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کارگاُ آهَسش عولی قٌذ خَى ،فطار خَى ،پذیکلَسیس
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فَق بزًاهِ 

اهداف طرح :
افشایص آگاّی ٍ تَاًوٌذی ّای داًطجَیاى در سهیٌِ پزفطاری خَى ،قٌذ خَى ،پذیکلَسیس (ضپص سز)
تالش بزای ارتقا سغح سالهت داًطجَیاى
تالش بزای تقَیت آهَسش داًطجَیاى بعٌَاى ًیزٍی تاثیزگذار بز افزاد جاهعِ بِ عٌَاى هتَلیاى سالهت
خالصه طرح :
بیواری ّای غیز ٍاگیز بِ گًَِ ای اس بیواری ّا گفتِ هی ضَد کِ بِ صَرت هستقین اس فزدی بِ فزد دیگز قابل اًتقلان ًیسلت بیولاری
ّای غیز ٍاگیز عاه اصلی هزگ ٍ هیز در سزاسز جْاى است ٍ با تَجِ بِ افشایص رًٍذ آى در کطَرّای در حان تَسعِ ،تَسظ سلاسهاى
جْاًی بْذاضت در دٍ دِّ پیص جش اٍلَیت ّای بْذاضتی در کطَر ّای در حان گزفت بزاساس ساسهاى جْاًی بیواری پزفطاری خلَى
کِ ارتباط هستقین بزبیواری ّای قلبی عزٍقی دارد در ردُ اٍن عل هزگ ٍهیز در سزار جْاى است (در حذٍد % 06اس کل هلَارد هلزگ
ٍهیز را بِ خَد اختصاظ هی دّذ) ٍ بز اساس اٍلَیت ّای بْذاضتی در ایزاى در رتبِ اٍن ٍحذٍد %06اس ّشیٌِ ّای بْذاضتی را بِ خَد
اختصاظ هی دّذ ٍ دیابت در ردُ پٌجن ایي رتبِ بٌذی قزار هی گیزد ٍ حذٍد  %51اس ّشیٌِ ّای بْذاضلتی را بلِ خلَد اختصلاظ هلی
دّذ با آهَسش ّای سادُ در جْت پیطگیزی هی تَاى هیشاى ّشیٌِ ّای ٍاردُ بِ سیستن بْذاضتی را بِ هیشاى  %16کاّص داد
اهزٍسُ با تَجِ بِ افشایص هیشاى ضیَع ٍبزٍس بیواری ّای غیزٍاگیز ٍ تاثیز آًْا بز دالی (سان ّلای اس دسلت رفتلِ عولز بلز اثلز ًلاتَاًی)
تصوین بز آى است با اًجام ایي عزح گاهی در جْت افشایص آگاّی ٍ تَاًوٌذی ّای داًطجَیاى در سهیٌلِ پزفطلاری خلَى ،قٌلذ خلَى،
پذیکلَسیس (ضپص سز) بزداضتِ ٍ در ارتقا سغح سالهت آى ّا در ٍّلِ اٍن ٍ تاثیز آى ّا بز افزاد جاهعِ بِ عٌَاى هتَلیاى سلالهت اثلز
گذاضت کارگاُ آهَسش عولی قٌذ خَى ،فطار خَى ،پذیکلَسیس قزار است در سِ رٍس در اتاق پزاتیک داًطکذُ بْذاضلت تَسلظ اسلاتیذ
گزٍُ آهَسش بْذاضت ٍارتقا سالهت ،آهَسش دادُ ضَد رٍس اٍن کارگاُ آهَسش راّکار ّای پیطگیزی ،درهاى ٍ غزبلانگلزی پلذیکلَسیس
تَسظ خاًن دکتز هْذی سادُ (عضَ ّیات علوی گزٍُ آهَسش بْذاضت) ،رٍس دٍم کارگاُ آهَسش راّکار ّای پیطگیزی ٍ آهلَسش عوللی
گزفتي فطار خَى تَسظ آقای دکتز قلیاى اٍن (عضَ ّیات علوی گزٍُ اهَسش بْذاضت) ،رٍس سَم کارگاُ آهَسش راّکارّای پیطگیزی ٍ
آهَسش عولی گزفتي تست قٌذ خَى تَسظ آقای دکتز قلیاى (عضَ ّیات علوی گزٍُ اهَسش بْذاضلت) ٍ آقلای هحولذیاى (کارضٌاسلی
ارضذ آهَسش بْذاضت) خَاّذ بَد
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