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 فعالیتهاي انجام شده عنوان برنامه 
 برنامه پیشگیري از خودکشی 
 
 
 
 

  کارشناسان نظام تحول سالمت در شهرستان خرم آباد کارگاه آموزشی پیشگیري از خودکشی براي 1برگزاري  -
 تشخیص و درمان افراد در معرض خطر اقدام به خودکشی  -
 جمع آوري و آنا لیز داده هاي آماري وتهیه شاخص هاي مربوط به پنل  -
 برگزاري آزمون  غیر حضوري پیشگیري از خودکشی براي کرشناسان ستادي شهرستانها  -
نامه پیشگیري از رفتار اقدام به خودکشی در سطح   ستاد ، مراکز ، خانه هاي بهداشت ، پایگاهها و مراکز انجام پایش و ارزیابی بر -

 . سالمت جامعه و بررسی شاخص ها و ارایه راهکارهاي الزم جهت ارتقاي برنامه و تنظیم پسخوراند و ارسال به شهرستان 
 در سطح استان جهت شناسایی افراد در معرض خطر ) ه شناسایی و تکمیل پرسشنامه هاي مربوط( اجراي غربالگري  -
 تهیه و تنظیم تحلیل وضعیت موجود برنامه پیشگیري از رفتارهاي خودکشی  -
تدوین و تنظیم اجراي برنامه پیشگیري از رفتارهاي خودکشی بر اساس تحلیل  وضعیت موجود و ارزیابی برنامه هاي عملیاتی کلیه  -

 شهرستانها و ارسال پس خوراند 
برنامه حمایتهاي روانی 
 اجتماعی در بالیا 

  تدوین و تنظیم برنامه  حمایتهاي روانی اجتماعی  -
مربوط به مداخالت روانی اجتماعی براي کلیه کارشناسان ستادي شهرستانها و کارشناسان برگزاري آزمون  غیر حضوري  -

  روانشناسی شاغل در معاونت آموزشی  و بیمارستان اعصاب و روان امام رضا
 انجام مداخالت روانی اجتماعی  براي بازماندگان حادثه منا  -
  شهرستانهابرگزاري آزمون اختالالت روانپزشکی براي کارشناسان ستادي  -
برنامه ادغام بهداشت روان در  برگزاري کارگاه آموزشی غربالگري اختالالت  روانپزشکی براي کارشناسان ستادي شهرستانها -

 سیستم 
  مداخالت سالمت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور در محله اسد آبادي  - برنامه سالمت اجتماعی 

  تهیه سند سالمت اجتماعی محله اسد آبادي  -
  ) افراد کلیدي ( چاپ وتکثیر دستورالعمل ها جهت تصمیم گیرندگان برنامه  -
  تهیه راهنماي اجرایی  -
  خوشه در محله  20برنامه اجراي پرسشگري و انجام نیاز سنجی در  -
  SPSSتحلیل نیاز سنجی و آنالیز اطالعات و آمار از طریق نرم افزار  -
  تشکیل کمیته محلی  -
  تشکیل کمیته راهبري  -
 نظارت از روند اجراي برنامه پایش و  -

برنامه پیشگیري از خشونت 
 خانگی 

  برگزاري کارگاه آموزشی جهت کارشناسان سالمت روان کل استان  -
  چاپ وتکثیر دستورالعملهاي ثبت و ارجاع  -
  تهیه وارسال بسته خدمتی  -
  انجام غربالگري اولیه پیشگیري از خشونت  -
 انجام مداخالت مختصر جهت افراد غربال مثبت  -

برنامه پیشگیري از عوارض 
 ناشی از سوء مصرف مواد 

  راه اندازي و تداوم فعالیت مراکز کاهش آسیب   -
  افزایش دسترسی به خدمات کاهش آسیب از طریق اعزام تیم سیار  -

پوشش خدمات درمان جایگزین مواد در مراکز کاهش آسیب    -          
پایش  نظارت وارزیابی   -          

  برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع حمایتهاي روانی اجتماعی  در دوران بارداري و نوزادي  - برنامه پیشگیري از اعتیاد 
  )پایلوت کشوري ( آموزش فرزند پروري ویژه خانواده هاي معتادین مراجعه کننده  در شهرستان هاي ازنا و سلسله   -
  اجراي برنامه پیشگیري اولیه از اعتیاد ویژه دانشجویان علوم پزشکی  -
  اجراي غربالگري و انجام مداخالت مختصر براي افراد غربال مثبت در جمعیت بزرگساالن  -
  ا اجراي غربالگري و انجام مداخالت مختصر براي افراد غربال مثبت در  مادران باردار  -
  ه پایش و نظارت برفرآیند اجراي برنام -

 



 


