلب، روز جهان يدر مدارس تهران )هفته سالمت، روز جهان يمناسبت يآموزش

).... 

يمسئول آموزش همگان  

3 

برگزاري جلسات در مرکز با توجه به شعار مربوطه )هفته سالمت، روز جهاني قلب، روز 

جهت پيگيري انجام امور و هماهنگي با واحدهاي مختلف )تدارکات، جهاني فشارخون و ....( 

خدمات، واحد پرستاري مرکز و ..، مدارس، شهرداري و ....(، اجراي برنامه )کنترل قند و 

فشارخون مراجعين( در پارك هاي هماهنگ شده با شهرداري، برگزاري مسابقات آموزشي 

 ئز در مناسبت هاي مربوطهبراي مراجعين حين اجراي برنامه و اهداي جوا

 -مسئول آموزش همگاني

 مسئول آموزش به بيمار

4 
و  يبا شهردار يدر همکار يسالمت ين هايکمپ يبا برگزار يوه سالم زندگيش يفرهنگ ساز

 فشارخون و ....(  يقلب، روز جهان يمختلف )هفته سالمت، روز جهان ي... در مناسبت ها

يمسئول آموزش همگان  

5 
اقدامات فوق در جهت  يپوشش خبر يبرا يجمع يها و رسانه ها يبا خبرگزار يهماهنگ

 "برنامه قلب سالم مرکز" ياست هاياشاعه س

يمسئول آموزش همگان  

يمسئول آموزش همگان (يزيب برنامه قلب سالم مرکز)در سطح برنامه ريه و تصويارا (1 6  

7 
ران)در سطح يارتقادهنده سالمت ا يمارستانهايرخانه بياقدامات دب يفيوک يتوسعه کم (1

 (يزيبرنامه ر

يمسئول آموزش همگان  

 مسئول انجام ) در سطح بيماران و اعضاء خانواده(شيوه انجام کار رديف

 انجام نيازسنجي آموزشي از بيماران  1
رابطين آموزش سالمت 

 بخش ها

 مسئول آموزش به بيمار  اليز نيازهاي آموزشي بيماران و تعيين الويت هاي آموزشي آنهاآن 2

 مدير پرستاري ابالغ الويت هاي آموزشي به سرپرستاران جهت اطالع پرستاران 3

 سوپروايزر آموزش تهيه محتواي آموزشي آموزش به بيمار  4

5 
) هنگام پذيرش، حين بستري ،هنگام آموزش به بيماران در مورد نيازهاي آموزشي بيماران

 ترخيص(

 پرستاران

 آموزش هاي ارائه شده به بيماران ارزيابي 6

 -رابطين آموزش سالمت

سوپروايزر  -سرپرستاران

 آموزش سالمت

7 
تعيين و ارائه نقاط ضعف و اقدام اصالحي مورد نياز در صورت لزوم در جلسات رابطين 

 آموزش سالمت

 سوپروايزر آموزش سالمت

8 
در اختيار قراردان مطالب و محتواي آموزشي مرتبط با بيماري و عوامل خطر درکلينيک 

 سالمت 

 مسئول آموزش همگاني

9 
آموزش درباره لزوم پيگيري درمان و مراقبت طوالني مدت در صورت لزوم درکلينيک 

 سالمت 

 مسئول آموزش همگاني



   

 مسئول آموزش همگاني آشپزي سالم و ....  در کلينيک سالمتايجاد کالس و کارگاه  آموزشي شيوه سالم زندگي و  11

 مسئول آموزش همگاني دعوت از اعضاي خانواده بيماران براي مراجعه به کلينيک سالمت در صورت امکان 11

12 
در اختيار قراردان مطالب و محتواي آموزشي مرتبط با عوامل خطر بيماري هاي قلبي و 

 توصيه شده متناسب با سن و جنس درکلينيک سالمت عروقي و پيشگيري هاي باليني

 مسئول آموزش همگاني

 

 :کنندگان تهيه سمت و نام

 يهمگان آموزش مسئول -پژوه کين اکبر دکتر

 بيمار به آموزش مسئول-پرست خالق شيوا دکتر

 

 :الزم ملزومات و امکانات

 يآموزش مطالب -

 يآموزش يفضا-

 يآموزش کمک ليوسا-

 تيسا وب-

 يآموزش موالژ-

 

 

 مراجع:
بيمارستاني تجارب 

 

 

 

 

 

 

 نام و امضاء سرپرست تهيه كنندگان
 پژوه نيک اكبر دكتر: همگاني آموزش مسئول

  

 نام و امضاء تاييد كننده
 ي  ملک ديمج دكتر: پژوهش معاون

 مهر و امضاء دفتر بهبود كيفيت
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ كننده نام و امضاء
 فريدون نوحيرئيس مركز:دكتر 

 


