
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت

19

  

oخودمراقبتي سازماني  
هاي ارتقاي سـالمت در محـل كـار،           ها و خط مشي    ايجاد محيط كار سالم از طريق اجراي برنامه        ،در اين رويكرد  هدف  

بـراي  .  زندگي سالم با همكـاري كاركنـان و كارفرمايـان اسـت            يكي و فرهنگ حمايتي و تشويق شيوه      خلق محيط فيز  
 كارگـاه،   ، مدرسه، دانشگاه،   دولتي يا خصوصي   محل كار (هاي مختلف     ها و موقعيت    تحقق اين امر اقدامات زير در محل      

  :كار سالم كمك كندتواند به ايجاد محيط  مي نفر هستند، 20كه حداقل داراي )  .. . وكارخانه
تشكيل شوراي ارتقاي سالمت
ريزي عملياتي مشاركتي براي اعضاي شورا برگزاري كارگاه برنامه
 تدوين برنامه عملياتي توسط شورا
هاي ارتقاي سالمت تدوين شده در محيط كار اجراي برنامه
ارزشيابي برنامه توسط شوراايش وپ 
  
      تواند شامل   مي... ) محل كار، دانشگاه، كارگاه، كارخانه و       ( سازماناعضاي شوراي ارتقاي سالمت در

  :افراد زير باشد
مسوول سازمان/ مدير/ رييس 
معاون اجرايي سازمان
معاون مالي سازمان
روابط عمومي سازمان
 مديرHSE)  در صورت وجودHSEدر سازمان (
رابط سالمتنظير بهگر،  (هاي سازمان نمايندگان كاركنان در بخش ،...(
باشد نفر500ي باالي   كارخانه،سازمان صورتي كه در(اي  كارشناس بهداشت حرفه (
در صورتي كه سازمان، دانشگاه باشد( دانشگاه دانشجويي فرهنگي/ معاون آموزشي(
 در صورتي كه سازمان، دانشگاه باشد(نمايندگان دانشجويان(
  
راد زير باشدتواند شامل اف اعضاي شوراي ارتقاي سالمت در مدرسه مي:  
 معاون اجرايي مدرسه/ مدير
مدرسهرابط بهداشت/ مربي 
مراقب پرورشي مدرسه
نمايندگان معلمين مدرسه
آموزان نمايندگان دانش
نماينده شوراهاي محلي
نماينده انجمن اوليا و مرابيان
مسوول بوفه و تهيه و توزيع مواد غذايي
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وظايف شورا شامل موارد زير است:  
پورتال ملي خودمراقبتيعضويت در 
 بار حداقل هر سه ماه يك(برگزاري منظم جلسات(  
 اجراي مصوبات درتعهد 
همكاري در جهت برگزاري جلسات آموزشي خودمراقبتي براي كاركنان
تدوين و اجراي برنامه عملياتي
ثبت برنامه عملياتي در پورتال خودمراقبتي
مهدرگير كردن كاركنان در اجرا و توسعه برنا
 و بازنگري برنامه) هر شش ماه(داخلي ارزشيابي
هاي سازمان به منظور داشتن محيط كار سالم تغيير خط مشي /اصالح

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظف  هستند بـراي اجـراي برنامـه خـودمراقبتي                    دانشكده/ ها  دانشگاه
غيـر دولتـي تحـت پوشـش، فراخـوان عـضويت در سـامانه               هـاي دولتـي و        سازماني اقداماتي شامل شناسايي سازمان    

، )هـا   از طريق مكاتبه، اجراي كمپين، برگزاري همايش و جلسات توجيهي بـا مـديران سـازمان               (خودمراقبتي سازماني   
هـاي حـامي سـالمت،        عضويت در ائتالف بزرگ محيط    (شوراي ارتقاي سالمت محل كار    اقدامات تشويقي براي تشكيل     

هـاي    ريزي كارگاه   ، برنامه ) و شركت در جشنواره نهادهاي تاثيرگذار بر سالمت        ها  م نمونه در رسانه   معرفي محل كار سال   
 در خصوص ثبت برنامه عملياتي در پورتال ملي خودمراقبتي، نظارت بر اجرا و              رساني  اطالعحضوري،  / الين  آموزشي آن 

 از طريـق پورتـال ملـي        هـا    سـازمان  ت سـالم  ارزشيابي برنامه عملياتي تـدوين شـده توسـط اعـضاي شـوراي ارتقـاي              
  .خودمراقبتي انجام دهند

  
مراحل اجراي برنامه:  

جلـب  معرفـي برنامـه و       به منظـور     كارشناس مسئول ساير واحدها   /  و مدير گروه   تشكيل جلسه با معاون بهداشتي    .1
كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت/ حمايت از برنامه توسط مديرگروه

/  براي كارشناسان گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشگاه و مراكز تابعه توسط مديرگروه             برگزاري جلسات توجيهي  .2
كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت

ها توسط گروه آموزش و ارتقاي سالمت به منظور توجيه و جلب              تشكيل جلسه با روساي مراكز بهداشت شهرستان      .3
حمايت از برنامه 

هاي تحت پوشش از طريق مكاتبه و جلـسات تـوجيهي توسـط كارشـناس                 انجلب حمايت روسا و مسوولين سازم     .4
  دانشگاه / آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان

سامانه خودمراقبتي سـازماني در پورتـال ملـي خـودمراقبتي،           : هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي      برگزاري دوره .5
رشناسان آموزش و ارتقاي سالمت و كاركنان حوزه براي كا) 2ضميمه شماره ( ريزي عملياتي مشاركتي سازماني    برنامه

  بهداشت مراكز تابعه توسط گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشگاه
)1ضميمه شماره  (هاي مورد نياز برنامه ليست تامين و توزيع فرم و چك.6
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موزش كارشناس آ/ كارشناس مراقب سالمت/  توسط بهورز دولتي و غير دولتي تحت پوشش هاي شناسايي سازمان.7
  و ارتقاي سالمت شهرستان 

ها به منظور تشكيل شوراي ارتقاي سـالمت و           سازي سازمان   براي حساس اي    منطقه/ ملي  طراحي و اجراي كمپين     .8
هـاي ارتبـاطي مختلـف توسـط          ثبت نام در سامانه خودمراقبتي سازماني در پورتال ملي خودمراقبتي از طريـق كانـال              

مت در شروع و در حين اجراي برنامه به صورت فصليكارشناسان گروه آموزش و ارتقاي سال
 توسـط   هاي دولتي و غيـر دولتـي بـراي تـشكيل شـوراهاي ارتقـاي سـالمت                  برگزاري جلسات مشورتي با سازمان    .9

دانشگاه/ كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان
كارشـناس مراقـب    / هـورز هاي حامي سالمت تحت پوشش توسـط ب         هاي مربوطه سازمان    نام و فرم    نظارت بر ثبت  .10

كارشناس آموزش و ارتقاي سـالمت  / كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه         / سالمت
دانشگاه/ شهرستان

در صورت تمايل به (ريزي عملياتي مشاركتي براي اعضاي شوراي ارتقاي سالمت محل كار   برنامه برگزاري كارگاه.11
توسط كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت) ريي حضو برگزاري دوره

/ تقـاي سـالمت شهرسـتان   ر توسط كارشناسان آمـوزش و ا )1ضميمه شماره  ( عملياتيبررسي فرم تدوين برنامه   .12
دانشگاه 

هاي حامي سالمت تحت پوشـش طبـق چـك ليـست خـودمراقبتي سـازماني                  سازمان عملكرد    خارجي ارزشيابي.13
رتقاي سالمت  توسط كارشناسان آموزش و اساالنه

هاي دولتي حـامي سـالمت، درصـد          هاي درصد پوشش برنامه خودمراقبتي سازماني، درصد سازمان         تهيه شاخص .14
/ هاي غير دولتي حامي سالمت، درصد مدارس حامي سالمت تحت پوشـش بـه صـورت فـصلي توسـط بهـورز                       سازمان

كارشناس آموزش   / و مراكز سالمت جامعه    كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني      / كارشناس مراقب سالمت  
  دانشگاه / و ارتقاي سالمت شهرستان

كارشـناس مراقـب    / هاي مذكور در پنل مديريت اطالعات سـالمت توسـط بهـورز             ثبت و تعيين وضعيت شاخص    .15
 كارشناس آموزش و ارتقاي سـالمت  /كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه         / سالمت

  دانشگاه / شهرستان
كـاردان يـا كارشـناس نـاظر مراكـز          / كارشناس مراقب سالمت  / هاي مذكور توسط بهورز     تحليل وضعيت شاخص  .16

دانشگاه / كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه
كـاردان يـا كارشـناس      / ب سالمت كارشناس مراق / ها توسط بهورز    طراحي و اجراي مداخالت براي بهبود شاخص      .17

  دانشگاه  / كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه
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  خودمراقبتي سازمانيفرآيند اجرايي برنامه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  حضوري/الين به صورت آنبرگزاري دوره آموزشي  

محل ارتقاي سالمت ي بررسي برنامه عملياتي مشاركتي تدوين شده توسط شورا

  هاي دولتي و غير دولتي تحت پوششسازمانشناسايي

 آيا برنامه 
 مورد عملياتي

تاييد است؟
اصالح برنامه عملياتي براي پسخوراندارسال

بلي

 از طريق پورتال سالمتحاميهايدر ائتالف بزرگ محيطمحل كاريتعضوتاييد

   هاي ارتقا دهنده سالمت در ائتالف بزرگ محيطتداوم عضويت محل كار

  تشكيل شوراي ارتقاي سالمت در محل كاربرگزاري جلسات مشورتي براي

گزاري دوره آموزشيآيا نياز به بر
ريزي عملياتي مشاركتي براي  برنامه

ارتقاي سالمت دارد؟

 ارسال شده به پورتاليابي داخليشارز

آيا اهداف برنامه 
عملياتي تحقق يافته 

  است؟

خير

  خير

بلي

 بلي

  خير

  سازمانيخودمراقبتيدر سامانههاي كارنام محلنظارت بر ثبت

 براي اصالح پسخوراندارسال 
نگري برنامه عملياتي از طريق و باز

  پورتال

خودمراقبتي سازماني  عضويت در سامانهفراخوان

تدوين برنامه عملياتي مشاركتي توسط سازمان


