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 :مقدمه

ن آن به طوور برابورب بورای آحواد     سالمت و امنيت جزء حقوق اوليه هر یک از افراد جامعه بوده و دولت موظف به تأمي

تفکر مراقبتهای بهداشتی انقالبی بود که در نظام ارائه خدمات مرتبط با سالمت شکل گرفت و زمينه طراحیب اجوراب  . جامعه است

از طرفی در طول دو دهه اخير ایران با یک تغيير سوری  در ابتودا بوا افوزایش     . گسترش و حتی ارتقای آن در کشور فراهم گردید

در نتيجه وضعيت سوالمت  . سبی و سپس با کاهش شدید رشد جمعيت و تغيير آشکار در ساختار سنی جمعيت روبه رو بوده استن

در کنار استانها و شهرستانهای . و بيماری در کشور دگرگون شده و این دگرگونی در همه مناطق کشور نيز یکسان رخ نداده است

به دليول این ناهمگنی مجموعه ای از بيموواریهای  . المتی کاموالً خاص نيز وجود داردسالمندب مناطقی با ویژگيهای جمعيتی و س

 .ترکيب اصلی بيماریها و اختالالت را در اکثر نقاط کشور تشکيل داده است...... غير واگيرب حوادث عمدی و غير عمدی و

ت به خودمات سوالمتی و نحووه ارائوه     لزوم بازنگری در رویکرد نظام سالم»همه این عوامل منجر به احساس نياز به 

فرصوتی  و نيز لزوم ارائه خدمات سالمت در قالوب یوک تويم منسوجم     شده در عين حال تعهدات قانونی به استقرار پزشک « آنها

 .فراهم آورده است که این بازنگری صورت گيرد

محور ارائه خدمات در نظور گرفتوه شوده    در تهيه بسته خدمتب تيم سالمت و در رأس آنها پزشک خانواده به عنوان مسئول تيمب 

 . است

 :در این رابطه تأکيد بر این نکته اهميت دارد که

      تيم سالمت و در رأس آنها پزشک خانواده مسئول سالمت جمعيت تحت پوشش خود اسوت و بورای انجوام ایون

 .مهمب روحيه و تفکر کار تيمی باید ایجاد شده و تقویت شود

  باید از هر گونه انحراف از مسير سالمت نگری که منجور بوه درموانگر شودن     ه گسترش پزشک خانواددر جریان

 .شودب پرهيز گردد می( به خصوص پزشکان)اعضای تيم سالمت 

     ضروری است تيم سالمت و پزشک خانواده بر اساس خدماتی که برای آنها در نظر گرفته شده اسوت در معور

تربيت این افراد بر اساس نقش تعيين شده آنها در جامعه کنونی موورد  بازآموزی مداوم قرار گيرند تا انشاءاهلل روند 

 .بازنگری و اصالح قرار گيرد

مجموعه حاضر با اعتقاد به این مسئله که این حرکت باید در مسير تقویت نظام ارائه خدمات سالمت کشور قرار گيرد و با تالش 

برای استفاده در مناطق روستایی تهيه شده و بدیهی است سخه به این ن. ب تهيه شده استبهداشتجمعی از کارشناسان معاونت 

در اینجا از زحمات کليه دست . برای مناطق شهری و حاشيه شهرهاب حسب ضرورت مواردی باید به آن اضافه یا کم شود

حاصل این تالش  تشکر و قدردانی نموده اميد است بهداشتاندرکاران تهيه این مجموعه اعم از مدیران و کارشناسان معاونت 

گام مثبتی در جهت تقویت نظام ارائه خدمات سالمت کشور بوده و خدمات مورد نياز به بهترین شکل در اختيار مردم عزیزمان 

 .قرار گيرد

 

 اكبر سیاري دكتر علي

 معاون بهداشت   
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 اول سطح سالمت خدمات بسته

هودف   .خودمات پایوه سوالمت طراحوی شوود     مراقبتهوای سوالمتی اوليوه بایود در قالوب بسوته       و ارائه خدمات 

بهبووود سووالمت عمووومی مووردمب طراحووی دوبوواره و منطقووی سيسووتم مراقبووت    باز طراحووی بسووته خوودمات ضووروری

 هوای عموومی مراقبوت سوالمتب داشوتن نووآوریب ایجواد       سالمتیب ایجاد مسئوليت پذیری شخصویب کواهش هزینوه   

س ارزشووهای سووازمانی و مبتنووی بوور شووواهد بووودن  انعکووا حمایووت اجتموواعیب قابوول تهيووه بووودنب  ایمنووی جامعووه و

 .باشد می

 : مانندی یویژگيهادارای دار است و ای از خدمات اساسی و اولویتبسته خدمات پایه سالمت مجموعه

      مجموعووه محوودودی از تمووام مووداخالت مراقبووت سووالمت اسووت کووه در توودوین آن شوورایط اقتصووادیب

 .ه شده استاجتماعیب فرهنگی و سياسی مردم در نظر گرفت

 بندی برای انتخاب موداخالت اسوتفاده شوده اسوت توا بوه اهوداف فنوی و یوا اجتمواعی           از یک فرایند اولویت

 . خاص دست پيدا کند

    ًبوورای تکميوول یووا  مووداخالت در داخوول بسووتهب مسووتقل از یکوودیگر نيسووتند و بسووياری از آنهووا اختصاصووا

 .تقویت یکدیگر انتخاب شده اند

سووته خوودمات ب اصوولب در. اسووت مووداخالت از سوواده فهرسووت یووک از فراتوور چيووزی سووالمت خوودمات بسووته

دادهوای منفورد بتواننود یکودیگر را تکميول کننود و مجموو  حاصولب         ای سواختاربندی شوود کوه درون   باید بوه گونوه  

از نظور علمویب ایون نکتوه بوه معنوی آن اسوت کوه بسوته خودمات صورفا جمو              . بزرگتر از جم  تک تک اجزا باشود 

اینکووه چووه خوودماتی بایوود بووا هموودیگر ارایووه شوووند و چووه . هووای خوودمات در کنووار یکوودیگر نيسووتکووردن سياسووت

 .قابل تأمل استنياز خواهند بودب  دروندادهای دیگری نيز در کنار مداخالت اصلی سالمت

توانود شوامل هموه چيوز      طبوق تعریوفب ایون بسوته نوه موی      . سالمتب ماهيتاً محدود خواهود بوود   خدماتبسته 

ممکون اسوت   . بنودی بوه تعيوين مهمتورین خودمات کموک خواهود کورد        فرایند اولویوت . اینگونه خواهد بودباشد و نه 

هوای  البتوه بوا اسوتفاده از روش   . خدمات بسويار بيشوتری از ایون بسوته حوذف شووند توا اینکوه بوه ان اضوافه شووند           

وندب آنهوایی هسوتند   شو تووانيم اطمينوان حاصول کنويم خودماتی کوه در بسوته گنجانوده موی          بندی میمختلف اولویت

 .که بيشترین ارزش را دارند

مهمترین  های پيش از این استب تالش شده است در تهيه مجموعه حاضر که بازنگری شده مجموعه

از طرفی به منظور ارائه خدمات به صورت ادغام یافتهب . مشکالت سالمت حال حاضر در جامعه مورد هدف قرار گيرد

به عبارت دیگر . رد نياز افراد در قالب خدمات جاری در یک مجموعه قرار گيردتالش شده است مجموعه خدمات مو
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که مشکالتی  خدماتی که فهرست شده است در درجه اول با جنبه پيشگيری و مراقبت فعال داشته و در ادامه در صورتی

 . در افراد مورد مراقبت کشف شدب مورد مراقبت خاص قرار خواهد گرفت

در ارائه مراقبتهای جاری وجود یک راهنمای سری  برای استفاده اعضای تيم سالمت  ب با هدفمجموعه حاضر

این مجموعه بدون منابعی که در پيوستها به آنها اشاره شده است کارایی الزم را نخواهد داشت و . تهيه شده است

به مراقبتهای جاری  که به تفصيل« ...سالمت جام  مراقبتهای »های  ضروری است عالوه بر این مستندب مجموعه

در ( مانند مجموعه مراقبت دیابت)های خاص  های اختصاصی بيماریها و حالت پرداخته و نيز راهنماها و دستورالعمل

 .دسترس ارائه کنندگان خدمت قرار داشته باشد

ر اینکه باشدب عالوه ب ال فاصله داشته و نيز نيازمند بازنگری مکرر می بدیهی است این مجموعه با حالت ایده

 .های دیگری نيز هست برای مناطق شهر و حاشيه شهر نيازمند پيوست
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 تركیب اعضاي تیم سالمت .3

 روستا در  بهورز 

  مشتمل بر کاردان بهداشت خانوادهب ماماب کاردان بهداشت )ها  کاردانکارشناس مراقب سالمت خانواده شامل
 در شهر (بهداشت عمومیب ماما)ها  کارشناس یا ...(محيطب کاردان مبارزه با بيماریها و

 پزشک 

 خدمت بسته الزامات .2

 راهبرد بسته خدمات سالمت 

o ستریدرمان سرپایی بر ب و اولویت پيشگيری بر درمان 

o  عدم ارائه خدمات تکراری در سطوح ) بندی خدمات سطحبا رعایت خدمات ادغام یافته ارائه

 ( مختلف

 ب و تشخيص به موق  غربالگری بيماریابیب بفعال تآموزشب پيشگيری اوليهب مراقب: رویکرد بسته خدمت

با تکميل دقيق فرم ارجا  بر اساس اندیکاسيون تعيين شده در راهنماهای ) ب ارجا سطح اولدرمان سرپایی 

به دقت تکميل  خوراندبا رویت فرم پس) خوراند دریافت پس ب(های مراقبتی وزارت بهداشتبالينی و پروتکل

 خوراند و انجام اقدامات مورد نياز بر اساس پس( شده توسط سطوح باالتر

  بسته خدمتخدمات تعریف شده در دسترسی به  با رعایت اصلحفظ جامعيت و یکپارچگی خدمات در ارائه 

o  ای دسترسی  به گونه( به جز خدمات پاراکلينيک و داروخانه)گيرنده خدمت باید به کليه خدمات

بينی شده را در حداقل زمان  خدمت تمام خدمات پيش داشته باشد که در یک واحد ارائه کننده

 . ممکن بصورت کامل دریافت نماید

o  ارائه دهنده خدمت باید قابليت الزم را بر اساس لزوم حفظ جامعيت خدمت دارا بوده تا بتواند تمام

بينی شده را با حداقل مراجعه گيرنده خدمت به واحد ارائه کننده خدمت بر اساس  خدمات پيش

 . خدمت ارائه نماید بسته

o فایده بودن خدمات در بسته خدمت اثربخشی و هزینه توجه خاص بر هزینه 

  و نظام سطح و پاراکلينيک برابر ضوابط موجود ییداروخدمات استانداردهای استقرار واحدهای ارائه کننده-

 بندی

 ارجاع بین سطوح سه گانه .1

  این سطح و از سطح اول به سطح ارجاع درون سطح اول و بین ارائه كنندگان خدمات در

ارجا  مشخص اندیکاسيون ب ها و راهنماهای بالينیدستورالعملدر مراقبتهای تعيين شده بر اساس : دوم

خدماتی که در این سایر در مورد . صورت گيردباید بر این اساس کليه ارجاعات تيم سالمت  .استشده 
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بر تکليف گرددب ارائه خدمات تشخيصی درمانی و ارجا   اند و باید برای بيمار تعيينها تعریف نشده بسته

 . اساس تشخيص پزشک صورت خواهد گرفت

 است  ارجاع به سطوح باالتر  بر اساس ضوابط كلي زیر قابل انجام 

 ارجا  کليات -الف

ستاد اجرایی شهرستان موظف به ترسيم نقشه ارجا  و تعيين مسير ارجا  سطح اول و دوم بين  .1

 . درمانی و مراکز بيمارستانی یا درمانگاه های تخصصی می باشد مراکز بهداشتی

های خدمتی و توجيه شرح وظایف سطح اول در خصوص  مسووليت اطال  رسانیب تحویل بسته .2

. مسيرهای ارجا  به عهده معاونت بهداشتی و سطح دوم و سوم به عهده معاونت درمان است

 یی برنامه های ادغام یافته درج شوندالزم است سرفصل های آموزشی در بسته های اجرا

ستاد اجرایی شهرستان موظف به پيگيری مسير ارجا  و نحوه رد و بدل شدن برگه های ارجا   .3

 . است

نظارت بر روند اجرایی راهنماهای بالينی و رعایت مسير ارجا  به عهده ستاد اجرایی شهرستان و  .4

 مطابق چک ليست های پایش بسته های خدمتی است

 (:پزشکان متخصص/ پزشک خانواده به پزشک: )جا  از سطح اول به سطح دومار -ب

 رعایت به ملزم خانواده پزشکب سالمت نظام در یافته ادغام های بيماری درخصوص -1-ب

عالوه  موق ب هو درصورت عدم ارجا  ب است بالينی راهنماهای در شده تعيين ارجا  های اندیکاسيون

 از ناشی مشکالت یا عوار  بروز قانونی و شرعی شهرستانب مسوليت بر پاسخگویی به تيم نظارتی

 است خانواده پزشک عهده به بيمار برای ارجا  عدم

ماه اعتبار دارند و درصورت عدم  هفته و برگه ارجا  غيرفوری تا سه برگه ارجا  فوری تا یک -2-ب

يمار برای تعيين تکليف برگشت بيمار برای ارائه پسخوراندب تيم سطح اول موظف به پيگيری ب

بدیهی است در صورت وجود هر گونه استثنا در این زمينه بر اساس دستورالعمل . وضعيت ارجا  است

 .مربوطه عمل خواهد شد

پزشکان متخصص می بایست کليه اقدامات تشخيصی درمانی بيماران ارجا  شده را ب در  -3 -ب 

های داروییب فواصل مراجعه بعدی و اقدامات مورد برگه ارجا  بيمار به دقت تکميل نمایند و دستور

 . نياز پيگيری توسط پزشک عمومی را ثبت نمایند

شوندب  پوشش بيمه مییی که فقط با تجویز متخصص مشمول مدت زمان تجدید نسخ داروها -4-ب

در این شرایط داروهای تجویز شده توسط . بایست با دز دقيق دارویی در برگه ارجا  درج شود می

های مزمنب تحت پوشش بيمه  زشکان خانواده تحت نظارت پزشک متخصص برای مراقبت بيماریپ

به این منظور الزم است ستاد اجرایی شهرستان اسامی پزشکان خانواده تحت نظارت . )خواهد بود

 .(  های مربوطه اعالم نماید پزشکان متخصص را به بيمه
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و مدیریت اولين متخصصی  پيگيریطح دوم با س مشاوره با سایر متخصصينارجا  افقی و  -5-ب

ها باید توسط وی به اطال  سطح اول  خواهد بود که بيمار به وی ارجا  شده است و نتيجه مشاوره

 .رسانده شود

صورت عدم رعایت استانداردهای راهنماهای بالينی مسووليت بروز عوار  و مشکالت  در -6-ب

راهنماهای بالينی فقط برای . صص خواهد بودناشی از ازمان بيماری به عهده پزشک متخ

 .ها با نظر پزشکان معالج قابل پيگيری هستند های ادغام یافته کاربرد دارند و سایر بيماری بيماری

در صورت نياز به بستری بيمارب الزم است علت بستری در خالصه پرونده بيمار درج شود و  -7-ب

 .  رگه ارجا  ضميمه و برای اطال  سطح اول ارسال شودبه ب 3و  2خالصه پرونده با رعایت بندهای 

 (تخصص فوق به متخصص پزشک از ارجا : )سوم به دوم سطح ارجا  -ج

 به دوم سطح متخصص پزشکان از بيمار ارجا ب تخصصی فوق ویزیت به نياز صورت در -1 -ج

 .باشد نمی نممک تخصصی فوق خدمات به اول سطح از مستقيم ارجا  و شود می انجام سوم سطح

و زمان مراجعه مجدد به این در صورتی که بيمار قبالً از سطح دوم به سطح سوم ارجا  شده باشد 

تواند مستقيماً بيمار را برای پيگيری درمان  سطح در برگه ارجا  مشخص شده باشدب سطح اول  می

 .شدبا به سطح سوم ارجا  دهد و پيگيری وی نيز به عهده سطح اول ارایه خدمات می

تخصص تا قبل از سه ماهب  دهی پزشک فوق به مراجعه مجدد بيمار و نوبت نيازدر صورت  -2-ج

باشد و پذیرش بيمار با برگه ارجا  قبلی  نيازی به مراجعه مجدد بيمار به سطح اول یا دوم نمی

 . پذیر است امکان

ی باشد و خدمات تشخيصی درمانی سطح سوم تاب  قضاوت بالينی پزشک فوق تخصص م -3-ج

 .   راهنماهای بالينی در این خصوص محدودیتی ندارند

کليه اقدامات تشخيصی درمانی بيماران ارجا  شده را در  بایستپزشکان فوق تخصص می  -4 -ج

برگه ارجا  بيمار به دقت تکميل نمایند و دستورهای داروییب فواصل مراجعه بعدی و اقدامات مورد 

  .یا پزشک عمومی را در برگه ارجا  ثبت نمایند نياز پيگيری توسط پزشک متخصص

به  3و  2ب الزم است خالصه پرونده بيمار با رعایت بندهای بيمار بستریصورت نياز به  در -5 -ج

 .برگه ارجا  ضميمه شود

 هدف گروه .4

 :تمامی افراد جمعيت تحت پوشش در قالب گروههای سنی ذیلمراقبت در سطح اول خدمات 

 نوزادان و کودکان 

  نوجوانان 

 جوانان 

 ميانساالن 

 سالمندان 
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  و شيردهمادران باردار 

های هدف  های جمعی به گروه های محيط خانوادهب محيط عمومی جامعه و محيط باشند و خدمات سالمت باید بر اساس حيطه می

 . ارائه گردد

 اول سطح در مراقبتها و خدمات .5

 : شده به شرح زیر است  در نظر گرفته یم سالمتاعضاي تهایی که در سطح یکب برای  ها و مراقبت خدمت

 مدیریت سالمت در جمعیت تحت پوشش -الف

 آموزش و ارتقاي سالمت -ب

هاي سالمت تدوین و  اجراي برنامه بر اساس گروههاي هدف تعیین شده ومراقبت از جامعه تحت پوشش  -ج

 ابالغ شده در نظام ارائه خدمات سالمت

 خوراند مناسب رائه پسپذیرش موارد ارجاعي و ا -د

  هادرمان اولیه و تدبیر فوریت -ه

خوراند از سطح باالتر و انجام  دریافت پسو  ارجاع مناسب و به موقع، پیگیري موارد ارجاع شده به سطح باالتر -و

 خوراند اقدامات مورد نیاز بر اساس پس

 و ظرفیت پاسخ واحدهاي ارائه خدمات در مواقع بحرانارزیابي خطر  -ز

هاي  اساس ظرفیت هاي توانمندسازي مردم بر ارزیابي امنیت غذایي در جمعیت تحت پوشش و اجراي برنامه-ح

 محلي

 ها و تکالیف محوله ها، دستورالعمل دهي صحیح، دقیق و به هنگام بر اساس فرم ثبت و گزارش -ط

 سالمت مدیریت -الف

 شناسایی محيط جغرافيایی محل خدمت 

 شش از نظر تعداد نفرات به تفکيک سن و جنسشناسایی جمعيت تحت پو 

 منطقه در اثرگذار بر سالمتت و مشکالت ضالشناسایی مع 

 شناسایی جمعيت تحت پوشش از نظر مشکالت اثرگذار بر سالمت افراد 

  افراد و جمعيت تحت پوشش  سالمت مدیریت اطالعات ها و دادهثبت 

 جود در مرکزشناسایی چرخه کار مرکز و فعاليت واحدهای مختلف مو 

 بخشی  بخشی و بين های درون اقدام به حل مسائل بهداشتی از راه همکاری 

 های مردمی تالش در حل مسائل سالمت جامعه از راه جلب مشارکت 

 های استانی و کشوری همکاری در اجرای برنامه 

 ر اساس پروتکلهای کشوریهای مذکور ب های مقابله با اثرات حوادث غيرمترقبه و عضویت در تيم همکاری در برنامه 

 پایش و ارزشيابی خدمات تيم سالمت بر اساس دستورالعملهای موجود 

 (یک پیوست) سالمت ارتقاي و آموزش -ب
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 خودمراقبتي براي گروهي و فردي مراجعان و مردم توانمندسازي

  های خودمراقبتی مُراج   ارزیابی نياز: 1مرحله 
  بررسی انگيزه یادگيری مُراج  : 2مرحله 

  طراحی برنامه توانمندسازی مراج  برای خودمراقبتی : 3مرحله 

  اجرای برنامه  : 4مرحله 
  ارزیابی نتایج : 5مرحله 

  اصالح برنامه: 6مرحله  

 مراكز آموزشي، مراكز در نظر مورد جمعیت سالمت ارتقاي براي مشاركتي عملیاتي ریزي برنامه

 استان شهر، روستا، محله، كار،

  ریزی  برنامه پيش: 1مرحله 
  ارزیابی وضعيت موجود : 2مرحله 
  تعيين هدف کلیب گروه هدف و اهداف اختصاصی : 3مرحله 
  ها و مناب  اختصاصی تعيين راهکارهاب فعاليت: 4مرحله 
  ها  توسعه شاخص: 5مرحله 
  مروری بر برنامه عملياتی طراحی شده اختصاصی : 6مرحله 
  اجرای برنامه : 7مرحله 
  تاثير برنامه اختصاصی / ابی نتایجارزی: 8مرحله 

 سالمت ارتقاي براي ژیک استرات ارتباط برقراري

 تحليل وضعيت موجود: گام اول 

 دسته بندی مخاطبين: گام دوم 

 اهداف اختصاصی تغيير رفتار: گام سوم 

 تعيين استراتژی مناسب: گام چهارم 

 طراحی پيام : گام پنجم 

 های ارتباطی ها و رسانه کانال:گام ششم 

 تدابير مدیریتی: گام هفتم 

 طرح ارزیابی: گام هشتم 

 

  پوشش تحت جامعه از مراقبت -ج

 بر سالمت تیم توسط سالمت خدمات ارائه نظام در شده ابالغ و تدوین سالمت هاي برنامه اجراي با

 شده ابالغ و اعالم منابع اساس
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ضروری است عملکرد ساختاری است و  صرفا بر اساس بندی سنی افراد در این مجموعه ذکر این نکته ضروری است که تقسيم)

 (به نحو مناسب مورد بازنگری و اصالح قرار گيرد

 (2 پیوست) كودكان سالمت یافته ادغام مراقبتهاي

     با تأکيد بر پيشگيری از بيماریها و مخاطرات شای  دوران نوزادی و کودکی با توجه بوه اولویتهوا و آمووزش

رمان صحيح و به موق ب پيشگيری از بروز عووار  و ناتوانيهوای احتموالیب    صحيح به والدینب تشخيص و د

و  به سوطوح بواالتر   ب ارجا  به موق ها و راهنماهای بالينیبر اساس دستورالعملدرمان عوار  ایجاد شدهب 

 .ارجا خوراند پسپيگيری 

 ها و اقدامات الزم  انجام توصيهب (به شرح زیر)  در هر بار مراجعه جهت انجام مراقبتهای جاری انجام ارزیابی 

  (روز 45-33روزب  15-14روزب  5-3در دوره های سنی )مراقبت نوزادان 

 شنواییب کتونوریاب فنيلنوزادیدی یيغربالگری هيپوتيرو 

    هوای   پوره ( پورش )ارزیابی از نظر توانایی شيرخوردنب مشاهده تنفس تندب باز و بسته شدن سوری

 نه و ناله کردنبينیب تو کشيده شدن قفسه سي

 کاهش سطح هوشياریب بی قراری و تحریک پذیریب تحور  کمتور   ) ارزیابی از نظر حال عمومی

از معمول و بيحالیب برآمدگی مالجب درجه حرارت باال یا پوایينب رنوپ پریودگی شودیدب سويانوزب      

 (زردی

  15 بماهگی 12 بهگیما 9 بماهگی 6 بماهگی 4 بماهگی 2در دوره های سنی )مراقبتهای از کودکان سالم 

 ( سالگی 5سالگیب  4سالگیب  3سالگیب  2 بماهگی 18 بماهگی

    توانوایی شويرخوردنب تونفسب عالئوم حيواتیب      )ارزیابی و کنترل کود  از نظر وضوعيت عموومی

 ...(رفلکسها و

  (ماه 2زیر )ارزیابی و کنترل کود  از نظر زردی 

  (پایش رشد) سر کود  از نظر وضعيت وزنب قدب دور مراقبتارزیابی و 

  ها و مصرف مکمل کود  از نظر وضعيت تغذیه مراقبتارزیابی و 

  کود  از نظر وضعيت بيناییمراقبت ارزیابی و 

  کود  از نظر وضعيت تکامل مراقبتارزیابی و 

  جسمی  تکامل(gross & fine motor development) 

 عاطفی  تکامل(emotional development) 

 گویش  تکامل(language development) 

  ذهنی تکامل(mental development) 

  اجتماعی تکامل(social development) 

 ابتدای کودکی یمراقبتهای تکامل 

  کود  از نظر وضعيت واکسيناسيون و مصرف مکملهای داروییمراقبت ارزیابی و 
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  کود  از نظر وضعيت سالمت دهان و دندان مراقبت ارزیابی و 

 پيشگيری از استئوپروز 

 يشگيری از فشارخون باالپ 

 پيشگيری وکنترل اضافه وزن و چاقی 

 میليپيدپيشگيری از هيپر 

 پيشگيری از دیابت 

 پيشگيری از آنمی 

  های تغذیهب فعاليت بدنیب استرس و دخانيات با تاکيد بر جنبه سالم شيوه زندگیترویج 

 توانمندسازی در خصوص پيشگيری از حوادث 

 گرددبهداشت ابالغ می و سایر مواردی که از طرف وزارت 

     انجام مراقبتهای درمانی برای کودکان بيمار با رعایت استانداردهای ارائه شده در برناموه مراقبتهوای ادغوام

 (مانا)یافته ناخوشيهای اطفال 

 های خطر بررسی عوامل و نشانه 

  ب توانایی شير خوردنب تشنجب استفراغ مکرر (کاهش سطح هوشياری)خواب آلودگی 

 تنفس مشکل همراه با و بدون ویز سرفه و یا تشخيص افتراقی و ارزیابی 

  تشخيص افتراقی تب با و بدون عالئم موضعیارزیابی و 

  اسهال و عالئم کم آبیتشخيص افتراقی ارزیابی و 

 پيگيری  و تغذیهمراقبت از کودکان مبتال به سوءای و  ارزیابی و تشخيص افتراقی مشکالت تغذیه

 شده موارد ارجا 

 ها یابی و کنترل مصرف مکملارز 

 پيگيری کود  بيمار و مشاوره با مادر 

 گرددو سایر مواردی که از طرف وزارت بهداشت ابالغ می 

 (1 پیوست) (سال 31 تا 6 سني گروه) نوجوانان سالمت یافته ادغام مراقبتهاي

  گيری از بيماریهوا و  سال و با تأکيد بور پيشو   18سالب  15سالب  12سالب  13سالگیب  8یب سالگ 6در سنين

مخاطرات شای  دوران نوجوانی با توجه به اولویتها و آموزش صحيح به فرد و والودینب تشوخيص و درموان    

ماریها و اختالالت ایجاد شدهب پيشگيری از بروز عوار  و ناتوانيهای احتموالیب درموان   صحيح و به موق  بي

و پيگيوری   به سطوح باالتر ب ارجا  به موق بالينی ها و راهنماهایبر اساس دستورالعملعوار  ایجاد شدهب 

 :ارجا خوراند پس

  سوال اول راهنموایی و    در بدو ورود بوه مدرسوهب   آموزان سنجش سالمت دانشمشارکت در انجام

 سال اول دبيرستان
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 و  های غيرواگير ای بيماری اعم از ریسک فاکتورهای تغذیه ) ارزیابی و مدیریت عوامل خطر فردی

 (جهت پيشگری و کنترل آنها اقدام در

 آموزش فعاليت فيزیکی و تحر  بدنی 

 سازی مصرف شير در قالب برنامه شيرمدرسه  و فرهنپ آموزش تغذیه مناسب 

 آموزش پيشگيری از سوء مصرف مواد 

 آموزش پيشگيری از رفتارهای پرخطر 

 آموزش پيشگيری از استعمال دخانيات 

  (الغری و کوتاه قدی ب اضافه وزن بچاقی)سوءتغذیه پيشگيری و مراقبت فرد از نظر 

 يشگيری از فشارخون باالپ 

 پيشگيری از هيپرليپيدمی 

 کنترل کمبود ویتامين  پيشگيری وD    و اجرای برنامه مکمل یواری ویتوامينD   هوزار   53بوا دوز

 اساس دستور عمل موجود واحد بر

 ه مکمل یاری هفتگی آهن کم خونی ناشی از آن و اجرای برنام کنترل کمبود آهن و پيشگيری و

 اساس دستور عمل موجود بر

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت بينایی 

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت شنوایی 

  پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت روانی 

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت رفتاری 

 پيشگيریب تشخيص و درمان عفونتهای پوستی 

 درمان آسمب آلرژی و سينوزیت پيشگيریب تشخيص و 

 پيشگيریب تشخيص و درمان آسيبها و صدمات 

 پيشگيریب تشخيص و درمان سل 

  سالگی 14-16کنترل و انجام واکسيناسيون توأم 

  از نظر وضعيت سالمت دهان و دندان مراقبتارزیابی و 

 بلوغ سالمت 

 پيشگيری از استئوپروز 

 خدمات باروری سالم 

 49-13)زنان و موردان در سونين بواروری    : دمت قبل از ازدواجانجام مشاوره و ارائه خ 

 ( سال

 49-13)زنوان همسوردار در سونين بواروری     : انجام مشاوره و ارائه خدمت حين ازدواج 

 و مردانی که همسر آنها در این سنين هستند ( سال
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 49-13)زنان همسور دار در سونين بواروری    : انجام مشاوره و ارائه خدمت بعد از ازدواج 

 و مردانی که همسر آنها در این سنين هستند( سال

 گرددسایر مواردی که از طرف وزارت بهداشت ابالغ می 

 (4 پیوست) (سال 23 تا33 سني گروه) جوانان سالمت یافته ادغام مراقبتهاي

  آمووزش  با تأکيد بر پيشگيری از بيماریها و مخاطرات شای  دوران جوانی با توجه به اولویتهوا و  این مراقبتها

صحيح به فرد و والدینب تشخيص و درمان صحيح و به موق  بيماریها و اختالالت ایجاد شدهب پيشوگيری از  

ب ها و راهنماهای بالينیبر اساس دستورالعملبروز عوار  و ناتوانيهای احتمالیب درمان عوار  ایجاد شدهب 

 :ارجا خوراند پسو پيگيری  به سطوح باالتر ارجا  به موق 

 و  های غيرواگير ای بيماری اعم از ریسک فاکتورهای تغذیه )ابی و مدیریت عوامل خطر فردی ارزی

 (اقدام در جهت پيشگری و کنترل آنها

 آموزش فعاليت فيزیکی و تحر  بدنی 

 آموزش تغذیه مناسب  

 آموزش پيشگيری از سوء مصرف مواد 

 آموزش پيشگيری از رفتارهای پرخطر 

  دخانياتآموزش پيشگيری از استعمال 

  (الغری و کوتاه قدی ب اضافه وزن بچاقی)سوءتغذیه پيشگيری و مراقبت فرد از نظر 

 پيشگيری از فشارخون باال 

 پيشگيری از هيپرليپيدمی 

 کنترل کمبود ویتامين  پيشگيری وD    و اجرای برنامه مکمل یواری ویتوامينD   هوزار   53بوا دوز

 اساس دستور عمل موجود واحد بر

 کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن و اجرای برنامه مکمل یاری هفتگی آهون   کنترل پيشگيری و

 اساس دستور عمل موجود بر

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت بينایی 

  پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت روانی 

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت رفتاری 

 پيشگيریب تشخيص و درمان عفونتهای پوستی 

 خيص و درمان آسمب آلرژی و سينوزیتپيشگيریب تش 

 پيشگيریب تشخيص و درمان آسيبها و صدمات 

 پيشگيریب تشخيص و درمان سل 

 بررسی وضعيت واکسيناسيون و ارجا  در صورت لزوم 

 ارزیابی و مراقبت از نظر وضعيت سالمت دهان و دندان 
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 آموزش ازدواج مناسب در جوانان 

 آموزش خودمراقبتی 

 زپيشگيری از استئوپرو 

 خدمات باروری سالم 

 49-13)زنان و موردان در سونين بواروری    : انجام مشاوره و ارائه خدمت قبل از ازدواج 

 ( سال

 49-13)زنوان همسوردار در سونين بواروری     : انجام مشاوره و ارائه خدمت حين ازدواج 

 و مردانی که همسر آنها در این سنين هستند ( سال

 49-13)زنان همسور دار در سونين بواروری    : دواجانجام مشاوره و ارائه خدمت بعد از از 

 و مردانی که همسر آنها در این سنين هستند( سال

 گرددو سایر مواردی که از طرف وزارت بهداشت ابالغ می 

 (5 پیوست) (سال 53 تا 13 سني گروه) میانساالن سالمت یافته ادغام مراقبتهاي

  دوران ميانسالی با توجه به اولویتها و آموزش صحيح بوه   با تأکيد بر پيشگيری از بيماریها و مخاطرات شای

فرد و خانواده و جامعهب تشخيص و درمان صحيح و به موق  بيماریها و اختالالت ایجاد شودهب پيشوگيری از   

ب ها و راهنماهای بالينیبر اساس دستورالعملبروز عوار  و ناتوانيهای احتمالیب درمان عوار  ایجاد شدهب 

 .ارجا خوراند پسو پيگيری  به سطوح باالتر  ارجا  به موق

 ارزیابی و مدیریت عوامل خطر فردی 

 بررسی وضعيت واکسيناسيون و ارجا  در صورت لزوم 

  و  های غيرواگير ای بيماری اعم از ریسک فاکتورهای تغذیه )ارزیابی و مدیریت عوامل خطر فردی

 (اقدام در جهت پيشگری و کنترل آنها

  و درمان اضافه وزن وچاقیپيشگيریب تشخيص 

  پيشگيریب تشخيص و درمان دیس ليپيدمی 

 آموزش پيشگيری و کنترل استعمال دخانيات 

 آموزش اصول تغذیه صحيح 

 آموزش اصول فعاليت فيزیکی مناسب 

 آموزش پيشگيری از رفتارهای پرخطر 

  پيشگيریب تشخيص و درمان فشار خون 

  پيشگيریب تشخيص و درمان دیابت 

 نترل کم خونی فقرآهنپيشگيری وک 

  مکمل یاری ویتامينD براساس دستور عمل 

 وضعيت سالمت روان ارزیابی 



 شرح خدمات سالمت سطح اول

14

 

  پيشگيریب تشخيص و درمان افسردگی 

  پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت دوقطبی 

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت اضطرابی 

  رفتاریپيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت 

  آسم و  پيشگيریب تشخيص و درمانCOPD  

 تشخيص و درمان استئوپروزيشگيریب پ 

 ارزیابی مواجهات شغلی 

  از بيماری های دستگاه تناسلی و ادراری و درمان پيشگيری 

 آموزش معاینه پستان 

 ارائه خدمات باروری سالم 

 49-13)زنان و موردان در سونين بواروری    : انجام مشاوره و ارائه خدمت قبل از ازدواج 

 ( سال

 49-13)زنوان همسوردار در سونين بواروری     : ره و ارائه خدمت حين ازدواجانجام مشاو 

 و مردانی که همسر آنها در این سنين هستند ( سال

 49-13)زنان همسور دار در سونين بواروری    : انجام مشاوره و ارائه خدمت بعد از ازدواج 

 و مردانی که همسر آنها در این سنين هستند( سال

  ...(با تغييرات فيزیولوژیک منوپوز چگونگی برخورد) منوپوز 

 گرددسایر مواردی که از طرف وزارت بهداشت ابالغ می و 

 (6 پیوست) (باالتر و سال 63 سني گروه) سالمندان سالمت یافته ادغام مراقبتهاي

   با تأکيد بر پيشگيری از بيماریها و مخاطرات شای  دوران سالمندی با توجه به اولویتها و آموزش صحيح بوه

و خانواده و جامعهب تشخيص و درمان صحيح و به موق  بيماریها و اختالالت ایجاد شودهب پيشوگيری از    فرد

ب ها و راهنماهای بالينیب بر اساس دستورالعملبروز عوار  و ناتوانيهای احتمالیب درمان عوار  ایجاد شده

 . ارجا خوراند پسو پيگيری  به سطوح باالتر ارجا  به موق 

 دیریت عوامل خطر فردیارزیابی و م  

  (الغریباضافه وزن و چاقی)پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت تغذیه ایب سوء تغذیهب 

  از نظر وضعيت سالمت دهان و دندان مراقبتارزیابی و 

  پيشگيریب تشخيص و درمان دیس ليپيدمی 

 آموزش پيشگيری و کنترل استعمال دخانيات 

 آموزش اصول تغذیه صحيح 

  فعاليت فيزیکی مناسبآموزش اصول 
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 آموزش پيشگيری از رفتارهای پرخطر 

  پيشگيریب تشخيص و درمان آنژین صدری و سکته های قلبی و مغزی 

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت ناشی از فشارخون باال 

 کنترل کم خونی فقرآهن پيشگيری و 

  مکمل یاری ویتامينD براساس دستور عمل 

 ابت پيشگيریب تشخيص و درمان دی 

 پيشگيریب تشخيص و درمان سقوط و عدم تعادل 

 پيشگيریب تشخيص و درمان افسردگی 

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت اضطرابی 

 پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت خواب 

 پيشگيریب تشخيص و درمان پوکی استخوان 

  پيشگيریب تشخيص و درمان سل 

 شنوایی پيشگيریب تشخيص و درمان اختالالت بينایی و 

 آسم و  تشخيص و درمانCOPD 

 گرددو سایر مواردی که از طرف وزارت بهداشت ابالغ می 

 (7 پیوست) باردار مادران سالمت یافته ادغام مراقبتهاي

مراقبت دوران بارداری و پس از زایمان نقش بسيار مهمی در تشوخيص زودرس و درموان بوه موقو  و مووثر عووار        

در این مراقبت ها با بررسی وضعيت سالمت مادر و جنينب تعيين سون حواملگی و انجوام معاینوات     . ردبارداری و پس از زایمان دا

هوای   ب مسائلی مثل فشارخون باالب کم خونیب دیابتب بيمواری ...های خطر و  بالينی و آزمایشات الزم و تشخيص زود هنگام نشانه

یک از این موارد  شود که برخورد درست با هر کشف می... ناسب و گيری نام های خونی بين مادر و جنينب وزن عفونیب ناسازگاری

 . گردد منجر به یک بارداری با حداقل عوار  می

 مشاوره پيش از بارداریو  راقبتم 

  شامل  دوران بارداریمراقبت 

 انجام ارزیابی های معمولب بررسی از نظر وجود عالئم خطرب معاینه چشمب دندانب پوست و... 

  قدب وزنب عالئم حياتیب ارتفا  رحمب شنيدن صدای قلب جنينب لمس حرکت جنيناندازه گيری 

 ب کليوویب فشوار خوون و    های قلبی عروقی ب بيماریمشاوره تغذیه برای مادران دیابتيک آموزش و

  ... های خاص بيماری

 مشاوره تغذیه برای مادرانی که شناسایی ب آموزش و  BMI       قبول از بوارداری یوا سوه ماهوه اول

 دارند 25یا بيشتر از  5/18 رداری زیربا

 شناساییب آموزش و مشاوره تغذیه برای مادران مبتال به کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن 
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 (اسيد فوليکب آهنب مولتی ویتامين)های دارویی  تجویز مکمل 

  بهداشت فردی و روان و جنسیب بهداشت دهان و دندانب عدم مصرف دارو و مواد مخدرب )آموزش

دم کشيدن سيگار و دخانياتب عدم مصرف الکلب تغذیه و مکمل های دارویویب شوکایت شوای ب    ع

عالئم خطرب فواید و آمادگی و محل مناسب زایمان طبيعیب شويردهیب مراقبوت از نووزادب عالئوم     

 (خطر نوزاد

 شناسایی مادر در معر  خطر 

 داردر دفترچه مراقبت مادر و پرونده مادر بار گيری ترسيم جدول وزن 

 سازی با واکسن توأم در صورت نياز طبق دستورالعمل کشوری ایمن 

  ارجا  برای انجام آزمایش معمول درخواست و 

  ارجا  برای انجام سونوگرافی معمول در دو نوبت درخواست و 

  بارداری 37تا  35در هفته  باروری سالممشاوره 

  بت تزریق رگام در مادر ارهاش منفی با همسر ارهاش مثتجویز و 

  (در صورت نياز)و پيگيری  ارجا  به سطوح باالتر تشخيص مادر عارضه دار ب 

 ارجا  و معرفی مادر برای شرکت در کالس های آمادگی برای زایمان 

  (در صورت نياز)پيگيری و دریافت پسخوراند 

 ارایه آموزش های فردی یا گروهی 

  در منزل( از زایمانساعت اول پس  6)بالفاصله پس از زایمان مراقبت زایمان و 

  در واحد تسهيالت زایمانی( ساعت اول پس از زایمان 6)بالفاصله پس از زایمان مراقبت زایمان و 

  شامل  –( هفته پس از زایمان 6تا )پس از زایمان مراقبت : 

 تشکيل پرونده و گرفتن شرح حال 

  (عالئم حياتیب معاینه فيزیکی)انجام معاینه بالينی 

 ه مادر عارضه دار در مالقاتهای معمول و یا مالقات های ویژه ارایه مراقبت ویژ 

  شناسایی مادر نيازمند خدمات تخصصیب ارجا  به متخصص مربوط و پيگيری دریافت پسخوراند
 از متخصص طی مالقاتهای معمول و یا مالقاتهای ویژه 

  بررسی پسخوراند پزشک متخصص 

 عمول و ویژهب بررسی نتایج و ارایه دستورات الزم درخواست خدمات پاراکلينيک در موارد مراقبت م
 در صورت غير طبيعی بودن نتایج

 ها و توصيه های الزم ارایه آموزش 

  تجویز داروهای مورد نياز 
 انجام پاپ اسمير در صورت نياز و بررسی نتيجه پاپ اسمير طبق دستورالعمل 

  ثبت خدمات و تعيين تاریخ مراجعات 

 (1 پیوست) منطقه در یعاش و دار اولویت واگیر يبیماریها درمان و مراقبت
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آموزش افراد جامعه برای شناخت بيماری و راههای پيشگيری از ابتال به آنب شناخت موارد مشکو ب انجام اقدامات مناسب 

های موجودب ارجا  مووارد موورد نيواز بوه ارجوا  و       بر اساس دستورالعمل و انجام اقدامات ضروری جهت تشخيص به موق 

 پيگيری نتيجه ارجا 

  هاری 

 کریمه  تب خونریزی دهنده ویروسی کنگو(CCHF) 

  (ليشمانيوز جلدی)سالک 

 تب مالت 

 ماالریا 

 هپاتيت 

 مننژیت 

 سرخک 

 سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی 

 فلج اطفال 

 آنفلوانزا 

 دیفتری 

 سياه سرفه 

 ایدز 

 وبا 

 دیيتيفو 

 اسهال خونی 

  بوتوليسم 

 سل 

 ارائه خدمات و استاندارهاي راهنماي بالینياستفاده از 

  است استفاده از راهنماهای بالينی و استاندارهای ارائه خدمات الزامیخدمات مورد نياز مراجعين در ارائه. 

  كار و محیط سالمت

  جامعهسالمت محيط مدیریت 

 آب آشاميدنی سالم 

 آلودگی هوا 

 اقدامات اضطراری در بالیای طبيعی 

 بهداشت پرتوها 
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  فاضالب جم  آوری و دف 

  کنترل ناقلين بيماریها 

  پسماندهادف  صحيح 

 مواد شيميایی و سموم 

 سالمت محيط خانوار 

  (بهداشت مواد غذاییب سيستم پخت و پز مناسب)ایمنی غذا 

 ایمنی منزل 

 محيط فيزیکی مسکن 

 های جمعیسالمت محيط 

 (مندانپادگانب پرورشگاهب خوابگاهب زندانب سرای سال)های زندگی جمعی  سالمت محيط 

 بيمارستانب کلينيک تخصصیب کلينيکهای دامپزشکیب )های بهداشتی درمانی سالمت محيط

 (مراکز بهداشتی درمانیب مراکز پرتوشناسیب مطب

 های آرایشی و بهداشتیسالمت محيط 

 سالمت محيط های تهيهب توزی ب نگهداری و فروش مواد غذایی 

 عرضه غذا  اماکن عمومی تهيهب توزی  و وای در مراکز جمعی  بهبود کيفيت تغذیه سالمت و

ب مدارس ب مهد کود لمندانهاب پرورشگاهب خوابگاهب زندانب سرای سا پادگان و سربازخانه)

 (روزی شبانه

 های آموزشی سالمت محيط 

 های فرهنگی و تفریحی سالمت محيط 

 سالمت محيط کار  

 های ابالغ شدهبرنامه ها وارائه خدمات به شاغلين در محيط کار بر اساس دستورالعمل 

 

 

 

 مناسب خوراند پس ارائه و ارجاعي موارد پذیرش -د

   بر اساس استاندارهای تعریف شده خدمات صورت گرفته و دریافت ارجا ب  تيم سالمت بين اعضایارجا

خوراند و پيگيری این موارد بر اساس  انجام اقدامات مناسب و ارائه خدمات به موارد ارجاعیب ارائه پس

 .استاندارد تعيين شده الزامی است
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  هافوریت تدبیر و اولیه درمان -ه

نی تدوین شده ارائه خدمات بر اساس راهنما و در مواردی که راهنمای بالينی تهيه و ابالغ در مواردی که راهنمای عملکرد بالي)

 .(نظر پزشک خانواده است بنشده استب مال  تشخيص و درمان و نياز به ارجا 

  ویزیت  

 مصاحبه با بيمار و گرفتن شرح حال 

  (روانی_جسمی)معاینه  

  طراحی مسير تشخيصعالئم و نشانه ها و ارزیابی 

 درمانی ای ومداخله برنامه و اجرای تدوین 

 تعيين برنامه مراقبت و پيگيری  

  پرونده فرد در داده هاثبت کليه 

  انجام خدمات پرستاری نظير تزریقاتب پانسمانب وصل سرم و ... 

 ه ل پزشوک بو  است که حسب مهارت و تمای( غير اورژانس)شامل خدماتی : و مداخالت ساده جراحی و بالينی اقدامات

 .شود شرح زیر انجام می

  ختنه 

 کشيدن ناخن 

 (در موارد غير زیبایی)و زگيل  ن خال و ليپومبرداشت 

 از پوست و مخاط نمونه برداری 

 کاتتریزاسيون ادراری 

 شکستگی ها آتل بندی 

 تشوی گوشسش 

 و حلق بينی خارج کردن جسم خارجی از گوشب 

 کار گذاشتن لوله معده و رکتوم 

 فوریتها  

 قلبی ریوی احياء انجام 

 تراشه لوله گذاری 

 اقدامات اوليه در مسموميت ها 

 اقدامات اوليه در اورژانسهای تنفسی 

 اقدامات اوليه در بيماران مصدوم 

 و هماهنگی برای انتقال مجروح به سطوح باالتر برای ادامه درمان بيماران اورژانسی اقدامات اوليه در 

 ها بخيه و دبریدمان زخم 
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 سطح از خوراند پس دریافت و باالتر سطح به شده ارجاع موارد پیگیري موقع، هب و مناسب ارجاع -و

 خوراند پس اساس بر نیاز مورد اقدامات انجام و باالتر

   به سطوح باالتر مراجعان نيازمند به خدمات تکميلیارجا  

 و خدمات مورد نياز مراجعان  گيری بيمارانپی 

 ارجا   پيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده 

 تنظيم و ارائه گزارش های مورد نياز  

  پزشکان خانواده از ریکی دیگبه  افراد تحت پوشش فرد یا ی پروندهتبادل اطالعات یا هماهنگی برای فرستادن 

 مراقبت نظام در مشاركت و بحران مواقع در خدمات ارائه واحدهاي پاسخ ظرفیت و خطر ارزیابي -ز

 بالیا

 کننده مرکز شناسایی مخاطرات تهدید 

 ارزیابی آمادگی عملکردی مرکز 

 ارزیابی خطر غيرسازه ای مرکز 

 ارزیابی خطر سازه ای 

 ثبت داده ها منتج از ارزیابی ایمنی مرکز در نرم افزار مربوطه 

 استخراج زیج بالیا و نصب آن در بورد مرکز 

 انجام اقدامات کاهش آسيب پذیری غيرسازه ای 

  ارتقاء آمادگی عملکردی مرکز 

 انجام ارزیابی های فوق به صورت ساالنه 

 ارسال گزارش ارزیابی خطر به سطح باالتر 

  روز پس از وقو  مخاطره به سطح باالتر و تکميول فورم گوزارش     15تهيه و ارائه گزارش فوری بالفاصله و در فاصله

 ل هر فصل و ارسال به سطح باالتر فصلی حداکثر تا روز دهم ماه او

 اساس بر مردم توانمندسازي هاي برنامه اجراي و پوشش تحت جمعیت در یيغذا امنیت ارزیابي-ح

 محلي هاي ظرفیت

 کودکانب مادران بواردارب  ) تکميل پرسشنامه امنيت غذایی برای جمعيت تحت پوشش به تفکيک گروههای آسيب پذیر

 ( سالمندان

 منطقه در ارزیوابی دسترسوی محلوی بوه      شناسایی موارد تهدید کننده امنيت غذایی منطقه با همکاری مشاورین تغذیه

 موادغذایی اساسی

 سازی در استفاده بهينه از غذاهای محلی و استفاده بهينه از ظرفيت های محلی فرهنپ 

   اساس گزارش واحد بيماریها منطقه بر( منتقله از آب و غذا)شناسایی بيماری های شای 

 آب و غذا همکاری در پيشگيری و کنترل بيماری های شای  منتقله از 



 شرح خدمات سالمت سطح اول

21

 

 همکاری در ایجاد امنيت غذایی درجامعه در ابعاد مختلف با همکاری سایر بخش های توسعه 

 آموزش و ارتقاء فرهنپ تغذیه ای جامعه 

 پيشگيری از بروز موارد جدید سوءتغذیه با پيگيری موارد در معر  سوء تغذیه 

  به پزشک و مشاور تغذیه با رعایت سلسله مراتب  کنترل سوءتغذیه در منطقه با ارائه توصيه های تغذیه و سپس ارجا

 ارجا 

 همکاری در ارزیابی اوليهب غربالگری و تعيين مشکالت گوناگون تغذیه ای جامعه تحت پوشش 

 بهداشتی پيشگيرانه-شناسایی گروه های آسيب پذیر منطقه برای ارائه خدمات تغذیه ای 

 ها برای گروه های هدف مکمل های مورد نياز جامعه و توزی  پيگيری تامين ریزمغذی 

  جامعوه نوا امون و یوا در      تغذیه ای برای ایجاد امنيت غذایی در –پيشنهاد و طراحی برخی مداخالت مناسب بهداشتی

 معر  ناامنی غذایی با مشورت کارشناس تغذیه و همکاری سایر بخش های توسعه

  تغذیه ای –پایش و ارزشيابی اجرای مداخالت بهداشتی 

 محوله تکالیف و ها دستورالعمل ها، فرم اساس بر هنگام به و دقیق صحیح، دهي زارشگ و ثبت -ط

های  پس از ارائه خدمت به مراجعينب نسبت به تکميل فرمهای ابالغیب  موظف هستند بر اساس دستورالعمل اعضای تيم سالمت

ماهانهب فصلی یا شش ماهه بر اساس )ای  دورههای  دهی و نيز ارائه گزارش های گزارش و فرم( خانوار/ پرونده فرد)طه  مربو

 .اقدام نمایند( دستورالعمل
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 ها پیوست

 المتس ارتقاي و آموزش زمینه در خانواده سالمت مراقب كارشناس وظایف شرح :یک پیوست

زیر مجموعه  عنوان خدمت ردیف
 منابع شرح خدمت خدمت

 

آموزش و ارتقای 
 سالمت
 

توانمندسازی . 1
مردم و مراجعان 
فردی و گروهی 
 برای خودمراقبتی

خودآمعععوزی )توزيعععا راهنمعععای ممعععی خعععودمراقبتی خعععانوادا در بعععتح تمعععام خانوارهعععای ت عععت  و ععع       -
بعععرای توانمندسعععازی معععردم در رعايعععت سعععبم زنعععدگی سعععاي  و معععديريت ناخو عععی هعععای ج يعععی  عععامل     

رزيعععابی م عععدد  اب ارهعععای خودارزيعععابیم برنامعععه ريععع ی فعععردی بعععرای تبتتعععر رفتعععارم اجعععرای برنامعععه و ا       
وضععععتت سعععالمت بعععه ععععالوا معرفعععی منعععابا معتبعععر اتالععععاتیم  معععايتی و خعععدماتی مناسععع  در منطقعععه   

 (.  مربوته و راهنمای  قوق بهدا تی و ن وا  تگتری آن
 :آموزش استفادا از راهنمای ممی خودمراقبتی خانوادا به خانوارهای ت ت  و   -
 داقل تربتت يم سفتر سالمت در هر خانوار  
 در م عععل آمعععوزشم م عععل كعععارم    -كعععالو سعععواد خوانعععدن و نو عععتح دارد   8فتر سعععالمت  عععداقل  سععع

مركعع  بهدا ععتی درمععانی يععا مبعع د م ععل بععه اععوري  پععوری يععا از تريععي  ورتععا  ممععی خععودمراقبتی             
سعععاعته را بعععرای آ عععنايی بعععا ن عععوا اسعععتفادا از راهنمعععای ممعععی  8بعععه اعععوري آناليعععحم يعععم دورا آموز عععی 

 .   رای مراقبت از سالمت خود و اعپای خانوادا را تی می كندخودمراقبتی خانوادا ب
             تربتععت سععفتران افت ععاری سععالمت در متععان اقععوام يععا همبععايگان خععانوادا هععای بععی سععواد يععا سععايمند

 بدون سر رست
               تربتععت رابطععان سععالمت بععرای  مايععت از خععانوادا هععايی كععه بععه هععر ديتمععی ت ععت  و عع  سععفتران

 .نتبتندسالمت يا سفتران افت اری ه  
برگعععع اری جمبععععه هععععای آموز ععععی و مشععععاورا فععععردی و گروهععععی در خ ععععو  خععععودمراقبتی بععععرای    -

 (ساي  يا بتمار)جمعتت ت ت  و  
كمععم بععه تشععوتل گععروا هععای خوديععار و همتععار م مععی  ععامی سععالمت و  مايععت تمبععی بععرای توسعععه            -

 (ساي  يا بتمار)فعايتت آنها برای جمعتت ت ت  و  
ن ععام  ععدا بععرای فععرد يععا جمعتععت ت ععت  و عع  در  رونععدا سععالمت بععه اععوري         ثبععت كمتععه اقععداماي ا   -

 (كتبی يا ايوترونتم)م رمانه
ثبعععت معععنر  آمعععار و اتالععععاي  عععاخت هعععای مربوتعععه و تهتعععه گععع ارش هعععای ت متمعععی از عمموعععرد           -

فعايتععت هععای آمععوزش و ارتقععای سععالمت مركعع  و  تشععنهاد مععداخالي بهبععودم متناسعع  بععا م اتعع  عععام            
 . در بازا های زمانی خواسته  دا و مديران

م تعتعععتح رفتارهعععای نتازمنعععد تبتتعععر وی و بعععازخورد (سعععاي  يعععا بتمعععار)بررسعععی نتعععاير خودارزيعععابی م راجعععا -
 .به    م خانوادا

و امپعععا  و تبعععاد  ( سعععاي  يعععا بتمعععار)تبعععهتل تعععدويح برنامعععه خعععودمراقبتی فعععردی بعععا مشعععاركت م راجعععا -
 .تعهدنامه مربوته

سعععاي  )و مشععاورا فععردی و خععانوادگی يععا گروهععی بععرای بهبععود سععالمت م راجععا           مععوزش ارايععه خععدماي آ   -
بر ايعععه ببعععته خعععدمت اسعععتاندارد تعريعععو  عععدا در جهعععت تقويعععت خودكارآمعععدی و مبعععوويتت   ( يعععا بتمعععار

 .برای خودمراقبتی( ساي  يا بتمار) ذيری م راجا
هعععععای  بعععععه عپعععععويت در گعععععروا( سعععععاي  يعععععا بتمعععععار)ترغتععععع م تبعععععهتل و هعععععدايت م راجعععععا -

 .مربوته برای كب  خدماي آموز ی و  مايتی خودمراقبتی( همتار/خوديار) مايتی
اتالععععاي مبتنعععی بعععر  عععواهد در خ عععو   ( كبععع )بعععرای دريافعععت( سعععاي  يعععا بتمعععار)هعععدايت م راجعععا -

خعععودمراقبتی از راهنمعععای ممعععی خعععودمراقبتی خعععانوادا يعععا ببعععته هعععای اسعععتاندارد آمعععوزش بتمعععار بعععرای    
 .ير منابا اتالعاتی معتبر وگروا های مرجا و خوديارخودمراقبتی و يا سا

 ععا از رفععا مشععول يععا بهبععود بتمععاری بععرای خودارزيععابی م ععدد        ( سععاي  يععا بتمععار  )كمععم بععه م راجععا   -

ببته خدمت 
 خودمراقبتی
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 . وضعتت سالمت خوي  و تومتل  روندا خودمراقبتی
ا سعععاي  يععع)جمععع   مايعععت خعععانوادام گعععروا هعععای همبعععانم گعععروا هعععای خوديعععارم  عععوراها بعععرای م راجعععا  -

 .و سازمان های ت  تل و كار در اوري نتاز( بتمار
ثبععت كمتععه اقععداماي ان ععام  ععدا بععرای فععرد يععا جمعتععت ت ععت  و عع  در  رونععدا سععالمت بععه اععوري             -

 (. كتبی يا ايوترونتم)م رمانه

برقراری ارتباط . 2 
استراتژيم برای 

 سالمت

تابی مشعععاركتی ارتباتعععاي بعععرای سعععالمت بعععه منرعععور آمعععوزش  نتازسعععن یم برنامعععه ريععع یم اجعععرا و ارز ععع -
سعععالمت همگعععانیم آمعععوزش سعععبم زنعععدگی سعععاي م آمعععوزش خعععودمراقبتی و آمعععوزش بتمعععار از تريعععي        

 رسانه های م می و رسانه های كوچم  رسانه های ارتباط جمعیم
 

ببته خدمت 
 خودمراقبتی

برنامه ري ی . 3 
عممتاتی مشاركتی 
برای ارتقای 

مراك  سالمت در 
آموز یم م ل 
  های كار و جواما

آمعععوزش و توانمندسعععازی اعپعععای سعععازمان هعععای دويتعععی و غتردويتعععیم تشعععول هعععای       جمععع   مايعععتم -
مردمعععی و  عععوراهای م معععی بعععرای برنامعععه ريععع ی عممتعععاتی مشعععاركتی برنامعععه هعععای ارتقعععای سعععالمت       

 مدرسهم م ل كارم سازمانم م مهم روستا و  هر
 ببتر و سازماندهی مردم برای اقداماي اجتماعی  امی سالمت  ناسايی امواناي م میم -
 

ببته خدمت 
 خودمراقبتی
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 سال 5 زیر كودكان مراقبت :2 پیوست

 شرح خدمت عنوان خدمت نوع خدمت ردیف
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 اي ارزیابي دوره 3

 

 بررسی سوابق بيماری فردی و خانوادگی  -

 (فقط مراقبت اول)

شرح حال دوران بارداری و زایمانب شرح حال شيرخوار در اتاق 
 تاریخچه بيماری کود  و خانواده. زایمانب  شرح حال نوزادی

 در مالقات پيش از بارداریب مالقاتهای بارداری و دوران شيردهی
 بيماری پستانسابقه یا ابتال فعلی مادر به -

 مشکالت پستانی مادر-
 ( داخلی و جراحی)سابقه بيماری مادر  -
 مصرف دارو و مدت مصرف توسط مادر -
چندقلوییبنارسیبکم وزنیب )شرایط نوزاد خاص و بيمار-

 (ناهنجاریب شکاف لب و کامببيماری متابوليکیب دندان نوزادی

*    * 

فرم ثبت کود ب راهنمای بوکلت چارت 
 ود  سالم و مانامراقبت ک

مراقبتهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار -
 مادر شير با

 حال عمومی  بررسی توانایی شيرخوردنب تنفسب بررسی عوامل و نشانه های خطر  -
ها و  بررسی قفسه سينهب حال عمومیب شکمب قلب و عروقب اندام

 لگن 
*    * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مانا مراقبت کود  سالم و

مراقبتهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار -
 با شير مادر

 برنامه کود  سالم و مانا  *    * سال  5بررسی شيوه زندگی کودکان زیر  بررسی شيوه زندگی -

 *    *   ماهگیب 12در  ASQبررسی تکامل کودکان بر اساس  بررسی وضعيت تکاملی کودکان -
بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 

 مراقبت کود  سالم و مانا

ارزيابی  ارزیابی تغذیه با شير مادرب ارزیابی تغذیه تکميلی کود ب بررسی وضعيت تغذیه  -

ای  سا  از نرر مشوالي تبذيه 2-5وضعتت تبذيه كودكان 

 (تعتتح ريبم فاكتورهای تبذيه ای بتماری های غترواگتر)

*    * 
بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت مراقبت 

 کود  سالم و مانا

 مادر شير مراقبتهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار با

 بررسی رابطه متقابل کود  و والدین بررسی وضعيت سالمت روان -

 بررسی مشکالت روحی روانی مادر باردار و شيرده
* *   * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مراقبت کود  سالم و مانا
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 شرح خدمت عنوان خدمت نوع خدمت ردیف
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غذیه شيرخوار مراقبتهای ادغام یافته ت-
 با شير مادر

 ها مکمل مصرف و دارویی های حساسيت و دارو مصرف بررسی بررسی سوابق مصرف  و حساسيت دارویی و مکمل ها -

* *   * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مراقبت کود  سالم و مانا

مراقبتهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار 
 باشيرمادر

 (روزگی 5تا  3)انجام غربالگری هيپوتيروئيدی  ی ها انجام غربالگری بيمار -
 (سال 5یک بار زیر )عفونت ادراریب چربی خون  آنمیب  

بيماری مادر و شيردهیب بيماری پستان و شيردهیب غربالگری   -
 روزگی 3-5کم شيری در 

* *   * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مراقبت کود  سالم و مانا

یافته تغذیه شيرخوار با  مراقبتهای ادغام
 شيرمادر

ماهگی  18و  12  ب6های بهداشت دهان و دندان در سنين  توصيه بررسی وضعيت دهان و دندان -
ها و ارائه  به مادر و بررسی وضعيت دهان و دندان در ویزیت

 های الزم  توصيه
* *   * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مراقبت کود  سالم و مانا

تهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار با مراقب
 شير مادر

 بررسی وضعيت واکسيناسيون کود  بررسی وضعيت واکسيناسيون   -
* *   * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مراقبت کود  سالم و مانا

های مرتبط  و سایر محيط  هاب هاب پار  بررسی سالمت مهد کود  بررسی سالمت محيط  -
 سال  5 با کودکان زیر

 * * *  
استانداردهای سالمت محيط مرتبط 

 با کودکان 

پس از / دوران بارداری/ بررسی های پيش از بارداری -
 زایمان

غيرقرینهب قوام و )سابقه یا ابتال فعلی مادر به بيماری پستان -
 (ظاهرغيرطبيعیب وجود تودهب چر  و خونب سرطان

 ( داخلی و جراحی)سابقه بيماری مادر  -
 ......(نو  و اندازهب شقاق و احتقان و )مشکالت پستانی  -
 مصرف دارو و مدت مصرف توسط مادر -
 عالیم روحی روانیب عدم شيردهی در زایمان قبلی-

* 

* 

مراقبتهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار  - *  
 با شير مادر
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 منابع

 ارزیابی شيردهی-

 * مناسب پيشگيری از بارداری در شيردهیانتخاب روش  - باروری سالم/ بررسی های فاصله گذاری -
* 

مراقبتهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار  - *  
 (راهنمای پيشگيری از بارداری)باشيرمادر

رشد و تکامل / بررسی های رشد و نمو اوان کودکی -
 کود 

رسم   ارزیابی کود  از نظر وضعيت وزنب قد و دور سرب
 نی رشد برای مادرتفسير منح  های پایش  رشد کود ب منحنی

* 
* 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت  *  
 مراقبت کود  سالم و مانا

 *   * * ارزیابی توده بدنی و فشار خون کود  در موارد الزم بررسی نمایه توده بدنی و فشارخون - 

2 

 طبقه بندي

تعيين افراد فاقد مشکلب تعيين افراد در معر  خطر و  -
 مشکو  به بيماری

 

*    * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مراقبت کود  سالم و مانا

مراقبتهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار  -
 باشيرمادر

1 

اقدامات پیشگیري 

 و درماني

تجویز مکمل های دارویی و درمان های مورد نياز  -
 براساس مجوزهای مربوطه

 و تجویز قطره آهن  A+Dویتامين یا  تجویز قطره مولتی -

 های مانادارو -
* 

* 
  * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مراقبت کود  سالم و مانا

مراقبتهای ادغام یافته تغذیه شيرخوار 
 باشيرمادر

 *   * * پيشگيری از بارداری در شيردهی - فاصله گذاری/ ارائه خدمات باروری سالم -

    *  شيردهی آموزش و مشاوره  تغذیه در دروان- آموزش و توصيه های الزم -

    *   واکسيناسيون در موارد خاص -

ارائه خدمات مورد نياز برای مراجعه کننده بر اساس پس  -
 خوراند دریافتی از سطوح باالتر

ارائه خدمات مورد نياز برای مراجعه کننده بر اساس پس خوراند  -
 دریافتی از سطوح باالتر

* * *  * 

4 

 مشاوره

گی مندرج در بسته های خدمت مشاوره فردی و خانواد -
 گروه های هدف

-  

* * *  * 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت 
 مراقبت کود  سالم و مانا

مراقبتهای ادغام یافته تغذیه  --
 شيرخوار باشيرمادر
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 منابع

راهنمای آموزشی مادران باردار برای -
 شيردهی

 پیگیري و مراقبت 5

 

اجرای )ر خط پيگيری مراقبت بيماران و افراد در معر  -
دستورات دارویی و غير داروییب نتایج آزمایشات دوره 

 ...(ایب انجام واکسيناسيون و 

 

* 

* 

بوکلت چارت و راهنمای بوکلت چارت  *  *
 مراقبت کود  سالم و مانا

مجموعه آموزشی تغذیه برای تيم 
 سالمت

پيگيری موارد ارجا  و دریافت بازخورد از سطوح  -
 پذیرنده ارجا 

-  
*  *  * 

 *    * ارجا  فوری و غير فوری به سطوح باالتر ارجا  فوری و غير فوری به سطوح باالتر - ارجاع 6

  -    *     

  -    *     

  -    *     

  -    *     

  -    *     
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 سال31 تا 6 سني گروه مراقبت :1 پیوست
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 منابع

 شناسنامه سالمت دانش آموز  *   * *  بررسی سوابق بيماری فردی و خانوادگی  - اي ارزیابي دوره 3
 فرمهای ارزیابی مقدماتی و پزشک عمومی 

 *   * *   ...( ثیشغلیب ار)بررسی عوامل و نشانه های خطر  - بسته خدمات نوجوان و جوان

 *   * *   بررسی شيوه زندگی -

 بسته خدمت نوجوانان و جوانان
 پکيج های خود مراقبتی 

 *   * *   بررسی سالمت باروری -

 *   * *   و مکمل های مصرفیبررسی وضعيت تغذیه  -

    * *  بررسی وضعيت سالمت روان -

    * *  کمل هابررسی سوابق مصرف  و حساسيت دارویی و م -

 *      انجام غربالگری بيماری ها  -

 بسته خدمت نوجوانان و جوانان

 *   * *  بررسی وضعيت دهان و دندان -

 *   * *  بررسی وضعيت واکسيناسيون   -

 * * * * *  بررسی سالمت محيط و کار -

       - پس از زایمان/ دوران بارداری/ بررسی های پيش از بارداری -

       باروری سالم/ بررسی های فاصله گذاری -

       - رشد و تکامل کود / بررسی های رشد و نمو اوان کودکی -

 *   * *  بررسی نمایه توده بدنی و فشارخون -

 بسته خدمت نوجوانان و جوانان * *  * *   های فرد مراجعه کننده بررسی مشکالت و درخواست -

توصيه های الزم طبق - ين افراد فاقد مشکلتعي - طبقه بندي 2
 بسته خدمت 

* *    
 بسته خدمت نوجوانان وجوانان

 *   * * تعيين افراد در معر  خطر -
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    * * تعيين افراد مشکو  به بيماری -

 *     تعيين افراد دارای مشکل -

 بسته خدمت نوجوانان و جوانان *   * *  - عمل براساس دستور  Dمکمل یاری ویتامين  اقدامات پیشگیري و درماني 1

 *  * * *  -  - آموزش عمومي 4
 بسته خدمت نوجوانان و جوانان
 پکيج های خود مراقبتی 

مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در بسته های خدمت گروه  - مشاوره 5
 های هدف

 غير پزشک و پزشک  -

منطبق با بسته  -
جوانان و خدمت نو
 جوانان

* * *  * 
 دمت نوجوانان و جوانانبسته خ

 پکيج های خود مراقبتی

 *       - پیگیري و مراقبت 6
 بسته خدمت نوجوانان و جوانان
 پکيج های خود مراقبتی

ارجا  فوری و غير  ارجا  فوری و غير فوری به سطوح باالتر - ارجاع 7
 فوری به سطوح باالتر

* * 

  * 
 جوانان بسته خدمت نوجوانان و
ه برای تيم مجموعه آموزشی تغذی
 سالمت
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 سال23 تا33 سني گروه مراقبت :4 پیوست
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 منابع

 بررسی سوابق بيماری فردی و خانوادگی  - اي ارزیابي دوره 3
 * *   * 

 سنامه سالمت دانش آموز شنا
فرم های ارزیابی مقدماتی و پزشک 

 عمومی 
 بسته خدمات جوان

   ...( شغلیب ارثی)بررسی عوامل و نشانه های خطر  -
* *   * 

 *   * *   بررسی شيوه زندگی -

 بسته خدمت جوانان
 پکيج های خود مراقبتی 

 *   * *   بررسی سالمت باروری -

 *   * *   و مکمل های مصرفییه بررسی وضعيت تغذ -

    * *  بررسی وضعيت سالمت روان -

    * *  بررسی سوابق مصرف  و حساسيت دارویی و مکمل ها -

 *      انجام غربالگری بيماری ها  -

 بسته خدمت جوانان

 *   * *  بررسی وضعيت دهان و دندان -

 *   * *  بررسی وضعيت واکسيناسيون   -

 * * * * *  ررسی سالمت محيط و کارب -

 *   * *  بررسی نمایه توده بدنی و فشارخون -

 * *  * *   های فرد مراجعه کننده بررسی مشکالت و درخواست -

توصيه های الزم طبق - تعيين افراد فاقد مشکل - طبقه بندي 2
 بسته خدمت 

* *    

 *   * * تعيين افراد در معر  خطر - بسته خدمت جوانان

    * * تعيين افراد مشکو  به بيماری -
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 *     تعيين افراد دارای مشکل -

 بسته خدمت جوانان *   * *  - براساس دستور عمل  Dمکمل یاری ویتامين  - اقدامات پیشگیري و درماني 1

 *  * * *  - آموزش خود مراقبتی  - آموزش عمومي 4
 بسته خدمت جوانان

  پکيج های خود مراقبتی

مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در بسته های خدمت گروه  - مشاوره 5
 های هدف

 مشاوره ازدواج مناسب  -

 غير پزشک و پزشک  -

منطبق با بسته  -
 خدمت جوانان

* * *  * 
 بسته خدمت جوانان

 پکيج های خود مراقبتی

 *       - پیگیري و مراقبت 6
 بسته خدمت جوانان

 پکيج های خود مراقبتی

ارجا  فوری و غير  ارجا  فوری و غير فوری به سطوح باالتر - ارجاع 7
 فوری به سطوح باالتر

* * 

  * 
 بسته خدمت جوانان

مجموعه آموزشی تغذیه برای تيم 
 سالمت
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 سال 53 تا13 سني گروه مراقبت :5 پیوست
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 آدرس پروتکل

 :تبذيه بررسی  ارزیابي دوره اي  3

  بررسی عاداي غذايی مپر 

 راهنمای اجرایی خدمات سبا و سما    * *
 راهنمای بالينی خدمات سبا و سما-
مجموعه دستورالعملهای کشوری و متون  -

 آموزشی دفتر بهبود تغذیه جامعه
 ميانساالن راهنمای فعاليت فيزیکی -
دستورالعملهای کشوری و متون آمورزشی  -

 اداره دخانيات مرکز سالمت محيط و کار
دستورالعمل کشوری واکسيناسيون مرکز 

 مدیریت بيماریهای واگير

 بررسی فعايتت جبمانی: 

  م مديم (فعايتت خانگیم  تادا رویم فعايتت در  تح كارم ورزش)بررسی نوع

تت جبمانی در افرادی كه فعايتت جبمانی  دي و دفعاي در هفته فعاي

 دارند

* *    

 بررسی م رف دخانتاي: 

   بررسی م رف ايول و مواد م در و در اوري م رفم نوعم دفعاي استعما

 :هفتگی و تو  مدي م رف/ روزانه

* *    

    * * ......بررسی سابقه  ايمنبازی و

    *  : ر سالمت باروریبررسی  عالئ  كنونی مراجعه كنندا از نر

راهنمای اجرایی و بالينی خدمات سبا 
 و سما 

  بررسی نشانه ها ی سالمت باروری در معايناي: 

  سا  در  33  55ان ام معاينه ژنتوويوژی در زنان متاهل يا دور از همبر

 اوري آمادگی مراجعه كنندا 

  سا  از نر  33  55معاينه  بتان در زنان مراجعه كنندا: 

_ *    
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 آدرس پروتکل

  بررسی یا در خواست پاراکلينک سالمت باروری _ *    

  سا  از نرر سوابي بتماری و  33 -55بررسی سالمت عمومی مراجعتح

 :عوامل خطر در فرد و ببتگان وی

  سا  از نرر   رح  ا  و عالئ   33 -55بررسی سالمت عمومی مراجعتح

 :كنونی مراجعه كنندا

 سا  از  33 -55رسی سالمت عمومی  مردان و زنان ان ام معايناي برای بر

 نرر  نشانه های بتماری 

    * 

    * 

 اندازا گتری فشار خون  - معاینه 

بررسی وضعتت ظاهری روانی از نرر وضعتت  و  م وجود عالئ  اضطرابیم  -

 رو ته م نوع توم 

ان بررسی وضعتت ظاهری جبمی از نرر وجود معمويتتم دفورمتتی هام فقد -

 ........عپوم رنگ  وست و 

 معاينه قم  از نرر وجود اداهای غتر تبتعی -

 معاينه ريه از نرر وجود اداهای غتر تبتعی -

در ... معاينه مفاال و است وان ها از نرر دردم م دوديت  ركتم تورم و -

 اوري نوته مثبت در تاري چه و  رح  ا  

 دو  يا  تودامعاينه تتروئتد از نرر  اندازام وجود كتبت يا  ن -

 بررسی غدد ينفاوی از نرر ينفاد نو  اتی  -

 و وجود تودا ا تمايی...   معاينه  و  از نرراندازا كبد و ت ا  و -

  سا  33 -55بررسی  اراكمتنتم سالمت عمومی مراجعتح : 

مشاهدا آزمايشاي مراجعه كنندا تا  داكثر تاريخ سه سا   ت  در اورتی كه 

 ماي  فوق تا كنون مشول جديد سالمتی ندا ته با ددر فاامه آز كنندا مراجعه

 

 

  

*  
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 آدرس پروتکل

 :از نظر طبقه بندي 2

تعتتح افراد فاقد مشول يا دارای -

 مطموب/ساي /وضعتت تبتعی
تعتتح افراد در معرض -

 خطربتماری 
تعتتح افراد مشووک به بتماری -

 يا مشووک به وجود مشول
تعتتح افراد دارای مشول يا -

تر تبتعی بتماری يا وضعتت غ

   نامطموب/

 * تح سن ی
* 

   

 راهنمای اجرایی خدمات سبا و سما
 راهنمای بالينی خدمات سبا و سما-
مجموعه دستورالعملهای کشوری  -

 بيماریهای غيرواگير و بيماریهای واگير
مجموعه دستورالعملهای کشوری -

 سالمت روان 

    * *  توا زندگی

    *  سرتانها ی زنان

 والي و بتماريهای دستگاا باروری و تناسمیمش

 (ديابتم فشار خون باالم ديا يتپتدمی)بتماريهای م مح زمتنه ای غتر واگتر

 *    

 *     بتماری قمبی عروقی

 *     بتماری اع اب و روان

 *     بتماری موسوويو اسومتا 

 *     سرتانها

    *  اروری و تناسمیمشوالي  و بتماريهای دستگاا ب

 *     بتماريهای  بمی

گوار یمنورويوژيممبتنايیم  نوايیم دهان و دندانم عفونی م مح و ) ساير بتماريها 

 (فرد.......... 

    * 
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 آدرس پروتکل

 تعيين واکسن های مورد نياز مراجعه کننده اقدامات درماني و پیشگیري 1

 انجام واکسيناسيون در موارد مورد نياز  -

 براساو دستور عمل  Dمل ياری ويتامتح مو -

* *    

 راهنمای اجرایی خدمات سبا و سما -
 راهنمای بالينی خدمات سبا و سما -
مجموعه دستورالعملهای کشوری  -

 بيماریهای غير واگير و بيماریهای واگير
مجموعه دستورالعملهای کشوری -

 سالمت روان

    * * ه بر اساس پس خوراند دریافتی از سطوح باالترارائه خدمات مورد نياز برای مراجعه کنند

برای همه  HDLب LDLب کلسترولب تری گليسریدب FBSب Hb/Hctدرخواست آزمایشات 
زنان و مردان در صورتی که آزمایشات قبلی از نظر فاصله زمانی بيش از سه سال قبل 

بيماری یا  عالئم جدید اتفاق  انجام شده باشند یا در فاصله آزمایش قبلی تا کنون ابتال به
 افتاده باشد و بدین ترتيب  آزمایش قبلی  قابل استناد نباشند ب پاپ اسمير و مامو گرافی

 در صورت لزوم بر اساس پروتکل کشوری  برای زنان 
ثبت نتایج آزمایشات در فرم ارزیابی دوره ای سالمت و تعيين وضعيت طبيعی یا غير طبيعی 

 بودن نتایج 
ست آزمایش تکميلی یا سایر اقدامات پاراکلينيک  در صورت لزوم با توجه به سن درخوا

 مراجعه کننده ب تاریخچهب شرح حال و نتایج معاینات  

    * 
 

  آموزش عمومي 
* *    

 

 يم از خدماي و اهمتت ان ام آن برای گترندا خدمت معرفی هر آموزش و مشاوره فردي 5

 جعه كنندا  تح ان ام بررسی در خ و   نتاير بررستها ارائه بازخورد الزم به مرا

 تشويي مراجعه كنندا برای موارد مطموب  توا زندگی با اتوا به ااو  مشاورا

 آموزش در خ و  چگونگی ااالح و بهبود   توا زندگی برای مراجعه كنندا  

 SOCمشاورا درخ و  رفا موارد نامطموب  توا زندگی  با استفادا از روش 

 ت  تفورم تفورم )تعتتح وضعتت فرد از نرر هر يم از مرا ل روش مذكور : ل ام

م مداخمه آموز ی و رفتاری برای ارتقای فرد از هر مر مه (آمادگیم عمل و نگهداری

* *    

 راهنمای اجرایی خدمات سبا و سما
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 آدرس پروتکل

به مر مه باالتر و در نهايت اقدام برای ااالح رفتار تبذيه ای نامطموبم  فظ رفتار 

 ا تح

 رج در ببته های خدمت گروا هدفارايه تواته ها و آموزش های مند

آموزش مراجعه كنندا در زمتنه  تشگتری و خود مراقبتی و م رف ا تح دارو و 

 عوارض دارويی

تعتتح تاريخ  تگتری و مراجعه بعدی براساو جدو  تواتر زمانی خدماي سالمت  مراقبت ممتد 6

 متانباالن

اجرای دستوراي دارويی و غتر )خطر  بتماران و افراد در معرض  تگتری مراقبت

 ...(دارويیم نتاير آزمايشاي دورا ایم ان ام واكبتناستون و 

  تگتری وضعتت دريافت خدمت ب وري تمفنی يا روش های ديگر

  تگتری موارد ارجاع و دريافت بازخورد از سطوح  ذيرندا ارجاع

 تاير  اي  خدماي تگتری مداخالي ارتفا  سالمت و ن

 در خ و  بتمار بر اساو باز خورد ارجاع 2اجرای دستوراي سطح 

* *   * 

 راهنمای اجرایی خدمات سبا و سما
 راهنمای بالينی خدمات سبا و سما-
مجموعه دستورالعملهای کشوری  -

 بيماریهای غير واگير و بيماریهای واگير
مجموعه دستورالعملهای کشوری -

 سالمت روان
آموزشی تغذیه برای تيم  مجموعه
ارجاع مراجعه كنندا به سطح باالتر دراوري ي وم  بر اساو راهنمای اجرايی و  ارجاع 7 سالمت

 بايتنی

 بررسی موارد ارجاع  دا از ترف ساير اعپای تت  سالمت و ارائه بازخورد به آنان

    * 
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 باالتر و سال 63 سني گروه مراقبت :6 پیوست

 شرح خدمت عنوان خدمت نوع خدمت ردیف
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 منابع

 ارزیابي دوره اي 3

 

راهنمای آموزشی مراقبت  *     * * اخذ شرح حال  بررسی سوابق بيماری فردی و خانوادگی  -
های ادغام یافته و جام  

ویژه پزشک )سالمندی 
 (وغيرپزشک

شغلیب )بررسی عوامل و نشانه های خطر  -
 ...( ارثی 

 بدیابت ببررسی عوامل و نشانه های خطر شامل بيماریهای قلبی
 *   * * پوکی استخوانب سقوط و عدم تعادل بفشارخون بسل ریوی

 بررسی از نظر وضعيت تغذیه ای  بررسی شيوه زندگی سالم  -
* *   * 

د جلد اول راهنمای بهبو
شيوه زندگی سالم در دوران 

 تغذیه  –سالمندی 

ارزیابی الگوی غذایی از نظر ریسک فاکتورهای تغذیه ای بيماری  بررسی وضعيت تغذیه  -
 های غيرواگير

* *     * 

راهنمای آموزشی مراقبتهای 
ادغام یافته و جام  

ویژه پزشک )سالمندی 
 (وغيرپزشک

 *   * * ظر افسردگی و اختالل خواب بررسی از ن بررسی وضعيت سالمت روان -

بررسی سوابق مصرف دارویی و مکمل  -
 ها

 
* *   * 

بررسی از نظر بی دندانی و دندان مصنوعی و ارجا  به واحد  بررسی وضعيت دهان و دندان -
 مربوطه 

* *   * 

 *   * * بررسی از نظر وضعيت واکسيناسيون آنفوالنزا بررسی وضعيت واکسيناسيون   -

    * * بررسی از نظر مخاطرات سقوط و عدم تعادل  ارزیابی آمادگی خانوار در برابر مخاطرات -

استعمال )بررسی رفتارهای پر خطر -
 (دخانيات

 *   * * راهنمای تر  سيگار 
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آزمون به ذهن سپاری و یادآوری  -
 -کلمات

انجام تست استرس به منظور ارزیابی   -
 بی اختياری ادراری 

 *   * * ررسی سالمند از نظر دمانس و بی اختياری ادرارب

بررسی مشکالت و درخواست های فرد  -
 ... (خدمات پاراکلينيک و )مراجعه کننده 

- CXR , U/A  پروفایل چربی در دیابت و آنزیمهای کبدی– 

BUN – CR –  اسمير و کشت  –دانسيتومتری استخوان
 خلط 

* *   * 

راهنمای آموزشی مراقبتهای  *   * *  راد فاقد مشکلتعيين اف - طبقه بندي 2
ادغام یافته و جام  

ویژه پزشک )سالمندی 
 (وغيرپزشک

 *   * *  تعيين افراد در معر  خطر -

 *   * *  تعيين افراد مشکو  به بيماری -

 *   * *  - تعيين افراد دارای مشکل -

اقدامات پیشگیري و  1

 درماني

ویی و درمان های تجویز مکمل های دار -
 مورد نياز براساس مجوزهای مربوطه

 
* *   *  

 ارائه آموزشهای الزم در ارتباط با سقوط و عدم تعادل - ارائه خدمات کاهش آسيب -

* *   * 

راهنمای آموزشی مراقبت 
های ادغام یافته و جام  

ویژه پزشک )سالمندی 
مبحث سقوط ( وغيرپزشک

 و عدم تعادل 

 واکسيناسيون آنفوالنزا  - موارد خاصواکسيناسيون در  -

* *   * 

راهنمای آموزشی مراقبتهای 
ادغام یافته و جام  

ویژه پزشک )سالمندی 
مبحث ایمن -( وغيرپزشک

 سازی 
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 منابع

ارائه خدمات مورد نياز برای مراجعه  -
کننده بر اساس پس خوراند دریافتی از 

 سطوح باالتر

 

* *   * ---------- 

توصيه ها و آموزش های مندرج در ارایه  - آموزش عمومي 4
 بسته خدمت گروه هدف

 بر حسب نياز 

* *   * 

راهنمای آموزشی  - -
مراقبتهای ادغام یافته و 

ویژه )جام  سالمندی 
 ( پزشک و غيرپزشک

جلد اول راهنمای بهبود  -
شيوه زندگی سالم در 
  (تغذیه)دوران سالمندی 

 

آموزش در زمينه شيوه زندگی سالمب  -
نوار در برابر مخاطرات و آمادگی خا

تغذیه )کاهش عوامل خطر بيماری ها 
نامناسب بکم تحرکیب چاقیب مصرف 

 ...(دخانياتب رفتارهای پرخطر و 

 بر حسب نياز 

* *   * 

آموزش بيماران و خانواده ایشان در  -
زمينه پيشگيری و خود مراقبتی و 

 مصرف صحيح دارو و عوار  دارویی

 بر حسب نياز -

* *   * 

فرهنپ سازیب انپ زدایی و اصالح  -
 باورهای نادرست اجتماعی

 بر حسب نياز -
* *   * 

مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در  -
 بسته های خدمت گروه های هدف

 بر حسب مورد 
* *   * 

 تمام سالمندان در معر  ابتال به بيماری  - انجام مراقبت های ویژه - مشاوره 5

* *   * 

راقبتهای راهنمای آموزشی م
ادغام یافته و جام  

ویژه پزشک و )سالمندی 
 (غيرپزشک

راهنمای آموزشی مراقبتهای  *   * * بر حسب مورد  -پيگيری مراقبت بيماران و افراد در  - پیگیري و مراقبت 6
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اجرای دستورات دارویی و )خطر  معر 
غير داروییب نتایج آزمایشات دوره ایب 

 ...(انجام واکسيناسيون و 

یافته و جام  ادغام 
ویژه پزشک )سالمندی 
 (وغيرپزشک

پيگيری وضعيت دریافت خدمت بصورت  -
 تلفنی یا روش های دیگر

 بر حسب مورد 
* *   * 

دستورالعمل فرم پيگيری 
 سالمند 

پيگيری موارد ارجا  و دریافت بازخورد از  - 
 سطوح پذیرنده ارجا 

 بر حسب مورد 
* *   * 

 *   * * مورد  بر حسب پيگيری شکایات -

 --------- ثبت اقدامات در فرم های پرونده خانوار - ارجاع 7

* *   * 

راهنمای آموزشی مراقبتهای 
ادغام یافته و جام  

ویژه پزشک و )سالمندی 
 فرمهای ارجا   -(غيرپزشک

مجموعه آموزشی تغذیه 
 برای تيم سالمت

 مت تامين خواهد شدتوسط گيرنده خد( سرنپ و ست سرم )مواد مصرفی: یادآوری*

 كاردان یا كارشناس بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها مي باشد  –ماما  –اولویت براي انجام خدمات سالمت سالمندي به ترتیب با پرستار 
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 مراقبت پیش از بارداري تا پس از زایمان: 7پیوست 

 ردیف
عنوان 

 خدمت
 زیر مجموعه خدمت

كارشناس / كاردان

 بهورز/ ده بهداشت خانوا

 /پزشک

 ماما
 آدرس پروتکل

 

ت 
مراقب

ش از 
پی

ي
باردار

 

 مصاحبه و تشکیل پرونده شامل 

ب بيماری و ناهنجاریب سابقه بارداری و زایمان قبلیبررسی مشخصات فردی و خانوادگی و  
الکلب رژیم غذایی / همسرآزاریب رفتارهای پر خطرب اعتياد ب مصرف سيگار / اختالالت روانی

 خاص
 * 

ویژه )کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت مادران 3و2و 1الف  
 (پزشک و ماما

 )مشخص شده است ترجیحاٌ توسط ماما یا پزشک عمومي زن انجام مي شود* معایته توسط پزشک عمومي و مواردي كه با )معاینه بالیني و ارجاع در صورت نیاز 

ده بدنیب عالئم حياتیب معاینه فيزیکیب دهان و دندانب اندازه گيری قد و وزنب تعيين نمایه تو

*واژن و لگن
  * 

ویژه )کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت مادران 3و2و  1الف 
 (پزشک و ماما

 ررسي تکمیليبیا  ها آزمایشدرخواست 

TSH,CBC, BG, Rh, FBS, U/A,  U/C, HBsAg,(در صورت نياز) ب پاپ اسمير و

 *   VDRL و HIVب  بادی ضد سرخجهتيتر آنتی 
ویژه پزشک و )کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت مادران 4الف 

 (ماما

 ، تجویز مکملها و ایمن سازيآموزش و مشاوره

مواد مصرف مکمل های داروییب عدم / تغذیهنب جنسیب دهان و دندانب  روا ببهداشت فردی
باردار  روش پيشگيری از بارداری و  زمان مناسب مخدر و الکلب شغل سخت و سنگينب قط 

 شدن
 * 

ویژه پزشک )کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت مادران (راهنما)ح 
 (و ماما

ویژه )کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت مادران 6و ح   1الف  *  تجویز اسيد فوليک 
 *  تزریق  توأم و سرخجه  (پزشک و ماما

 

مراق
ت 

ب

ي
باردار

 شامل پروندهمصاحبه و تشکیل یا بررسي  

فعلی و قبلیب تعيين سن بارداریب بيماری و  بررسی پرونده و آشنایی با وضعيت بارداری
همسرآزاریب رفتارهای پرخطرب اعتيادب مصرف سيگار و الکلب آخرین / روانی اختالالت ناهنجاریب

ب مصرف مکملها و گروههای عالئم خطرشای  و  های شکایتروش پيشگيری از بارداریب 
* * 

کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت  19تا  1ب پ  3و  2و  1ب  
 (دانب کارشناسویژه کار) 3و  2و  1و الف  ( ویژه پزشک و ماما)مادران
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 ردیف
عنوان 

 خدمت
 زیر مجموعه خدمت

كارشناس / كاردان

 بهورز/ ده بهداشت خانوا

 /پزشک

 ماما
 آدرس پروتکل

و الگوی غذایی از نظر ریسک فاکتورهای تغذیه چاقی  اضافه وزن وغذاییب حرکت جنينب تروماب 
 ای بيماری های غيرواگير

 معاینه بالیني و ارجاع در صورت نیاز

اندازه گيری قد و وزنب تعيين نمایه توده بدنیب ترسيم منحنی وزن گيریب عالئم حياتیب معاینه 

 *  * ارتفا  رحمب شنيدن صدای قلب جنينفيزیکیب دهان و دندانب بررسی 
یافته سالمت کتاب مراقبت هاِی ادغام ِ 19تا  1ب پ  3و  2و  1ب  
 (ویژه کاردانب کارشناس) 3و  2و  1و الف  ( ویژه پزشک و ماما)مادران

 و بررسي هاي تکمیلي آزمایشدرخواست 

CBC, BG, Rh, FBS, U/A,  U/C, ب HBsAg  پاپ اسمير و تيتر آنتی بادی ضد سرخجهب

HIV و VDRL  بالگری ب پيشنهاد و درخواست غرکومبس غير مستقيمنوبت اول  و دوم

  OGTTناهنجاری جنينب سونوگرافیب 
* * 

ویژه )کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت مادران 3و  2و  1ب  
 (ویژه کاردانب کارشناس) 3و  2و  1و الف  ( پزشک و ماما

 ایمن سازي و، تجویز مکملها آموزش و مشاوره

مواد مصرف های داروییب عدم مکمل / تغذیهنب جنسیب دهان و دندانب  روا ببهداشت فردی
مخدر و الکلب شغل سخت و سنگينب عالئم خطر مادر و نوزادب زمان مناسب باردار شدنب مراقبت 

 از نوزادب فواید زایمان طبيعی
* * 

ویژه پزشک )کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت مادران (راهنما)ح 
 ویژه کاردانب کارشناس (راهنما)و ت ( و ماما

 ز اسيد فوليک ب آهن و مولتی ویتامينتجوی
* * 

کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت  6و ح  3و  2و  1 ب
 (ویژه کاردانب کارشناس) 3و  2و  1و الف  ( ویژه پزشک و ماما)مادران

  * * متزریق  توأ

  *  بارداری 34تا  28تجویز و تزریق رگام از هفته 

ن 
س از زایما

ت پ
مراقب

 ه و تشکیل یا بررسي پرونده شاملمصاحب 

 ؤال در مورد ترشحات مهبلی وبررسی پرونده و آشنایی با وضعيت مادر و وضعيت زایمانب س
وضعيت  روانیب بيماری زمينه ایب اختالالت و اجابت مزاجب تناسلی -مشکالت ادراری خونریزیب
 داروییب همسرآزاریب دردب مصرف مکمل های ت شای یشکا سرگيجهب شيردهیب

* * 
کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت   8تا  1و  چ 2و  1  ج

ویژه کاردانب ) و پ  2و  1  و ب( ویژه پزشک و ماما)مادران
 (کارشناس

 معاینه بالیني و ارجاع در صورت نیاز

ب حال  کنترل عالئم حياتیبخيه هاب  هاب محل  ب اندام(رحم)شکم ب ها معاینه چشمب پستان
         ومیعم

*  * 
کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت   8تا 1و  چ 2و  1  ج
 (ویژه کاردانب کارشناس) 2و  1و ب  ( ویژه پزشک و ماما)مادران
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 ردیف
عنوان 

 خدمت
 زیر مجموعه خدمت

كارشناس / كاردان

 بهورز/ ده بهداشت خانوا

 /پزشک

 ماما
 آدرس پروتکل

 بررسي هاي تکمیلي و   آزمایشدرخواست 

 * * در مراقبت سوم FBSب  OGTT درخواست پاپ اسمير و
ویژه پزشک و )ه سالمت مادرانکتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافت 2  ج

 (ویژه کاردانب کارشناس( )راهنما)و ت ( ماما

 ، تجویز مکملها و ایمن سازيآموزش و مشاوره

شکایت ب و مکمل های دارویی تغذیهبهداشت فردیب روان و جنسیب بهداشت دهان و دندانب 
ب ب بارداری بعدیمادر و نوزادزمان مناس ب عالئم خطرو مشکالت آن نحوه شيردهیشای ب 

 مراقبت از نوزادب مراجعه برای انجام پاپ اسميرب
* * 

ویژه )کتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته سالمت مادران  (راهنما)ح 
 (ویژه کاردانب کارشناس)و پ ( پزشک و ماما

 ماه پس از زایمان 3تا  مولتی ویتامين وآهن 
* * 

ویژه )سالمت مادرانکتاب مراقبت هاِی ادغام ِیافته  6و ح  1  ج
 (ویژه کاردانب کارشناس) 1  و ب( پزشک و ماما
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 واگیردار و عفوني هاي بیماري به مشکوک كننده مراجعه موارد با برخورد در كاركنان وظایف شرح :1 پیوست

 شناسایی بيماران هدف نظام مراقبت کشوری .1

 ت کشورهای عملياتی برای بيماران هدف نظام مراقب گزارش و تکميل فرم .2

 ارجا  بيماران هدف شناسایی شده به از کارشناس به پزشک .3

 ها به آزمایشگاه تعيين شده و پيگيری نتایج نمونه برداری از بيماران هدف و ارسال نمونه .4

 پيگيری موارد تماس و موارد در معر  خطر بيماریهای هدف مراقبت .5

 يز جمعيت تحت پوششرسانی به بيمارانب همراهانب موارد تماس و ن آموزش و اطال  .6

 نظارت و همکاری در تریاژ بيماران مراجعه کننده به مرکز یا پایگاه .7

 بررسی وضعيت اپيدميولوژیک بيماریهای هدف در منطقه تحت پوشش .8

 ای آوری و آناليز اوليه اطالعات بيماریهای هدف مراقبت و تهيه گزارش دوره جم  .9

 ...(برداریب داروهای مورد نياز و  واکسنب وسایل نمونه)تی پيگيری تأمين وسایل و تجهيزات و امکانات عمليا .13

 های نظارتی و پایشی طراحی و اجرای برنامه .11

 های ارزشيابی طراحی و اجرای برنامه .12

 ابالغی از سطوح باالتر های نظارتی و ارزشيابی همکاری در اجرای برنامه .13

 ...(های ميدانی و  برداریب بررسی نمونهواکسيناسيونب )ای بهداشتی  مداخلههای  همکاری در اجرای برنامه .14
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 تر به عمل آمده در سطح پائينهای  خوراند و پيگيری اصالحات و توصيه تهيه پس .15

 تر ای از سطح پائين های آموزشی و انجام بازدیدهای دوره طراحی و اجرای برنامه .16

 انجام سایر وظایف محوله حسب ضرورت .17


