
و ترويج شيوه زندگي سالم  در حوزه آموزش همگاني

و پخش�  دقيقه 249افالك معادل تلويزيونآموزش همگاني سالمت از شبكه كارشناسي برنامه34تهيه

و پخش�  دقيقه1068 افالك معادل راديوييآموزش همگاني سالمت از شبكه كارشناسي برنامه114تهيه

در حوزه سالمت با موضوعات شيوه زندگي سالم در سنين جواني) انيميشن(پويانمايي اثر مورد6و پخش توليد�

، هپاتيت  ، پيشگيري از ديابت ، تب كريمه كنگوCوBو ميانسالي

و پخش�  بهداشتي در مناسبت هاي مختلف سالمتپيام21آموزشي حاوي تيزر مورد59تهيه

و�  شهر سطح هاي ديجيتال تلويزيوني از تيزر آموزش مورد40ي در قالب پيام بهداشت91 پخش تهيه

تلفن شماره 147100ارسال پيام هاي بهداشتي از طريق سامانه ارسال پيام كوتاه معاونت بهداشتي به تعداد�

و بيش از   پيام كوتاه 600000همراه

و درج در روزنامه هاي محلي استان مقاله64تهيه وتدوين�  آموزشي با موضوعات مختلف سالمت

ا موضوعاتب) هم سان سازي دوره هاي آموزش سالمت( آموزشي در قالب برنامه هاي هدا كارگاه57 برگزاري�

و بسيج اجتماعي–جلب مشاركت همه جانبه( تيبرنامه ريزي عمليا-نيازسنجي آموزشي-ارتباط طراحي پيام

و آموزش) طراحي برنامه هاي آموزشي در حوزه سالمت- از پرسنل حوزه سالمت نفر 2268 در سراسر استان

 استان جهت استاندارد سازي جلسات آموزش سالمت در استان

و نظارت مورد 710انجام� سالمتو ارتقاي برنامه هاي آموزش سالمت توسط كارشناسان گروه آموزش پايش

و وا  حد هاي آموزش سالمت شهرستان هاي استاناستان

به چهرهآ� واز جمعيت تحت پوشش نفر 364882به موزش چهره  خانه هاي بهداشت سراسر استان در مراكز

و نمايشگاهمورد32پايي بر� در47برگزاري بهداشتي مورد مسابقات بهداشتي در مدارس سراسر استان

 مناسبت هاي مختلف سالمت

و مور39برپايي� مورد نمايشگاه بهداشتي با حضور كارشناسان بهداشتي57د پايگاه اطالع رساني شهري

و و اجراي برنامه هاي آموزش همگاني در اماكن عمومي  پر جمعيت شهرستان هاي استان بمنظور اطالع رساني

و توزيع بيش از�  بنر آموزشي مورد 1358نصبو نوشتاري حوزه سالمترسانه هاي نسخه 437849توليد

وآكميته مورد68تشكيل� و بررسي رسانه توليد رسانه فني كميته موزش جهت برنامه ريزي هاي آموزش سالمت

 هاي آموزشي توليد شده در استان

با موضوعات مرتبط با اولويت هاي استخراج شده از برنامه نياز سنجي بسيج اطالع رساني مورد73اجراي�

خ و ارزشيابي مداخالت انجام شده انه ها ومراكز بهداشتي درماني سراسر استانمشكالت بهداشتي در



در هفته سالمت ومناسبت هاي بهداشتي با هدف جلب حمايت حوزه هاي مرتبط با همايش مورد26برپايي�

 سالمت

و اجراي برنامه5برگزاري مسابقات بهداشتي همزمان با اجراي جنگ عيدانه� در محل پارك زيبا كنار خرم آباد

هزار5با استقبال حدود91شب همزمان با تعطيالت نوروزي سال15در طي هاي آموزشي بهمراه اهداء جوايز 

 نفر روزانه

و دندان همزمان با برگزاري نمايشگاه� روزه10برپايي غرفه آموزش سالمت همراه با خدمات بهداشت دهان

 ، و كودك و انجام مشاوره رايگان به خانواده ها و خانواده در محل دائمي نمايشگاه هاي خرم آباد فيشور نوجوان

و همچنين) شيار پوش(سيالنت  توزيع اقالم بهداشتي از قبيل مسواك مخصوص دندان كودكان مراجعه كننده

و كيسه جمع آوري زباله ، خميردندان و كودكان  نوزاد

، شبكه سوم صدا برگزاري كوهپيمايي� ، استانداري لرستان بزرگ خانوادگي با همكاري اداره كل ورزش وجوانان

، هئيت ورزش هاي همگاني  در محل مجموعه فرهنگي تفريحي سياحتيو هئيت ورزش هاي بومي محلي وسيما

و اقالم بهداشتي ورزشي بهمراه اهداء جوايز نفيس از جمله خودرو پرايد)ع( معصوم 14

يي سياه چادرهاي بومي محلي با همكاري هئيت ورزش هاي بومي محلي استان همزمان با برگزاري برپا�

و توزيع غذا هاي بومي)ع( معصوم14كوهپيمايي بزرگ خانوادگي در محل مجتمع فرهنگي تفريحي ورزشي 

 محلي بمنظور ترويج فرهنگ تغذيه سالم وتحرك بدني

به رفع نواقص بهداشتي سراي سال� و تامين اقالم بهداشتي اين مراكز طي كمك مندان شهرستان هاي استان

 بازديد مسئولين ارشد دانشگاه وگزارش كارشناسان معاونت بهداشتي

به منتخبين اين� و پاداش مالي و اهداء لوح تقدير برگزاري همايش بزرگ تجليل از فعالين حوزه سالمت استان

 حوزه در سراسر استان بهمراه برگزاري مراسم تجليل از حاميان حوزه سالمت از ساير دستگاههاي اجرايي استان

، تفرج گاههاي طبيعي وپارك هاي شهري از زبال� ه هاي خطرناك با استفاده از داوطلبين پاكسازي تاالب ها

و فرهنگ سازي در زمينه و دانش آموزان مدارس با هدف كاهش خطر ابتال  حفظ محيط زيست سالمت

و اهداء جوايز� برگزاري مسابقات ورزشي جهت ترويج فرهنگ شيوه زندگي سالم بين پرسنل اداري شهرستان ها

به نفرات برتر

و گروه هاي نمايشي مدارس با موضوع تكريم اجراي نمايش هاي خياباني با� استفاده از هنرمندان مشهور استان

91سالمند در هفته سالمت 

و درج اخبار مربوط به برنامه هاي هفته سالمت بهمراه چاپ� 10نشست مطبوعاتي با اصحاب رسانه هاي محلي

ه و و روزنامه هاي كشوري جام جم  مشهري عنوان مقاله در روزنامه هاي استاني

به اين عزيزان با همكاري� به مناطق محروم وصعب العبور استان وارائه خدمات رايگان اعزام تيم هاي سالمت

و توزيع  و ويزيت رايگان بيماران در مراكز بهداشتي درماني روستايي در ايام هفته سالمت بسيج جامعه پزشكي

و بسته هاي بهداشتي بين اهالي اين مناطق   دارو



و اداره برگزاري� مراسم زنگ سالمت در مدارس منتخب شهرستان هاي استان با حضور مسئولين ارشد دانشگاه

و تكريم سالمندان  آموزش وپرورش با هدف ترويج فرهنگ شيوه زندگي سالم

و پياده روي عمومي با هدف ترويج فرهنگ شيوه هاي زندگي سالم در سراسر برنامه مورد32اجراي� كوهپيمايي

و  به شركت كنندگان همراه با تغذيه استان توزيع هداياي ورزشي از قبيل كاله آفتابگير وتي شرت ورزشي

و تحرك بدني  بهداشتي جهت ترويج شيوه زندگي سالم

و ايستگاه سالمت همزمان با برگزاري مراسم سياسي عبادي نماز جمعه در سراسر� برپايي غرفه هاي آموزشي

و ايجاد غرفه هاي آموزشي   در محل بيمارستان هاي استان با هدف آموزش سالمت به بيماران استان

و عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در نماز گزاران شركت كننده در� اجراي طرح تحقيقاتي پايش فشار خون

به متخصصين مربوطه و ارجاع  مراسم سياسي عبادي نماز جمعه در سراسر استان بهمراه ويزيت رايگان

و عيادت از بيماران بستري در بيمارستان هاي برگزاري مراسم� اهداء خون توسط مسئولين ارشد شهرستان ها

و تكريم سالمندان در هفته سالمت  91استان بمنظور ترويج فرهنگ اهداء خون

دانشجوي رشته هاي پيراپزشكي معرفي شده از طرف دانشگاههاي سراسر96نظارت بر انجام كار در عرصه�

 كشور

و5 برگزاري� و سالمت در هفته سالمت با حضور پرسنل مراكز بهداشت كارناوال خياباني با موضوع سالمندي

91دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان با هدف اطالع رساني شعار هفته سالمت 

و ترويج شيوه زن� ، ورزشي با هدف فرهنگ سازي ، هنري ودبرگزاري مراسمات فرهنگي ء سطحاارتق گي سالم

دسو كه از اين جمله مي اد سالمت جمعيت تحت پوشش بهر سراسر استان از 4387معاينات توان  نفر

و قند خون( سالمندان درختكاري، ساكن در سراس سالمندان سراسر استان عيادت از سالمندان،)فشارخون

ه مواد غذايي براي سراي تهي، خريد لوازم پزشكي مورد نياز سالمندان در خرم آباد، توسط سالمندان ازنا

با، توزيع دستگاه گلوكومتر بين سالمندان در سپيدشت، سالمندان در خرم آباد پاكسازي منطقه كومان از زباله

و، انجام تست اديومتري سالمندان در نوراباد، حضور مسئولين ادارات در سپيدشت برپايي ورزش صبحگاهي

د و طناب كشي،ر نورابادسفره سالمت در بوستان محلي خرم مسكن برپايي مسابقات بومي محلي دال پالن

و نجات زلزله ويژه، ويزيت رايگان سالمندان در منزل در نوراباد، سالمندان در نوراباد اجراي مانور امداد

و مسلول از طريق، جشنواره سفره سالم در مدارس نوراباد، سالمندان در نوراباد توزيع حمايت از بيماران جذامي

، دال پالن در كوهدشت، سبد كاال در نوراباد ، طناب كشي معاينات رايگان كارگران، برپايي مسابقات فوتسال

و آجر ماسه نمكي در پلدختر برپاي، معدوم سازي موادغذايي فاسد در كوهدشت، كارخانه آهك صنعتي

.اشاره كرد مسابقات ورزشي در مدارس در چگني


