
 

                                      

 

 

 

 

 

 6931 تهفته سالم همزمان با 

 تهیه و میظنت گزارش: گروه آموزش و ارتقاء سالمت   

 پیشگیری و مبارزه با بیماریها گروه  



 
 برگزاری جلسات و طرح موضوع ایراپن در کمیته اجرایی طرح تحول 

اجدرام برنامده هدام    با قرار گرفتن در آستانه هفته سالمت و اعالم مرکز مدیرررت بمااررادام مواوندت بایا دتن مبردن بدر       

طدن برگدزارم جاتدابن برنامده رردزم جادت        ن دراردن خودو    برگزارم ناارشگاهاارمربوط به خطرسرجن سالمت و 

 اجرام هرچه باتر ارن برنامه انجام پذررفت. 

ضوع ارراپن در کامته اجرارن طرح بحول با حضور مواونت بایا تن، میرران گروهاام ستاد اسدتان و  هاچرمن با طرح مو

مرکز خیمات جامع سدالمت سدطش  دار و روسدتا مودوق و م درر        01میرران مرکز بایا ت  ارستان ،  اجرام آن در 

 گردری مرابب ابالغ گردد.

 

  

 

  



 خطرسنجی در نمازجمعه در آغازین روز از هفته سالمتبرپایی غرفه های سنجش سالمت و نمایشگاه 

رراسدت محتدرم دانشدگاه عادوم     با بوجه به آغاز هفته سالمت از جاوه اول اردرباشت ماه و برنامه رردزم جادت سداررانن    

ارزردابن سدالمت نادازگزاران    پز کن در ساران قبل از خطبه ها م نااز جاوه با اسدت رار غرفده هدام سدرجم سدالمت و      

در موان پرداخته و در حا مه غرفه ها اقیام به برپارن ناارشگاهن از باباوهام خطرسرجن سالمت نادود کده مدورد    حاضر 

 است بال عاوم قرار گرفت.

 

 

 

 

  



  



 مرحله خطرسنجی سالمت ویژه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی 4انجام 

با هاداهرگن بوادل آمدیه بدا بودیادم از مدراقبمن سدالمت و        

آزمارشگاهاام مراکز خیمات جامع سدالمت بوسدم مرکدز    

مرحاه خطرسرجن سدکته هدام میدزم،     4بایا ت  ارستان 

قابن و  سرطاناا ورژه سدتاد پرسدرل دانشدگاه عادوم پز دکن،      

مواونددت غددذا و دارو، مواونددت بایا ددتن و مرکددز بایا ددت 

 هفته سالمت به مرحاه اجرا درآمی.   ارستان در طول

ارددن برنامدده طبددم برنامدده زمانبرددیم و هددر مرحادده در دو روز  

متوالن اجرا گردری به ارن صورت که با اطدالع رسدانن قبادن    

جات مراجوه هاکاران و بوممن مکانن مراسب جادت انجدام   

خطرسددرجن و بشددکمل پرونددیه الکترونمددس جاددت پرسددرل،   

هااهرگن الزم با میرررت نزدرکتررن مرکدز خدیمات جدامع    

مکاناام مذکور بوال آمدی. مدراقبمن سدالمت در     سالمت به

روز اول ضددان اسددت رار در محددل، ضددان بشددکمل پرونددیه   

الکترونمکن سالمت به  ارزردابن سدالمت پرسدرل پرداختده و     

مربوط به ضان سرجم قی، وزن، دور کار، بکامل فرماام 

برنامدده ارددراپن پرداختدده و پددئ از ارا دده بوصددمه هددام الزم،   

م آزمدارم خدون آموز داام الزم    درخوو   درارم انجدا  

انجام  ی. در روز دوم با هاکارم امور آزمارشگاهاا ، ناونه 

گمرم از افراد واجی  رارطن که مورد ارزردابن قدرار گرفتده    

بودنددی انجددام و نتدداری آزمارشددات پددئ از دره در پرونددیه   

الکترونمددس جاددت استحضددار هاکدداران بدده ارشددان عددودت  

 گردری. 

نفدر از پرسدرل در اردن برنامده      021از  الزم به ذکر است بمم

 مشارکت ناودنی. 

  

  



  



 برگزاری نمایشگاه خطرسنجی سکته های مغزی، قلبی و سرطانها در مراکز تابعه

با بوجه به محیودرت باباوهام ناارشگاهن مربدوط بده   

خطرسرجن سالمت، با برنامه ررزم انجام  یه در طول 

فروردرن کده از   02هفته سالمت در دو مرکز نجابن و 

بار مراجوه بمشترم برخوردار بوده و نمز فضام مراسدب  

جات برگزارم ارن ناارشگاه را دا دته اندی هاداهرگن    

رشگاه به مدیت دو هفتده در اردن    هام الزم انجام و ناا

مراکددز برپددا گردرددی کدده مددورد اسددت بال عاددومن قددرار 

 گرفت. 

 

 

  



 مرکز خدمات جامع سالمت به برنامه ایراپن 01پیوستن 

خوو  برنامده اردراپن، در   ت به کل هاشارران گرامن در ابه مراسبت هفته سالمت و با بوجه به ضرورت ارا ه خیم

سالمت و اجرام جامع سالمت به جاع سارر مراکز ارا ه دهریه خیمت طرح خطر سرجن  مرکز خیمات 01ارن هفته 

 پموستری.برنامه ارراپن 

 

   



الزم به ذکر است در ارن مراکز عالوه بر انجام طرح اردراپن آموز داام الزم در خودو  پمشدگمرم از بمااررادام      

غمرواگمر و  خطر سرجن سکته هام میزم ، قابن و سرطاناا به مراجومن، سفمران سدالمت خدانوار و رابطدمن سدالمت     

 انجام من گمرد. 

 

 

  



 سکته های مغزی، قلبی و سرطانها آموزش داوطلبان سالمت درخصوص خطرسنجی

با بوجه به ن م داوطابان سالمت در انت ال آموزه هام بایا تن و اربباط آنان با خانواده ها بویادم از مراکز خیمات جامع سالمت 

 ناوده و ضان ارا ه مطالب آموز ن و کتب مورد نماز سرجم سالمت و خطرسرجن سکته هامداوطابان سالمت اقیام به آموزش 

 میزم، قابن و سرطاناا برام آناا نمز انجام گردری. 

 


