
 در شهرستان سلماس( سالمت مردان ایرانی)برنامه سما  آزمایشی گزارش اجرای

 

شهرستان سلماس، جهت انجام این امر ( سما)بدنبال الزام معاونت امور بهداشتی دانشگاه، به اجرای برنامه سالمت مردان ایرانی 

 . مهم انتخاب شد

 :معیارهای انتخاب شهرستان سلماس

 شهرستان  خدمات پاراکلینیکی در فیزیوتراپ و ارولوژیست، روانپزشک و ،وجود پزشکان متخصص داخلی، قلب 

 از انجام برنامه های پایلوت شهرستان مرکز بهداشتیاست ر مدیریت محترم شبکه و حمایت. 

  عالقمندبودن کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان فعال و. 

 نزدیک بودن به مرکز استان. 

 .ساله شهرستان انتخاب شدند 25تا  52مردان کارمند  جمعیت هدف برای اجرای برنامه،

 

 :دالیل انتخاب کارکنان ادارات به عنوان جمعیت هدف برنامه

  مشخص و در دسترس بودن 

 دسترسی به خدمات بیمه ای 

 سواد بودنبا 

 امکان جلب مشارکت روسای ادارات به منظور همکاری در اجرای برنامه 

  داشتن فرصت مناسب و مراجعه جهت دریافت خدمات مراقبتی 

  (در دسترس بودن، امکان تماس تلفنی و)امکان انجام پیگیری مناسب... 

  وجود رابطین تخصصی در ادارات مختلف جهت همکاری مناسب 

 تاثیرگذاری این افراد در میان سایر جمعیت جامعه 

  ،در سطح شهر به دلیل اکتیو نبودن خدمات بهداشتی در مردان جامعه عدم دریافت خدمات مختلف مراقبتی این افراد

 شهری

 

 روند اجرای برنامه

 انتخاب شهرستان 

 انجام مکاتبات اولیه و برگزاری جلسات هماهنگی با شهرستان 

 برآورد تقریبی جمعیت کارکنان به تفکیک هر اداره 

  برنامههماهنگی با پزشکان متخصص شهرستان و تعیین فوکال پوینت های 

 برگزاری کارگاه سه روزه آموزشی 

 شرکت در کارگروه سالمت شهرستان و جلب مشارکت مسئولین ذیربط 

 ارسال صورتجلسه کارگروه به ادارت و الزام آنها به همکاری های الزم 

 تا  52رد مکاتبه با ادارت با امضای فرماندار و ریاست مرکز بهداشت شهرستان جهت تهیه و ارائه لیست دقیق کارکنان م

 ساله ادارات دولتی 06

 طراحی بروشور معرفی برنامه وارسال آن به ادارات 

 دستورالعمل های برنامه تامین فرمها و 

 مجری برنامه تعیین مرکز 



 انتخاب افراد ارائه دهنده خدمات 

  طراحی دعوتنامه 

 اجرای برنامه  

 عقد قرارداد با کارشناس تغذیه در بخش خصوصی 

 شناس فیزیوتراپیعقد قرارداد با کار 

  ارسالCD  فعالیت فیزیکی در میانساالن به ادارات و همچنین فروش آن در بخش خصوصی 

   
 تعیین مرکز بهداشتی درمانی معین به عنوان مرکز ارائه دهنده خدمت

 ضعف در همکاری پزشکان خانم شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تابعه 

 کمبود نیروی انسانی پزشک و غیر پزشک 

  (از نظر پرداخت اضافه کاری به ارائه دهندگان خدمت و پیشگیری از اتالف منابع)کمبود سایر منابع 

 وجود تراکم باالی مراجعه کنندگان مختلف در نوبت کاری صبح در مراکز بهداشتی درمانی 

  مشکل در مراجعه کارمندان در وقت اداری به منظور دریافت خدمات الزم 

  برنامهنظارت بهینه بر اجرای 

 پیشگیری از سردرگمی جمعیت هدف در مراجعه به مراکز مختلف 

 در دسترس بودن مرکز بهداشتی درمانی معین از نظر قرار گیری در موقعیت مناسب در شهر 

 

طیق برنامه ریزی مناسب، با دعوت روزانه و معاینات الزم و همچنین ارائه خدمات آموزشی  خدمات مراقبتی ،بدنبال اقدامات فوق 

نفر جمعیت هدف برنامه، در مرکز معین شهرستان توسط همکاران کاردان یا کارشناس بهداشت خانواده، کارشناس تغذیه و  3تا  5

 . پزشک عمومی انجام می گیرد


