
 تقويم آموزش سالمت
 

 بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سراعنوان: تقويم آموزش سالمت 

 15/02/1398تاريخ ويرايش: 

 11/02/1399تاريخ بازنگری:  

فشارخون، ديابت، سرطان، سکته در خصوص بیماريهای موقع  با هدف پیشگیری و تشخیص به بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرامراجعین محترم  

 مغزی، سبك زندگی سالم (ترک دخانیات، فعالیت

توانید طبق برنامه زير به واحد بدنی مناسب، تغذيه سالم) و همچنین در رابطه با بیماريهای شايع در اين مركز برنامه آموزش گروهی و همگانی را اجرا می نمايد. شما می 

اقدام نمايید. در صورت تمايل می توانید جهت استفاده از  ) مراجعه نموده و جهت شركت در كالسهای آموزشی126اتاق شماره  بیمارستاناول آموزش سالمت (طبقه 

 مراجعه نماییدhttp://www.gums.ac.ir/imamhبیمارستان "آموزش به بیمار "مطالب و پمفلت های آموزشی به صفحه 

 

 

 گروه هدف  بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرامراجعین 

 مجری  واحد آموزش سالمت 

 وسايل كمك آموزشی  ،پوسترفیلم ،بروشوربنر، پمفلت، كتابچه، 

 دريافت مطالب آموزشی  124واحد آموزش سالمت طبقه اول اتاق شماره  14صبح الی  8هرروز از ساعت 

http://www.gums.ac.ir/imamh


 

 1398سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه آموزش 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 30/12/1398الی  1/1/1398از تاریخ 

)دیابت ،فشارخون و  ncdخود مراقبتی  در بیماران 

 سرطان ( 

 

 1398دوشنبه ها  مراجعین سرپایی

 10الی  8ساعت: 

 واحد آموزش سالمت سالن انتظار درمانگاه تخصصی بیمارستان

خود مراقبتی و نقش تغذیه و ورزش در بیماران 

ncd ) دیابت ،فشارخون و سرطان( 

 

 1398دوشنبه ها  مراجعین سرپایی

 10الی  8ساعت: 

 واحد آموزش سالمت سالن انتظار درمانگاه تخصصی بیمارستان

)دیابت ،فشارخون  ncdخود مراقبتی  در بیماران   

 و سرطان (

شنبه الی پنج شنبه تمام روزهای  مراجعین بستری  

 هفته 

 14الی  8ساعت : 

 )دیابت ، فشارخون و سرطان( ncdواحد 

 

 سالمتواحد آموزش 

 خودمراقبتی در بیماران قلبی ، فشارخون و دیابت
 

 چهارشنبه ها    بیماران بستری

 12الی  10ساعت:

 واحد آموزش سالمت ccuبخش 

 مراقبت آغوشی مادر و نوزادان

 

 همه روزه  مراجعین سرپایی و بستری

 ساعته 24ساعت: 

 واحد آموزش سالمت بخش اطفال -بخش زایمان –بخش زنان 

کالت پس شخصوص مشکالت شیردهی و مدر 

 اززایمان

 

 همه روزه   مراجعین سرپایی و بستری

 ساعته 24ساعت: 

 بخش اطفال -بخش زایمان –بخش زنان 

 آموزش در منزل-

 واحد آموزش سالمت



 1398برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.

 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 30/12/1398الی  1/1/1398از تاریخ 

 تغذیه و تغییر شیوه زندگی در بیماران دیالیزی 

 

 هرروز بجز روزهای تعطیل  بیماران بستری

 11الی  10ساعت: 

 واحد آموزش سالمت بخش دیالیز

و مضرات مصرف خود مراقبتی و نقش تغذیه و ورزش 

در بیماران در بیماران قلبی دیابت ،فشارخون ، دخانیات 

 سرطان و بیماران مستعد زخم 

 

 هرروز بجز روزهای تعطیل  بیماران بستری

 13الی  11:30ساعت: 

 واحد آموزش سالمت بخش داخلی  -   ccuبخش 

سبک زندگی سالم در ترک سیگار و الکل،تغذیه و   

 رژیم درمانی  

 روزهای چهارشنبه  کارکنان بیمارستان

 12الی  10ساعت : 

 واحد آموزش سالمت واحد تغذیه 

انجام مشاوره و آموزش تغذیه و ورزش در کاهش وزن 

 و تغییر شیوه زندگی 
 

 روزهای یکشنبه  سرپاییمراجعین 

 13الی  11ساعت : 

 واحد آموزش سالمت درمانگاه تخصصی بیمارستان

زایمان طبیعی برای مادران  ورزش و آمادگی جهت

 باردار

 

مراجعین سرپایی 

 مادران باردار

 پنج شنبه ها 

 11الی 9ساعت: 

 واحد آموزش سالمت بخش زایمان

 خود مراقبتی در زمان ترخیص 

 

 شنبه الی پنچ شنبه  مراجعین سرپایی 

 14الی  8ساعت:

 واحد آموزش سالمت تماس تلفنی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 منزل آموزش داده می شود.در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در 
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 فروردینماه  

 28/1/98چهارشنبه  مراجعین بستری  روز جهانی هموفیلی 

 11الی  10ساعت : 

 واحدآموزش سالمت بخش تاالسمی 

     

     



 

 1398بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه اردیبهشت 

هفته سالمت برگزاری ایستگاه سالمت آموزش 

خود مراقبتیدر دیابت ،سرطان ،فشارخون و 

تاثیر و BMIغربالگری قندخون ،فشارخون و 

معرفی  ورزش و تغذیه درداشتن زندگی سالم ،

 مراقبت در منزل 

مراجعین سرپایی ،کارکنان 

 بیمارستان  

 3/2/98سه شنبه 

 20الی  8ساعت :

 آموزش سالمتواحد  سالن انتظار 

اء سالمت در حیطه ورزش همایش ارتق

در هفته و تغذیه  ،مضرات دخانیات و سیگار

 سالمت

 3/2/98سه شنبه 2/2/98دو شنبه  کارکنان بیمارستان

 11الی  9ساعت  :  

 واحد آموزش سالمت سالن کنفرانس 

کارکنان  –مراجعین سرپایی  به مناسبت هفته سالمتبرپایی ویزیت رایگان  

 بیمارستان 

  4/2/98چهارشنبه   

 12الی  8ساعت : 

درمانگاه تخصصی 

 بیمارستان

 واحد آموزش سالمت

به  STARTتمرین دور میزی و عملی تریاژ 

 مناسبت هفته سالمت

 
 

 5/2/98پنجشنبه  کارکنان بیمارستان

  11الی  9ساعت : 

 واحد آموزش سالمت سالن کنفرانس 



 

 

 1398سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه آموزش 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه اردیبهشت 

به ویزیت رایگان پزشک عمومی 

 مناسبت هفته سالمت 

مراجعین سرپایی ،کارکنان 

 بیمارستان  

 6/2/98جمعه  

 20الی  8ساعت :

 واحد آموزش سالمت اورژانس بیمارستان 

پیاده روی در جهت تاثیر ورزش 

در سالمتی ،کاهش وزن و 

به کنترل بیماری های غیرواگیر  

 مناسبت هفته سالمت 

 7/2/98شنبه  بیمارستانکارکنان 

 11الی  9ساعت  :  

 واحد آموزش سالمت پارک ابریشم شهرستان صومعه سرا 

 28/2/98شنبه  مراجعین بستری  روز جهانی تاالسمی 

 12الی  10ساعت: 

 واحد آموزش سالمت بخش تاالسمی 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1398خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه  خرداد 

یابی زبرپایی پایگاه طرح بسیج  ملی فشارخون با هدف شناسایی وار

مراجعه کنندگان به همراه  کنترل فشارخون وآموزش خود 

و مضرات مصرف  تغذیه ،مراقبتی در فشارخون باال ، تاثیر ورزش 

 در پیشگیری و ارتقاء سالمت  سیگار 

مراجعین سرپایی ، بستری 

 و عموم مردم

تیرهمه  15خرداد الی  17

 1398روزه سال  

 20الی  8ساعت : 

 واحد آموزش سالمت  اورژانس بیمارستان 

مراجعین سرپایی و  هفته بدون دخانیات مضرات سیگار .مصرف دخانیات  

کارکنان  -بستری

 بیمارستان

 واحد آموزش سالمت اورژانس بیمارستان  3/98/ 10الی  3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398سرا سال  برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه  تیر 

نیازسنجی برنامه های آموزش به بیمار و 

 ارتقاء سالمت 

 4/98/ 22. 21شنبه و یکشنبه   کارکنان بیمارستان 

  11الی  9ساعت 

واحد آموزش  سالن کنفرانس 

 سالمت 



 

 

 

 1398برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در منزل آموزش داده می شود.در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت 
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه  مرداد 

مراجعین بستری و سرپایی  خودمراقبتی در بیماری هموفیلی 

 تاالسمی 

 1/5/98سه شنبه 

 11الی  10ساعت 

 واحد آموزش سالمت بخش تاالسمی 

 ریوی  –اقدمات اولیه و پایه احیای قلبی 

 ویزیت رایگان پزشک عمومی 

عموم مردم و نمازگزاران 

 نمازجمعه 

 4/5/98جمعه 

  12الی  11ساعت :  

 واحد آموزش سالمت مصالی شهرستان صومعه سرا

  10/5/98پنج شنبه  مراجعین سرپایی و بستری شیرمادر ) روز جهانی شیر مادر ( تغذیه با  

 11الی  9ساعت : 

 واحد آموزش سالمت  بخش زایمان 

 شیر مادر )هفته جهانی شیر مادر (تغذیه با 
 

–مراجعین سرپایی و بستری 

 مادران شیرده در منزل 

  5/98/ 19و13یکشنبه الی جمعه  

 11الی 9ساعت: 

 –بخش زنان  –بخش زایمان 

منزل مادران  -بخش اطفال

 شیرده 

 واحد آموزش سالمت

 سال  2ویزیت رایگان کودکان زیر 

 

 16/5/98سه شنبه  مراجعین سرپایی 

 12الی  10ساعت : 

 واحد آموزش سالمت درمانگاه تخصصی بیمارستان

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود. در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 ماه  شهریور 

 25/6/98دوشنبه  مراجعین سرپایی  علل و عوارض دیابت ،فشارخون و تغذیه سالم 

 

 واحد آموزش سالمت درمانگاه تخصصی بیمارستان

 26/6/98سه شنبه  کارکنان بیمارستان آنمضرات مصرف دخانیات و سیگارو راههای ترک 

 11الی  10ساعت 

 واحد آموزش سالمت ncdواحد 

     



 1398برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 مراقبت در منزل آموزش داده می شود. در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 مهر ماه  

خودمراقبتی در فشارخون باالبه مناسبت 

 روز جهانی قلب

 3/7/98چهارشنبه  بیماران بستری قلبی 

 11الی  10ساعت : 

 واحد آموزش سالمت  ccuبخش 

خود مراقبتی در بیماری های مزمن و 

غیرواگیر جلوگیری از پوکی استخوان  و 

ویزیت رایگان به مناسبت روز جهانی 

 سالمند 

 9/7/98سه شنبه  بیماران بستری و سرپایی 

 12الی  11ساعت :

 واحد آموزش سالمت بخش زنان 

سالمت روان  در بیماران دیابتی ، 

 فشارخون و سرطان

 

 7/98/ 22دوشنبه  مراجعین سرپایی 

  10الی  8ساعت: 

 واحد آموزش سالمت درمانگاه تخصصی بیمارستان

سالمت زنان  و ویزیت رایگان در هفته 

 سالمت بانوان 
 

  29/7/98دوشنبه  مراجعین بستری و سرپایی 

  10الی  8ساعت: 

 –درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 جراحی زنان  –بخش داخلی 

 آموزش سالمتواحد 

 

 

    

     



 

 

 

 1398برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 آبانماه  

بیماری هپاتیت و راههای پیشگیری ازآن به 

 مناسبت هفته لی اطالع رسانی هپاتیت 

 7/8/98الی 1سه شنبه     مراجعین بستر ی 

 11الی  10ساعت : 

بخش داخلی  –بخش داخلی زنان 

 مردان

 واحد آموزش سالمت

خودمراقبتی در بیماران دیابتی  و ویزیت 

 مناسبت روز جهانی دیابترایگان به 

 23/8/98پنج شنبه   مراجعین سرپایی و بستری

 10الی  8ساعت : 

بخش  –درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 داخلی 

 واحد آموزش سالمت

خودمراقبتی در بیماران دیالیزی  و ویزیت 

رایگان به مناسبت هفته جهانی حمایت از 

 بیماران کلیوی 

 30/8/98الی   23شنبه سه  مراجعین سرپایی و بستری 

 11الی  10ساعت : 

بخش  –درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 دیالیز

 واحد آموزش سالمت

 
 

    

 

 

    

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود. در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 آذرماه 

قبتی در بیماران دیابتی ، فشارخون خودمرا

 و سرطان

 11/9/98دوشنبه  مراجعین سرپایی 

 

 واحد آموزش سالمت درمانگاه تخصصی بیمارستان

به مناسبت روز  آشنایی با بیماری ایدز

 جهانی اطالع رسانی بیماری ایدز

 12/9/98سه شنبه  مراجعین بستری و سرپایی

 11الی  10ساعت: 

داخلی  –بخش داخلی زنان 

 مردان

 واحد آموزش سالمت



 

 

 

 1398برنامه آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 دی ماه  

 واحد آموزش سالمت بخش اطفال 29/10/98یکشنبه  سرپایی -مراجعین بستری  بهداشت و سالمتی 

 1398مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه آموزش سالمت 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 بهمن ماه  

 واحد آموزش سالمت درمانگاه تخصصی بیمارستان 21/11/98دوشنبه  مراجعین سرپایی و بستری  پیشگیری از سرطان 

ارتقاء آگاهی در مورد بارداری به  مناسبت هفته ارتقاء   

 آگاهی بارداری

 11/98/ 24پنج شنبه   مراجعین سرپایی و بستری

  11الی  10ساعت : 

 

 واحد آموزش سالمت بخش زایمان 



 

 

 1398آموزش سالمت مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا سال برنامه 

 در تمام جلسات آموزش گروهی و همگانی در رابطه با خدمات و مزایای مراقبت در منزل آموزش داده می شود.
 برگزارکننده مکان زمان گروه هدف عنوان آموزش

 اسفندماه  

روز سالمت مردان و ویزیت رایگان به 

 مناسبت هفته ملی سالمت مردان 

 6/12/98سه شنبه  مراجعین بستری و سرپایی 

 11الی  10ساعت : 

 واحد آموزش سالمت بخش مردان –درمانگاه تخصصی بیمارستان 

 20/12/98سه شنبه  مراجعین سرپایی  محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست 

 11الی  10ساعت : 

 واحد آموزش سالمت بیمارستان 

 

 

    

 
 

    


