فلوچارت فرایند معاینات دانشجویی

دریافت دستورالعمل طرح
از وزارت متبوع

هماهنگی با معاونت دانشجویی و درمانگاه
دانشگاهها

هماهنگی با گسترش جهت تأمین نیرو

ارسال نامه به مراکز و پایگاهها

آموزش مراقب سالمت و پزشک

ارزیابی و معاینات دانشجویان و ثبت سامانه
سیب

پایش و نظارت

جمع آوری آمار

 -1هکول یاری هزاکش تجوعی

فلوچارت مکمل یاری جوانان

دریافت دستورالعمل از
معاونت بهداشتی

هماهنگی و مکاتبه با دانشگاه ها ومراکز
جهت دریافت آمار جوانان و دانشجویان

برآورد میزان مکمل مورد نیازو
هماهنگی با واحد دارویی

آموزش مکمل یاری به رابطان مجری
طرح

توزیع مکمل براساس درخواست اعالم
شده دانشگاه ها

هماهنگی با مجریان طرح جهت اجرای
برنامه

دریافت آمار وتهیه گزارش
عملکرد

معاینات دانش آموزان بدو ورود به مدرسه
دریافت ًاهِ اس هعاًٍت
بْذاضتی
آیا اس ًظز ارسیابی جسوی،
رٍاى ،تغذیِ،دًذاًپشضکی
ٍ ً ....یاس بِ ارجاع دارد؟

ارجاع

پسخَراًذ

ّواٌّگی با ٍاحذ گستزش جْت تاهیي ًیزٍ

اعشام پشضک بِ پایگاُ ّای سٌجص

ٍیشیت داًص آهَس

آیا داًص آهَس ٍاکسي سدُ
است؟

ارجاع بِ ًشدیک تزیي
هزکش/پایگاُ
تکویل فزم جْت ثبت ًام

فزایٌذ هعایٌات داًص آهَساى گزٍُ ّذف در هزاکش سالهت جاهعِ
هماهنگی و نوبت دهی

پذیرش دانش آموز

کنترل شناسنامه سالمت
خیر

تلقیح واکسن

خیر

آیا واکسیناسیون دانش
آموز کامل است؟

بلی

آیانوآموزنیازبه
بلی
ارجاع دندانپزشکی
دارد؟
خیر

معاینه توسط پزشک

بلی

پزشک
متخصص

آیا دانش آموزنیاز به
ارجاع دارد؟
خیر

ممهورکردن شناسنامه سالمت دانش آموز به
مهرپزشک و مرکز

ثبت خدمات در سامانه سیب

خروج دانش آموزاز
مرکز سالمت جامعه

مراجعه به دندانپزشک

معاینه و نوبت دهی

فلوچارت مکمل یاری دانش آموزان
دریافت دستورالعمل
ازمعاونت

برگزاری جلسه مشترک با واحد تغذیه و
دارویی و مالی

مکاتبه با آموزش وپرورش مناطق تحت
پوشش و دریافت آماردانش آموزی

برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی با
رابطان بهداشت مدارس

توزیع قرص به مناطق آموزش و
پرورش بر اساس آمار

هماهنگی و مشارکت با واحد تغذیه در
نحوه اجرای برنامه و پیگیری نواقص

اجرای برنامه در
مدارس

مدارس مروج

دریافت دستَرالعول اس هعاًٍت بْذاضتی

ارسال ًاهِ بِ آهَسش ٍ پزٍرش

ارسال ًاهِ بِ هزاکشسالهت جاهعِ

ارسال ًاهِ بِ هزاکشسالهت جاهعِ

تقسین بٌذی هذارس بز اساس هٌطقِ تحت

بزگشاری کالس آهَسضی ٍ تَجیْی جْت رابطاى

پَضص ّز هزکش/پایگاُ

هذارس

پایص هذارس هزٍج اس ًظز تغذیِ ،بْذاضت هحیط
ٍ ...بز اساس چک لیست

اهتیاس دّی در اکسل دریافتی اس هعاًٍت ٍ تعییي
اهتیاس کسب ضذُ

دریافت اهتیاس پایص ّا

ارسال بِ آهَسش ٍ پزٍرش ٍ هعاًٍت بْذاضتی

فرآیند معاینات غربالگری پدیکلوزیس سر دانش آموزان در مدارس

ٍرٍد تین غزبالگزی
پذیکلَسیس بِ هذرسِ

هعایٌِ داًص آهَساى تَسط تین غزبالگز

آیا داًص آهَس
آلَدگی دارد؟

درهاى داًص آهَس

بزرسی خاًَادُ داًص آهَس

آیا خاًَادُ

آهَسش ًکات بْذاضتی ٍ

داًص آهَس

ثبت ساهاًِ سیب

آلَدگی دارد؟

درهاى خاًَادُ

