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 يزارت بُداشت ي درمان ي آمًزشی پسشکی

 دفتر بُداشت ريان، اعتیاد ي سالمت اجتماعی

 پیشگیری از خًدکشی بٍ ريش پیگیری تلفىیبروامٍ  

 

مطاوره مختصر و پیگیری تلفنی برای اقذام "پیطگیری از خودکطی مجذد به روش  برنامهو اجراء استقرار  هذف: 

 کننذگان به خودکطی

 بعد از یکسال: بروامٍ اوتظارات از اجراء 

  ِاز هراجعِ کٌٌذگبى ثِ اٍرشاًس ثِ علت اقذام ثِ خَدکطی 75ارایِ خذهبت پیگیری تلفٌی ث % 

  اقذام کٌٌذگبى ثِ خَدکطی 50کبّص % 

  از اقذام کٌٌذگبى ثِ خَدکطی در خذهبت پیگیری تلفٌی 85هبًذگبری % 

 / ثرًبهِ کبّص هیساى خَدکطی در ضْرستبى ّبی هحل اجراء  عذم افسایص 

 

 :برنامه مکان اجراء 

 استبى ّبی آررثبیجبى غرثی، کرهبًطبُ، لرستبى ٍ ایالم

 در ضْرستبى ّبی: 

ة، خَی، سردضت، ثَکبى، سلوبس، اضٌَیِ، پیراًطْر، ضبّیي دش، هبکَ، هْبثبد، تکبة، ارٍهیِ، هیبًذٍآ آرربایجان غربی:

 ًقذُ، پلذضت، ضَط چبیپبرُ،

 اسالم آثبد غرة، سرپل رّبة، غحٌِ، سٌقر، پبٍُ، جَاًرٍد، ّرسیي، کرهبًطبُ کرمانطاه:

 ختر، کَّذضت، الیگَدرز، دٍرٍد، ًَرآثبددسلسلِ، خرم آثبد، ثرٍجرد، ازًب، پل  :لرستان

 آثذاًبى، درُ ضْر، ایَاى، ایالم :ایالم

 

 تًسط مدیر کل دفتر بُداشت ريان يزارت بُداشت بروامٍای محل اجراء داوشگاٌ َمعايویه محترم بُداشتی آشىایی 

 هلی هرثَط ثِ کبّص آسیت ّبی اجتوبعی هلی ثب هذیریت ٍزارت کطَرثرًبهِ ثِ عٌَاى  ثرًبهِ ضٌبیی ثب کل آ .1

 داًطگبُرئیس هرکس ثْذاضت ٍ کبرضٌبس ثْذاضت رٍاى تَجیح  .2

 ثرًبهِکس ثْذاضتی ضْرستبى ّبی هحل اجرای تَجیح رٍسبی هرا .3

 ثرًبهِ یثرای ّوکبری رٍسبی ثیوبرستبى ّب ثرای اجرا ّوبٌّگی ثب هعبٍى درهبى داًطگبُ .4

 در ضْرستبى ّبی هٌتخت ثرًبهِّوبٌّگی الزم ثرای اجرای  .5

 ّر سِ هبُ یکجبر ثرًبهِاجرای  هبًیتَر .6

 ایِ ثِ رئیس داًطگبُّر سِ هبُ ٍ ارثرًبهِ تْیِ گسارش از ًحَُ پیطرفت  .7
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 تًسط مدیر کل دفتر بُداشت ريان يزارت بُداشتبروامٍ درمان داوشگاٌ َای محل اجراء معايویه محترم  از  اوتظار 

 هلی هرثَط ثِ کبّص آسیت ّبی اجتوبعی هلی ثب هذیریت ٍزارت کطَر ثرًبهِثِ عٌَاى  ثرًبهِثب کل  آضٌبیی .1

 ثرًبهِهرثَط ثِ ضْرستبى ّبی هحل اجرای  رٍسبی ثیوبرستبى ّبی تَجیح .2

 در ضْرستبى ّبی هٌتختثرًبهِ ّوبٌّگی الزم ثرای اجرای  .3

 ثرًبهِعبٍى ثْذاضتی داًطگبُ ثرای اجرای ّوبٌّگی ثب ه .4

 اًتقبل اعالعبت ثیوبراى ثِ غَرت رٍزاًِ از ثیوبرستبى ثِ هرکس ثْذاضت ضْرستبى .5

 

 يظایف يزارت بُداشت:

 تذٍیي ثرًبهِ اجرایی .1

 آهَزضیتذٍیي هتَى  .2

 ایجبد ظرفیت الزم در کبرکٌبى ثْذاضتی ٍ درهبًی .3

 تحلیل دادُ ّبی ٍ ارایِ فیذ ثک ثِ داًطگبُ .4

 کوک ثِ اغالح رًٍذ اجرا ثِ داًطگبُ ثِ غَرت دٍرُ ّبی سِ هبِّ .5

 ثِ رٍسبی داًطگبّْب استبى ٍ ارسبل فیذثک 4تْیِ گسارش از  .6

 ظرفیت سازی نیروی انسانی:

 ثرًبهِآهَزش کبرضٌبسبى هسئَل ثْذاضت رٍاى استبى ّب ٍ ضْرستبى ّب تَسظ هجری  .1

 هسئَل ضْرستبى ت رٍاى هراکس جبهع تَسظ کبرضٌبسآهَزش کبرضٌبسبى ثْذاض .2

 ثرًبهِاٍرشاًس تَسظ هجری  ّبی ثخص آهَزش پرستبراى رٍسبی .3

 یب کبرضٌبس ثْذاضت رٍاى ضْرستبى آهَزش سبیر پرستبراى ثیوبرستبى تَسظ رئیس ثخص اٍرشاًس .4

 مفاد آموزضی: فراگیران و 

 گرٍُ رٍاًطٌبسبى:

 کبرضٌبسبى ثْذاضت رٍاى استبى ّب 

 رضٌبسبى ثْذاضت رٍاى ضْرستبى ّبکب 

 کبرضٌبسبى ثْذاضت رٍاى هراکس جبهع خذهبت سالهت 

 ثرًبهٍِ اّذاف ٍ رٍش اجرای  ثرًبهِآضٌبیی ثب  .1

 (ASSIP)رٍش هذاخلِ هختػر  .2

 ثرقراری ارتجبط هَثر ٍ ّوذلی ثب اقذام کٌٌذُ ٍ خبًَادُرٍش  .3

 ًحَُ هػبحجِ تلفٌی .4

 ًحَُ تکویل پرسطٌبهِ پیگیری تلفٌی .5

 ثجت دادُ ّب در فرم اکسل .6

 آضٌبیی ثب فرایٌذ اًتقبل اعالعبت ثیوبراى از اٍرشاًس ثِ هرکس ثْذاضت .7

 



3 
 

 

 گرٍُ پرستبراى ثیوبرستبى:

 ثرًبهٍِ اّذاف ٍ رٍش اجرای ثرًبهِ آضٌبیی ثب  .1

 ٍ خبًَادُثِ خَدکطی رٍش ثرقراری ارتجبط هَثر ٍ ّوذلی ثب اقذام کٌٌذُ  .2

 آضٌبیی ثب فرایٌذ اًتقبل ٍ ثجت اعالعبت ثیوبراى از اٍرشاًس ثِ هرکس ثْذاضت .3

 ایجاد ساختار اجرایی:

 آضٌبیی رٍسبی داًطگبُ ثب اّذاف ٍ ثرًبهِ ّبی عرح: تَسظ ٍزارت ثْذاضت .1

 ٍزارت ثْذاضتًبهِ ّبی عرح: رٍسبی داًطگبّْب ٍ بیی هعبًٍیي ثْذاضتی ٍ درهبًی ثب اّذاف ٍ ثرآضٌ .2

ثب اّذاف ٍ ثرًبهِ  ثرًبهِآضٌبیی رٍسبی ضجکِ ثْذاضت ضْرستبى ّب ٍ رٍسبی ثیوبرستبى ّبی ضْرستبى ّبی هجری  .3

 ّبی عرح: تَسظ هعبًٍیي ثْذاضتی ٍ درهبًی داًطگبّْب

 مختلف انجام ضود بایذ توسط بخص هایبرنامه اقذاماتی که در فراینذ اجرا 

 در اٍرشاًس:

 در اٍرشاًس ٍ اًجبم اقذاهبت درهبًی ضرٍری تَسظ کبدر درهبًی اٍرشاًسثِ خَدکطی ٍیسیت ثیوبر اقذام کٌٌذُ  .1

 از اٍرشاًس: ثیوبر ترخیع ٌّگبم در .2

a. ثیوبرستبى سَپرٍایسر آهَزضی /پرستبر اٍرشاًس: قجل از ترخیع از اٍرشاًس ارایِ کٌٌذُ خذهبت 

b.  ثب ثیوبرثرقراری ارتجبط درهبًی 

c. هَزضیتحَیل ثرٍضَرّبی آ 

d.  ضْردر خذهبت ثْذاضت رٍاى در دسترس حبٍی تحَیل جذٍل 

e.  ٍ خذهبت ثعذی دریبفتهعرفی هرکس ثْذاضت ثرای توبس ّبی ثعذی 

f.  ثِ هرکس اعالعبت ٍ اسٌبد پسضکی روزانه  اعالعبت ثِ غَرت ٍ اًتقبلثیوبر تکویل اعالعبت

 ثیوبرستبى

 درزهبى ترخیع از ثخص ّبی ثیوبرستبى: .3

a) سَپرٍایسر آهَزضی /ارایِ کٌٌذُ خذهبت: پرستبر ثخص 

b)  ثرقراری ارتجبط درهبًی 

c) ّبی اهَزضیتحَیل ثرٍضَر 

d)  خذهبت ثْذاضت رٍاى در دسترس ضْرحبٍی تحَیل جذٍل 

e)  ٍ خذهبت ثعذی ریبفتدهعرفی هرکس ثْذاضت ثرای توبس ّبی ثعذی 

f) ثِ هرکس اعالعبت ٍ اسٌبد پسضکی ثیوبرستبىروزانه  عبتکویل اعالعبت رٍزاًِ ٍ اًتقبل اعالت 

 :هرکس آهبر ٍ اسٌبد پسضکی ثیوبرستبى .4

a. هسئَل اجرا: هسئَل آهبر ٍ اسٌبد پسضکی ثیوبرستبى 

b.  ّبی ثیوبرستبىدریبفت رٍزاًِ اعالعبت ثیوبراى اقذام کٌٌذُ ثِ خَدکطی از اٍرشاًس ٍ یب ثخص 

c. :اًتقبل رٍزاًِ اعالعبت ثِ هرکس ثْذاضت ضْرستبى از عریق 

i. تلفٌی 
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ii. اتَهبسیَى 

iii. پیبم اتَهبسیَى 

 ٍظبیف کبرضٌبس هسئَل ثْذاضت رٍاى ضْرستبى: .5

a. دریبفت رٍزاًِ اعالعبت ثیوبراى از هرکس آهبر ثیوبرستبى ّب 

b. تَزیع رٍزاًِ ثیوبراى ثِ هراکس جبهع هستقر در هحل سکًَت ثیوبر 

c. دریبفت اعالعبت ثجت ضذُ در اکسل از هراکس جبهع 

d. ارسبل هبّبًِ اکسل حبٍی دادُ ّب ثِ هرکس استبى 

e.  ِجذٍل حبٍی اهبر ثیوبراى هعرفی ضذُ ثِ هراکس جبهعتْی 

f.  ّر سِ هبُ یکجبرثرًبهِ ارایِ فیذثک ثِ هرکس ثْذاضت ٍ ثیوبرستبى ّب در خػَظ ًتبیج حبغلِ از اجرای 

g. ٌبس ثْذاضت رٍاى استبى ّر سِ هبُ یکجبرارایِ گسارش ثِ کبرض 

h.  در کویتِ ثْذاضت ضْرستبى ثِ سبیر ریٌفعبى ثرًبهِارایِ ًتبیج حبغل از اجرای 

i.  ُهبًیتَر ثرًبهِ ّر سِ هب 

 ٍظبیف کبرضٌبسبى هراکس جبهع خذهبت سالهت: .6

a. دریبفت رٍزاًِ اعالعبت ثیوبراى از هرکس ثْذاضت ضْرستبى 

b.  از ٍی ثرای حضَر در هرکس جبهعتوبس تلفٌی ثب ثیوبر ٍ دعَت 

i.  َدر غَرت عذم پبسخ، الزم است عی رٍزّبی ثعذی توبس تلفٌی ثرقرار ضَد تب هخبعت پبسخگ

ضوبرُ تلفي ثیوبر ثبضذ ٍ یب اًػراف خَد را اعالم ًوبیذ ٍ یب ایٌکِ توبس گیرًذُ از اضتجبُ ثَدى 

 هغوئي ضَد

c.  ارایِ آهَزش سِ جلسِ ایASSIP ثِ ثیوبر 

d.  ِخذهبت تلفٌی ثِ ثیوبر پس از ارایِ خذهبت اهَزش سِ جلسِ ای ثِ تٌبٍة ّبی زیر:ارای 

i. 1  ٍ2  ٍ4 ِّفت 

ii. ًِسپس ثِ غَرت هبّیب 

e. تکویل فرم پیگیری تلفٌی ّوسهبى ثب ّر ثبر توبس 

f. ثبضذ ٍ ترجیحب ّن جٌس ثیوبر الزم است فرد پیگیری کٌٌذُ یک ًفر رٍاًطٌبس ثبثت 

g. ٌی ثِ هرکس ثْذاضت ضْرستبى ثِ غَرت هبّبًِارسبل فرم ّبی تکویل ضذُ تلف 

 ٍظبیف کبرضٌبس هسئَل استبى: .7

a. آهَزش کبرضٌبسبى ضْرستبى ٍ هرکس جبهع ثِ کوک کبرضٌبسبى ضْرستبى ّب 

b. ثرًبهِ یتکویل چک لیست هرثَط ثِ آهبدگی ضْرستبى ثرای اجرا 

c. آهَزش کبرضٌبسبى جذیذ 

d. آهَزش پرستبراى جذیذ 

e. ِهبُ یکجبر از کبرضٌبسبى ضْرستبى ّب دریبفت اعالعبت ثِ غَرت ّر س 

f. ُارایِ گسارش ثِ هعبٍى درهبى ٍ ثْذاضت داًطگبُ ّر سِ هب 

g. ُارایِ گسارش ثِ ٍزارت ثْذاضت ّر سِ هب 

h. ُهبًیتَر ثرًبهِ ّر سِ هب 

 

 


