
  1398سال  اول شش ماهروزهاي خاص برنامه آموزش همگانی 

  سخنران نام  محل برگزاري  عنوان آموزش  عنوان  تاریخ اجرا

  هفته سالمت  اردیبهشت 7-1

 مولفه هاي سالمت §

مراقبتهاي اولیه بهداشتی و  §
 سالمت روان

  سالمت در حوادث وبحرانها §

 کامپیوتر بخشها §
مانیتورهاي  §

واحد  –بیمارستان(البی 
 ) 2طبقه منفی  -تریاژ

 سایت بیمارستان اتیه §
 اینستاگرام اتیه §
  کانال تلگرام اتیه §
کالسهاي آموزشی در  §

سالن کابلی درطبقه هفتم 
  بیمارستان

  دکتر هیربد(روانپزشک)
  خانم جلیلی
  خانم رضایی نژاد

  روز جهانی بهداشت دست  اردیبهشت 15

   رعایت ومزایاي مفاهیم §
 وروشهاي دست بهداشت
 دست وضدعفونی شستشو

 پمفلت آموزشی بهداشت دست §
  آموزش چهره به چهره §

  البی بیمارستان §
  درمانگاه دکتر سودبخش §

  آزمایشگاه
  در طبقات بیمارستان §

  خانم خسروپناه
(سوپروایزر کنترل 

  عفونت)

  تیر 15خرداد لغایت 18
  

  طرح ملی کنترل فشار خون
27/2/98  

  می 17
  روز جهانی فشار خون باال

  

هاي آموزشی وزارت  اسالید §
بهداشت ودرمان کنترل 

 فشارخون
پمفلت آموزشی کنترل فشار  §

 خون
  آموزش چهره به چهره §

 واحد تریاژ بیمارستان §
 کامپیوتر بخشها §
 مانیتورهاي بیمارستان §

طبقه  -واحد تریاژ –(البی
 ) 2منفی 

 سایت بیمارستان اتیه §
 اینستاگرام اتیه §
  کانال تلگرام اتیه §

  تیر 15خرداد لغایت 18
  

  تیر 11
  روز جهانی اچ اي وي (ایدز)

7/4/98  

آشنایی با بیماري وروشهاي  §
پیشگیري وکنترل اچ اي وي 

 (ایدز
 پمفلت آموزشی اچ اي وي §
  آموزش چهره به چهره §

  درمانگاه دکتر سودبخش
  خانم خسروپناه

(سوپروایزر کنترل 
  عفونت)

  مرداد 8
  روز جهانی هپاتیت

6/5/98  

وروشهاي آشنایی با بیماري  §
پیشگیري وکنترل وروشهاي 
 ازمایشگاهی هپاتیت

 پمفلت آموزشی هپاتیت §
  آموزش چهره به چهره §

  درمانگاه دکتر سودبخش

  خانم خسروپناه

(سوپروایزر کنترل 
  عفونت)

  مرداد 20الی  2
تجویز ومصرف صحیح داروها و  

  انتی بیوتیک ها

اسالید هاي آموزشی تجویز صحیح 
هاي معاونت داروها وانتی بیوتیک 
  درمان

 کامپیوتر بخشها §

 مانیتورهاي بیمارستان §
طبقه  -واحد تریاژ –(البی

 ) 2منفی 

 سایت بیمارستان اتیه §

 اینستاگرام اتیه §

  کانال تلگرام اتیه §

  

 


