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oخودمراقبتي اجتماعي
 ،بـراي تحقـق ايـن هـدف       . اسـت هـاي سـالم       توسـعه محـيط   مختلف براي   جوامع  توانمندسازي  ،  در اين رويكرد  هدف  

عوامـل  توانند نقش مهمي در جلب مشاركت اجتمـاع بـراي كنتـرل بـر               مي ها  شوراهاي شهري و روستايي و شوراياري     
شـوراي عـالي    مكـاري مـشترك بـين وزارت متبـوع و           بدين منظور تفاهم نامـه ه     . تعيين كننده سالمت داشته باشند    

  .)3ضميمه شماره ( قد شد منع29/11/93ها در تاريخ  استان
هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظف هستند براي اجراي برنامـه خـودمراقبتي       دانشكده/ ها  دانشگاه

از (اجتماعي اقداماتي شامل شناسايي شوراهاي تحت پوشش، فراخـوان عـضويت در سـامانه خـودمراقبتي اجتمـاعي                   
هـاي آموزشـي    ريزي كارگـاه  ، برنامه)و جلسات توجيهي با اعضاي شورا    طريق مكاتبه، اجراي كمپين، برگزاري همايش       

 در خصوص ثبـت برنامـه عمليـاتي در پورتـال ملـي خـودمراقبتي، نظـارت بـر اجـرا و            رساني  اطالعحضوري،  / الين  آن
بتي  از طريق پورتال ملـي خـودمراق        را  محله، شهر و روستا    ارزشيابي برنامه عملياتي تدوين شده توسط اعضاي شوراي       

  . انجام دهند
  
مراحل اجراي برنامه:  
و معرفـي برنامـه    بـه منظـور   كارشناس مسئول ساير واحـدها / و مدير گروهتشكيل جلسه با معاون بهداشتي     .1

كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت/ جلب حمايت از برنامه توسط مديرگروه
المت دانـشگاه و مراكـز تابعـه توسـط          برگزاري جلسات توجيهي براي كارشناسان گروه آموزش و ارتقـاي سـ           .2

كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت/ مديرگروه
ها توسط گروه آموزش و ارتقاي سالمت به منظور توجيـه              تشكيل جلسه با روساي مراكز بهداشت شهرستان      .3

  و جلب حمايت از برنامه 
اجتمــاعي در پورتــال ملــي ســامانه خــودمراقبتي : ي آموزشــي برنامــه ملــي خــودمراقبتيهــا برگــزاري دوره.4

براي كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت و       ) 4ضميمه شماره    (ريزي عملياتي مشاركتي اجتماعي     خودمراقبتي، برنامه 
  كاركنان حوزه بهداشت مراكز تابعه توسط گروه آموزش و ارتقاي سالمت دانشگاه

)1 ضميمه شماره (هاي مورد نياز برنامه ليست تامين و توزيع فرم و چك.5
/ كارشناس مراقـب سـالمت    /  تحت پوشش توسط بهورز    هاي  روستايي و شوراياري  / شناسايي شوراهاي شهري  .6
   اس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستانكارشن
توسط كارشناسـان آمـوزش و ارتقـاي         ها  روستايي و شوراياري  / برگزاري جلسات مشورتي با شوراهاي شهري     .7

دانشگاه/ سالمت شهرستان
 حامي سالمت تحت پوشـش      هاي  روستايي و شوراياري  / هاي مربوطه شوراهاي شهري     ام و فرم  ن  نظارت بر ثبت  .8

  / كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشـتي درمـاني و مراكـز سـالمت جامعـه                /كارشناس مراقب سالمت  / توسط بهورز 
  دانشگاه / كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان

ي   در صـورت تمايـل بـه برگـزاري دوره          (هاتي مشاركتي براي اعضاي شورا    ريزي عمليا    برنامه  برگزاري كارگاه .9
توسط كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت) حضوري
/ تقاي سالمت شهرستان  رتوسط كارشناسان آموزش و ا     )1ضميمه شماره   (بررسي فرم تدوين برنامه عملياتي      .10
دانشگاه
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 حامي سالمت تحت پوشش طبق چك       هاي  اريروستايي و شوراي  / شوراهاي شهري  عملكرد    خارجي ارزشيابي.11
ليست خودمراقبتي اجتماعي هر سه سال يكبار توسط كارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت 

كارشـناس مراقـب    /  درصد پوشش برنامه خودمراقبتي اجتماعي به صورت فصلي توسـط بهـورز             تهيه شاخص .12
كارشناس آموزش و ارتقاي سـالمت   / سالمت جامعه كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز        / سالمت

  دانشگاه / شهرستان
كارشـناس مراقـب    / ثبت و تعيين وضعيت شاخص مذكور در پنل مديريت اطالعـات سـالمت توسـط بهـورز                .13
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 سـالمت   /  مذكور توسط بهورز    تحليل وضعيت شاخص  .14

دانشگاه / كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه
 كاردان يـا كارشـناس      /كارشناس مراقب سالمت  / سط بهورز طراحي و اجراي مداخالت براي بهبود شاخص تو       .15

  دانشگاه  / كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه
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  خودمراقبتي اجتماعي فرآيند اجرايي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الين يا حضوري به صورت آنبرگزاري دوره آموزشي

تدوين شده توسط شورا از طريق پورتالبرنامه عملياتي مشاركتي ارتقاي سالمتبررسي

ه به پورتالارزشيابي داخلي ارسال شد

  روستايي و شوراياري تحت پوشش/شناسايي شوراهاي شهري

آيا برنامه 
  موردعملياتي
 است؟تاييد

اصالح برنامه عملياتي براي پسخوراندارسال 

بلي

 از طريق پورتال سالمتهاي حاميمحله/روستاها/شهرهاعضويت در ائتالف بزرگتاييد

نياز به برگزاري دورهآيا
آموزشي برنامه ريزي 

عملياتي مشاركتي براي 
ارتقاي سالمت دارد؟

آيا اهداف برنامه 
تحقق يافته 

  است؟

خير

  خير

بلي

 بلي

  خير

 نام شورا در سامانه خودمراقبتي اجتماعينظارت بر ثبت

اصالح و  براي پسخوراندارسال 
 از طريق بازنگري برنامه عملياتي

پورتال

  سامانه خودمراقبتي اجتماعي پورتال ملي خودمراقبتي عضويت درفراخون

   ارتقا دهنده سالمتهايمحله/روستاها/شهرهاتداوم عضويت در ائتالف بزرگ

تدوين برنامه عملياتي مشاركتي توسط سازمان


