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 طرح ىاي نٌآًري 

 مقدمو اي بر كليو طرح ىاي قطب شماره يك دانشكده

 كانٌن مراقبت جامع شيرًندان محٌرىاي تيم فرىنگ سازي ً حمايت از سالمت 

 

 

داًطکذٍ پزستبری ّ هبهبیی داًطگبٍ ػلْم پشضکی تِزاى بذلیل هْقؼیت خْد )تزبیت ًیزُّبی 

تخػػی حبهیبى ّ هزاقبیي سالهت( بسیبر پذیزای هسئْلیت اجتوبػی هی ببضٌذ ّ در ایي راستب 

هحْر )کَ اهزی حیبتی است( هی تْاًذ ًقص  -بز ایي ببّر است کَ بخبطز ارائَ خذهبت سالهت 

 یذی ّ اثزبخص داضتَ ببضذ لذا در ایي راستب گبم ُبیی را بزداضتَ است. بسیبر کل

در راستبی فؼبلیت ُبی ًْآّر داًطگبٍ، داًطکذٍ قطب ُبیی را بب هْضْػبت هطخػی تطکیل 

دادٍ است. یکی اس ایي قطب ُبی تؼزیف ضذٍ کَ در راستبی هسئْلیت ُبی اجتوبػی داًطکذٍ 

ّ حوبیت اس هحیظ سیست )سبلن( ّ کبُص حْادث ّ غذهبت  در قببل سالهت آحبد جبهؼَ ّ حفظ

الخػْظ غذهبت جبدٍ ای طزاحی گزدیذٍ تالش ػوذٍ کویتَ ُبی تخػػی ضکل گزفتَ در ایي 

قطب ارتقبء فزٌُگ جوؼی ضِزًّذاى ّ کبرکٌبى بَ هٌظْر جلب هطبرکت آًِب بزای تالش گزُّی 

را بب ُذف "اًسبى سبلن، هحیظ سیست ّ بیي رضتَ ای در فؼبلیت ُبی هذّى طزاحی ضذٍ خْد 

 سبلن ّ تْسؼَ پبیذار" ػوال بَ اجزا درآّرد.

ضوٌب در ایي قطب طزح ُبی ًْآّری را در غبلب کویتَ ُبی هختلف تخػػی کَ بؼٌْاى 

آهْسضگزاى ّ حبهیبى سالهت گزٍّ ُبی هختلف جبهؼَ ُستٌذ را هؼزفی هی ًوبیذ. ایي کویتَ 

زح ُبی گًْبگْى )در سهیٌَ ُبی آهْسضی، پژُّطی ّ خذهبتی( ُب بب اُذاف هطخع در غبلب ط

بب توزکش ّ تبکیذ خبظ بز سَ سطح پیطگیزی )اّلیَ، ثبًْیَ ّ ثبلثیَ( ّ تْاًوٌذسبسی افزاد جبهؼَ 

 در اهز هزاقبت اس خْد فؼبلیت ُبی خْد را ضزّع کزدٍ کَ هؼزف حضْر حبهیبى طزح هی گزدد.
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 طرح ىا : 

 : ، پژًىشگران ً حاميان سالمتکميتو آمٌزشگران

 سبلوٌذاى :1

 سًبى: 2

 کْدکبى: 3

 کبرکٌبى: 4

 هزداى: 5

 ًْجْاًبى: 6

 خبًْادٍ ُب: 7

 کْدکبى خیبببًی: 8

 خبًْادٍ ُبی آسیب پذیز )تک سزپزست، بی سزپزست ّ ...(: 9

 جبهؼَ ای سبلن ّ ػبری اس ایذس : 11

 جبهؼَ ای سبلن ّ ػبری اس اػتیبد: 11

 راًٌذگی ایوي ّ جبهؼَ ػبری اس تػبدفبتفزٌُگ : 12

 فزٌُگ رفتبرُبی ایوي ّ جبهؼَ ػبری اس سْاًح ّ حْادث : 13

 بِذاضت رّاى ّ جبهؼَ ای ػبری اس بیوبریِبی رّاًی : 14

 ضِزًّذاى: 15

 فزٌُگ حفظ ّ هػزف بِیٌَ هٌببغ طبیؼی )فزٌُگ غزفَ جْیی(: 16

 ذاضت حزفَ ای در غٌبیغ(سالهت کبرگزاى در غٌؼت )ارتقبء فزٌُگ بِ: 17

 تزبیت پزستبراى حزفَ ای : 18

 هزاقبت ُبی پزستبری حزفَ ای )استبًذارد(: 19

 ارتقبء سالهت بیوبراى هبتال بَ دیببت: 21

 ارتقبء سالهت بیوبراى هبتال بَ سزطبى: 21

 ارتقبء سالهت بیوبراى هبتال بَ آسیب ًخبػی: 22

 ارتقبء سالهت بیوبراى هبتال بَ آسن : 23
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 ارتقبء سالهت بیوبراى هبتال بَ چبقی ّ اضبفَ ّسى: 24

 ارتقبء فزٌُگ قلب سالم: 25

 حبهیبى ارتقبء فزٌُگ تغذیَ سبلن: 26

 حبهیبى ارتقبء فزٌُگ ّرسش ّ تحزک:27

 حبهیبى ارتقبء فزٌُگ ضِز تویش ّ سبلن: 28

 ْلیذ رسبًَ ُبی آهْسش بِذاضتحبهیبى ارتقبء سْاد بِذاضتی ّ ت: 29

 رّاًی( بػْرت یک طزفَ ّ دّطزفَ –کویتَ هطبّریي سالهت الکتزًّیک )جسوی : 31

 رّاًی( حضْری –کویتَ هطبّریي سالهت )جسوی : 31

 کویتَ هطبّریي هذیزاى کلیذی ّ ارضذ : 32

 حبهیبى کبُص آسیب ّ بالیب در حْادث طبیؼی) سلشلَ، سیل ّ...(: 33

 ارتببطبت سبلن درّى فزدی ّ اجتوبػی  حبهیبى: 34

 حبهیبى ارسش ُبی اجتوبػی، هؼٌْی ّ هذُبی : 35

 

 

 


