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  مقدمه
ولي اين عمر مفيد در جوامـع و كشـورهاي مختلـف     داردسال عمر مفيد را  ٨٥هر انساني كه متولد مي شود بالقوه امكان 

درصـد   ٧٥. دارد كه ريشه آن در مسائل اقتصادي، اجتمـاعي اسـت  در درون كشور ها هم تفاوت چشمگيري وجود  متفاوت است و
بيومـديكال  آنها مربـوط بـه عوامـل    درصد  ٢٥عوامل اثرگذار بر سالمت مربوط به عوامل اقتصادي و اجتماعي و محيطي است و 

 .  است
لي از مصـرف  در حوزه بيومديكال دسترسي و بهره مندي از خدمات با كيفيت مناسـب و در حـوزه اجتمـاعي حمايـت مـا     

دسترسي به خـدمات بايـد آسـان، بصـورت تيمـي،      . كنندگان خدمت به ويژه نيازمندان و فقرا جزو اهداف عدالت در سالمت است
هاي سني و جنسي و مستمر و پيوسته باشـد و بايـد حاكميـت نظـام      ادغام يافته با استفاده از تكنولوژي مناسب و براي تمام گروه

ه همه مردم دسترسي در نزديكترين محل زنـدگي شـان بـه خـدمت مـورد نيازشـان را دارنـد و از آن        سالمت اطمينان پيدا كند ك
  .  ره مند مي شوند و حفاظت مالي از آنان بعمل مي آيدــبه

برنامه تحول سالمت از زمان حضور جناب آقاي دكتر هاشمي وزير محترم بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي در ايـن     
يكي از موارد اين موضوع ساختار مناسـب و   .ولويت هاي كاري خود را تحقق موضوع فوق اعالم كرده استوزارت آغاز و يكي از ا

در مجموعه اي كه در دست شما است بسته خدمت و شرح آن بسته بر حسب وظيفـه كسـاني كـه    . مورد ديگر بسته خدمت است
اين بسته تدوين شـده حاصـل كـار و تـالش مجموعـه      . است اين خدمات را بايد براي گروه هاي سني ارائه كنند پيش بيني شده

  .در شهر و روستا استو براي ارائه خدمت  ديران و كارشناسان محيطي استانهامديران و كارشناسان ستادي حوزه بهداشت م
ا دارد جـ  .اميدوارم با تالش همكاران ستادي و محيطي كاستيهاي اين مجموعه برطرف و بر غناي علمي واجرائي آن افزوده شـود 

از تالش و كوشش تهيه كنندگان اين مجموعه تقدير و تشكر نموده و چون تعداد افرادي كه در تـدوين ايـن مجموعـه مشـاركت     
داشته اند زياد است از نام بردن آنان پرهيز كردم ولي جا دارد از تالش خانم دكتر جعفري و جناب آقاي دكتر كالنتري كه تـدوين  

اميدوارم در تداوم كار پوشش همگاني سالمت بـراي كـل جمعيـت در موقعيـت      .د تشكر ويژه نمايماين مجموعه را مديريت كردن
در مدخل ورودي مردم به ايـن سـاختار مسـئوليت پاسـخگويي تمـاس اول       .جغرافيايي در غالب برنامه پزشك خانواده تحقق يابد

محوريت پزشك عمومي مستقر در واحـدها   ت خانواده باكمافي السابق در روستا بهورز ولي در شهرها كاردان و يا كارشناس سالم
خدمات ارتقاء سالمت، پيشگيري، درمان، توانبخشي و تسكيني بصـورت ادغـام يافتـه بـا كـار      . در ساختار جديد تعريف شده است

ام مـردم  تيمي در قالب شبكه جامع و همگاني سالمت با رياست و مسئوليت رئيس شبكه بهداشتي درماني در شهرستان براي تمـ 
. ايران در تمام كشور پيش بيني شده است كه به تدريج استقرار خواهد يافت و كارت سالمت ايرانيان براي مردم صادر خواهد شـد 

اميدوارم در اين رهگذر شاهد كاهش مرگ نابهنگام مردم، كاهش ابتالء به بيماريها و جلوگيري از عوامل خطر و ارتقـاء سـالمت،   
 ٨٥دگي، رضايت وخشنودي از زندگي و افزايش اميد زندگي، سالم و عاري از معلوليـت و نـاتواني در حـد    بهبود كيفيت و سبك زن

  .  سال باشيم
  ...انشاء ا

  دكتر علي اكبر سياري
 معاون بهداشت
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  اول سطح سالمت خدمات بسته
هـدف   مراقبتهـاي اوليـه سـالمت بايـد در قالـب بسـته خـدمات پايـه سـالمت طراحـي شـود.           و ارائه خدمات 

ــاره و منطقــي سيســتم مراقبــت  جامعــهســالمت ارتقــاي  ،ضــروريپايــه و  از طراحــي بســته خــدمات ، طراحــي دوب
 هـاي عمـومي مراقبـت سـالمت، داشـتن نـوآوري، ايجـاد       سالمتي، ايجاد مسئوليت پـذيري شخصـي، كـاهش هزينـه    

ــه و ــودن،  ايمنــي جامع ــه ب ــت اجتمــاعي، قابــل تهي ــودن  انعكــاس ارزشــهاي ســازماني و مبتنــي حماي ــر شــواهد ب ب
 .باشد مي

  : مانندي يويژگيهاداراي دار است و اي از خدمات اساسي و اولويتبسته خدمات پايه سالمت مجموعه
      ،ــادي ــرايط اقتص ــدوين آن ش ــه در ت ــت ك ــالمت اس ــت س ــداخالت مراقب ــام م ــدودي از تم ــه مح مجموع

  اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم در نظر گرفته شده است.
 بندي براي انتخاب مـداخالت اسـتفاده شـده اسـت تـا بـه اهـداف فنـي و يـا اجتمـاعي           ولويتاز يك فرايند ا

 خاص دست پيدا كند. 
    ًــا  مــداخالت در داخــل بســته، مســتقل از يكــديگر نيســتند و بســياري از آنهــا اختصاصــا ــل ي ــراي تكمي ب

 .تقويت يكديگر انتخاب شده اند
ســته خــدمات ب اصــل، در. اســت مــداخالت از ســاده فهرســت يــك از فراتــر چيــزي ســالمت خــدمات بســته
دادهـاي منفـرد بتواننـد يكـديگر را تكميـل كننـد و مجمـوع حاصـل،         اي سـاختاربندي شـود كـه درون   بايد بـه گونـه  

بزرگتر از جمع تك تك اجـزا باشـد. از نظـر علمـي، ايـن نكتـه بـه معنـي آن اسـت كـه بسـته خـدمات صـرفا جمـع               
نيســت. اينكــه چــه خــدماتي بايــد بــا همــديگر ارايــه شــوند و چــه  هــاي خــدمات در كنــار يكــديگركــردن سياســت

  دروندادهاي ديگري نيز در كنار مداخالت اصلي سالمت نياز خواهند بود، قابل تأمل است.
توانـد شـامل همـه چيـز      سالمت، ماهيتاً محدود خواهـد بـود. طبـق تعريـف، ايـن بسـته نـه مـي         خدماتبسته 

بنـدي بـه تعيـين مهمتـرين خـدمات كمـك خواهـد كـرد. ممكـن اسـت           د اولويـت باشد و نه اينگونه خواهد بود. فراين
هـاي  خـدمات بسـيار بيشـتري از ايـن بسـته حـذف شـوند تـا اينكـه بـه ان اضـافه شـوند. البتـه بـا اسـتفاده از روش               

شـوند، آنهـايي هسـتند    تـوانيم اطمينـان حاصـل كنـيم خـدماتي كـه در بسـته گنجانـده مـي          بندي ميمختلف اولويت
  ترين ارزش را دارند.كه بيش

هاي پيش از اين است، تالش شده است مهمترين  در تهيه مجموعه حاضر كه بازنگري شده مجموعه
مورد هدف قرار گيرد. از طرفي به منظور ارائه خدمات به صورت ادغام يافته،  ،مشكالت سالمت حال حاضر در جامعه

در قالب خدمات جاري در يك مجموعه قرار گيرد. به عبارت ديگر  تالش شده است مجموعه خدمات مورد نياز افراد
عوامل خطر  كه خدماتي كه فهرست شده است در درجه اول جنبه پيشگيري و مراقبت فعال داشته و در ادامه در صورتي

  د گرفت. نقرار خواهها و منابع معرفي شده)  (بر اساس دستورالعملمشكالتي در افراد كشف شد، مورد مراقبت خاص  يا
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سطح سالمت ارائه كننده خدمات مجموعه حاضر، با هدف وجود يك راهنماي سريع براي استفاده اعضاي تيم 
در ارائه مراقبتهاي جاري تهيه شده است. اين مجموعه بدون منابعي كه در پيوستها به آنها اشاره شده است كارايي اول 

كه به ...» مراقبتهاي جامع سالمت « ها تند، مجموعه بوكلتاست عالوه بر اين مس الزم را نخواهد داشت و ضروري
هاي خاص (مانند  هاي اختصاصي بيماريها و حالت تفصيل به مراقبتهاي جاري پرداخته و نيز راهنماها و دستورالعمل

  مجموعه مراقبت ديابت) در دسترس ارائه كنندگان خدمت قرار داشته باشد.
در مناطق مختلف تهيه شده است. لذا در بخشي كه خدمات ارائه شده ضمناً اين مجموعه براي ارائه خدمت 

)، خدمات بهورز و مراقبين سالمت خانواده هر دو ١٨تا  ٩توسط ارائه كنندگان مختلف مشخص شده است (پيوستهاي 
خدمت در  صورت فعال در مناطق شهري، نمودار ارائه اند. با توجه به جديد بودن ارائه خدمات به مد نظر قرار گرفته

 ٨تواند مصداق داشته باشد) نيز در پيوست  مجموعه پايگاه و مركز سالمت جامعه جهت (كه البته در همه مناطق مي
  ارائه شده است.

و در صورتيكه  باشد مي ساالنهال فاصله داشته و نيز نيازمند بازنگري  بديهي است اين مجموعه با حالت ايده
  ها به صورت مكاتبه رسمي ابالغ خواهد شد. در فواصل بازنگري مواردي نيازمند اصالح فوري باشد،
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 اعضاي تيم سالمت تركيب .١
  (پيوست يك)بهورز در روستا 
  /بهداشت خانواده، ماما، كاردان مبارزه با / كارشناس كارشناس مراقب سالمت خانواده شامل كاردانكاردان)

(مناطق نابسامان و سكونتگاههاي غير رسمي)  و حاشيه شهر در شهر ، بهداشت عمومي و ماماييبيماريها
 (پيوست دو)

 و حاشيه شهر (مناطق نابسامان و سكونتگاههاي غير رسمي) (پيوست سه) در شهر كارشناس تغذيه 
 ٤و حاشيه شهر (مناطق نابسامان و سكونتگاههاي غير رسمي) (پيوست  در شهر كارشناس  سالمت روان( 
 كاردان/ كارشناس بهداشت محيط 
 اي دان/ كارشناس بهداشت حرفهكار 
 ٥(پيوست  پزشك( 

  خدمت بسته الزامات .٢
 راهبرد بسته خدمات سالمت 

o  بستريدرمان اولويت پيشگيري بر درمان و درمان سرپايي بر 
o بندي خدمات (عدم ارائه خدمات تكراري در سطوح  ارائه خدمات ادغام يافته با رعايت سطح

 مختلف) 
  :پيشگيري اوليه، مراقبت فعال، عمومي و توانمندسازي جامعه آموزشارتقاي سالمت، رويكرد بسته خدمت ،

بيماريابي، غربالگري و تشخيص به موقع، درمان سرپايي سطح اول، ارجاع (با تكميل دقيق فرم ارجاع بر 
 هاي مراقبتي وزارت بهداشت)، دريافتاساس انديكاسيون تعيين شده در راهنماهاي باليني و پروتكل

خوراند به دقت تكميل شده توسط سطوح باالتر) و انجام اقدامات مورد نياز بر خوراند (با رويت فرم پس پس
  خوراند اساس پس

 حفظ جامعيت و يكپارچگي خدمات در ارائه با رعايت اصل دسترسي به خدمات تعريف شده در بسته خدمت 
o اي دسترسي  و داروخانه) به گونه گيرنده خدمت بايد به كليه خدمات (به جز خدمات پاراكلينيك

بيني شده را در حداقل زمان  داشته باشد كه در يك واحد ارائه كننده خدمت تمام خدمات پيش
 ممكن بصورت كامل دريافت نمايد. 

o  ارائه دهنده خدمت بايد قابليت الزم را بر اساس لزوم حفظ جامعيت خدمت دارا بوده تا بتواند تمام
ا با حداقل مراجعه گيرنده خدمت به واحد ارائه كننده خدمت بر اساس بيني شده ر خدمات پيش

  بسته خدمت ارائه نمايد. 
o فايده بودن خدمات در بسته خدمت اثربخشي و هزينه توجه خاص بر هزينه 

 استانداردهاي استقرار واحدهاي ارائه كننده خدمات دارويي و پاراكلينيك برابر ضوابط موجود و نظام سطح -
 بندي
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 اع ارج .٣
  ارجاع درون سطح اول و بين ارائه كنندگان خدمات در اين سطح و از سطح اول به سطح

ها و راهنماهاي باليني، انديكاسيون ارجاع مشخص در مراقبتهاي تعيين شده بر اساس دستورالعملدوم: 
ر اين شده است. كليه ارجاعات تيم سالمت بايد بر اين اساس صورت گيرد. در مورد ساير خدماتي كه د

اند و بايد براي بيمار تعيين تكليف گردد، ارائه خدمات تشخيصي درماني و ارجاع بر ها تعريف نشده بسته
 اساس تشخيص پزشك صورت خواهد گرفت. 

 ارجاع به سطوح باالتر  بر اساس ضوابط كلي زير قابل انجام است:   
  ارجاع كليات -الف

ستاد اجرايي شهرستان موظف به ترسيم نقشه ارجاع و تعيين مسير ارجاع سطح اول و دوم بين  .١
 مراكز بهداشتي درماني و مراكز بيمارستاني يا درمانگاه هاي تخصصي مي باشد. 

هاي خدمتي و توجيه شرح وظايف سطح اول در خصوص  مسووليت اطالع رساني، تحويل بسته .٢
نت بهداشتي و سطح دوم و سوم به عهده معاونت درمان است. مسيرهاي ارجاع به عهده معاو

 الزم است سرفصل هاي آموزشي در بسته هاي اجرايي برنامه هاي ادغام يافته درج شوند
ستاد اجرايي شهرستان موظف به پيگيري مسير ارجاع و نحوه رد و بدل شدن برگه هاي ارجاع  .٣

 است. 
رعايت مسير ارجاع به عهده ستاد اجرايي شهرستان و  نظارت بر روند اجرايي راهنماهاي باليني و .٤

 مطابق چك ليست هاي پايش بسته هاي خدمتي است
 ارجاع از سطح اول به سطح دوم: (پزشك خانواده به پزشك/ پزشكان متخصص): -ب

 رعايت به ملزم خانواده پزشك، سالمت نظام در يافته ادغام هاي بيماري درخصوص -١-ب
عالوه  موقع، صورت عدم ارجاع به و در است باليني راهنماهاي در شده تعيين ارجاع هاي انديكاسيون

 از ناشي مشكالت يا عوارض بروز قانوني و شرعي بر پاسخگويي به تيم نظارتي شهرستان، مسوليت
 .است خانواده پزشك عهده به بيمار براي ارجاع عدم

اع غير فوري بر اساس دستورالعمل برنامه به معني ارجاع در اولين فرصت و ارجارجاع فوري  -٢-ب
صورت عدم برگشت بيمار براي ارائه پسخوراند، تيم سطح اول موظف به  درباشد.  مربوطه مي

پيگيري بيمار براي تعيين تكليف وضعيت ارجاع است. بديهي است در صورت وجود هر گونه استثنا 
 در اين زمينه بر اساس دستورالعمل مربوطه عمل خواهد شد.

بايست كليه اقدامات تشخيصي درماني بيماران ارجاع شده را، در  پزشكان متخصص مي -٣ -ب 
برگه ارجاع بيمار به دقت تكميل نمايند و دستورهاي دارويي، فواصل مراجعه بعدي و اقدامات مورد 

 نياز پيگيري توسط پزشك عمومي را ثبت نمايند. 
شوند،  يي كه فقط با تجويز متخصص مشمول پوشش بيمه ميمدت زمان تجديد نسخ داروها -٤-ب
ز دقيق دارويي در برگه ارجاع درج شود. در اين شرايط داروهاي تجويز شده توسط بايست با د مي
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هاي مزمن، تحت پوشش بيمه  پزشكان خانواده تحت نظارت پزشك متخصص براي مراقبت بيماري
 خواهد بود. 

و مديريت اولين متخصصي  پيگيريسطح دوم با  ساير متخصصينمشاوره با ارجاع افقي و  -٥-ب
ها بايد توسط وي به اطالع سطح اول  خواهد بود كه بيمار به وي ارجاع شده است و نتيجه مشاوره

 رسانده شود.
در صورت عدم رعايت استانداردهاي راهنماهاي باليني مسووليت بروز عوارض و مشكالت  -٦-ب

عهده پزشك متخصص خواهد بود. راهنماهاي باليني فقط براي  ناشي از ازمان بيماري به
 ها با نظر پزشكان معالج قابل پيگيري هستند. هاي ادغام يافته كاربرد دارند و ساير بيماري بيماري

در صورت نياز به بستري بيمار، الزم است علت بستري در خالصه پرونده بيمار درج شود و  -٧-ب
 به برگه ارجاع ضميمه و براي اطالع سطح اول ارسال شود.   ٣و  ٢هاي خالصه پرونده با رعايت بند

 )تخصص فوق به متخصص پزشك از ارجاع: (سوم به دوم سطح ارجاع -ج
 به دوم سطح متخصص پزشكان از بيمار ارجاع، تخصصي فوق ويزيت به نياز صورت در -١ -ج

 .باشد نمي ممكن تخصصي فوق خدمات به اول سطح از مستقيم ارجاع و شود مي انجام سوم سطح
و زمان مراجعه مجدد به اين در صورتي كه بيمار قبالً از سطح دوم به سطح سوم ارجاع شده باشد 

تواند مستقيماً بيمار را براي پيگيري درمان به  سطح در برگه ارجاع مشخص شده باشد، سطح اول مي
  باشد. ه خدمات ميسطح سوم ارجاع دهد و پيگيري وي نيز به عهده سطح اول اراي

تخصص تا قبل از سه ماه،  دهي پزشك فوق به مراجعه مجدد بيمار و نوبت نيازدر صورت  -٢-ج
باشد و پذيرش بيمار با برگه ارجاع قبلي  نيازي به مراجعه مجدد بيمار به سطح اول يا دوم نمي

 پذير است.  امكان
پزشك فوق تخصص مي باشد و خدمات تشخيصي درماني سطح سوم تابع قضاوت باليني  -٣-ج

  راهنماهاي باليني در اين خصوص محدوديتي ندارند.   
كليه اقدامات تشخيصي درماني بيماران ارجاع شده را در  بايستپزشكان فوق تخصص مي  -٤ -ج

برگه ارجاع بيمار به دقت تكميل نمايند و دستورهاي دارويي، فواصل مراجعه بعدي و اقدامات مورد 
   توسط پزشك متخصص يا پزشك عمومي را در برگه ارجاع ثبت نمايند.نياز پيگيري 

به  ٣و  ٢، الزم است خالصه پرونده بيمار با رعايت بندهاي بيمار بستريدر صورت نياز به  -٥ -ج
  برگه ارجاع ضميمه شود.

 هدف گروه .٤
 مراقبت تمامي افراد جمعيت تحت پوشش در قالب گروههاي سني ذيل: ،در سطح اول خدمات

 نوزادان و كودكان 
  نوجوانان 
 جوانان 
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 ميانساالن 
 سالمندان 
 مادران باردار و شيرده 

هاي  هاي جمعي به گروه هاي محيط خانواده، محيط عمومي جامعه و محيط و خدمات سالمت بايد بر اساس حيطه صورت گرفته
 هدف ارائه گردد. 

  اول سطح در مراقبتها و خدمات .٥
  شده به شرح زير است:   در نظر گرفته اعضاي تيم سالمتح يك، براي هايي كه در سط ها و مراقبت خدمت

  مديريت سالمت در جمعيت تحت پوشش -الف
  توانمندسازي جامعه -ب
هاي سالمت تدوين و  مراقبت از جامعه تحت پوشش بر اساس گروههاي هدف تعيين شده و اجراي برنامه -ج

محور (خدمات سالمت فردي) و مكان  شامل كليه خدمات سالمت شخص ابالغ شده در نظام ارائه خدمات سالمت
  محور (خدمات سالمت عمومي مانند بهداشت محيط، بهداشت مدارس و ...)

  خوراند مناسب پذيرش موارد ارجاعي و ارائه پس -د
  ها درمان اوليه و تدبير فوريت -ه
خوراند از سطح باالتر و انجام  باالتر و دريافت پسارجاع مناسب و به موقع، پيگيري موارد ارجاع شده به سطح  - و

  خوراند اقدامات مورد نياز بر اساس پس
  ارزيابي خطر و ظرفيت پاسخ واحدهاي ارائه خدمات در مواقع بحران -ز

هاي  هاي توانمندسازي مردم بر اساس ظرفيت ارزيابي امنيت غذايي در جمعيت تحت پوشش و اجراي برنامه-ح
  )در اسرع وقت ارسال خواهد شداين بند اجرايي  محلي(دستورالعمل

  ها و تكاليف محوله ها، دستورالعمل دهي صحيح، دقيق و به هنگام بر اساس فرم ثبت و گزارش -ط
  سالمت مديريت - الف

 شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت 
 شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفكيك سن و جنس 
  محيط هاي آموزشي و اماكن تجمعي تحت پوشششناسايي مدارس و 
 شناسايي معضالت و مشكالت اثرگذار بر سالمت در منطقه 
 شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر مشكالت اثرگذار بر سالمت افراد 
  افراد و جمعيت تحت پوشش سالمت مديريت اطالعات ها و دادهثبت 
   ,مدارس و محيط هاي آموزشيثبت داده ها و مديريت اطالعات سالمت اماكن تجمعي 
 شناسايي چرخه كار مركز و فعاليت واحدهاي مختلف موجود در مركز 
 بخشي  بخشي و بين هاي درون اقدام به حل مسائل بهداشتي از راه همكاري 
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 هاي مردمي تالش در حل مسائل سالمت جامعه از راه جلب مشاركت 
 هاي دانشگاهي و كشوري همكاري در اجراي برنامه 
 هاي مذكور بر اساس پروتكلهاي كشوري  هاي مقابله با اثرات حوادث غيرمترقبه و عضويت در تيم در برنامه همكاري

)EOP(  
 پايش و ارزشيابي خدمات تيم سالمت بر اساس دستورالعملهاي موجود 

  جامعه سازيتوانمند- ب
  )شش(پيوست  سالمتآموزش و ارتقاي  -١ب
 مراقبتي خود براي گروهي و فردي مراجعان و مردم توانمندسازي 

 راجع مراقبتي خود نيازهاي ارزيابي :١ مرحلهم 
 راجع يادگيري انگيزه بررسي :٢ مرحلهم 
 راجع سازي توانمند برنامهد طراحي :٣ مرحلهمراقبتي خود براي م 
 برنامه اجراي :٤ مرحله 
 نتايج ارزيابي :٥ مرحله 
 برنامه اصالح :٦ مرحله 
 آموزشي، مراكز در نظر مورد جمعيت سالمت ارتقاي براي مشاركتي عملياتي ريزي برنامه 

 استان شهر، روستا، محله، كار، مراكز
 ريزي برنامه پيش :١ مرحله 
 موجود وضعيت ارزيابي :٢ مرحله 
 اختصاصي اهداف و هدف هاي ،گروه كلي هدف تعيين :٣ مرحله 
 اختصاصي منابع و ها ،فعاليت راهكارها تعيين :٤ مرحله 
 ها شاخص توسعه :٥ مرحله 
 اختصاصي شده طراحي عملياتي برنامه بر مروري :٦ مرحله 
 برنامه اجراي :٧ مرحله 
 اختصاصي برنامه تاثير نتايج/ ارزيابي :٨ مرحله 
 سالمت ارتقاي براي استراتژيك ارتباط ريزي برنامه 

 موجود وضعيت تحليل :اول گام 
 مخاطبين بندي دسته :دوم گام 
 رفتار تغيير اختصاصي اهداف :سوم گام 
 مناسب استراتژي تعيين :چهارم گام 
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 پيام طراحي پنجم: گام 
 ارتباطي هاي رسانه و ها كانال :ششم گام 
 مديريتي تدابير هفتم: گام 
 ارزيابي طراحي هشتم: گام 

  حوادث غيرمترقبه توانمندسازي جامعه در برابر: ٢ب
 ١ارزيابي آمادگي و آموزش خانوار در برابر باليا

  منظور از باليا و شرايط اضطراري عبارتند از: زلزله، سيل، خشكسالي، طوفان، رانش زمين، سرما يا گرماي
 غيرهسوزي و وقوع پديده ريزگردها و آلودگي هوا و شديد، آتش 

 راي هر خانوار تحت پوشش برنامه انجام گيرد. الزم است ارزيابي آمادگي در برابر باليا حداقل سالي يكبار ب  
  الزم است هر خانوار حداقل سالي يكبار بر اساس بسته آموزشي تدوين شده، براي آمادگي در برابر باليا

 مورد آموزش قرار گيرد. 
  برنامه آموزش توسط اعضاي تعريف شده تيم پزشك خانواده و بر اساس بسته آموزشي و فلوچارت هاي

 جام مي گيرد.مربوطه ان
  ارسال مي گردد باالترگزارش اجراي برنامه بر اساس شاخص هاي تعريف شده، به سطوح. 

تعيين داوطلب سالمت مورد نياز، آموزش آنها و مديريت فعاليت داوطلبان سالمت  -٣ب
 (پيوست هفت)

   پوشش تحت جامعه از مراقبت - ج
و هاي سالمت تدوين و ابالغ شده در نظام ارائه خدمات سالمت  برنامه مراقبت فعال از جامعه تحت پوشش بر اساس

ها در ادامه آمده و براي انجام آنها ارائه  دهد. جزئيات مراقبت اساس كار را در مناطق مختلف تشكيل مي توسط تيم سالمت
ها، راهنماها و دستورالعملها) را  مستندات مورد نياز (بوكلتهاي الزم را دريافت نموده و  كنندگان خدمت در اين زمينه بايد آموزش

  در اختيار داشته باشد. 
) صورت خواهد گرفت. به اين ترتيب كه در حالت عادي و براي ٨مراقب افراد بر اساس نمودار گردش كار (پيوست 

افراد سالم مراقبتهاي جاري هدف تالش براي حفظ و ارتقاي سالمتي در فواصل زماني مشخص انجام شده و با مشاهده 
مشكالتي در زمينه سالمتي افراد اعم از وجود عامل خطر يا احتمال ابتال به بيماري، بر اساس دستورالعمل مربوطه عمل خواهد 

  شد.
بندي سني افراد در اين مجموعه صرفا بر اساس عملكرد ساختاري است و در آينده بر  (ذكر اين نكته ضروري است كه تقسيم

  نگري و اصالح قرار خواهد گرفت.)اساس تعاريف استاندارد مورد باز
                                                                 

آمادگي خانوار «و مجموعه آموزشي » راهنماي برنامه ارزيابي و ارتقاي آمادگي خانوار در برابر باليا (آموزش، پايش و ارزشيابي)«از  براي اطالع از جزئيات انجام كار ١
 استفاده نماييد.» در برابر مخاطرات طبيعي
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 )٩ (پيوست كودكان سالمت يافته ادغام مراقبتهاي
       با تأكيد بر پيشگيري از بيماريها و مخاطرات شايع دوران نوزادي و كودكي بـا توجـه بـه اولويتهـا و آمـوزش

مـالي،  صحيح به والدين، تشخيص و درمان صحيح و به موقع، پيشگيري از بـروز عـوارض و ناتوانيهـاي احت   
ها و راهنماهاي باليني، ارجاع به موقع بـه سـطوح بـاالتر و    درمان عوارض ايجاد شده، بر اساس دستورالعمل

 .خوراند ارجاعپيگيري پس
 ها و اقدامات الزم   (به شرح زير)، انجام توصيه  در هر بار مراجعه جهت انجام مراقبتهاي جاري انجام ارزيابي 
 روز) ٤٥-٣٠روز،  ١٥-١٤روز،  ٥-٣سني هاي  بت نوزادان (در دورهمراق 

  زردي نوزادي نوزادي، تكامل، تغذيه با شير مادر،غربالگري هيپوتيروييدي 
 هاي  ارزيابي از نظر توانايي شيرخوردن، مشاهده تنفس تند، باز و بسته شدن سريع (پرش) پره

 بيني، تو كشيده شدن قفسه سينه و ناله كردن
 هش سطح هوشياري، بي قراري و تحريك پذيري، تحرك كمتر ارزيابي از نظر حال عمومي (كا

از معمول و بيحالي، برآمدگي مالج، درجه حرارت باال يا پايين، رنگ پريدگي شديد، سيانوز، 
 زردي)

 بندي، توصيه و مشاوره با مادر در مورد زردي نوزاد ارزيابي، طبقه 
 يه با شير مادر بندي، توصيه و مشاوره با مادر در مورد تغذ ارزيابي، طبقه 
 بندي، توصيه  و مشاوره با مادر در مورد پايش رشد كودك (وزن، قد، دور سر)   ارزيابي،  طبقه 
 هاي دارويي   بندي، توصيه و مشاوره با مادر در مورد از نظر واكسيناسيون و مكمل ارزيابي، طبقه 
 دك  بندي، توصيه و مشاوره با مادر در مورد وضعيت تكامل كو ارزيابي، طبقه 
       مشاوره و آموزش مادر در مورد پيشگيري از سوانح و حوادث مشـاوره بـا مـادر در مـورد ارتبـاط

 متقابل ماد و كودك  
 پيگيري و ارجاع كليه موارد 

  ١٢مـاهگي،   ٩مـاهگي،   ٧ماهگي،  ٦ماهگي،  ٤ماهگي،  ٢مراقبتهاي از كودكان سالم (در دوره هاي سني 
 سالگي) ٨سالگي،  ٧سالگي،  ٦سالگي،  ٥سالگي،  ٤سالگي،  ٣سالگي،  ٢ ماهگي، ١٨ماهگي،  ١٥ماهگي، 
        ،ارزيابي و كنترل كودك از نظر وضعيت عمـومي (توانـايي شـيرخوردن، تـنفس، عالئـم حيـاتي

 رفلكسها و...)
  ماه) ٢ارزيابي و كنترل كودك از نظر زردي (زير  
 ش رشد)ارزيابي و مراقبت كودك از نظر وضعيت وزن، قد، دور سر (پاي  
 بندي، توصيه و مشاوره با مادر از نظر وضعيت تغذيه با شير مادر و تغذيـه تكميلـي    ارزيابي، طبقه

  و تغذيه در سنين باالتر  
 ارزيابي و مراقبت كودك از نظر وضعيت تكامل 

   ) تكامل جسميgross & fine motor development( 
 ) تكامل عاطفيemotional development( 
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 ) تكامل گويشlanguage development( 
 ) تكامل ذهنيmental development( 
 ) تكامل اجتماعيsocial development( 

 مراقبتهاي تكاملي ابتداي كودكي  
 بندي، توصيه و مشاوره با مادر از نظر وضعيت واكسيناسيون و مصـرف مكملهـاي    ارزيابي، طبقه

 دارويي
 ظر وضعيت سالمت دهان و دندان  بندي، توصيه و مشاوره با مادر از ن ارزيابي، طبقه 
 پيشگيري از استئوپروز 
 پيشگيري از فشارخون باال 
 پيشگيري وكنترل اضافه وزن و چاقي 
 پيشگيري از هيپرليپيدمي 
 پيشگيري و درمان عفونت ادراري 
 پيشگيري از ديابت 
 پيشگيري از آنمي 
 استرس و دخانياتهاي تغذيه، فعاليت بدني،  ترويج شيوه زندگي سالم با تاكيد بر جنبه 
 آموزش و توانمندسازي والدين در خصوص پيشگيري از حوادث 
 آموزش و توانمند سازي والدين در زمينه اصول فرزندپروري 
   مشاوره با مادر در مورد پيشگيري از سوانح و حوادث و ارتباط متقابل مادر و كودك 
 سالگي   ٢ذيه در سنين بعد از مشاوره با مادر در مورد تغذيه با شير مادر، تغذيه تكملي و تغ 
 آموزش مادر در مورد مضرات استعمال دخانيات و اثرات دود آن براي كودك مشاوره و 
 پيگيري و ارجاع هر يك از موارد فوق در صورت لزوم 
 گرددساير مواردي كه از طرف وزارت بهداشت ابالغ مي  

      انجام مراقبتهاي درماني براي كودكان بيمار با رعايت استانداردهاي ارائه شـده در برنامـه مراقبتهـاي ادغـام
 يافته ناخوشيهاي اطفال (مانا)

 خـواب آلـودگي، كـاهش سـطح     بندي و درمان كـودك از نظـر عالئـم خطـر فـوري (      ارزيابي، طبقه
 هوشياري، توانايي شير خوردن، تشنج، استفراغ مكرر)

 هاي خطر  بندي و درمان كودك از نظر نشانه ارزيابي، طبقه 
 هـاي الزم  و تشـخيص افتراقـي سـرفه و يـا       بندي، تشخيص نوع درمان و توصيه ارزيابي، طبقه

 تنفس مشكل  
 هاي الزم  مشكل گوش   بندي، تشخيص نوع درمان و توصيه ارزيابي، طبقه 
 الزم  گلو درد   هاي بندي، تشخيص نوع درمان و توصيه ارزيابي، طبقه  
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 هاي الزم و تشخيص افتراقي اسهال و عالئـم   بندي، تشخيص نوع درمان و توصيه ارزيابي، طبقه
 كم آبي

 هـاي الزم و تشـخيص افتراقـي مشـكالت      بندي، تشخيص نوع درمـان و توصـيه   ارزيابي، طبقه
 تغذيه اي، كم وزني و سوء تغذيه

 ناسيونها و واكسي هاي الزم در مورد  مصرف مكمل توصيه 
  سالگي   ٢مشاوره با مادر در مورد تغذيه با شير مادر، تغذيه تكملي و تغذيه در سنين بعد از 
 هاي الزم در مورد سوانح و حوادث  بندي، تشخيص نوع درمان و توصيه ارزيابي، طبقه 
   مشاوره با مادر در مورد پيشگيري از سوانح و حوادث و ارتباط متقابل مادر و كودك 
 ارزيابي و تشخيص افتراقي تب با و بدون عالئم موضعي 
 پيگيري و ارجاع كودك بيمار و مشاوره با مادر 
 گرددساير مواردي كه از طرف وزارت بهداشت ابالغ مي 

  )١٠پيوست ) (سال ١٨تا  ٦گروه سني (يافته سالمت نوجوانان  ادغاممراقبتهاي 
 سال و با تأكيـد بـر پيشـگيري از بيماريهـا و      ١٨سال،  ١٥ سال، ١٢ سالگي، ٩سالگي،  ٦سنين  درسنين  در

مخاطرات شايع دوران نوجواني با توجه به اولويتها و آموزش صحيح به فـرد و والـدين، تشـخيص و درمـان     
صحيح و به موقع بيماريها و اختالالت ايجاد شده، پيشگيري از بروز عوارض و ناتوانيهـاي احتمـالي، درمـان    

ها و راهنماهاي باليني، ارجاع به موقع به سطوح باالتر و پيگيـري  اساس دستورالعملشده، بر عوارض ايجاد 
 :خوراند ارجاعپس

 آموزان بدو ورود به مدرسه، پايه چهـارم ابتـدايي, پايـه     مشاركت در انجام سنجش سالمت دانش
  اول متوسطه اول و پايه اول متوسطه دوم, پايه سوم متوسطه دوم

  هـاي واگيـر و    اي، بيماري اعم از ريسك فاكتورهاي تغذيه (ارزيابي و مديريت عوامل خطر فردي
هاي اجتمـاعي اسـتعمال مـواد دخـاني،      هاي آسيب ريسكو  الكل سوء مصرف مواد و غيرواگير،

 اقدام براي پيشگيري و كنترل آنهاو  )رفتارهاي پرخطر(… خشونت و 
 غربـالگري و  ، آموزش پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و آسيب هاي اجتماعي و شيوه زندگي سالم

    ارزيابي بينايي ،شنوايي ، فشارخون
  بيماري هاي شايع مدرسه  پيشگيري، غربالگري و درمان 
 بدني تحركفعاليت فيزيكي و  آموزش 
 مناسب تغذيه آموزش   
 يزندگ يمهارتها آموزش 
 حوادث از پيشگيري و ايمني آموزش 
 فردي بهداشت آموزش 
  بيماري هاي موردي به افراد مبتال به ارايه توصيهآموزش فرزند پروري به والدين 
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  اضافه وزن، چاقي، الغري و كوتاه قدي(پيشگيري و مراقبت فرد از نظر سوءتغذيه( 
 يدميپيپرليه فشارخون، بيماريهاي از پيشگيري 
  پيشگيري و كنترل كمبود ويتامينD   و اجراي برنامه مكمل ياري ويتـامينD   هـزار   ٥٠بـا دوز

 العمل  اساس دستور واحد بر
      پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن و اجراي برنامـه مكمـل يـاري هفتگـي

 آهن بر اساس دستور عمل  
 ارزيابي، پيشگيري و درمان فوريتها 
  صرع، قلبي و عروقي، آسم، ژنتيك و مـادرزادي،   ديابت،(ارزيابي بيماريهاي نيازمند مراقبت ويژه

  )آلرژي
 ارائه مراقبتهاي دوره اي مطابق دستورالعمل هاي ابالغي 
 مشاوره و ارزيابي روند بلوغ 
    بينايي اختالالت درمان وغربالگري   
    شنوايي اختالالت درمان وغربالگري 
        پيشـگيري،   خودكشـي) پيشگيري، تشـخيص و درمـان اخـتالالت روانـي و رفتـاري (از جملـه

   تشخيص و درمان سل
 ايمنسازي مطابق با دستورالعمل كشوري واكسيناسيون 
 ارزيابي و مراقبت از نظر وضعيت سالمت دهان و دندان 
 ارايه توصيه هاي مورد نياز به افراد مبتال به بيماريها به نوجوان و والدين 
 پيگيري موارد ارجاعي و يا مشكل دار 
 گرددطرف وزارت بهداشت ابالغ مي ساير مواردي كه از 

  )١١ (پيوست سال) ٢٩ تا١٨ سني (گروه جوانان سالمت يافته ادغام مراقبتهاي
     اين مراقبتها با تأكيد بر پيشگيري از بيماريها و مخاطرات شايع دوران جواني با توجه بـه اولويتهـا و آمـوزش

ريها و اختالالت ايجاد شده، پيشـگيري از  صحيح به فرد و والدين، تشخيص و درمان صحيح و به موقع بيما
ها و راهنماهاي بـاليني،  بروز عوارض و ناتوانيهاي احتمالي، درمان عوارض ايجاد شده، بر اساس دستورالعمل

 خوراند ارجاع:ارجاع به موقع به سطوح باالتر و پيگيري پس
 ) هاي غيرواگيـر   بيمارياي  اعم از ريسك فاكتورهاي تغذيه ارزيابي و مديريت عوامل خطر فردي

 اقدام در جهت پيشگري و كنترل آنها)و واگيرو 
 ارزيابي وضعيت سالمت روان و سوءمصرف مواد 
 ارزيابي وضعيت مصرف مواد دخاني 
 آموزش فعاليت فيزيكي و تحرك بدني 
   آموزش تغذيه مناسب 
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 آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد و الكل 
   آموزش مهارتهاي زندگي 
  پيشگيري از رفتارهاي پرخطرآموزش 
  پيشگيري از استعمال دخانيات و توصيه هـاي مختصـر تـرك دخانيـات بـراي مصـرف       آموزش

 كنندگان
 (چاقي، اضافه وزن، الغري و كوتاه قدي) پيشگيري و مراقبت فرد از نظر سوءتغذيه 
 پيشگيري از فشارخون باال 
  پيشگيري و كنترل كمبود ويتامينD ياري ويتـامين   و اجراي برنامه مكملD   هـزار   ٥٠بـا دوز

 واحد بر اساس دستور عمل موجود
 برنامه مكمل ياري هفتگي آهن  پيشگيري و كنترل كمبود آهن وكم خوني ناشي از آن و اجراي

 بر اساس دستور عمل موجود
  درمان اختالالت رواني و رفتاري (از جمله خودكشي)پيشگيري، تشخيص و 
  سوء مصرف مواد و الكلپيشگيري، درمان و كاهش آسيب 
 پيشگيري، تشخيص و درمان آسيبها و صدمات 
 (در مناطق پرخطر) پيشگيري، تشخيص و درمان سل 
 بررسي وضعيت واكسيناسيون و ارجاع در صورت لزوم 
 ارزيابي و مراقبت از نظر وضعيت سالمت دهان و دندان 
 آموزش ازدواج مناسب در جوانان 
 آموزش خودمراقبتي 
 المخدمات باروري س  
 گرددو ساير مواردي كه از طرف وزارت بهداشت ابالغ مي 

 )١٢ (پيوست سال) ٥٩ تا ٣٠ سني (گروه ميانساالن سالمت يافته ادغام مراقبتهاي
    با تأكيد بر پيشگيري از بيماريها و مخاطرات شايع دوران ميانسالي با توجه به اولويتها و آموزش صـحيح بـه

فرد و خانواده و جامعه، تشخيص و درمان صحيح و به موقع بيماريها و اختالالت ايجـاد شـده، پيشـگيري از    
ها و راهنماهاي بـاليني،  دستورالعملبروز عوارض و ناتوانيهاي احتمالي، درمان عوارض ايجاد شده، بر اساس 

 .خوراند ارجاعارجاع به موقع به سطوح باالتر و پيگيري پس
 ارزيابي و مديريت عوامل خطر فردي 
 ارزيابي وضعيت استعمال دخانيات 
 ارزيابي وضعيت سالمت روان و سوءمصرف مواد 
 بررسي وضعيت واكسيناسيون و ارجاع در صورت لزوم 
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 هاي غيرواگيـر   اي بيماري اعم از ريسك فاكتورهاي تغذيه مل خطر فردي (ارزيابي و مديريت عوا
 و اقدام در جهت پيشگري و كنترل آنها)

 چاقي پيشگيري، تشخيص و درمان اضافه وزن و 
   پيشگيري، تشخيص و درمان ديس ليپيدمي 
   آموزش و مشاوره براي بهبود وضعيت تغذيه 
  آموزش و مشاوره براي بهبود فعاليت جسماني 
   (از جمله خودكشي) آموزش  پيشگيري از بيماريهاي رواني و غربالگري ديسترس روانشناختي 
 آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد و غربالگري آن 
          آموزش پيشگيري و كنترل اسـتعمال دخانيـات و توصـيه هـاي مختصـر تـرك بـراي مصـرف

 كنندگان
  آموزش پيشگيري از رفتارهاي پرخطر 
   پيشگيري، تشخيص و درمان فشار خون 
   پيشگيري، تشخيص و درمان ديابت 
 آهن خوني فقر پيشگيري وكنترل كم 
  مكمل ياري ويتامينD اساس دستور عمل بر 
   پيشگيري، تشخيص و درمان افسردگي 
   پيشگيري، تشخيص و درمان اختالالت دوقطبي 
 پيشگيري، تشخيص و درمان اختالل خواب 
  درمان اختالالت اضطرابيپيشگيري، تشخيص و 
 پيشگيري، تشخيص و درمان اختالالت رفتاري 
    پيشگيري، تشخيص و درمان سل 
 پيشگيري، تشخيص و درمان استئوپروز 
 پيشگيري از آرتروز 
  ارزيابي مواجهات شغلي 
   پيشگيري و درمان از بيماري هاي دستگاه تناسلي و ادراري 
   ارزيابي عوامل خطر، پيشگيري و تشخيص زود هنگام سرطان پوست، كولوركتال و پروستات 
   ارزيابي عوامل خطر، پيشگيري و تشخيص زود هنگام سرطان پستان و سرويكس 
 انجام معاينه پستان و آموزش خودآزمايي پستان 
 ارائه خدمات باروري سالم   
  يولوژيك منوپوز) و پيشگيري از عوارض آنمنوپوز (چگونگي برخورد با تغييرات فيزمديريت 
 ارزيابي عوامل خطر خانوادگي و اجتماعي موثر برسالمت فرد 
 گرددساير مواردي كه از طرف وزارت بهداشت ابالغ مي  
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 )١٣ (پيوست باالتر) و سال ٦٠ سني (گروه سالمندان سالمت يافته ادغام مراقبتهاي
 ت شايع دوران سالمندي با توجه به اولويتها و آموزش صـحيح بـه   با تأكيد بر پيشگيري از بيماريها و مخاطرا

فرد و خانواده و جامعه، تشخيص و درمان صحيح و به موقع بيماريها و اختالالت ايجـاد شـده، پيشـگيري از    
ها و راهنماهاي بـاليني،  بروز عوارض و ناتوانيهاي احتمالي، درمان عوارض ايجاد شده، بر اساس دستورالعمل

 .  خوراند ارجاعه موقع به سطوح باالتر و پيگيري پسارجاع ب
  فردي و اقدام جهت پيشگيري و كنترل آنهاارزيابي و مديريت عوامل خطر 
 و آموزش پيشگيري و كنترل آن اتيدخان استعمال تيوضع يابيارز   
 ارزيابي وضعيت سالمت روان و سوء مصرف مواد 
 آموزش اصول تغذيه صحيح 
  فيزيكي مناسبآموزش اصول فعاليت 
 آموزش پيشگيري از رفتارهاي پرخطر 
   (از جمله خودكشي) آموزش پيشگيري از بيماريهاي رواني 
  الكلآموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد 
 پيشگيري، تشخيص و درمان اختالالت ناشي از فشارخون باال 
  مكمل ياري ويتامينD براساس دستور عمل 
   پيشگيري، تشخيص و درمان ديابت 
 پيشگيري، تشخيص و درمان هيپرليپيدمي 
 پيشگيري، تشخيص و درمان سقوط و عدم تعادل 
 پيشگيري، تشخيص و درمان افسردگي 
 پيشگيري، تشخيص و درمان اختالالت خواب 
 اختالل بينايي و شنوايي 
 پيشگيري، تشخيص و درمان پوكي استخوان 
   پيشگيري، تشخيص و درمان سل 
 ختياري ادراريپيشگيري ،تشخيص و درمان بي ا 
 واكسيناسيون 
 گرددساير مواردي كه از طرف وزارت بهداشت ابالغ مي 

  )١٤ )(پيوست زايمان از پس تا بارداري از پيش (مراقبت باردار مادران سالمت يافته ادغام مراقبتهاي
درمـان بـه موقـع و    مراقبت پيش از بارداري، دوران بارداري و پس از زايمان نقش بسيار مهمي در تشـخيص زودرس و  

در اين مراقبت ها با بررسي وضعيت سالمت مـادر و جنـين، تعيـين سـن حـاملگي و      . موثر عوارض بارداري و پس از زايمان دارد
، مسائلي مثل فشارخون باال، كم خوني، ديابـت،  ...هاي خطر و  انجام معاينات باليني و آزمايشات الزم و تشخيص زود هنگام نشانه
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گيري نامناسب و اختالالت شايع رواني دوران بارداري و پـس از   هاي خوني بين مادر و جنين، وزن ني، ناسازگاريهاي عفو بيماري
  .  گردد شود كه برخورد درست با هريك از اين موارد منجر به يك بارداري با حداقل عوارض مي كشف مي... آن

 ٢ مراقبت و مشاوره پيش از بارداري 
   تشكيل پرونده، گرفتن شرح حال و معاينه فيزيكي 
 درخواست آزمايش ها و سونوگرافي و بررسي نتايج  
 ارايه مراقبت ويژه به خانمهاي عارضه دار  
   درخواست خدمات پاراكلينيك تخصصي در موارد مراقبت ويژه، بررسي نتايج  
 ريافـت پسـخوراند   شناسايي خانم هاي نيازمند خدمات تخصصي و ارجاع به متخصص پيگيري د

  از متخصص  
 اقدام براساس پسخوراند پزشك متخصص  
     ،توصيه و آموزش (بهداشت فردي، روان، جنسي، دهان و دندان، تغذيه و مكمـل هـاي دارويـي

  زمان مناسب باردار شدن)
 تجويز اسيد فوليك 
   ايمن سازي با واكسن توأم و سرخجه 
  تجويز داروهاي مورد نياز  
 يخ مراجعاتثبت خدمات و تعيين تار  

 شامل  ٣مراقبت دوران بارداري 
 تشكيل پرونده، گرفتن شرح حال  
  اندازه گيري قد و وزن، تعيين نمايه توده بدني، ترسيم جدول وزن گيري، (انجام معاينه باليني

عالئم حياتي، معاينه فيزيكي، كنترل صداي قلب جنين، اندازه گيري ارتفاع رحم، معاينه دهان و 
  )دندان

  و بررسي نتايج و غربالگري آزمايش ها و سونوگرافيدرخواست  
  ارايه مراقبت ويژه مادران عارضه دار 
  شناسايي مادران در معرض خطر و نيازمند خدمات تخصصي، ارجاع به متخصص مربوط و

 پيگيري دريافت پسخوراند از متخصص 
  پسخوراند پزشك متخصص اقدام بر اساس  
 عـدم  دنـدان،  و دهـان  بهداشـت  جنسـي،  و روان و رديف بهداشت(و توصيه هاي الزم  آموزش 

 و تغذيـه  الكـل،  مصـرف  عـدم  دخانيـات،  و سـيگار  كشـيدن  عـدم  مخـدر،  مـواد  و دارو مصرف
 و نـوزاد  يردهيشـ  و سـالم  يبـارور  مشـاوره  خطـر،  عالئـم  شـايع،  شكايت دارويي، هاي مكمل

                                                                 
يك بار است كه با توجه به وضعيت فرد ممكن است  مراقبت هاي پيش از بارداري توسط ماما و پزشك انجام مي شود و تعداد مراقبت پيش از بارداري حداقل ٢

 افزايش يابد.
 بار است كه با توجه به وضعيت فرد ممكن است افزايش يابد. ٨تعداد مراقبت معمول بارداري  ٣
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غربـالگري   نـوزاد،  خطـر  عالئـم  نـوزاد،  از مراقبـت  طبيعـي،  زايمان فوايد مناسب، يگذار فاصله
 هـاي  كـالس  بـه  مـادر  معرفـي  تولـد،  ٥تا  ٣كاري مادرزادي تيروئيد و انجام آن در روزهاي  كم

 )زايمان براي آمادگي
  مورد نياز  هاي واكسن سايرايمن سازي با واكسن توأم و 
  تزريق رگام تجويز و 
 تجويز داروهاي مورد نياز 
 ثبت خدمات و تعيين تاريخ مراجعات بعدي  

 ) ساعت اول پـس از زايمـان) در واحـد تسـهيالت زايمـاني و در       ٦زايمان و مراقبت بالفاصله پس از زايمان
 صورت لزوم در منزل

 تشكيل پرونده و گرفتن شرح حال  
  عالئم حياتي، مانور لئوپولد، شنيدن صداي قلب جنين، كنترل انقباضات كنترل (معاينه باليني

  )معاينه واژينال رحمي، وضعيت ظاهري ناحيه تناسلي،
   انجام مراقبت هاي مرحله اول تا چهارم زايمان 
 شناسايي مادر نيازمند خدمات تخصصي، ارجاع به بيمارستان 
 انجام مراقبت هاي نوزاد 
  ساعت اول پس از زايمان مادر و نوزاد ٦انجام مراقبت هاي 
 ارايه آموزشها و توصيه هاي الزم  
  تجويز داروهاي مورد نياز  
  ثبت خدمات و تعيين تاريخ مراجعات بعدي 

 هفته پس از زايمان) شامل:  ٦(تا  ٤مراقبت پس از زايمان 
 تشكيل پرونده و گرفتن شرح حال  
  عالئم حياتي، معاينه فيزيكي(انجام معاينه باليني( 
  انجام معاينه وضيعت روانشناختي (جهت تشخيص اختالالت شايع روانيpost partum(  
  ارايه مراقبت ويژه مادر عارضه دار  
  شناسايي مادر نيازمند خدمات تخصصي، ارجاع به متخصص مربوط و پيگيري دريافت پسخوراند

  از متخصص 
  بررسي پسخوراند پزشك متخصص 
  درخواست خدمات پاراكلينيك در موارد مراقبت معمول و ويژه، بررسي نتايج و ارايه دستورات الزم

  بودن نتايج در صورت غير طبيعي
                                                                 

 بار است كه با توجه به وضعيت فرد ممكن است افزايش يابد. ٣مراقبت معمول پس از زايمان  تعداد ٤ 
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 ارايه آموزشها و توصيه هاي الزم  
  تجويز داروهاي مورد نياز  
 انجام پاپ اسمير در صورت نياز و بررسي نتيجه پاپ اسمير طبق دستورالعمل  
  ثبت خدمات و تعيين تاريخ مراجعات 

  )١٥ (پيوست فرزندآوري و باروري سالمت يافته ادغام مراقبتهاي
مراقبت هاي ادغام يافته سالمت باروري و فرزند آوري شامل آموزش ها و خدمات تشكيل و تحكـيم بنيـان خـانواده و    

ارتقاي نـرخ بـاروري كلـي و حفـظ و ارتقـاي سـالمت مـادران و         همزمان و همراهدر قالب دو رويكرد باروري سالم ارائه خدمات 
  كه به اختصار عبارتند از:كودكان است 

 هنگام ازدواج برنامه هاي 
 به كالس هاي آموزش هنگام ازدواج زوجين هدايت 
  ارايه آموزشهاي روابط عاطفي و اجتماعي، فرزندآوري و باروري سالم و روابط زناشويي در راستاي

 تحكيم بنيان خانواده
 تحويل بسته هاي آموزشي 
 وله هاي مرتبط با راهنمايي به زوجين براي مراجعه هاي بعدي در صورت نياز و بروز مشكل در مق

روابط عاطفي و اجتماعي، فرزندآوري و باروري سالم و روابط زناشويي در راستاي تحكيم بنيان 
 خانواده
 ارايه آموزش و مشاوره و خدمت در چارچوب بسته هاي ارايه خدمت 
  دعوت به مراجعه هاي بعدي و پيگيري براي مراجعه به موقع 
 كل مرتبط با روابط عاطفي و اجتماعي، فرزندآوري و ارجاع در صورت نياز با يكي از سه مش

 باروري سالم و روابط زناشويي در راستاي تحكيم بنيان خانواده 
 :برنامه هاي بعد از ازدواج  

، مشاوره هاي صحيح و ارائه خدمات مورد نيـاز متناسـب بـا    آموزشارتقاء آگاهي و توانمند سازي زوجين از طريق ارائه 
  در راستاي تحكيم بنيان خانوادهاهداف سالمت باروري 

  يافتن فعال افرادي كه واجد شرايط فرزند آوري هستند و مشاوره صحيح با آنان به منظور ترغيب
 فرزندآوري

 .يافتن فعال افرادي كه بارداري مي تواند تهديد جدي براي سالمت مادر ايجاد نمايد 
 سالمت آنان را به مخاطره اندازد. ارائه خدمات به متقاضياني كه عدم دريافت خدمت مي تواند 
 تاريخچه بارداري هاي قبلي تعيين و   باروريت تعيين وضعي 
 و بررسي مشكالت / درخواست ها در فرد مراجعه كننده  تعيين  ويژگيهاي مورد انتظار فرد 
 بررسي از نظر تمايل به بارداري و در صورت تمايل انجام مراقبت قبل از بارداري  
 ا افراد واجد شرايط فرزند آوري و ارجاع به انجام مراقبت قبل از بارداريانجام مشاوره ب  
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  :بيماري تعريف شده،  عوارض بيماري هاي دريچه اي قلب باتعيين افراد در معرض خطر مانند
 ، ..... و ساير موارد مطابق دستورالعمل ها   رتينوپاتي هاي عروقي، ، ديابت با بيمارييعروق مغز

 معرض بارداري هاي پرخطر تعيين افراد در  
  تعيين افرادي كه عليرغم عدم تمايل به بارداري از روش مطمئني استفاده نمي نمايند و به اين

 دليل در معرض بارداري برنامه ريزي نشده  و پرخطر مي باشند 
 كمك به  ، آموزش كليات روشهاي فاصله گذاري  بين بارداري در صورت عدم تمايل كنوني فرد

 نتخاب روش مناسب ، انجام آموزش هاي الزم  فرد در ا
 مربوط به روش انتخابي تعيين موارد كنترانديكاسيون مطلق و نسبي 
 و  (درخواست آزمايش هاي مورد نياز بررسي فرد از نظر سالمت جهت استفاده از روش مورد نظر

 معاينات الزم مانند بررسي تيروئيد و بررسي نمايه توده بدني و فشار خون)
 و توصيه به  )مطابق با دستورالعمل روشهاي پيشگيري از بارداري( ئه روش پيشگيري از بارداريارا

 منظور زمان مراجعه مجدد
  بررسي فرد از نظر شكايات و عوارض شايع و عالئم هشدار و انجام مراقبت يا درمان الزم مطابق

 دستورالعمل متناسب با روش
  بررسي تمايل به بارداري در هر مراجعه 
 ي پيش از بارداري در صورت تمايل به بارداري در مراجعه بعد از دريافت ارجاع براي مراقبت ها

 روش
 ).شده و خارج شدن بيماري از كنترل، ارجاع به سطح باالتر انجام خواهد شد درصورت وجود مشكل در بررسي هاي ياد(

  ناباروريارائه خدمات:  
  ت ناباروري اباروري سالم در خصوص خدم دگان خدماتدهنارايه آشنايي و ارتقاي دانش 
 ارتقاء آگاهي، نگرش و عملكرد جامعه در زمينه عوامل مستعد كننده ناباروري 
  آموزش و ارائه مشاوره در مورد آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي مردان و زنان به زبان ساده با

 تكيه بر تبيين بحث ناباروري
  آموزش و ارائه مشاوره در مورد فرايند قاعدگي و بارداري 
  آموزش و ارائه مشاوره با تعريف ناباروري و شيوع ان و راه هاي پيشگيري از آن در گروه هاي

 مختلف سني 
  غربالگري افراد مستعد يا مشكوك به ناباروري 
  ارجاع افراد مشكوك به ناباروري 
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 )١٦ (پيوست منطقه در شايع و دار اولويت واگير بيماريهاي درمان و مراقبت
آموزش افراد جامعه براي شناخت بيماري و راههاي پيشگيري از ابتال به آن، شناخت موارد مشكوك، انجام اقدامات مناسب 

هاي موجود، ارجـاع مـوارد مـورد نيـاز بـه ارجـاع و        جهت تشخيص به موقع و انجام اقدامات ضروري بر اساس دستورالعمل
 نتيجه ارجاعپيگيري 

  هاري  
 كريمه  تب خونريزي دهنده ويروسي كنگو)CCHF( 
 (ليشمانيوز جلدي) سالك  
 تب مالت  
 ماالريا 
 هپاتيت  
 مننژيت  
 سرخك  
 سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي  
 فلج اطفال  
 آنفلوانزا 
 ديفتري 
 سياه سرفه  
 ايدز 
 وبا  
 تيفوييد  
 اسهال خوني  
  بوتوليسم 
 سل 

 استاندارهاي ارائه خدماتاستفاده از راهنماي باليني و 
 است. در ارائه خدمات مورد نياز مراجعين استفاده از راهنماهاي باليني و استاندارهاي ارائه خدمات الزامي 

  كار و محيط سالمت
  ١٩مديريت سالمت محيط (پيوست( 

 كنترل بهداشت آب و فاضالب  نظارت و 
  نظارت، كنترل و همكاري آلودگي هواي فضاهاي آزاد شهري، فضاي بسته روستائي و

 حاشيه شهرها و پديده ريزگردها 
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٢٢
 

  نظارت و كنترل آلودگي هواي شهري 
  كنترل عوامل محيطي موثر بر سالمت  
 كنترل محيطي ناقلين و سمومنظارت و همكاري در 

  ها و  جلوگيري از وقوع اپيدميو همكاري در ميداني نظارت و كنترل عوامل محيطي
 هاي شايع، نوپديد و بازپديد و نظارت مردمي بيماري

 ها و  كنترل عوامل محيطي در باليا و شرايط اضطرار و همكاري درجلوگيري از وقوع اپيدمي
   بيماري هاي شايع، نوپديد و بازپديد

  نظارت و همكاري در كنترل برنامه هاي مديريت پسماند  
 رنامه هاي ابتكارات جامعه محور( نظارت واجراي ب(CBI  
  نظارت، بهسازي و بهداشت محيط روستا  
  نظارت و همكاري در كنترل و كاهش آلودگي هوا ، ريزگردها و خشكسالي  
 نظارت، همكاري در كنترل و كاهش استعمال مواد دخاني  
 نظارت و كنترل بهداشت مواجهه با انرژي هاي هسته اي و امواج الكترومغناطيس 
 نظارت و بهبود مصرف حامل هاي انرژي در خانوار هاي روستائي و حاشيه شهرها و در  ، كنترل

  مناطق جغرافيائي خاص
 بهره برداري از سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سالمت محيط و كار 

  ١٩سالمت محيط خانوار (پيوست( 
 كنترل، نظارت و ارتقاء بهداشت و ايمني مواد غذايي 
  فيزيكي مسكننظارت محيط 
 نظارت و توصيه به عدم مصرف دخانيات در محيط خانوار 
 وسائل خانگي مولد  كنترل، نظارت و ارتقاء بهداشت خانوار در مواجهه با تشعشعات مصنوعي)

 اشعه و ...) و طبيعي (گاز رادون، نورخورشيد) 
 حاشيه شهرهاهاي انرژي در خانوار هاي روستائي و  كنترل، نظارت و بهبود مصرف حامل 

  ١٩سالمت محيط هاي جمعي (پيوست( 
 نظارت و كنترل مراكز تهيه، توليد، توزيع نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد غذايي 
  ،كنترل و نظارت بهداشتي محيط هاي زندگي جمعي (مراكز نظامي و انتظامي ، پرورشگاه

 خوابگاه، زندان، سراي سالمندان) 
 مراكز بهداشتي درماني، مطب و  اي بهداشتي درماني از جمله هكنترل و نظارت بهداشتي محيط

 مراكز جراحي محدود كلينيك هاي دامپزشكي
  ٢٠٠٠٠نظارت و كنترل بهداشت محيط بيمارستان( در صورت وجود بيمارستان در شهر هاي زير 

 نفر )
  هاي آموزشيو كنترل بهداشت محيط مهد كودك ،مدارس و محيطنظارت 
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٢٣
 

 مت محيط هاي فرهنگي و تفريحي و ورزشيكنترل و نظارت سال 
  كنترل و نظارت محيط هاي آرايشي و پيرايشي (آرايشگاه، مؤسسات الغري، پرورش اندام و

 حمامهاي سونا )
 كنترل و نظارت بهداشت محيط ترمينال، پايگاه ها و پايانه هاي مرزي 
  ،نظارت و كنترل بهداشت مواجهه با انرژيهاي هسته اي و امواج الكترومغناطيس در مدارس

 بيمارستانها، مراكز نظامي و انتظامي، پرورشگاه، خوابگاه، زندان، سراي سالمندان و ....  
  نظارت و كنترل مصرف دخانيات در كليه محيط هاي جمعي و نظارت بر عدم عرضه مواد دخاني

 د پروانه فروشدر صنوف فاق
 ،محيط هاي جمعي  در يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت كنترل  

  ١٩مديريت سالمت محيط جامعه (پيوست( 
  نظارت و همكاري دركنترل بهداشت آب و فاضالب  
  نظارت و همكاري دركنترل آلودگي هواي شهري 
  كنترل عوامل محيطي موثر بر سالمت  
  ناقلين و سمومكنترل محيطي نظارت و همكاري در  
  كنترل عوامل محيطي در باليا و شرايط اضطرار و همكاري در جلوگيري از وقوع اپيدمي ها و

   بيماري هاي شايع، نوپديد و بازپديد
  نظارت و همكاري در كنترل برنامه هاي مديريت پسماند  
  )نظارت واجراي برنامه هاي ابتكارات جامعه محور(CBI  
 يط روستا نظارت، بهسازي و بهداشت مح  
  نظارت و همكاري در كنترل و كاهش آلودگي هوا، ريزگردها و خشكسالي  

 نظارت، همكاري در كنترل و كاهش استعمال مواد دخاني 
 ٢٠(پيوست  اي حرفه بهداشت( 

 ها و واحدهاي شغليشناسايي و ثبت اطالعات عمومي كارگاه 
 تعيين عوامل تهديد كننده سالمت نيروي كاراي براي ارزيابي شرايط محيط كار و بازرسي بهداشت حرفه  
 اي بهداشت كار در كارگاهها و واحدهاي شغلي:هاي مداخلهبرنامه اجراي 

 كار طيمح در صدا با مقابله طرح  
 كار طيمح در مناسب ييروشنا نيتأم 
 كار طيمح در يارگونوم مداخله طرح 
 طيمح در) سرب و وهيج آزبست، س،يليس(يي ايميش آور انيز عوامل كنترل و كاهش حذف، برنامه 

 كار
 ييايميش يمنيا تيريمد برنامه 
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 انيكارفرما ياظهار خود 
 هاگريختهير در زيآممخاطره عوامل كنترل برنامه 
 بقا طرح( بافانيقال بهداشت برنامه( 
 يماه پرورش يها حوضچه باغات، مزارع، در روباز يكشاورز بهداشت رنامهب 
 مسقف يكشاورز يها كارگاه در يكشاورز بهداشت برنامه 
 معادن در يا حرفه بهداشت 
 يفن خدمات و يديتول صنوف در كار بهداشت برنامه 
 پرتوكاران بهداشت برنامه 
 هامارستانيب در كار سالمت برنامه 
 يساختمان هايكارگاه يا حرفه بهداشت برنامه 
 پسماندها يياجرا عوامل بهداشت و يمنيا سالمت، برنامه 
 آورانيز و سخت مشاغل برنامه 
 يا حرفه بهداشت يها شگاهيآزما قيطر از خدمات تيفيك كنترل برنامه 
 هاكارگاه از ايحرفه بهداشت يبازرس ديتشد برنامه 
 ياحرفه بهداشت عملكرد يابيارزش و نظارت ، شيپا برنامه 
 كار از يناش حوادث نيمصدوم يدرمان خدمات به عادالنه يدسترس برنامه 

 يشغل يواحدها و ها كارگاه در يا حرفه بهداشت التيتشك توسعه و جاديا 
 منطقه در ايحرفه بهداشتي تخصص خدمات تيفيك كنترل و نظارت 
 فعال مشاركت جلب و يهماهنگ ،يسازفرهنگ 
  كار طبارائه خدمات 

  مناسب خوراند پس ارائه و ارجاعي موارد پذيرش - د
  تعريف شده خدمات صورت گرفته و دريافت ارجاع، ارجاع بين اعضاي تيم سالمت بر اساس استاندارهاي

خوراند و پيگيري اين موارد بر اساس  انجام اقدامات مناسب و ارائه خدمات به موارد ارجاعي، ارائه پس
  استاندارد تعيين شده الزامي است.

  نفر) هزار ٢٠ زير شهرهاي و روستايي مناطق (ويژه هافوريت تدبير و اوليه درمان - ه
مواردي كه راهنماي عملكرد باليني تدوين شده ارائه خدمات بر اساس راهنما و در مواردي كه راهنماي باليني تهيه و ابالغ (در 

  نشده است، مالك تشخيص و درمان و نياز به ارجاع، نظر پزشك خانواده است.)
   ويزيت    

 مصاحبه با بيمار و گرفتن شرح حال  
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  رواني)_(جسميمعاينه   
  طراحي مسير تشخيصعالئم و نشانه ها و ارزيابي 
 ارزيابي وضعيت استعمال دخانيات  
 درماني اي ومداخله برنامه و اجراي تدوين 
  تعيين برنامه مراقبت و پيگيري 
  پرونده فرد در داده هاثبت كليه 

   ... انجام خدمات پرستاري نظير تزريقات، پانسمان، وصل سرم و  
 شامل خدماتي (غير اورژانس) است كه حسب مهارت و تمايـل پزشـك بـه    بالينيو مداخالت ساده جراحي و  اقدامات :

  شود. شرح زير انجام مي
  ختنه  
 كشيدن ناخن  
 و زگيل (در موارد غير زيبايي) ن خال و ليپومبرداشت  
 از پوست و مخاط نمونه برداري  
 كاتتريزاسيون ادراري  
 شكستگي ها آتل بندي  
 تشوي گوشسش  
  و حلق بيني گوش،خارج كردن جسم خارجي از 
 كار گذاشتن لوله معده و ركتوم 

 فوريتها    
 احياء قلبي ريوي انجام  
 تراشه لوله گذاري  
 اقدامات اوليه در مسموميت ها 
 اقدامات اوليه در اورژانسهاي تنفسي 
 اقدامات اوليه در بيماران مصدوم  
 و هماهنگي براي انتقال مجروح به سطوح باالتر براي ادامه درمان بيماران اورژانسي اقدامات اوليه در 
 ها بخيه و دبريدمان زخم  

 سطح از خوراند پس دريافت و باالتر سطح به شده ارجاع موارد پيگيري موقع، به و مناسب ارجاع - و
  خوراند پس اساس بر نياز مورد اقدامات انجام و باالتر
  به سطوح باالتر كميليمراجعان نيازمند به خدمات تارجاع    
 و خدمات مورد نياز مراجعان  گيري بيمارانپي 
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  پيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع  
 تنظيم و ارائه گزارش هاي مورد نياز    
  پزشكان خانواده از ريكي ديگبه  افراد تحت پوشش فرد يا ي پروندهتبادل اطالعات يا هماهنگي براي فرستادن 

 مراقبت نظام در مشاركت و بحران مواقع در خدمات ارائه واحدهاي پاسخ ظرفيت و خطر ارزيابي - ز
  ٥باليا

 شناسايي مخاطرات تهديد كننده مركز 
 ارزيابي آمادگي عملكردي مركز 
 ارزيابي خطر غيرسازه اي مركز 
 ارزيابي خطر سازه اي 
 ارزيابي عوارض روانشناختي ناشي از حوادث و باليا 
  از ارزيابي ايمني مركز در نرم افزار مربوطهثبت داده ها منتج 
 استخراج زيج باليا و نصب آن در بورد مركز 
 انجام اقدامات كاهش آسيب پذيري غيرسازه اي 
   ارتقاء آمادگي عملكردي مركز 
 انجام ارزيابي هاي فوق به صورت ساالنه 
 ارسال گزارش ارزيابي خطر به سطح باالتر 
 روز پس از وقوع مخاطره به سطح بـاالتر و تكميـل فـرم گـزارش      ١٥له و در فاصله تهيه و ارائه گزارش فوري بالفاص

 فصلي حداكثر تا روز دهم ماه اول هر فصل و ارسال به سطح باالتر  
 اساس بر مردم توانمندسازي هاي برنامه اجراي و پوشش تحت جمعيت در غذايي امنيت ارزيابي- ح

  ٦ محلي هاي ظرفيت
  كودكان، مـادران بـاردار،   ( غذايي براي جمعيت تحت پوشش به تفكيك گروههاي آسيب پذيرتكميل پرسشنامه امنيت

 )  سالمندان
       شناسايي موارد تهديد كننده امنيت غذايي منطقه با همكاري مشاورين تغذيه منطقـه در ارزيـابي دسترسـي محلـي بـه

 مواد غذايي اساسي
 استفاده بهينه از ظرفيت هاي محليسازي در استفاده بهينه از غذاهاي محلي و  فرهنگ 
 اساس گزارش واحد بيماريها منطقه بر) منتقله از آب و غذا(هاي شايع  شناسايي بيماري 

                                                                 
دستورالعمل برنامه «و نيز » اي اي و سازه ارزيابي خطر باليا در نظام شبكه بهداشتي درماني در ابعاد عملكردي، غيرسازه«جزئيات انجام كار از راهنماي براي اطالع از  ٥

 استفاده نماييد.» نظام مراقبت باليا
» سمپات -ي وضعيت امنيت غذايي در كشور ايران و تدوين اولين نقشه سامانه ملي پايش امنيت غذا و تغذيه در«براي اطالع از جزئيات انجام كار از راهنماي  ٦

 استفاده نماييد.
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 همكاري در پيشگيري و كنترل بيماري هاي شايع منتقله از آب و غذا 
 همكاري در ايجاد امنيت غذايي درجامعه در ابعاد مختلف با همكاري ساير بخش هاي توسعه 
 ش و ارتقاء فرهنگ تغذيه اي جامعهآموز 
 پيشگيري از بروز موارد جديد سوءتغذيه با پيگيري موارد در معرض سوء تغذيه 
    كنترل سوءتغذيه در منطقه با ارائه توصيه هاي تغذيه و سپس ارجاع به پزشك و مشاور تغذيه با رعايت سلسـله مراتـب

 ارجاع
 كالت گوناگون تغذيه اي جامعه تحت پوششهمكاري در ارزيابي اوليه، غربالگري و تعيين مش 
 بهداشتي پيشگيرانه-شناسايي گروه هاي آسيب پذير منطقه براي ارائه خدمات تغذيه اي 
 ها براي گروه هاي هدف هاي مورد نياز جامعه و توزيع مكمل پيگيري تامين ريزمغذي 
  جامعـه نـا امـن و يـا در      نيت غذايي درتغذيه اي براي ايجاد ام –پيشنهاد و طراحي برخي مداخالت مناسب بهداشتي

 معرض ناامني غذايي با مشورت كارشناس تغذيه و همكاري ساير بخش هاي توسعه
  تغذيه اي –پايش و ارزشيابي اجراي مداخالت بهداشتي  

 و ها دستورالعمل ،افزارها نرم , ها فرم اساس بر هنگام به و دقيق صحيح، دهي گزارش و ثبت - ط
  محوله تكاليف

هاي  هاي ابالغي پس از ارائه خدمت به مراجعين در محل دستورالعملاعضاي تيم سالمت موظف هستند بر اساس 
 هاي مربوطه (شناسنامه سالمت فرد/ پرونده سالمت خانوار/ پرونده ارايه خدمات يا اماكن تجمعي و مدارس، نسبت به تكميل فرم

اي (ماهانه، فصلي يا شش  هاي دوره و نيز ارائه گزارشرت موجود بودن) به صورت كاغذي يا الكترونيك (در صو) سالمت مدرسه
  ماهه بر اساس دستورالعمل) اقدام نمايند.
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  ها پيوست
 سالمت ميت در بهورز وظايف شرح يك: پيوست

 شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت .١
 شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفكيك سن و جنس .٢
 شماري جمعيت تحت پوششانجام سر  .٣
 شناسايي عوامل و مشكالت اثرگذار بر سالمت در منطقه .٤
 شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر مشكالت اثرگذار بر سالمت افراد .٥
 براساس شرح خدمات...  ها و تشكيل پرونده و ثبت دفاتر ،فرم .٦
 ارائه خدمات فعال به جمعيت تحت پوشش بر اساس شرح خدمات .٧
 اطالعات مربوط به شاخص هاي بهداشت براساس دستورالعمل هاي ابالغي بازديد و جمع آوري .٨
 آموزش و توانمند سازي جامعه براساس براساس  برنامه ها و دستورالعمل هاي ابالغي .٩

 مشاوره فردي و خانوادگي مندرج در بسته هاي خدمت گروه هاي هدف .١٠
 غربالگري افراد براساس شرح خدمات .١١
 خطر راد در معرضپيگيري مراقبت بيماران و اف .١٢
ارجاع مراجعه كننده به سطح باالتر درصورت لزوم بر اساس راهنماي اجرايي و باليني و ارائه خدمات مورد نياز براي  .١٣

 مراجعه كننده بر اساس پس خوراند دريافتي از سطوح باالتر
 پيگيري موارد ارجاع  .١٤
 دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع .١٥
 هاي ابالغي هاي الزم براساس دستورالعمل هبررسي سالمت محيط و توصي .١٦
 غير خانگي روستاي اصلي و قمر بررسي و شناسايي كارگاههاي خانگي و .١٧
 ها و تكاليف محوله ها، دستورالعمل دهي صحيح، دقيق و به هنگام بر اساس فرم ثبت و گزارش .١٨

  
  



 خدمات سالمت سطح اول

٢٩
 

 سالمت ميت در سالمت مراقب وظايف شرح :٢ پيوست
 محل خدمتشناسايي محيط جغرافيايي  .١
 شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفكيك سن و جنس .٢
 شناسايي عوامل و مشكالت اثرگذار بر سالمت در منطقه .٣
 شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر مشكالت اثرگذار بر سالمت افراد .٤
 تشكيل پرونده و ثبت دفاتر ،فرم ها و... براساس شرح خدمات .٥
 جمعيت تحت پوشش بر اساس شرح خدماتارائه خدمات فعال به  .٦
 هاي ابالغي ها و دستورالعمل آموزش و توانمندسازي جامعه بر اساس برنامه .٧
 هاي هدف هاي خدمت گروه مشاوره فردي و خانوادگي مندرج در بسته .٨
 غربالگري افراد بر اساس شرح خدمات .٩

 خطر پيگيري مراقبت بيماران و افراد در معرض- .١٠
ه سطح باالتر درصورت لزوم بر اساس راهنماي اجرايي و باليني و ارائه خدمات مورد نياز براي ارجاع مراجعه كننده ب .١١

 مراجعه كننده بر اساس پس خوراند دريافتي از سطوح باالتر
 پيگيري موارد ارجاع  .١٢
 دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع .١٣
 الغيهاي اب هاي الزم بر اساس دستورالعمل بررسي سالمت محيط و توصيه .١٤
  ها و تكاليف محوله ها، دستورالعمل هنگام بر اساس فرم دهي صحيح، دقيق و به ثبت و گزارش .١٥

  
  



 خدمات سالمت سطح اول

٣٠
 

  ٧ سالمت تيم در تغذيه كارشناس وظايف شرح :٣ پيوست
 شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت .١٩
  شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفكيك سن و جنس .٢٠
آهن) در موارد مورد لزوم يا مطابق برنامه كشوري براي  فوليك، مولتي ويتامين، (اسيد غذايي هاي مكمل تجويز .٢١

  هاي خاص گروه
خوني،  كم اضافه وزن و چاقي، الغري، پيگيري درمان بيماريهاي مرتبط با تغذيه تحت مشاوره كارشناس تغذيه مانند .٢٢

  كتونوريا دي، فنيلليپيدمي، هيپو تيروئي خون باال، ديابت، پوكي استخوان و ديس فشار
 شده ارجاع موارد و مارانيب به هيتغذ آموزش .٢٣
 يگروه يآموزش يها برنامه ياجرا .٢٤
  سالم هيتغذ يها گاهي،پا ياري مكمل شامل هيتغذ يها برنامه بر نظارت .٢٥
 دارند ناسالم هيتغذ كه يافراد اي مارانيب يبرا ييغذا ميرژ ميتنظ .٢٦
 كارشناس يهمكار با يمورد صورت به يخوراك يها نمك شيپا و ييغذا مواد عرضه يها فروشگاه بر نظارت .٢٧

 طيمح بهداشت
 يآموزش يها برنامه در مشاركت و سالم هيتغذ يها گاهي،پا ياري مكمل شامل مدارس در هيتغذ يها برنامه بر نظارت .٢٨

  هيتغذ
 ها، جشنواره يبرگزار ،ازمندين يخانوارها يتوانمندساز و يا هيتغذ يها تيحما( محور اجتماع يها تيفعال در مشاركت .٢٩

 ..)و مختلف يها مناسبت يبرگزار در مشاركت
  .. و محله يفرهنگسرا يآموزش يها برنامه در مشاركت محالت، ياجتماع يشورا در تيعضو .٣٠

  

                                                                 
 استفاده نماييد» راهنماي كشوري تغذيه براي تيم سالمت«كتاب براي اطالع از جزئيات انجام كار از  ٧



 خدمات سالمت سطح اول

٣١
 

  ٨ سالمت تيم در روان سالمت كارشناس وظايف شرح :٤ پيوست
 شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت .١
  از نظر تعداد نفرات به تفكيك سن و جنسشناسايي جمعيت تحت پوشش  .٢
   يفرزندپرور يها مهارت آموزش .٣
   يزندگ يها مهارت آموزش .٤
  ادياعت و اجتماعي رواني، سالمت حوزه در يمراقبت خود يها آموزش .٥
  يريگيپ و مختضر مداخله مواد، مصرف سوء در يليتكم يغربالگر .٦
  مواد گان كنند مصرف سوء درمان در ياجتماع-يروان خدمات .٧
  ادياعت بيآس كاهش يروانشناخت يها آموزش .٨
  ) غيرسايكوز( روانپزشكي اختالالت به مبتال بيماران به روانشناختي يآموزشها .٩

  كيكوتيسا اختالالت به مبتال مارانيب خانواده يگروه آموزش .١٠
  كيكوتيسا اختالالت به مبتال مارانيب يگروه آموزش .١١
  كيكوتيسا اختالالت به مبتال مارانيب منزل در تيزيو .١٢
   يخودكش از يريشگيپ .١٣
  مجدد يخودكش از يريشگيپ .١٤
  يعموم يها مشاوره .١٥
  ياجتماع سالمت تكميلي غربالگري .١٦
   بزرگساالن به ياجتماع– يروان يتهايحما ارائه .١٧
   كودكان به ياجتماع يروان يتهايحما ارائه .١٨
 ياجتماع سالمت خطر عوامل مديريت در محور جامعه مداخالت .١٩

                                                                 
 استفاده نماييد» راهنماي كارشناس سالمت روان در سطح اول«.براي اطالع از جزئيات انجام كار از كتاب  ٨



 خدمات سالمت سطح اول

٣٢
 

 سالمت ميت در پزشك وظايف شرح :٥ پيوست
 شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت .١
 شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفكيك سن و جنس  .٢
  مديريت سالمت در جمعيت تحت پوشش .٣
  آموزش و ارتقاي سالمت .٤
  هاي درون بخشي و برون بخشي  هماهنگي .٥
هاي سالمت تدوين و ابالغ شده  اجراي برنامههاي هدف تعيين شده و  مراقبت از جامعه تحت پوشش بر اساس گروه .٦

  در نظام ارائه خدمات سالمت
  مناسب خوراند پذيرش موارد ارجاعي و ارائه پس .٧
  ها اوليه و تدبير فوريتدرمان  .٨
  خوراند از سطح باالتر ارجاع مناسب و به موقع، پيگيري موارد ارجاع شده به سطح باالتر و دريافت پس .٩

  خوراند بر اساس پس انجام اقدامات مورد نياز .١٠
  ارزيابي خطر و ظرفيت پاسخ واحدهاي ارائه خدمات در مواقع بحران .١١
  هاي محلي هاي توانمندسازي مردم بر اساس ظرفيت ارزيابي امنيت غذايي در جمعيت تحت پوشش و اجراي برنامه .١٢
  نظارت بر عملكرد تيم سالمت .١٣
 پايش و ارزشيابي .١٤

 
  



 خدمات سالمت سطح اول

٣٣
 

  ٩سالمت آموزش زمينه در سالمت مراقب كارشناس وظايف شرح :٦ پيوست
 توانمندسازي مردم و مراجعان فردي و گروهي براي خودمراقبتي  
خودآموزي براي توانمندسازي مردم در رعايت ( توزيع راهنماي ملي خودمراقبتي خانواده در بين تمام خانوارهاي تحت پوشش - 

ابي، برنامه ريزي فردي براي تغيير رفتار، اجراي برنامه و سبك زندگي سالم و مديريت ناخوشي هاي جزيي شامل ابزارهاي خودارزي
ارزيابي مجدد وضعيت سالمت به عالوه معرفي منابع معتبر اطالعاتي، حمايتي و خدماتي مناسب در منطقه مربوطه و راهنماي حقوق 

 ).  بهداشتي و نحوه پيگيري آن
  :خانوارهاي تحت پوشش آموزش استفاده از راهنماي ملي خودمراقبتي خانواده به - 

 حداقل تربيت يك سفير سالمت در هر خانوار 
  در محل آموزش، محل كار، مركز بهداشتي درماني يا مسجد  -كالس سواد خواندن و نوشتن دارد ٨سفير سالمت حداقل

اي ساعته را بر ٨محل به صورت حضوري يا از طريق پورتال ملي خودمراقبتي به صورت آنالين، يك دوره آموزشي 
 .   آشنايي با نحوه استفاده از راهنماي ملي خودمراقبتي خانواده براي مراقبت از سالمت خود و اعضاي خانواده را طي مي كند

 تربيت سفيران افتخاري سالمت در ميان اقوام يا همسايگان خانواده هاي بي سواد يا سالمند بدون سرپرست 
  به هر دليلي تحت پوشش سفيران سالمت يا سفيران افتخاري هم  سالمت براي حمايت از خانواده هايي كهداتربيت

 .نيستند
  )سالم يا بيمار(برگزاري جلسه هاي آموزشي و مشاوره فردي و گروهي در خصوص خودمراقبتي براي جمعيت تحت پوشش  - 
راي جمعيت تحت كمك به تشكيل گروه هاي خوديار و هميار محلي حامي سالمت و حمايت طلبي براي توسعه فعاليت آنها ب  - 

  )سالم يا بيمار(پوشش
  )كتبي يا الكترونيك(ثبت كليه اقدامات انجام شده براي فرد يا جمعيت تحت پوشش در پرونده سالمت به صورت محرمانه  - 
ثبت منظم آمار و اطالعات شاخص هاي مربوطه و تهيه گزارش هاي تحليلي از عملكرد    فعاليت هاي آموزش و ارتقاي   - 

  . پيشنهاد مداخالت بهبود، متناسب با مخاطب عام و مديران در بازه هاي زماني خواسته شده سالمت مركز و
  ، تعيين رفتارهاي نيازمند تغيير وي و بازخورد به پزشك خانواده.)سالم يا بيمار(بررسي نتايج خودارزيابي مراجع  - 
  .و امضاء و تبادل تعهدنامه مربوطه) سالم يا بيمار(تسهيل تدوين برنامه خودمراقبتي فردي با مشاركت مراجع  - 
برپايه بسته خدمت ) سالم يا بيمار( و مشاوره فردي و خانوادگي يا گروهي براي بهبود سالمت مراجع  ارايه خدمات آموزش  - 

  .براي خودمراقبتي) سالم يا بيمار( استاندارد تعريف شده در جهت تقويت خودكارآمدي و مسووليت پذيري مراجع
مربوطه براي كسب خدمات ) هميار /خوديار( هاي حمايتي به عضويت در گروه) سالم يا بيمار( تسهيل و هدايت مراجعترغيب،   - 

  .آموزشي و حمايتي خودمراقبتي
اطالعات مبتني بر شواهد در خصوص خودمراقبتي از راهنماي ملي ) كسب( براي دريافت) سالم يا بيمار( هدايت مراجع  - 

  .ا بسته هاي استاندارد آموزش بيمار براي خودمراقبتي و يا ساير منابع اطالعاتي معتبر وگروه هاي مرجع و خوديارخودمراقبتي خانواده ي
پس از رفع مشكل يا بهبود بيماري براي خودارزيابي مجدد وضعيت سالمت خويش و تكميل ) سالم يا بيمار( كمك به مراجع  - 

  . پرونده خودمراقبتي
                                                                 

 استفاده نماييد. » بسته خودمراقبتي، همياري و مشاركت جمعي«براي اطالع از جزئيات انجام كار از راهنماي  ٩



 خدمات سالمت سطح اول

٣٤
 

و سازمان هاي تحصيل و كار در ) سالم يا بيمار(وه هاي همسان، گروه هاي خوديار، شوراها براي مراجعجلب حمايت خانواده، گر  - 
  .صورت نياز

 )كتبي يا الكترونيك( ثبت كليه اقدامات انجام شده براي فرد يا جمعيت تحت پوشش در پرونده سالمت به صورت محرمانه  - 
 برقراري ارتباط استراتژيك براي سالمت  
برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي مشاركتي ارتباطات براي سالمت به منظور آموزش سالمت همگاني، آموزش سبك  ،نيازسنجي - 

 رسانه هاي محلي و رسانه هاي كوچك  زندگي سالم، آموزش خودمراقبتي و آموزش بيمار از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي،
 كز آموزشي، محل هاي كار و جوامعبرنامه ريزي عملياتي مشاركتي براي ارتقاي سالمت در مرا 
هاي مردمي و شوراهاي محلي براي  هاي دولتي و غيردولتي، تشكل آموزش و توانمندسازي اعضاي سازمان  جلب حمايت، - 
 هاي ارتقاي سالمت مدرسه، محل كار، سازمان، محله، روستا و شهر ريزي عملياتي مشاركتي برنامه برنامه
 سازماندهي مردم براي اقدامات اجتماعي حامي سالمتشناسايي امكانات محلي، بسيج و  - 



 خدمات سالمت سطح اول

٣٥
 

 داوطلبان فعاليت مديريت و آموزش جذب، زمينه در سالمت مراقب كارشناس وظايف شرح :٧ پيوست
   ١٠سالمت
 شناسايي منطقه تحت پوشش پيگيري ارزيابي و 

 شناسايي جمعيت منطقه تحت پوشش  
  نقشه منطقه تحت پوششتعيين مناطق تحت پوشش هريك از داوطلبان سالمت در 
  مرتبط با سالمت منطقه تحت پوشش سازمان هاي مردم نهاد شناسائي 
  به بر اساس معرفي افراد از طرف ادارات به عنوان نيروهاي تخصصي جهت همكاري ( شناسايي افراد متخصص و واجد شرايط

 )عنوان داوطلب متخصص
 رتباط جهت بهره برداري از ظرفيت هاي آنان با همكاري داوطلبان شناسايي خيرين و واقفين و معتمدين محالت و برقراري ا

 سالمت
 شناسايي و ثبت مشكالت بهداشتي منطقه تحت پوشش از طريق گزارش دهي داوطلبان سالمت از جمله: 

o كارگاه ها و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي غير بهداشتي  
o دام و طيورغير بهداشتي حالت نگهداري و كشتار م  
o كارگاههاي قاليبافي و ساير كارگاههاي خانگي  
o موارد دفع زباله و فاضالب خانگي و صنعتي غير بهداشتي  
o درمان وكاهش آسيب ، شناسايي گروه هدف در برنامه هاي پيشگيري 
o از نظر سالمت ...) چاقي و  مانند بيماري فشارخون، ديابت، سوء تغذيه،( شناسايي و معرفي افراد در معرض خطر

 رواني   جسمي،
o  شناسايي عوامل اجتماعي موثر بر سالمت مردم  
o  شناسائي مناطق، سكونتگاه ها و تجمع افراد داراي رفتار پرخطر منطقه تحت پوشش 

 جذب داوطلبان سالمت 
 هنگام سرشماري، ازبين مراجعين به پايگاه سالمت، از طريق فراخوان، رسانه هاي محلي، ( شناسايي و جذب داوطلبان سالمت

  ...)ساير داوطلبان، معتمدين محلي، بسيج، جلسات اولياء مربيان، جلسات مذهبي، سالن هاي ورزشي و
  فرم مشخصات داوطلب، فرم رضايت نامه، تهيه كروكي منطقه تحت پوشش داوطلب (تشكيل پرونده براي داوطلبان سالمت

  ١١)مشخصات خانوارهافرم تفاهم نامه همكاري داوطلبانه، فرم امتياز بندي داوطلبان و فرم 
 جهت داوطلبان سالمت برگزاري دوره آموزش مقدماتي شيوه آموزش بزرگساالن  
  جهت داوطلبان سالمت محالت ومتخصصصدور كارت شناسايي  پيگيري  
 تحت پوشش داوطلب سالمت مشخص كردن خانوارهاي 

                                                                 
ارتقاي مراقبت هاي اوليه سالمت درقالب گسترش وتقويت شبكه بهداشت  برنامه تامين و" در توسعه مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي بسته خدمتي ١٠

 "ر مناطق شهري ودرمان د
  دستورالعمل اجرايي برنامه داوطلبان سالمت محالت ١١



 خدمات سالمت سطح اول

٣٦
 

 برنامه ريزي 
  تهيه و اجراي برنامه عملياتي برنامه مشاركت مردمي  
 داوطلبان سالمتيت هاي آموزشي بر اساس مسائل محالت با مشاركت تعيين اولو  
 پيگيري تامين امكانات آموزشي، برنامه زمانبندي، تهيه طرح درس و (امه هاي آموزشي داوطلبان سالمت تهيه برن(...  
  دوره هاي تكميلي(تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي داوطلبان سالمت(  
 سالمت و عوامل اجتماعي موثر بر رفع مسايل زيست محيطي،( ها در ارتقاي سالمت خانوادهمشاركت ريزي براي جلب  برنامه(...  
 هاي اوليه بهداشتي آموزش عملي مراقبت: هاي توانمندسازي داوطلبان سالمت در زمينه ريزي براي برگزاري دوره برنامه ،

  بيماريابي، پيشگيري و درمان بيماري سل ،هاي خود ارزيابي و خود مراقبتي شيوه
 برنامه ريزي جهت جلب مشاركت خانواده ها در دريافت خدمات و مراقبت هاي بهداشتي به صورت فعال در برنامه تامين و 

 گسترش وتقويت شبكه بهداشت ودرمان در مناطق شهري ارتقاي مراقبت هاي اوليه سالمت درقالب
 با استفاده از امكانات خيرين و معتمدين منطقه ي منطقهنيارهاكمبودها،  ريزي جهت رفع برنامه 
  مردمي مشاركت جلب تشكيل كميته برنامه ريزي 
  هبه ، نذر سالمت ، (براي مشاركت و گسترش فعاليت هاي خير در بخش سالمت  خيرينتشويق و ترغيب آحاد جامعه و

  ...)طلبانه وفعاليت داو
  ك فردي،مشتر ي پروژه هاياجرا و داوطلب متخصصبه عنوان  حقوقي/ افراد متخصص حقيقي ي همكارجلب مشاركت و 

 ) راستاي ارتقاي سالمت و توانمندي  فرد، خانواده وجامعه سازماني در
 برنامه ريزي آموزشي جهت داوطلبان متخصص و جمعيت تحت پوشش منطبق با نياز سنجي گروه هدف 
 يت هاي سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با سالمت برنامه ريزي جهت استفاده از ظرف 

 پشتيباني 
  ١٢آموزش مشاركتيكسب صالحيت هاي مربيگري با شركت در دوره هاي آموزشي و بازآموزي روش هاي  
 پيگيري تامين و تدارك نجهيزات و امكانات آموزش داوطلبان سالمت  
  هاي بهداشتي به صورت فعال در برنامه تامين وارتقاي هماهنگي جهت جلب مشاركت خانواده ها در دريافت خدمات و مراقبت

  مراقبت هاي اوليه سالمت درقالب گسترش وتقويت شبكه بهداشت ودرمان در مناطق شهري
 هماهنگي جهت توانمند سازي داوطلبان سالمت در زمينه مهارتها ي فني و حرفه اي 
 ده درجه يك آنها  پيگيري ارائه خدمات سرپايي رايگان به داوطلبان سالمت و خانوا 
 اجرا و نگهداري دستورالعمل هاي كشوري برنامه داوطلبان سالمت  
  هماهنگي و پيگيري برگزاري بازديدهاي علمي، فرهنگي  
 يكي داوطلبان سالمت  تهيه و بهره برداري ازمطالب فصلنامه الكترون 

  
 

                                                                 
  دستورالعمل تربيت مربيان داوطلبان سالمت  ١٢



 خدمات سالمت سطح اول

٣٧
 

  سالمت و مردم داوطلبانتوانمند سازي 
  با تاكيد اجراي كليه مراحل مجموعه آموزشي (بر اساس مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت برگزاري دوره هاي آموزش تكميلي

 )داوطلبان به خصوص بخش چگونه پيام هايمان را به مردم انتقال دهيم ؟
 به داوطلبان سالمت)انواع رسانه هاي آموزشي(توزيع منابع آموزشي 
  داوطلبان سالمتبرگزاري دوره آموزش عملي مراقبت هاي اوليه بهداشت براي 
  با تاكيد بر استفاده از كتاب مربوط از مجموعه (برگزاري دوره هاي آموزشي خود ارزيابي و خود مراقبتي براي داوطلبان سالمت

  )آموزشي داوطلبان سالمت 
  ١٣زمينه بيماريابي، پيشگيري و درمان بيماري سلتوانمند سازي داوطلبان سالمت در 
  جلسات آموزشي فوق برنامه توسط داوطلبان متخصصهماهنگي و پيگيري و برگزاري  
 پيگيري انتقال آموزش ها و مهارت ها از طريق داوطلبان سالمت به مردم 
 ي داوطلبان سالمت  استفاده از مطالب فصلنامه الكترونيك 

 پيگيري و مراقبت  
  و  ري ودرمان سل، مراقبت ميانساالنمراقبت مادر باردار، پيشگي شامل مراقبت اطفال، ايمنسازي،(دريافت خدمت درگروه هدف

(... 
 ثبت موارد پيگيري ها در فرم پيگيري داوطلب سالمت 
 كميته جلب مشاركت مردمي مركز سالمت جامعه درجهت حل مشكالت بهداشتي محالت پيگيري اجراي مصوبات 

 پايش: 
 يك از كتاب هاي مجموعه  هر(لي بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد داوطلب سالمت در زمينه محتواي دوره هاي آموزش تكمي

 برگزار شده) آموزشي داوطلبان سالمت
  بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد خانوارهاي تحت پوشش داوطلب سالمت در زمينه محتواي هر يك از دوره هاي آموزش

 برگزار شده) يك از كتاب هاي مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت  هر( تكميلي
 شتي و مهارت هاي آموزشي به خانوارهاي تحت پوشش داوطلبان سالمتبررسي انتقال پيام هاي بهدا 
 ارزيابي داوطلبان سالمت بر اساس فرم امتيازبندي داوطلبان سالمت 
 پايش توانمندي داوطلبان سالمت در زمينه انجام عملي مراقبت هاي اوليه بهداشتي 
  خود مراقبتي در ميانساالنپايش توانمندي داوطلبان سالمت در زمينه شيوه هاي خود ارزيابي و 
 پايش توانمند سازي داوطلبان سالمت در زمينه بيماريابي ، پيشگيري و درمان بيماري سل  
 عملياتي پايش انجام فعاليت هاي برنامه 
  برنامه داوطلبان متخصص فعاليت هاي آموزشي و اجرايينظارت و پايش 

 

                                                                 
  دستورالعمل مشاركت داوطلبان سالمت در زمينه بيماريابي ، پيشگيري ودرمان سل  ١٣



 خدمات سالمت سطح اول

٣٨
 

  دهيگزارش: 
  الكترونيك اطالعات شبكهتكميل اطالعات داوطلبان سالمت درسامانه 
 تكميل پروفايل اطالعات داوطلبان متخصص، سازمان هاي مردم نهاد در سامانه الكترونيك ملي 
   داوطلبان سالمت محالت ، داوطلبان متخصص ، خيرينتنظيم و ارسال فرم هاي آماري 
 دريافت و ثبت گزارش وقايع حياتي و نتايج پيگيري از داوطلبان سالمت 
 در نرم افزار و سايت مرتبط برنامه داوطلبان سالمت محالت ، داوطلبان متخصص و خيرين العات آماريبارگذاري اط  
 داوطلبان سالمت نشريه الكترونيك براي  ارسال مطالب  

  



 خدمات سالمت سطح اول

٣٩
 

   جامعه سالمت مركز و پايگاه در كار گردش نمودار :٨ پيوست
چگونه، از چه طريق؟ زمان بندي مراجعه افراد، مراجعه در قالب خانواده  انجام فراخوان در منطقه تحت پوشش

 باشد يا فردي؟ دستورالعمل نياز دارد يا به عهده دانشگاه باشد؟

مراجعه فرد به پايگاه 

بندي بر اساس  انجام طبقه
 هاي حاصل از مراقبت يافته

راهنمايي به مراقب سالمت مربوطه 
 بر اساس تقسيم بندي خانوارها

 انجام مراقبت روتين

آيا تا كنون براي 
انجام مراقبت 
روتين مراجعه 

 كرده است؟

 رسيدگي به شكايت فرد

آيا فرد نياز 
به ارجاع 

 دارد؟
ارجاع فوري/ غير 
 فوري به پزشك

 خير

 بلي

 اي مراقبت دوره اولين مراقبت 

 تشكيل پرونده يا جستجوي پرونده قبلي پذيرش فرد و تعيين علت مراجعه

انجام مراقبت بر اساس موارد مندرج در 
 پرونده و بوكلت مربوطه

 خير

هاي الزم و  انجام توصيه
يادآوري زمان پيگيري يا انجام 

داراي مشكل و  داراي عامل خطر بدون مشكل بلي
 احتمال بيماري

هاي  انجام اقدامات و ارائه توصيه
 الزم بر اساس بوكلت 

يادآوري زمان 
پيگيري يا انجام 

 مراقبت بعدي

 مراجعه با شكايت

آيا فرد نياز 
به ارجاع 

 دارد؟
 خير

و صحيح فرم ارجاع و ارجاع به پزشك/ تكميل كامل 
 روانشناس يا كارشناس تغذيه بر اساس بوكلت

 دستورالعمل فراخوان

مراجعه فرد به پذيرش مركز 
 سالمت جامعه 

 بلي
فرم و دستورالعمل 

 سطح ارجاع هم

تحويل پرونده فرد توسط مسئول 
 پذيرش و راهنمايي به واحد مربوطه

مراجعه فرد به ارائه كنندگان خدمت بر اساس بوكلت و نمودارهاي 
 گردش كار نيروهاي تخصصي و دريافت خدمت 

هدايت گيرنده 
اندازي  خدمت تا راه

پرونده الكترونيك 
به عهده ارائه كننده 

 خدمت قبلي است

تكميل كامل و صحيح فرم ارجاع 
 هم

 پسسطح (در صورت نياز) و 
خوراند مناسب

، كامل و جامع 
 

ل فرم
تكمي

 
ط به 

 مربو
رونده

هاي پ
دمت 

ان خ
كنندگ

 ارائه 
دام از

هرك
دمت

نده خ
ائه كن

ان ار
ط هم

توس
 

تعيين نحوه پيگيري و هدايت گيرنده خدمت 
 جهت مراجعه مجدد به مراقب سالمت خانواده 

 مراجعه فرد به مراقب سالمت خانواده 

انجام وظايف تعيين شده توسط مراقب سالمت بر 
 هاي الزم   خوراند و ارائه توصيه اساس فرم پس

يري 
ن پيگ

ي زما
يادآور

گيري
جام پي

حوه ان
و ن

 



 خدمات سالمت سطح اول

٤٠
 

   كودكان مراقبت حيطه در سالمت تيم اعضاي توسط شده ارائه خدمات شرح :٩ پيوست

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

ناس
كارش

دان/ 
كار

واده 
ت خان

سالم
اقب 

مر
اس    

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
غذيه  

س ت
رشنا

كا
  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  منابع  

  اي ارزيابي دوره  ١
  

 بررسي سوابق بيماري فردي و خانوادگي  -
  (فقط مراقبت اول)

شرح حال دوران بارداري و زايمان، شرح حال شيرخوار در اتاق 
  زايمان،  شرح حال نوزادي. تاريخچه بيماري كودك و خانواده

  در مالقات پيش از بارداري، مالقاتهاي بارداري و دوران شيردهي
 بيماري پستانسابقه يا ابتال فعلي مادر به -
  مشكالت پستاني مادر-
  سابقه بيماري مادر (داخلي و جراحي)  -
  مصرف دارو و مدت مصرف توسط مادر -
نارسي،كم وزني،  (چندقلويي، شرايط نوزاد خاص و بيمار-

  بيماري متابوليكي، دندان نوزادي) ناهنجاري، شكاف لب و كام،

*  *    

    

*  

فرم ثبت كودك، راهنماي بوكلت چارت 
 قبت كودك سالم و مانامرا
مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار با -

  شير مادر

  حال عمومي  بررسي توانايي شيرخوردن، تنفس،  بررسي عوامل و نشانه هاي خطر  -
ها و  بررسي قفسه سينه، حال عمومي، شكم، قلب و عروق، اندام

    *  *  لگن 
    

*  
بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت 

 سالم و مانا مراقبت كودك
مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار با -

  شير مادر
  برنامه كودك سالم و مانا   *        *  *  سال  ٥بررسي شيوه زندگي كودكان زير   بررسي شيوه زندگي -
  ماهگي ١٢در  ASQبررسي تكامل كودكان بر اساس   بررسي وضعيت تكاملي كودكان -

كودك سالم و در بررسي تكامل كودك بر طبق بوكلت 
  ASQ يصورت لزوم تست غربالگر

*  *    
    

بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت   *
  مراقبت كودك سالم و مانا

ارزيابي  ارزيابي تغذيه با شير مادر، ارزيابي تغذيه تكميلي كودك،  بررسي وضعيت تغذيه  -
چارت و راهنماي بوكلت چارت مراقبت  بوكلت  *        *  *  سالگي ٨ارزيابي تغذيه در سنين بعدي تا 

 كودك سالم و مانا
  مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار با شير مادر

 بررسي رابطه متقابل كودك و والدين  بررسي وضعيت سالمت روان -
    *  *  و شيردهبررسي وضيعت سالمت روان باردار 

    
*  

بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت 
 مانامراقبت كودك سالم و 

مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار با -



 خدمات سالمت سطح اول

٤١
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

ناس
كارش

دان/ 
كار

واده 
ت خان

سالم
اقب 

مر
اس    

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
غذيه  

س ت
رشنا

كا
  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  منابع  

  شير مادر
مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه -

  شيرخوار با شير مادر
  ها مكمل مصرف و دارويي هاي حساسيت و دارو مصرف بررسي  بررسي سوابق مصرف  و حساسيت دارويي و مكمل ها -

*  *    
    

*  
بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت 

 سالم و مانامراقبت كودك 
 مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار با

  مادر شير
  روزگي) ٥تا  ٣( PKUو  انجام غربالگري هيپوتيروئيدي  انجام غربالگري بيماري ها  -

 ٥عفونت ادراري، چربي خون (يك بار زير  فشارخون، آنمي،  
 سال)

بيماري مادر و شيردهي، بيماري پستان و شيردهي، غربالگري   -
  روزگي ٣-٥شيري در  كم

*  *    
    

*  
بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت 

 مراقبت كودك سالم و مانا
مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار با 

  مادر شير
ماهگي  ١٨و  ١٢  ،٦هاي بهداشت دهان و دندان در سنين  توصيه  بررسي وضعيت دهان و دندان -

ها و ارائه  به مادر و بررسي وضعيت دهان و دندان در ويزيت
    *  *  هاي الزم  توصيه

    
*  

بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت 
 مراقبت كودك سالم و مانا

مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار با 
  شير مادر

بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت   *        *  *  بررسي وضعيت واكسيناسيون كودك  بررسي وضعيت واكسيناسيون   -
  مراقبت كودك سالم و مانا

هاي مرتبط  و ساير محيط  ها، ها، پارك بررسي سالمت مهد كودك  بررسي سالمت محيط  -
استانداردهاي سالمت محيط مرتبط         *  *    سال  ٥با كودكان زير 

  با كودكان 
بررسيهاي پيش از بارداري/ دوران بارداري/ پس از  -

  زايمان
سابقه يا ابتال فعلي مادر به بيماري پستان (غيرقرينه، قوام و -

  غيرطبيعي، وجود توده، چرك و خون، سرطان) ظاهر
  سابقه بيماري مادر (داخلي و جراحي)  -
  روانشناختي مادر ارزيابي وضعيت  -
  مشكالت پستاني (نوك و اندازه، شقاق و احتقان و ......)-

* *    
    

*  
مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار  -

  با شير مادر
بسته خدمت سالمت روان (بهورز، 

  كارشناس و پزشك) 
  



 خدمات سالمت سطح اول

٤٢
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

ناس
كارش

دان/ 
كار

واده 
ت خان

سالم
اقب 

مر
اس    

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
غذيه  

س ت
رشنا

كا
  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  منابع  

  مصرف دارو و مدت مصرف توسط مادر -
  عاليم روحي رواني، عدم شيردهي در زايمان قبلي -
  ارزيابي شيردهي -

  انتخاب روش مناسب پيشگيري از بارداري در شيردهي -  بررسي هاي فاصله گذاري/ باروري سالم -
* *    

    
*  

مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار  -
(راهنماي پيشگيري از  مادر شير با

  بارداري)
رشد و تكامل بررسي هاي رشد و نمو اوان كودكي/  -

  كودك
رسم   ارزيابي كودك از نظر وضعيت وزن، قد و دور سر،

بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت   *        *  *  تفسير منحني رشد براي مادر  هاي پايش  رشد كودك، منحني
  *        *  *  موارد الزمارزيابي توده بدني و فشار خون كودك در   بررسي نمايه توده بدني و فشارخون -  مراقبت كودك سالم و مانا

٢  
  طبقه بندي

تعيين افراد فاقد مشكل، تعيين افراد در معرض خطر و  -
  مشكوك به بيماري

  
*      

    
*  

بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت 
  مراقبت كودك سالم و مانا

مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار  -
  شيرمادر با

٣  

اقدامات پيشگيري 
  و درماني

دارويي و درمان هاي مورد نياز تجويز مكمل هاي  -
  براساس مجوزهاي مربوطه

 و تجويز قطره آهن  A+Dويتامين يا  تجويز قطره مولتي -
  *       *  *  داروهاي مانا -

بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت 
  مراقبت كودك سالم و مانا

 مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار با
  شيرمادر

  *       * *  پيشگيري از بارداري در شيردهي -  فاصله گذاريارائه خدمات باروري سالم/  -
آموزش و توصيه هاي الزم مندرج در بسته هاي خدمت  -

  گروه هاي هدف
          *  *  آموزش و مشاوره تغذيه در دروان شيردهي-

          *  *    واكسيناسيون در موارد خاص -
ارائه خدمات مورد نياز براي مراجعه كننده بر اساس پس  -

  خوراند دريافتي از سطوح باالتر
ارائه خدمات مورد نياز براي مراجعه كننده بر اساس پس خوراند  -

  *      *  *  *  دريافتي از سطوح باالتر
  مشاوره  ٤

مشاوره فردي و خانوادگي مندرج در بسته هاي خدمت  -
  گروه هاي هدف

  
*  *  *  *  *  *  

بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت 
  مانامراقبت كودك سالم و 

مراقبتهاي ادغام يافته تغذيه شيرخوار  -



 خدمات سالمت سطح اول

٤٣
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

ناس
كارش

دان/ 
كار

واده 
ت خان

سالم
اقب 

مر
اس    

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
غذيه  

س ت
رشنا

كا
  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  منابع  

  مادر شير با
راهنماي آموزشي مادران باردار براي -

  شيردهي
  پيگيري و مراقبت  ٥

  
خطر (اجراي  پيگيري مراقبت بيماران و افراد در معرض -

اي،  دستورات دارويي و غير دارويي، نتايج آزمايشات دوره
  انجام واكسيناسيون و ...)

  
*  * *  

    
بوكلت چارت و راهنماي بوكلت چارت   *

  مراقبت كودك سالم و مانا
مجموعه آموزشي تغذيه براي تيم 

  سالمت
پيگيري موارد ارجاع و دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده  -

  ارجاع
  *    *      *  

  *         *  ارجاع فوري و غير فوري به سطوح باالتر  ارجاع فوري و غير فوري به سطوح باالتر -  ارجاع  ٦



 خدمات سالمت سطح اول

٤٤
 

  سال١٨ تا ٦ سني گروه مراقبت حيطه در سالمت تيم اعضاي توسط شده ارائه خدمات شرح :١٠ پيوست

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

واده 
ت خان

سالم
قب 

مرا
اس   

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
اس   

ارشن
ن/ ك

كارئا
ه اي

 حرف
شت

بهدا
غذيه  

س ت
رشنا

كا
اسي  

انشن
س رو

رشنا
كا

  

شك
پز

  
  منابع

١  

ارزيابي 
  اي دوره

بررسي سوابق بيماري فردي و خانوادگي و ابتال به 
  بيماري هاي نيازمند مراقبت ويژه و نشانه هاي خطر

ديابت، صرع، قلبي و عروقي، آسم، ژنتيك و مادرزادي، 
  *          *  *  آلرژي و ......

بسته خدمات نوجوانان (گروه 
  سال)  ١٨تا  ٦سني 

   
وضعيت تغذيه اي و فعاليت فيزيكي و مكمل بررسي 

  هاي مصرفي
 ١٨تا  ٦پرسش سواالت غربالگري تغذيه اي گروه سني

            *  *  و مصرف مكمل هاي آهن و ويتامين د سال

بسته خدمات نوجوانان  -
 -سال)   ١٨تا  ٦(گروه سني 

  راهنماهاي اداره بهبود تغذيه
راهنماهاي دفتر سالمت  -

  اعتيادرواني، اجتماعي، 
دستورالعمل مدارس مروج  -

   سالمت
دستورالعمل كشوري ايمن  -

  سازي 
دستورالعمل هاي دفتر  -

  مبارزه با بيماري ها
  

  پايش وضعيت رشد
اندازه گيري قد و وزن و محاسبه نمايه توده بدني و 

ترسيم منحني رشد و بررسي وضعيت سوء تغذيه (چاقي، 
  كوتاه قدي شديد)اضافه وزن، الغري، كوتاه قدي و 

*  *      
    *  

موارد 
  ارجاعي

بررسي وضعيت سالمت فرد در حوزه هاي سالمت 
  روان، و سالمت اجتماعي بررسي شيوه زندگي

اختالالت اضطرابي، اختالالت افسردگي، اختالالت 
  *          *  *  خلقي، صرع و .......

بررسي وضعيت سالمت فرد در حوزه هاي اعتياد 
و ريسك  سوء مصرف مواد،(بررسي سوابق 

استعمال مواد  فاكتورهاي آسيب هاي اجتماعي
  دخاني .... )

      *  *  بررسي رفتارهاي پرخطر
    

*  

  *          *  *  بررسي رفتارهاي پرخطر جنسي STDبررسي رفتارهاي جنسي پر خطر و درمان 
            *  *  فشارخونپديكولوزيس، گال، بينايي، شنوايي، آسم، سل،   غربالگري و ارزيابي

بررسي وضعيت مجموعه دنداني (سالم، پوسيدگي،   بررسي وضعيت دهان و دندان
  *          *  *  افتادگي دندان، التهاب لثه )

بررسي وضعيت واكسيناسيون  مطابق با دستورالعمل 
  كشوري واكسيناسيون

 ٦بررسي وضعيت ايمن سازي و واكسن هاي دريافتي تا 
  *          *  *  سالگي ١٤- ١٦سالگي و دريافت واكسن توأم 

  *            چشم، گوش، پوست و مو، تيروئيد، اسكلتي عضالني،   معاينه فيزيكي كامل



 خدمات سالمت سطح اول

٤٥
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

واده 
ت خان

سالم
قب 

مرا
اس   

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
اس   

ارشن
ن/ ك

كارئا
ه اي

 حرف
شت

بهدا
غذيه  

س ت
رشنا

كا
اسي  

انشن
س رو

رشنا
كا

  

شك
پز

  
  منابع

ادراري تناسلي، قلب، شكم، ريه.... اندازه گيري و بررسي 
ديررس و فشارخون،  بررسي روند بلوغ ( زودرس و 

مشكالت دوران بلوغ، اختالل ژنتيك و مادرزادي) و 
  بررسي وضعيت رشد موارد ارجاعي

محور مدارس مروج  ٨بررسي سالمت مدرسه در 
  سالمت

ايمني، بهداشت محيط، ورزشي، تغذيه، خدمات سالمت، 
....  *  *  *  *        

  *              در موارد مشكوك و ابتال به بيماري    درخواست آزمايش 
  *          *  *  بررسي بيماري سل  تهيه نمونه خلط 

٢  
  طبقه بندي

  تعيين افراد فاقد مشكل -
  

بسته خدمات نوجوانان(گروه   *          *  *
  سال)  ١٨تا  ٦سني 

   
 *          *  *  تعيين افراد در معرض خطر -
            *  *  تعيين افراد مشكوك به بيماري -
  *              تعيين افراد داراي مشكل -

٣  

اقدامات 
پيشگيري و 

  درماني

  تجويز مكمل هاي دارويي و درمان مورد نياز
    

تجويز مكمل هاي دارويي و درمان هاي مورد نياز  -
   براساس مجوزهاي مربوطه

آموزش و توصيه هاي الزم مندرج در بسته هاي  -
  خدمت گروه هاي هدف

  در موارد خاص واكسيناسيون -
ارائه خدمات مورد نياز براي مراجعه كننده بر اساس  -

  پس خوراند دريافتي از سطوح باالتر

*  *      

    

بسته خدمات نوجوانان(گروه   *
  سال)  ١٨تا  ٦سني 

   
٤  

  ارايه خدمات كاهش آسيب و ارايه خدمات احياء  
ارايه خدمات كاهش آسيب (اقدامات و كمك هاي اوليه 

در حوادث و مصدوميت ها، سوختگي و ساير آسيب هاي 
  محيطي) و ارايه خدمات احياء  

*  *      
    

*  
شيوه زندگي سالم، بهداشت فردي، تغذيه، آموزش   ٥

ايمنسازي، پيشگيري از بيماريها، محيط مدرسه    و 
تحرك بدني، تغذيه سالم، پيشگيري از ساير رفتارهاي 
بسته خدمات نوجوانان (گروه   *  *  *    *  *  *پرخطر (سوء مصرف مواد، استعمال مواد دخاني، رفتار 

  سال)  ١٨تا  ٦سني 



 خدمات سالمت سطح اول

٤٦
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

واده 
ت خان

سالم
قب 

مرا
اس   

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
اس   

ارشن
ن/ ك

كارئا
ه اي

 حرف
شت

بهدا
غذيه  

س ت
رشنا

كا
اسي  

انشن
س رو

رشنا
كا

  

شك
پز

  
  منابع

جنسي غير ايمن، خشونت)، بلوغ، ايمني و پيشگيري از   ....  عمومي 
سوانح و حوادث، پديكولوزيس، بيماري هاي نيازمند 

  مراقبت ويژه، ...
  بسته خود مراقبتي 

مشاوره فردي و خانوادگي مندرج در بسته هاي    مشاوره  ٦
  خدمت گروه هاي هدف/ بلوغ

تغيه، كم تحركي، سوانح و حوادث مشكالت دوران 
  بسته خدمات نوجوانان   *  *  *      *  *  بلوغ، مشاوره موردي در موارد ابتال به بيماري

  
پيگيري و   ٧

  مراقبت
مراقبت بيماران و افراد در معرض خطر، پيگيري  -

  و مبتال به بيماري نيازمند مراقبت ويژه
پيگيري موارد ارجاعي و دريافت بازخورد از    -

  سطوح پذيرنده ارجاع

پيگيري مراقبت بيماران و افراد در معرض خطر، و مبتال 
  به بيماري نيازمند مراقبت ويژه

بازخورد از  سطوح پيگيري موارد ارجاعي و دريافت   -
  پذيرنده ارجاع

*  *      *  *  *  
بسته خدمات نوجوانان(گروه 

  سال)  ١٨تا  ٦سني 
   

بسته خدمات نوجوانان(گروه   *         * *    ارجاع فوري و غير فوري  به سطوح باالتر  ارجاع  ٨
  سال)  ١٨تا  ٦سني 

٩  
ثبت  اطالعات و اقدامات انجام شده در فرم هاي  -  ثبت خدمات

  مربوطه
  ثبت نرم افزاري اطالعات -

  
فرم هاي ثبتي مرتبط با  - *         * *

 ٦خدمات سالمت گروه سني 
  سال ١٨تا 
 نرم افزار  ورود اطالعات -



 خدمات سالمت سطح اول

٤٧
 

  سال٢٩ تا١٨ سني گروه مراقبت حيطه در سالمت تيم اعضاي توسط شده ارائه خدمات شرح :١١ پيوست

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

دان/ 
كار

ناس
كارش

نواده 
ت خا

سالم
اقب 

مر
اس    

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
اس   

ارشن
ن/ ك

كارئا
ه اي

 حرف
شت

بهدا
غذيه  

س ت
رشنا

كا
  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  

  منابع

  شناسنامه سالمت دانش آموز   *          *  *    بررسي سوابق بيماري فردي و خانوادگي  -  اي ارزيابي دوره  ١
فرم هاي ارزيابي مقدماتي و پزشك 

  عمومي 
  خدمات جوان بسته

  *          *  *     بررسي عوامل و نشانه هاي خطر (شغلي، ارثي...)  -
  *          *  *     تغذيه، فعاليت فيزيكي وسيگار: بررسي شيوه زندگي -

  بسته خدمت جوانان
  پكيج هاي خود مراقبتي 

  *          *  *     بررسي سالمت باروري -
  *          *  *     بررسي وضعيت تغذيه و مكمل هاي مصرفي -
اوليه وضعيت سالمت روان، سوء مصرف مواد و الكل و  ريسك فاكتورهاي  -

  آسيب هاي اجتماعي
  *  *            

            *  *    بررسي سوابق مصرف  و حساسيت دارويي و مكمل ها -
  *                انجام غربالگري بيماري ها  -

  بسته خدمت جوانان
  *          *  *    بررسي وضعيت دهان و دندان -
  *          *  *    بررسي وضعيت واكسيناسيون   -
  *      *  *  *  *    بررسي سالمت محيط و كار -
  *          *  *    بررسي نمايه توده بدني و فشارخون -
  *          *  *     هاي فرد مراجعه كننده بررسي مشكالت و درخواست -

توصيه هاي الزم -  تعيين افراد فاقد مشكل -  طبقه بندي  ٢
  طبق بسته خدمت 

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

            *  *  تعيين افراد مشكوك به بيماري -
  *              تعيين افراد داراي مشكل -

  بسته خدمت جوانان  *    *      *  *   - براساس دستور عمل  Dمكمل ياري ويتامين  -اقدامات پيشگيري و   ٣



 خدمات سالمت سطح اول

٤٨
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

دان/ 
كار

ناس
كارش

واده 
ت خان

سالم
اقب 

مر
اس    

ارشن
ن/ ك

كاردا
حيط

ت م
هداش

ب
اس   

ارشن
ن/ ك

كارئا
ه اي

 حرف
شت

بهدا
غذيه  

س ت
رشنا

كا
  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  

  منابع

با رويكرد سال  ١٨- ٢٩اقدامات پيشگيري از مرگ ومير گروه هاي سني  -  درماني
  توانمند سازي جوانان

  بسته خدمت جوانان  *        *  *  *   -  آموزش خود مراقبتي  -  آموزش عمومي  ٤
  پكيج هاي خود مراقبتي 

 مشاوره فردي و خانوادگي مندرج در بسته هاي خدمت گروه هاي هدف -  مشاوره  ٥
 مشاوره ژنتيك -
  مشاوره هاي فرزند پروري -

غير پزشك و  -
 پزشك 

منطبق با بسته  -
  خدمت جوانان

  بسته خدمت جوانان  *  *  *    *  *  *
  پكيج هاي خود مراقبتي

  بسته خدمتي كارشناس سالمت روان
  بسته خدمت جوانان  *                 -  پيگيري و مراقبت  ٦

  پكيج هاي خود مراقبتي
ارجاع فوري و غير   ارجاع فوري و غير فوري به سطوح باالتر -  ارجاع  ٧

  فوري به سطوح باالتر
* * 

    
    

*  
  بسته خدمت جوانان

مجموعه آموزشي تغذيه براي تيم 
  سالمت

  
  
  
  
  
  



 خدمات سالمت سطح اول

٤٩
 

 سال ٥٩ تا٣٠ سني گروه مراقبت حيطه در سالمت تيم اعضاي توسط شده ارائه خدمات شرح :١٢ پيوست

هورز  شرح خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

ناس
كارش

دان/ 
كار

واده 
ت خان

سالم
اقب 

مر
   

غذيه
س ت

رشنا
كا

  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  

  منابع

 :تغذيه بررسي   ارزيابي دوره اي   ١
 راهنماي اجرايي خدمات سبا و سما -        * *  عادات غذايي  بررسي  

  راهنماي باليني خدمات سبا و سما-
مجموعه دستورالعملهاي كشوري و  -

  متون آموزشي دفتر بهبود تغذيه جامعه
  فعاليت فيزيكي ميانساالنراهنماي  -
دستورالعملهاي كشوري و متون  -

آمورزشي اداره دخانيات مركز سالمت 
  محيط و كار

دستورالعمل كشوري واكسيناسيون مركز 
  مديريت بيماريهاي واگير

دستوالعمل غربالگري سوئ مصرف مواد و 
  الكل

 بررسي فعاليت جسماني:  
  مدت، شدت و دفعات )فعاليت در حين كار، ورزشفعاليت خانگي، پياده روي، (بررسي نوع ،

  در هفته فعاليت جسماني 
* *  

      

 بررسي مصرف دخانيات:  
 هفتگي و / بررسي مصرف الكل و مواد مخدر و در صورت مصرف، نوع، دفعات استعمال روزانه

  :طول مدت مصرف
* *  

      

        * *  ......بررسي سابقه  ايمنسازي و
       *    : كنوني مراجعه كننده از نظر سالمت باروريبررسي  عالئم 

راهنماي اجرايي و باليني خدمات 
  سبا و سما 

 ي سالمت باروري در معاينات بررسي نشانه ها:  
  سال در صورت آمادگي  ٣٠ – ٥٩انجام معاينه ژنيكولوژي در زنان متاهل يا دور از همسر

  مراجعه كننده 
  سال از نظز ٣٠ – ٥٩معاينه پستان در زنان مراجعه كننده:  

_  * 
      

  بررسي يا در خواست پاراكلينك سالمت باروري  _  *       
  سال از نظر سوابق بيماري و عوامل خطر در فرد و  ٣٠ -٥٩بررسي سالمت عمومي مراجعين        *  



 خدمات سالمت سطح اول

٥٠
 

هورز  شرح خدمت  نوع خدمت  رديف
ب

  

ناس
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دان/ 
كار

واده 
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اقب 

مر
   

غذيه
س ت

رشنا
كا

  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  

  منابع

  :بستگان وي
  سال از نظر  شرح حال و عالئم كنوني مراجعه  ٣٠ -٥٩بررسي سالمت عمومي مراجعين

  :كننده
  سال از نظر  نشانه هاي  ٣٠ - ٥٩انجام معاينات براي بررسي سالمت عمومي  مردان و زنان

بيماري (الزم است كه حتما ارزيابي نشانه هاي اختالالت روانشناختي و سوءم مصرف مواد و 
  الكل را هم شامل گردد.)

    

    

*  

  اندازه گيري فشار خون  -  معاينه  
بررسي وضعيت ظاهري رواني از نظر وضعيت پوشش، وجود عالئم اضطرابي، روحيه ، نوع  -

  تكلم  و بررسي وضعيت سالمت رواني و سوء مصرف مواد و الكل
بررسي وضعيت ظاهري جسمي از نظر وجود معلوليت، دفورميتي ها، فقدان عضو، رنگ  -

  ........پوست و 
  ب از نظر وجود صداهاي غير طبيعيمعاينه قل -
  معاينه ريه از نظر وجود صداهاي غير طبيعي -
در صورت نكته مثبت ... معاينه مفاصل و استخوان ها از نظر درد، محدوديت حركت، تورم و -

  در تاريخچه و شرح حال 
 معاينه تيروئيد از نظر  اندازه، وجود كيست يا  ندول يا  توده -
  بررسي غدد لنفاوي از نظر لنفاد نو پاتي  -
 و وجود توده احتمالي...  معاينه شكم از نظراندازه كبد و طحال و  -
  سال ٣٠ -٥٩بررسي پاراكلينيك سالمت عمومي مراجعين :  

كننده در  مشاهده آزمايشات مراجعه كننده تا حداكثر تاريخ سه سال پيش در صورتي كه مراجعه
  كنون مشكل جديد سالمتي نداشته باشدفاصله آزمايش فوق تا 

    

    

*    

  :از نظر طبقه بندي  ٢
تعيين افراد فاقد مشكل يا داراي -

  راهنماي اجرايي خدمات سبا و سما        * *  تن سنجي
        *  *  شيوه زندگي  راهنماي باليني خدمات سبا و سما-



 خدمات سالمت سطح اول

٥١
 

هورز  شرح خدمت  نوع خدمت  رديف
ب
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شك  
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  منابع

  وضعيت طبيعي/سالم/مطلوب
تعيين افراد در معرض خطر -

  بيماري 
تعيين افراد مشكوك به بيماري يا -

  مشكوك به وجود مشكل
تعيين افراد داراي مشكل يا -

بيماري يا وضعيت غير طبيعي 
    /نامطلوب

مجموعه دستورالعملهاي كشوري  -        *    سرطانها ي زنان
  بيماريهاي غيرواگير و بيماريهاي واگير

مجموعه دستورالعملهاي كشوري  -
  سالمت روان و سوء مصرف مواد

        *    بيماريهاي مزمن زمينه اي غير واگير(ديابت، فشار خون باال، ديس ليپيدمي)
  *          بيماري قلبي عروقي

  *          بيماري بيماري روانپزشكي و سوء مصرف مواد و الكل
  *         بيماري موسكولو اسكلتال

  *         سرطانها
        *   تناسليمشكالت و بيماريهاي دستگاه باروري و 

  *         بيماريهاي شغلي
  *         گوارشي،نورولوژيك،بينايي، شنوايي، دهان و دندان، عفوني مزمن و .......... فرد)ساير بيماريها (

  تعيين واكسن هاي مورد نياز مراجعه كننده  اقدامات درماني و پيشگيري  ٣
 انجام واكسيناسيون در موارد مورد نياز  -
  براساس دستور عمل  Dمكمل ياري ويتامين  -

*  * 
    

  
  راهنماي اجرايي خدمات سبا و سما -
  راهنماي باليني خدمات سبا و سما -
مجموعه دستورالعملهاي كشوري  -

بيماريهاي غير واگير و بيماريهاي 
  واگير

مجموعه دستورالعملهاي كشوري  -
  سالمت روان و سوء مصرف مواد

       * *  نياز براي مراجعه كننده بر اساس پس خوراند دريافتي از سطوح باالترارائه خدمات مورد 
براي همه زنان و مردان در  LDL ،HDL، كلسترول، تري گليسريد، Hb/Hct ،FBSدرخواست آزمايشات 

صورتي كه آزمايشات قبلي از نظر فاصله زماني بيش از سه سال قبل انجام شده باشند يا در فاصله آزمايش 
قبلي تا كنون ابتال به بيماري يا  عالئم جديد اتفاق افتاده باشد و بدين ترتيب  آزمايش قبلي  قابل استناد 

  در صورت لزوم بر اساس پروتكل كشوري  اي زنان بر نباشند ، پاپ اسمير و مامو گرافي
  ثبت نتايج آزمايشات در فرم ارزيابي دوره اي سالمت و تعيين وضعيت طبيعي يا غير طبيعي بودن نتايج 

درخواست آزمايش تكميلي يا ساير اقدامات پاراكلينيك  در صورت لزوم با توجه به سن مراجعه كننده ، 
  اينات  تاريخچه، شرح حال و نتايج مع

    

    

*  

         * *    آموزش عمومي  
  راهنماي اجرايي خدمات سبا و سما   * * * * معرفي هر يك از خدمات و اهميت انجام آن براي گيرنده خدمت  آموزش و مشاوره فردي  ٥



 خدمات سالمت سطح اول

٥٢
 

هورز  شرح خدمت  نوع خدمت  رديف
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ناس
وانش
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شك  

پز
  

  منابع

 ارائه بازخورد الزم به مراجعه كننده حين انجام بررسي در خصوص  نتايج بررسيها 
 مشاورهتشويق مراجعه كننده براي موارد مطلوب شيوه زندگي با اتكا به اصول 

  آموزش در خصوص چگونگي اصالح و بهبود  شيوه زندگي براي مراجعه كننده  
تعيين وضعيت فرد از : شامل SOCمشاوره درخصوص رفع موارد نامطلوب شيوه زندگي  با استفاده از روش 

ي ، مداخله آموزشي و رفتار)پيش تفكر، تفكر، آمادگي، عمل و نگهداري(نظر هر يك از مراحل روش مذكور 
براي ارتقاي فرد از هر مرحله به مرحله باالتر و در نهايت اقدام براي اصالح رفتار تغذيه اي نامطلوب، حفظ 

  رفتار صحيح
 ارايه توصيه ها و آموزش هاي مندرج در بسته هاي خدمت گروه هدف

  آموزش مراجعه كننده در زمينه پيشگيري و خود مراقبتي و مصرف صحيح دارو و عوارض دارويي

بسته خدمتي كارشناس سالمت 
  روان

 تعيين تاريخ پيگيري و مراجعه بعدي براساس جدول تواتر زماني خدمات سالمت ميانساالن  مراقبت ممتد  ٦
دوره خطر (اجراي دستورات دارويي و غير دارويي، نتايج آزمايشات  پيگيري مراقبت بيماران و افراد در معرض

 اي، انجام واكسيناسيون و ...)
  پيگيري وضعيت دريافت خدمت بصورت تلفني يا روش هاي ديگر

  پيگيري موارد ارجاع و دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع
  پيگيري مداخالت ارتفاء سالمت و نتايج پايش خدمات

 در خصوص بيمار بر اساس باز خورد ارجاع ٢اجراي دستورات سطح 

* * 

    

* 

  راهنماي اجرايي خدمات سبا و سما
  راهنماي باليني خدمات سبا و سما-
مجموعه دستورالعملهاي كشوري  -

بيماريهاي غير واگير و بيماريهاي 
  واگير

مجموعه دستورالعملهاي كشوري -- 
سالمت روان (بسته خدمتي كارشناس 

  سالمت روان) 
مجموعه آموزشي تغذيه براي تيم 

  سالمت
  مراجعه كننده به سطح باالتر درصورت لزوم بر اساس راهنماي اجرايي و بالينيارجاع   ارجاع  ٧

 * * *      بررسي موارد ارجاع شده از طرف ساير اعضاي تيم سالمت و ارائه بازخورد به آنان



 خدمات سالمت سطح اول

٥٣
 

  باالتر و سال ٦٠ سني گروه مراقبت حيطه در سالمت تيم اعضاي توسط شده ارائه خدمات شرح :١٣ پيوست

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  خدمتنوع   رديف
ب

  

ناس
كارش

دان/ 
كار

نواده 
ت خا

سالم
اقب 

مر
   

غذيه
س ت

رشنا
كا

  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  

  منابع

  ارزيابي دوره اي  ١
  

راهنماي آموزشي مراقبت   *      *  *  اخذ شرح حال   بررسي سوابق بيماري فردي و خانوادگي  -
هاي ادغام يافته و جامع 
سالمندي (ويژه پزشك و 

  غيرپزشك)
بررسي عوامل و نشانه هاي خطر (شغلي،  -

  ارثي ...) 
سل  ،ديابت ،بررسي عوامل و نشانه هاي خطر شامل بيماريهاي قلبي

  *      *  *  پوكي استخوان، سقوط و عدم تعادل ،فشارخون ،ريوي
  بررسي از نظر وضعيت تغذيه اي   بررسي شيوه زندگي سالم  -

*  *  
    

*  
جلد اول راهنماي بهبود 

شيوه زندگي سالم در 
  تغذيه  –دوران سالمندي 

ارزيابي الگوي غذايي از نظر ريسك فاكتورهاي تغذيه اي بيماري هاي   بررسي وضعيت تغذيه  -
  *      *  *  غيرواگير

راهنماي آموزشي 
مراقبتهاي ادغام يافته و 

جامع سالمندي (ويژه 
  پزشك وغيرپزشك)

  *      *  *  بررسي از نظر افسردگي و اختالل خواب   بررسي وضعيت سالمت روان  -
عدم توانايي خواندن و نوشتن در سالمند باسواد و يا سوزن نخ كردن در   بررسي وضعيت بينايي و شنوايي -

  سالمند بي سواد
  نشنيدن پچ پچ يا پاسخ نادرست به آن

*  *  
    

  
  *          وجود جرم در گوش خارجي  بررسي وضعيت بينايي و شنوايي -
  *      *  *    بررسي سوابق مصرف دارويي و مكمل ها -
        *  *  بررسي از نظر بي دنداني و دندان مصنوعي و ارجاع به واحد مربوطه   بررسي وضعيت دهان و دندان -
  *      *  *  بررسي از نظر وضعيت واكسيناسيون آنفوالنزا  بررسي وضعيت واكسيناسيون   -
  *      *  *  بررسي از نظر مخاطرات سقوط و عدم تعادل   ارزيابي آمادگي خانوار در برابر مخاطرات -
        *  *  راهنماي ترك سيگار   (استعمال دخانيات) بررسي رفتارهاي پر خطر -



 خدمات سالمت سطح اول

٥٤
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  خدمتنوع   رديف
ب

  

ناس
كارش

دان/ 
كار

واده 
ت خان

سالم
اقب 

مر
   

غذيه
س ت

رشنا
كا

  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  

  منابع

 -آزمون به ذهن سپاري و يادآوري كلمات -
انجام تست استرس به منظور ارزيابي بي   -

  اختياري ادراري 
  سالمند از نظر دمانس و بي اختياري ادراربررسي 

*  *  
    

  
  *          بررسي سالمند از نظر دمانس  آزمون كشيدن ساعت -
بررسي مشكالت و درخواست هاي فرد  -

  مراجعه كننده (خدمات پاراكلينيك و ... )
        *  * اسمير و كشت خلط -

بررسي مشكالت و درخواست هاي فرد  -
  پاراكلينيك و ... )مراجعه كننده (خدمات 

- CXR , U/A  پروفايل چربي در ديابت و آنزيمهاي كبدي– BUN 
– CR –  دانسيتومتري استخوان–           *  

راهنماي آموزشي   *      *  *    تعيين افراد فاقد مشكل -  طبقه بندي  ٢
مراقبتهاي ادغام يافته و 

جامع سالمندي (ويژه 
  پزشك وغيرپزشك)

  *      *  *    تعيين افراد در معرض خطر -
  *      *  *    تعيين افراد داراي مشكل -

اقدامات پيشگيري و   ٣
  درماني

  ٢٢دادن مولتي ويتامين به سالمندان با نمايه توده بدني كمتر از    مكمل دارويي -
*  *  

    
  

 راهنماي آموزشي
مراقبتهاي ادغام يافته و 

 غير جامع سالمندي (ويژه
  )پزشك

هاي تجويز مكمل هاي دارويي و درمان  -
  مورد نياز براساس مجوزهاي مربوطه

  
    

    
*  

راهنماي آموزشي 
مراقبتهاي ادغام يافته و 

جامع سالمندي (ويژه 
  پزشك)

  ارائه آموزشهاي الزم در ارتباط با سقوط و عدم تعادل -  ارائه خدمات كاهش آسيب -
*  *  

  
*  *  

راهنماي آموزشي مراقبت 
هاي ادغام يافته و جامع 
سالمندي (ويژه پزشك 

وغيرپزشك) مبحث سقوط 



 خدمات سالمت سطح اول
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هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  خدمتنوع   رديف
ب
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اقب 
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وانش
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پز
  

  منابع

  و عدم تعادل 
بسته خدمتي كارشناس 

  سالمت روان
  واكسيناسيون آنفوالنزا  -  واكسيناسيون در موارد خاص -

    
    

*  
راهنماي آموزشي 

مراقبتهاي ادغام يافته و 
جامع سالمندي (ويژه 
-پزشك وغيرپزشك) 
  مبحث ايمن سازي 

ارائه خدمات مورد نياز براي مراجعه كننده بر  -
  اساس پس خوراند دريافتي از سطوح باالتر

  *  *      *   ----------  
ارايه توصيه ها و آموزش هاي مندرج در  -  آموزش عمومي  ٤

  گروه هدفبسته خدمت 
راهنماي آموزشي  - -  *      *  * بر حسب نياز 

مراقبتهاي ادغام يافته و 
جامع سالمندي (ويژه 
  پزشك و غيرپزشك) 

جلد اول راهنماي بهبود  -
شيوه زندگي سالم در 

  )تغذيه(دوران سالمندي 
بسته خدمتي كارشناس   -

 سالمت روان

آموزش در زمينه شيوه زندگي سالم، آمادگي  -
برابر مخاطرات و كاهش عوامل خانوار در 

خطر بيماري ها (تغذيه نامناسب ،كم 
تحركي، چاقي، مصرف دخانيات، رفتارهاي 

  پرخطر و ...)

 بر حسب نياز 
*  *  * *   

آموزش بيماران و خانواده ايشان در زمينه  -
پيشگيري و خود مراقبتي و مصرف صحيح 

  دارو و عوارض دارويي
  بر حسب نياز -

*  *  
    

*  
فرهنگ سازي، انگ زدايي و اصالح باورهاي  -

  نادرست اجتماعي
  *      *  *  بر حسب نياز -

مشاوره فردي و خانوادگي مندرج در بسته  -
  هاي خدمت گروه هاي هدف

  *      *  *  بر حسب مورد 



 خدمات سالمت سطح اول

٥٦
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  خدمتنوع   رديف
ب

  

ناس
كارش

دان/ 
كار

واده 
ت خان

سالم
اقب 

مر
   

غذيه
س ت

رشنا
كا

  

ناس
وانش

ر
شك  

پز
  

  منابع

آموزش در زمينه ارتقاء سطح سواد سالمت  -    
روان و ارتقاء دانش و اصالح نگرش در زمينه 

پيشگيري از آسيب هاي سوء مصرف مواد و 
  اجتماعي

  بر حسب مورد
*  *  *  *  *  

 

 انجام مراقبت هاي ويژه -  مشاوره  ٥
  مشاوره هاي روانشناختي  -

  تمام سالمندان در معرض ابتال به بيماري  -
*  *  

  
*  *  

راهنماي آموزشي مراقبتهاي 
ادغام يافته و جامع سالمندي 

  (ويژه پزشك و غيرپزشك)
بسته خدمتي كارشناس 

 روانسالمت 
 پيگيري مراقبت بيماران و افراد در معرض -  پيگيري و مراقبت  ٦

خطر (اجراي دستورات دارويي و غير دارويي، 
نتايج آزمايشات دوره اي، انجام واكسيناسيون 

  و ...)

  بر حسب مورد  -
*  *  

    
*  

راهنماي آموزشي 
مراقبتهاي ادغام يافته و 

جامع سالمندي (ويژه 
 پزشك وغيرپزشك)

وضعيت دريافت خدمت بصورت پيگيري  -
  تلفني يا روش هاي ديگر

دستورالعمل فرم پيگيري         *  * بر حسب مورد 
 سالمند 

پيگيري موارد ارجاع و دريافت بازخورد از  - 
  سطوح پذيرنده ارجاع

  *      *  * بر حسب مورد 
  ---------   ثبت اقدامات در فرم هاي پرونده خانوار -  ارجاع  ٧

*  *  

    

*  

راهنماي آموزشي 
مراقبتهاي ادغام يافته و 

جامع سالمندي (ويژه 
 -پزشك و غيرپزشك)

  فرمهاي ارجاع 
مجموعه آموزشي تغذيه 

  براي تيم سالمت



 خدمات سالمت سطح اول

٥٧
 

  زايمان از پس تا بارداري از پيش مراقبت حيطه در سالمت تيم اعضاي توسط شده ارائه خدمات شرح :١٤ پيوست
مراقب كاردان/ كارشناس   زير مجموعه خدمت  عنوان خدمت  رديف

  خانواده/ بهورز سالمت
  پزشك/

  آدرس پروتكل  ماما

  

مراقبت پيش از بارداري
  

  مصاحبه و تشكيل پرونده 
، بيماري و ناهنجاري، اختالالت سابقه بارداري و زايمان قبليبررسي مشخصات فردي و خانوادگي و 

  بسته خدمتي كارشناس سالمت روان  )ويژه پزشك و ماما(كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران ٣و٢و ١الف   *    الكل، رژيم غذايي خاص/ همسرآزاري، رفتارهاي پر خطر، اعتياد، مصرف سيگار / رواني
  )مشخص شده است ترجيحاٌ توسط ماما يا پزشك عمومي زن انجام مي شودمعاينه باليني و ارجاع در صورت نياز (معايته توسط پزشك عمومي و مواردي كه با * 

گيري قد و وزن، تعيين نمايه توده بدني، عالئم حياتي، معاينه فيزيكي، دهان و دندان، واژن و  اندازه
  *لگن

  كارشناس سالمت روانبسته خدمتي   )ويژه پزشك و ماما(كتاب مراقبت هاي ادغامِ يافته سالمت مادران ٣و٢و  ١الف   *  
  تكميلي يا بررسي آزمايشهادرخواست 

TSH,CBC, BG, Rh, FBS, U/A, U/C, HBsAg( پاپ اسمير و تيتر آنتي بادي ضد ،
  )ويژه پزشك و ماما(كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران ٤الف   *    (در رفتار پر خطر) VDRLو HIVسرخجه (در صورت نياز)، 

  ، تجويز مكملها و ايمن سازيو مشاوره آموزش
مواد  و الكل، مصرف مكمل هاي دارويي، عدم / تغذيهن، جنسي، دهان و دندان،  روا ،بهداشت فردي

ويژه (كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران ح (راهنما)و  ١الف   *    سالمت روان) كارشناسفرزند پروري ( ،باردار شدن قطع روش پيشگيري از بارداري و زمان مناسب
  )پزشك و ماما

  *    توأم و سرخجه  واكسنتزريق   )ويژه پزشك و ماما(كتاب مراقبت هاي ادغامِ يافته سالمت مادران ٦و ح  ١الف   *    تجويز اسيد فوليك 
  

مراقبت بارداري
  

  شامل پروندهمصاحبه و تشكيل يا بررسي 
 فعلي و قبلي، تعيين سن بارداري، بيماري و ناهنجاري، پرونده و آشنايي با وضعيت بارداريبررسي 

خطر، اعتياد، مصرف سيگار و الكل، آخرين روش  همسرآزاري، رفتارهاي پر/ رواني اختالالت
، مصرف مكملها و گروههاي غذايي، تروما، شايع و عالئم خطر هاي شكايتپيشگيري از بارداري، 

   چاقي و الگوي غذايي از نظر ريسك فاكتورهاي تغذيه اي بيماري هاي غيرواگير ن واضافه وز
كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت  ١٩تا  ١، پ  ٣و  ٢و  ١ب    *  *

  )ويژه كاردان، كارشناس( ٣و  ٢و  ١و الف  ) ويژه پزشك و ماما(مادران
  معاينه باليني و ارجاع در صورت نياز

گيري قد و وزن، تعيين نمايه توده بدني، ترسيم منحني وزن گيري، عالئم حياتي، معاينه اندازه 
كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت  ١٩تا  ١، پ  ٣و  ٢و  ١ب    *   *  فيزيكي، دهان و دندان، بررسي ارتفاع رحم، شنيدن صداي قلب جنين، حركت جنين

  )ويژه كاردان، كارشناس( ٣ و ٢و  ١و الف  ) ويژه پزشك و ماما(مادران



 خدمات سالمت سطح اول

٥٨
 

مراقب كاردان/ كارشناس   زير مجموعه خدمت  عنوان خدمت  رديف
  خانواده/ بهورز سالمت

  پزشك/
  آدرس پروتكل  ماما

  ، تفسير  و بررسي هاي تكميلي آزمايشدرخواست 
CBC, BG, Rh, FBS, U/A,  U/C, ،BUN,Cr, HBsAg HIV وVDRL نوبت اول  و دوم

هاي ادغام ِيافته سالمت كتاب مراقبت  ١٥و پ  ٣و  ٢و  ١ب   *    OGTT، پيشنهاد و درخواست غربالگري ناهنجاري جنين، سونوگرافي، كومبس غير مستقيم
  )ويژه كاردان، كارشناس( ٣و  ٢و  ١و الف  ) ويژه پزشك و ماما(مادران

  ، تجويز مكملها و ايمن سازيآموزش و مشاوره
 عدم مخدر، مواد و دارو مصرف عدم دندان، و دهان بهداشت جنسي، و روان و فردي بهداشت
 عالئم شايع، شكايت دارويي، هاي مكمل و تغذيه الكل، مصرف عدم دخانيات، و سيگار كشيدن

 طبيعي، زايمان فوايد مناسب، يگذار فاصله و نوزاد يردهيش و سالم يبارور مشاوره خطر،
، فرزند زايمان براي آمادگي هاي كالس به مادر معرفي نوزاد، خطر عالئم نوزاد، از مراقبت

  پروري (كارشناس سالمت روان)
*  *  

كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت  )راهنما(ح و  ٣و  ٢و  ١ب  
ويژه كاردان،  )راهنما(و ت  ٣تا الف ١و الف) ويژه پزشك و ماما(مادران

  كارشناس
  بسته خدمتي كارشناس سالمت روان

ويژه (كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران ٦و ح  ٣و  ٢و  ١ ب  *  *  تجويز اسيد فوليك ، آهن و مولتي ويتامين
  )ويژه كاردان، كارشناس( ٣و  ٢و  ١و الف  ) پزشك و ماما

  راهنماي كشوري ايمنسازي  *  *  متزريق واكسن  توأ
  )ويژه پزشك و ماما(كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران ٣ب  *    تجويز و تزريق رگام 

  

مراقبت پس از زايمان
  

  مصاحبه و تشكيل يا بررسي پرونده
 ؤال در مورد ترشحات مهبلي وبررسي پرونده و آشنايي با وضعيت مادر و وضعيت زايمان، س

سوء  ،شايع در دوره بعد از زايمان رواني اختالالت و اجابت مزاج، تناسلي - مشكالت ادراري خونريزي،
، همسرآزاري، درد، ت شايعيشكا سرگيجه، بيماري زمينه اي،وضعيت شيردهي،مصرف مواد و الكل،

  صرف مكمل هاي داروييم
ويژه (كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران  ٨تا  ١و  چ ٢و  ١  ج  *  *

  )ويژه كاردان، كارشناس( و پ  ٢و  ١  و ب) پزشك و ماما
  معاينه باليني و ارجاع در صورت نياز

ويژه (كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران  ٨تا ١و  چ ٢و  ١  ج  *   *  ، حال عمومي حياتيكنترل عالئم بخيه ها،  ، اندامها، محل )رحم(شكم ، ها معاينه چشم، پستان
  )ويژه كاردان، كارشناس( ٢و  ١و ب  ) پزشك و ماما

  و بررسي هاي تكميلي آزمايشدرخواست 
و ) ويژه پزشك و ماما(يافته سالمت مادرانكتاب مراقبت هاي ادغام ِ ٢  ج *  *  در مراقبت سوم OGTT  ،FBSدرخواست پاپ اسمير و

  )ويژه كاردان، كارشناس) (راهنما(ت 
  ، تجويز مكملها و ايمن سازيآموزش و مشاوره



 خدمات سالمت سطح اول

٥٩
 

مراقب كاردان/ كارشناس   زير مجموعه خدمت  عنوان خدمت  رديف
  خانواده/ بهورز سالمت

  پزشك/
  آدرس پروتكل  ماما

شكايت شايع، ، و مكمل هاي دارويي تغذيهبهداشت فردي، روان و جنسي، بهداشت دهان و دندان، 
مراقبت از نوزاد، ، مادر و نوزادزمان مناسب بارداري بعدي ، عالئم خطرو مشكالت آن نحوه شيردهي

  مراجعه براي انجام پاپ اسمير، فرزند پروري (كارشناس سالمت روان)
*  *  

كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت   )راهنما(ح و  ٢و  ١ج 
  )ويژه كاردان، كارشناس(و پ ) ويژه پزشك و ماما(مادران

  روانبسته خدمتي كارشناس سالمت 
ويژه پزشك و (كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران ٦و ح  ١  ج  *  *  ماه پس از زايمان ٣تا  مولتي ويتامين وآهن 

  )ويژه كاردان، كارشناس( ١  و ب) ماما
مراقبت هاي معمول زايمان و بالفاصله پس از   

زايمان  تا 
٦ 

ساعت
  

   مصاحبه و تشكيل يا بررسي پرونده
  )ويژه پزشك و ماما(كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران١٣و ث  ١ت  *    گرفتن شرح حال، ارزيابي اوليه، بررسي سوابق بارداري و زايمان قبلي و فعلي، سوابق بيماري

  معاينه باليني و ارجاع در صورت نياز
رحمي، وضعيت ظاهري ناحيه  عالئم حياتي، مانور لئوپولد، صداي قلب جنين، كنترل انقباضات

  تناسلي، معاينه واژينال
  )ويژه پزشك و ماما(كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادران١٣و ث  ١ت  *  

  مراقبت هاي زايمان
ساعت اول پس  ٦انجام مراقبت هاي مرحله اول تا چهارم زايمان ، مراقبت هاي نوزاد، مراقبت هاي 

كتاب مراقبت هاي ادغام ِيافته  ٥تا خ  ١و خ  ١٣و ث  ٤تا ت  ٢ت *    تجويز دارو هاي الزم از زايمان مادر و نوزاد،
  )ويژه پزشك و ماما(سالمت مادران

  آموزش و مشاوره
بهداشت فردي، روان، عالئم خطر مادر و نوزاد، شيردهي، مشاوره باروري سالم، زمان مالقات بعدي، 

ويژه (تاب مراقبت هاي ادغام ِيافته سالمت مادرانك ١و د ١٣و ث  ٤ت  *    مراقبت نوزاد
  )پزشك و ماما

  



 خدمات سالمت سطح اول

٦٠
 

  ) سال ١٠- ٤٩ شرايط واجد زنان ( سالم باروري مراقبت حيطه در سالمت تيم اعضاي توسط شده ارائه خدمات شرح : ١٥ پيوست

ديف
ر

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  
ب

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

واده
ت خان

سالم
قب 

مرا
  

شك
پز

  

  منابع

بررسي زن واجد شرايط از نظر    گرفتن شرح حال  ١
  سالمت باروري

  و فرزند آوري: تعيين تاريخچه باروري
فاقد موارد فرد "(با توجه به تعاريف مطرح شده براي گروه هدف انجام مشاوره باروري سالم فرزند آوريالف: 

  منع بارداري
  هاي تنظيم خانوادهدستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت   *  *  *

  كتاب مشاوره تنظيم خانواده
فلوچارت و متن توجيهي نحوه ارائه خدمت در مراجعين براي بار -

  *  *  *  تعيين وضعيت سالمت مادر  اول(پس از تغيير رويكردها)

آموزش/ مشاوره   ٢
  و ارائه خدمت

آموزش و مشاوره براي فرزند 
  آوري

  كتاب مشاوره تنظيم خانواد ه-  *  *  *  بي فرزند  انجام  مشاوره فرزند آوري در زوجين
فلوچارت و متن توجيهي نحوه ارائه خدمت در مراجعين براي بار -

  اول(پس از تغيير رويكردها)
 كتاب سن و ناباروري-

  *  *  *  انجام  مشاوره فرزند آوري در زوجين تك فرزند
و كمتر از سه فرزند   ماه مي باشد ٣٦تا  ٢٤فرزند آنها انجام مشاوره فرزند آوري براي زوجيني كه سن آخرين 

  *  *  *  داشته باشند

  ثبت و گزارش دهي  مستند سازي  ٣
ثبت، جمع بندي، تجزيه و تحليل آمار، تهيه و ارسال گزارش و پس خوراند دوره اي و ارسال به سطوح باالتر و 

  هاي تنظيم خانوادهدستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت   *  *  * پايين تر
  *  *  *  مستندسازي اقدامات انجام شده "تنظيم خانواده"دفتر مراقبت ممتد باروري سالم

 ادامه خدمت بر اساس بسته هاي مربوطه  *  *  *  ارجاع زوجين براي انجام مراقبت هاي قبل از بارداري در صورت تصميم به فرزند آوري    ارجاع  ٤

واجد شرايط از نظر  بررسي زن   گرفتن شرح حال  ١
  سالمت باروري

  و فرزند آوري: تعيين تاريخچه باروري
  دستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت هاي تنظيم خانواده  *  *  *  بررسي فرد در صورت  ضرورت فاصله گذاري وتقاضاي وي براساس :ب: 

  *  *  *  تعيين وضعيت سالمت مادر  
كنترانديكاسيون مطلق ونسبي متناسب با روش انتخابي و تصميم گيري متناسب با دستورالعمل  تعيين موارد -

  :شامل
 قرص ها و آمپولهاي تركيبي 
 آمپولهاي سه ماهه 

*  *  *  
  دستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت هاي تنظيم خانواده

  دستورالعمل روشهاي پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي ايران
تشخيص موارد خاص نيازمند ارجاع به متخصص امر ** بديهي است 

  .مي باشد



 خدمات سالمت سطح اول
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ديف
ر

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  
ب

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

نواده
ت خا

سالم
قب 

مرا
  

شك
پز

  

  منابع

 (الينسترنول)قرص شيردهي 
 روش اورژانس پيشگيري از بارداري 
 DMPA 
 IUD 
 كاندوم 
  مربوطهبررسي شرايط متقاضي روش هاي جراحي و ارجاع براي كميته  

در صورت وجود هريك از موارد كنترانديكاسيون مطلق يا نسبي مطابق با دستورالعمل ارائه خدمت اقدام الزم 
  صورت مي گيرد

  

طبقه بندي   ٢
  معاينه باليني

طبقه بندي معاينه باليني و 
ارجاع در صورت نياز (معايته 

توسط پزشك عمومي و 
مواردي كه با * مشخص 

شده است ترجيحاٌ توسط ماما 
يا پزشك عمومي زن انجام 

  )شود مي

بر حسب روش فاصله گذاري انتخابي اندازه گيري قدو وزن، تعيين نمايه توده بدني، فشار خون، بررسي زردي 
  *، بررسي دوره اي اي يو دي و مشاهده نخ آن *،معاينه لگن *پوست و چشم، معاينه پستان 

*  
  

*  
  

*  
  

دستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت هاي تنظيم خانواده 
  وشهاي پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي ايراندستورالعمل ر

بررسي   ٣
  پاراكلينيك

يا  ها زمايشدرخواست آ
در شروع يا  ي تكميليبررس

روش  صورت تداوم استفاده از
پيشگيري از بارداري پرخطر/ 

  برنامه ريزي نشده

در متقاضيان مصرف قرص يا امپول تركيبي در اولين  قند، چربي و ليپو پروتيين بررسي از نظر تري گليسريد،
  *  *    مراجعه

  دستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت هاي تنظيم خانواده
  دستورالعمل روشهاي پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي ايران

  

  *  *    در متقاضي مصرف آمپول سه ماهه  LDLدرخواست آزمايش
  *  *  * پستان در استفاده كنندگان از آمپول و قرصهاي تركيبيبررسي و معاينه 

  *  *   بررسي از نظر زردي در استفاده كنندگان از آمپول و قرصهاي تركيبي
  *  *  * بررسي از نظر فشارخون در شروع استفاده ازروشهاي هورموني

  *  *   در خواست هموگلوبين قبل از گذاشتن آيودي يا انجام توبكتومي
  *  *   بررسي و انجام پاپ اسمير مطابق با اخرين دستورالعمل اداره ميانساالن



 خدمات سالمت سطح اول
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ديف
ر

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  
ب

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

نواده
ت خا

سالم
قب 

مرا
  

شك
پز

  

  منابع

، مشاوره و مراقبت در آموزش
خصوص استفاد از روش 

فاصله گذاري و عوارض و 
  شكايات

        انجام مراحل مشاوره عمومي و اختصاصي مناسب با هر روش

  كتاب مشاوره تنظيم خانواد ه-
  دستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت هاي تنظيم خانواده -

  فيليپ چارت ارائه خدمات باروري سالم-
 دستورالعمل روشهاي پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي ايران-
 

  *  *  *  آموزش نحوه صحيح استفاده از روش
  *  *  *  گيري نهايي(متناسب با روش )ارائه خدمت مورد درخواست متقاضي  پس از بررسي و تصميم 

  *  *  *  آموزش عوارض شايع و چگونگي برخورد با آنها
  *  *  *  آموزش عوارض نادر و چگونگي برخورد با آنها

  *  *  *  آموزش هشدار ها  و چگونگي برخورد با آنها
  *  *  *  انجام مراقبت هاي الزم متناسب با هر روش در مراجعات بعدي

در مراجعات پيگيري ضمن پرسش از موارد آموزش داده شده رضايتمندي از روش "آموزش مراجعه هاي پيگيري
  *  *  * "نيز پرسيده ميشود

  ثبت و گزارش دهي  مستند سازي  ٥

  *  *  *  و دفتر دارويي ثبت اقدامات در فرم هاي پرونده خانوار

  خانواده دستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت هاي تنظيم
 كتاب  امنيت كنتراسپتيوها

  *  *  *  ثبت اطالعات نرم افزاري مرتبط
ثبت، جمع بندي، تجزيه و تحليل آمار، تهيه و ارسال گزارش و پس خوراند دوره اي و ارسال به سطوح باالتر و 

  *  *  *  پايين تر
  *  *  *  پوششتهيه گزارش برنامه عملياتي با همكاري پايگاه هاي/ مراكز تحت 

  *  *  * گزارش موارد شكايت و عوارض دارويي، مواد بيولوژيك و اقالم بهداشتي
  *  *  *  مستندسازي اقدامات انجام شده
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ديف
ر

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  نوع خدمت  
ب

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

نواده
ت خا

سالم
قب 

مرا
  

شك
پز

  

  منابع

  ارجاع  ٦
بررسي و ارجاع مواردي كه 

نياز به بررسي در سطوح باالتر 
دارند و دريافت بازخورد از 

  سطوح پذيرنده ارجاع

 دستورالعمل موجود به سطح باالتر در هريك از مواردذيلارجاع بر اساس 
 بروز عوارض -
 بروز شكايات -
 بروز هشدارها -
 سايرموارد نياز به بررسي در سطوح باالتر -
 طرح در كميته خدمات جراحي -

  و دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع ضمن ثبت در پرونده

*  *    
*  

  هاي تنظيم خانوادهدستورالعمل راهنماي  تكميل فرمهاي مراقبت -
دستورالعمل روشهاي پيشگيري از بارداري در جمهوري اسالمي - -

 ايران

آموزش هاي    ٧
  هنگام ازدواج

آموزشهاي هنگام ازدواج ويژه 
زوجين در شرف ازدواج 

  مراجعه كننده به اين مراكز

ري و باروري سالم ، حل فرزند آو  جنسي ، عاطفي اجتماعي ، زوجين در شرف ازدواج با رويكرد مذهبي ،آموزش 
اين خدمت فقط در مراكز بهداشتي درماني كه داراي كالس توجه :   *  *   مشكل زوجين در ابتداي زندگي زناشويي

آمورز هنگام ازدواج (مطابق با استاندارد هاي اعالم شده) مي باشند قابل 
  انجام است.

ارسالي و  نامه هاي"مطابق با استاندارهاي آموزش داده شده براي مربيان 
  "كارگاههاي آموزشي ويزه مربيان كالس هاي آموزشي هنگام ازدواج

و روابط عاطفي و اجتماعي،روابط زناشويي  ي،سالمو مباني ازدواج كتاب :ا
  لمساباروري 

  *  *  * ارجاع زوجين براي انجام مراقبت هاي قبل از بارداري در صورت تصميم به فرزند آوري
انجام مراقبت هاي  باروري سالم در صورت عدم تصميم به فرزند آوري درماه هاي اول بعد  ارجاع زوجين براي

  *  *  * از  ازدواج
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 و عفوني هاي بيماري به مشكوك كننده مراجعه موارد با برخورد در كاركنان وظايف شرح :١٦ پيوست
  ١٤واگيردار

 مراقبت كشوريشناسايي بيماران هدف نظام  .١
 هاي عملياتي براي بيماران هدف نظام مراقبت كشور گزارش و تكميل فرم .٢
 ارجاع بيماران هدف شناسايي شده به از كارشناس به پزشك .٣
 ها به آزمايشگاه تعيين شده و پيگيري نتايج نمونه برداري از بيماران هدف و ارسال نمونه .٤
 بيماريهاي هدف مراقبتپيگيري موارد تماس و موارد در معرض خطر  .٥
 رساني به بيماران، همراهان، موارد تماس و نيز جمعيت تحت پوشش آموزش و اطالع .٦
 نظارت و همكاري در ترياژ بيماران مراجعه كننده به مركز يا پايگاه .٧
 بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماريهاي هدف در منطقه تحت پوشش .٨
 اي هدف مراقبت و تهيه گزارش دورهآوري و آناليز اوليه اطالعات بيماريهاي  جمع .٩

 برداري، داروهاي مورد نياز و ...) پيگيري تأمين وسايل و تجهيزات و امكانات عملياتي (واكسن، وسايل نمونه .١٠
 هاي نظارتي و پايشي طراحي و اجراي برنامه .١١
 هاي ارزشيابي طراحي و اجراي برنامه .١٢
 ي از سطوح باالترهاي نظارتي و ارزشيابي ابالغ همكاري در اجراي برنامه .١٣
 هاي ميداني و ...) برداري، بررسي اي بهداشتي (واكسيناسيون، نمونه هاي مداخله همكاري در اجراي برنامه .١٤
 تر هاي به عمل آمده در سطح پائين خوراند و پيگيري اصالحات و توصيه تهيه پس .١٥
 تر اي از سطح پائين هاي آموزشي و انجام بازديدهاي دوره طراحي و اجراي برنامه .١٦
  انجام ساير وظايف محوله حسب ضرورت .١٧

                                                                 
 استفاده نماييد.» و درمان بيماريهاي واگير ها و راهنماهاي پيشگيري، تشخيص عمل دستور«براي اطالع از جزئيات انجام كار از  ١٤
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  ١٥دهان سالمت زمينه در سالمت اقبينمر /بهورز وظايف شرح :١٧ پيوست
 آموزش سالمت دهان و دندان .١

 شركت در جلسات آموزشي  و بازآموزي كه توسط واحد بهداشت دهان و دندان شبكه و معاونت بهداشتي برگزار مي گردد 
 مطالب آن مطالعه كتاب بهورزي و تسلط به 
  دريافت وسايل كمك آموزشي سالمت دهان و د ندان از واحد ستادي مربوطه 
  بر اساس كتاب )   سال و مادران باردار ١٤كودكان زير (آموزش به گروه هاي مختلف سني با الويت گروه هاي هدف

 ) به صورت فردي و گروهي(مربوطه
  هاي در دسترس مانند مدرسهسال و والدين آنها در مكان  ١٤آموزش به كودكان زير 
  استفاده از وسايل كمك آموزشي در آموزش به مراجعين 
 زمان و محتواي آموزشي بايستي كامالً بر اساس بوكلت چارت هر گروه سني باشد 

 ثبت معاينات دهان و دندان  .٢
  ورت موجود بودن در ص(شركت در جلسات توجيهي و آموزشي مربوط به آشنايي با فرم ها و نحوه صحيح تكميل آن ها

 ) برنامه نرم افزاري، آشنايي كامل با آن برنامه
  ارسال اطالعات در زمان هاي مقرر به سطوح باالتر تعيين شده(آشنايي كامل با نحوه گردش اطالعات سالمت دهان( 
  تكميل صحيح بخش دهان و دندان ادغام شده در فرم  ثبت اطالعات گروه هاي مختلف 
  آموزشي و مهارت يافتن در انجام معاينات مقدماتي بر اساس كتاب بهورزيشركت در كارگاه هاي 
  و ثبت نتيجه در بخش دهان و ) براساس زمان بندي هاي تعيين شده(انجام معاينات مقدماتي براي مراجعه كنندگان

 دندان پرونده خانوار بر اساس كتاب بهورزي
 ونده سالمت دهان انجام معاينات دانش آموزان مدارس و ثبت نتايج در پر 

 ارائه خدمات سالمت دهان .٣
 شركت در جلسات آموزشي و آشنايي با مسواك انگشتي و نحوه استفاده از آن 
 دريافت مسواك انگشتي از واحد ستادي مربوطه 
  تحويل مسواك انگشتي در زمان هاي مشخص شده به همراه آموزش عملي و توصيه هاي آموزشي مرتبط با آن به

 سال بر اساس كتاب بهورزي ٢تا  ٠والدين كودكان 
  ثبت مسواك انگشتي تحويل داده شده در پرونده خانوار 
 شركت در جلسات آموزشي و آشنايي با وارنيش فلورايد و نحوه استفاده از آن 
 دريافت وارنيش فلورايد از واحد ستادي مربوطه 
  بهورزيسال بر اساس كتاب  ١٤تا  ٣انجام خدمت وارنيش فلورايد براي كودكان 

                                                                 
 استفاده نماييد.» بسته آموزشي سالمت دهان«براي اطالع از جزئيات انجام كار از  ١٥



 خدمات سالمت سطح اول

٦٦
 

  پرونده دانش آموزي/ پرونده خانوار (ثبت خدمت وارنيش ارائه شده در پرونده مربوطه( 
 انجام امور محوله در زمينه سالمت دهان ودندان توسط واحد ستادي .٤

 آگاهي از تعداد جمعيت گروه هاي سني مختلف به ويژه گروه هاي هدف تحت پوشش 
  هاي سالمت دهان ودندان كشوري، استاني و شهرستانيانجام همكاري هاي الزم در طرح و برنامه 
  ثبت داده ها بايستي به طور روزانه صورت گرفته و جمع بندي ماهيانه اطالعات نيز انجام شود و در فرم آماري مربوطه

 دهان و دندان ثبت گردد و طبق زمان تعيين شده به واحد ستادي دهان و دندان سطح باالتر ارسال شود
 سب از وسايل كمك آموزشي دهان و دنداننگهداري منا 
 داشتن همكاري و ارتباط فعال با واحد بهداشت دهان و دندان ستادي 
  از جمله امام جمعه، مدير مدرسه، (جلب همكاري افراد ذي نفع اثرگذار بر ارتقاي سالمت دهان منطقه تحت پوشش

 ....)بخشدار و 
 هداشت دهان و دندانهماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم در امور ب 
   آشنا بودن با منطقه تحت پوشش از نظر عادات رفتاري افراد، فرهنگ و... 
 ارجاع بيماران به سطح باالتر با توجه به بوكلت چارت هر گروه سني 
 تهيه پس خوراند و پيگيري ارجاع صورت گرفته 
 رت لزوم اطالع رساني به گروه هاي مخاطب آگاهي كامل از طرح ها و برنامه هاي واحد بهداشت دهان و دندان و در صو

 طرح و ها و برنامه ها
 نمونه گيري از آب منطقه و ارسال آن براي اندازه گيري ميزان فلورايد و ثبت نتايج 
 انجام ساير وظايف محوله برحسب ضرورت واحد ستادي  
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  : شرح وظايف كاركنان در مراقبت بيماريهاي غيرواگير١٨پيوست 
خطر و بيماريهاي غير واگير بر اساس دستورالعملها و راهنماهاي تدوين شده به شرح زير در افرادي كه در مراقبت عوامل 

  شود. اهم وظايف افراد در اين خصوص به شرح زير است. اند انجام مي داراي مشكل تشخيص داده شدههاي جاري  مراقبت
  ديابت كنترل و پيشگيري

  كنترل بيماري ديابت شرح وظايف بهورز در پيشگيري و
   شناسايي بيماران ديابتي قديمي .١
 سال ٣٠كم تر از  شناسايي افراد داراي حداقل يك عامل خطر در ميان زنان باردار .٢
 كليه مراحعه كنندگان بر اساس بوكلتهاي سالمت ميانساالن و سالمندان ارزيابي دوره اي .٣
 خطر به پزشك به منظور تشخيص بيماري   معرض در افراد ارجاع .٤
 پيگيري و مراقبت زنان باردار ديابتي .٥
 و افراد پره ديابتي پيگيري و مراقبت بيماران ديابتي .٦
 مراقبت هاي انجام شده در فرمهاي مربوطهثبت اطالعات  .٧
 ارجاع بيماران به سطوح باالتر بر اساس دستورالعمل كشوري برنامه .٨
 آموزش     .٩

 همگاني 
 ابتي و خانواده هايشانبيماران دي 
 زنان مبتال به ديابت بارداري 
 افراد پره ديابتي 

 به مركز بهداشتي درماني اطالعات گزارش و ثبت .١٠
 شرح وظايف كارشناس مراقب سالمت خانواده در پيشگيري و كنترل بيماري ديابت

 رساني همگاني همكاري در اطالع .١
سال و بيش تر در قالب مراقبتهاي ادغام يافته بر اساس دستورالعمل كشـوري   ٣٠دوره اي كليه مراحعه كنندگان با سن ارزيابي  .٢

 برنامه
 ارزيابي دوره اي زنان باردار بر اساس دستورالعمل كشوري برنامه در قالب مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران .٣
 شناسايي بيماران ديابتي قديمي .٤
ي حداقل يك عامل خطر در قالب مراقبتهاي ادغـام يافتـه بـر اسـاس     سال و بيش تر دارا ٣٠شناسايي مراحعه كنندگان با سن  .٥

 دستورالعمل كشوري برنامه  
 سالمت مادران در قالب مراقبتهاي ادغام يافتهشناسايي افراد داراي حداقل يك عامل خطر در ميان زنان باردار  .٦
 خطر به پزشك به منظور تشخيص بيماري   معرض در افراد ارجاع .٧
 زنان باردار ديابتيپيگيري و مراقبت  .٨



 خدمات سالمت سطح اول

٦٨
 

 و افراد پره ديابتي پيگيري و مراقبت بيماران ديابتي .٩
 مربوطهو فرمهاي نرم افزار ثبت اطالعات در  .١٠
 ارجاع بيماران به سطوح باالتر بر اساس دستورالعمل كشوري برنامه .١١
 آموزش     .١٢

 همگاني 
 بيماران ديابتي و خانواده هايشان 
 زنان مبتال به ديابت بارداري 
  ديابتيافراد پره 

 اطالعات به سطح باالتر گزارش و ثبت .١٣
  و كنترل بيماري ديابتشرح وظايف پزشك در پيشگيري 

 تشخيص بيماران و افراد در معرض خطر بر اساس آزمايشات در ارزيابي دوره اي .١
  شناسايي شده   تعيين و شروع درمان مناسب براي بيماران .٢
  شناسايي شده بر اساس دستورالعمل كشوريويزيت مستمر و درمان بيماران قديمي و تازه  .٣
 اساس دستورالعمل كشوريبر  ارجاع بيماران به سطوح باالتر .٤
  مركز برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي براي ارايه دهندگان خدمت در    .٥
 آموزش .٦

 و خانواده هايشان يبيماران ديابت  
 آموزش افراد پره ديابتي  
 آموزش عموم مردم  

  مركزبر فعاليت ساير ارايه دهندگان خدمت در  نظارت .٧
 اطالعات مراقبت اپيدميولوژيك و گزارش خدمات ارائه شدهو تحليل جمع آوري  .٨
 خوراند پسارايه  .٩

  



 خدمات سالمت سطح اول

٦٩
 

  پيشگيري و كنترل فشارخون باال
  كارشناس مراقب سالمت خانواده/ بهورز   وظايفشرح 

  ارزيابي دوره اي جمعيت تحت پوشش 
فشارخون باال در قالب مراقبـت هـاي ادغـام يافتـه سـالمت      سال و باالتر طبق دستورالعمل برنامه  ٣٠جمعيت تحت پوشش ارزيابي  .١

 دستورالعمل برنامهبر اساس  سال و باالتر) ٦٠سال) و سالمت سالمندان (گروه سني  ٥٩تا  ٣٠ميانساالن (گروه سني 
 »ارزيابي دوره ايفرم «تكميل موارد مربوط به برنامه فشارخون باال در  .٢
 اندازه گيري فشارخون   .٣
 ميلي متر جيوه و بيشتر باشد ٩٠/١٤٠اندازه گيري فشارخون نوبت دوم در صورتي كه فشارخون نوبت اول  .٤
ميلي متر جيوه و بيشتر) به سطح باالتر(پزشـك)   ٩٠/١٤٠محاسبه ميانگين و ارجاع موارد مشكوك به بيماري فشارخون باال (ميانگين .٥

 لعمل  طبق دستورا
 آن هاو بررسي پسخوراند پيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع  .٦
 »فرم مراقبت بيماران« ثبت مشخصات بيماران مبتال به فشارخون باال كه به تاييد پزشك رسيده اند، در  .٧
 »رانفرم پيگيري بيما« ثبت مشخصات بيماران مبتال به فشارخون باال كه به تاييد پزشك رسيده اند، در  .٨
 طبيعي  فشارخون در افراد داراي  سال يك بار ٣هر غربالگري فشارخون  .٩

 گزارش دهي غربالگري طبق دستورالعمل برنامه .١٠
 ريزي آموزشي سالمت قلب و عروق براي توانمندسازي و خود مراقبتي جمعيت تحت پوششارزيابي نيازهاي آموزشي و برنامه .١١
 شارخون باال و راه هاي پيشگيري و درمان آن هاآموزش عمومي جمعيت تحت پوشش در خصوص ف .١٢
 هاي مرتبط با  سالمت قلب و عروق براي توانمندسازي جمعيت تحت پوشش همكاري در ارزشيابي و تحقيق .١٣

 مراقبت بيماران
 يك بار (ارزيابي ممتد) :پيگيري و مراقبت منظم بيماران مبتال به فشارخون باال طبق دستورالعمل ماهي  .١

  فشارخون وزن، تعيين نمايه توده بدني، بررسي نحوه مصرف دارو، بررسي عوارض دارويي، بررسي عوارض بيمـاري،  اندازه گيري
بررسي مصرف دخانيات و رژيم غذايي بيمار، بررسي وضعيت فعاليت بدني، آموزش در خصوص رژيم غذايي سالم، انجام فعاليـت  

 در هر مراقبت بدني با شدت مناسب و ترك مصرف دخانيات و خود مراقبتي
 فرم مراقبت بيماران «در و مراقبت هاي انجام شده  ثبت اطالعات  « 
  بعدي   و ثبت تاريخ مراقبت» فرم پيگيري بيماران« ثبت اطالعات در 

 ماه يك بار و ارجاع  در صورت بروز مشكل يا دستور پزشك ٣ارجاع منظم ييمار به پزشك طبق دستورالعمل .٢
 گزارش دهي وضعيت مراقبت بيماران طبق دستورالعمل   .٣
 ارزيابي نيازهاي آموزشي و برنامه ريزي براي توانمندسازي و خود مراقبتي بيمار   .٤
آموزش براي توانمندسازي بيمار(آموزش اختصاصي بيماران در خصوص رعايت رژيم غـذايي و انجـام فعاليـت بـدني مناسـب، تـرك        .٥

 دخانيات و نحوه مصرف داروها)
  



 خدمات سالمت سطح اول

٧٠
 

  شرح وظايف پزشك  
  بيماريابي و درمان بيماران 

در جمعيـت تحـت پوشـش طبـق      كشوري پيشگيري و كنترل بيماري فشارخون بـاال پذيرش ارجاعات سطح اول در خصوص برنامه  .١
 دستورالعمل

 گرفتن شرح حال و انجام معاينات تكميلي براي تاييد بيماري فشارخون باال طبق دستورالعمل برنامه  .٢
امل خطر بيماري فشارخون باال از جمله اضافه وزن و چاقي، تغذيه نا سالم، كـم تحركـي و مصـرف دخانيـات در بيمـاران      بررسي عو .٣

 مبتال به فشارخون باال در جمعيت تحت پوشش طبق دستورالعمل برنامه  
 ارجاع موارد مورد نياز براي انجام آزمايشات معمول طبق دستورالعمل برنامه   .٤
ون باال و عوامل خطر آن از جمله ديابت و اختالل چربي هاي خون در جمعيت تحت پوشـش طبـق دسـتورالعمل    تاييد بيماري فشارخ .٥

 برنامه سالمت قلب و عروق  
 بيماران و افراد در معرض خطر تاييد شده طبق دستورالعمل برنامه تجويز داروهاي مورد نياز براي مراقبت و درمان و  .٦
 تر(پزشك متخصص) طبق دستورالعمل برنامه  ارجاع موارد مورد نياز به سطح باال .٧
 و بررسي پسخوراند پزشك متخصص  پيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع  .٨
 درخواست خدمات پاراكلينيك در موارد مراقبت معمول و ويژه، بررسي نتايج و ارايه دستورات الزم در صورت غير طبيعي بودن نتايج .٩

 براي توانمند سازي بيماران و افراد در معرض خطر  الزمها و توصيه هاي  ارايه آموزش .١٠
 ثبت اطالعات در فرم هاي مربوطه (فرم مراقبت بيماران) و ارائه پس خوراند به سطح پايين تر .١١
  ، طبق دستورالعمل برنامه  »گزارش دهي  فرم« دهي صحيح، دقيق و به هنگام در ثبت و گزارش .١٢
 ياقدام الزم در صورت بروز وقايع اورژانس .١٣
 نظارت بر اجراي برنامه فشارخون باال و پايش تيم سالمت/ مراقبين سالمت /بهورز .١٤
  هاي مرتبط با سالمت قلب و عروق همكاري در اجراي برنامه ها، طرح هاي ارزشيابي و تحقيق .١٥



 خدمات سالمت سطح اول

٧١
 

  خون چربي اختالل كنترل و پيشگيري
  شرح وظايف كارشناس مراقب سالمت خانواده/ بهورز  

  كلسترول است. HDLكلسترول و تري گليسيريد و پايين بودن  LDL چربي هاي خون باال بودن كلسترول تام،اختالل منظور از 
  ارزيابي دوره اي 

در اختالل چربي هاي خون طبق دستورالعمل برنامه اختالل چربي هـاي خـون    سال و باالتر تحت پوشش از نظر ٣٠ارزيابي جمعيت  .١
 دستورالعمل برنامهبر اساس  يانساالن و سالمندانقالب مراقبت هاي ادغام يافته سالمت م

 »فرم ارزيابي دوره اي«تكميل موارد مربوط به برنامه اختالل چربي هاي خون در  .٢
 اختالل چربي هاي خون در فرد ي ربيماسابقه  در موردسوال  .٣
 )  مادر،پدر،خواهر و برادر(سابقه خانوادگي اختالل چربي هاي خون در اعضاء درجه يك خانواده سوال در مورد  .٤
 ارجاع بيمار داراي اختالل چربي خون به پزشك براي ارزيابي هاي تكميلي   .٥
هـاي   ، يا داراي سـابقه خـانوادگي اخـتالل چربـي    از آخرين آزمايش وي بيش از يك سال گذشته باشدكه ارجاع فرد سالم در صورتي  .٦

 چربي هاي خونبه پزشك براي ارزيابي و رد يا تاييد احتالل خون باشد 
 ها د آنع و بررسي پسخورانپيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجا .٧
و غربالگري اختالل چربي هاي خون حـداقل   به ادامه شيوه زندگي مناسب تشويق،  استدر صورتي كه چربي هاي خون فرد طبيعي  .٨

 سال يك بار   ٣
 دگي بيماري اختالل چربي خون ، با فواصل كمتر و سالي يك بارافرادي كه داراي سابقه خانواغربالگري چربي هاي خون در  .٩

 »فرم مراقبت بيماران« در  هاي خون اختالل چربيثبت مشخصات افراد داراي  .١٠
 »فرم پيگيري بيماران« در  هاي خون ختالل چربيثبت مشخصات افراد داراي ا .١١
 گزارش دهي غربالگري طبق دستورالعمل برنامه .١٢
 ريزي آموزشي سالمت قلب و عروق براي توانمندسازي و خود مراقبتي جمعيت تحت پوششو برنامه ارزيابي نيازهاي آموزشي .١٣
 آموزش عمومي جمعيت تحت پوشش در خصوص انواع چربي هاي خون و راه هاي پيشگيري و درمان آن ها .١٤
 پوششهاي مرتبط با  سالمت قلب و عروق براي توانمندسازي جمعيت تحت  همكاري در ارزشيابي و تحقيق .١٥

  مراقبت بيماران
تمام افرادي كه داروي كاهش دهنده چربي خون مصرف مي كنند، بدون توجه به ميزان چربي هاي خون، بايد به عنوان بيمار مبـتال   .١

 به اختالل چربي هاي خون در نظر گرفته شوند
 ارجاع تمام بيماران داراي اختالل چربي هاي خون به كارشناس تغذيه   .٢
 ماه  يك بار (ارزيابي ممتد) : ٣طبق دستورالعمل راد داراي اختالل چربي هاي خون اف پيگيري و مراقبت .٣

   اندازه گيري فشارخون، وزن ، تعيين نمايه توده بدني ر، بررسي رژيم غذايي بيمار، بررسي وضعيت فعاليت بدني، آمـوزش در
 هر مراقبتخصوص رژيم غذايي سالم، انجام فعاليت بدني با شدت مناسب و خود مراقبتي در 

 فرم مراقبت بيماران «در و مراقبت هاي انجام شده  ثبت اطالعات  « 
  و ثبت تاريخ مراقبت بعدي  » فرم پيگيري بيماران« ثبت اطالعات در 



 خدمات سالمت سطح اول

٧٢
 

 پيگيري بيماران جهت مراجعه منظم به كارشناس تغذيه تا دستيابي به مقادير هدف چربي هاي خون و تثبيت آن .٤
 ي يك بارآموزش ها سه ماه يك بار تا رسيدن به مقادير هدف چربي هاي خون و تثبيت آن و بعد از آن سال و مراقبت ها .٥
 پزشك  ارجاع غيرفوري به در صورت افزايش فشارخون  .٦
ماه يك بار نا كنترل چربي هاي خون و ارجـاع در صـورت بـروز مشـكل يـا دسـتور       ٣ارجاع منظم بيمار به پزشك طبق دستورالعمل  .٧

 پزشك
 زارش دهي وضعيت مراقبت بيماران طبق دستورالعمل  گ .٦
 ارزيابي نيازهاي آموزشي و برنامه ريزي براي توانمندسازي و خود مراقبتي بيمار   .٧
آموزش براي توانمندسازي بيمار(آموزش اختصاصي بيماران در خصوص رعايت رژيم غـذايي و انجـام فعاليـت بـدني مناسـب، تـرك        .٨

 دخانيات و نحوه مصرف داروها)
  شرح وظايف پزشك 

  بيماريابي و درمان بيماران 
 طبق دستورالعمل برنامه پيشگيري و كنترل اختالل چربي هاي خون پذيرش ارجاعات سطح اول در خصوص برنامه .١
 گرفتن شرح حال و انجام معاينات تكميلي طبق دستورالعمل برنامه  .٢
بررسي عوامل خطر از جمله اضافه وزن و چاقي، تغذيه نا سالم، كم تحركي و مصرف دخانيات در بيماران داراي اختالل چربي هـا ي   .٣

 خون طبق دستورالعمل برنامه 
 ارجاع موارد براي انجام آزمايشات معمول طبق دستورالعمل برنامه   .٤
 ه تاييد بيماري اختالل چربي هاي خون طبق دستورالعمل برنام .٥
 بيماران و افراد در معرض خطر تاييد شده طبق دستورالعمل برنامه تجويز داروهاي مورد نياز براي درمان و  .٦
 مرافبت و درمان بيماران  سالي يكبار بعد از تثبيت وضعيت چربي هاي خون .٧
 ارجاع موارد مورد نياز به سطح باالتر(پزشك متخصص) طبق دستورالعمل برنامه   .٨
 و بررسي پسخوراند پزشك متخصص  خورد از سطوح پذيرنده ارجاع پيگيري دريافت باز .٩

و ويژه، بررسي نتايج و ارايه دسـتورات الزم در صـورت غيـر طبيعـي      ( ساالنه)درخواست خدمات پاراكلينيك در موارد مراقبت معمول .١٠
 بودن نتايج

 براي توانمند سازي بيماران و افراد در معرض خطر  ها و توصيه هاي الزم ارايه آموزش .١١
 در فرم هاي مربوطه (فرم مراقبت بيماران ) و ارائه پس خوراند به سطح پايين ترو رمراقبت هاي انجام شده ثبت اطالعات  .١٢
  ، طبق دستورالعمل برنامه  »گزارش دهي  فرم« دهي صحيح، دقيق و به هنگام  ثبت و گزارش .١٣
 بهورز امه اختالل چربي هاي خون و پايش تيم سالمت/ مراقبين سالمت /نظارت بر اجراي برن .١٤
 هاي مرتبط با سالمت قلب و عروق همكاري در اجراي برنامه ها، طرح هاي ارزشيابي و تحقيق .١٥



 خدمات سالمت سطح اول

٧٣
 

  چاقي و وزن اضافه كنترل و پيشگيري
  بهورز  مت/الشرح وظايف مراقب س

  ارزيابي دوره اي  
از نظر اضافه وزن و چـاقي در قالـب مراقبـت هـاي ادغـام يافتـه سـالمت        سال و باالتر تحت پوشش طبق  ٣٠ارزيابي جمعيت  .١

 دستورالعمل برنامه ميانساالن و سالمندان بر اساس 
 »فرم ارزيابي دوره اي«تكميل موارد مربوط به برنامه اضافه وزن و چاقي در  .٢
    مانند بيماري هيپوتيروئيدي و تخمدان پلي كيستسيك در زنان چاقي چاقي و علل زمينه سازسوال در مورد سابقه خانوادگي  .٣
مادر،پـدر،خواهر و  (، ديابت و فشارخون باال در اعضاء درجه يك خانواده  )عروق كرونر( سوال در مورد سابقه بيماري قلبي عروقي .٤

 )برادر
، ديابت، اختالل چربي هاي خـون، اسـتئوآرتريت،   ي هاي همراه مرتبط با چاقي از جمله فشارخون باالرسابقه بيما در موردسوال  .٥

 سرطان، آسم، مشكالت تنفسي، كبد چرب در خود فرد
 سوال در مورد وجود عوامل خطر همراه چاقي شامل الگوي تغذيه ناسالم، وضعيت فعاليت بدني و مصرف دخانيات در فرد .٦
ي آنتي بيوتيـك نظيـر كلـوزاپين، بتـا آدرنرژيـك      سوال در مورد مصرف داروهايي كه سبب افزايش وزن مي شوند شامل داروها .٧

، ليتيوم، سديم والپورات، سولفونيل اوره هـا نظيـر كلوپرآميـد، گلـي بنكالميـد،      ٢نظير پروپرانولول، انسولين در درمان ديابت نوع 
 گلي پپتيد، بتا زوليدين نظير پيازوگليتازون، آمي تريپتيلين، داروهاي هورموني و كنتراسپتيوها

 ، براي انجام ارزيابي هاي تكميلي و بررسي عوارض طبق دستورالعمل برنامه همه موارد با پاسخ مثبت به پزشكارجاع    .٨
با استفاده از نمودار يا فرمول ( وزن بر حسب كيلوگرم تقسيم بر قد بـر حسـب    اندازه گيري قد و وزن و محاسبه نمايه توده بدني .٩

 )٢متر به توان 
بـه  ) حتي در صورت طبيعي بـودن نمايـه تـوده بـدني    (ارجاع افراد داراي اضافه وزن و چاقي و يا دور كمر بيشتر از مقدار طبيعي  .١٠

 پزشك
 پيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع و بررسي پسخوراند آن ها .١١
 »راقبت بيمارانفرم م« كه به تاييد پزشك رسيده اند، در  چاقيثبت مشخصات بيماران مبتال به  .١٢
 »فرم پيگيري بيماران« كه به تاييد پزشك رسيده اند، در  چاقيثبت مشخصات بيماران مبتال به  .١٣
 ٩٠دور كمـر كمتـر از   (و دور كمر نيز طبيعي است ) كيوگرم بر متر مربع ٢٥كمتر از (در صورتي كه نمايه توده بدني فرد طبيعي  .١٤

ندارد،تشويق به ادامه شيوه زندگي مناسب و غربالگري وضـعيت اضـافه وزن و    و هيچ بيماري يا عامل خطري وجود) سانتي متر
 سال يك بار  ٣چاقي حداقل 

و بيمـاري   عوامـل خطـر   وضعيت اضافه وزن و چاقي در افراد داراي نمايه توده بدني و دور كمر طبيعي داراي هر يك از ارزيابي .١٥
 هاي همراه سالي يك بار  

 العمل برنامهگزارش دهي غربالگري طبق دستور .١٦
 ريزي آموزشي سالمت قلب و عروق براي توانمندسازي و خود مراقبتي جمعيت تحت پوششارزيابي نيازهاي آموزشي و برنامه .١٧
 آموزش عمومي جمعيت تحت پوشش در خصوص اضافه وزن و چاقي و راه هاي پيشگيري و درمان آن ها .١٨



 خدمات سالمت سطح اول

٧٤
 

 عروق براي توانمندسازي جمعيت تحت پوششهاي مرتبط با سالمت قلب و  همكاري در ارزشيابي و تحقيق .١٩
  مراقبت بيماران

 ارجاع همه افراد چاق به كارشناس تغذيه .١
(مراقبـت  ماه يك بـار   ٣طبق دستورالعمل افراد داراي اضافه وزن و چاقي و يا دور كمر بيشتر از مقدار طبيعي  پيگيري و مراقبت .٢

 ممتد)
 ني، دور باسن و دور كمر، بررسي رژيم غذايي بيمار، بررسـي وضـعيت فعاليـت    اندازه گيري فشارخون و زن ، تعيين نمايه توده بد

 بدني، آموزش در خصوص رژيم غذايي سالم، انجام فعاليت بدني با شدت مناسب و خود مراقبتي در هر مراقبت
مراقبـت   در صورت افزايش فشارخون ارجاع به پزشك و در صورت افزايش وزن يا عدم كاهش وزن طبـق دسـتورالعمل در هـر    .٣

 ارجاع  به كارشناس تغذيه  
هـاي   بعد از دستيابي به وزن هدف و تثبيت آن، سپس انجام مراقبت جهت مراجعه منظم به كارشناس تغذيه وافراد چاق  پيگيري .٤

مـاه   ٣ و در صورت چـاقي سالي يك بار و در صورت عدم كاهش وزن و وجود اضافه وزن  ماه يك بار ٣بعدي و آموزشها 
 ارجاع به پزشك يك بار 

بعد از ارجاع افراد داراي اضافه وزن و چاقي و يا دور كمر بيشتر از مقدار طبيعـي و پيگيـري و مراقبـت هـاي الزم ، در صـورت       .٥
 :تثبيت وزن مطلوب

  سال يك بار   ٣حداقل هر  ٢٥-٢٧تعيين وضعيت اضافه وزن و چاقي در افراد داراي نمايه توده بدني ارزيابي 
  سال يك بار  ٣بدون عوامل خطر حداقل هر  ٢٨-٢٩تعيين وضعيت اضافه وزن و چاقي افراد داراي نمايه توده بدني 
  داراي عوامل خطر سالي يك بار   ٢٨-٢٩تعيين وضعيت اضافه وزن و چاقي افراد داراي نمايه توده بدني 
 يماران در خصوص تغذيه سالم  و فعاليت بدنيآموزش اختصاصي ب .٦
   »فرم مراقبت بيماران «در  و مراتقبت هاي انجام شده عاتثبت اطال .٧
 و ثبت تاريخ مراقبت بعدي» فرم پيگيري بيماران« ثبت اطالعات در  .٨
 ارجاع منظم بيمار به پزشك طبق دستورالعمل ساالنه و ارجاع در صورت بروز مشكل يا دستور پزشك .٩

 گزارش دهي وضعيت مراقبت بيماران طبق دستورالعمل برنامه  .١٠
 ريزي براي توانمندسازي و خود مراقبتي بيمار   ي آموزشي و برنامهارزيابي نيازها .١١
آموزش براي توانمندسازي بيمار (آموزش اختصاصي بيماران در خصوص رعايت رژيم غـذايي و انجـام فعاليـت بـدني مناسـب و       .١٢

 نحوه مصرف داروها)
 براي توانمندسازي جمعيت تحت پوششهاي مرتبط با سالمت قلب و عروق  همكاري در ارزشيابي و تحقيق .١٣

    شرح وظايف پزشك
  بيماريابي و درمان بيماران

جمعيـت تحـت پوشـش طبـق     پيشـگيري و كنتـرل اضـافه وزن و چـاقي در    پذيرش ارجاعـات سـطح اول در خصـوص برنامـه      .١
 دستورالعمل برتامه

 دستورالعمل برنامهبررسي عوامل خطر همراه اضافه وزن و چاقي، از جمله تغذيه نا سالم، كم تحركي و مصرف دخانيات طبق  .٢



 خدمات سالمت سطح اول

٧٥
 

گرفتن شرح حال و انجام معاينات تكميلي براي بررسي عوارض چاقي از جمله بيماري قلبي عروقـي و عوامـل خطـر آن شـامل      .٣
 فشارخون باالو ديابت طبق دستورالعمل برتامه

 ارجاع موارد مورد نياز براي انجام آزمايشات معمول طبق دستورالعمل برنامه   .٤
 يز داروهاي مورد نياز  براي بيماران طبق دستورالعمل برتامهمراقبت و درمان و تجو .٥
 ارجاع موارد مورد نياز به سطح باالتر(پزشك متخصص) طبق دستورالعمل برنامه   .٦
 پيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع و بررسي پسخوراند پزشك متخصص   .٧
و ويژه، و بررسي نتـايج و ارايـه دسـتورات الزم در صـورت غيـر       (ساالنه)درخواست خدمات پاراكلينيك در موارد مراقبت معمول .٨

 طبيعي بودن نتايج
 ها و توصيه هاي الزم براي توانمند سازي بيماران و افراد در معرض خطر  ارايه آموزش .٩

 رثبت اطالعات در فرم هاي مربوطه (فرم مراقبت بيماران و فرم پيگيري بيماران) و ارائه پس خوراند به سطح پايين ت .١٠
  ، طبق دستورالعمل برنامه  » گزارش دهي  فرم« دهي صحيح، دقيق و به هنگام در ثبت و گزارش .١١
 نظارت بر اجراي برنامه اضافه وزن و چاقي و پايش تيم سالمت/ مراقبين سالمت .١٢
  هاي مرتبط با سالمت قلب و عروق همكاري در اجراي برنامه ها، طرح هاي ارزشيابي و تحقيق .١٣



 خدمات سالمت سطح اول
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  مادرزادي تيروئيدكاري  غربالگري كم
  بهورز   /شرح وظايف كارشناس مراقب سالمت

تيروييد و عوارض آن و اهميت انجام غربالگري نوزادان و تاكيد بر  يكار بيماري كم مورد در باردار زنان آموزش و شناسايي .١
 بعد از تولد ٣ -٥لزوم انجام غربالگري نوزاد در سنين 

 آن عوارض و نوزادان تيروييد كاري كم بيماري درباره مردم عموم آموزش .٢
 استان غربالگري آزمايشگاه از غربالگري نتيجه دريافت .٣
 در سرمي تشخيص تاييد هاي آزمايش انجام براي "شهرستان منتخب آزمايشگاه" به "مشكوك نوزادان" ارجاع و فراخوان .٤

  دستورالعمل اساس بر وقت اسرع
 شناخته شده است. "نامناسب"وزاداني كه نمونه از پاشنه پاي آنها، از طرف آزمايشگاه نفراخوان سريع  .٥
 فوكال به) تشخيص تاييد آزمايشات جواب دريافت از پس( فوري مراجعه براي والدين راهنمايي و كمشكو نوزادان پيگيري .٦

 دسترس در پزشك اولين يا و پوينت
 )صورتي جلد با كتاب( تيروييد كاري كم بيماري و والدين كتاب اساس بر بيمار والدين آموزش .٧
  بيمار نوزاد مراقبت كارت در اطالعات ثبت .٨
 اطالعات گزارش و ثبت .٩

 و هورموني آزمايشات انجام پزشك، دستورات از پيروي و دارو درست مصرف اهميت يادآوري و بيماران مستمر پيگيري .١٠
 معالج پزشك توسط مستمر هاي ويزيت

  غربالگري بيماري كم كاري تيروييد نوزادان برنامه كشوريشرح وظايف پزشك در 
 پذيرش نوزادان ارجاع شده   .١
  تشخيص بيماري كم كاري تيروييد نوزادان بر اساس دستورالعمل كشوري .٢
 شروع درمان بر اساس دستورالعمل كشوري و در اسرع وقت .٣
 فواصل زماني كم تر ويزيت منظم و مستمر بيماران بر اساس دستورالعمل كشوري و در مواردي كه الزم است در .٤
  ارايه توصيه هاي الزم و آموزش والدين نوزاد بيمار .٥
  بررسي رشد و تكامل شيرخوار در هر ويزيت .٦
 تكميل كارت مراقبت بيمار به دقت در هر ويزيت .٧
  نظارت بر حسن اجراي برنامه غربالگري بيماري كم كاري تيروييد نوزادان و پايش تيم سالمت/ مراقبين سالمت .٨
 مر با فوكال پوينت برنامه (در صورتي كه پزشك معالج بيمار فوكال پوينت برنامه نيست)ارتباط مست .٩

  ارتباط مستمر با كارشناس برنامه .١٠
 هاي بازآموزي براي ساير ارايه دهندگان خدمت همكاري و شركت در برگزاري دوره .١١
 ارايه پس خوراند .١٢
 اند پزشك متخصصو بررسي پسخورپيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع  .١٣

 



 خدمات سالمت سطح اول
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  (كولوركتال) بزرگ روده سرطان نظر از افراد ارزيابي و زودهنگام تشخيص
  بهورز  /شرح وظايف كارشناس مراقب سالمت خانواده

    اي دوره ارزيابي
  مربوطه دستورالعمل اساس بر سالمندان و ميانساالن سالمت يافته ادغام مراقبتهاي قالب در شرايط واجد افراد ارزيابي .١
 »اي دوره ارزيابي فرم«در بزرگ روده سرطان به مربوط موارد تكميل .٢
 وجود خونريزي دستگاه گوارش تحتاني در طي يك ماه اخير در موردسوال  .٣
 يبوست در طي يك ماه اخير با يا بدون اسهالسوال در مورد  .٤
 درد شكم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج سوال در مورد .٥
  فوقكاهش بيش از ده درصد وزن بدن در طي شش ماه همراه با يكي از عاليم سوال در مورد  .٦
بـراي  در صورت پاسخ مثبت به هر يك از سواالت، ارجاع فرد مشكوك به سرطان كولوركتال به پزشك براي ارزيابي هـاي تكميلـي    .٧

 تاييد يا رد ابتال به سرطان كولوركتال
 در صورت پاسخ منفي به تمام سواالت: .٨

  مورد سابقه ابتالء به سرطان روده بزرگ (در خود فرد يا خانواده)سوال در 
  آدنوم روده يا بيماري التهابي رودهسوال در مورد ابتالء به 

o در صورت پاسخ منفي ارزيابي 
o :در صورت پاسخ مثبت به هر يك از سواالت 

 ارجاع غير فوري به پزشك يا 
 ) آزمون خون مخفي به روش ايمونولوژيكIFOBT(توسـط مراقـب    طبـق دسـتورالعمل   فـرد مراجعـه كننـده    ) با كمك

 :سالمت خانواده)
 باشد يعني نتيجه تست مثبت است.  Tو  Cاگر عالمت به صورت دو خط در كنار حروف  -
 باشد يعني نتيجه تست منفي است.  C در صورتي كه عالمت به صورت يك خط در كنار حرف -
)  يعني نتيجه تست نـامعتبر  ٢شكل  Cباشد (مانند قسمت  T كه عالمت به صورت يك خط دركنار حرف در صورتي -

 .است و بايد اين تست مجدد انجام شود
 صورتي كه نتيجه تست منفي باشد، توصيه به انجام مجدد تست خون مخفي در مدفوع مي شود پس از دو سال   در -
  به پزشك. ارجاع غيرفوريدر صورت مثبت شدن تست،  -

 هاي خود مراقبتي الزم در خصوص عاليم مشكوك سرطان روده بزرگ مطابق پمفلت آموزشي   در همه موارد آموزش .٩
و نحوه برخورد و اقدامات اوليه در صورت بروز عاليم بـه بيمـار    آموزش عمومي در مورد عالئم هشدار دهنده بروز سرطان كولوركتال .١٠

غربالگري شركت مي كنند، براي مراجعـه در فواصـل برنامـه    و اطرافيان وي و آموزش به افرادي كه در برنامه تشخيص زودهنگام و 
 غربالگري،در صورت بروز عاليم  

 د آن هاع و بررسي پسخورانپيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجا .١١
 »فرم مراقبت بيماران« ثبت مشخصات افراد داراي سرطان كولوركتال تاييد شده در  .١٢



 خدمات سالمت سطح اول
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 »فرم پيگيري بيماران«تال تاييد شده در ثبت مشخصات افراد داراي سرطان كولورك .١٣
 گزارش دهي غربالگري طبق دستورالعمل برنامه .١٤
 هاي مرتبط با بيماري سرطان   همكاري در ارزشيابي و تحقيق .١٥

  مراقبت بيماران
سـرطان روده بـزرگ يـا    ) در افراد با سابقه IFOBTتست خون مخفي در مدفوع ((جواب منفي  افراد پرخطر پيگيري و مراقبت .١

 (ارزيابي ممتد) )IFOBT( طبق دستورالعمل ساالنه براي ارزيابي مجدد) تاييد شده توسط پزشك آدنوم در خانواده
 »  فرم مراقبت بيماران«ثبت اطالعات در  .٢
 و ثبت تاريخ مراقبت بعدي » فرم پيگيري بيماران«ثبت اطالعات در  .٣
 طبق دستور پزشكارجاع بيمار به پزشك طبق دستورالعمل در صورت بروز مشكل يا  .٤
 دهي وضعيت مراقبت بيماران طبق دستورالعمل   گزارش .٥
 ريزي براي توانمندسازي و خودمراقبتي بيمار   ارزيابي نيازهاي آموزشي و برنامه .٦
 آموزش براي توانمندسازي بيمار .٧
  
  
  
  
  



 خدمات سالمت سطح اول

٧٩
 

  پستان سرطان نظر از افراد ارزيابي و زودهنگام تشخيص
   بهورز /خانوادهشرح وظايف كارشناس مراقب سالمت 

  اي   ارزيابي دوره
  مربوطه دستورالعمل اساس بر سالمندان و ميانساالن سالمت يافته ادغام مراقبتهاي قالب در شرايط واجد افراد ارزيابي .١
 »اي دوره ارزيابي فرم«در پستان سرطان به مربوط موارد تكميل .٢
  ماما به ارجاع .٣
 آموزش خود مراقبتي الزم در خصوص عاليم مشكوك سرطان پستان و انجام معاينه شخصي مطابق پمفلت آموزشي   .٤
 د آن هاع و بررسي پسخورانپيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجا .٥
 »فرم مراقبت بيماران« ثبت مشخصات افراد داراي سرطان پستان تاييد شده در  .٦
 »فرم پيگيري بيماران« رطان پستان تاييد شده در ثبت مشخصات افراد داراي س .٧
 گزارش دهي غربالگري طبق دستورالعمل برنامه .٨
 هاي مرتبط با بيماري سرطان   همكاري در ارزشيابي و تحقيق .٩

  مراقبت بيماران
 طبق دستورالعمل (ارزيابي ممتد) :تاييد شده توسط پزشك  سرطان پستان  افراد مبتال به پيگيري و مراقبت .١
 »  فرم مراقبت بيماران  «ثبت اطالعات در  .٢
 و ثبت تاريخ مراقبت بعدي  » فرم پيگيري بيماران« ثبت اطالعات در  .٣
 ارجاع  بيمار به پزشك طبق دستورالعمل در صورت بروز مشكل يا طبق دستور پزشك .٤
 ارجاع بيمار به ماما طبق دستورالعمل .٥
 دسازي و خود مراقبتي بيمار  ارزيابي نيازهاي آموزشي و برنامه ريزي براي توانمن .٦
 آموزش براي توانمندسازي بيمار .٧

  شرح وظايف ماما
 سال داراي مشكل) ٧٠تا  ٣٠(زنان  مراقب سالمت پذيرش ارجاعات از طرف بهورز/ .١
 بررسي فرد ارجاع شده و سوال در مورد: .٢

  توده پستان يا هر تغيير در شكل يا قوام پستانوجود   
  ثابت يا سفتتوده پستان بزرگ شونده، وجود 
   مشكالت ديگر پستان (مثال تغييرات اگزمايي پوست، فرورفتگي نوك پستان، پوست پرتغالي، زخم، ترشح يك طرفه از نـوك

 توده در زير بغل) با يا بدون توده قابل لمس -به ويژه  ترشحات خون آلود-پستان
و تاييـد يـا   تان به پزشك براي ارزيابي هاي تكميلـي  در صورت پاسخ مثبت به هر يك از سواالت، ارجاع فرد مشكوك به سرطان پس .٣

 پستانرد ابتال به سرطان 
 در صورت پاسخ منفي به تمام سواالت، انجام غربالگري: .٤



 خدمات سالمت سطح اول

٨٠
 

  خانواده) ٢يا  ١سوال در مورد سابقه ابتالء به سرطان پستان يا تخمدان (در افراد درجه: 
o  سال بعد ٣تا  ١پاسخ منفي ارزيابي در صورت 
o ارجاع غير فوري به ماما، خ مثبت به سوالدر صورت پاس 

در همه موارد آموزش هاي خود مراقبتي الزم در خصوص عاليم مشكوك سرطان پستان و انجـام معاينـه شخصـي مطـابق پمفلـت       .٥
 آموزشي  

  طبقه بندي افراد در معرض خطر و مشكوك و ارجاع آن ها به سطح دو خدمت .٦
  پرونده فرد: / ثبت اطالعات فرد داراي عالئم مشكوك در فرم .٧

 (مثال سابقه، شدت، طول دوره بيماري، پيشرفت بيماري) ارزيابي عاليم و نشانه ها 
    جستجوي عاليم خطر مرتبط با سرطان پستان مرتبط (مانند سن، سابقه خانوادگي، تاريخچه قبلي سرطان پستان، پرتـو درمـاني

 به قفسه سينه)
 معاينه هر دو پستان، زير بغل و گردن 
 افتراقي: بيماري هاي خوش خيم پستان (مثال فيبروآدنوم، فيبروآدنوزيس، ماستيت، آبسه و ...)شخيص ت  

  انجام اقدامات مورد نياز بر اساس دستورالعمل براي فرد داراي عالئم مشكوك .٨
  
  



 خدمات سالمت سطح اول

٨١
 

  سرويكس سرطان نظر از افراد ارزيابي و زودهنگام تشخيص
    بهورز خانواده/ سالمت مراقب كارشناس وظايف شرح

    اي دوره ارزيابي
 و ميانسـاالن  سـالمت  يافتـه  ادغـام  مراقبتهـاي  قالب در سسرويك سرطان با رابطه در پوشش تحت سال ٧٠ تا ٣٠ زنان ارزيابي .١

  سالمندان
 »اي دوره ارزيابي فرم«در پستان سرطان به مربوط موارد تكميل .٢
سرويكس و انجام معاينه شخصي مطـابق پمفلـت    در همه موارد آموزش هاي خود مراقبتي الزم در خصوص عاليم مشكوك سرطان .٣

 آموزشي  
 د آن هاع و بررسي پسخورانپيگيري دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجا .٤
 »فرم مراقبت بيماران« ثبت مشخصات افراد داراي سرطان سرويكس تاييد شده در  .٥
 »فرم پيگيري بيماران« ثبت مشخصات افراد داراي سرطان پستان تاييد شده در  .٦
 گزارش دهي  .٧
 هاي مرتبط با بيماري سرطان   همكاري در ارزشيابي و تحقيق .٨

  مراقبت بيماران
 طبق دستورالعمل (ارزيابي ممتد):توسط پزشك  تاييد شدهسرطان سرويكس افراد مبتال به  پيگيري و مراقبت .١

  فرم مراقبت بيماران «ثبت اطالعات در  « 
  تاريخ مراقبت بعدي  و ثبت » فرم پيگيري بيماران« ثبت اطالعات در 

 ارجاع بيمار به پزشك طبق دستورالعمل در صورت بروز مشكل يا طبق دستور پزشك .٢
 ارجاع بيمار به ماما طبق دستورالعمل .٨
 ارزيابي نيازهاي آموزشي و برنامه ريزي براي توانمندسازي و خود مراقبتي بيمار   .٩

 آموزش براي توانمندسازي بيمار .١٠
  شرح وظايف ماما

 خانواده مراقب سالمت ارجاعات از طرف بهورز/پذيرش  .١
 بررسي فرد ارجاع شده و سوال در مورد: .٢

 (از جمله پس از نزديكي جنسي، در فواصل دوره هاي قاعدگي و پس از يائسگي) خونريزي غير طبيعي واژينال 
 ترشحات بدبوي واژينال 
 درد هنگام نزديكي جنسي  

براي تاييد يا رد ابتال بـه  جاع غير فوري فرد مشكوك به سرطان سرويكس به پزشك در صورت پاسخ مثبت به هر يك از سواالت، ار .٣
  سرطان سرويكس

 در صورت پاسخ منفي به تمام سواالت، انجام غربالگري: .٤



 خدمات سالمت سطح اول

٨٢
 

  سال اخير ٥سوال در مورد سابقه انجام پاپ اسميرطي  
 در صورت پاسخ مثبت ، انجام پاپ اسمير در همان ويزيت  

  در خصوص عاليم مشكوك سرطان سرويكس مطابق پمفلت آموزشي خود مراقبتي الزمآموزش  .٥
  طبقه بندي افراد در معرض خطر و مشكوك و ارجاع آن ها به سطح دو خدمت .٦
  در فرم / پرونده فردثبت اطالعات فرد داراي عالئم مشكوك  .٧
  و انجام اقدامات ضروري بر اساس دستورالعمل طبقه بندي افراد بررسي شده .٨

 
  



 خدمات سالمت سطح اول
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 جامعه محيط سالمت مديريت :١٩ پيوست

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  رديف
ب

  

قب 
س مرا

رشنا
 / كا

ردان
كا

المت
س

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

حيط
ت م

هداش
ب

  

شك
پز

  پروتكل/ راهنما  

نظارت و همكاري دركنترل بهداشت آب و   ١
  فاضالب

و تهيه نقشه كروكي كامل سامانه بازرسي از سامانه هاي تأمين آب آشاميدني  -
  هاي آب آشاميدني راهنماي نظارت بر سامانه -    * * *   تأمين آب با نمايش نقاط بالقوه آسيب پذير

 :  كيفيت آب آشاميدني بر اساس استاندارد هاي ملي شامل  و كنترل پايش -  ٢
  سنجش ميزان كلر آزاد باقيمانده در آب شرب  مناطق تحت پوشش بر

  و راهنماي كلر سنجي و ارائه گزارش  ١٠٥٣اساس استاندارد ملي 
* * 

نتايج آن در  راهنماي كلرسنجي و ثبت -    *
سامانه جامع بازرسي مركز سالمت محيط و 

 كار
درصد براي خانوارهاي فاقد دسترسي به شبكه تهيه و توزيع كلر مادر يك    ٣  ١٠٥٣ شماره استاندارد ملي -

     * *   عمومي و كلرسنجي از آب مصرفي آنها
٤    ثبت كلرسنجي در سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سالمت محيط و

     * *   كار
ارسال فوري گزارش هاي موارد نقص موجود در سامانه تأمين آب و موارد صفر و  -  ٥

     * *  بهداشتي درماني و پيگيري مواردنامطلوب كلر سنجي به مركز 
تعيين ميزان كلر خواهي آب طبق دستورالعمل اقدامات بهداشت آب و فاضالب  -  ٦

    * * *  براي پيشگيري و كنترل بيماري هاي منتقله از آب  
شركت در جلسات آموزشي و جلسات جلب همكاري بين بخشي و درون بخشي  -  ٧

      * * * مرتبط با آب و فاضالب
پيگيري و نظارت فعال بر آب مزارع كشاورزي كه با فاضالب خام آبياري مي شوند  -  ٨

      * *  به منظور جلوگيري و كنترل آن 
  اقدامات بهداشت آب و فاضالب در شرايط اضطرار  و كنترل طغيان بيماري -  ٩

* * 
  
راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرايط  -    *

 و باليا اضطراري
 )١(د راهنماي دفع فاضالب در شرايط اضطرار جل -
  )٢(راهنماي دفع فاضالب در شرايط اضطرار جلد  -



 خدمات سالمت سطح اول
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هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  رديف
ب

  

قب 
س مرا

رشنا
 / كا

ردان
كا

المت
س

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

حيط
ت م

هداش
ب

  

شك
پز

  

  پروتكل/ راهنما

      * * *  رسيدگي و پيگيري شكايات مربوط به بهداشت آب و فاضالب -    ١٠
شناسايي روستا از نظر جمع آوري و دفع فاضالب و آموزش  و اطالع رساني مردم  -  ١١

     * *   روستا 
     * *  بازديد از خانوار هاي روستايي و آموزش بهداشت آب و فاضالب براي آنها  -  ١٢
نمونه برداري از آب شرب و ارسال آن براي انجام آزمايش هاي باكتريولوژيكي در  -  ١٣

  )   ٤٢٠٨-١٠١١(مناطق تحت پوشش بر اساس استانداردهاي ملي 
  ١٠١١ استاندارد ملي شماره -    *    

   ٤٢٠٨استاندارد ملي شماره   -
   -    *      پيگيري دريافت بموقع نتايج آزمايش باكتريولوژيكي و شيميايي نمونه      -  ١٤
نمونه برداري از آب شرب و ارسال آن جهت آزمايش شيميايي براساس كتاب  -  ١٥

  استاندارد متد 
جدول نمونه برداري و آماده سازي نمونه  -    *    

  هاي شيميايي
فوري نتايج آزمايش آب هاي غير قابل شرب به ستاد مركز بهداشت  انعكاس -  ١٦

  شهرستان و پيگيري تا رفع مشكل
    *      

      *      بررسي علت آلودگي آب و پيگيري موارد نامطلوب -  ١٧
      *      نمونه برداري مجدد از نقاط آلوده آب -  ١٨
موارد صفر و  ارسال فوري گزارش هاي موارد نقص موجود در سامانه تأمين آب و -  ١٩

  نامطلوب كلر سنجي به مركز بهداشت شهرستان و پيگيري موارد
    *      

بررسي وضعيت بهداشت اب و فاضالب در هنگام بروز بيماري هاي منتقله بوسيله  -  ٢٠
  آب و ارسال گزارش فوري و نهايي آن به سطوح باالتر در سريعترين زمان

راهنماي بهداشت آب و فاضالب براي  -    *    
  هاي منتقله از آب پيشگيري و كنترل بيماري

   راهنماي برنامه ايمني آب -    *      همكاري در اجراي برنامه ايمني  آب -  ٢١
٢٢    تعيين محدوده كاهش يا عدم وجود كلر آزاد باقيمانده      *      
٢٣    پيگيري و نظارت فعال بر آب مزارع كشاورزي كه با فاضالب خام آبياري مي شوند

     *      به منظور جلوگيري و كنترل آن 



 خدمات سالمت سطح اول
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هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  رديف
ب

  

قب 
س مرا

رشنا
 / كا

ردان
كا

المت
س

  

اس 
ارشن

ن/ ك
كاردا

حيط
ت م

هداش
ب

  

شك
پز

  

  پروتكل/ راهنما

٢٤   پيگيري موارد مرتبط با پروفايل شيميايي آب آشاميدني      *      
٢٥    بهداشت آب استخرهاي شنا و  راهنماي -    *      و ساحليپايش آب استخرهاي شنا و شناگاه هاي طبيعي

   شناگاه هاي طبيعي
٢٦   رسيدگي و پيگيري شكايات مربوط به بهداشت آب و فاضالب  *  *  *      
٢٧   شناسايي منطقه از نظر جمع آوري و دفع فاضالب  *  *  *      
٢٨   پايش از خانه هاي بهداشت تحت پوشش      *      
٢٩   آموزش و راهنمايي بهورزان و مراقبين سالمت در خصوص بهداشت آب و فاضالب       *      
نظارت، كنترل و همكاري آلودگي هواي   ٣١

فضاهاي آزاد شهري، فضاي بسته روستائي و 
 خشكسالي وريزگردها  حاشيه شهرها و پديده

  

  راهنماي محاسبه، تعيين و اعالم شاخص  -    *      بازديد از منابع ثابت آالينده هوا و معرفي به مراجع ذيربط
 كيفيت هوا

 شاخص كيفيت آالينده هاي هوا گزارش فرم -
فرم گزارش بيماري و مديريت حوادث و  -

 فوريت هاي پزشكي 
راهنماي محاسبه، تعيين و اعالم شاخص  -

 كيفيت هوا
آخرين دستورالعمل ها و آئين نامه هاي  -

  اجرائي جاري 
 شاخص كيفيت آالينده هاي  گزارش فرم -

 هوا
فرم گزارش بيماري و مديريت حوادث و  -

فوريت هاي پزشكي مربوط به برنامه 
 مديريت آلودگي هوا

طرح تشديد بازرسي هاي بهداشت محيط در منابع آب و بهداشت نظارت  و اجراي  -  ٣٢
    *       )درصورت وجود آلودگي هواي شهر( مراكز نگهداري و انباشت مواد غذائي

٣٣    اعمال قوانين و معرفي به مراجع ذيربط  با آلودگي هوا      *    
٣٤    پيگيري مصوبات موضوع آلودگي هوا بر اساس بخشنامه هاي اعالمي از سطوح

    *      در صورت درگير بودن شهر با آلودگي هوا)(باالتر 
٣٥    بيمارستان ها در خصوص خدمت )اورژانس(هماهنگي با فوريت هاي پزشكي ،

    *      ) اضطرار و بحران هشدار، (رساني در شرايط آلودگي هوا 
٣٦    تعيين بار بيماري و اطالعات اثرات آلودگي هوا بر سالمت در جمعيت تحت پوشش

    *      و  تهيه گزارش مربوطه
در سطح توزيع ماسك تنفسي به نيرو هاي  بهداشتي و نيروهاي خدمات اورژانس  -  ٣٧

    *      منطقه

٣٨   بر سالمت  همكاري و اجراي برنامه هاي  آموزشي در زمينه اثرات  آلودگي هوا
    *  *  * انسان
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به مركز ) درصورت وجود آلودگي هواي شهر(پيگيري مشكالت آلودگي هوا  -  ٣٩
مدلهاي اپيدميولوژيك سازمان جهاني  -    *      بهداشت شهرستان  

 بهداشت 
راهنماي محاسبه، تعيين و اعالم شاخص  -

  كيفيت هوا
چگونه از اثرات ريزگردها بر سالمت خود  -

  بكاهيم ؟
ماسك هاي مقابله با ريزگردها و چگونگي - -

خود مراقبتي در شرايط آلودگي هوا ناشي از 
و آئين نامه اجرائي مقابله با ريزگردها - -   ريزگردها

خشكسالي مصوب هيات محترم دولت ، 
تكاليف وزارت بهداشت درمان و. آموزش 

 يپزشك

مشكالت قلبي به اجراي پروتكل هاي مرتبط با مشكالت تنفسي نظير آسم و  -  ٤٠
مراجعين مراكز بهداشتي درماني/ خانه هاي بهداشت / پايگاه هاي سالمت در 

  هوا شرايط آلودگي
    *    

اجراي برنامه هاي مديريت ريسك و مديريت بحران طبق پروتكل هاي ابالغي و  -  ٤١
    *      وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در شرايط وقوع پديده ريزگرها

٤١   ٤٣    *  *  *  همكاري در برگزاري هفته هواي پاك و مناسبت هاي مرتبط با آلودگي هوا    آموزش و ارائه روش هاي ارائه و حفاظت از خود و اطالع رساني در شرايط آلودگي
    *  *    به گروه هاي حساس ، كودكان و سالمندان ) هشدار، اضطرار و بحران (هوا 

محيطي ناقلين و كنترل نظارت و همكاري در   ٤٤
  سموم

    *  *  *  شناسايي نقاط بحراني و خطر زا از نظر وفور حشرات و جانورزان ناقل بيماري - 

ضوابط فعاليت شركتهاي مبارزه با حشرات و 
 جانوران موذي

 
 

در خصوص ) بيماري هاي زئونوز(همكاري با كارشناس مبارزه با بيماري هاي واگير  -   ٤٥
  *  *      ناقلين در منطقه –كنترل و مقابله با بروز بيماري هاي مشترك انسان و حيوان 

و نظارت بر اقدامات شهرداري و بخشداري ها درخصوص كنترل و كاهش  همكاري -   ٤٦
  *  *      انتشار حشرات و جانوران موذي  

بخشي و شركت در جلسات آموزشي وجلسات جلب همكاري بين بخشي و درون  -  ٤٧
    *  *  *  پيگيري مصوبات جلسه

اعالم سموم مورد نياز مبارزه با ناقلين جهت مبارزه با حشرات و جوندگان با كاربري  -  ٤٨
    *      بهداشت عمومي در شرايط حوادث و باليا
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و همكاري ميداني نظارت و كنترل عوامل محيطي   ٤٩
در  جلوگيري از وقوع اپيد مي ها و بيماري هاي 

 شايع، نوپديد و بازپديد و نظارت مردمي 
  

كنترل و نظارت و پيگيري عوامل محيطي در باليا و شرايط اضطرار و جلوگيري از  -
راهنماي عمليات بهداشت محيط در شرايط  -   *      وقوع اپيد مي ها و بيماري هاي شايع، نوپديد و بازپديد

 اضطراري و باليا 
بهداشت محيط در باليا و راهنماي مديريت  -

 شرايط اضطرار
راهنماي برنامه ملي عملياتي پاسخ بهداشت  -

  ١٣٩٠عمومي در باليا و فوريت ها
بهداشتي در سامانه پايگاه ثبت شكايات  -

 ١٤٩٠مديريت نظارت و ارتباطات مردمي 
پايگاه اطالع رساني سامانه مديريت نظارت  -

  ١٤٩٠و ارتباطات مردمي 
داشت محيطي در باليا فرم ارزيابي سريع به -

 و شرايط اضطرار
فرم گزارش  فعاليت هاي روزانه بهداشت  -

 محيط در باليا و شرايط اضطرار
برنامه هاي جاري  بسترپروتكل استفاده از  -

براي پيشبرد اهداف ستاد  )CBI(مركز
 فوريتهاي سالمت محيط و كار

 

نظارت بر بهداشت آب و دفع بهداشتي فاضالب ، بهداشت مواد غذايي ، نظارت بر  -  ٥٠
سمپاشي و گندزدايي محيط ، نظارت بر سرپناه ، احداث سرويس هاي بهداشتي ، 

  حمام هاي بهداشتي، دفع بهداشتي پسماند و مدفوع در شرايط اضطرار 
    *   

    *      شركت در كميته هاي منطقه اي در بالياي طبيعي -  ٥١
آموزش عمومي در خصوص كنترل عوامل محيطي در بالياي طبيعي تا رسيدن  -  ٥٢

   *  *  *  كمك
   *  *  *  پيگيري نواقص مربوطه به برنامه عمليات بهداشت محيطي مناطق آسيب ديده - -  ٥٣
برنامه ها و سيستمهاي مديريتي مربوط به خدمات بهداشت محيطي براي پيگيري  -  ٥٤

 خدمات (مرمت) شامل ارزيابي،تدارك و بازگرداندن مراقبتهاي بهداشتيتسهيالت 
   *      به حالت وضعيت عادي

رساني بهداشت محيط در شرايط اضطراري براي  به روزو پروفايلها و ايجاد پيگيري  -  ٥٥
   *       برنامه هاي بهداشت محيط در شرايط اضطراري

و ...) جهت توسعه برنامه هاي ستاد  CBI(استفاده از بستر برنامه هاي جاري مركز  -  ٥٦
   *      فوريتهاي سالمت كشور 

   *      ١٩٠اجراي برنامه هاي نظارت مردمي -  ٥٧
     *  *  ١٩٠همكاري در اجراي برنامه هاي نظارت مردمي  -  ٥٨
    *      ١٩٠بررسي شكوائيه هاي برنامه نظارت مردمي  -  ٥٩
    *      در منطقه تحت پوشش ١٩٠مردميتحليل و ارزيابي برنامه هاي نظارت  -  ٦٠
و ...) جهت توسعه برنامه هاي ستاد  CBIاستفاده از بستر برنامه هاي جاري مركز ( -  ٦١

   *  *  *  فوريت هاي سالمت كشور 
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در برنامه  ارائه راهكار هاي عملي با توجه به شرايط بومي، فرهنگي و اجتماعي -  
   *  *  *  فوريت هاي بهداشت محيط 

نظارت و همكاري در كنترل برنامه هاي   ٦٣
  مديريت پسماند 

  

  جمع آوري، حمل و نقل، ذخيره ، تفكيك ،بازديد و نظارت  بر مراكز مختلف توليد
راهنماي سرفصل ها و محتواي برنامه - -    *    *  شهري روستايي / ها ي سازي، بازيافت پردازش و دفع پسماند

 آموزش مديريت پسماند پزشكي
  قانون مديريت پسماند -
  آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند  -
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي  -

  پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته
  

٦٤   در مراحل توليد  ....صنعتي ،كشاورزي و(بازديد، و نظارت بر مديريت كليه پسماند( ،
) ها جمع آوري، حمل و نقل، ذخيره سازي، بازيافت پردازش و دفع پسماندتفكيك ،

    *    *  ديدگاه بهداشتي از
٦٥   بررسي محل هاي ذخيره سازي موقت، ايستگاه هاي انتقال و....  *  *  *    
٦٦   ،حمل  جمع آوري، بازديد، و نظارت بر وضعيت پسماندهاي پزشكي از نظر تفكيك

    *    *  و نقل و نگهداري موقت و تصفيه، دفع و بي خطرسازي 
٦٧   شناسايي نقاط بحراني و خطر زا از نظر پسماند در منطقه تحت پوشش  *  *  *    
٦٨    منطقه تحت پوششپيگيري مشكالت مربوط به عدم مديريت صحيح پسماند در  * * *    
٦٩    برگزاري جلسات مرتبط در روستاها با مشاركت شوراها و در شهرها با مشاركت

    *  *  شهرداري ها و ارگانهاي ذيربط
٧٠   پسماندمرتبط با  مراقبت مستمر و  و اعمال قوانين      *    
نظارت واجراي برنامه هاي ابتكارات جامعه محور(   ٧١

(CBI  
  همكاري در تشخيص و شناسايي ظرفيت ها و امكانات و مشكالت جامعه روستايي

پايش و نظارت در برنامه دستورالعمل     *  *  * و شهري 
    *       همكاري در جهت توجيه همكاران بين بخشي و درون بخشي  روستايي و شهري   ٧٢ ابتكارات جامعه محور

٧٣   اولويت دار اجتماع محورارائه و پيشنهاد  و اجراي برنامه هاي      *    
٧٤   - )جلب مشاركت هاي مردمي مرتبط با برنامه هاي ابتكارات جامعه محور(CBI  *  *  *    
٧٥    )پيگيري در جهت رفع نياز و اجراي پروژه ابتكارات جامعه محور(CBI      *    
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  بلوك بهورزي (بهداشت محيط )    *  *  *  بهداشت محيطيشناسايي روستاهاي داراي معضالت    نظارت ، بهسازي و بهداشت محيط روستا  ٧٦
٧٧   اولويت بندي معضالت بهداشتي روستا  *  *  *    
٧٨    بازديد از منابع تأمين كننده آب آشاميدني در روستاهاي فاقد لوله كشي  *  *      
٧٩   بازديد از نحوه جمع آوري و دفع زباله روستا  *  *      
٨٠    فضوالت حيواني روستابازديد از نحوه جمع آوري  *  *      
٨١   بازديد از معابر و محالت از نظر وجود يا عدم وجود آبهاي راكد  *  *      
٨٢   بازرسي ،نظارت و ارائه راهكار هاي عملي بر اساس نياز هاي منطقه  تحت پوشش      *    
٨٣    بررسي و شناسائي مصرف حامل هاي انرژي در روستاها ، حاشيه شهرها ( گاز

    *    *  ، نفت و .... ) و ارائه گزارش شهري
٨٤   جمع آوري اطالعات مربوط به شاخص هاي بهداشت محيط روستا: 

 جمع آوري و دفع بهداشتي زباله 
 جمع آوري و دفع بهداشتي فضوالت دامي 
 بهداشت مسكن ازجمله دسترسي خانوارهاي روستايي به توالت بهداشتي 
 نحوه نگهداري دام و طيور  

*  *  *    

٨٥    مشاركت مردم ، شوراها و ارگانهاي درگير در روستا فعال نمودن جلسات جلب
شوراهاي بهداشت روستاها و جلب مشاركت آنان در جهت تعين اولويت ها ي 

 روستا 
 همكاري با دفتر امور مناطق محروم كشور (نهاد رياست جمهوري)از طريق امضاء  

 تفاهم نامه در خصوص عمليات بهداشت محيط روستا
 حمل و توزيع مصالح و اجراء  مشاركت ارگانها در زمينه  

*  *  *  

  

    *  *  *نظارت بر نحوه اجراي پروژه تا مراحل پاياني برابر مقررات و دستورالعمل هاي -  ٨٦
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  بهداشتي 
٨٧    و ارسال بموقع گزارشات نحوه اجراي پروژه به سطوح باالترپايش و ارزشيابي  *  *  *    
در كنترل و كاهش استعمال نظارت، همكاري   ٨٨

  مواد دخاني
 راهنماي آموزشي كنترل استعمال   -    *  *  *  بازديد از منطقه تحت پوشش و شناسايي تعداد افراد استفاده كننده از مواد دخاني

 دخانيات
  راهنماي آموزشي ترك دخانيات   -
راهنماي آموزشي كنترل دخانيات براي  -

 دانشجويان
قانون  جامع  كنترل و مبارزه ملي   -

 دخانيات 

٨٩    بازديد از كليه مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي موجود در منطقه
    *  *  *  تحت پوشش  

٩٠   پوشش به تفكيك  بازديد از مدارس تحت پوشش و تهيه فهرست مدارس تحت
    *  *  *  مقطع جهت ارائه آموزش هاي مرتبط

٩١   تهيه ليست كامل از اماكن مجاز به عرضه مواد دخاني  *  *  *    
٩٢   نظارت بر نصب تابلو هاي هشدار دهنده در اماكن عمومي  *  *  *    
٩٣    بررسي وضعيت موجود استعمال دخانيات در مراجعين به مركز بهداشتي درماني

تكميل فرم  بررسي ميزان آگاهي و نحوه نگرش آنان در مورد دخانيات و  بمنظور
  اطالعات مربوط به مراجعين به مركز

    *  
  

٩٤    ، نظارت بر قوانين و مقررات مربوط به كنترل  دخانيات از نظر شرايط فروش
    *      ممنوعيت استعمال دخانيات درمراكز عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي  

٩٥   تكميل فرم ثبت نام  براي سيگار ي هاي عالقمند به ترك سيگار  *  *  *    
٩٦    هماهنگي جهت ارائه آموزشهاي الزم در خصوص مضرات استعمال دخانيات به

باهمكاري ...) اصناف و  –كارخانجات  –خانواده  –مدارس (گروه هاي هدف 
  كاركنان  مركز بهداشتي درماني

*  *  *  
  

٩٧   ارجاع  افراد عالقمند به ترك جهت شركت  در كالسهاي آموزشي  هماهنگي و
    *  *  *  ترك

٩٨    همكاري با پزشك مركز در ارتباط مستمر با مركز بهداشت شهرستان و ارائه
    *      گزارش 
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٩٩    هماهنگي با ساير كاركنان مركز بهداشتي درماني جهت ارجاع سيگاري و غيري
در زمينه دخانيات به واحد مشاوره ترك  سيگاري عالقمند به كسب اطالعات

  دخانيات
    *    

١٠٠    ) امكنه  ٣٠٠ثبت موارد تخلف درخصوص ممنوعيت عرضه و استعمال دخانيات
    *      براي يك كارشناس )

١٠١   پيگيري وضعيت ترك بيماران    *  *    
١٠٢   تكميل فرم نظارتي واحد ترك ترك دخانيات    *  *    
١٠٣    گزارش دهي دوره ايتكميل فرم هاي    *  *    
١٠٤    پذيرش افراد ارجاعي از خانه هاي بهداشت و پايگاه هاي بهداشت براي ترك

  *        دخانيات
١٠٥   تشكيل پرونده بهداشتي براي متقاضيان ترك        *  
١٠٦   تععين درجه اعتياد به دخانيات براي داوطلبين به ترك        *  
١٠٧    افراد داوطلب ترك دخانياتارائه خدمات مشاوره به        *  
١٠٨   درمان بيماران نيازمند به ترك و تجويز جايگزين هاي نيكوتين        *  
١١٠   پيگيري وضعيت ترك دخانيات بيماران        *  
١١١        اطالع رساني مناسب در واحد هاي صنفي فوق  *  *      
١١٢    مضرات مواد دخانيآموزش مراجعين به مركز بهداشتي درماني در زمينه        *  
١١٣   برگزاري جلسات آموزشي براي مراجعين در خصوص مضرات استعمال دخانيات  *  *  *    
١١٤    به ) آموزش چهره به چهره ، مختصر  و ارائه مواد آموزشي (ارائه اطالعات پايه

    *  *  *  مراجعين سيگاري و غير سيگاري و افراد در معرض دود دست دوم به ويژه مادران 
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  پروتكل/ راهنما

١١٥  

نظارت و كنترل بهداشت مواجهه با انرژي هاي 
  هسته اي و امواج الكترومغناطيس

كنترل و نظارت بر وضعيت بهداشتي و حفاظت پرتويي مراكز پرتوپزشكي دولتي و  -
راهنماي ثبت بازرسي و صدور مجوزهاي  -    *      خصوصي

مراكز پرتوپزشكي در سامانه جامع مديريت 
 بازرسي مركز سالمت و كار 

راهنماي شناخت و روش هاي حفاظت در  -
 برابر پرتوهاي فرابنفش خورشيدي

و حفاظت در برابر  شناختراهنماي  -
 تشعشعات گاز راديواكتيو رادون

راهنماي شناخت و حفاظت در برابر برق  -
 اي فشار قويه

راهنماي شناخت و حفاظت در برابر  -
ها و ماهواره هاي  تشعشعات راديوفركانس

 تجاري و نظامي

    *      كنترل و نظارت بر مواجهه عموم مردم با پرتوهاي فرابنفش خورشيدي -  ١١٦
    *      كنترل و نظارت بر مواجهه عموم مردم با گاز راديواكتيو رادون  -  ١١٧
نظارت بر مواجهه عموم مردم با انرژي هاي منتشره از خطوط، تاسيسات كنترل و  -  ١١٨

    *      و تجهيزات برق فشار قوي
كنترل و نظارت بر مواجهه عموم مردم با انرژي هاي منتشره از فركانس هاي  -  ١١٩

    *      راديويي و ماهواره هاي تجاري و نظامي  
آموزش و اطالع رساني  راه هاي پيشگيري مردم با انرژي هاي منتشره از فركانس  -   ١٢٠

هاي راديويي و ماهواره هاي تجاري و نظامي، خطوط، تاسيسات و تجهيزات برق 
  *  *  *  *  فشار قوي ،گاز راديواكتيو رادون و پرتوهاي فرابنفش خورشيدي

بهره برداري از سامانه جامع مديريت باررسي   ١٢١
  مركز سالمت محيط و كار 

 جامع  اطالعات واحد هاي مورد بازرسي شامل : شناسنامهتدوين و تهيه  -
  منابع تامين آب اجتماعات شهري و روستايي و حاشيه 
   منابع توليد فاضالب شهري و روستايي و صنعتي و حاشيه شهر 
  مرا كز تهيه و توزيع و اماكن عمومي شهري روستايي و حاشيه شهر  

*  *  *    
 

 ثبت اطالعات بازرسي از  -   ١٢٢
 مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي  
  منابع تامين آب اجتماعات شهري و روستايي و حاشيه 
   منابع توليد فاضالب شهري و روستايي و صنعتي و حاشيه شهر 
  مرا كز تهيه و توزيع و اماكن عمومي شهري روستايي و حاشيه

  شهر 

*  *  *    
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 ثبت اقدامات و پيگيري بازرسيهاي  انجام شده از: -   ١٢٣
 مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي  
  منابع تامين آب اجتماعات شهري و روستايي و حاشيه 
   منابع توليد فاضالب شهري و روستايي و صنعتي و حاشيه شهر 
  مرا كز تهيه و توزيع و اماكن عمومي شهري روستايي و حاشيه

  شهر 

*  *  *    

 
   



 خدمات سالمت سطح اول

٩٤
 

 سالمت محيط خانوار 
 نظارت و ارتقاء بهداشت و ايمني مواد غذايي خانوار 
  نظارت بر مشاغل خانگي مرتبط با مواد غذايي 
 نظارت محيط فيزيكي مسكن 
 نظارت و توصيه به عدم مصرف دخانيات در محيط خانوار 
  (گاز رادون، نورخورشيد) كنترل، نظارت و ارتقاء بهداشت خانوار در مواجهه با تشعشعات مصنوعي(وسائل خانگي مولد اشعه و ... ) و طبيعي 
 كنترل، نظارت و بهبود مصرف حامل هاي انرژي در خانوار هاي روستائي و حاشيه شهرها 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  رديف
ب

  

اس 
ارشن

ن / ك
كاردا راقب

م
 

المت
س

اس   
ارشن

ن/ ك
كاردا

حيط
ت م

هداش
ب

اس   
ارشن

ن/ ك
كاردا

ي ها
بيمار

زه با 
مبار

  

  پروتكل/ راهنما

نظارت و ارتقاء بهداشت و ايمني   ١
بررسي و نظارت وضعيت بهداشت و ايمني مواد غذايي از جمله وضعيت ساختماني    مواد غذايي خانوار  

      *  *  *  روستايي و حاشيه شهر هاآشپزخانه و محل نگهداري مواد غذايي خانوار هاي 

٢    پيگيري موارد غير بهداشتي مواد غذايي و اعالم موارد پر خطر به كاردان / كارشناس
    *  *  *  بهداشت محيط  جهت انجام نمونه برداري 

٣   انجام نمونه برداري هاي مواد غذايي الزم      *    
٤    ارجاع فوري به مركز بهداشت شهرستان در صورت وجود موارد حاد بهداشتي  مواد

    *      غذايي در منطقه 

٥  
  كنترل نمك هاي مصرفي خانوار مراكز تهيه و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي 
  نمونه برداري نمكهاي مصرفي خانوار، مراكز تهيه و عرضه مواد غذايي و اماكن

  عمومي
*  *  *    
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٦  
  در زمينه بهداشت مواد خانوارها ي روستايي و حاشيه شهر ها نياز سنجي آموزشي

كودكان، مادران ،دانش  (غذايي  بر اساس جمعيت تحت پوشش وگروه هاي هدف
  ...)آموزان و 

    *      

٧  
  در خانوارها ي روستايي و حاشيه شهرها همكاري در اجراي برنامه نياز سنجي آموزشي

كودكان،  (غذايي بر اساس جمعيت تحت پوشش وگروه هاي هدف زمينه بهداشت مواد
  ...)مادران، دانش آموزان و 

*  *      

٨    آموزش گروه هاي هدف مادران و دانش آموزان  روستايي و حاشيه شهرها در زمينه
    *  *  *  بهداشت مواد غذايي 

نظارت بر مشاغل خانگي   ٩
  مرتبط با مواد غذايي 

  قانون  ساماندهي مشاغل خانگي -    *  *  *  خانگي مرتبط با مواد غذايينظارت، كنترل مشاغل  
١٠    -اعمال و اجراي قوانين بر مشاغل خانگي غير بهداشتي مرتبط با مواد غذايي       *    

١١  

نظارت بر محيط فيزيكي 
  مسكن

  شناسايي خانوارهاي فاقد سرويس بهداشتي سرشماري ساالنه خانه بهداشت و برآورد
 تعداد و نوع مصالح مورد نياز جهت بهسازي يا احداث مستراح روستايي 

 ارزيابي وضعيت موجود از طريق بازديد منزل به منزل در طول سال 
   و احداث دارندتعيين ليست خانوارهايي كه سرويس بهداشتي آنها نياز به بهسازي 
  بررسي ، شناسائي و ارائه گزارش وضعيت مسكن خانوار روستائي/ حاشيه شهر  از لحاظ

محل طبخ غذا ، پخت نان ، وسايل گرمايشي ( كرسي ، بخاري و نوع سوخت مصرفي) 
  و نحوه تامين آب گرم به منظور مصارف بهداشتي 

 تعيين ليست خانوارهاي كم درآمد 
 كم درآمد كه تمايل به مشاركت دارند. تعيين ليست خانوارهاي  

*  *  *    

  

١٢  
  تهيه برنامه نيازسنجي آموزشي خانوار در زمينه بهداشت محيط (آلودگي هوا، كنترل

حشرات و جوندگان، آب و فضالب، مديريت پسماند، كنترل و كاهش دخانيات و ...) بر 
      *      آموزان و ...)اساس جمعيت تحت پوشش و گروه هاي هدف (كودكان، مادران، دانش 
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١٣  
  همكاري در نيازسنجي آموزشي خانوار  در زمينه بهداشت محيط (آلودگي هوا، كنترل

حشرات و جوندگان، آب و فضالب، مديريت پسماند، كنترل و كاهش دخانيات و ...) بر 
  اساس جمعيت تحت پوشش و گروه هاي هدف (كودكان، مادران، دانش آموزان و ...)

*  *        

١٤  
  آموزش خانوارها در زمينه بهداشت محيط (آلودگي هوا، كنترل حشرات و جوندگان، آب

و فاضالب، مديريت پسماند، كنترل و كاهش دخانيات و ...) بر اساس جمعيت تحت 
  پوشش و گروه هاي هدف (كودكان، مادران، دانش آموزان و ...)

*  *  *    

١٥  
  شناسايي خانوارهاي كه محل نگهداري دام و طيور آنها غير بهداشتي است  
  سرشماري ابتداي سال خانه بهداشت و بررسي طبق مفاد مجموعه كتب آموزشي

 بهورزي
 ارزيابي وضعيت موجود از طريق بازديد منزل به منزل در طول سال 
  بهداشتي استتعيين ليست خانوارهايي كه محل نگهداري دام و طيور آنها غير  

*  *  *    
  

١٦  
 شناسايي خانوارهايي كه فاقد مسكن بهداشتي هستند  
  سرشماري ابتداي سال خانه بهداشت و بررسي طبق مفاد مجموعه كتب آموزشي

    *  *  *  بهورزي و فرم وضعيت محل سكونت خانوار
١٧     بازديد و بررسي نحوه جمع آوري و دفع مدفوع خانوار روستايي و حاشيه شهرها  *  *  *    
١٨   بازديد و بررسي محل نگهداري دام و طيور خانوار روستايي  *  *  *    

١٩  

    شوراهاي بهداشت روستاها، دهيارها و كميته امداد امام خميني (ره)  مشاركتجلب
 جهت همكاري 

 حمل و توزيع مصالح و اجراي عمليات بهداشت محيط روستا  مشاركت مردم در زمينه
 براي خانوارهاي تحت پوشش

 پيگيري جهت دريافت بموقع مصالح براي بهسازي يا احداث مستراح روستايي 
  تحويل بموقع مصالح به خانوارهاي كم درآمد جهت بهسازي يا احداث مستراح

  روستايي

*  *  *    
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٢٠    روستائيان در اجرا و تسريع در انجام عمليات از طريق تشويق آنانايجاد رقابت در بين  *  *  *    
٢١   قانون مجازات اسالمي  -    *  *  *  معرفي خانوارهاي متخلف طبق  قانون مجازات اسالمي به سطوح باالتر  
ثبت  اطالعات  و ارائه   ٢٢

  گزارش 
  ثبت اطالعات مرتبط با سالمت محيط خانوار در سامانه جامع بازرسي  و پورتال مركز

راهنماي آموزشي  سامانه جامع بازرسي مركز سالمت  -    *  *  *  سالمت محيط و كار  و ارائه گزارش هاي الزم 
  محيط و كار 

٢٣  

كنترل، نظارت و ارتقاء بهداشت 
خانوار در مواجهه با تشعشعات 
مصنوعي(وسائل خانگي مولد 
اشعه و ... ) و طبيعي (گاز رادون، 

 نورخورشيد) 
  

 معرفي و آموزش تجهيزات خانگي مولد اشعه در منازل  و اماكن مسكوني  

*  *  *  *  

راهنماي ثبت بازرسي و صدور مجوزهاي مراكز پرتوپزشكي  -
 در سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سالمت و كار 

راهنماي شناخت و روش هاي حفاظت در برابر پرتوهاي  -
 فرابنفش خورشيدي

راهنماي شناخت و حفاظت در برابر تشعشعات گاز راديواكتيو  -
 رادون

 اي فشار قويراهنماي شناخت و حفاظت در برابر برق ه -
راهنماي شناخت و حفاظت در برابر تشعشعات راديوفركانس  -

  ها و ماهواره هاي تجاري و نظامي



 خدمات سالمت سطح اول

٩٨
 

  قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  واحد هاي صنفي شامل: ١٣برابر با آيين نامه اجرائي قانون اصالح ماده : هاي جمعيسالمت محيط
شامل مكانهاي زير مي باشد : پذيرايي و تفريحي بين راهي، عطاري، بقالي، مراكز تهيه، توليد، توزيع نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي:  -١

كارگاههاي شيريني پزي، سوپر ماركت، لبنيات فروشي، فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي،  كافه قنادي، انواع شيريني فروشي و» خواروبار فروشي، رستوران، چلوكبابي، سلف سرويس، تاالر پذيرايي
(كترينگ ها)، كبابي، حليم پزي، آشپزي، كله پزي، جگركي،  فروشگاههاي گوشت قرمز و سفيد، فراورده هاي خوراكي آبزيان، ميگو، طيور، زنبورعسل، آاليش خوراك دامي و مواد پروتئيني، آشپزخانه ها

هاي سنتي، آبميوه، بستني سازي و فروشي، بوفه، ميوه و سبزي فروشي، ميادين توزيع ميوه و تره بار، مراكز طبخ و  خانه، رستوران يراب و شيردان، اغذيه و ساندويچ، پيتزا، مرغ سوخاري، چايخانه، قهوهس
ها و انواع مراكز تهيه و عرضه نان، كارگاه ها و كارخانجات توليد انواع مواد غذايي و بسته بندي آن،  هاي وابسته، نانوايي سازمانها و  هاي دولتي و غيردولتي، شهرداري ها، موسسات و شركت آبدارخانه وزارتخانه

سلف سرويس كارخانجات صنعتي، كارگاه ها و و  هاي تامين آب آشاميدني(منبع، مخزن، تصفيه خانه و شبكه توزيع)، موسسات ارائه خدمات پذيرايي و كرايه ظروف و وسايل پذيرايي، آشپزخانه سيستم
(آبغوره، آبليمو، تهيه ترشيجات و عرقيات)،  پزي، قندريزي، حلواسازي، عصاره گيري هاي نگهداري مواد غذايي، انبارهاي نگهداري مواد غذايي، نبات و آبنبات كارخانجات و اماكن توليد يخ و آب شرب، سردخانه

سازي، كشك سابي، اماكن دامي، صنايع وابسته به دام، مبادي  هاي ثابت و واحدهاي سيار تهيه و عرضه مواد غذايي، عرضه خشكبار، وسائط حمل و نقل مواد غذايي، لبنيات سسبزي خردكني، كانتينرها و كانك
 ورودي مواد مشمول اين آيين نامه، بازارچه هاي مرزي، بازارهاي هفتگي و فصلي و مانند آنها

هاي وابسته، موسسات و نهادهاي غير دولتي، مراكز بهداشتي درماني، مراكز  ها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي، شهرداري در وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي كار : محيطاماكن عمومي شامل-٢
فربري، وسايل حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري، آرايشگاه هاي مردانه، سالن هاي هاي مسافري، راه آهن، فرودگاه و قطارهاي مسا آموزشي و تربيتي و پرورشي، پرورشگاه، استخرهاي شنا، پايانه

(پادگانها،  ميهاي ورزشي، غسالخانه، آرامستان ها، گرمابه هاي مردانه و زنانه، خوابگاههاي دانشجويي و مراكز آموزشي، مراكز نظامي و انتظا ها، سالن ها و باشگاه هاي زيبايي، مهمانخانه آرايش زنانه و كلينيك
ها و مراكز تجمعي،  ها، هتلها، مهمانپذيرها، متلها، پانسيونها، مراكز تفريحي و پاركها، زندانها، مراكز نگهداري سالمندان، اردوگاه هاي بهزيستي، مسافرخانه هاي مسكوني و منازل سازماني)، مجتمع مجتمع

(پمپ هاي گاز و بنزين)، مساجد و اماكن متبركه، مراكز خدمات آمبوالنس، سرويس هاي بهداشتي عمومي، مراكز  عرضه سوخت فاهي و مراكزهاي تئاتر و سينما، فرهنگسراها، مجتمع هاي خدماتي ر سالن
  دفع پسماند و مانند آن ها، مراكز بهداشتي درماني و مراكز آموزشي و تربيتي
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  پروتكل/ راهنما

بازرسي از مراكز تهيه،  نظارت و  ١
توليد، توزيع نگهداري، حمل و نقل 

  و فروش مواد غذايي
  ١٣شناسائي مراكز تهيه ، توزيع عرضه مواد غذايي آئين نامة اجرائي قانون اصالح ماده 

واحد صنفي براي يك  ٣٠٠خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي (تعداد قانون مواد 
  كاردان /كارشناس بهداشت محيط)

*  *  *    
راهنماي بازرسي بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد  -

 غذايي و اماكن عمومي
قانون مواد  ١٣نامه اجرائي قانون اصالح ماده  آيين -

    *      بررسي پرونده هاي و طبقه بندي و اولويت بندي     ٢  خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
٣   ،توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي در بخش هاي : بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه  

 بهداشت فردي  
 بهداشت مواد غذايي  
 بهداشت ابزار و تجهيزات  
 بهداشت ساختمان  
 كنترل دخانيات  

  

  

*    

٤    بررسي نقاط بحراني و غير بحراني مراكز فوق الذكر بر اساس دستور العمل اجرايي و چك
    *      ليست هاي مرتبط

٥    اجراي طرح تشديد كنترل و بازرسي بهداشتي در ساعات غيراداري و تعطيلي در مراسم ملي
مراسم احتكاف  - ماه مبارك رمضان –مذهبي و مراسم خاص از جمله  مراسم ارتحال امام 

  ماه هاي محرم و صفر و.... –
*  *  *    

٦    پايش و نظارت بر روند فعاليت آموزشگاه هاي بهداشت اصناف و التزام متصديان مراكز
  دستور العمل آموزشگاه اصناف -    *      جهت اخذ گواهينامه بهداشت اصناف 

٧    سالمت نوروزي دستور العمل بسيج -    *      روز از سال ) ٤٥در اجراي طرح بسيج سالمت نوروزي ( همكاري  
دستورالعمل بيماريهاي بروسلوز و تب مالت مركز  -  *  *  *  *  همكاري و ارائه طريق در پيشگيري و كنترل بيماري هاي مشترك دام و انسان   ٨

  بيماري هاي واگير
كنترل كيفي بهداشت مواد غذايي   ٩

در مراكز تهيه، توليد، توزيع 
نگهداري، حمل و نقل و فروش 

  دستور العمل اجرايي رسيدگي به تخلفات بهداشتي  -    *      ١٣عرضه مواد غذايي بر اساس تحليل فرايند در راستاي اجراي ماده نظام مراقبت مراكز
مراكز تهيه ، توليد ، توزيع ، نگهداري ، حمل و نقل و 

قانون مواد خوردني،  ١٣اقدام مداخله اي و اعمال  قوانين  بر اساس آيين نامه آجراي ماده    ١٠  فروش  
    *      بجز پلمپ و فك پلمپآشاميدني، آرايشي و بهداشتي  و دستور العمل بازرسي  

١١   ) بار ) ٤نمونه  ١٥٠برداشت نمونه مواد غذايي بر ابر آيين نامه ها ومقررات      *    
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الك و مهر محموله هاي مواد غذايي تا تعيين تكليف مقامات قضايي بر ابر توقيف و     مواد غذايي  ١٢
    *      مقررات

١٣    ،كنترل و نظارت بر قوانين و مقررات مربوط به استعمال دخانيات از نظر شرايط فروش
ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن  عمومي و اطالع رساني مناسب در مراكز فوق وثبت 

 درخصوص ممنوعيت عرضه و استعمال دخانياتموارد تخلف 
  

  
*    

 راهنماي آموزشي كنترل استعمال دخانيات -
  كنترل آموزشي ترك دخانيات  -
  راهنماي آموزشي كنترل دخانيات براي دانشجويان -

١٤   پايش و پيگيري برنامه هاي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي برابر باقوانين و مقررات  
  

  
*    

دستورالعمل نحوه  اجراي كنترلي و خود اظهاري  -
 بهداشتي مراكز و اماكن 

تور العمل موسسات و شركت هاي خود اظهاري و دس -
  خود كنترلي

١٥   )پيگيري و همكاري در اجراي  سيستم بهداشت و ايمني مواد غذاييHACCP در مراكز (
راهنماي برنامه هاي سالمت و ايمني موادغذايي در  -    *      عرضه مواد غذايي وتشويق واحدهاي صنفي به اجراي سيستم  (براي جمعيت شهري)

 سطح توزيع و عرضه 
بسته خدمت تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل  -

) در HACCPنظارت بر نحوه صحيح استقرا ر سيستم بهداشت و ايمني مواد غذايي(   ١٦  بحراني در مراكز عرضه مواد غذايي
اجراي سيستم  (براي جمعيت  مراكز عرضه مواد غذايي وتشويق واحدهاي صنفي به

  شهري)
  

  
*    

١٧    پايش و نظارت برنامه حذف جوش شيرين و استفاده از نمك تصفيه شده در فرايند توليد
      *      نان هاي سنتي

١٨    دستور العمل اجرايي برنامه كشوري پيشگيري و كنترل -    *      نظارت بر مصرف و عرضه روغن در مراكز طبخ وتهيه مواد غذايي و اماكن عمومي
    *  *  *  نظارت بر مصرف و عرضه نمك  و يد سنجي آن    ١٩  اختالالت  ناشي از كمبود يد

٢٠   نمك هاي موجود در كل مراكز فروش و عرضه  نمك نمونه برداري از      *    
٢١    پيگيري و همكاري دراستقرار نظام مراقبت سالمت محصوالت كشاورزي و محصوالت

      *      گلخانه اي به منظور كاهش ميزان آفالتوكسين، سموم آفات نباتي و ...
٢٢    دستور العمل اقدامات بهداشت محيطي پيشگيري و  -  *  *  *  *  از غذاپيشگيري و كنترل عوامل محيطي  موثر بر  بيماري هاي منتقله

   كنترل طغيان هاي منتقله از غذا
٢٣    دستور العمل كارت بهداشتي -    *      صدور كارت بهداشت با همكاري پيشخوان دولت  
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٢٤    دستور العمل رتبه بندي  -    *      همكاري در رتبه بندي وضعيت بهداشتي مراكز  تحت پوشش  
٢٥   ،يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت كنترل           -   
٢٦   بندي وضعيت بهداشتي مراكز فوق به عموم مردم اطالع رساني رتبه      *      
اجرا و پيگيري برنامه هاي   ٢٧

آموزشي و اختصاصي بهداشت 
مواد غذايي در واحد هاي صننفي و 

  گروه هاي هدف 

  نياز سنجي آموزشي و آموزش عمومي و اختصاصي هر واحد صنفي در زمينه
  اماكن عموميبهداشت و ايمني مواد غذايي و وضعيت بهداشت محيط 

    *      

٢٨    همكاري در نياز سنجي آموزشي  و آموزش هاي عمومي در زمينه  بهداشت محيط و
      *  *  بهداشت مواد غذايي  هر واحد صنفي مواد غذايي و اماكن عمومي 

٢٩  
كنترل و نظارت بهداشتي محيط 

هاي زندگي جمعي (مراكز 
نظامي و انتظامي ، پرورشگاه، 

سالمندان و خوابگاه، سراي 
  آسايشگاه و....)

  شناسائي  و طبقه بندي محيط هاي زندگي جمعي مشمول آئين نامة اجرائي قانون اصالح
  مجموعه آئين نامه هاي بهداشت محيط  -  *  *  *  *  قانون مواد خوردني، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي  ١٣ماده 

 راهنماي آموزشي كنترل استعمال دخانيات -
  هاي بهداشت فرديبازرسي بهداشتي از محيط هاي زندگي جمعي در بخش    ٣٠  راهنماي آموزشي كنترل دخانيات براي دانشجويان -

 بهداشت مواد غذايي، بهداشت ابزار و تجهيزات وبهداشت ساختمان،      *    
٣١    بجز پلمپ و فك پلمپاجرا  وپيگيري قوانين  براساس گردش دستور العمل بازرسي      *    
٣٢    ،كنترل و نظارت بر قوانين و مقررات مربوط به استعمال دخانيات از نظر شرايط فروش

استعمال دخانيات و اطالع رساني مناسب در مراكز فوق وثبت موارد تخلف ممنوعيت 
  درخصوص ممنوعيت عرضه و استعمال دخانيات

    *    
٣٣   ،يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت كنترل       *    
٣٤  

كنترل و نظارت بهداشتي محيط 
  زندان

  بازرسي از زندان هاي تحت پوشش 
  پايش مشترك از زندان ها با مسئولين بهداشت و درمان ادارات كل زندان هاي استان      *     

٣٥    اعمال قوانين و دستور العمل هاي بهداشت محيطي 
 جلب مشاركت و همكاري هاي بين بخشي و برون بخشي 
 آموزش پرسنل شاغل در زندان ها و زندانيان  

    *    
 

٣٦   در زندان يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت ، كنترل      *    -  
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- كنترل و نظارت بهداشتي محيط  ٣٧
 هاي بهداشتي درماني از جمله 

مراكز بهداشتي درماني، مطب و 
مراكز جراحي محدود كلينيك هاي 

  دامپزشكي

 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند  -    *  *  *  شناسايي مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش  
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي  -

  وابستهو پسماندهاي 
سرفصلها و محتواي برنامه آموزشي مديريت  راهنماي -

 پسماند پزشكي

    بازرسي از مراكز بهداشتي درماني و.... در بخش هاي  بهداشت فردي، بهداشت مواد غذايي
، بهداشت ابزار و تجهيزات وبهداشت محيط بخشهاي مختلف ساختمان، مديريت پسماند و 

  فاضالب
    *    

٣٨    بازديد ،كنترل و نظارت بر وضعيت پسماندهاي پزشكي از نظر تفكيك ، جمع آوري ،حمل
    *    *  و نقل ،نگهداري موقت ،تصفيه ، دفع و بي خطر سازي 

٣٩   يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت ، كنترل       *    
    شرايط فروش، كنترل و نظارت بر قوانين و مقررات مربوط به استعمال دخانيات از نظر

ممنوعيت استعمال دخانيات و اطالع رساني مناسب در مراكز فوق و ثبت موارد تخلف در 
  خصوص ممنوعيت عرضه و استعمال دخانيات

  
  

*    
٤٠    و پيگيري  بجز پلمپ و فك پلمپاجرا، اعمال قوانين براساس گردش دستور العمل بازرسي

    *      مشكالت مرتبط
٤١   ها نامه نييآ ابر بر ها يدمياپ وقوع هنگام در سطوح  و فاضالب آب، از يبردار نمونه 

    *      ومقررات
٤٢   و ارائه راهكارهاي عملي بر اساس نوع محيط هاي بهداشتي و  مرتبط مشكالت يريگيپ

    *      درماني 
٤٣   در  غذايي مواد امر در شاغلين برايبا همكاري دفتر پيشخوان دولت  بهداشت كارت صدور 

    *       فوق مراكز
٤٤   محيط بهداشت زمينه در رساني اطالع و آموزشي خدمات ارائه      *    
٤٥   نهيزم در باالتر سطوح  يبرا گزارش ارائه و  هيآمار ته و اطالعات ثبت ،يآور جمع 

    *      مراكز فوق   طيمح بهداشت
نظارت و كنترل بهداشت محيط   ٤٧

بيمارستان (درصورت وجود 
  نظارت ويژه بهداشت مواد غذايي و آشپزخانه در بيمارستان (انبارهاي مواد غذايي ،سردخانه

 مديريت پسماند قانون -    *      ها و....)

٤٨    نظارت بر اجراي كامل ضوابط و (مديريت پسماندهاي پزشكيارزيابي و نظارت بر وضعيت    *    
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در شهر هاي زير بيمارستان 
 نفر ) ٢٠٠٠٠

  روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته
٤٩   پيگيري در اجراي سيستم بهداشت و ايمني مواد غذايي)HACCP ( بيمارستان هاي در

    *      تحت پوشش 
٥٠   صحيح سيستم بهداشت و ايمني مواد غذايي رنظارت بر در اجراي و استقرا )HACCP (

    *      بيمارستان در 
٥١   بررسي و نظارت بر وضعيت مديريت فاضالب بيمارستان      *    
٥٢   طرح ( تعميرات وبهسازي سيستم فاضالب بيمارستاني پيگيري  اجراي طرح تملك دارايي

    *      و گزارش به سطوح باالتر) ٣٠٣٠٢٠١٠تملك دارايي
٥٣   ايجاد سيستم هاي بيخطر ساز در بيمارستان( طرح "پيگيري اجراي طرح تملك دارايي

    *      و گزارش به سطوح باالتر) ٣٠٣٠٢٠٠٨تملك دارايي
٥٤   - برابر ها يدمياپ وقوع هنگام در سطوح  از نيهمچن.....  و فاضالب ، آب از يبردار نمونه 

    *     ومقررات ها نامه نييآ
٥٥    ،اعمال قوانين براساس گردش دستور العمل بازرسي بجز پلمپ و فك پلمپ و پيگيري اجرا

    *      مشكالت مرتبط
٥٦   بيمارستان محيط بهداشت به مربوط شكايات پيگيري و رسيدگي-      *    
٥٧   -بيمارستان محيط بهداشت زمينه در رساني اطالع و آموزشي خدمات ارائه     *    
٥٨   -مارستانيب  طيمح بهداشت نهيزم در ازين مورد وآمار اطالعات ،ثبتيآور جمع     *    
٥٩   -مصوبات پيگيري و بخشي درون و بخشي بين همكاري جلب بمنظور جلسات در شركت 

    *     جلسات
٦٠   ،در بيمارستان يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت كنترل     *    
نظارت  و كنترل بهداشت محيط   ٦١

هاي ،مدارس و محيطمهد كودك 
  بهداشت محيط مدارس نامهآيين   -    *  *  *  بازيد از مدارس تحت پوشش 

٦٢   بازرسي بهداشتي از بهداشت  محيط مدارس  در بخش هاي بهداشت فردي  
  بهداشت ابزار و تجهيزات وبهداشت ساختمانپايگاه تغذيه سالم،      *    



 خدمات سالمت سطح اول
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هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  رديف
ب
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ن / ك
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هداش

ب
اس   
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مبار
  

  پروتكل/ راهنما

ها و نظارت براجراي  نظارت بر عرضه و حمل و نقل و توزيع شير مدرسه و ميان وعده   آموزشي   ٦٣
    *      هاي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در عرضه مواد غذايي مجاز دستورعمل

٦٤    نمونه برداري از آب مدارس تحت پوشش  و ارسال به آزمايشگاه و پيگيري نتايج آن      *    
٦٥    و پيگيري )در صورت نياز(نمونه برداري از شير و مواد غذايي مدرسه و ارسال به آزمايشگاه

    *      نتايج نمونه برداري شير مدرسه 
٦٦     پيگيري مصوبات كميته فقر غذايي خانواده هاي كم در آمد شهرستان و كميته شير مدارس      *    
٦٧   يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت ، كنترل      *    
٦٨   : خدمات آموزشي و اطالع رساني در زمينه 

 بهداشت محيط 
  پيشگيري از ابتالء به ويروس ايدز، كنترل سل و مضرات استعمال دخانيات و 
 اتيدخان استعمال عدم بر نظارت 
 نظارت بر نصب تابلوهاي هشدار دهنده درمعرض ديد  

  
  

*    

كنترل و نظارت سالمت محيط   ٦٩
   هاي فرهنگي و تفريحي و ورزشي

  كنترل و نظارت بهداشتي استخر هاي شنا ، مراكز فرهنگي، وورزشي  و تفريحي  آبي    
  راهنماي نظارت و پايش آب استخرهاي شنا و شناگاه  -    *      پايش و كنترل كيفي آب استخرهاي شنا ، مراكز تفريحي آبي و شناگاه هاي طبيعي

  هاي طبيعي
٧٠   هاي فرهنگي ، تفريحي و ورزشي و.... در بخش هاي  بهداشت  ارزيابي و بازرسي از محيط

فردي، بهداشت مواد غذايي ،بهداشت ابزار و تجهيزات وبهداشت ساختمان بهداشت 
 ساختمان

 نظارت بر عدم استعمال مواد دخاني 
 ديد درمعرض دهنده هشدار يتابلوها نصب بر نظارت  

  
  

*    

٧١     براساس گردش دستور العمل بازرسي بجز پلمپ و فك پلمپاجرا  وپيگيري قوانين      *    
٧٣   انجام آزمايش هاي مربوط به استخرها و شناگاه ها طبق استانداردهاي ملي      *    
٧٤   محيط هاي فرهنگي ، ورزشي وي درانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت ، كنترل 

    *      تفريحي



 خدمات سالمت سطح اول

١٠٥
 

هورز  شرح خدمت  عنوان خدمت  رديف
ب

  

اس 
ارشن

ن / ك
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ب س
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ي ها

بيمار
زه با 

مبار
  

  پروتكل/ راهنما

كنترل و نظارت محيط هاي   ٧٥
و پيرايشي (آرايشگاه، آرايشي 

مؤسسات الغري، پرورش اندام و 
  حمامهاي سونا )

   شناخت و طبقه بندي محيط هاي آرايشي و پيرايشي  *  *  *      
٧٦   ارزيابي و بازرسي از محيط هاي آرايشي و پيرايشي  در بخش هاي  بهداشت فردي  

 بهداشت مواد غذايي ،بهداشت ابزار و تجهيزات وبهداشت ساختمان ،      *    
٧٧   اجرا  وپيگيري قوانين  براساس گردش دستور العمل بازرسي بجز پلمپ و فك پلمپ      *    
٧٨   يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت ، كنترل           
كنترل و نظارت بهداشت محيط   ٧٩

هاي  ها و پايانه ترمينال، پايگاه
  مرزي

  هاشناسائئ و طبقه بندي ترمينال ، پايگاه ها و پايانه      *      
٨٠    ، ارزيابي و بازرسي از محيط هاي ترمينال ، پايگاه ها و پايانه ها از نظر  بهداشت فردي

    *      بهداشت مواد غذايي ، بهداشت ابزار و تجهيزات و بهداشت ساختمان
٨١    اجرا و پيگيري قوانين براساس گردش دستور العمل بازرسي  بجز پلمپ و فك پلمپ      *    
٨٢   يانرژ يها حامل مصرف بهبود و نظارت ، كنترل       *    
نظارت و كنترل بهداشت مواجهه   ٨٣

هاي هسته اي و امواج  با انرژي
الكترومغناطيس در مدارس، 
مراكز نظامي و انتظامي، 
پرورشگاه، خوابگاه، زندان، 

  سراي سالمندان و ....  

  راهنماي ثبت بازرسي و صدور مجوزهاي مراكز  -    *  *    معرفي و آموزش تجهيزات خانگي مولد اشعه
پرتوپزشكي در سامانه جامع مديريت بازرسي مركز 

 سالمت و كار 
راهنماي شناخت و روش هاي حفاظت در برابر  -

 پرتوهاي فرابنفش خورشيدي
راهنماي شناخت و حفاظت در برابر تشعشعات گاز  -

 راديواكتيو رادون
اي فشار راهنماي شناخت و حفاظت در برابر برق ه -

 قوي
راهنماي شناخت و حفاظت در برابر تشعشعات  -

  راديوفركانس ها و ماهواره هاي تجاري و نظامي

٨٤   معرفي گاز راديواكتيو رادون و اصول حفاظت در مقابل اين گاز    *  *    
٨٨   معرفي پرتوهاي فرابنفش خورشيدي و چگونگي حفاظت در مقابل آنها    *  *    
٨٩    علمي كاهش آسيب هاي ناشي از مواجهه با عوامل مولد اشعهمعرفي شيوه هاي  

  *  *    

نظارت و كنترل مصرف مواد   ٩٠
  در محيط هاي جمعي  دخاني 

  نظارت ، كنترل و كاهش مصرف دخانيات در كليه محيط هاي جمعي و نظارت بر عدم
    *  *  *  *  عرضه مواد دخاني در صنوف فاقد پروانه فروش



 خدمات سالمت سطح اول
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  پروتكل/ راهنما

ارائه خدمات اموزش عمومي و   ٩١
آموزشي در مديريت سالمت 
محيط جامعه، محيط هاي جمعي و 

  محيط خانوار

  بهداشت و كنترل (نياز سنجي وآموزشي عمومي و تخصصي  در زمينه بهداشت محيط
آلودگي هوا ،بهداشت مواد غذايي، كنترل حشرات و جوندگان، آب و فاضالب، مديريت 

  .) ...پسماند، كنترل و كاهش مواد دخاني و 
    *    

  

٩٢    بهداشت و كنترل (همكاري در نياز سنجي و آموزش عمومي در زمينه بهداشت محيط
آلودگي هوا ،بهداشت مواد غذايي، كنترل حشرات و جوندگان، آب و فاضالب، مديريت 

  ....)پسماند، كنترل و كاهش مواد دخاني و 
        

٩٣    بهداشت و كنترل آلودگي هوا (ارائه خدمات آموزشي در زمينه سالمت محيط جامعه
،بهداشت مواد غذايي، كنترل حشرات و جوندگان، آب و فاضالب، مديريت پسماند، كنترل 

  ....)و كاهش مواد دخاني و 
*  *  *    

٩٤    بهداشت و كنترل آلودگي هوا (اطالع رساني عمومي در زمينه سالمت محيط جامعه
،بهداشت مواد غذايي، كنترل حشرات و جوندگان، آب و فاضالب، مديريت پسماند، كنترل 

  ....)و كاهش مواد دخاني و 
*  *  *    

٩٥    شركت در جلسات مرتبط با بهداشت  محيط بمنظور جلب همكاري بين بخشي و درون
    *  *  *  بخشي و پيگيري مصوبات جلسات

٩٦    ،رسيدگي و پيگيري شكايات مرتبط وارائه راهكار هاي عملي با توجه به شرايط بومي
    *  *  *  فرهنگي و اجتماعي 

٩٧     جمع آوري ، ثبت اطالعات و آمار مورد نياز در زمينه خدمات بهداشت محيط  *  *  *    
٩٨    بهداشت محيط   براي  تهيه و ارائه گزارش هاي مرتبط با خدمات ارائه شده  در برنامه هاي

    *  *  *  سطوح باالتر
٩٩    سامانه جامع و  سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سالمت محيط و كارثبت اطالعات در

    *  *  *     پورتال مركز سالمت محيط و كارو  اطالعات بهداشت محيط كشور
  



 خدمات سالمت سطح اول
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هورز

ب
 رديف عنوان خدمت شرح  خدمت 

اي از كارگاههاي تك فرم بازرسي بهداشت حرفه -
  واحدي

اي ازكارگاههاي چند فرم بازرسي بهداشت حرفه -
  واحدي

  ايراهنماي تكميل فرم بازرسي بهداشت حرفه -
كارگاههاي دستورالعمل تامين سالمت در   -

  كوچك
  قانون كار  -
 دهي بازرسيدستورالعمل تكميل فرم گزارش -

  هدفمند
راهنماي تكميل فرم برنامه ريزي ساالنه بازرسي  -

  هدفمند
در  ها بر اساس ريسكبندي كارگاهراهنماي درجه -

 ايبرنامه بازرسي هدفمند بهداشت حرفه
  دستورالعمل بازرسي بهداشت كار -
انه جامع مديريت بازرسي بهداشت راهنماي سام -

 اي مركز سالمت محيط و كارحرفه
راهنماي انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت  -

  فردي در محيط كار
 

    غيرخانگي روستاي اصلي و قمر و ثبت مشخصات عمومي كارگاه در فرم سرشماري و شناسايي كارگاههاي خانگي و
 شناسنامه كارگاهي

اطالعات  ثبت شناسايي و
 كارگاهها و عمومي

 واحدهاي شغلي
١ 

   تفكيك كارگاههاي خانگي از غيرخانگي، تعيين بعد شاغلين در كارگاههاي غيرخانگي و تعيين آدرس آنها 
    نفر شاغل به مركز  بهداشتي درماني روستايي ٢٠ كارگاههاي غيرخانگي بيش ازارجاع فرم شناسنامه 
   ثبت اطالعات واحدهاي كارگاهي در سامانه جامع بازرسي  
   ها و سرشماري كارگاههاي منطقه تحت پوشش حاشيه شهر و مجتمع هاي كارگاهي خاص حاشيه شهر مانند كوره پزخانه

 .... مانند آهنگري، ريخته گري و بنگاههاي اقتصادي غيررسمي وكارگاههاي سنتي 
    تهيه برنامه زمانبندي بازرسي از كارگاههاي تحت پوشش  

بازرسي بهداشت حرفه اي 
براي ارزيابي شرايط محيط 

تعيين عوامل تهديد  كار و
 كننده سالمت نيروي كار

٢ 

    شده بر اساس درجه بندي ريسك خطر كارگاهها جهت انجام يك بازرسي هدفمنداجراي يك برنامه بازرسي اولويت بندي  
   اي از كارگاههاي بازرسي نشدهپيگيري جهت تكميل فرم خدمات بهداشت حرفه  
    اي از كارگاههاي بازرسي نشدهتكميل فرم خدمات بهداشت حرفه برنظارت  
   كارگاههاي غير خانگي غير مشمول به سطح باالتر ارجاع فرم شناسنامه تكميل شده  
   ثبت اطالعات فرمهاي بازرسي كارگاهي در سامانه جامع بازرسي  
    بر اساس دستورالعمل نفر شاغل (صنفي) در روستاهاي اصلي و قمر  ٢٠بازرسي از كارگاههاي خانگي و غير خانگي كمتر از

  ايمطابق با راهنماي تكميل فرم بازرسي بهداشت حرفه ايو تكميل فرم بازرسي بهداشت حرفه بازرسي بهداشت كار
    و ها هاي كارگاهي خاص حاشيه شهر مانند كوره پزخانهموجود در حاشيه شهر و مجتمعبازرسي از كارگاههاي غير خانگي

بر اساس دستورالعمل بازرسي بهداشت هاي اقتصادي غير رسمي و .... هاي سنتي مانند آهنگري، ريخته گري و بنگاهكارگاه
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هورز
ب

 رديف عنوان خدمت شرح  خدمت 

  اي مطابق با راهنماي تكميل فرم بازرسي بهداشت حرفهاي و تكميل فرم بازرسي بهداشت حرفهكار 
   پسماندها در، ايمني و بهداشت شاغلين د مديران اجرايي در برنامه سالمتبازديد اوليه و پيگيري و تهيه گزارش عملكر 

  تعيين مهلت مقرر براي رفع نواقص اعالم نواقص به مديران مربوطه و روستا و حاشيه شهر ها و
   طرح تخلفات مديران اجرايي پسماندها در مراجع قضايي  
   در سامانه جامع بازرسي  ثبت ارزيابيها و بهسازيهاي انجام شده در كارگاهها و واحدهاي شغلي واجد ريسك فاكتورهاي شغلي  
   اي سطوح مافوق جهت پيگيريهاي الزم نظير: تهيه و ارسال گزارش نواقص بهداشتي موجود به كارشناس بهداشت حرفه

  صدور اعالم نواقص، اخطاريه بهداشتي و معرفي به دادگاه
    صدور اعالم نواقص، اخطاريه بهداشتي و معرفي پيگيريهاي الزم جهت رفع نواقص بهداشتي موجود بر اساس مقررات جهت

  به دادگاه
   اي ارجاع به سطوح باالتر براي پيگرد قانوني كارفرمايان متخلف از موازين بهداشت حرفه  

 ٣  ها و واحد هاي شغلي:اي بهداشت كار در كارگاهاجراي برنامه هاي مداخله
  يصداسنج يفرمها ليتكم دستورالعمل -
  صدا يغربالگر يفرمها -
  كار طيصدا در مح يآموزش يراهنما -
 يصوت يآلودگ از يريجلوگ نحوه نامه نييآ -
راهنماي چگونگي كنترل صدا با توجه به نوع  -

 صنعت
 هه شغليحدود مجاز مواج كتاب -

   تكميل فرمهاي غربالگري و سنجش صدا  
طرح مقابله با صدا در 

آور بر اساس فرمها و دستورالعملهاي استاندارد و يكسان هاي داراي صداي زياننظارت بر ارزشيابي وآناليز صدا در كارگاه    ٣-١  كار محيط
  سازي شده در سامانه جامع بازرسي مركز سالمت محيط و كار و ابالغي از مركز سالمت محيط و كار

   نظارت بر خدمات مرتبط با سنجشها و كنترلهاي انجام شده در محيط هاي كاري داراي صداي باالتر از حد مجاز  
   تكميل فرمهاي گزارش دهي برنامه و ارسال به سطح باالتر  

  كار طيدر مح ييروشنا بسته آموزشي -
 يعموم ييسنجش روشنا يريگزارش گ يفرمها -

 كار طيدر مح يو موضع
    نظارت بر ارزشيابي، اندازه گيري و بهسازي روشنايي موضعي و عمومي و درخشندگي بر اساس فرمها و دستورالعملهاي

تأمين روشنايي مناسب در   يكسان سازي شده در سامانه جامع بازرسي مركز سالمت محيط و كار و ابالغي از مركز سالمت محيط و كار
 ٣-٢  محيط كار

    هاي كاري فاقد روشنايي مناسبها و كنترلهاي انجام شده در محيطمرتبط با سنجشنظارت بر خدمات  
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  دهي برنامه و ارسال به سطح باالترتكميل فرمهاي گزارش    حدود مجاز مواجهه شغلي كتاب -
 دستي بارنامه بهداشتي حمل آيين -
 راهنماي جامع طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي -
  راهنماي جامع حمل دستي بار -
عضالني در  -راهنماي كاهش ناراحتي اسكلتي -

 كارهاي اداري
راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه  -

 ارگونومي
راهنماي شاخصهاي آنتروپومتري استاتيكي  -

 كارگران ايراني
  راهنماي اجراي ارگونومي در كشور -
مجموعه آموزشي ارگونومي كاريردي براي  -

  كارگران
 راهنماي آموزشي ارگونومي در محيط كار -
 حدود مجاز مواجهه شغلي كتاب -

   نظارت بر ارزيابي ايستگاههاي كاري و ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي  

طرح مداخله ارگونومي در 
 ٣-٣  محيط كار

    هاي داراي ريسك فاكتورهاي ارگونوميكيكي در كارگاهمداخالت و بهسازي هاي ارگونومينظارت بر اجراي  

   هاي كاري واجد ريسك فاكتورهاي ارگونوميكيي انجام شده در محيطنظارت برخدمات مرتبط با ارزيابيها و بهسازيها  

   ارسال به سطح باالتر دهي برنامه وتكميل فرمهاي گزارش  
 در محيط كار راهنماي كنترل سيليس آزاد -
ژگيهاي انبارهاي مواد  دستورالعمل شرايط و وي -

  ايي و سمومشيمي
راهنماي شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور  -

 )جلد اول تا جلد ششم(شيميايي در محيط كار 
 هاكشراهنماي كنترل مواجهه با آفت -
 راهنماي كنترل سرب در محيط كار -
شيميايي راهنما و دستورالعمل جامع مواد  -

 خطرناك

   رگاههاي داراي آزبست و ارسال نمونه هاي مشكوك به دانشكده بهداشت دانشگاههاي تهران يا اصفهان جهت شناسايي كا
 ، كاهش وبرنامه حذف  آناليز

ور كنترل عوامل زيان آ
  شيميايي

 (سيليس ، آزبست ، جيوه و
  سرب) در محيط كار

٣-٤ 
   بررسيهاي مشكوك به جيوه به آزمايشگاه هاي مرجع جهت ارسال نمونه  
   آور شيميايي (آزبست ، جيوه وسرب)نظارت بر ارزشيابي عوامل زيان  
    اقدامات و پيگيريهاي الزم جهت حذف و بكارگيري هرگونه آزبست از جمله آزبست كريزوليت در محيط كار مطابق

  كنوانسيون روتردام و مصوبه شورايعالي حفاظت محيط زيست
    مطابق  ٢٠٢٠به ذينفعان، صاحبان صنايع و شركتهاي توليد و مصرف كننده جهت حذف تدريجي جيوه تا سال اطالع رساني

  كنوانسيون ميناماتا
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 رديف عنوان خدمت شرح  خدمت 

 راهنماي جيوه -
  آور شيميايي و بهسازي انجام شده در محيط هاي كاري واجد اين عواملنظارت برخدمات مرتبط با سنجش عوامل زيان    حدود مجاز مواجهه شغلي كتاب -

    برنامه وارسال به سطح باالترتكميل فرم هاي گزارش دهي  
 راهنماي نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي -
شيميايي راهنما و دستورالعمل جامع مواد  -

 خطرناك
راهنماي مديريت حوادث شيميايي در محيط كار  -

 و صنايع

    گذاري مواد شيمياييالزم در مورد نظام هماهنگ برچسبنظارت و پيگيري و اجراي اقدامات  
برنامه مديريت ايمني 

هاي مربوطه قبل و بعد از وقوع حوادث شيميايي براي ارائه به ت حوادث شيميايي و تكميل چك ليستاجراي برنامه مديري    ٣-٥  شيميايي
  ثبت آن در سامانه سطوح مافوق و

    اجراي طرح تدوين پروفايل ايمني شيميايي درمورد مواد شيميايي مورد مصرف در منطقهمشاركت در  
چك ليستهاي خود اظهاري كارفرمايان در كارگاه  -

 اياز ديدگاه بهداشت حرفه
خوداظهاري كارفرمايان در راهنماي چك ليست  -

 صنايع

   آموزش كارفرمايان در خصوص نحوه تكميل چك ليستهاي خوداظهاري  
  نظارت بر تكميل چك ليستهاي خوداظهاري توسط كارفرمايان    ٣-٦  هاري كارفرمايانخود اظ

   به سطح باالتراظهاري تكميل شده و ارسال گزارش هاي خود ارزيابي چك ليست  
هاي شيميايي در صنعت آميز مطابق با پروفايل كشوري كنترل آاليندههاي شيميايي مخاطرهنظارت بر كاهش آالينده    اي در ريخته گريراهنماي بهداشت حرفه -

عوامل برنامه كنترل   گريريخته
- آميز در ريختهمخاطره

  هاگري
٣-٧ 

   دهي برنامه و ارسال به سطح باالترتكميل فرمهاي گزارش  
  كتاب بهداشت قاليبافان -
آيين نامه و دستورالعمل اجرايي تفاهم نامه  -

 بهداشت قاليبافان
ان (بقا) دستورالعمل بافان ايرطرح بهداشت قالي -

بافي غيربهداشتي بهسازي كارگاههاي قالي
 روستايي

   هاي قاليبافي خانگي در بافت روستايي/ حاشيه شهر/ شهرشناسايي كارگاه 

برنامه بهداشت قاليبافان 
 ٣-٨ (طرح بقا)

    بافي روستايي/ حاشيه شهر/ شهرفرم ثبت اطالعات كارگاه هاي قاليتكميل 
   بافي روستايي/ حاشيه شهر/ شهر تكميل شده و اعالم موارد مورد نياز اي ثبت اطالعات كارگاه هاي قاليجمع بندي فرمه

 براي بهسازي به سطوح باالتر
   نيازسنجي قاليبافان در بخش خدمات بهداشت حرفه اي و اعالم به سطوح باالتر  
   كارگاه قالي بافي بنا بردستورالعمل سطوح باالتر مشاركت و نظارت فعال در بهسازي 
   حضور در برنامه هاي مشترك برون بخشي بر اساس اعالم  مركز بهداشت شهرستان 
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 رديف عنوان خدمت شرح  خدمت 

   مشاركت و نظارت در برنامه هاي ارزشيابي كارگاه هاي قاليبافي  
   ارائه آموزش به قاليبافان  

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي  -
  ايران

 
   هاي كشاورزي در سطح مزرعه/ باغ و حوضچه هاي پرورش  ماهيآموزش كشاورزان در رفع نواقص بهداشتي كارگاه  

بهداشت كشاورزي برنامه 
روباز  در مزارع، باغات ، 
حوضچه هاي پرورش 

  ماهي
٣-٩ 

   آورهاي محيط مواجهه با عوامل زيانمشاركت و همكاري در انجام ارزشيابي  
   آموزش و نظارت بر بكارگيري لوازم حفاظت فردي توسط كشاورزان  
   آورمحيط به منظور سنجش مواجهه با عوامل زيانهاي ارزشيابي مشاركت در اجراي برنامه  
   شهرداري... ها نظير جهاد كشاورزي، كميته امداد، دهداري/ورزان از ساير بخشمشاركت در جلب امكانات بهداشتي براي كشا  
   گزارش به سطوح باالترهاي فعال در موضوع و اعالم موزشي/ ترويجي مشترك با ساير بخشهاي آمشاركت در برنامه  

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي  -
  ايران

 
    اي هاي بهداشت حرفه در برنامهمشاركت در فرآيند شناسايي كارگاه/ تكميل فرمهاي ثبت كارگاهي و جلب مشاركت كارفرما  

برنامه بهداشت كشاورزي 
در كارگاه هاي كشاورزي 

  مسقف
٣-١٠ 

   هاي كشاورزي مسقفچهره به چهره كشاورزان در رفع نواقص بهداشتي كارگاه آموزش گروهي و  
   آورعوامل زيانهاي كشاورزي مسقف مواجهه با هاي كارگاهمشاركت و همكاري در انجام ارزشيابي  
   چهره به چهره و نظارت بر بكارگيري لوازم حفاظت فردي توسط كشاورزان آموزش گروهي و  
   آورهاي ارزشيابي محيط به منظور سنجش مواجهه با عوامل زيانمشاركت در اجراي برنامه  
   ها نظير داشتي براي كشاورزان از ساير بخشامكانات بهمشاركت در جلب  شركت در كميته بهداشت كشاورزي شهرستان و

  شهرداري... جهاد كشاورزي، كميته امداد، دهداري/
   مشاركت در برنامه هاي بين بخشي آموزشي/ ترويجي در موضوع و اعالم گزارش به سطوح باالتر  

بهداشت حرفه اي در   اي در معادنحرفهدهي برنامه بهداشت تكميل فرم گزارش    كارانراهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن - ٣-١١  
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 رديف عنوان خدمت شرح  خدمت 

   معادن  استخراج شاخصهاي عملكردي برنامه  
-     اي از طريق آموزش چهر به چهرههاي بهداشت حرفهجلب مشاركت كارفرمايان در برنامه  

برنامه بهداشت كار در 
خدمات  صنوف توليدي و

  فني
٣-١٢    هاي رفع نواقص و اعالم به مركز بهداشت شهرستانروش اعالم نواقص بهداشتي و آموزش  

    نظارت بر بكارگيري آنها توسط نيروي كارآموزش بكارگيري لوازم حفاظت فردي و  
   هاي بهداشت حرفهكارفرمايان به همكاري با برنامه لزاماز برنامه هاي مركز بهداشت در ا هاي صنفيجلب حمايت اتحاديه-

  اي  از طريق مراجعه حضوري
هاي  مصوب سازمان انرژي مقررات و آيين نامه -

 اتمي
 دستورالعمل جامع بهداشت پرتوكارانراهنما و  -

 )پرتوهاي غير يونساز(
راهنماي شرايط بهداشت كار و كنترل تشعشعات  -

 در ماهيگيري و مشاغل دريايي
راهنماي شرايط بهداشت كار و كنترل تشعشعات  -

غير يونيزان در صنايع ساختماني (سيمان، آجر، 
 گچ و آهك)

   آور با پرتوهاآموزش و حساس سازي نيروي كار در مواجهه زيان  

 ٣-١٣  برنامه بهداشت پرتوكاران
    هاي كنترلي براي حذف يا كاهش مواجهه زيان آور با پرتوهاروشها و نظارت بر اجراي برنامهآموزش  
   هاي برنامهاستخراج شاخص تكميل فرم گزارش دهي برنامه بهداشت پرتوكاران و  
   آمادگي مقابله با شرايط بحراني واضطراري ناشي از حوادث پرتو  
    هاي ارزشيابي پرتوهاي يونيزان و غير يونيزان در محيط كاردر برنامهمشاركت و همكاري  
   آموزش و نظارت بر بكارگيري لوازم حفاظت فردي در برابر  پرتوها  

  استاندارد اعتبار بخشي بيمارستانها -
برنامه مراقبت از بيماري شغلي در مراكز   -

 بهداشتي درماني شهري

   هاي عملكردي برنامه از استخراج شاخص اي و طب كار در بيمارستان وليست پايش  واحد بهداشت حرفهچك تكميل
برنامه سالمت كار در   فرمهاي گزارش دهي

هاي صادره از سطوح باال و امهنها و آيينطب كار در دستيابي به دستورالعمليا  ايهمكاري با مسئول واحد بهداشت حرفه    ٣-١٤  بيمارستان ها
  نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوطه

    ارزيابي بيمارستان در برنامه اعتبار بخشي و ديگر برنامه هاي پايشيهمكاري با تيمهاي اعزامي از سطوح باالتر به منظور  



 خدمات سالمت سطح اول

١١٣
 

 منابع

شت 
بهدا

اس 
ارشن

ن / ك
كاردا

امعه
ت ج

سالم
ركز 

اي م
رفه 

ح
شت  

بهدا
اس 

ارشن
ن / ك

كاردا
شهر

شيه 
ه حا

پايگا
ه اي 

حرف
 

هورز
ب
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   ها و براي پرسنل/ بيماران و همراهان بيماردر بيمارستان هاي دو جانبه در ارتقاي فرهنگ بهداشت كاراستفاده از توانمندي  
راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران  -

 ساختماني
راهنماي شرايط بهداشت كار و كنترل تشعشعات  -

غير يونيزان در صنايع ساختماني (سيمان، آجر، 
 گچ و آهك)

   اي  برنامه بهداشت حرفه  ايپيگيري از شهرداري به منظور اجراي مقررات ملي ساختمان در حوزه بهداشت حرفه
 ٣-١٥  هاي ساختمانيكارگاه

   هاي همكاري با سازمان نظام مهندسي ساختمان در آموزش عوامل ساخت و ساز ( مهندسين ناظر/ كارگران و...) در برنامه
  ايبهداشت حرفه

-     آوري، حمل ونقل و بازيافت پسماندشناسايي عوامل اجرايي پنج نوع پسماند در مراحل جمع  
 برنامه سالمت ، ايمني و
بهداشت عوامل اجرايي 

  پسماندها
٣-١٦     واحد تحت آموزش مديران اجرايي در زمينه تكميل مجموعه برنامه عملياتي سالمت، ايمني وبهداشت شاغلين پسماندها در

  پوشش خود
   تعيين گروه اولي شاغلين پسماندها در منطقه  
    مبحث دستورالعمل سالمت ، ايمني و  ١٢بازديد/ بازرسي از واحدهاي مشمول وپيگيري تا پوشش كامل گروه اولي منطقه از

  قانون مديريت پسماندها ٥بهداشت عوامل اجرايي مشمول ما ده 
    دريافت مشخصه هاي عمومي ( شغل متقاضي ، آدرس كارگاه وتلفن ) از معاونت بهداشتي دانشگاه  

 برنامه مشاغل سخت و
 ٣-١٧  آورزيان

   و تنظيم گزارش سوابق مواجهه متقاضي/ متقاضيان رسي پرونده بهداشتي كارگاه متقاضيبر  
   حضور در محل تعيين تاريخ  بازديد از كارگاه و  
   دهدآور را انجام ميها / نظارت بر نحوه كار شركتي كه سنجش مواجهات با عوامل زيانانجام سنجش بررسي مقدمات و  

    ارسال آن به معاونت بهداشتي دانشگاه ذيربط گيري ودازهل بر سوابق، نتايج بازديد و مستندات انمتنظيم گزارش نهايي مشت  
    خصوصي) به معاونت  سنجشهاي در حال انجام در منطقه تحت پوشش (در بخش دولتي و ها ونمونه برداري اعالم موارد

برنامه كنترل كيفيت   بهداشتي
خدمات از طريق آزمايشگاه 

  هاي بهداشت حرفه اي
٣-١٨ 

   تخصصي بهداشت اي معاونت بهداشتي دانشگاه در برنامه كنترل كيفيت خدمات مشاركت فعال با آزمايشگاه بهداشت حرفه
  ايحرفه
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 رديف عنوان خدمت شرح  خدمت 

   اي در هنگام بازرسي ستفاده از كيت سياري بهداشت حرفهمقدماتي با ا هاي آني وبرداري در بررسيها و نمونهانجام سنجش
  % كل بازديدهاي كارگاهي)١٠(حداقل 

   اي معاونت بهداشتي و نظارت بر خدمات تخصصي منطقه و ارسال به آزمايشگاه بهداشت حرفه هاتنظيم گزارش سنجش
  دانشگاه

     الصاقCONTROL CHART   ثبت تعداد بازرسي در هر روز در چارت مزبور وبه ديوار  
بازرسي برنامه تشديد 

اي از بهداشت حرفه
  هاكارگاه

٣-١٩ 
   در ساعات اداري و غير اداري و ثبت اطالعات در فرمهاي مربوطه (مطابق با اقدامات بازرسي)هاي كارگاهي انجام بازرسي  
    ورود اطالعات در سامانه بازرسي و در صورت عدم دسترسي به سخت افزاري گزارش به سطح باالتر و ثبت اطالعات در

  دفاتر مربوطه
    در پايان هرماه استخراج اطالعات ازCONTROL CHART   تكميل فرم عملكرد طرح تشديد و ارسال فرم به معاونت

  بهداشتي دانشگاه
    هاي ها براي بررسي تيمدر دسترس قرار دادن پرونده هاي كارگاهي ونگهداري به روش مناسب  پرونده ضيط و تنظيم و

 برنامه پايش ، نظارت و  نظارت اعزامي پايش و
  بهداشتارزشيابي عملكرد 
  حرفه اي

٣-٢٠    دريافت گزارش تيم پايش اعزامي  
   رفع نواقص اعالمي از سوي تيم پايش ونظارت ريزي براي اقدامات اصالحي وبرنامه  
   ارسال به سطح باالتر تنظيم گزارش تفضيلي اقدامات اصالحي و  

    برنامه دسترسي عادالنه به  نفر شاغل ٢٠نفر و باالي  ٢٠تعيين توزيع كارگاهها به تفكيك زير  ها و واحد هاي شغلي منطقه وبررسي كارگاه  
خدمات درماني مصدومين 

  حوادث ناشي از كار
٣-٢١    هاي داراي بهگر به ارائه كمكهاي اوليه در موقع بروز حوادث ناشي از كاربررسي توان بالقوه  كارگاه  

    موجود پوشش خدمات درماني در مركز بهداشتي درماني روستايي/ پايگاه حاشيه شهر/ مركز سالمت جامعه/ بررسي وضعيت
  نفر ٢٠هاي زير هاي تامين اجتماعي / بيمارستانها وساير مراكز  به مصدومين حوادث ناشي از كار در كارگاهدرمانگاه
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 رديف عنوان خدمت شرح  خدمت 

   
بهداشتي درماني روستايي/ پايگاه حاشيه شهر/ مركز سالمت جامعه/ بررسي وضعيت موجود پوشش خدمات درماني در مركز 

نفر   ٢٠-٥٠هاي داراي مين حوادث ناشي از كار در كارگاهساير مراكز  به مصدو هاي تامين اجتماعي/ بيمارستانها ودرمانگاه
  شاغل

   درماني در منطقهها به انتقال مصدوم به اولين مركز اقدام به توانمند سازي كارگاه  
   هاي آموزشي و بازآموزي كمكهاي اوليهاعزام بهگران به دوره مشاركت با معاونت بهداشتي دانشگاه در  
     تنظيم گزارشات تفضيلي، انتقال اطالعات وضعيت موجود و نيز كيت كمكهاي اوليه بهگر به معاونت بهداشتي دانشگاه براي

  تكميل آن و جلب مشاركت آنان براي ارتقاء سيستم موجود در رفع نيازهاي منطقهتجديد/ بازسازي / 
   

آموزش، نظارت بر تكميل فرمهاي ثبت حوادث و اقدامات درماني به مصدومين حوادث ناشي از كار در نرم افزار برنامه 
نوع خدمات دريافتي از گروه  شاخصهاي احصاء شاخص ميزان بروز آسيبهاي كشنده و غيركشنده ناشي از كار به تفكيك 

  عدالت در سالمت
برنامه مشترك ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتي به  -

  كارگران بيمه شده
  
 

   
اقدامات الزم در مراحل نگهداري و ايجاد هاي مشمول ايستگاه بهگر و هماهنگي با مركز سالمت جامعه و شناسايي كارگاه

هاي آموزشي و بازآموزي، برقراري هاي مشمول در مراحل انتخاب بهگر، اعزام منتخبين به دورههاي بهگر در كارگاهايستگاه
  نگهداري وسايل و امكانات كيت بهگر براي پاسخگويي صحيح به هنگام بروز حوادث ناشي از كار

ايجاد و توسعه تشكيالت 
بهداشت حرفه اي در 
كارگاه ها و واحدهاي 

  شغلي
٤ 

   هاي حفاظت فني و بهداشت ها و واحدهاي شغلي مشمول ايستگاههاي بهگر، خانه بهداشت كارگري، كميتهتعيين كارگاه
  كار در حاشيه شهر

   واحدهاي شغلي مشمولها و اي در كارگاههماهنگي برون بخشي در جهت استقرار تشكيالت بهداشت حرفه  
   ها و واحدهاي شغليثبت اطالعات در فرم نظارت بر تشكيالت بهداشت حرفه اي در كارگاه  
    ارائه گزارش عملكرد بهگران، بهداشتياران كار، كارشناسان و كاردانهاي شاغل در كارگاه ها و واحدهاي شغلي به مركز

  سالمت جامعه/ مركز بهداشت شهرستان
   ) باشندشاغل) در منطقه كه فاقد تشكيالت مزبور مي نفر ٢٠-٥٠ايجاد ايستگاه بهگر در كارگاههاي مشمول  
   هاي عرضه سوختايجاد خانه بهداشت كارگري مشترك براي مجتمعهاي كارگاهي كوچك و جايگاه  
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 رديف عنوان خدمت شرح  خدمت 

   منطقه و رفع مشكالت موجود و ارتقاء برنامهاي در كارگاه هاي ارزشيابي عملكرد تشكيالت بهداشت حرفه  
   هاي آموزشي و بازآموزي بهگران به كارفرمايان ذيربط براي اعزام افراد منتخب به محل اعالم زمان و مكان برگزاري دوره

  برگزاري
   ايآموزش چهر به چهره بهگران به هنگام بازرسي در زمينه بهداشت حرفه  
   بازآموزي بهگران، بهداشتياران كار، كاردانها و  هاي آموزشي وهمكاري با مركز بهداشت شهرستان در برگزاري دوره

  ها و واحدهاي شغلي منطقهاي شاغل در كارگاهكارشناسان بهداشت حرفه
    مجوز فعاليت از كميته اي و طب كار داراي مراكزخصوصي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه و كسب فهرست شركتها

  صدور مجوز اين نوع خدمات در معاونت بهداشتي دانشگاه/ دانشكده ذيربط

ل كيفيت نظارت و كنتر
بهداشت  خدمات تخصصي

  اي درمنطقهحرفه
٥ 

   
كارشناسان اطالع رساني مناسب در منطقه براي دسترسي جامعه هدف (كارفرمايان، مديران اجرايي، كارگران، كاردانها و 

ها و............) به  خدمات تخصصي بهداشت هاي شغلي وشاغلين، نهادها، تشكلها و واحداي شاغل در كارگاهبهداشت حرفه
  اي و طب كارحرفه

   اي با حضوربنابر دستور از مركز بهداشت نظارت بر نمونه برداري وساير خدمات شركتهاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه 
  اي درمحل  انجام كار  و ثبت اطالعات وگزارش به مركزبازرس بهداشت حرفه

   اي در فرايندهاي كنترل كيفيت خدمات نمونه برداري / تحويل نمونه ها به شركتها ومراكز ارائه خدمات بهداشت حرفه
  تخصصي

   مركزارسال به  تكميل فرمهاي اطالعاتي و تنظيم گزارشهاي شركتها و  
    سازي، هماهنگي و فرهنگ  سالمت نيروي كار اي وآموزش چهره به چهره در زمينه بهداشت حرفه 

    ٦ جلب مشاركت فعال
كارفرمايان، مديران اجرايي واحدهاي شغلي، شورا و ساير  ثررساني مؤاطالع هاي آموزشي وبرنامه مشاركت فعال در

توسعه  اي و جلب مشاركت آنان درزمينه بهداشت حرفه بهگران دري در حاشيه شهر و روستا، شاغلين و تشكلهاي رسم
  محيطهاي كاري سالم
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 آيين نامه مراكز تخصصي طب كار -
 بخشنامه معاينات سالمت شغلي -
راهنماي معاينات سالمت شغلي كاركنان مراكز   -

  درماني -بهداشتي 
 دستورالعمل تكميل فرم پرونده پزشكي شاغل -

    تكميل  بر برنامه معاينات ادواري شاغلين مطابق با دستورالعمل هاي مربوطه و نظارت و پيگيري بر  نظارت و پيگيري
  (فرم اعالم بيماريهاي ناشي از كار) مطابق با دستورالعمل آن ١١١- ٣فرم

  ارجاع موارد مشكوك به بيماريهاي شغلي و مصدومين ناشي از كار به مراكز تخصصي طب كار     ٧  طب كار
    

و كارشناسان اطالع رساني مناسب در منطقه براي دسترسي جامعه هدف  (كارفرمايان، مديران اجرايي، كارگران، كاردانها 
 ها و.....) به  خدمات بهداشت حرفه اي و، تشكلواحدهاي شغلي و شاغلين، نهادها ها وبهداشت حرفه اي شاغل در كارگاه

  طب كار
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  غيرواگير بيماريهاي و خطر عوامل مراقبت دستورالعملهاي سريع مروز :٢١ پيوست
  چاقي و وزن اضافه مراقبت دستورالعمل سريع مرور

  اي دوره ارزيابي
در اين برنامه، هدف شناسايي و ثبت بيماران مبتال به اضافه وزن و چاقي و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شـبكه بهداشـتي   

هاي همراه مـرتبط بـا    ش خطر بيماريدرماني و ساماندهي مراقبت و درمان افراد داراي اضافه وزن و چاق براي دستيابي به هدف مديريت وزن و كاه
  .سال هستند ٣٠گروه هدف كه شامل افراد باالي . چاقي است

 ثبـت اطالعـات  و  يا كارشناس در صورت نيـاز، پيگيـري ،مراقبـت    پزشك موارد بهارجاع شامل غربالگري ، بهورز/ وظايف مراقب سالمت
 در مـورد مراجعين و در نرم افزار مربوطه ثبت مـي شـود و   » فرم ارزيابي دوره اي«  در آن هامشخصات  ي ،واجد شرايط سنبعد از مراجعه افراد . است

مرتبط با چاقي از جمله فشارخون باال، ديابت، اختالل چربي هاي خون، استئوآرتريت، سرطان، آسم، مشكالت تنفسـي، كبـد   بيماي هاي همراه سابقه 
درفرد سوال شده و در فرم ثبـت  و تخمدان پلي كيستسيك در زنان  بيماري هيپوتيروئيدي چرب و سابقه خانوادگي چاقي و علل زمينه ساز چاقي مانند

) مادر،پـدر،خواهر و بـرادر  (، ديابت و فشارخون باال در اعضاء درجه يك خانواده وي )عروق كرونر(سپس در مورد سابقه بيماري قلبي عروقي . مي گردد
سي وجود عوامل خطر همراه چاقي شامل الگوي تغذيه ناسالم، وضعيت فعاليـت بـدني و مصـرف    سواالت مربوط به برر .سوال و در فرم ثبت مي شود

 دخانيات تكميل شده و در مورد مصرف داروهايي كه سبب افزايش وزن مي شوند شامل داروهاي آنتي بيوتيك نظير كلـوزاپين، بتـا آدرنرژيـك نظيـر    
سديم والپورات، سولفونيل اوره ها نظير كلوپرآميد، گلي بنكالميد، گلي پپتيد، بتـا زوليـدين نظيـر    ، ليتيوم، ٢پروپرانولول، انسولين در درمان ديابت نوع 

سپس قد، وزن و دور كمـر بايـد انـدازه گيـري     . پيازوگليتازون، آمي تريپتيلين، داروهاي هورموني و كنتراسپتيوها، نيز سوال و در پرونده ثبت مي گردد
  .  العمل تعيين گرددشده و نمايه توده بدني طبق دستور

هـر وسـيله    و يـا (تل و گيره سر  كاله، سربند، عرق چين، روسري، ،كفش و جوراب بايد بدون فرد  :موارد زير مورد توجه است قد اندازه گيريدر  -
پاهـاي  . و روبروي معاينه كننده بايستد يدهچسبيا نوار اندازه گيري ايستاده به ميله مدرج بايد  فردپشت  .باشد )ديگري كه بر روي سر قرارداشته باشد 

ميله متحرك انـدازه گيـري كننـده روي     .روبرو نگاه كندو به  او كنارهم قرار گرفته و پشت پاشنه ها چسبيده به ميله قرارگرفته و زانوها نيز خم نشود
   .اندازه گيري انجام نمي شود وليت يا ناتواني شديددر صورت وجود معل .سر فرد قرارگرفته و قد او به سانتيمتر و با يك رقم اعشار ثبت مي شود

ترازو ايستاده و به روبرو فرد بدون كفش روي . قرار گيردروي زمين مسطح و سفتي بايد  ترازو :به موارد زير توجه مي گردد وزن اندازه گيري در -
  .  برحسب كيلوگرم خوانده مي شود وزن فرد ،سكون كاملو پس از نگاه كند 

بايستد و پاهاي خود را كنار هم قرار دهد و دو دست او، در دو طرف بـدن آزادانـه    بايدفرد  :به موارد زير توجه مي گردد اندازه گيري دوركمردر  -
، محل مربوط بـه لبـه تحتـاني دنـده آخـر و لبـه فوقـاني        )خط پهلو(در خط مياني زير بغل .ها بطرف داخل بدن باشد كه كف دست قرارگيرد، بطوري

نـوارمتر روي ايـن نقطـه حـد واسـط تعيـين شـده،        . و عالمت گذاشته مـي شـود   مشخصدقيقاً وسط اين دو نقطه و  تعيينجستگي استخوان لگن بر
 نوار اندازه گيـري بايـد بـدون   . كه متر درست مماس با پوست بدن قرار مي گيرد قرارگرفته و به صورت افقي حول دور كمر قرارداده  مي شود بطوري

  .ي باشدپيچ خوردگ
لحظه اي نگـه دارد، سـپس برحسـب سـانتي متـر       خواسته مي شود تا نفس خود را به آرامي با بازدم عادي بيرون دهد و در زمان انتهاي بازدم، از فرد

دور كمـر كمتـر   (و دور كمر نيز طبيعي است ) كيوگرم بر متر مربع ٢٥كمتر از (در صورتي كه نمايه توده بدني فرد طبيعي  .اندازه گيري انجام مي شود
بقيه افراد الزم است براي بـار اول و  . و هيچ بيماري يا عامل خطري وجود ندارد، فرد به ادامه شيوه زندگي مناسب تشويق مي گردد) سانتي متر ٩٠از 

آزمايشـات و معاينـات و بررسـي هـاي تكميلـي      پس از ارجاع فرد به پزشك و مشخص شدن نتيجـه   .براي يك ارزيابي كامل، به پزشك ارجاع شوند
  .فرد ثبت شود» فرم ارزيابي دوره اي«  توسط پزشك، الزم است نتيجه نهايي غربالگري و بيماريابي در
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سال يك بار براي تعيين وضـعيت اضـافه وزن و چـاقي غربـالگري شـوند و       ٣بايد حداقل هر  افرد داراي نمايه توده بدني و دور كمر طبيعي
عوامـل   افراد داراي نمايه توده بدني و دور كمر طبيعي كـه داراي هـر يـك از   . د، دور كمر و فشارخون آن ها اندازه گيري شودوزن، ق

هسـتند، بايـد بـه پزشـك      مانند بيماري قلبي عروقي، ديابت، اختالل چربي خون و بيماري فشارخون بـاال  ،همراه و يا بيماري هاي خطرآفرين
افراد داراي اضافه وزن و چـاقي و يـا دور كمـر بيشـتر از مقـدار      . بهورز ارزيابي شوند/توسط مراقب سالمت هر سال يك بارارجاع و 
دريافـت بـازخورد از سـطوح    بعد از ارجاع به پزشـك، بايـد بـراي    . به پزشك ارجاع مي گردند) حتي در صورت طبيعي بودن نمايه توده بدني( طبيعي

فـرم مراقبـت   « مشخصات بيماران داراي اضافه وزن يا چـاق در  سپس . مورد بررسي قرار گيرد آن هاو پسخوراند پذيرنده ارجاع از بيمار پيگيري شود 
  ثبت مي گردد.» فرم پيگيري بيماران« و » بيماران

ا توجـه بـه   آموزش عمومي جمعيت تحت پوشش در خصوص چاقي و عوامل خطر آن و راه هاي پيشگيري در اين برنامه نقش به سزايي دارد و بايد ب
و  شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه و  طبق دستورالعمل هاي تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي با استفاده از روش هاي آموزشي مناسـب 

  .   موثر دفتر آموزش و ارتقاي سالمت انجام شود
  مراقبت بيماران

ر از مقدار طبيعي و پيگيري و مراقبـت هـاي الزم ، در صـورت تثبيـت وزن     بعد از ارجاع افراد داراي اضافه وزن و چاقي و يا دور كمر بيشت
  :مطلوب

  سال يك بار و ٣حداقل هر  ٢٥-٢٧افراد داراي نمايه توده بدني  -
راي بهورز ب/ سال يك بار و با عوامل خطر سالي يك بار توسط مراقب سالمت ٣بدون عوامل خطر حداقل هر  ٢٨-٢٩افراد داراي نمايه توده بدني  -

  . تعيين وضعيت اضافه وزن و چاقي غربالگري مي شوند
بعد از دسـتيابي بـه وزن    بهورز صورت گرفته و/پيگيري افراد در معرض خطر و بيماران جهت مراجعه منظم به كارشناس تغذيه توسط مراقب سالمت

سـالي  و در صـورت اضـافه وزن    انجام خواهد شد ماه يك بار ٣بهورز /مراقب سالمتهدف و تثبيت آن، مراقبت هاي بعدي و آموزش ها توسط 
  ارجاع به پزشك انجام خواهد شد. ماه يك بار  ٣ و در صورت چاقييك بار 

نمايه تـوده بـدني محاسـبه مـي گـردد و در صـورت افـزايش وزن، بـه         انجام شده و  در هر مراقبت اندازه گيري دقيق قد، وزن، دور باسن و دور كمر
  گردند.كارشناس تغذيه ارجاع مي 

هدف در اجراي اين وظايف برقراري ارتباط مناسب، افزايش آگـاهي بيمـاران در   . يكي از وظايف اين افراد آموزش اختصاصي بيماران است
ائـه  ه، ارمورد عوامل خطر ايجاد كننده بيماري ها و آگاهي از خطرات بيماري، استفاده صحيح داروها، زمان بندي كنترل بيماري توسط بيمـار و خـانواد  

  .چك ليست جهت اجراي برنامه خود مراقبتي، ارزيابي تغيير رفتار در مراجعات بعدي و ارائه راهنمايي هاي الزم است
 فعاليـت بـدني،   جـنس،  از نظـر سـن،  ( بر اسـاس شـرايط فـرد   بايد بطور دقيق مطالعه گردد و در ابتدا اطالعات فرم ارزيابي دوره اي بيمار 

تنظيم و نتايج آن در فرم مربوطـه ثبـت    موفقيت دركاهش وزنو  مناسب براي دست يابي به سالمتي آموزشيك برنامه ي....) عادات غذايي، سالمتي،
  شناسايي باورها ، اعتقادات و نگرش هاي بومي و منطقه اي در برنامه ريزي كمك خواهد كرد. . گردد

صـورت  فـردي و گروهـي   آموزش بيماران و خانواده آن ها در خصوص تغذيه سالم  و فعاليت بدني حسب بيماري يا عامل خطر به صورت 
تا رسيدن شخص به شرايط مطلوب رفتـار تغذيـه اي   خود مراقبتي و پايش وضعيت تغذيه اي  در مورد بيمارعالوه بر آموزش، توانمند سازي  .مي گيرد

   است.از اهميت ويژه اي برخوردار و حفظ آن و فعاليت بدني 
ارزشيابي بر اساس ميزان بهبودي در عوامل خطرزاي بيماري هاي مزمن همراه با چاقي يا نشانه هاي آن و پذيرش شيوه زنـدگي مناسـب   

  . صورت مي گيرد
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  خون هاي چربي اختالل مراقبت دستورالعمل سريع مرور
   سالم ظاهر به افراد ارزيابي

ارائه خـدمات مناسـب در سـطوح مختلـف شـبكه      سپس هدف شناسايي و ثبت بيماران مبتال به اختالل چربي هاي خون و  در اين برنامه،
سـال  ٣٠گروه هدف كه شامل تمام افراد . چربي هاي خون استبهداشتي درماني و ساماندهي مراقبت و درمان بيماران براي دستيابي به هدف كاهش 

  .و باالتر هستند
بعد از مراجعـه  . است ثبت اطالعاتيا كارشناس در صورت نياز و  پزشك موارد به ارجاعبهورز شامل ارزيابي اوليه، / وظايف مراقب سالمت

هاي  سابقه بيماري اختالل چربي در موردنرم افزار مربوطه ثبت مي شود و و در  »فرم ارزيابي دوره اي«  در آن هامشخصات  ،واجد شرايط سنيافراد 
و در تاريخچه سـالمتي خـود فـرد سـوال     ) مادر، پدر، خواهر و برادر(در افراد درجه يك خانواده ) كلسترول،ال دي ال،اچ دي ال و تري گليسيريد(خون

اگـر فـرد سـابقه بيمـاري     . خون است او را براي ارزيابي كامل به پزشك ارجاع دهيـد اگر فرد مبتال به اختالل چربي . شده و در پرونده ثبت مي گردد
خـون و  اختالل چربي خون نداشته باشد و از آخرين آزمايش وي بيش از يك سال گذشته باشد، فرد براي تاييد يا رد ابتالء به بيماري اخـتالل چربـي   

مشخص شدن نتيجـه آزمايشـات    پس از ارجاع فرد به پزشك و ص نهايي با پزشك است.تشخي .شود انجام ارزيابي هاي تكميلي، به پزشك ارجاع مي
و » فرم مراقبت بيماران« نتيجه نهايي غربالگري و بيماريابي را در فرم ارزيابي دوره اي و و معاينات و بررسي هاي تكميلي توسط پزشك، الزم است 

داروي كاهش دهنده چربي خون مصرف مي كنند، بدون توجه به ميزان چربـي هـاي خـون،    تمام افرادي كه . فرد ثبت كنيد» فرم پيگيري بيماران« 
تمام بيماران مبتال به اختالل چربي خون بايد براي يـك ارزيـابي كامـل از    . بايد به عنوان بيمار مبتال به اختالل چربي هاي خون در نظر گرفته شوند

  . انجام مي شود) مراقب سالمت، تغذيه/بهورز(بت بيمار توسط پزشك و كارشناسان مربوطه پيگيري و مراق. نظر علت بيماري به پزشك ارجاع شوند
خـانوادگي   افـرادي كـه داراي سـابقه   . سال يك بار اندازه گيري شود ٣اگر بيمار مبتال به اختالل چربي خون نيست، چربي هاي خون بايد حداقل هر 

  .بيماري اختالل چربي خون هستند، نيز الزم است با فواصل كمتر و سالي يك بار، چربي هاي خون خود را اندازه گيري كنند
  مراقبت بيماران

هدف در اجراي اين وظايف برقراري ارتباط مناسـب،  . وظايف كارشناسان پيگيري و آموزش عمومي افراد ارجاع شده از طرف پزشك است
آگاهي بيماران در مورد عوامل خطر ايجاد كننده بيماري ها و آگاهي از خطرات بيماري، استفاده صحيح داروها، زمـان بنـدي كنتـرل بيمـاري      افزايش

  .زم استتوسط بيمار و خانواده، ارائه چك ليست جهت اجراي برنامه خود مراقبتي، ارزيابي تغيير رفتار در مراجعات بعدي و ارائه راهنمايي هاي ال
 يـك  ...) و غـذايي  عـادات  سـالمتي،  بدني، فعاليت جنس، سن، نظر از( فرد شرايط اساس بر و گردد مطالعه دقيق بطور بايد بيمار پرونده ابتدا در

 و تنظـيم  دخانيات ترك و وزن و خون قند خون، هاي چربي فشارخون، كاهش در موفقيت و سالمتي به يابي دست براي مناسب آموزشي برنامه
    كرد. خواهد كمك ريزي برنامه در اي منطقه و بومي هاي نگرش و اعتقادات ، باورها شناسايي .گردد ثبت مربوطه فرم در آن نتايج

گروهـي  آموزش بيماران و خانواده آن ها در خصوص تغذيه سالم  و فعاليت بدني و ترك دخانيات حسب بيماري يا عامل خطـر بـه صـورت فـردي و     
خود مراقبتي و پايش فشارخون ، وزن و وضـعيت تغذيـه اي تـا رسـيدن شـخص بـه        در مورد بيمارعالوه بر آموزش، توانمند سازي  .صورت مي گيرد

يـد مـد   وضعيت بيمار نيز موارد ذكر شـده با ابي يارزكه در  .شرايط مطلوب رفتار تغذيه اي و فعاليت بدني و حفظ آن از اهميت ويژه اي برخوردار است
پيگيري بيماران جهت مراجعه منظم به كارشناس تغذيه صورت گرفته و بعد از دستيابي به مقادير هدف چربـي هـاي خـون، و تثبيـت     . نظر قرار گيرند

ز تا رسيدن به مقادير هدف چربي هاي خون و تثبيـت آن و بعـد ا   سه ماه يك باربهورز /آن، مراقبت هاي بعدي و آموزش ها توسط مراقب سالمت
در هر مراقبت اندازه گيري دقيق فشارخون، قد، وزن انجام شده و نمايـه تـوده بـدني محاسـبه مـي گـردد و در صـورت        . انجام مي گيرد ساالنه آن

مـاه   ٣تا كنترل چربي هاي خون و تثبيـت آن بيمـار هـر    . افزايش فشارخون به پزشك و در صورت افزايش وزن به كارشناس تغذيه ارجاع مي گردند
  .   ار و بعد از آن سالي يك بار به پزشك ارجاع مي شوديك ب
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  باال فشارخون كنترل و پيشگيري دستورالعمل سريع مرور
    اي دوره ارزيابي

در سـطوح مختلـف شـبكه بهداشـتي      خـدمات مناسـب  ارائـه  سپس هدف شناسايي و ثبت بيماران مبتال به فشارخون باال و  در اين برنامه،
و بـاالتر   سـال  ٣٠افـراد  گروه هـدف شـامل   . استبراي دستيابي به هدف كنترل بيماري فشارخون باال درماني و ساماندهي مراقبت و درمان بيماران 

  .هستند
بعـد از  . است ثبت اطالعات، پيگيري، مراقبت و پزشك موارد بهارجاع بهورز شامل غربالگري يا ارزيابي دوره اي ،/ وظايف مراقب سالمت

وي ثبت شـده سـپس فشـارخون فـرد بايـد      » سالمندان« يا » فرم ارزيابي دوره اي ميانساالن «  درآن ها مشخصات مراجعه افراد واجد شرايط سني 
  :در اندازه گيري فشارخون بايد به نكات زير توجه گردد. اندازه گيري شود

ميلي متر جيوه وجود داشته باشد و بايد فشارخوني كه باالتر  ١٠-٢٠ارخون بين دست راست و چپ ممكن است اختالفي حدود در اندازه گيري فش) ١
ميلي متر جيوه وجود داشته باشد،  ١٠/٢٠در بار اول بايد فشارخئن از هر دو دست اندازه گيري شود و اگر اختالفي بيش از . است در نظرگرفته شود

  . در نوبت هاي بعدي بهتر است فشارخون از دست راست و در وضعيت نشسته اندازه گيري شود. ارجاع شود بايد فرد به پزشك
و الكل و مصرف محصوالت دخاني خودداري كند و ) قهوه و چاي(دقيقه قبل از اندازه گيري فشار خون از مصرف كافئين ٣٠فرد معاينه شونده بايد) ٢

  .فعاليت بدني شديد نداشته باشد
  .دقيقه قبل از اندازه گيري فشارخون استراحت كند ٥فرد بايدبه مدت ) ٣
  .بازوي دست بيمار بايد به طور افقي و  هم سطح قلب قرار گيرد) ٤
ازه پهنـاي  متوسـط انـد  . سانتيمتر بيشتر باشد بايد از بازوبند بزرگ تر اسـتفاده كـرد   ٣٣اگر دور بازو از . بايد از بازوبند مناسب دور بازو استفاده شود) ٥
سـانتيمتر   ٢-٣لبه پـاييني بازوبنـد بايـد    .  سانتيمتر است اما اگر بازوي فرد خيلي چاق باشد بايستي از بازوبند پهن تر استفاده شود ١٢بازوبند ) عرض(

  .باشد) گودي يا چين آرنج(باالتر از نقطه ضربان شريان بازوئي 
ميلي متر  ٣٠باد كردن بازوبند بايد تقريبا تا . از است از طريق نبض مچ دست تعيين مي شودحداكثر ميزان فشاري كه براي باد كردن بازوبند ني) ٦

  . انجام گيرد) نبض(جيوه باالتر از مقدار تقريبي فشارخون سيستول بدست آمده از روش لمسي
  .ميلي متر جيوه در ثانيه خالي شود ٢-٣باد كاف  بايد با سرعت ) ٧

متر جيوه و بيشتر باشد، در صورتي كه فرد از قبل مبتال  به بيماري فشار خون باالست، نياز به انـدازه گيـري مجـدد     ميلي ٩٠/١٤٠اگر فشارخون فرد 
 "دقيقـه اسـتراحت، مجـددا    ٥نيست و براي يك ارزيابي كامل به پزشك ارجاع مي شود و اگر سابقه بيماري فشار خون باال را ذكر نمي كند، پـس از  

ميلـي متـر جيـوه و بيشـتر باشـد       ٩٠/١٤٠ارخون اندازه گيري شده و متوسط فشارخون دو نوبت در نظر گرفته مي شود، اگـر ميـانگين فشـارخون    فش
تشـخيص   .فرد براي تاييد يا رد ابتالء به بيماري فشارخون باال و انجام ارزيابي هاي تكميلي به پزشك ارجـاع مـي گـردد   ) فشارخون باالي مشكوك(

  . فشارخون باال با پزشك است بيماري
نتيجـه نهـايي ارزيـابي و    مشخص شدن نتيجه آزمايشات و معاينات و بررسي هاي تكميلي توسط پزشـك، الزم اسـت    پس از ارجاع فرد به پزشك و

  .  وي ثبت شود» فرم ارزيابي دوره اي« بيماريابي در
  . توجه به ميزان فشارخون، بايد به عنوان بيمار فشارخوني در نظر گرفته شوندتمام افرادي كه داروي كاهش دهنده فشارخون مصرف مي كنند، بدون 

در نظر گرفتـه   سالمفرد افرادي كه در نوبت اول داراي فشارخون پايين هستند و يا بعد از مراجعه به پزشك بيمار تشخيص داده نشده اند، به عنوان 
  .زه گيري شودسال يك بار فشارخون آن ها اندا ٣بايد حداقل هر شده و 

فشارخون  "مجددا يك ماه بعداست بايد ) ميلي متر جيوه ١٣٠-٨١/١٣٩-٨٩( افرادي كه ميانگين فشارخون آن ها در محدوده پيش فشارخون باال 
قـرار   مراقب سالمت تحـت مراقبـت و انـدازه گيـري فشـارخون     /توسط بهورزساالنه آن ها اندازه گيري شده و در صورت تاييد پيش فشارخون باال، 

دريافـت بـازخورد از   به پزشك ارجاع غير فوري شـوند و سـپس بـراي    ) ميلي متر جيوه و بيشتر ٩٠/١٤٠(گيرند و در صورتي كه فشارخون باالتر باشد
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شـد،  اگـر بيمـاري فشـارخون بـاال توسـط پزشـك بـه تاييـد رسـيده با         . را بررسي كنند آن هاو پسخوراند سطوح پذيرنده ارجاع از بيمار پيگيري كنند 
ميلي متر جيوه  ١١٠/١٨٠اگر فشارخون  ثبت كنند.» فرم پيگيري بيماران« و » فرم مراقبت بيماران« مشخصات بيماران مبتال به فشارخون باال را در 

  .به پزشك ارجاع شوند "و بيشتر باشد، بايد فورا
ه هاي پيشگيري در اين برنامه نقش به سـزايي دارد و  آموزش عمومي جمعيت تحت پوشش در خصوص بيماري فشارخون باال و عوامل خطر آن و را

اي بايد با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه و طبق دستورالعمل هاي تهيه و اجراي برنامه هـاي آموزشـي بـا اسـتفاده از روش هـ     
  .   آموزشي مناسب و موثر دفتر آموزش و ارتقاي سالمت انجام شود

  مراقبت بيماران
توسـط پزشـك    ماه يـك بـار   ٣مراقب سالمت پيگيري و مراقبت و /توسط بهورز ماهانهن طبق دستورالعمل برنامه كشوري فشارخون بايد بيمارا

  . مراقبت و درمان شوند
مراقـب  /توسـط بهـورز   سالي يك بـار افراد مبتال به بيماري قلبي عروقي يا ديابت و يا داراي سابقه خانوادگي بيماري فشارخون باال، نيز الزم است 

  .سالمت تحت مراقبت و اندازه گيري فشارخون قرار گيرند
هدف در اجراي اين وظايف برقراري ارتباط مناسب، افزايش آگاهي بيماران در مورد عوامـل  . يكي از وظايف اين افراد آموزش اختصاصي بيماران است

ه صحيح داروها، زمان بندي كنترل بيماري توسط بيمار و خانواده، ارائـه چـك ليسـت    خطر ايجاد كننده بيماري ها و آگاهي از خطرات بيماري، استفاد
  .جهت اجراي برنامه خود مراقبتي، ارزيابي تغيير رفتار در مراجعات بعدي و ارائه راهنمايي هاي الزم است

 غـذايي،  عادات سالمتي، وضعيت بدني، فعاليت جنس، سن، نظر از( فرد شرايط اساس بر و گردد مطالعه دقيق بطور بايد بيمار وضعيت ابتدا در
 فـرم  در آن نتـايج  و تنظـيم  همـراه،  خطـر  عوامـل  و فشارخون دركاهش موفقيت و سالمتي به يابي دست براي مناسب آموزشي برنامه يك ....)

    كرد. خواهد كمك ريزي برنامه در اي منطقه و بومي هاي نگرش و اعتقادات ، باورها شناسايي .گردد ثبت بيماران مراقبت
آموزش بيماران و خانواده آن ها در خصوص تغذيه سالم  و فعاليت بدني و ترك دخانيات حسب بيماري يا عامل خطـر بـه صـورت فـردي و گروهـي      

يدن خود مراقبتي و پايش فشـارخون ، قنـد خـون، وزن و وضـعيت تغذيـه اي تـا رسـ        در مورد بيمارعالوه بر آموزش، توانمند سازي  .گيرد صورت مي
وضعيت بيمار نيز موارد ذكر شـده  ابي يارزكه در  شخص به شرايط مطلوب رفتار تغذيه اي و فعاليت بدني و حفظ آن از اهميت ويژه اي برخوردار است

  . بايد مد نظر قرار گيرند
طبـق دسـتور    المت مراقـب سـ  /جهت مراجعه منظم به پزشك و يا كارشناس تغذيـه توسـط بهـورز    افراد در معرض خطر و بيمارانپيگيري 

انجام ماهانه مراقب سالمت / صورت گرفته و بعد از دستيابي به فشارخون هدف و تثبيت آن، مراقبت هاي بعدي و آموزش ها توسط بهورزپزشك 
  . خواهد شد

و در صورت افـزايش فشـارخون   و وزن انجام شده و نمايه توده بدني محاسبه مي گردد ) فقط بار اول(در هر مراقبت اندازه گيري دقيق فشارخون، قد 
ميلي متر جيوه و بيشتر باشـد بايـد بـه     ٩٠/١٤٠اگر فشارخون در مراقبت ها . به پزشك و در صورت افزايش وزن به كارشناس تغذيه ارجاع مي گردند

  . شوند ارجاع فوريميلي متر جيوه و بيشتر باشد، بايد به پزشك  ١١٠/١٨٠اگر فشارخون در مراقبت ها . پزشك ارجاع شوند
سردرد، تـاري و اخـتالل   (يا عوارض بيماري ) حساسيت تهوع، استفراغ و خواب آلودگي، تنگي نفس شديد، طپش قلب، سرگيجه،(اگر عوارض دارويي 

ن و چـاق  اگر وزن فرد داراي اضـافه وز . شوندغير فوري  رخ دهد، بايد به پزشك ارجاع) ديد، درد قفسه سينه، سرگيجه و تنگي نفس به هنگام فعاليت
  . ،طبق دستورالعمل كاهش نيابد، به پزشك ارجاع غير فوري مي شوند

، ديابت و بيماري قلبي عروقـي  )پدر، مادر، خواهر و برادر(افراد داراي پيش فشارخون باال و يا داراي سابقه فشارخون باال در اعضاي درجه يك خانواده 
 .قرار گيرند تحت مراقبت و اندازه گيري فشارخونسالي يك بار بايد 
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  پستان سرطان غربالگري و زودهنگام تشخيص دستورالعمل سريع مرور
در سطوح مختلف  ارائه خدمات مناسبسپس و  سرطان پستانهدف شناسايي و ثبت بيماران مشكوك به مبتال به بيماري  در اين برنامه،

  شبكه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بيماران است. 
به خانه هاي بهداشت پايگاههاي سالمت مراجعه كرده اند توسط بهورز/ مراقب سالمت خانواده، ارزيابي و  كه ٧٠تا  ٣٠سنين تمامي زنان در ابتدا 

  شوند. ده ميثبت شده و به ماما ارجاع دا پرونده را در آنهامشخصات 
وي  را از ماما، زناني كه توسط بهورز/ مراقب سالمت جهت براي تشخيص زودهنگام سرطان پستان ارجاع شده اند در دفتر ثبت و موارد زير را

  پرسيده و در پرونده وي ثبت مي كند:
o توده پستان يا هر تغيير در شكل يا قوام پستان 
o توده پستان بزرگ شونده، ثابت يا سفت 
o به ويژه  -مشكالت ديگر پستان (مثال تغييرات اگزمايي پوست، فرورفتگي نوك پستان، پوست پرتغالي، زخم، ترشح يك طرفه از نوك پستان

  توده در زير بغل) با يا بدون توده قابل لمس - ترشحات خون آلود
به سرطان پستان مشكوك تلقي گرديده و بايد وي را براي تاييد در صورتي كه فرد داراي هر يك از عالئم ذكر شده در باال باشد، فرد از نظر ابتالء 

  . در غير اين صورت مطابق فلوچارت غربالگري عمل مي نمايد. قرار داد يا رد ابتال به سرطان پستان تحت ارزيابي هاي تكميلي،
درجه يك يا دو، سوال و اگر سابقه مثبت داشت به در فردي كه كانديد برنامه غربالگري است، در مورد سابقه سرطان پستان يا تخمدان در فاميل 

  ماما ارجاع مي شود و اگر نداشت هر يك تا سه سال جهت انجام معاينه ارجاع مي گردد
در همه موارد آموزش هاي خود مراقبتي الزم در خصوص عاليم مشكوك سرطان پستان و انجام معاينه شخصي پستان مطابق پمفلت آموزشي، داده 

  .شود
ظيفه اصلي طبقه بندي افراد در معرض خطر و مشكوك و ارجاع آن ها به سطح دو خدمت را بر عهده دارد. به اين صورت كـه اگـر فـردي كـه     ماما و

(تشخيص زودهنگام سرطان پستان)، داراي عاليم مشكوك بوده و براي بررسي عاليم ارجاع شده باشد، اقـدامات   ١مطابق موارد مندرج در فلوچارت 
 و نتايج در پرونده بيمار ثبت مي شود:زير انجام 

o (مثال سابقه، شدت، طول دوره بيماري، پيشرفت بيماري) ارزيابي عاليم و نشانه ها 
o (مانند سن، سابقه خانوادگي، تاريخچه قبلي سرطان پستان، پرتو درماني به قفسه سينه) جستجوي عاليم خطر مرتبط با سرطان پستان مرتبط 
o ر بغل و گردنمعاينه هر دو پستان، زي 
o شخيص افتراقي: بيماري هاي خوش خيم پستان (مثال فيبروآدنوم، فيبروآدنوزيس، ماستيت، آبسه و ...)ت  

  پس از انجام اين ارزيابي ها، حالت هاي زير ممكن است پيش بيايد:
o  پوست، فرورفتگي نوك تغييرات اگزمايي ، (توده پستان بزرگ شونده، ثابت و سفت ٣تا  ١عاليم بند فرد به دليل سابقه

از طرف  )توده در زير بغل -به ويژه  ترشحات خون آلود- پستان، پوست پرتغالي، زخم، ترشح يك طرفه از نوك پستان
سال است و معاينه پستان غيرطبيعي است، پس از تكميل فرم ارجاع  ٣٠بهورز / مراقب سالمت ارجاع شده است: اگر سن فرد بيش از 

 رجاع شود. غيرفوري، يه سطح دو ا
o  از طرف بهورز / مراقب سالمت ارجاع شده است: اگر سن فرد  (توده يا تغيير شكل در قوام پستان) ١عالمت بند فرد به دليل سابقه

سال است و عوامل خطري چون سابقه خانوادگي مثبت يا راديوتراپي به قفسه سينه دارد و معاينه پستان غيرطبيعي است، پس از  ٣٠كمتر از 
 فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو ارجاع شود.  تكميل

o  از طرف بهورز / مراقب سالمت ارجاع شده است: اگر سن فرد  (توده يا تغيير شكل در قوام پستان) ١عالمت بند فرد به دليل سابقه
 ود.سال است و عامل خطري ندارد و معاينه پستان غيرطبيعي است، در عرض دو هفته مجدد معاينه مي ش ٣٠كمتر از 
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o  تغييرات اگزمايي پوست، فرورفتگي نوك ، (توده پستان بزرگ شونده، ثابت و سفت ٣و  ٢عاليم بند فرد به دليل سابقه
از طرف  )توده در زير بغل -به ويژه  ترشحات خون آلود- پستان، پوست پرتغالي، زخم، ترشح يك طرفه از نوك پستان

سال است و معاينه غيرطبيعي است، پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه  ٣٠كمتر از  بهورز / مراقب سالمت ارجاع شده است: اگر سن فرد
  سطح دو ارجاع شود. 

در صورتي كه فردي عاليم مشكوك به سرطان پستان را نداشته باشد و صرفا در برنامه غربالگري شركت كرده و از طرف بهورز يا مراقب سالمت 
  شخص بررسي و ثبت مي شود. اگر سابقه خانوادگي به صورت زير مثبت باشد: ارجاع شده باشد ابتدا سابقه خانوادگي

o دست كم دو فاميل با سرطان پستان در يك سمت فاميل 
o دست كم يك فاميل با سرطان تخمدان در يك سمت فاميل 
o  سال ٥٠با سرطان پستان در سن زير   ٢يا   ١يك فاميل درجه 

كنيد، اگر معاينه طبيعي است، وي را هر يك سال يك بار معاينه كنيد و اگر معاينه غير بطيعي سال است، معاينه  ٣٥اگر سن فرد كمتر از  - 
  است، پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، به سطح دو ارجاع دهيد.

  د.سال است، پس از انجام معاينه و ثبت نتايج آن، با تكميل فرم ارجاع غيرفوري، به سطح دو ارجاع دهي ٣٥اگر سن فرد بيش از  - 
سال، بر اساس سـابقه خـانوادگي    ٤٠تا  ٣٠اگر فرد سابقه خانوادگي مثبتي ندارد يا سابقه خانوادگي ديگري به جز موارد باال دارد، در فاصله  -

سال و پس از آن ساليانه، پستان را معاينه كنيد و اگر معاينه غير طبيعـي اسـت، پـس از تكميـل فـرم ارجـاع        ٣تا  ١(به جز موارد باال) هر 
 غيرفوري، به سطح دو ارجاع دهيد.
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  تشخيص زودهنگام سرطان پستاننمودار 
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  غربالگري سرطان پستاننمودار 
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  سرويكس سرطان غربالگري و زودهنگام تشخيص دستورالعمل سريع مرور
در سطوح  خدمات مناسبارائه سپس و  سرطان سرويكسهدف شناسايي و ثبت بيماران مشكوك به مبتال به بيماري  در اين برنامه،

  مختلف شبكه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بيماران است. 
ثبت  پرونده را در آنهامشخصات به خانه هاي بهداشت يا پايگاه سالمت مراجعه كرده اند، را ارزيابي و  كه ٧٠تا  ٣٠سنين ابتدا بهورز تمامي زنان در 

  نموده و به ماما ارجاع مي دهد.
 ماما، مشخصات زناني كه توسط بهورز/ مراقب سالمت جهت براي تشخيص زودهنگام سرطان سرويكس ارجاع شده اند در دفتر ثبت و موارد زير را

 وي پرسيده و در پرونده وي ثبت مي كند: را از
o  يائسگي)خونريزي غير طبيعي واژينال (از جمله پس از نزديكي جنسي، در فواصل دوره هاي قاعدگي و پس از 
o ترشحات بدبوي واژينال 
o درد هنگام نزديكي جنسي  

راي در صورتي كه فرد داراي هر يك از عالئم ذكر شده در باال باشد، فرد از نظر ابتالء به سرطان سرويكس مشكوك تلقي گرديده و بايد وي را ب
  تري كرد. در غير اين صورت مطابق فلوچارت غربالگري عمل مي نمايد.  هاي كامل تاييد يا رد ابتال به سرطان سرويكس ارزيابي

نديد برنامه غربالگري است، در مورد سابقه انجام پاپ اسمير سوال مي شود. اگر بيمار سابقه پاپ اسمير طبيعي داشته باشد، پس از در فردي كه كا
  پنج سال از انجام پاپ قبلي و در غير اين صورت در همين ويزيت پاپ اسمير مي شود. 

  .سرطان سرويكس مطابق پمفلت آموزشي داده شوددر همه موارد آموزش هاي خود مراقبتي الزم در خصوص عاليم مشكوك 
ماما وظيفه اصلي طبقه بندي افراد در معرض خطر و مشكوك و ارجاع آن ها به سطح دو خدمت را بر عهده دارد. به اين صورت كه اگر فردي كه 

اي بررسي عاليم ارجاع شده باشد، (تشخيص زودهنگام سرطان سرويكس)، داراي عاليم مشكوك بوده و بر ١مطابق موارد مندرج در فلوچارت 
 اقدامات زير انجام و نتايج در پرونده بيمار ثبت مي شود:

  عاليم و نشانه ها (از جمله، تاريخچه، شدت، مدت و پيشرفت عاليم) -الف
  سال) ٣٠عوامل خطر مرتبط (از جمله سن باالي  - ب
ها (مثل كالميديا و گنوكوك)، زخم هاي ناحيه تناسلي، التهاب سرويكس،  هاي افتراقي: سقط در زنان پيش از يائسگي، عفونت بررسي تشخيص -ج

 پوليپ رحم، خونريزي عملكردي رحمي، سرطان واژن يا رحم
 بررسي سوابق پزشكي (سرطان و ضايعات پيش بدخيم) -د
  معاينه با اسپكولوم -ه

  ها، حالت هاي زير ممكن است پيش بيايد: پس از انجام اين ارزيابي
o را دارد: پس از مالحظه مستندات سوابق بيماري و اطمينان از تشخيص بيماري او، پس از  ضايعات پيش بدخيم يا بدخيمه فرد سابق

 تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو ارجاع شود. 
o  از  (خونريزي غيرطبيعي واژينال، ترشحات بدبوي واژينال و درد هنگام تماس جنسي) ٣تا  ١عاليم فرد به دليل سابقه

طرف بهورز / مراقب سالمت ارجاع شده است: اگر در معاينه شكم توده اي لمس مي شود، پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو 
 ارجاع شود. 

o  از  (خونريزي غيرطبيعي واژينال، ترشحات بدبوي واژينال و درد هنگام تماس جنسي) ٣تا  ١عاليم فرد به دليل سابقه
سالمت ارجاع شده است: اگر در معاينه با اسپكولوم، توده يا زخم ديده مي شود، پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه طرف بهورز/ مراقب 

ي سطح دو ارجاع شود. اگر در معاينه با اسپكولوم، توده يا زخم ديده نمي شود، در عرض دو هفته بيمار دوباره ويزيت مي شود و اگر عاليم و
 ز تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو ارجاع شود.همچنان وجود داشت، پس ا
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در صورتي كه فردي عاليم مشكوك به سرطان سرويكس را نداشته باشد و صرفا در برنامه غربالگري شركت كرده باشد، از طرف بهورز يا مراقب 
و بر اساس نتايج آن، به صورت زير اقدام مي سالمت ارجاع شده و مطابق دستورالعمل تست پاپ اسمير براي وي انجام و پس از دريافت گزارش 

  شود:
o   است: به بهورز / مراقب سالمت معرفي مي شود تا پس از پنج سال دوباره پاپ اسمير شود. طبيعينتيجه 
o   يا  نامناسب، ناكافينتيجهASCUS  ماه نوبت داده مي شود. ١٢تا  ٦است: براي انجام دوباره پاپ اسمير در عرض 
o   نتيجهHSIL  ياLSIL  ياASGUS  است: پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو ارجاع شود. (در صورتي كه امكانVIA  وجود

 داشته باشد انجام و مطابق فلوپارت عمل مي شود)
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  نمودار تشخيص زودهنگام سرطان سرويكس
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  نمودار غربالگري سرطان سرويكس
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  بزرگ روده سرطان غربالگري و زودهنگام تشخيص دستورالعمل سريع مرور
در سطوح  ارائه خدمات مناسبسپس و  سرطان روده بزرگهدف شناسايي و ثبت بيماران مشكوك به مبتال به بيماري  در اين برنامه،

  مختلف شبكه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بيماران است. 
 را دربه خانه هاي بهداشت يا پايگاه سالمت مراجعه كرده اند  سال كه  ٧٠تا  ٥٠سنين تمامي افراد در  مشخصاتابتدا  بهورز/ مراقب سالمت خانواده

 وي پرسيده و در پرونده وي ثبت مي كند: زير را از موارد ثبت نموده و جهت غربالگري بيماري سرطان كولوركتال پرونده
o خونريزي دستگاه گوارش تحتاني در طي يك ماه اخير 
o ر طي يك ماه اخير با يا بدون اسهال، درد شكم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاجيبوست د 
o  فوقكاهش بيش از ده درصد وزن بدن در طي شش ماه همراه با يكي از عاليم  

گرديده و بايد وي را براي در صورتي كه فرد داراي هر يك از عالئم ذكر شده در باال باشد، فرد از نظر ابتالء به سرطان كولوركتال مشكوك تلقي 
به پزشك ارجاع دهد. در غير اين صورت  پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري تاييد يا رد ابتال به سرطان كولوركتال و انجام ارزيابي هاي تكميلي،

  مطابق فلوچارت غربالگري عمل مي نمايد. 
ن روده بزرگ (در خود فرد يا خانواده)، آدنوم روده يا بيماري التهابي روده، سوال در فردي كه كانديد برنامه غربالگري است، ابتدا در مورد سابقه سرطا

به پزشك ارجاع مي شود. در غير اين صورت، آزمون خون مخفي به روش ايمونولوژيك  پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوريو پاسخ ها ثبت و 
)IFOBT:را با كمك فرد مراجعه كننده انجام مي دهد (  

  IFOBTانجام آزمايش  دستورالعمل 
كند. سپس قسمت ميله  ) را باز مي١بخش اول اين آزمايش توسط خود فرد مراجعه كننده قابل انجام است. در ابتدا فرد درب ظرف شيشه اي (شكل 

از آن ظرف را چند بار بندد. پس  دهد و دوباره آن را به جاي خود برگردانده و بر روي ظرف مي بار داخل مدفوع قرار مي ٣متصل يه درب ظرف را 
شكند و از مايع داخل  شود. مراقب سالمت، قسمت زائده سر ظرف شيشه اي را مي دهد. اين ظرف توسط مراقب سالمت تحوبل گرفته مي تكان مي

دقيقه بررسي شود  ١٠دقيقه بايد كيت مورد نظر را بررسي كند. در صورتي كه كيت بعد از  ٥چكاند. بعد از  ) مي١قطره بر روي كيت (شكل  ٢ظرف 
  حالت زير را داشته باشد: ٣ارزشي نخواهد داشت. نتايج كيت مورد نظر ممكن است يكي از 

o صورت دو خط در كنار حروف  اگر عالمت بهC  وT   باشد (مانند قسمتA   يعني نتيجه تست مثبت است.٢شكل ( 
o در صورتي كه عالمت به صورت يك خط در  كنار حرف C   باشد (مانند قسمتB  يعني نتيجه تست منفي است.٢شكل ( 
o در صورتي كه عالمت به صورت يك خط در  كنار حرف T  باشد (مانند قسمتC   يعني نتيجه تست نامعتبر است و بايد اين تست ٢شكل  (

 .مجدد انجام شود

 ٢شكل   ١شكل     
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شود پس از دو سال جهت انجام مجدد تست خون مخفي در مدفوع مراجعه كند. در صورت مثبت  در صورتي كه نتيجه تست منفي باشد، توصيه مي
  به پزشك ارجاع مي شود. پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوريشدن تست، 

گ مطابق پمفلت آموزشي داده شود كه مهمترين نكات در همه موارد آموزش هاي خود مراقبتي الزم در خصوص عاليم مشكوك سرطان روده بزر
  :آن در اينجا ذكر مي شود

  اصول خود مراقبتي براي پيشگيري و تشخيص زودهنگام سرطان روده بزرگ
يكي از مهمترين اصول اوليه كنترل سرطان كولوركتال انجام اقدامات پيشگيرانه است بنابراين الزم است آموزش هاي الزم در خصوص شناخت 

به  عوامل خطر ايجاد كننده بيماري سرطان كولوركتال كه موجب بروز و يا تشديد عالئم بيماري مي شوند و راه هاي پيشگيري و كنترل اين عوامل
  عوامل خطر بيماري سرطان كولوركتال بجز افزايش سن عبارتند از: بيمار و خانواده وي داده شود. مهمترين

o بيماري التهابي روده 
o ها هاي كولوركتال در فرد يا سابقه خانوادگي اين بيماري كولوركتال يا پوليپ سابقه سرطان 
o پوزيپول بدون يارث كولون سرطانيا  هاي آدنوماتوز فاميلي سندرم ژنتيكي مانند پوليپ 
o تواند خطر سرطان كولوركتال را افزايش دهد: عوامل مربوط به سبك زندگي كه مي 

 فقدان فعاليت فيزيكي منظم  
  ميوه و سبزيجات مصرفيكمبود  
 فيبر پايين و چربي باالي رژيم غذايي  
 اضافه وزن وچاقي  
 مصرف الكل  
 مصرف دخانيات  

 افزايش و سالم اي تغذيه الگوي با زندگي شيوه اصالحرسد  عوامل خطر سن، نژاد و سابقه خانوادگي غير قابل اصالح هستند. با اين حال به نظر مي
توانند تا حدي از بروز سرطان روده بزرگ جلوگيري كنند. نمايه توده بدني باال در ميان مردان همراه  و دخانيات مي الكل مصرف عدم ،يكيزيف تيفعال

با زندگي كم تحرك در هر دو جنس به شدت با سرطان روده بزرگ مرتبط است. مدارك معتبري خطر باالي ابتال به بيماري را در مصرف باالي 
بتال به بيماري را در مصرف باالي غذاهاي گياهي و كلسيم نشان داده است. بعضي از داروها از جمله مصرف گوشت قرمز همچنين كاهش خطر ا

  .دارند محافظتي اثرات و داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي آسپرين
بروز عاليم به بيمار و اطرافيان وي همچنين بايد در مورد عالئم هشدار دهنده بروز سرطان كولوركتال و نحوه برخورد و اقدامات اوليه در صورت 

  آموزش داده شود. مهمترين عاليم مشكوك به سرطان روده بزرگ عبارتند از:
o خونريزي دستگاه گوارش تحتاني در طي يك ماه اخير 
o يبوست در طي يك ماه اخير با يا بدون اسهال، درد شكم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج 
o فوقزن بدن در طي شش ماه همراه با يكي از عاليم كاهش بيش از ده درصد و  

اشتند بايد به افرادي كه در برنامه تشخيص زودهنگام و غربالگري شركت مي كنند، آموزش داد كه اگر در فواصل برنامه غربالگري، اين عاليم را د
 زودتر مراجعه كنند.

آن ها به سطح دو خدمت را بر عهده دارد. بـه ايـن صـورت كـه اگـر      پزشك وظيفه اصلي طبقه بندي افراد در معرض خطر و مشكوك و ارجاع 
(تشخيص زودهنگام سرطان روده بزرگ)، داراي عاليم مشكوك بوده و براي بررسي عاليم ارجاع شـده   ١فردي كه مطابق موارد مندرج در فلوچارت 

  باشد، سه اقدام زير انجام و نتايج در پرونده بيمار ثبت مي شود:
 هموگلوبينبررسي ميزان   .١
 معاينه شكم و ركتال  .٢
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 بررسي چارت عاليم و نشانه هاي مشكوك به سرطان روده بزرگ  .٣
  چارت ارزيابي عاليم و نشانه هاي مشكوك به سرطان روده بزرگ

خونريزي  اسهال يبوست
 ركتال

كاهش 
 وزن

تندرنس  درد شكم
 شكم

معاينه 
غيرطبيعي 

  مقعد
10<Hgb<13 Hgb<10  

عالمت 
 به تنهايي

 عالمت
 به تنهايي

عالمت به 
 تنهايي

عالمت 
 به تنهايي

عالمت 
 به تنهايي

عالمت 
 به تنهايي

عالمت به 
 تنهايي

عالمت به 
 تنهايي

عالمت به 
 تنهايي

هر عالمت 
 به تنهايي

پايداري 
در ويزيت 

 دوم

 يبوست        

پايداري  
در ويزيت 

 دوم

 اسهال       

پايداري   
در ويزيت 

 دوم

خونريزي       
 ركتال

پايداري    
در ويزيت 

 دوم

 كاهش وزن     

پايداري     
در ويزيت 

 دوم

 درد شكم    

پايداري      
در ويزيت 

 دوم

تندرنس    
 شكم

  تفسير چارت
o .بيماراني كه در خانه هاي قرمز يا نارنجي قرار مي گيرند به سطح دو ارجاع مي شوند  
o  را نگاه كنيد؛ به اين ترتيب بيماراني كه تك عالمت  "هر عالمت به تنهايي"اگر بيمار در ويزيت اول؛ فقط يك عالمت داشت، رديف

 را دارند پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري به سطح دو ارجاع مي شوند.  "خونريزي ركتال"و   "هموگلوبين زير ده"
o در آنها  "پايداري در ويزيت دوم"ت ويزيت يك را به صورت پايدار داشت، به خانه هايي كه عبارت اگر بيمار در ويزيت دوم، همان تك عالم

را دارند پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري به سطح دو ارجاع   "درد شكم"درج شده است، نگاه كنيد؛ به اين ترتيب بيماراني كه عالمت پايدار 
 مي شوند. 

o م، دو عالمت داشت، به خانه هايي كه از تقاطع دو عالمت حاصل مي شوند نگاه كنيد؛ اگر بيمار در ويزيت اول و يا دو 
o اگر بيمار در ويزيت اول و يا دوم، بيش از دو عالمت داشت، به خانه هايي كه از تقاطع دو به دوي عاليم حاصل مي شوند نگاه كنيد و خانه 

  پررنگ تر را مبناي ارجاع يا عدم ارجاع بيمار قرار دهيد؛
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  تعريف عاليم و نشانه ها
o  يبوست: منظور سختي دفع مدفوع است كه در طي يك ماه اخير ايجاد شده است. ممكن است بيمار احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج

 را نيز ذكر كند
o هايي يا به صورت متناوب با اسهال: منظور افزايش در تعداد دفعات مدفوع است كه در طي يك ماه اخير ايجاد شده است كه ممكن است به تن

 يبوست باشد
o خونريزي ركتال: منظور دفع خون روشن چه به صورت قطره قطره يا بر روي مدفوع و يا دفع خون تيره است 
o كاهش وزن: منظور كاهش بيش از ده درصد وزن بدن در طي شش ماه اخير است 
o  درد شكم: منظور درد ژنراليزه يا درد ناحيه پايين شكم است 
o نه غيرطبيعي ركتوم: پس از تخليه مدفوع در صورت لمس توده، زخم يا خوني شدن دستكش، معاينه غير طبيعي تلقي مي شود. معاي 

ت در صورتي كه فردي عاليم مشكوك به سرطان روده بزرگ را نداشته باشد و صرفا در برنامه غربالگري شركت كرده باشد، به داليل زير ممكن اس
  ب سالمت ارجاع شده باشد:از طرف بهورز يا مراق

o  معرفي شده است: پس از مالحظه مستندات سوابق بيماري و اطمينان از تشخيص  بيماري التهابي روده بزرگبه عنوان فرد با سابقه
وسكوپي وي بيماري او، در صورتي كه از زمان شروع بيماري ده سال گذشته باشد و فرد كولونوسكوپي نشده باشد يا از آخرين زمان انجام كولون

 پنج سال گذشته باشد، پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو ارجاع شود. 
o  معرفي شده است: پس از مالحظه مستندات سوابق بيماري و اطمينان از تشخيص  سرطان روده بزرگ يا آدنومبه عنوان فرد با سابقه

 باشد، پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو ارجاع شود.  بيماري او، در صورتي كه از زمان آخرين ويزيت او يك سال گذشته
o  معرفي شده است: پس از مالحظه مستندات سوابق بيماري در خانواده او  سرطان روده بزرگ يا آدنوم در خانوادهبه عنوان فرد با سابقه

 را داشته باشد: و بررسي نسبت، سن ابتال و تعداد افراد مبتال در خانواده در صورتي كه شرايط زير
  با هر سني ١دست كم يك فاميل درجه 
  سال ٥٠زير  ٢دست كم يك فاميل درجه 
اگر رضايت به انجام كولونوسكوپي دارد پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو ارجاع شود. در صورتي كه رضايت به انجام  

جام و در صورت مثبت شدن تست، پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، ) انIFOBTكولونوسكوپي نداشته باشد، تست خون مخفي در مدفوع (
يه سطح دو ارجاع شود. و اگر تست منفي شد، به عنوان فرد پرخطر، به بهورز يا مراقب سالمت معرفي مي شود تا ساليانه تست خون مخفي در 

  ) براي وي انجام شود.IFOBTمدفوع (
معرفي شده است: پس از مالحظه مستندات سوابق بيماري و اطمينان از مثبـت   )IFOBTوع (تست مثبت خون مخفي در مدفبه عنوان فرد با 

  شدن تست، پس از تكميل فرم ارجاع غيرفوري، يه سطح دو ارجاع شود.



 خدمات سالمت سطح اول

١٤٠
 

  نمودار تشخيص زودهنگام سرطان كولوركتال

    



 خدمات سالمت سطح اول

١٤١
 

  نمودار غربالگري سرطان كولوركتال

  


