عملکرد اداره سالمت در نه ماهه اول سال 96
ردیف

عنوان برنامه

توضیح (محتوای برنامه)

تعداد

غربالگری قند و فشارخون ویژه معلوالن ،برپایی هفت سین ،کارگاه آموزشی آشنایی شهروندان با اصول خانه
 120تکانی و خطرات چهارشنبه آخر سال ،برپایی ایستگاه سالمت (طرح پایش سالمت) باتوزیع بروشور به تعداد

1

طرح استقبال از بهار

2

برپایی جشنواره سالمت

3

هفته سالمت

64

4

ایستگاه های هفته سالمت

20

5

دوره های آموزشی هفته سالمت

37

6

تجلیل از فعاالن حوزه سالمت

1

7

برگزاری همایش فصلی

2

8

هفته جوان

 19سرای محالت ومدارس برگزار گردید  ،طرح پایش سالمت در مدارس و تقدیر از دبیران کانون جوانان انجام

9

جلسات شورای سالمت

9

10

جلسات فصلی کانونهای دهگانه

 30در جهت بررسی نقاط قوت وضعف کانونها و ارائه پیشنهادات  ،جلسات فصلی تشکیل شد.

11

طرح سالمت در ضیافت

 2000عدد و تور تفریحی آموزشی به محل باغ موزه و امامزاده 5تن انجام شد.
7

جشنواره سالمت در بوستان فدک در این جشنواره  29غرفه شامل چشم پزشکی بینا ،مشاوره فردی و
...برپاشد.
برگزاری جشنواره غذا و اهدای جوایز به بهترینها ،ارسال پیامک ،تبلیغات محیطی ومسابقات علمی فرهنگی
ویژه پرسنل شهرداری وتوزیع اقالم بهداشتی در سطح مدارس وزنگ سالمت انجام شد.
ایستگاههای سالمت در محالت محروم ومیادین میوه وتره بار ،بازدید از منازل سالمندان و عیادت از بیماران
وجانبازان انجام گردید.
دوره های آموزشی با موضوع مقابله با افسردگی و سالمت روان و ،...همایش منطقه ای با موضوع افسردگی
ودیابت و چکاپ سالمتی ویژه پرسنل شهرداری .
تجلیل از فعاالن هفته سالمت با حضور معاون محترم اداره کل سالمت و معاون محترم اجتماعی و فرهنگی
منطقه
درراستای ارتقا سطح آگاهی شهروندان همایش فصلی با موضوعیت طب سنتی وآلزایمر برگزار گردید.
دوره های آموزشی درراستای ارتقا سالمت جامعه با تاکید برحساس سازی شهروندان به سالمت درسطح
شد.
در جهت مشکالت نواحی ومعضالت اجتماعی با محوریت سالمت اجتماعی و ارائه راهکار از سوی شرکت
کنندگان در جلسه برگزار شد.

در ضیافت با هدف ارتقا سالمت جامعه با تاکید بر حساس سازی شهروندان برنامه هایی از قبیل برپایی
 95ایستگاه سالمت در مساجد ،کارگاه های آموزشی با موضوعیت سالمت معنوی  ،تغذیه در رمضان و ، ...مراسم
افطاری و بازدید از خانواده ای معلول وسالمندان واهدای سبد کاال انجام شد.

12

دوره های آموزشی سبک
زندگی

برگزاری دوره های آموزشی با عنوان:سالمت و زندگی-ایمنی در زندگی-تغذیه سالم-فعالیت جسمانی-دوری
 390جستن از مصرف سیگارو قلیان-دوری جستن از مصرف مواد و الکل-سالمت روان-سالمت معنوی-سالمت
اجتماعی-مولفه های اجتماعی سالمت
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ردیف

عنوان برنامه
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در راستای هفته بدون دخانیات با هدف ارتقا سالمت جامعه با تاکید بر حساس سازی شهروندان برنامه هایی
از قبیل برپایی ایستگاه مشاوره در دوبوستان فدک وتمدن ،کارگاه های آموزشی با مضرات مواد دخانی در
13

هفته بدون دخانیات

108

سرای محالت  ،کارگاه آموزشی مضرات مواد دخانی ویژه مسدولین خانه های سالمت و ودبیران کانون پاد،
تقدیر از دبیران کانون پاد ،مسابقات نقاشی  ،همایش پیاده روی ،تورتفریحی ویژه اعضای کانون پاد به بوستان
بهشت مادران  ،نمایش میدانی در در مرکز فراموز با موضوعیت مضرات مواد دخانی و تبلیغات محیطی انجام
شد.

14

افتتاح بوستان مناسب سازی
شده تمدن جهت تردد معلولین

1

افتتاح بوستان مناسب سازی شده تمدن جهت تردد معلولین توسط مشاور محترم شهردارتهران در امور
معلولین و قائم مقام محترم شهردار
در راستای هفته بدون نایلکس با هدف ارتقا سالمت جامعه با تاکید بر حساس سازی شهروندان برنامه هایی از

 39قبیل کارگاه آموزشی در سرای محالت با موضوع مضرات مواد پالستیکی،مواد غیرقابل برگشت ،توزیع کیسه

15

هفته بدون نایلکس

16

استقرار پایگاه انتقال خون

1

17

روز پزشک

14

18

طرح داستان تابستان

 16برنامه هایی از قبیل تور گردشگری ویژه جوانان ،کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در سطح مدارس ومحالت

19

طرح دوستدار کودک

20

هفته بهداشت روان

12

21

هفته سالمند

 40سالمندان  ،تقدیر از دبیران کانون سالمندان  ،برپایی ایستگاه سالمت در مترو علم وصنعت وبوستان تمدن و

های پارچه ای در فروشگاه شهروند-بازار روز مهر و بین شهروندان در سرای محالت و میادین انجام شد.
در راستای روز جهانی اهدای خون با هدف ارتقا سالمت جامعه با تاکید بر حساس سازی شهروندان ،پایگاه
انتقال خون در ساختمان معاونت اجتماعی منطقه مستقر شد.
در راستای روز پزشک با هدف ارتقا سالمت جامعه با تاکید بر حساس سازی شهروندان به سالمت برنامه
هایی از قبیل بازدید شهردار از درمانگاه شهرداری،ارائه خدمات سالمت محورانجام شد.
در راستای طرح داستان تابستان با هدف ارتقا سالمت جامعه با تاکید بر حساس سازی شهروندان به سالمت
ومساجد  ،ایستگاه سالمت و جشنواره غذا برگزار شد.
در راستای طرح دوستدار کودک با هدف ارتقای سالمت کودکان وآموزش مهارتهای ایمنی و ...برنامه هایی از
 53قبیل غربالگری پدیکلوز،ارائه مشاوره فردی وگروهی  ،آموزش ایمنی به کودکان  ،غربالگری اسکلتی کودکان
و مسابقات ورزشی ویژه مدارس استثنایی انجام شد.
در راستای هفته بهداشت روان با هدف سالمت روان در محیط کار وزندگی برنامه هایی از قبیل مشاوره
روانشناسی در میادین میوه وتره بارومتروو کالنتری ،کارگاه اصول بهداشت روان ویژه د انش اموزان ،در
دبستان راه حق ،همایش سالمت روان در محیط کار ویژه پرسنل ،تقدیر از مشاوران و تبلیغات محیطی انجام
شد.
در راستای هفته سالمند با هدف اهمیت توجه به سالمندان وتکریم انها برنامه هایی از قبیل کارگاه آموزشی با
موضوعیت تغذیه در سالمندان  ،نشاط در سالمندان و آلزایمر و ، ...مسابقات ورزشی،بازدید از مرکز نگهداری
مراسم تقدیر وتکریم از سالمندان ،همایش منطقه ای با موضوعیت آلزایمر ،دیدار با خانود هشهدا و تور
زیارتی و تبلیغات محیطی انجام شد.
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در راستای هفته سالمت زنان با هدف ازتقا سطح آگاهی سالمت جسمی برنامه هایی از قبیل کارگاه آموزشی
22

هفته سالمت زنان

23

هفته دیابت

 14غربالگری سرطان سینه در سرای محالت ومساجد و طرح رایگان غربالگری سینه ویژه بانوان شاغل منطقه
انجام شد.
در راستای هفته دیابت برنامه هایی از قبیل همایش دیابت و آشنایی با مصرف انسولین ،غربالگری دیابت ویژه
کارکنان ،غربالگری دیابت در ایستگاه های مترو و میادین میوه و تره بار ،غربالگری اسکن کف پا ویژه
 83پرسنل ،تقدیر از دبیران کانون دیابت ،آموزش چهره به چهره در مدارس ،ارسال پیامک ،برگزاری جشنواره
غذا ،برگزاری کارگاه های آموزشی در محالت  ،همایش پیاده روی  ،برگزاری جلسه مسئولین خانه های
سالمت در مرکز فراموز ،برپایی ایستگاه های سالمت در فروشگاه شهروند انجام شد.

