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 بهبود شيوه زندگي سالم دركاركنانجهت اجرای مداخالت آموزشي  (2

اجرای برنامه های آموزش به بيمار در بيمارستان توسط پزشک، پرستار و سایر كاركنان  (3
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 : فعاليت ها

 در سياست ها و اهداف كلي بيمارستانكاركنان گرفتن ارتقای سالمت در نظر -

 اختصاص بودجه جهت فعاليت های ارتقای سالمت كاركنان   -

 کانات آموزشي اختصاص بودجه جهت اجرای برنامه های آموزش به بيمار و تهيه ام -

 هماهنگي درون بخشي  -

 جلب مشاركت كاركنان -

 پرسنل آموزش  -

 آموزش سالمت به افراد ،گيرندگان خدمت و جامعه  -

 



  1هدف 

 مارستانيسالم در ب یمحيط كار جادیا 

 برنامه ها و اقدامات اصالحي : 

 ردیف واحد
 اقدام اصالحي –بهبود  برنامه نقاط قابل بهبود مشکالت و علل -انتخاب مسئله عنوان برنامه

ی
ت حرفه ا

بهداش
 

1 
تشخیص و شناسایی خطررا   

 موجود در محل کار 

 کارکنان از خطرات موجود در محل کار خود عدم آگاهی  -

به تفکیک بخش ها و محیط کار خطرات عدم شناسایی  – 

 واحدها  

شناسایی عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و عوامل روانی  -

   .د مجاز و استاندارد می باشدکه بیش از ح

 یکاار  یهاا  طیدر مح یکیارگونوم یفراهم نمودن استاداردها -

 .افراد

2 
گزارش حوادث و موارد نا ایمن 

 در محیط کار  

 حوادث صحیح گزارش دهی عدم  -

 عدم اموزش و آگاهی کافی پرسنل -

 عدم نظارت کافی   -

 تهیه فرم های گزارش حادثه و موارد نا ایمن -

 استقرار سیستم گزارش حوادث  -

 ارائه دستورالعمل و پمفلت های ایمنی آموزش و   -

برگزاری کمیتاه هاای حفا ات فنای و بهداشات کاار و  ار          -

 مسائل و مشکالت ایمنی 

 انجام معاینا  ادواری کارکنان  3
 بدو استخدام  ناتیالورود به انجام معا دیالزام پرسنل جد -

 یدوره ا ناتیشارکت در معاکارکنان به م قیتشو -

 ی در بیمارستان دوره ا یشغل ناتیمعاانجام  -

باه   و اقادامات پزشاکی    د نیازمند اقادام اصاالحی  گزارش موار -

   مدیریت بیمارستان

آموزش پرسنل جدیدالورود در زمینه نیدل اساتیک و مواجهاه    -

 شغلی  

4 

تجزیه و تحلیرل حروادث بره    

وقوع پیوسته و بررسری للرل   

 ع آن ها  وقو

وجود شرایط نا ایمن در محیط کار و انجام اعمال ناایمن  -

 توسط کارکنان

 نبود آموزش تخصص ایمنی  -

 حیط کارنظارت و بازررسی های دوره ای م -

 تجزیه وتحلیل فرم های گزارش حوادث و موارد ناایمن  -

 تهیه دستورالعمل و خط مشی های ایمنی و بهداشت کار  -

 رعایت اصول ایمنی( -ن) حوادث شغلیآموزش کارکنا -

5 
کراه  دردما     یبرنامه هرا 

 یمنیا  یو افزا یشغل

 نبود برنامه های آموزشی مناسب -

 عدم آگاهی کارکنان از عوامل مخا ره آمیز  -

تهیه وسایل حفا ت فردی در کلیه بخش ها به تناساب حرفاه    -

 افراد

 آموزش ایمنی/ استفاده از لوازم حفا ت فردی  -

 – یشاغل  یهاا  یماریو ب یمنیا یکالس هاس آموزش یبرگزار -

 شغلی استرس

تهیاه پمفلات هاای آموزشای)ارگونومی محایط کاار، اساترس         -

 شغلی، زنان باردار،...(  

فاراهم آوردن  شناسایی عوامل خطرآفرین ارگونومی کارکنان و   -

   که سازگار با تناسب بدن هر کارمند باشد یمبلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها و اقدامات اصالحي :  برنامه

 ردیف واحد
 اقدام اصالحي –برنامه بهبود  نقاط قابل بهبود مشکالت و علل -انتخاب مسئله عنوان برنامه

ت 
کنترل لفون

 

1 
کیل پرونده بهداشتی جهت تش

 کلیه پرسنل مرتبط با بیمار
 عدم تشکیل پرونده جهت پرسنل جدیدالورود -

تشکیل پرونده بهداشاتی و   کلیه پرسنل جدیدالورود مو ف به -

انجام آزمایشات هپاتیات و ایادز مای باشاند تاا در زماان نیادل        

استیک اقدامات الزم با توجه به جواب آزمایشات جهات پرسانل   

 انجام گردد.  

هماهنگی با واحد منابع انساانی جهات عادم عقاد قارارداد باا        -

 پرسنل در صورت عدم تشکیل پرونده بهداشتی  

2 
  الزم در پیگیرررری اقرررداما

 دور  مواجهه شغلی کارکنان

 عدم گزارش دهی صحیح مواجهات شغلی -

افی کارکنااان از احتیا ااات عاادم امااوزش و آگاااهی کاا  -

 استاندارد

 عدم نظارت کافی   -

 مواجهه شغلی و قرار دادن در دفتر پرستاری  تهیه فرم -

برگاازاری دوره هااای آموزشاای مواجهااه شااغلی و احتیا ااات    -

 استاندارد 

ئه فرایند نیدل استیک و پمفلت مواجهاه شاغلی و   اراآموزش و  -

 احتیا ات استاندارد 

 ثبت موارد مواجهات شغلی کارکنان   -

انجام آزمایشات الزم جهت کارکنان مواجهه یافته با سرسوزن و  -

 ترشحات آلوده بیماران به صورت رایگان

بااه صااورت رایگااان جهاات   Bانجااام واکسیناساایون هپاتیاات  -

  نان در معرض خطر کارک

3 
فراهم نمودن وسایل حفاظرت  

  فردی و احتیاطا  استاندارد  

 عدم استفاده پرسنل از وسایل حفا ت فردی   -

 عدم آگاهی کارکنان از اصول احتیا ات استاندارد  -

 تهیه و فراهم نمودن وسایل حفا ت فردی در کلیه بخش ها   -

هاا  و اساتفاده    نظارت بر وجود وسایل حفا ت فردی در بخش -

 کارکنان از وسایل در صورت لزوم 

تهیه پوساترهای احتیا اات اساتاندارد و اناواز ایزوالسایون و        -

نحوه پوشیدن و خارج نمودن وسایل حفا ت فردی جهات کلیاه   

 کارکنان  

اسااتفاده از وسااایل آمااوزش پرساانل جدیاادالورود در زمینااه   -

 حفا ت فردی 

 واکسیناسیون کارکنان 4
ایمن بودن کارکنان در مقابل بیماری های اپیادمی  عدم  -

 و فصلی در  ول سال 

مشخص نمودن یک بخاش جهات بساتری بیمااران عفاونی و       -

 اپیدمی ) بخش هفت(

آنفلونزا در بخش هاای   واکسیناسیون رایگان کارکنان در مقابل -

 شیمی درمانی و دیالیز  انس، بخش های عفونی و ویژه ، اورژ

 یگان بیماران دیالیزیواکسیناسیون را -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2هدف 

 اجرای مداخالت آموزشي بهبود شيوه زندگي سالم دركاركنان 

 برنامه ها و اقدامات اصالحي : 

 اقدام اصالحي –برنامه بهبود  نقاط قابل بهبود مشکالت و علل -انتخاب مسئله عنوان برنامه ردیف واحد

ش 
آموز

 

1 
 نیرکمک به استقرار و حفظ براالت 

و  یکر یزیف درجه ممکن از سالمت

 کارکنان یذهن

 کمبود برنامه های ارتقای سالمت در بیمارستان   -

قرار دادن ارتقای سالمت کارکنان به عنوان یک الویت در برنامه  -

 استراتژیک و اهداف بیمارستان

جلب حمایت مدیران و مسئولین بیمارستان در راستای ارتقاای   -

 سالمت کارکنان

2 
فزای  آگاهی کارکنان در زمینره  ا

 سالم یزندگ وهیداشتن ش

آگاهی ناکافی کارکنان در زمینه اهداف ارتقای سالمت و سبک  -

 زندگی سالم

 هیا ته قیسالم از  ر یزندگ وهیداشتن ش یآموزش کارکنان برا -

 سالم یسبک زندگ یآموزش یپمفلت و بروشورها

 خصاو  از  کارکناان باه   یو ذهنا  یکا یزیف سازگاری به کمک -

کااه در خااور آن  یشااغل فااهیو بااا  کارکنااان  یسااازگار قیاا ر

)کاهش استرس شغلی و مشاوره روانشناسی جهت پرسانل  هستند

 در معرض خطر(

3 
و  رانهیشرگ یپ یبرنامه هرا  یاجرا

سالمت کارکنران   یارتقا یآموزش

 یبدن تیفعال نهیدر زم

 ی افراد عدم وجود برنامه هایی در راستای افزایش فعالیت فیزیک -

 مارساتان یدر خاارج از ب  ی)کوهپیمایی(حیتفر یاردوها یبرگزار -

 و ورزش یبدن تیفعال شیآنان به افزا قیکارکنان و تشو یبرا

درنظر گرفتن مبلغی جهت هزینه ورزش به صاورت ماهیاناه در    -

 کارکرد ماهیانه کارکنان

4 
و  رانهیشرگ یپ یبرنامه هرا  یاجرا

ان سالمت کارکنر  یارتقا یآموزش

 ا یلدم مصرف دخان نهیدر زم

 آگاهی ناکافی کارکنان در زمینه عوامل خطر استعمال دخانیات  -

عدم شناسایی کارکنان سیگاری در بیمارستان و برنامه کمکای   -

 جهت ترک سیگار در این افراد 

ممنوعیت اساتعمال دخانیاات در کال     نیمقررات و قوان یاجرا -

و ماواد   گاریاز سا  یعاار ی ارکا  طیاز مح تیحما یبرا بیمارستان

 مخدر

از  ریاق تهیاه    اتیا در مورد خطرات مصرف دخان یا الز رسان -

 پمفلت های آموزشی

برآورد تعداد افاراد سایگاری در بیمارساتان و رفتارهاای تارک       -

 سیگار در این افراد

 یگاریباه افاراد سا    کماک در نظر داشتن برناماه هاایی جهات     -

همکاااری مساائولین  و جلااب اتیاابمنظااور تاارک مصاارف دخان 

 بیمارستان در این راستا 

5 

و  رانهیشرگ یپ یبرنامه ها یاجرا -

سالمت کارکنران   یارتقا یآموزش

 هیر تغذ یداشرتن الگرو   نهیدر زم

 سالم

 رواج داشتن تغذیه نامناسب در بین کارکنان  -

 رعایت نکردن اصول تغذیه سالم در منوی غذایی بیمارستان  -

ساالم جهات کارکناان در زماان      هیتغذ وهیش کیفراهم نمودن  -

 مارستانیحضور در ب

 کم چرب و کم نمک یغذاها به غذاها یمنو رییتغ -

توزیااع شاایر جهاات میااان وعااده در بخااش هااای اتااا  عماال،  -

 استیریلیزاسیون و ...

 سالم( هی)تغذیاعالنات سالمت یتابلو یو نگهدار جادیا -

 لیا ساالم از قب  یزنادگ  وهیجزوات در مورد موضاوعات شا   هیارا -

 یکیزیف تیو فعال هیتغذ

برگزاری کالس آموزشای در زمیناه تغذیاه ساالم و پیشاگیرانه       -

 جهت کلیه کارکنان

6 
 و پشرتیبانی   جلب حمایت مالی -

 سالمت یارتقا یها تیبرای فعال

عدم وجود حمایت کافی از اجرای برنامه های ارتقای سالمت از  -

  رف مسئولین و روسای بیمارستان 

ساالمت بار    ینظام تشویق در برنامه هاای ارتقاا  در نظر گرفتن  -

 اساس ارزشیابی فعالیت ها

) پمفلات ، تراکات،...(   افزایش تهیه و تولید رسانه های آموزشی  -

 در زمینه مسائل مختلف بهداشتی 

افزایش تهیه و تولید رسانه های آموزشای چااپی و دیاداری در     -

 عموم مردمزمینه آموزش سالمت و آموزش به 

در نظر گرفتن قسامتی باه عناوان آماوزش ساالمت در ساایت        -

 بیمراستان و ا الز رسانی پیام های آموزشی از این  ریق 

 

 



  3هدف 

 موزش به بيمار و آموزش همگاني در بيمارستان برنامه های آ در جهت بهبود اجرای مداخالت آموزشي 

 برنامه ها و اقدامات اصالحي : 

 اقدام اصالحي –برنامه بهبود  نقاط قابل بهبود مشکالت و علل -انتخاب مسئله ان برنامهعنو ردیف واحد

ت 
الم

ش س
آموز

 

 عدم آگاهی از نیازهای آموزشی بیماران در  ی سال  - نیازسنجی آموزرشی بیماران 1

 تهیه فرم نیازسنجی آموزش سالمت  -

 ش ها تکمیل فرم ها توسط بیماران از  ریق رابطین آموزشی بخ -

 موزشی بیماران نیازهای آاولویت بندی  -

2 
فراهم نمودن امکانا  آموزش به 

 بیمار  در بیمارستان
 عدم وجود امکانات آموزش به بیمار  -

 تهیه پمفلت های آموزشی جهت بیماران  -

قرار دادن سایت های اموزش به بیمار در بارد آماوزش ساالمت     -

 بخش ها 

 و قرار دادن در برد آموزش سالمت تهیه تراکت های آموزشی  -

اختصا  دادن قسمتی از سایت بیمارستان به آموزش سالمت و  -

 قرار دادن پمفلت های آموزشی در سایت 

3 
اجرای فرایند دحیح آموزش به 

 بیمار در بخ  ها

عدم اجرای فرایند آموزش به بیمار توسط پزشک و پرساتار باه    -

  ور صحیح  

 از اصول فرایند آموزش به بیمار  عدم آگاهی پرستاران -

برگزاری دوره های آموزشای اصاول آماوزش باه بیماار جهات        -

 کارکنان 

 تهیه فرم های اثربخشی آموزش به بیمار  -

 تشکیل کارگروه آموزش به بیمار در بخش ها  -

نظارت بر نحاوه آماوزش باه بیماار پرساتاران توساط رابطاین         -

 آموزشی بخش ها 

 بخشی آموزش به بیمار در بخش ها تعیین میزان اثر -

4 
اجرای فعالیت های آموزش 

 همگانی در سطح بیمارستان
 عدم وجود آموزش همگانی در سطح بیمارستان -

 -فشاارخون  -تهیه پمفلت های اموزش همگانی در زمینه دیابت -

 پیشگیری از سر ان و خودمراقبتی 

ین توزیااع پمفلاات هااای اموزشاای در بااین همراهااان و مااراجع  -

 بیمارستان 

 ترویج زایمان  بیعی در بین مراجعین  -

برگزاری کالس های زایمان  بیعی و مراقبت های باارداری باه    -

  ور رایگان جهت مادران باردار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4هدف 



 مارستانيدر ب تسالم ارتقای يفيارتقای كمي و ك

 برنامه ها و اقدامات اصالحي : 

 نتایج  كيفي  –كمي  شاخصعنوان  ردیف واحد

ت 
الم

ی س
ارتقا

 

 کیفی   مارستانیسالم در ب یمحیط کار 1

محل کاار و   از خارج یهر گونه خطر سالمتحفا ت از کارکنان در مقابل  -

 انجام می شود.   خطرناک یها تیموقع ای

و  یکا یزیف درجاه ممکان از ساالمت    نیکمک به استقرار و حفا  بااالتر   -

 اینات ادواری صورت می گیرد. با استفاده از مع کارکنان یذهن

 .  رندیگ یمدت به کار م یاسترس را در  والن تیریمد یافراد مهارت ها -

 کل بیمارستان اجرا می گردد.  در  گاریمصرف س تیممنوع -

کارکنان از عوامل خطر سالمتی خود آگاه هستند و سعی در کاهش ایان   -

 عوامل می نمایند.  

2 

شیدن در بین کارکنان تعیین میزان رفتار سیگار ک

 بیمارستان 
 کمی

تدوین پرسشنامه بررسی آگاهی و نگرش کارکنان در خصو  پیشاگیری   -

 از استعمال دخانیات 

توزیع پرسشنامه در کلیاه بخاش هاا و واحادهای بیمارساتان و تکمیال        -

 توسط کارکنان  

 بررسی و تعیین درصد افراد سیگاری در بیمراستان و اقدامات اصالحی    -

 در بررسي پرسشنامه پيشگيری از استعمال دخانيات موارد زیر مشاهده گردید : 
   -  لدد  160کل پرسشنامه های تکمیل شده  :  - 

نفر در گروه خدما   18نفر از این افراد در زیر گروه بهداشتی درمانی قرار گرفته و  15  - بودند یگارینفر س 33 -نفر غیر سیگاری بودند.   127  -

 دند. بو

 نفر مرد بودند.  29نفر زن و  3از بین افراد سیگاری   -

 نفر آگاهی نداشتند .  64نفر از لوامل زیان آور و اثرا  مخرب سیگار بر سالمتی خود آگاهی داشتند و  96از کل افراد تکمیل کننده پرسشنامه،  -

 

 در بين افراد سيگاری :  -

 سالمتی خود آن ها زیان آور است و بر سالمتی خانواده و اطرافیان تاثیری ندارد . نفر موافق بودند که  سیگار فقط برای  17

 نفر موافق بودند که زیان های سیگار بی  از منافع ان می باشد.  22

 نداشتند. گاریبه ترک س یلالقه ا چیافراد ه نینفر از ا 9

 د.نفر نیز از این که سیگاری هستند احساس رضایت و خوشحالی می کردن 6

 نفر موافق ترک سیگار بودند و نیاز به کمک جهت ترک سیگار داشتند.  19

 نفر نگران اثرا  سیگار بر روی سالمت خود بودند.  18

 ستان به آنها در این جهت الالم داشتند. راا جهت ترک سیگار در دور  کمک بیمنفر نیز آمادگی خود ر 23

 

د که دلیل سیگار کشیدن و لدم ترک سیگار، گذشت زمان و دیر شدن زمان جهت تررک سریگار   در قسمت پیشنهادا  ، کارکنان اظهار داشتن -

 می باشد. 

 ستان دایر گردد. خانیا  جهت افراد سیگاری در بیمارهمچنین پیشنهاد داشتند که اتاقی جهت استعمال د

 

 اقدام اصالحي : 
 را  سیگار بر سالمتی  و ترک سیگار تهیه پمفلت های آموزشی جهت افزای  آگاهی کارکنان در جهت مض -

 هماهنگی با مسئولین بخ  ها و واحدها جهت شناسایی افراد سیگاری در جهت کمک به این افراد برای ترک سیگار  -

  جلب حمایت مسئولین بیمارستان جهت اختصاص کمک مالی جهت این افراد برای ترک سیگار -



 کیفی فراد سیگاری افزای  رواج رفتار ترک سیگار در بین ا 3

افزایش آگاهی کارکنان از مضارات سایگار کشایدن بار ساالمتی خاود و        -

 ا رافیان خود 

 عدم استعمال سیگار در بیمارستان و شیفت کاری خود  -

 اعالم آمادگی کارکنان سیگاری جهت اخذ کمک برای ترک سیگار  -

4 
و داشتن فعالیت  سالمای  هیتغذ هایدر پی  گرفتن رفتار

 یزیکی و جسمانی مناسبف
 کیفی

 افزایش آگاهی کارکنان نسبت به مضرات بی تحرکی و تغذیه ناسالم    -

مشاهده رفتارهای تغذیه ای سالم در زمان حضاور در بیمارساتان) ناهاار و    

 شام( از  رف کارکنان  

مشاهده عدم استفاده کارکنان از آسانسور در مواقع غیرضروری و استفاده  -

 داشتن فعالیت جسمانی  از پله ها جهت

 ،یجسام  تیا فعال ،ییغذا میرژ نهیزم داو لبانه در یرفتار راتییتغ جادیا -

 یاصال  یکنناده هاا   نیای تع ریساا  نیاسترس و هام چنا    گار،یاستعمال س

   یشغل تیسالمت مثل کنترل و امن
 

5 
افزای  اثربخشی آموزش به بیمار و آموزش همگانی در 

 سطح بیمارستان 
 کمی 

ش اثربخشی آموزشی با توجه به تکمیل چک لیست های آموزش به افزای -

 بیمار به صورت فصلی  

 افزایش رضایتمندی بیماران از نحوه آموزش به بیمار پرستار و پزشک  -

 افزایش رضایتمندی مراجعین به بیمارستان از نحوه عملکرد کارکنان    -

 

 

 5هدف 

 سالمت یرتقاارزیابي و ارزشيابي برنامه ها وفعاليت های ا

 اهداف اختصاصي 

 موزش سالمتآرزشيابي رسانه ها و مداخالت ا -

 اقدامات اصالحي 

 تهيه چک ليست های ارزشيابي مداخالت آموزشي  -1

 ابي يست ارزشيدر خصوص نحوه استفاده و تکميل چک ل آموزش به مسئولين -2

  بيمارستانسطح آموزشي در پایش و ارزشيابي فعاليت ها و برنامه های  -3

  اند پایش فصلي و ارسال آن به مدیریت اجرایيهيه پسخورت -4

 ح بيمارستان های انجام شده در سط تهيه گزارش ارزشيابي از فعاليت -5

 

 


