
  خانواده در برنامه ملي خودمراقبتي مراقب سالمت شرح وظايف كارشناس
 

 ،خودمراقبتي فردي، سازمانياجراي برنامه ملي براي  ... (و همگاني برگزاري جلسه، اطالع رساني ) جلب حمايت .1

 در منطقه تحت پوشش يو خوديار اجتماعي

خودمراقبتي، راهنماي ملي خودمراقبتي  زيجشامل ) هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي شركت در دوره .2

 (ريزي عملياتي مشاركتي، خودمراقبتي سازماني به طور ساالنه خانواده، پورتال ملي خودمراقبتي، برنامه

ثبت اطالعات  و (يك نفر در هر خانوار) در بين جمعيت تحت پوششسفيران سالمت  شناساييريزي براي  برنامه .3

 (2و  1اره فرم شم)آنها در پرونده خانوار 

 افتخاري سالمت بانك سفيرانتشكيل  .4

سفيران براي  الين آن/آموزش حضوريهاي  برگزاري دورهاز طريق نيازسنجي آموزشي، تربيت سفيران سالمت  .5

 سالمت 

 هاي آموزشي در بين سفيران سالمت تحت پوشش توزيع بسته .6

، چك ليست 1فرم شماره )تماعي سفيران سالمت در ارتقاي سالمت فردي، خانوادگي، اج عملكردارزيابي  .7

 (عملكرد سفيران سالمت

 نظارت بر اطالعات ثبت شده در پرونده خودمراقبتي توسط سفيران سالمت  .8

ريزي  برنامه) در منطقه تحت پوشش (خودمراقبتي سازماني) هاي حامي سالمت سازمانريزي براي توسعه  برنامه .9

هاي  ورههماهنگي براي برگزاري دو كمك در تشكيل شوراي ارتقاي سالمت ها،  ارگان/ ها شامل شناسايي سازمان

  (استالين  آن/ آموزشي حضوري 

( خودمراقبتي اجتماعي)حامي سالمت شهري، روستايي و شوراياري محلي هاي  شوراريزي براي توسعه  برنامه  .11

هاي آموزشي حضوري  زاري دورهشامل شناسايي شوراها، هماهنگي براي برگريزي  برنامه)در منطقه تحت پوشش 

 ( الين است آن/ 

 اطالعات ثبت شده در پورتال خودمراقبتي سازماني و اجتماعي منطقه تحت پوشش نظارت بر  .11



سفير سالمت در  2تكميل فرم شماره شامل )هاي خوديار در خانوارهاي تحت پوشش  ريزي تشكيل گروه برنامه .12

تكميل چك ليست ارزيابي گروه خوديار به صورت فصلي،  خوديار،هاي  كمك براي تشكيل گروهپرونده خانوار، 

   (هاي آموزشي است الين، توزيع بسته آن/ هاي آموزشي حضوري برگزاري دوره كمك در

 يخوديار نظارت بر اطالعات ثبت شده در پورتال .13

ليست شوراهاي ارتقاي  چك، 3الي 1فرم شماره ) 13تا  1اقدامات شماره كليه مستندسازي و ثبت اطالعات  .14

 (چك ليست عملكرد سفيران سالمت، هاي خوديار ليست گروه سالمت ، چك

 هاي ابالغ شده از سطوح باالتر  اجراي برنامه .15

 

 

 

 

 


