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oخودياري  
گذاشـتن اشـتراك  بـه طريـق ازعـاطفي حمايـت ، همـدلي و  تتوسعه روابط بين فردي مثبـ  ،در اين رويكردهدف 

ين منظور سـفيران  ه همب.  عضو گروه خوديار استافرادرسايبامشتركمشكل بامقابلههاي راهواطالعاتتجربيات،
  . عضو گروه خوديار شوند،توانند براساس نياز خود يا اعضاي خانواده سالمت به صورت داوطلبانه مي

 4هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظـف هـستند حـداقل بـراي                  دانشكده/ ها  دانشگاهدر اين برنامه    
 ، مانند تـرك دخانيـات     (ه  يا ريسك فاكتورهاي مربوط    تنفسيبيماري  و   بيماري از جمله سرطان، ديابت، قلبي عروقي      

 بـه   رسـاني   اطـالع قداماتي شامل   ين منظور ا  ه هم ب. هاي خوديار تشكيل دهند     براي هر شهرستان گروه   ...) ،كاهش وزن 
هـاي    از طريق پورتال، آموزش   (هاي خوديار     براي عضويت در گروه    نياز خود يا اعضاي خانواده    سفيران سالمت براساس    

ب در پورتـال ملـي خـودمراقبتي،    ، نظارت بر ثبت نام سفيران سالمت داوطلـ     ... )هاي نوشتاري و      فردي، رسانه /گروهي
هـاي    ، برگـزاري دوره   )5ضـميمه شـماره      (ه خوديار به اعضا از طريق پورتال و يـا حـضوري           ه راهنماي تشكيل گرو   اراي

اي بر جلسات برگزار شده گروه خوديـار،          الين يا حضوري مبتني بر نياز اعضاي گروه خوديار،  نظارت دوره             آموزشي آن 
  .انجام دهندهاي خوديار براساس چك ليست  ارزشيابي فصلي فعاليت گروه

   :گذراند مي الين آن/ به صورت حضوريزير را در صورت نياز  هاي آموزشي ر دورهگروه خوديا
 در سرطانخودمراقبتي  
خودمراقبتي در بيماري قلبي عروقي  
هاي تنفسي   خودمراقبتي در بيماري
ها ساير بيماري
چاقي، پرفشاري خون، دخانيات، (هاي مزمن  عوامل خطر بيماري(...  
  
مراحل اجراي برنامه:  
بـه  معرفـي برنامـه     به منظـور     كارشناس مسئول ساير واحدها   / و مدير گروه  كيل جلسه با معاون بهداشتي      تش.1

كارشناس مسوول آموزش و ارتقاي سالمت/ منظور جلب حمايت از برنامه توسط مديرگروه
برگزاري جلسات آشنايي با دستورالعمل گروه خوديـار بـراي كارشناسـان گـروه آمـوزش و ارتقـاي سـالمت                     .2

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

  و جلب حمايت از برنامه 
)1ضميمه شماره  (هاي مورد نياز برنامه ليست تامين و توزيع فرم و چك.4
سـازي مـردم بـه منظـور ثبـت نـام در پورتـال ملـي              بـراي حـساس    اي  منطقه/  ملي  اجراي كمپين  طراحي و .5

هاي ارتباطي مختلف توسط كارشناسان گـروه آمـوزش و ارتقـاي سـالمت در شـروع و در                   خودمراقبتي از طريق كانال   
حين اجراي برنامه به صورت فصلي

ه خوديار مجازي يـا حقيقـي از طريـق پورتـال            نظارت بر ثبت نام و عضويت سفيران سالمت داوطلب در گرو          .6
كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشـتي درمـاني و مراكـز            / كارشناس مراقب سالمت  / ملي خودمراقبتي توسط بهورز   

دانشگاه / كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /سالمت جامعه
كارشناس مراقب سالمت/ ي توسط بهورزهاي خوديار درخواست شده در پورتال خودمراقبت ثبت تعداد گروه.7



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت بهداشت ـ دفتر آموزش و ارتقای سالمت
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كارشـناس مراقـب    / هاي خوديار حقيقـي تحـت پوشـش توسـط بهـورز             برگزاري جلسات توجيهي براي گروه    .8
  سالمت

هاي خوديار از طريق كارشناسان مراقب سالمت و بهورزان يا پورتال هاي آموزشي به گروه توزيع بسته.9
كارشناس مراقب سالمت/ لي از طريق پورتال توسط بهورزهاي خوديار به صورت فص ارزشيابي عملكرد گروه.10
 كـاردان يـا كارشـناس       هاي خوديار به صورت فصلي از طريق پورتال توسط          نظارت بر ارزشيابي عملكرد گروه    .11

  دانشگاه/  شهرستانكارشناسان آموزش و ارتقاي سالمت /ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه
/ كارشـناس مراقـب سـالمت     /  به صورت ماهانه توسـط بهـورز       "ش برنامه خودياري  درصد پوش "تهيه شاخص   .12

كارشـناس آمـوزش و ارتقـاي سـالمت          /كاردان يا كارشناس ناظر مراكز بهداشـتي درمـاني و مراكـز سـالمت جامعـه               
  دانشگاه / شهرستان

راقـب  كارشـناس م  / 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
كاردان يا كارشـناس نـاظر مراكـز بهداشـتي     / كارشناس مراقب سالمت/ تحليل وضعيت شاخص توسط بهورز  .14

  دانشگاه / رتقاي سالمت شهرستانكارشناس آموزش و ا /درماني و مراكز سالمت جامعه
كاردان يـا كارشـناس     / كارشناس مراقب سالمت  / طراحي و اجراي مداخالت براي بهبود شاخص توسط بهورز        .15

دانشگاه  / كارشناس آموزش و ارتقاي سالمت شهرستان /ناظر مراكز بهداشتي درماني و مراكز سالمت جامعه
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   تشكيل گروه خوديارفرآيند اجرايي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

    پورتال ملي خودمراقبتي سامانه خودمراقبتي خودياري درفراخوان ثبت نام در

بلي

نظارت بر ثبت نام و عضويت سفيران سالمت داوطلب در گروه خوديار مجازي يا حقيقي از طريق 
 ملي خودمراقبتيپورتال

آيا درخواست 
عضويت در گروه 
خوديار حقيقي 

دارد؟

همكاري در برگزاري جلسات آموزشي

پايش فصلي عملكرد گروه خوديار از 
طريق چك ليست 

  بهورز/ ي گروه خوديار توسط كارشناس مراقب سالمت اعضابرگزاري جلسه توجيهي براي

خير

بلي

آيا گروه خوديار نياز به برگزاري 
دوره آموزشي مبتني بر نياز 
سالمت اعضاي گروه دارد؟

خير

هاي خوديار  ثبت تعداد گروه
درخواست شده در پورتال 

خودمراقبتي

اي بر جلسات گروه خوديارنظارت دوره

امتياز % 70آيا در پايش، گروه 
ده چك ليست را كسب كر

است؟

 گروهادامه فعاليت

بلي

خير

  

معرفي به گروه خوديار مجازي

  ي گروهگروه خوديار به اعضا دستورالعملارائه

خير

خانه بهداشت محل/معرفي از طريق پورتال  به پايگاه بهداشت


