شرح وظايف كاركنان
در پايگاه مجري برنامه
پزشك خانواده

سالمت کودکان
کودک سالم
کودک بیمار
مراجعه کودک بیمار در هر سنی مستلزم انجام مراقبت
طبق برنامه مراقبت کودک بیمار است

شرح وظايف كاركنان در پايگاه مجري برنامه پزشك خانواده
گروه سني زير  5سال
رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

 بررسی سوابق بیماری فردی وخانوادگی

شرح حال دوران بارداری و زايمان ،شرح حال شیرخوار در اتاق زايمان،

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
1

ارزيابي

پايه /
دورهاي

*

*

فرم ثبت كودك ،راهنمای بوكلت

شرح حال نوزادی.

چارت مراقبت كودك سالم و مانا

تاريخچه بیماری كودك و خانواده

-مراقبتهای ادغام يافته تغذيه

در مالقات پیش از بارداری ،مالقاتهای بارداری و دوران شیردهی

شیرخوار باشیرمادر

سابقه يا ابتال فعلی مادر به بیماری پستانمشكالت پستانی مادر سابقه بیماری مادر ( داخلی و جراحی ) مصرف دارو و مدت مصرف توسط مادرشرايط نوزادخاص و بیمار(چندقلويی،نارسی،كم وزنی ،ناهنجاری ،شكاف لب و كام،بیماریمتابولیكی ،دندان نوزادی)
 بررسی عوامل و نشانه های خطر(شغلی ،ارثی )...

بوكلت چارت و راهنمای بوكلت

غير پزشك كودك سالم :بررسی توانايی شیرخوردن ،تنفس ،حال عمومی

چارت مراقبت كودك سالم و مانا

پزشك كودك سالم :بررسی قفسه سینه ،حال عمومی ،شكم ،قلب و عروق ،اندامها و لگن

-مراقبتهای ادغام يافته تغذيه

پزشك و غير پزشك مانا :آياكودك قادر به نوشیدن يا شیرخوردن می باشد؟

شیرخوار باشیرمادر

آيا كودك درجريان اين بیماری تشنج كرده است؟
آيا كودك هر چیزی را كه می خورداستفراغ می كند؟
 -2مشاهده كودك ازنظرخواب آلودگی غیر عادی يا عدم هوشیاری
پزشك مانا :بررسی عالئم خطرفوری شامل ارزيابی:
راه هوايی و تنفس
جريان خون

*

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
كما يا تشنج
عالئم و عوامل خطر مرتبط با شیردهی (سن مادر ،مصرف مواد مخدر و سیگار،شیردهیهمزمان با بارداری ،بارداری پیش بینی نشده) عدم تمايل به شیردهی(عالئم روحی روانی ،عدم
شیردهی در زايمان قبلی،خستگی و مشغله زياد) و نوزاد درمعرض خطراز لحاظ تغذيه
باشیرمادر(براشفتگی،برفك دهان،گرفتگی بینی،گريه شیرخوار)

بوكلت چارت و راهنمای بوكلت
چارت مراقبت كودك سالم و مانا
مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

 -بررسی شیوه زندگی

بررسی شیوه زندگی كودكان زير  5سال

*

*

 -بررسی سالمت باروری

بررسی سالمت باروری كودكان زير  5سال

*

*

 -بررسی وضعیت تكاملی كودكان

غير پزشك كودك سالم :بررسی تكامل كودكان بر اساس بوكلت كودك سالم ،ارزيابی تكامل

بوكلت و راهنمای بوكلت چارت

كودك بر اساس  ASQدر  22ماهگی ،انجام تست  ASQدر موارد مشكلدار ،ارجاع به پزشك

مراقبت كودك سالم

در صورت مشكلدار بودن

*

*

پزشك كودك سالم :تصمیمگیری بر اساس نتیجه تست  ، ASQارجاع موارد مشكلدار به
متخصص كودكان
 -بررسی وضعیت تغذيه

بوكلت و راهنمای بوكلت چارت

پزشك و غير پزشك مانا :ارزيابی وضعیت تغذيه كودك بیمار

مراقبت كودك سالم و مانا
غير پزشك كودك سالم :ارزيابی تغذيه با شیر مادر ،ارزيابی تغذيه تكمیلی كودك ،ارائه
-مراقبتهای ادغام يافته تغذيه

توصیههای تغذيهای به مادر در سنین مختلف
 ارزيابی مادر و نوزاد (در 6ساعت اول و  42ساعت پس از زايمان)مشاهده و بررسیكنید ،سوال كنید از لحاظ تماس پوستی و اولین تغذيه ،دفعات شیردهی،اصول صحیح و نحوه
شیردهی،هم اتاقی ،مشكالت پستان و بیماری مادر،وضعیت شیردهی مادر و شیرخوردن
شیرخوار،رفتار تغذيه ای شیرخوار،تغذيه شیرخواران خاص و بیمار ،بررسی كفايت شیرمادر،
شیردهی مادران شاغل،دوشیدن شیر،عدم استفاده ازبطری و گول زنك ،نوزاد درمعرض
خطر(براشفتگی،برفك دهان،گرفتگی بینی،گريه شیرخوار)

شیرخوار باشیرمادر
*

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
و در ساير مالقاتهای مادر و شیرخوار :موارد فوق(مطابق با سن شیرخوار) بعالوه روش پیشگیری
از بارداری ،تغذيه تكمیلی

بوكلت و راهنمای بوكلت چارت
مراقبت كودك سالم و مانا
مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر

 -بررسی وضعیت سالمت روان

بوكلت و راهنمای كودك سالم

پزشك و غير پزشك كودك سالم :بررسی رابطه متقابل كودك و والدين
 -بررسی مشكالت روحی روانی مادر باردار و شیرده

*

*

مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

 بررسی سوابق مصرف و حساسیتدارويی و مكمل ها

پزشك و غير پزشك مانا و كودك سالم :بررسی مصرف دارو و حساسیتهای دارويی و

راهنمای بوكلت چارت مراقبت

مصرف مكملها

كودك سالم و مانا

-مصرف داروها در شیردهی

*

*

مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر(راهنمای
مصرف داروها در شیردهی)

 -انجام غربالگری بیماری ها

راهنمای بوكلت چارت مراقبت

پزشك و غير پزشك كودك سالم :انجام غربالگری هیپوتیروئیدی،آنمی،عفونت ادراری،

كودك سالم

چربی خون
*

*
 -مراقبتهای ادغام يافته تغذيه

 -بیماری مادر و شیردهی ،بیماری پستان و شیردهی،غربالگری كم شیری در3-5روزگی

شیرخوار باشیرمادر
 -بررسی وضعیت دهان و دندان

غير پزشك كودك سالم :توصیههای بهداشت دهان و دندان در سنین  22،6و  21ماهگی به
مادر و بررسی وضعیت دهان و دندان در ويزيتها و ارائه توصیههای الزم
پزشك كودك سالم :بررسی وضعیت دهان و دندان و ارائه توصیههای الزم به والدين و

*

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
-مراقبتهای ادغام يافته تغذيه

ارجاع به دندانپزشك در صورت وجود مشكل دندانی

شیرخوار باشیرمادر

 ناهنجاريها و بيماريهاي دهان شيرخوار ( :شكاف لب و كام  ،فرنولوم كوتاه ،برفك ) -بررسی وضعیت واكسیناسیون

بررسی وضعیت واكسیناسیون كودك

 ارزيابی آمادگی خانوار برایمخاطرات

 -تداوم تغذيه با شیرمادر در بحرانها

*

*

*

*

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

كتاب تغذيه شیرخواران در بحران

شرايط تغذيه مصنوعی در بحرانها بررسی های پیش از بارداری /دورانبارداری /پس از زايمان

-سابقه يا ابتال فعلی مادر به بیماری پستان(غیرقرينه،قوام و ظاهرغیرطبیعی،وجود توده،چرك و

 -مراقبتهای ادغام يافته تغذيه

خون،سرطان)

شیرخوار باشیرمادر

 سابقه بیماری مادر (داخلی و جراحی) مشكالت پستانی(نوك و اندازه،شقاق و احتقان و )...... -مصرف دارو و مدت مصرف توسط مادر

*

*

عاليم روحی روانی،عدم شیردهی در زايمان قبلی-ارزيابی شیردهی

 بررسی های فاصله گذاری /باروریسالم

 -انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری در شیردهی

 بررسی های رشد و نمو اوان كودكی/رشد و تكامل كودك

غير پزشك و پزشك كودك سالم و مانا :ارزيابی كودك از نظر وضعیت وزن ،قد و دور سر،

 مراقبتهای ادغام يافته تغذيه*

*

*

*

شیرخوار باشیرمادر(راهنمای
پیشگیری از بارداری)

رسم منحنیهای پايش رشد كودك ،تفسیر منحنی رشد برای مادر.

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

 -بررسی نمايه توده بدنی و فشارخون

پزشك كودك سالم :ارزيابی توده بدنی و فشار خون كودك در موارد الزم

 بررسی مشكالت  /درخواست ها درفرد مراجعه كننده

غير پزشك و پزشك كودك سالم و مانا :بررسی مشكالت كودك در موارد الزم

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

موردي

*

*

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

 مشاهده و ارزيابی شیردهی*

*
 -مراقبتهای ادغام يافته تغذيه

-ارزيابی كفايت شیرمادر

شیرخوار باشیرمادر

بررسی مشكالت تغذيه باشیرمادرطبقه بندي

 -تعیین افراد فاقد مشكل

غير پزشك و پزشك كودك سالم:
از نظر نشانههای خطر :عفونت باكتريال شديد ندارد ،مشكل جدی ندارد
از نظر زردی :زردی ندارد
از نظر وضعیت وزن :اختالل رشد ندارد
از نظر وضعیت قد :رشد قدی مطلوب دارد
از نظر وضعیت دور سر :دور سر طبیعی دارد
از نظر وضعیت تغذيه :مشكالت تغذيهای ندارد
از نظر وضعیت دهان و دندان :مشكل دندانی ندارد
از نظر بینايی :مشكل بینايی ندارد
از نظر وضعیت تكامل :مشكل تكاملی ندارد
از نظر واكسیناسیون :واكسیناسیون كامل
از نظر وضعیت مكملها :مصرف كامل مكمل دارويی

بوكلت و راهنمای كودك سالم

*

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
از نظر وضعیت آزمايشها :آزمايش طبیعی
غير پزشك و پزشك مانا  2ماه تا  5سال:
از نظر تنفس :پنومونی ندارد (سرفه يا سرماخوردگی)
از نظر اسهال :كم آبی ندارد
از نظر مشكل گوش  :عفونت گوش وجود ندارد
از نظر گلودرد :گلو درد استرپتوكوكی ندارد.
از نظر كم وزنی :اختالل رشد ندارد
غير پزشك و پزشك مانا زير 2ماه:
از نظر عفونتهای موضعی :پستان طبیعی
از نظر مشكل شیر خوردن يا خوب وزن نگرفتن :مشكل شیر خوردن ندارد.
مادر باردار و شيرده و كودك شيرخوار:
 موارد خطر در شیردهی ندارد(مادر زير  21سال،مادر معتاد،شیردهی همزمان با بارداری،بارداری پیش بینی نشده) ....
 مادر سابقه يا ابتال به بیماری ندارداحتمال وجود مشكالت پستانی ندارداحتمال تداخل دارويی با شیردهی ندارد-احتمال عدم توانايی يا عدم تمايل به شیردهی ندارد

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
 آگاهی به مزايا و دوشیدن شیر داردمشكل تداوم شیردهی ندارداحتمال جدايی مادر و شیرخوارندارداحتمال بروز مشكالت شیردهی ندارداحتمال وضعیت ناصحیح شیرخوار ندارد نوزاد با شرايط خاص نیست شیرخوار بیماری و ناهنجاری ندارد تغذيه از پستان دارد شیرخوار گريه و بیقراری ندارد شیرخوار امتناع و عدم تمايل به شیرخوردن ندارداحتمال سردرگمی ندارد تغذيه انحصاری باشیرمادر داردعدم كفايت شیرمادر نداردشیرخوار رفتارهای متفاوت تغذيه ای ندارد -مادر احتمال بارداری ندارد

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

 -تعیین افراد در معرض خطر

غير پزشك و پزشك كودك سالم:

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر

از نظر زردی :زردی خفیف
از نظر وضعیت وزن :اختالل رشد دارد
از نظر وضعیت قد :رشد قدی نامطلوب

*

از نظر وضعیت دور سر :دور سر نامطلوب
از نظر وضعیت تغذيه :مشكالت تغذيهای دارد
از نظر وضعیت دهان و دندان :مشكل دندانی دارد
از نظر وضعیت تكامل :مشكل تكاملی نامعلوم
از نظر وضعیت مكملها :مصرف ناقص مكمل دارويی
پزشك مانا 2ماه تا  5سال:
از نظر تنفس :پنومونی
از نظر اسهال :كم آبی نسبی ،اسهال پايدار شديد،اسهال پايدار ،اسهال خونی
از نظر مشكل گوش  :عفونت حاد گوش ،عفونت مزمن گوش
از نظر گلودرد :گلو درد استرپتوكوكی
از نظر تب :بیماری تب دار خفیف،بیماری تب دار
از نظر كم وزنی :اختالل رشد دارد،رشد نامعلوم
پزشك مانا زير 2ماه:

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
از نظر عفونتهای موضعی :عفونت خفیف چشم،عفونت خفیف ناف،عفونت خفیف پوستی
از نظر اسهال :كمآبی ندارد
از نظر مشكل شیر خوردن يا خوب وزن نگرفتن :مشكل شیر خوردن دارد يا وزنگیری ناكافی
يا رشد نامعلوم
پزشك مانا سوانح و حوادث :
از نظر سوانح و حوادث :صدمه خفیف،احتمال صدمه غیر حادثهای،صدمه متوسط
از نظر سوختگی :سوختگی خفیف ،سوختگی متوسط
از نظر تماس يا بلع فراوردههای نفتی :مسمومیت خفیف نفتی ،مسمومیت حاد نفتی
از نظر تماس يا بلع مواد سوزاننده :مسمومیت خفیف مواد سوزاننده،مسمومیت حاد مواد
سوزاننده
از نظر تماس تنفسی يا پوستی يا بلع مواد حشرهكش و سموم گیاهی (ارگانوفسفره) :مسمومیت
حاد بدون عالمت،مسمومیت حاد با حشرهكش
از نظر مسمومیت دارويی يا مواد مخدر :مسمومیت خفیف دارويی ،مسمومیت متوسط دارويی
از نظر مارگزيدگی :مارگزيدگی بدون مسمومیت
از نظر گزش حشرات :عقرب يا رتیل گزش غیر شديد
از نظر گازگرفتگی :محتمل به هاری
غير پزشك مانا 2ماه تا  5سال:
از نظر تنفس :پنومونی

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
از نظر اسهال :كم آبی نسبی ،اسهال پايدار
از نظر مشكل گوش  :عفونت حاد گوش
از نظر گلودرد :گلو درد استرپتوكوكی
از نظر تب :بیماری تب دار خفیف
از نظر كم وزنی :اختالل رشد دارد ،رشد نامعلوم
غيرپزشك مانا زير 2ماه:
از نظر عفونتهای موضعی :عفونت خفیف چشم ،عفونت خفیف ناف ،عفونت خفیف پوستی
از نظر اسهال :كمآبی ندارد
از نظر مشكل شیر خوردن يا خوب وزن نگرفتن :مشكل شیر خوردن دارد يا وزنگیری ناكافی
يا رشد نامعلوم
غيرپزشك مانا سوانح و حوادث :
از نظر سوختگی :سوختگی خفیف ،سوختگی متوسط
از نظر تماس يا بلع فراوردههای نفتی :مسمومیت خفیف نفتی ،مسمومیت حاد نفتی
از نظر تماس يا بلع مواد سوزاننده :مسمومیت خفیف مواد سوزاننده ،مسمومیت حاد مواد
سوزاننده
از نظر تماس تنفسی يا پوستی يا بلع مواد حشرهكش و سموم گیاهی (ارگانوفسفره) :مسمومیت
حاد بدون عالمت ،احتمال مسمومیت حاد با حشرهكش
از نظر مارگزيدگی :مارگزيدگی بدون مسمومیت

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
از نظر گزش حشرات :عقرب يا رتیل گزش غیر شديد
 -مادران نيازمند مراقبت ويژه براي شيردهي:

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر

(مادرجوان،تنها و ايزوله،افسرده،مشكل خانوادگی ،عدم شیرهی فرزند
قبلی،شاغل،بیمار،چندقلويی،سوء تغذيه )...

راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

 شيرخوار در معرض خطر :تغذيه مصنوعی،استفاده از بطری و گول زنك ،نحوه نادرستتغذيه باشیرمادر)...

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

 تعیین افراد مشكوك -تعیین افراد دارای مشكل

غير پزشك و پزشك كودك سالم:
از نظر نشانههای خطر :احتمال عفونت باكتريال شديد  ،مشكل جدی احتمالی
از نظر زردی :زردی شديد ،زردی طوالنیمدت
از نظر وضعیت وزن :سوء تغذيه شديد يا كم وزنی شديد
از نظر وضعیت قد :كوتاه قدی شديد
از نظر وضعیت دور سر :دور سر غیرطبیعی
از نظر وضعیت تغذيه :احتمال عفونت باكتريال
از نظر وضعیت دهان و دندان :مشكل دندانی شديد
از نظر بینايی :مشكل بینايی دارد
از نظر وضعیت تكامل :مشكل تكاملی شديد
از نظر واكسیناسیون :واكسیناسیون ناقص
از نظر وضعیت آزمايشها :آزمايش غیرطبیعی

*

*

*

*

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر
راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
پزشك مانا 2ماه تا  5سال:
از نظر تنفس :پنومونی شديد يا بیماری خیلی شديد
از نظر اسهال :كم آبی شديد
از نظر تب :بیماری تب دار خیلی شديد
از نظر كم وزنی :سوء تغذيه شديد يا كم وزنی شديد
پزشك مانا زير 2ماه:
از نظر نشانههای خطر :احتمال عفونت باكتريال شديد
از نظر عفونتهای موضعی :عفونت شديدچشم ،ماستیت،عفونت شديد ناف،خونريزی بند ناف،
عفونت شديد پوستی
از نظر اسهال :كمآبی شديد ،كم آبی نسبی ،اسهال پايدار شديد،اسهال خونی
از نظر مشكل شیر خوردن يا خوب وزن نگرفتن :احتمال عفونت باكتريال شديد،كم وزنی شديد
پزشك مانا سوانح و حوادث :
از نظر سوانح و حوادث :صدمه شديد
از نظر سوختگی :سوختگی شديد
از نظر تماس يا بلع فراوردههای نفتی :مسمومیت شديد و حاد نفتی
از نظر تماس يا بلع مواد سوزاننده :مسمومیت شديد و حاد مواد سوزاننده
از نظر تماس تنفسی يا پوستی يا بلع مواد حشرهكش و سموم گیاهی (ارگانوفسفره) :مسمومیت

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر
راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
شديد و حاد با حشرهكش
از نظر مسمومیت دارويی يا مواد مخدر :مسمومیت شديد دارويی
از نظر مارگزيدگی :مارگزيدگی با مسمومیت
از نظر گزش حشرات :عقرب يا رتیل گزش غیر شديد
از نظر گازگرفتگی :مضنون هاری
غير پزشك مانا 2ماه تا  5سال:
از نظر تنفس :پنومونی شديد با بیماری خیلی شديد
از نظر اسهال :كم آبی شديد ،اسهال پايدار شديد ،اسهال خونی
از نظر مشكل گوش  :عفونت مزمن گوش
از نظر تب :بیماری خیلی شديد تب دار ،بیماری تبدار ،تب طوالنی مدت
از نظر كم وزنی :سوء تغذيه شديد يا كم وزنی شديد
غيرپزشك مانا زير 2ماه:
از نظر نشانههای خطر :احتمال عفونت باكتريال شديد
از نظر عفونتهای موضعی :عفونت شديدچشم ،ماستیت ،عفونت شديد ناف ،خونريزی بند ناف،
عفونت شديد پوستی
از نظر اسهال :كمآبی شديد،كم آبی نسبی،اسهال پايدار شديد،اسهال خونی
از نظر مشكل شیر خوردن يا خوب وزن نگرفتن :احتمال عفونت باكتريال شديد،كم وزنی شديد

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر
راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
غيرپزشك مانا سوانح و حوادث :
از نظر حادثه :صدمه شديد،صدمه متوسط،احتمال صدمه غیر حادثهای
از نظر سوختگی :سوختگی شديد
از نظر تماس يا بلع فراوردههای نفتی :مسمومیت شديد و حاد نفتی
از نظر تماس يا بلع مواد سوزاننده :مسمومیت شديد و حاد مواد سوزاننده
از نظر تماس تنفسی يا پوستی يا بلع مواد حشرهكش و سموم گیاهی (ارگانوفسفره) :مسمومیت
شديد و حاد با حشرهكش
از نظر مسمومیت دارويی :مسمومیت دارويی
از نظر مارگزيدگی :مارگزيدگی با مسمومیت
از نظر گزش حشرات :عقرب يا رتیل گزش شديد
از نظر گاز گرفتگی :مظنون به هاری،محتمل به هاری
مادر باردار و شيرده و كودك شيرخوار:
 موارد خطر در شیردهی دارد(مادر زير  21سال،مادر معتاد،شیردهی همزمان با بارداری،بارداری پیش بینی نشده) ....
 مادر سابقه يا ابتال به بیماری دارداحتمال وجود مشكالت پستانی دارد-احتمال تداخل دارويی با شیردهی دارد

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر
راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
احتمال عدم توانايی يا عدم تمايل به شیردهی دارد عدم آگاهی به مزايا و دوشیدن شیرمشكل تداوم شیردهی دارداحتمال جدايی مادر و شیرخوار دارداحتمال بروز مشكالت شیردهی دارداحتمال وضعیت نادرست شیرخوار دارد نوزاد شرايط خاص دارد شیرخوار بیماری و ناهنجاری دارد تغذيه از پستان ندارد شیرخوار گريه و بیقراری دارد شیرخوار امتناع و عدم تمايل به شیرخوردن دارداحتمال سردرگمی دارد تغذيه انحصاری باشیرمادر نداردعدم كفايت شیرمادرشیرخوار رفتارهای متفاوت تغذيه ای دارد -مادر احتمال بارداری دارد

مراقبتهای ادغام يافته تغذيه
شیرخوار باشیرمادر
راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

3

اقدامات پيشگيري و

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

درماني

 تجويز مكمل های دارويی و درمانهای مورد نیاز بر اساس مجوزهای
مربوطه

 تجويز قطره مولتیويتامین يا  A+Dو تجويز قطره آهن -داروهای مانا

*

*

 ارائه خدمات باروری سالم /فاصلهگذاری به مادر

 -روش مناسب پیشگیری از بارداری در شیردهی

*

*

 ارائه خدمات سرپايی (تزريقات،پانسمان ،كشیدن بخیه )...

 -پزشك مانا  2ماه تا  5سال:

*

*

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا
 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

 باز كردن راه هوايی در كودك دچار خفگی باز كردن راه هوايی در كودك مبتال به انسداد نتفسی يا توقف كامل تنفس،نحوه دادناكسیژن،نحوه وضعیت دادن به كودك بیهوش،نحوه دادن سريع مايعات وريدی برای موارد
شوك هیپوولمیك ،نحوه دادن سريع مايعات وريدی ،نحوه دادن ديازپام ركتال برای موارد
تشنج،نحوه داده گلوگز وريدی ،برنامه درمانی كودك دچار اسهال ،دادن داروی مناسب برای
بیماریهای كودكان ،فتیلهگذاری گوش در موارد الزم.
 پزشك مانا زير  2ماه: پیشگیری از اتالف حرارت بیمار ،باز كردن راه هوايی ،انجام تهويه با فشار مثبت و اكسیژن،دادن جريان آزاد اكسیژن ،وضعیت دادن به شیرخوار بیهوش ،دادن سريع مايعات وريدی
برای موارد شوك ،دادن گلوگز وريدی ،دادن كلسیم ،فنوباربیتال برای موارد تشنج ،اقدامات
مورد نیاز برای پیشگیری از پايین آمدن قند خون ،برنامه درمانی كودك دچار اسهال ،دادن
داروی مناسب برای بیماریهای
 غير پزشك مانا: اقدامات برای پیشگیری از پايین آمدن قند خون ،تزريق آنتیبیوتیك تزريقی در صورت لزوم،برنامه درمانی كودك دچار اسهال
 مادر شيرده و شيرخوار: -پیشگیری از مشكالت پستانی و شیردهی با رعايت اصول صحیح تغذيه شیرخوار

بوكلت و راهنمای مانا پزشك و
غیر پزشك
 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

رديف

نوع خدمت

4

آموزش عمومي

شرح خدمات

عنوان خدمت

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
 درمان مشكالت پستانی(زخم و شقاق ،برفك پستان،آبسه ،ماستیت)آموزش و مشاوره با مادر در مورد پیشگیری از سوانح حوادث در كودكان

 -ارائه خدمات كاهش آسیب

*

*

مصاحبه و مشاوره با مادر در خصوص رابطه متقابل كودك و والدين

 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

-آموزش و مشاوره با مادر برای كاهش عوارض تغذيه مصنوعی

 -كتاب تغذيه شیرخواران در

-آموزش و مشاوره با مادر برای تداوم شیردهی هنگام مشكالت پستانی ،و بیماريهای مادر و

بحرانها

شیرخوار
 ارايه خدمات احیا و كمك های اولیه(سوانح و حوادث و )...

 -واكسیناسیون در موارد خاص

 پزشك و غير پزشك مانا سوانح و حوادث:-

بوكلت و راهنمای كودك سالم

*

*

اقدامات اولیه در حادثه
پزشك اقدامات اولیه در سوختگیهاو سرمازدگی
تماس يا بلع فراوردههای نفتی
تماس يا بلع مواد سوزاننده
تماس تنفسی يا پوستی يا بلع مواد حشرهكش و سموم گیاهی ارگانوفسفره
مسمومیت دارويی با مواد مخدر ،مارگزيدگی،گزش حشرات،عقرب يا رتیل،گاز گرفتگی
انسدادراههای تنفسی

1

 ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعهكننده بر اساس پس خوراند دريافتی
از سطوح باالتر

 -ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه كننده بر اساس پس خوراند دريافتی از سطوح باالتر

 برقراری ارتباط مناسب با مراجعین وافراد تحت پوشش

برقراری ارتباط مناسب با مراجعین و افراد تحت پوشش

*

*

*

*

*

*

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا پزشك و غیر پزشك
بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا
 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

1

با توجه به شرح وظايف مصوب پايگاه

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

 استفاده از روش های مناسبآموزشی متناسب با گروههای هدف
مختلف

آموزش چهره به چهره و كالس آموزش گروهی ،با استفاده از وسايل كمك آموزشی

*

*

 ارزيابی نیازهای آموزشی و ارائهآموزش متناسب با نیازها

ارزيابی نیازهای آموزشی و ارائه آموزش متناسب با نیازها با استفاده از چك لیستهای مصوب

*

*

اداره كودكان

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا
 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر
راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

چك لیستهای اداره سالمت
كودكان

 -ارزشیابی اثربخشی آموزش ارائه شده

ارزشیابی اثربخشی آموزش ارائه شده با استفاده از چك لیستهای مصوب اداره كودكان

*

*

 ارايه توصیه ها و آموزش های مندرجدر بسته های خدمت گروه های
هدف

 -ارايه توصیه ها و آموزش های مندرج در بسته های خدمت گروه های هدف

*

*

چك لیستهای اداره سالمت
كودكان
بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
 آموزش در زمینه شیوه زندگی سالم،آموزش آمادگی خانوار در مقابل
مخاطرات و كاهش عوامل خطر
بیماری ها (تغذيه نامناسب ،كم
تحركی ،چاقی ،مصرف دخانیات،
رفتارهای پرخطر و )...

 آموزش به مادران كودكان زير  5سال سالم و بیمار در زمینه شیوه زندگی سالم ،آموزشآمادگی خانوار در مقابل مخاطرات و كاهش عوامل خطر بیماری ها (تغذيه نامناسب ،كم
تحركی ،چاقی ،مصرف دخانیات ،رفتارهای پرخطر و )...
 -آموزش مادران باردار و شیرده در مورد تغذيه مناسب شیرخواران

*

*

 آموزش بیماران و خانواده ايشان درزمینه پیشگیری و خود مراقبتی و
مصرف صحیح دارو و عوارض دارويی

 آموزش به خانواده كودكان زير  5سال سالم و بیمار در زمینه پیشگیری و خود مراقبتی ومصرف صحیح دارو و عوارض دارويی
 -آموزش مادران شیرده در زمینه مصرف داروها و شیردهی

*

*

 فرهنگ سازی  ،انگ زدايی و اصالحباورهای نادرست اجتماعی

 فرهنگ سازی  ،انگ زدايی و اصالح باورهای نادرست اجتماعی خانواههای كودكان زير 5سال
 -اصالح باورهای نادرست در مورد تغذيه باشیرمادر و ضرورت حمايت خانواده و جامعه

*

*

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا
 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا
 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

5

مشاوره

 مشاوره فردی و خانوادگی مندرج دربسته های خدمت گروه های هدف

 -غير پزشك و پزشك كودك سالم و مانا  2ماهه تا  5ساله:

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

-

بوكلت و راهنمای كودك سالم و

غذا و نحوه تغذيه كودك
توصیههای تغذيهای در هنگام بیماری و سالمت كودك
اگر مادر برای تغذيه كودك از بطری استفاده میكند
اگر كودك خوب غذا نمیخورد
درمان برفك
مشاوره با مادر در مورد مشكالت تغذيهای كودك
توصیه به مادر كه چه موقع نزد پزشك برگردد
توصیه به مادر كه چه موقع فوری نزد پزشك برگردد

مانا
 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر
راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

 غير پزشك و پزشك كودك سالم و مانا زير  2ماه:-

طرز صحیح بغل كردن و پستان گرفتن شیرخوار
اگر مادر برای تغذيه كودك از بطری استفاده میكند
اگر كودك خوب غذا نمیخورد
درمان برفك
بهداشت دهان و دندان
مراقبتهای الزم در منزل
چه موقع مراجعه كند
چه موقع فوری مراجعه كند

 مشاوره با مادر باردار براي آمادگي جهت شيردهي(:اهمیت و مزايای شیرمادر،مضراتتغذيه مصنوعی،اصول و روشهای صحیح تغذيه شیرخوار،اقدامات اولیه برای موفقیت
شیردهی)...
 مشاوره با مادر شيرده و رفع مشكالت پستاني(:رعايت اصول تغذيه باشیرمادر وپیشگیری از مشكالت ،پری پستان،احتقان،نوك پستان صاف و فرو رفته ،زخم و
شقاق،انسداد مجاری و لوبها ،آبسه و ماستیت ،نشت شیر)....
 مشاوره با مادر شيرده و رفع مشكالت شيردهي(:امتناع شیرخوار،گريه و بیقرای ،ناكافیبودن شیر،كولیك،جدايی مادر و شیرخوار ،عدم تمايل مادر به شیردهی ،راههای حفظ تداوم
شیردهی،وضعیت صحیح شیردهی،رفتارهای تغذيه ای،دوشیدن ونگهداری شیردوشیده شده
و خورانش شیرخوار،پیشگیری از بارداری ،پی بردن به كفايت شیر،داروها)...
 مشاوره با مادر و ايجاد اعتماد بنفس -مشاوره با پدر و اعضا خانواده براي حمايت از مادر شيرده

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا
*

*

 مراقبتهای ادغام يافته تغذيهشیرخوار باشیرمادر
راهنمای آموزشی مادران بارداربرای شیردهی

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

6

پيگيري و مراقبت

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
 -پیگیری مراقبت های ويژه

پیگیری مراقبت های ويژه كودكان سالم و بیمار زير  5سال

*

*

 پیگیری مراقبت بیماران و افراد درمعرض خطر (اجرای دستورات
دارويی و غیر دارويی ،نتايج
آزمايشات دوره ای ،انجام
واكسیناسیون و )...

 -پزشك،غير پزشك مانا و كودك سالم زير  5سال:

*

*

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

 بیماریهای كودكان ،مشكالت غذا و نحوه تغذيه ،اختالل رشد ،رشد نامعلوم ،سوء تغذيهشديد ،مشكالت شیر خوردن،رشد قدی نامعلوم،رشد قدی نامطلوب  ،دور سر نامعلوم ،دور
سر نامطلوب،مشكالت تكاملی،زردی خفیف ،برفك،مشكالت دهان و دندان،كودك دچار
سوختگی

بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

بوكلت و راهنمای كودك سالم

-

 پیگیری وضعیت دريافت خدمتبصورت تلفنی يا روش های ديگر

 -پیگیری وضعیت دريافت خدمت بصورت تلفنی يا روش های ديگر

*

 پیگیری موارد ارجاع و دريافتبازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع

 -پیگیری موارد ارجاع و دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع

*

*

 پیگیری درخواست ها از مركز مجریتا مرحله تأمین

پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحله تأمین

*

*

7

ارجاع

 ارجاع فوری و غیر فوری به سطوحباالتر

ارجاع فوری و غیر فوری به سطوح باالتر

-

8

ثبت و گزارش دهي

و مانا
بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

*

مكاتبه
بوكلت و راهنمای كودك سالم و
مانا

 ثبت اقدامات در فرم های پروندهخانوار

ثبت اقدامات در فرم های ثبت كودكان در پرونده خانوار

*

*

فرمهای ثبت كودك سالم و بیمار

 -ثبت اطالعات نرم افزاری مرتبط

ثبت اطالعات نرم افزاری مرتبط

*

*

( CHSنظام مراقبت سالمت

 ثبت علل موارد مرگ خارج ازبیمارستان و مرده زايی

ثبت علل موارد مرگ كودكان  2 -55ماهه خارج از بیمارستان

*

*

كودكان زير  5سال)
و ( CSOنظام مراقبت مرگ
كودكان 2 -55ماهه )
( CSOنظام مراقبت مرگ
كودكان 2 -55ماهه )

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

9

مديريت

سالمت

 ثبت و گزارش شكايات بهداشتیمحیط و كار

ثبت و گزارش شكايات بهداشتی محیط و كار

*

*

مكاتبه

 ثبت ،جمع بندی ،تجزيه و تحلیلآمار ،تهیه و ارسال گزارش و پس
خوراند دوره ای و ارسال به سطوح
باالتر و پايین تر

 ثبت ،جمع بندی ،تجزيه و تحلیل آمار ،تهیه و ارسال گزارش و پس خوراند دوره ای و ارسالبه سطوح باالتر و پايین تر

*

*

( CHSنظام مراقبت سالمت

 تهیه گزارش برنامه عملیاتی باهمكاری پايگاه های تحت پوشش

 -تهیه گزارش برنامه عملیاتی با همكاری پايگاه های تحت پوشش

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 گزارش موارد شكايت و عوارضدارويی ،مواد بیولوژيك و اقالم
بهداشتی

 -گزارش موارد شكايت و عوارض دارويی ،مواد بیولوژيك و اقالم بهداشتی

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 -مستندسازی اقدامات انجام شده

مستندسازی اقدامات انجام شده

*

-

برنامههای سالمت كودكان

 -شناسايی جمعیت تحت پوشش

شناسايی جمعیت تحت پوشش (كودكان زير  5سال و مراقب آن ها)

*

*

برنامههای سالمت كودكان

جمعيت

كودكان زير  5سال)
و ( CSOنظام مراقبت مرگ
كودكان 2 -55ماهه )

 مادران باردار و شیرده (دارای كودك زير 2سال) گروه بندی جمعیت ثبت نام شده برحسب گروههای سنی هدف

 كودكان زير  5سال( به تفكیك زير  2سال و زير  2سال) -مادران باردار و شیرده

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 شناسايی افراد ثبت نام شده كه نیازهای سالمتی آنان تأمین نشده مثل
افراد ناتوان در دريافت خدمت

 -كودكان زير  5سال با ناتوانی

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 شناسايی گروههای هدف در برنامههای پیشگیری ،درمان و كاهش
آسیب

 كودكان زير  5سال -كودكان زير يك سال محروم از شیرمادر برای تامین تغذيه مصنوعی

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 شناسايی مناطق تجمع بیمارانپرخطر (با تاكید بر حاشیه شهرها)

 -كودكان زير  5سال

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 شناسايی عوامل خطر در جمعیتگروه هدف

شناسايی عوامل خطر در جمعیت گروه هدف

*

*

برنامههای سالمت كودكان

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

برنامه
ريزي

پشتيباني

آموزش

 جلب مشاركت خانواده در پیشگیری ،درمان و ارتقاء سالمت

 جلب مشاركت خانواده در پیشگیری  ،درمان و ارتقاء سالمت -جلب مشاركت خانواده و پدران برای حمايت از تغذيه باشیرمادر

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 انجام خدمات حسب مورد بر اساساعالم مافوق يا سطوح باالتر ارائه
خدمت

 -انجام خدمات حسب مورد بر اساس اعالم مافوق يا سطوح باالتر ارائه خدمت

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 ارسال اطالعات مورد نیاز به مركزمجری جهت تدوين برنامه عملیاتی

 -ارسال اطالعات مورد نیاز به مركز مجری جهت تدوين برنامه عملیاتی

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 همكاری با مركز مجری در زمینهتدوين و اجرای فعالیت های تفصیلی
برنامه عملیاتی

 -همكاری با مركز مجری در زمینه تدوين و اجرای فعالیت های تفصیلی برنامه عملیاتی

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 تدوين برنامه های آموزشی(نیازسنجی ،تعیین اولويت های
آموزشی و )....

 -تدوين برنامه های آموزشی (نیازسنجی ،تعیین اولويت های آموزشی و )....

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 همكاری با مركز مجری در مورداجرای برنامه آموزشی (برگزاری دوره
آموزشی)

 -همكاری با مركز مجری در مورد اجرای برنامه آموزشی (برگزاری دوره آموزشی)

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 برآورد و ارسال درخواست هایدارويی

 برآورد و ارسال درخواست های دارويی -برآورد و ارسال درخواست های شیرمصنوعی و كوپن (و كارت هوشمند)

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 تامین و نگهداری تجهیزاتتشخیصی مورد نیاز

 -تامین و نگهداری تجهیزات تشخیصی مورد نیاز

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 پیگیری درخواست ها از مركز مجریتا مرحله تأمین

 -پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحله تأمین

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 نگهداری استاندارد اقالم درخواستی(تجهیزات و داروها)

 -نگهداری استاندارد اقالم درخواستی (تجهیزات و داروها ،شیرمصنوعی )

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 نگهداری و اجرای دستورالعمل هایكشوری

 -نگهداری و اجرای دستورالعمل های كشوری

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 -نگهداری مدارك و اسناد پزشكی

 -نگهداری مدارك و اسناد پزشكی

*

*

برنامههای سالمت كودكان

 گذراندن دوره های آموزشی بدو وحین خدمت

 -گذراندن دوره های آموزشی بدو و حین خدمت

*

*

مانا -كودك سالم -ترويج تغذيه
با شیر مادر -تكامل كودكان -احیا
كودكان – پیشگیری از سوانح و

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
حوادث -مرگ كودكان 2-55
ماهه
 خود آموزی در راستای بهبود سطحآگاهی و مهارت و عملكرد مبتنی بر
نتايج پايش های فنی و مديريتی

 خود آموزی در راستای بهبود سطح آگاهی و مهارت و عملكرد مبتنی بر نتايج پايشهایفنی و مديريتی

*

*

پژوهش

 -همكاری در اجرای پژوهش ها

همكاری در اجرای پژوهش ها

*

*

هماهنگي

 مشاركت در ايجاد هماهنگی هایمورد نیاز(درون بخشی و برون
بخشی)

 -مشاركت در ايجاد هماهنگی های مورد نیاز(درون بخشی و برون بخشی)

*

*

پايش

 همكاری در پايش های دوره ای ازطريق چك لیست

همكاری در پايش های دوره ای از طريق چك لیست

*

*

بستههای خدمت سالمت كودكان
و چك لیستهای اداره سالمت
كودكان
پژوهشهای مرتبط با سالمت
كودكان
هماهنگی با سازمانها،نهادها و
كلیه مراكز مرتبط با سالمت
كودكان
چك لیستهای اداره سالمت
كودكان

سالمت نوجوانان

شرح وظايف كاركنان در پايگاه مجري برنامه پزشك خانواده
گروه سني6تا  25سال

 بررسی عوامل ونشانه های خطر
(شغلی ،ارثی)...

غیر پزشك در گروه سنی 6تا  25سال
بررسی نمايه توده بدنی وثبت ان
بررسی قدبه سن وثبت آن
بررسی اختالل پوست ومو
بررسی وضعیت دهان ودندان
بررسی اختالل ريوی

پزشك

خانوادگی

دستيار

بیماری فردی و

پزشك

1

ارزيابي

پايه  /دورهاي

 -بررسی سوابق

غیر پزشك :بررسی وضعیت شغلی
وسوادسرپرست خانوارووالدين،وضعیت
بیمه فرد،بررسی شیوه زندگی ،بررسی
معلولیت ،اختالل رفتاری وبیماری
ژنتیك،بررسی بیماريهای نیازمند
مراقبت ويژه (ديابت ،صرع,قلبی
،عروقی ،آسم ،ارثی ،الرژی،ونام داروی
مصرفی)
پزشك:بررسی ديابت ،فشارخون
باال،استعمال مواددخانی،اختالل چربی
های خون،بیماری قلبی عروقی زير
 55سال ،اختالالت عضوی ناتوان
كننده وروانپزشكی واختالالت ارثی
درخانواده

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

شناسنامه سالمت دانش آموز
فرم های ارزيابی مقدماتی وپزشك عمومی
بسته خدمات نوجوان وجوان

*

*

*

*

شناسنامه سالمت دانش آموز
فرم های ارزيابی مقدماتی وپزشك عمومی
بسته خدمات نوجوان وجوان

پزشك

دستيار

 بررسی ساختار قامتی
شرح وظايف پزشك در گروه سنی 6تا 25سال:
بررسی نوع بیماری /عادت در خانواده ،بررسی
ديابت ،فشارخون ،استعمال مواددخانی ،اختالل
چربی های خون ،بیماريهای قلبی عروقی زير
55سال ،بیماريهای ژنتیك ومادرزادی ،بررسی
اختالالت روانپزشكی ،بررسی اختالالت عضوی
ناتوان كننده در خانواده
بررسی بیماريهای هايی كه به مراقبت ويژه
نیازدارندمانند ديابت ،صرع،قلبی عروقی ،اسم
،ژنتیك ومادرزادی ،الرژی ،داروی مصرفی
بررسی قد به سن
بررنمايه توده بدنی
بررسی مخاط از نظر زردی اسكلرا،بررسی اختالل
بینايی وكونژونكتیويت،
بررسی اختالل شنوايی ،اوتیت مديا يا اوتیت
خارجی
بررسی غدد از نظر ابتال به گواتر
بررسی ريه
بررسی قلب وعروق،بررسی جلدی،بررسی ستون
فقرات ،قفسه سینه واندامها ،بررسی اختالالت
روان پزشكی ،بررسی شكم ،بررسی ادراری
تناسلی ،بررسی روند بلوغ ،بررسی اختالل ژنتیك
ومادرزادی،بررسی فشارخون

پزشك

بررسی اختالل روانپزشكی
بررسی رفتارهای پرخطر
بررسی فشارخون
بررسی اختالل بینايی
بررسی اختالل شنوايی
بررسی اختالل گفتاری،امادگی تحصیلی،اوتیسم

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

شناسنامه سالمت دانش آموز
فرم های ارزيابی مقدماتی وپزشك عمومی
بسته خدمات نوجوان وجوان

پزشك

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بررسی های دندانپزشك :
ترمیم ،كشیدن دندان ،پالپوتومی ،فیشورسیالنت
،جرم گیری وبروساژ،فلورايدتراپی

 بررسی شیوهزندگی

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
پكیج های خود مراقبتی

غیر پزشك بررسی شیوه زندگی
نوجوانان وجوانان درزمینه تغذيه ،فعالیت
فیزيكی،سومصرف مواد ومصرف دخانیات

*

*

ودر صورت نیاز ارجاع به پزشك پايگاه
 بررسی سالمتباروری

پزشك :بررسی سالمت باروری نوجوانان
وجوانان از نظر بلوغ وساير رفتارهای
مخاطره آمیز

 بررسی وضعیتتغذيه

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
پكیج های خود مراقبتی
*

*

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
پكیج های خود مراقبتی

غیر پزشك  :بررسی نمايه توده بدنی
وارجاع ان به سطح پزشك پايگاه در
صورت نیاز وپی گیری موارد حسب
لزوم
پزشك :انجام بررسی ها ومداخالت
مطابق بسته خدمت روی موارد ارجاعی
وپی گیری موارد حسب لزوم

*

*

پزشك

دستيار

سالمت روان

پزشك

 -بررسی وضعیت

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
غیر پزشك بررسی سالمت روان

پكیج های خود مراقبتی

نوجوانان وجوانان طبق بسته خدمت
وارجاع موارد به پزشك پايگاه

*

*

پزشك  :بررسی موارد ارجاعی ودر
صورت لزوم ارجاع به مركز
 -بررسی سوابق

پزشك :بررسی سوابق مصرف و

مصرف و

حساسیت دارويی و مكمل ها

حساسیت

نوجوانان وجوانان

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

*

*

دارويی و مكمل
ها
 انجام غربالگریبیماری ها

انجام غربالگری
بررسی نمايه توده بدنی وثبت آن
بررسی قدبه سن وثبت آن
بررسی اختالل پوست ومو
بررسی وضعیت دهان ودندان
بررسی اختالل ريوی
بررسی اختالل روانپزشكی
بررسی رفتارهای پرخطر
بررسی فشارخون
بررسی اختالل بینايی
بررسی اختالل شنوايی

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

*

*

پزشك

دستيار

پزشك

بررسی اختالل گفتاری،امادگی تحصیلی،اوتیسم
بررسی ساختار قامتی:
بررسی نوع بیماری /عادت در خانواده ،بررسی
ديابت ،فشارخون ،استعمال مواددخانی ،اختالل
چربی های خون ،بیماريهای قلبی عروقی زير
55سال ،بیماريهای ژنتیك ومادرزادی ،بررسی
اختالالت روانپزشكی ،بررسی اختالالت عضوی
ناتوان كننده در خانواده
بررسی بیماريهايی كه به مراقبت ويژه نیازدارند
مانند ديابت ،صرع،قلبی عروقی ،اسم ،ژنتیك
ومادرزادی ،الرژی ،داروی مصرفی
بررسی قد به سن
بررنمايه توده بدنی
بررسی مخاط از نظر زردی اسكلرا،بررسی اختالل
بینايی وكونژونكتیويت،
بررسی اختالل شنوايی ،اوتیت مديا يا اوتیت
خارجی
بررسی غدد از نظر ابتال به گواتر
بررسی ريه
بررسی قلب وعروق،بررسی جلدی،بررسی ستون
فقرات ،قفسه سینه واندامها ،بررسی اختالالت
روان پزشكی ،بررسی شكم ،بررسی ادراری
تناسلی ،بررسی روند بلوغ ،بررسی اختالل ژنتیك
ومادرزادی،بررسی فشارخون

 بررسی وضعیتدهان و دندان

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بسته خدمات نوجوان وجوان

ترمیم ،كشیدن دندان ،پالپوتومی
،فیشورسیالنت ،جرم گیری
وبروساژ،فلورايدتراپی

*

*

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

محیط و كار
 ارزيابی آمادگیخانوار در برابر
مخاطرات

 بررسی هایپیش از بارداری/
دوران بارداری/
پس از زايمان
 بررسی هایفاصله گذاری/
باروری سالم
 بررسی هایرشد و نمو اوان
كودكی /رشد و
تكامل كودك

پزشك

 -بررسی سالمت

بررسی سالمت محیط مدارس بر طبق
*

پرونده سالمت مدرسه
 سالمت باروریوضعیت رفتارهای مخاطره آمیز

دستيار

واكسیناسیون

وجوانان وارجاع به مركز در صورت لزوم

*

پزشك

 -بررسی وضعیت

بررسی وضعیت واكسیناسیون نوجوانان
*

*

*

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
پرونده بهداشتی مدرسه
پرونده بهداشتی مدرسه
بسته خدمت نوجوانان وجوانان

*

 -بررسی مشكالت

پزشك

فشارخون

جوانان
بررسی رفتارهای مخاطره آمیز ،بررسی

و درخواستهای

سالمت باروری وبررسی شیوه زندگی

فرد مراجعه

سالم در صورتیكه منجر به عارضه

كننده

شودوسا ير موارد مندرج در بسته

دستيار

توده بدنی و

وجوان طبق بسته خدمت نوجوان

*

پزشك

موردي

 -بررسی نمايه

ارزيابی توده بدنی و فشار خون نوجوان

*

*

*

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

خدمت
2

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

طبقه بندي
 تعیین افراد فاقدمشكل

*

*

پزشك

دستيار

پزشك

غیر پزشك :تعیین كوتاه قدی وافزايش

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

قد شديد
تعیین افراد الغرواحتمال خطراضافه وزن
واضافه وزن
تعیین افراد در معرض سل
احتمال ابتال به اسم
احتمال انجام رفتارپرخطر
 تعیین افراد درمعرض خطر

درخطرابتال به فشارخون

*

*

واكسیناسیون ناقص يا عدم تزريق
واكسن
پزشك:احتمال ابتال به بیماری
خون،قلبی عروقی،اختالالت عضالنی
اسكلتی،ادراری تناسلی،ناهنجاری های
ارثی وماژور واحتمال ابتال به فشارخون

 تعیین افرادمشكوك به

غیرپزشك:كوتاه قد،الغر ،اضافه وزن
،چاق،ابتال به شپش ،اختالل دهان

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

پزشك

دستيار

پزشك

بیماری

ودندان،سل،اسم،اختالل روانی،اختالل

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

ديد ،اختالل شنوايی،اختالل عضالنی
اسكلتی وارجاع به پزشك
بسته خدمت نوجوانان وجوانان

بررسی موارد ارجاعی فوق الذكر توسط
 تعیین افراددارای مشكل

3

اقدامات پيشگيري و
درماني

پزشك پايگاه ودر صورت نیاز ارجاع به

*

*

مركز

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

 اموزشهای الزمدر دوران
نوجوانی جوانی ،
 مشاوره ژنتیكقبل از ازدواج ،
 -پیشگیری

*

*

پزشك

دستيار

پزشك

ازرفتارهای

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

مخاطره آمیز

 -ارائه خدمات

*

باروری سالم/

*

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

فاصله گذاری
بسته خدمت نوجوانان وجوانان

 ارائه خدماتسرپايی
(تزريقات،
پانسمان،

*

*

كشیدن بخیه
)...
 ارائه خدماتكاهش آسیب

*

*

 -ارايه خدمات

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
پكیج خود مراقبتی

احیا و كمك
های اولیه
(سوانح و حوادث
و )...

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
پكیج خود مراقبتی

*

*

پزشك

دستيار

در موارد خاص

واكسیناسیون وارجاع به مركز برای

پزشك

 -واكسیناسیون

تعیین موارد نقص واكسیناسون ويا عدم
*

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

تكمیل
 -ارائه خدمات

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

 -انجام پی گیری ها طبق بسته خدمت

مورد نیاز برای
مراجعه كننده

*

بر اساس پس

*

خوراند دريافتی
از سطوح باالتر
4

آموزش عمومي

 برقراری ارتباطمناسب با
مراجعین و افراد
تحت پوشش
 استفاده از روشهای مناسب
آموزشی
متناسب با گروه
های هدف
مختلف
 ارزيابی نیازهایآموزشی ،اولويت
بندی ...و ارائه
آموزش متناسب

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
*

 آموزش چهره به چهره و كالسآموزش گروهی ،با استفاده از وسايل
كمك آموزشی درصورت عدم زمان
كافی مورد در مركز انجام شود

*

پكیج های خود مراقبتی
بسته خدمت نوجوانان وجوانان
پكیج های خود مراقبتی

*

*

چك لیستهای اداره سالمت نوجوانان وجوانان
*

*

پزشك

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

با نیازها
چك لیستهای اداره سالمت نوجوانان وجوانان

 ارزشیابیاثربخشی
آموزش ارائه
شده

*

 ارايه توصیه ها وآموزش های
مندرج در بسته
های خدمت
گروه های هدف

 ارايه توصیه ها و آموزش های مندرجدر بسته های خدمت گروه های هدف

 آموزش درزمینه شیوه
زندگی سالم،
آمادگی خانوار
در برابر
مخاطرات و
كاهش عوامل
خطر بیماری ها
(تغذيه نامناسب
،كم تحركی،
چاقی ،مصرف
دخانیات،
رفتارهای
پرخطر و )...

 آموزش به والدين نوجوان وجوان سالمو بیمار در زمینه شیوه زندگی سالم
 پیشگیری از رفتارهای مخاطره امیز،آموزش به نوجوان وجوان سالم و بیمار
در زمینه شیوه زندگی سالم،آموزش
آمادگی خانوار در مقابل مخاطرات و
كاهش عوامل خطر بیماری ها (تغذيه
نامناسب ،كم تحركی ،چاقی ،مصرف
دخانیات ،رفتارهای پرخطر و )...

*

*

*

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
پكیج های خود مراقبتی

*

*

پزشك

انگ زدايی و

دستيار

 -فرهنگ سازی ،

 -فرهنگ سازی  ،انگ زدايی و اصالح

پزشك

 آموزش بیمارانو خانواده ايشان
در زمینه
پیشگیری و
خود مراقبتی و
مصرف صحیح
دارو و عوارض
دارويی

 آموزش به خانواده نوجوان وجوانسالم و بیمار در زمینه پیشگیری و
خود مراقبتی و مصرف صحیح دارو و
عوارض دارويی
 آموزش به نوجوان وجوان سالم و بیماردر زمینه پیشگیری و خود مراقبتی و
مصرف صحیح دارو و عوارض دارويی
-

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
*

*

باورهای نادرست اجتماعی خانواده ها

اصالح باورهای

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

پكیج های خود مراقبتی

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
*

*
پكیج های خود مراقبتی

نادرست
اجتماعی
5

مشاوره

 مشاوره فردی وخانوادگی
مندرج در بسته
های خدمت
گروه های هدف

6

پيگيري و مراقبت

 غير پزشك و پزشك منطبق با بسته خدمت نوجوانانوجوانان

*

 انجام مراقبتهای ويژه

پیگیری مراقبت های ويژه وپی گیری
موارد ارجاعی وثبت ان

*

 پیگیری مراقبتبیماران و افراد
در معرض خطر

 بیماریهای نوجوانان وجواناندرمواردی كه نیاز به پی گیری دارد
وموارد سالمی كه اموزش داده شده

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
*
پكیج های خود مراقبتی
بسته خدمت نوجوانان وجوانان
*
پكیج های خود مراقبتی
*

*

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

پزشك

دستيار

پزشك

(اجرای
دستورات
دارويی و غیر
دارويی ،نتايج
آزمايشات دوره
ای ،انجام
واكسیناسیون و
)...

ونیاز به پی گیری مجدد داردوموارد
نقص واكسیناسیونی كه بايد مراجعه
وواكسن دريافت نمايند

 پیگیری وضعیتدريافت خدمت
بصورت تلفنی
يا روش های
ديگر

 پیگیری وضعیت دريافت خدمتبصورت تلفنی يا روش های ديگر

 پیگیری مواردارجاع و دريافت
بازخورد از
سطوح پذيرنده
ارجاع

 پیگیری موارد ارجاع و دريافتبازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
*

 پیگیری شكايات پیگیری شكايات پیگیریمداخالت ارتقاء
سالمت

پیگیری مداخالت ارتقاء سالمت

 پیگیریدرخواست ها از

 پیگیری درخواست ها از مركزبهداشت شهرستان تا مرحله تأمین

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

*

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
*

*

*

*

مكاتبه
بسته خدمت نوجوانان وجوانان

*

*

*

*

مكاتبه

پزشك

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

مركز بهداشت
شهرستان تا
مرحله تأمین
7

ارجاع

 ارجاع فوری وغیر فوری به
سطوح باالتر

ارجاع فوری و غیر فوری به سطوح باالتر

8

ثبت و گزارش دهي

 -ثبت اقدامات در

ثبت اقدامات در فرم های ثبت پرونده

*

فرم های پرونده

خانوار،فرمهای آماری مرتبط وپرونده

خانوار

سالمت مدرسه

 -ثبت اطالعات

*

بسته خدمت نوجوانان وجوانان

بسته خدمت نوجوانان وجوانان
*

*

دستورالعمل پرونده سالمت مدرسه

ثبت اطالعات نرم افزاری مرتبط

نرم افزاری

*

*

مرتبط
 ثبت علل مواردمرگ خارج از
بیمارستان و
مرده زايی
 ثبت و گزارششكايات

ثبت و گزارش شكايات بهداشتی محیط

*

و كار
*

بهداشتی محیط

مكاتبه

و كار
 -ثبت ،جمع

 -ثبت ،جمع بندی ،تجزيه و تحلیل

*

*

نظام مراقبت سالمت جسمانی ورفتاری نوجوانان وجوانان

پزشك

تهیه و ارسال

باالتر

دستيار

تحلیل آمار،

خوراند دوره ای و ارسال به سطوح

پزشك

بندی ،تجزيه و

آمار ،تهیه و ارسال گزارش و پس

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

نظام مراقبت سالمت جسمانی ورفتاری نوجوانان وجوانان

گزارش و پس
خوراند دوره ای
و ارسال به
سطوح باالتر و
پايین تر
 تهیه گزارشبرنامه عملیاتی

 تهیه گزارش برنامه عملیاتی باهمكاری پايگاه های تحت پوشش

با همكاری

*

*

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

پايگاه های تحت
پوشش
 گزارش مواردشكايت و
عوارض دارويی،

 گزارش موارد شكايت و عوارضدارويی ،مواد بیولوژيك و اقالم
بهداشتی

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان
*

*

مواد بیولوژيك و
اقالم بهداشتی
 مستندسازیاقدامات انجام
شده

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

مستندسازی اقدامات انجام شده
*

*

پزشك

دستيار

بهنگام آمار و

پزشك

 -پیگیری ارسال

 -پیگیری ارسال بهنگام آمار و گزارشات

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

پايگاه های تحت پوشش

گزارشات پايگاه

*

*

های تحت
پوشش
9

مديريت

سالمت
جمعيت

 شناسايیجمعیت تحت

شناسايی جمعیت تحت پوشش (6تا 25
سال

پوشش
 شناسايی مراكزتجمعی

*

*

 -شناسايی مراكز تجمعی مرتبط با

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

نوجوانان وجوانان

(مدارس،
مساجد ،كارگاه

*

ها ،مراكز
نگهداری افراد
و)....
 -ثبت نام و گروه

6 -تا  21سال و 21تا  25سال

بندی جمعیت
بر حسب گروه

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان
*

*

های هدف
 نوجوان وجوان با ناتوانی وارسال شناسايی افراداطالعات به مركز
ثبت نام شده كه

*

*

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

پزشك

دستيار

پزشك

نیاز های

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

سالمتی آنان
تأمین نشده
(مانند افراد
ناتوان در
دريافت خدمت)
 شناسايیگروههای هدف
در برنامه های

 شناسايی نوجوان وجوان در معرضخطر يا نوجوان وجوانی كه درگیر
رفتارمخاطره آمیز است
*

پیشگیری،

*

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

درمان و كاهش
آسیب
 شناسايی مناطقتجمع بیماران
پرخطر (با تاكید

*

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

بر حاشیه
شهرها)
 شناسايی عواملخطر در
جمعیت گروه
هدف

شناسايی عوامل خطر در جمعیت گروه
هدف
*

*

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

پزشك

پیشگیری،

دستيار

خانواده در

پزشك

 -جلب مشاركت

 -جلب مشاركت خانواده در پیشگیری ،

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

درمان و ارتقاء سالمت
 -جلب مشاركت اولیاء مدارس

*

*

درمان و ارتقاء
سالمت
 -انجام خدمات

 -انجام خدمات حسب مورد بر اساس

حسب مورد بر

اعالم مافوق يا سطوح باالتر ارائه

اساس اعالم

خدمت

مافوق يا سطوح

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

*

*

باالتر و پايین تر
ارائه خدمت
 -جلب حمايت

جلب حمايت همه جانبه
*

همه جانبه
برنامه ريزي
عملياتي

 -ارسال اطالعات

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان
*

 -ارسال اطالعات مورد نیاز به مركز

مورد نیاز به

بهداشت شهرستان جهت تدوين برنامه

مركز بهداشت

عملیاتی

شهرستان جهت

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

*

*

تدوين برنامه
عملیاتی
 تدوين برنامهعملیاتی دوره

 تدوين برنامه عملیاتی دوره ای باهماهنگی پايگاه های تحت پوشش و

*

*

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

پزشك

دستيار

ای با هماهنگی

پزشك

رديف نوع خدمت

مركز بهداشت شهرستان

آدرس پروتكل

عنوان خدمت

شرح خدمت

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

پايگاه های تحت
پوشش و مركز
بهداشت
شهرستان
 -اجرای برنامه

 -اجرای برنامه عملیاتی با همكاری

عملیاتی با

پايگاه های تحت پوشش و مركز

همكاری پايگاه

بهداشت شهرستان

های تحت

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

*

*

پوشش و مركز
بهداشت
شهرستان
پشتيباني

 برآورد،درخواست،
تامین و
نگهداری
استاندارد دارو و
مواد بیولوژيك،
اقالم مصرفی و
تجهیزات
پزشكی مورد
نیاز

 برآورد ،درخواست ،تامین و نگهداریاستاندارد دارو و مواد بیولوژيك

*

*

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

پزشك

های كشوری،

و اسناد پزشكی

دستيار

دستورالعمل

مستندات مديريتی و آموزشی ،مدارك

پزشك

 -نگهداری

 -نگهداری دستورالعمل های كشوری،

*

*

آدرس پروتكل

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمت

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان

مستندات
مديريتی و
آموزشی ،مدارك
و اسناد پزشكی
آموزش و
توانمندسازي
كاركنان

 -گذراندن دوره

 -گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز

*

*

های آموزشی

برنامه سالمت نوجوانان وجوانان
پكیج خود مراقبتی

مورد نیاز
 آموزش همكاران  -آموزش همكاران در مركز و پايگاهدر مركز و پايگاه

*

*

های تحت پوشش

بستههای خدمت سالمت نوجوانان وجوانان و چك لیستهای اداره
سالمت نوجوانان وجوانان

های تحت
پوشش
 -آموزش و خود

 -آموزش و خود آموزی در راستای

آموزی در

بهبود سطح آگاهی و مهارت و عملكرد

راستای بهبود

مبتنی بر نتايج پايش های فنی و

سطح آگاهی و

مديريتی

مهارت و
عملكرد مبتنی
بر نتايج پايش
های فنی و

بستههای خدمت سالمت نوجوانان وجوانان و چك لیستهای اداره
سالمت نوجوانان وجوانان

*

*

پزشك

دستيار

پزشك

رديف نوع خدمت

آدرس پروتكل

عنوان خدمت

شرح خدمت

مديريتی

پژوهش

هماهنگي

پايش و
ارزشيابي

 پیشنهاد اولويتهای پژوهشی
منطقه

 -پیشنهاد اولويت های پژوهشی منطقه

 همكاری دراجرای پژوهش
ها

 همكاری در اجرای پژوهش ها*

همكاری و هماهنگی درون ،بین و برون
 همكاری وهماهنگی درون ،بخشی
بین و برون
بخشی

*

 همكاری درپايش های دوره

*

*

*

*

پژوهشهای مرتبط با سالمت نوجوانان وجوانان

پژوهشهای مرتبط با سالمت نوجوانان وجوانان

هماهنگی با سازمانها،نهادها و كلیه مراكز مرتبط با سالمت
نوجوانان وجوانان

 همكاری در پايش های دوره ای ازطريق چك لیست

ای از طريق

*

*

چك لیستهای اداره سالمت نوجوانان وجوانان

چك لیست
 -بررسی پیشرفت

بررسی پیشرفت برنامه عملیاتی
*

برنامه عملیاتی
 همكاری درنظارت و
ارزشیابی
عملكرد پايگاهها
*يادآوری :مواد مصرفی(سرنگ و ست سرم ) توسط گیرنده خدمت تامین خواهد شد

*

 همكاری در نظارت و ارزشیابیعملكرد پايگاه های تحت پوشش

نظام مراقبت سالمت نوجوانان وجوانان
چك لیستهای اداره سالمت نوجوانان وجوانان

*

*

سالمت باروری

شرح وظايف كاركنان در پايگاه مجري برنامه پزشك خانواده
گروه هدف زنان واجد شرايط  11-49ساله

 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی

تعیین موارد كنترانديكاسیون مطلق ونسبی
متناسب باروش انتخابی
موارد كنتراانديكاسیون مطلق مرتبط با قرص ها و امپولهای تركیبی

 شك يا اطمینان به وجود حاملگی
 در فاصله زمانی كمتر از سه هفته پس از زايمان در زنان غیر
شیرده
 شك به وجود سرطان پستان ،ابتال و يا سابقه آن
 هر بدخیمی مشكوك يا شناخته شده وابسته به استروژن
 كارسینوم اندومتر
 خونريزی های رحمی بدون علت مشخص
 مصرف سیگار در افراد  53ساله و باالتر
بیماری فعال يا مزمن كبدی
 ابتالی فعلی يا سابقه ترومبوفلبیت وريدهای عمقی ،اختالالت
ترومبوآمبولیك و يا شرايط مستعد كننده اين بیماری ها

*

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

1

ارزيابي

پايه

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

آدرس پروتكل

 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی

 بیماری های دريچه ای قلب با عوارضی مثل افزايش
فشارريوی ،خطر فیبريالسیون دهلیزی ،سابقه اندوكارديت تحت
حادباكتريال و يا مصرف داروهای ضدانعقادی
 بیماری عروق كرونر قلب ،آنژين قلبی ناپايدار (هرنوع درد
جلوی قلب و پشت استرنوم) ،سابقه اين بیماری ها يا شرايط
مستعدكننده آنها
 بیماری سیانوتیك قلبی
 سكته مغزی
 بیماری عروق مغزی ،سابقه اين بیماری ها يا شرايط مستعد
كننده آن ها
 ديابت با بیماری های عروقی ،رتینوپاتی ،نفروپاتی يا نوروپاتی
يا ابتالی بیش از بیست سال به ديابت
 فشارخون باال ( 061/011میلی متر جیوه و باالتر)
سردرد راجعه شامل میگرن با عالئم عصبی موضعی
 میگرن بدون عاليم فوكال عصبی و سن بیشتر از  53سال
 افزايش چربی های خون (ديس لیپیدمی بخصوص
هیپرلیپوپروتیینمی نوع)II
شرايط نیازمند به بی حركتی كامل
سابقه هر بیماری مرتبط بامصرف OCPمثل :كره ،فشارخون باال،
پانكراتیت حاد ،پمفیگويید حاملگی
 ابتال به Serious trauma, Cancer, Lukemia,
)… Vascular diseases (SLE,

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

1

ارزيابي

پايه

*

*

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

آدرس پروتكل

 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی

بررسی موارد كنترانديكاسیون نسبی در رابطه با قرص و امپول های
تركیبی

فشارخون كنترل شده بین  041/01تا  061/011میلیمتر


جیوه
 نئوپالزی داخل اپیتلیومی (خفیف) تا شديد سرويكس
 بیماری فعال كیسه صفرا
 سابقه يرقان انسدادی در حاملگی
 خانم های سیگاری كمتر از  53سال
 توده پستانی تشخیص داده نشده
 ترومبوفلبیت سطحی
 بیماری های دريچه ای بدون عارضه قلب
 مادران شیردهی كه از زايمان آن ها كمتر از شش ماه می
گذرد
 میگرن بدون عالئم عصبی
 ديابت بدون درگیری عروقی
 افسردگی بسیار شديد
 مصرف دارو برای اپی لپسی (بجز والپرويیك اسید)
 مصرف ريفامپین يا گريزوفولوين
 ابتالی به بیماری های التهابی روده مانند كرون يا كولیت
زخمی

*

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

1

ارزيابي

پايه

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

آدرس پروتكل

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
ارزيابي

 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی






خونريزی غیر طبیعی رحمی
ابتالی فعلی به ترومبوز وريد عمقی ،آمبولی
اختالالت مزمن يا حاد كبدی (تومور ،هپاتیت و )...
سابقه و ابتال به سرطان پستان

بررسی موارد منع مصرف نسبی در متقاضیان استفاده از قرص
شیردهی(الينسترنول)
 وزن بیشتر از  01كیلوگرم
 سابقه كلستاز بارداری
 فشارخون باال ( 061/011میلی متر جیوه و باالتر)
 مصرف هم زمان داروهای ضد تشنج و ريفامپین و احتماال
گريزوفولوين
 سابقه حاملگی خارج رحمی ()EP

*

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

شیردهی(الينسترنول)

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

1

پايه

بررسی موارد منع مصرف مطلق در متقاضیان استفاده از قرص

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی

 بارداری
 سرطان پستان
 خونريزی واژينال بدون علت مشخص
 اختالالت شديد انعقادی
 سابقه تومور (آدنوم) كبدی ناشی از مصرف هورمون های
استرويید جنسی
 ترومبوآمبولی فعلی
 سابقه سكته مغزی
فشارخون كنترل نشده
بررسی كنترانديكاسیونهای نسبی در فرد متقاضی استفاده از
DMPA
 بیماری كبدی
 سابقه و بیماری فعلی قلبی عروقی شديد
 وجود عوامل متعدد ابتالی به بیماری های قلبی و عروقی
(سیگاری بودن ،ديابت ،فشارخون باال و سن باالی  43سال)
 تمايل به برگشت سريع باروری
 مشكالت مرتبط با تزريق (ترس)...،
 چاقی (نمايه توده بدنی بیشتر از )51

*

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

DMPA

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

پايه

بررسی كنترانديكاسیونهای مطلق در فرد متقاضی استفاده از

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

*

*

آدرس
پروتكل

 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی














شك يا اطمینان به حاملگی،
شكل غیر طبیعی رحم (براساس معاينه لگن)
بیماری ويلسون يا حساسیت به مس (برای  IUDهای مس دار)
نقص سیستم ايمنی
فیبرومی كه اندازه و شكل حفره رحم را تغییر داده باشد
خون ريزی شديد قاعدگی (دفع لخته) يا آنمی شديد
خونريزی واژينال بدون علت مشخص
اختالالت انعقادی
شك به وجود بدخیمی رحم يا سرويكس و يا قطعیت وجود آن
در فاصله زمانی درمان و پیگیری مول (حداقل  0سال)
سل لگنی
سابقه  PIDراجعه با بستری در بیمارستان

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

بررسی كنترانديكاسیونهای مطلق در فرد متقاضی استفاده ازIUD

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

پايه







افسردگی شديد
فشار خون كنترل شده
ديابت با ضايعه عروقی و يا ابتالی به ديابت به مدت بیست سال يا بیشتر از آن
سابقه مول
سن كمتر از  06سال

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

كارشناس مامايی

پزشك خانم

آدرس
پروتكل

 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی










سابقه  PIDبدون بستری در بیمارستان
سابقه منوراژی
سابقه ديسمنوره
داشتن شريك های جنسی متعدد (در زن يا همسر وی)
ابتالی به  STIsيا سابقه آن (ابتالی اخیر)
اندومتريت پس از زايمان و يا سقط عفونی در  5ماه گذشته
سرويسیت و واژينیت درمان نشده نداشتن سابقه زايمان
نداشتن سابقه زايمان

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

بررسی كنترانديكاسیونهای نسبی در فرد متقاضی استفاده ازIUD

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

پايه

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی

 بیماری های التهابی لگن در سه ماهه اخیر
 بیماری های تروفوبالستیك بدخیم
 سابقه اخیر بیماری های قلبی حاد
 ابتال به ترومبوز وريدهای عمقی ( )DVTيا آمبولی ريه
 خونريزی واژينال بدون علت مشخص
 مشكالت دوران بارداری ،زايمان و پس از زايمان مانند پره اكالمپسی شديد ،اكالمپسی ،پارگی كیسه آب
(بیش از  44ساعت) ،تب زمان زايمان يا بالفاصله پس از آن ،وجود عوارض پس از زايمان مثل خونريزی و عفونت
ساير نقاط بدن (داشتن شرايط نامساعد جسمی)
 بیماری های فعال مقاربتی ()STIs
 سرطان های لگن
بررسی از نظر كنترانديكاسیون مطلق در NSV
خواستن فرزند
بررسي موارد تاخير احتياط و ارجاع در متقاضي  NSVمطايق دستورالعمل توسط پزشك انجام دهنده
اين خدمت

*

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

بررسی عوامل تاخیر در عمل بستن لوله های رحمی

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

پايه

بررسی از نظر كنترانديكاسیون مطلق در توبكتومی

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی

پورفیری حاد فعال
بیماری فعال و شديد كبد درحال حاضر
بارداری (بدلیل بی اثر بودن و نه خطر برای جنین)
خونريزيهای غیرطبیعی و تشخیص داده نشده دستگاه تناسلی
قرص های تركیبی
بارداری (بدلیل بی اثر بودن و نه خطر برای جنین)
موارد منع مصرف استروژن،
میگرن كالسیك،
ترومبوز وريدهای عمقی()DVT

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

قرص لوونورجسترل

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

پايه

بررسی موارد منع مصرف روش اورژانس پیشگیری از بارداری

*

*

تعیین وضعیت سالمت مادر برای ضرورت فاصله گذاری از نظر:

بررسی شیوه زندگی






سن زير  21و باالی  35سال
تعداد فرزندان بیش از 4
فواصل بین بارداری كمتر از  3سال
وجود بیماری زمینه ای مطابق با دستورالعمل مراقبتهای ادغام يافته سالمت
مادران







بررسی فرد از نظر مصرف سیگار
بررسی از نظر چاقی
بررسی از نظر وجود عوامل متعدد بیماری های قلبی و عروقی
داشتن شريك های جنسی متعدد
ابتالی به  STIsيا سابقه آن

*

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

1

ارزيابي

پايه

 بررسی عوامل و نشانه های خطر(شغلی ،ارثی )...

*

*

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

آدرس پروتكل

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

بررسی زوجین مراجعه كننده:

*

*

آدرس
پروتكل

بررسی از نظر وزن و BMI
بررسی وضعیت تغذيه

بررسی از نظر ابتال به افسردگی ،ترس از تزريق متناسب با روش مرتبط
بررسی از نظر سالمت روان
*

بررسی سوابق مصرف و حساسیت دارويی





بررسی از نظر حساسیت به مس در روش IUD
بررسی از نظر حساسیت به التكس در روش كاندوم
بررسی از نظر حساسیت به لیدوكايین در متقاضی NSV

*

*

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران







از نظرتمايل به بارداری و در صورت تمايل انجام مراقبت قبل از بارداری
تعیین وضعیت خانم از نظر باروری
تعیین وضعیت بارداری
تعیین تاريخچه بارداری های قبلی
تعیین تاريخچه باروری

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

پايه

بررسی سالمت باروری

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

*

*

آدرس
پروتكل

پس از زايمان

غربالگری بیماريها









بررسی و انجام پاپ اسمیر مطابق با اخرين دستورالعمل
در خواست هموگلوبین قبل از گذاشتن آيودی يا انجام توبكتومی
بررسی از نظر تری گلیسريد درمتقاضیان مصرف قرص يا امپول تركیبی در اولین مراجعه
درخواست ازمايش  LDLدر متقاضی مصرف امپول سه ماهه
بررسی و معاينه پستان در استفاده كنندگان از آمپول و قرصهای تركیبی
بررسی از نظر زردی در استفاده كنندگان از آمپول و قرصهای تركیبی
بررسی از نظر فشارخون درشروع استفاده كنندگان ازروشهای هورمونی

*

*

*

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

بارداری /دوران بارداری/

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

1

ارزيابي

پايه

بررسی های پیش از





بررسی از نظر تمايل به بارداری
بررسی از نظر شك به بارداری
مشاوره جهت فاصله گذاری مناسب در دوران بارداری



دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران









دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

1

ارزيابي

پايه

بررسی های فاصله گذاری باروری سالم




گرفتن شرح حال باروری فرد
بررسی تمايل فرد برای فاصله گذاری و استفاده از روش پیشگیری از
بارداری
تعیین ويژگیهای مورد انتظار فرد برای روش پیشگیری از بارداری
آموزش كلیات روشهای پیشگیری از بارداری در صورت تمايل فرد
كسب اطالعات از فرد در مورد روش انتخابی
كمك به فرد در انتخاب روش مناسب
انجام اموزش های الزم
بررسی فرد از نظر سالمت جهت استفاده از روش مورد نظر
ارائه روش پیشگیری از بارداری(مطابق با دستورالعمل روشهای
پیشگیری از بارداری)
توصیه به منظور زمان مراجعه مجدد

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

بررسی نمايه توده بدنی و فشار خون

انجام اندازه گیری فشارخون و اندازه گیری وزن و قد جهت تعیین نمايه توده بدنی
برای كلیه روش های هورمونی

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

پايه

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

در استفاده كنندگان از قرصهاي تركيبي:







افزايش وزن
حساسیت پستان
سردردهای خفیف
تهوع
برخورد با لكه بینی
برخورد با امنوره
عالئم هشدار








درد شديد در قسمت باالی شكم
درد قفسه سینه و يا تنگی نفس يا سرفه با خلط خونی
تورم يا درد شديد در يك پا
مشكالت چشمی (از دست دادن يك طرفه قدرت بینايی يا كم شدن
میدان ديد)
سردرد غیر معمول
عوارض غیر شايع
*
*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

مراجعه كننده

الزم مطابق دستورالعمل و به شرح ذيل

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها در فرد

بررسی فرد از نظر شكايات و عوارض شايع و عالئم هشدار و انجام مراقبت يا درمان

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

درخواست ها در فرد

بررسی مشكالت انعقادی و چربیهای خون در معاينات دوره ای

مراجعه كننده
بررسی ساالنه قند ،چربی و لیپو پروتئین برای خانم های با شرايط زير در مراجعه های پیگیری
بطور روتین ضروری است:
 خانم های  53ساله و باالتر
 خانم های باسابقه بیماری قلبی ،يا فشار خون باال
 ديابتی ها
 خانم های باسابقه ديابت حاملگی
 خانم های با نمايه توده بدنی ( )BMIبیشتر از 51
( درصورت وجود مشكل در بررسی های يادشده و خارج شدن بیماری از كنترل ،ارجاع به
سطح باالتر انجام خواهد شد).

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

دوره اي
بررسی مشكالت /

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

بررسی در معاينات دوره ای در استفاده كنندگان از امپول تركیبی:

*

*

آدرس
پروتكل

 -0سردرد و سرگیجه
 -4حساسیت پستانها
 -5افزايش وزن خفیف
 -4آكنه
 -3افزايش بروز افسردگی و اضطراب
 -6كاهش  HDLو كم شدن نسبت  HDLبه LDL
 -0كم شدن مقدار و تعداد روزهای خونريزی قاعدگی
عوارض ناشايع
.0خونريزی نامنظم رحمی
 .4آمنوره

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

فرد مراجعه كننده

عوارض شايع

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها در

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها در
فرد مراجعه كننده

بررسی در معاينات دوره ای در استفاده كنندگان از امپول تركیبی:
هشدارها
درصورت بروز هركدام از عالمت های زير (كه نشان دهنده يك مشكل جدی است)،
مصرف كننده فورا به بیمارستان ارجاع می شود:
 .0درد شديد در قسمت باالی شكم
 .4درد قفسه سینه و يا تنگی نفس يا سرفه با خلط خونی
 .5تورم يا درد شديد در يك پا
 .4مشكالت چشمی (تاری ديد ،دوبینی و از دست دادن قدرت ديد)
 .3سردرد غیر معمول (سردرد شديد و يا ضربانی و يا سردرد در يك طرف سر)
 .6زردی اسكلرا و پوست
بررسي از نظر معاينات و ازمايشات
اولین بررسی پس از  5ماه وسپس هر 6ماه يكبار تا دوسال ،و از آن پس در صورت
نبودن هرگونه مشكل هرساله و به شرح زير انجام می شود:
 .0اندازه گیری فشارخون
 .4اندازه گیری وزن
 .5پیگیری بروز عالئم هشدار و عارضه ها ودرصورت لزوم بررسی آن ها
بررسی دقیق تر خانم های با بیماری مزمنی كه اثر آمپول روی آن بیماری ها مشخص
نیست

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

1

ارزيابي

پزشك
*

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

بررسی در معاينات دوره ای در استفاده كنندگان از آمپول تركیبی:

*

*

آدرس
پروتكل

انجام می شود:
 خانم های  53ساله و باالتر
 خانم های باسابقه بیماری قلبی ،يا فشار خون باال
 ديابتی ها
 خانم های باسابقه ديابت حاملگی
 خانم های چاق

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

در فرد مراجعه كننده

بررسی ساالنه قند ،چربی و لیپو پروتئین برای خانم های زير در مراجعه های پیگیری

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها

رد

عنوان خدمت

نوع خدمت

شرح خدمات

يف

پزشك

ها در فرد مراجعه كننده

مد نظر قرار می گیرد:
 خونريزی نامرتب رحمی
 كیست های تخمدانی
 حاملگی خارج از رحم (EP
 خونريزی شديد
 سردرد:
 حساس شدن پستان ها:
هشدارها و چگونگی برخورد با آن ها
اگر هركدام از عالئم:
 سردرد شديد (میگرن ،سردردهای همراه با تاری ديد)
 درد شديد قفسه سینه پس از شروع مصرف الينسترنول
 خونريزی نامرتب رحمی و يا هر خونريزی بدون دلیلی كه احتمال بیماری زمینه ای و يا حاملگی را
مطرح نمايد
 زردی پوست و چشم
 درد شديد شكمی بخصوص در قسمت پايین شكم و لگن (احتمال  EPو پارگی كیست تخمدان)
بروز نمايد ،مراجعه به متخصص مربوطه يا بيمارستان ضروري است.
در معاينات دوره ای اندازه گیری وزن فشارخون و پرسش در مورد رضايت از روش انجام میگردد

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

ارزيابي

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست

در مراجعات دوره ای فرد استفاده كننده از قرص شیردهی شكايات و عوارض و هشدارها و معاينات ذيل

*

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

1

دستيار

پزشك

آدرس

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

عوارض شايع
اختالالت قاعدگی (لكه بینی ،آمنوره و خونريزی نامرتب)
افزايش وزن
حساس شدن پستان ها
عوارض غيرشايع
 .0تغییر خلق (بی خوابی و افسردگی) :ارجاع به روانپزشك
 .4سردرد و گیجی :ارجاع به متخصص زنان
 .5نفخ شكم :ارجاع به پزشك
 .4كاهش میل جنسی :ارجاع به روانپزشك
 .3تاخیر در برگشت باروری :ارجاع به متخصص زنان
 .6شك به وجود سرطان پستان :ارجاع به متخصص جراحی
.0حساسیت

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

در فرد مراجعه كننده

دوره ای مد نظر قرار می گیرد:

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها

در استفاده كنندگان از آمپول دپو مدروكسی پروژسترون استات مواردذيل در معاينات

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

در فرد مراجعه كننده

آزمايش ها و معاينه هاي الزم
 .0اندازه گیری و ثبت وزن در هر مراجعه
 .4اندازه گیری و ثبت فشار خون در پیگیری ها ،فشارخون ساالنه اندازه گیری شود و به
تغییر فشار خون دقت شود).
 .5انجام پاپ اسمیر (بر اساس دستورالعمل كشوری)
 .4اندازه گیری لیپوپروفايل (يكبار) اگر  LDLپايه متقاضی خدمت از 411میلی گرم در
دسی لیتر بیشتر بوده و دو فاكتور خطر عروقی و يا اختالالت نادر لیپیدی مانند
 FAMILIAL HYPER CHOLESTROLEMIAوجود داشته باشد ،آغاز
استفاده از روش توصیه نمی شود.
 .3كنترل ساالنه لیپیدهای سرم

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

بررسی مشكالت  /درخواست ها

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

*

*

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

در فرد مراجعه كننده

هشدارها
بروز هر يك از عالئم زير نشان دهنده ضرورت مراجعه به پزشك است:
 .0افزايش فشار خون در حدی كه نیازمند درمان باشد (فشارخون  061/011میلی متر
جیوه و بیشتر از آن)
 .4زردی چشم و پوست
 .5سردرد شديد همراه با تاری ديد
 .4خونريزی شديد
 .3خونريزی طوالنی (در هنگام قاعدگی يا جز آن)
 .6تاخیر قاعدگی (در فردی كه حین استفاده از  DMPAقاعدگی مرتب داشته است)

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

بررسی مشكالت  /درخواست ها

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

*

*

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها
در فرد مراجعه كننده

مراجعه های پیگیری  IUDدر مراكز ارايه خدمت دو دسته بوده و به شرح زير انجام می
شوند:
 مراجعه هايی كه به منظور كنترل انجام می شوند 0 :ماه پس از كارگذاری IUD
(پس از پايان خونريزی قاعدگی) و سپس هر شش ماه يك باردر دوره پاكی برای بررسی
نخ IUD

ديدن نخ IUD
اندازه گیری هموگلوبین خون درصورت وجود عاليم
معاينه لگن برای بررسی ترشح ها و حساسیت رحم و آدنكس ها
انجام پاپ اسمیر براساس دستورالعمل كشوری
بررسی وضعیت رضايت مندی ،داشتن مشكل با استفاده از  ،IUDتقاضا برای تغییر روش
و يادآوری مسايلی كه فرد درصورت بروز آن ها بايد مراجعه نمايد.
 مراجعه پس از پايان مدت اثربخشی  :IUDبرای خروج  IUDو درصورت نیاز جای
گذاری  IUDجديد.

مامايی

پزشك خانم

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

1

ارزيابي

پزشك
كارشناس

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

خونريزی نامنظم و لكه بینی بین قاعدگی ها
افزايش ترشحات واژينال

عوارض غيرشايع
بیماری های التهابی لگن ()PID
سوراخ شدن رحم هنگام كارگذاری

هشدارها
ديده نشدن نخ يا عدم لمس نخ  IUDتوسط فرد معاينه كننده
تاخیر قاعدگی
بدخیمی دستگاه تناسلی

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

در فرد مراجعه كننده

افزايش خونريزی و درد هنگام قاعدگی

مامايی

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها

عوارض شايع

كارشناس

پزشك خانم

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

*

*

آدرس
پروتكل

توبكتومي قرار گرفته است:
 .0زمان مراجعه بعدی :مراجعه در فاصله هفت روز بعد از عمل به منظور كشیدن بخیه
ها و معاينه محل عمل
 .4بررسی رضايت از عمل ،عارضه ها ،هشدارها ،راهنمايی و مشاوره (در صورت وجود
مشكل خاص) از كارهای الزم در مراجعه های پی گیری است.

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

در فرد مراجعه كننده

مراجعه هاي پي گيري و اقدامات مربوطه در فردي كه تحت عمل جراحي

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

منی) آزمايش شود.
برای پیگیری و اطمینان از موفقیت كامل عمل ،اسپرم آنالیز بعدی با فاصله زمانی يك
ماه از آزمايش اول (چهار ماه پس از عمل) انجام خواهد شد
عوارض شايع
اين عارضه ها شامل درد ،سوزش و كبودی مختصر ناحیه عمل بوده كه عموما" بعد از
حداكثر يك هفته برطرف می شوند.
عوارض غيرشايع و چگونگي برخورد با آن ها
 .0هماتوم
 .4عفونت پوست ناحیه عمل و يا اپیديديمواوركیت عفونی
 .5اپیديديمیت احتقانی و درد مزمن بیضه ها
در صورت بروز هر يك از عارضه های غیرشايع يادشده ،متقاضی بايد به مركز (مراكز)
ارايه خدمت وازكتومی مراجعه كند.

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

در فرد مراجعه كننده

 بهتراست فرد وازكتومی شده يك هفته پس از عمل برای معاينه محل عمل به پزشك
ارايه دهنده خدمت مراجعه نمايد.
فرد وازكتومی شده بايد سه ماه بعد از عمل از نظر آزواسپرمی (نبودن اسپرم در مايع

دهنده خدمت

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها

در فردی كه تحت عمل  NSVقرار گرفته است:

پزشك ارئه

رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

در مورد روش اورژانس پیشگیری از بارداری بررسی از نظر عوارض شايع شامل
تهوع واستفراغ حین مصرف
اختالل قاعدگی
سردرد و سرگیجه
 استفاده از اين روش می تواند باعث تغییر در زمان قاعدگی بعدی شود .معموال اين
تغییرات كم بوده و قاعدگی چند روز زودتر يا ديرتر اتفاق می افتد .اگر تاخیر قاعدگی
بیش از  7روز شود ،بايد احتمال بارداری را در نظر داشت .در اين صورت بررسی فرد و
معرفی برای انجام تست بارداری ( )β-hcGضرورت دارد.

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

در فرد مراجعه كننده





رضايتمندی از روش
اموزش الزم در مورد استفاده صحیح از كاندوم
اموزش در مورد روش اورژانس پیشگیری از بارداری

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها

بررسی ها ی الزم در مورد مصرف كنندگان كاندوم شامل:

*

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

طبقه بندي

*
تعیین افراد در معرض خطر





*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران



افرادی كه علیرغم عدم تمايل به بارداری از روش مطمئنی استفاده نمی نمايندو در معرض
بارداری ناخواسته می باشند
افرادی كه علیرغم عدم تمايل به بارداری نحوه صحیح استفاده از روش را نمیدانندو در معرض
بارداری ناخواسته می باشند
همچنین افرادی كه علیرغم عدم تمايل به فرزند اوری در معرض حاملگی های پر خطر هستند
افرادی كه علیرغم قرارگرفتن در گروه مواردمنع مصرف نسبی در مورد يك روش آن را انتخاب
مینمايند



دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

2

تعیین افراد فاقد مشكل



افرادی كه خواهان فرزند نبوده و در معرض بارداری پرخطر نیستند و از روش مطئن پیشگیری
از بارداری تا زمان تمايل به فرزند اوری استفاده می نمايند.
افرادی كه در طول استفاده از روش رضايتمندی از روش را داشته و دچار عوارض و يا عالئم
هشدار نگرديده اند

*

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

طبقه بندي

*
تعیین افراد پرخطر

تعیین افراد در معرض بارداری های پرخطر از نظر سنی،فاصله مناسب يا وجود عوامل و بیماريهای زمینه ای
كه به نوعی منجر به پرخطر شدن بارداری می گردد.

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

تعیین افراد مشكوك

تعیین افراددارای رفتارهای پرخطرو يا در معرض رفتارهای پرخطر جهت استفاده از روش مناسب

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده
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*

*

رديف

عنوان خدمت

نوع خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
اقدامات پيشگيري و درماني

قرصهاي تركيبي :لكه بینی و خونريزی  ،سردرد  ،تهوع
آمپول تركيبي :سردرد خفیف  ،حساسیت پستانها  ،خونريزی نامنظم و يا
طوالنی رحمی
قرص شيردهي :خونريزی نامرتب رحمی  ،خونريزی شديد
آمپول دپو مدروكسي پروژسترون استات :لكه بینی يا خونريزی رحمی ،
حساسیت پستانها

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

نیاز بر اساس مجوزهای مربوطه

بارداری شامل:

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

3

تجويز مكمل های دارويی و درمان های مورد

انجام درمان های دارويی در برخورد با برخی عوارض روشهای پیشگیری از

*

*

رديف

عنوان خدمت

نوع خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
اقدامات پيشگيري و درماني

افزايش ترشحات واژينال
روش اورژانس پيشگيري از بارداري:
تهوع واستفراغ حین مصرف
اختالل قاعدگی

اسالمی ايران

خونريزی نامنظم و لكه بینی بین قاعدگی ها

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری

نیاز بر اساس مجوزهای مربوطه

افزايش خونريزی و درد هنگام قاعدگی

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

3

تجويز مكمل های دارويی و درمان های مورد

آيودي:

*

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

پزشك
*

ارائه خدمات باروری سالم /فاصله گذاری
ارائه خدمات قرص و امپول تركیبی در زمان مناسب بر اساس دستورالعمل
قرص شیردهی در زمان مناسب براساس دستورالعمل
تزريق آمپول دپو مدروكسی پروژسترون استات متناسب يبا زمان مراجعه
گذاشتن IUD
ارجاع جهت انجام توبكتومی پس از مشاوره
ارجاع جهت انجام وازكتومی پس از مشاوره
ارائه خدمت كاندوم
ارائه خدمت روش اورژانس پیشگیری از بارداری

*

آدرس پروتكل

رديف

عنوان خدمت

نوع خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

پزشك
اقدامات پيشگيري و درماني

*

*در ارائه اين خدمات ضمن در نظر گرفتن اصول مشاوره توجه به زمان استفاده
ازروش برای شروع استفاده همچنین استفاده از روش كمكی اموزش در زمینه
نحوه مصرف ،فراموشی قرصها ،آموزش شكايات و عوارض شايع و عالئم هشدار و
زمان مراجعه بعدی الزم است  .ضمن اينكه تاكید می گردد در صورت بروز هر
مشكل يا عالئم هشدار مراجعه نمايد.

در مراجعات پیگیری ضمن پرسش از موارد اموزش داده شده رضايتمندی از روش
نیز پرسیده میشود
ارائه خدمات سرپايی (تزريقات ،پانسمان،
كشیدن بخیه )...

*
در مورد روش توبكتومی
مراجعه در فاصله هفت روز بعد از عمل به منظور كشیدن بخیه ها و معاينه محل
عمل

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

ارائه خدمات باروری سالم /فاصله گذاری

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده
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*

آدرس

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

آدرس
پروتكل

اقدامات پيشگيري و درماني

)...

اقدامات الزم انجام گردد

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

ارايه خدمات احیا و كمك های اولیه (سوانح و حوادث و

در صورت بروز حساسیت پس از تزريق  DMPAكه البته عارضه ای نادر است

*

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

3

ارائه خدمات كاهش آسیب

--------------

رديف

نوع خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

عنوان خدمت

ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه

درمواردی كه به دلیل بروز عالئم هشدار فرد مراجعه میكند يا عوارض و شكايات ناشی از

*

*

كننده بر اساس پس خوراند دريافتی از

استفاده از روش علیرغم درمان اولیه بهبود نیابد و به سطح بعدی ارجاع داده شود براساس

سطوح باالتر

پسخوراند ارسالی از سطح باالتر خدمات الزم انجام و پیگیری صورت گیرد.

آدرس
پروتكل

اقدامات پيشگيري و درماني

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده
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رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

*

*

آدرس
پروتكل

آموزش عمومي

هدف مختلف
ارزيابی نیازهای آموزشی و ارائه آموزش متناسب با نیازها
ارزشیابی اثربخشی آموزش ارائه شده
ارايه توصیه ها و آموزش های مندرج در بسته های خدمت
گروه های هدف

سیاستهای ابالغی از سوی ستاد شهرستان بر اساس نیاز سنجی انجام
شده و براساس بسته های خدمتی

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

استفاده از روش های مناسب آموزشی متناسب با گروههای

آموزش به گروه در معرض خطر و پرخطر در صورت نیاز مطابق با

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

4

برقراری ارتباط مناسب با مراجعین و افراد تحت پوشش

آموزش در زمینه شیوه زندگی سالم ،آموزش آمادگی خانوار
در مقابل مخاطرات و كاهش عوامل خطر بیماری ها (تغذيه
نامناسب ،كم تحركی ،چاقی ،مصرف دخانیات ،رفتارهای
پرخطر و )...

آموزش در زمینه باروری سالم درزمان بحران به
خانوارها

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

4

آموزش عمومي

پزشك
*

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

 مشاوره فردی و خانوادگی مندرج دربسته های خدمت گروه های هدف

مشاوره به زوجین در زمینه فرزند اوری سالم و به موقع در سن مناسب و با
فاصله مناسب به منظور از دست ندادن فرصت مناسب جهت فرزند آوری

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

5

مشاوره

پزشك
*

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

پیگیری مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر
(اجرای دستورات دارويی و غیر دارويی ،نتايج
آزمايشات دوره ای ،انجام واكسیناسیون و )...
پیگیری مراقبت دورهای مرتبط با هر روش و پیگیری انجام آزمايش های
الزم برای شروع يا تداوم هر روش به منظور بررسی سالمت فرد(مطابق با
پیگیری وضعیت دريافت خدمت بصورت تلفنی يا

دستورالعمل)

روش های ديگر

پیگیری موارد ارجاع و دريافت بازخورد از سطوح
پذيرنده ارجاع

پیگیری علت عدم مراجعه جهت انجام مراقبتهای الزم
پیگیری برای انجام مراقبت پیش از بارداری در صورت تمايل فرد برای

پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحله

فرزند آوری

تأمین

پیگیری افراد استفاده كننده از يك روش كه دارای عالئم هشدار و يا
عوارضی بوده اندكه به سطوح بعدی ارجاع داده شده اند به منظور دريافت
پسخوراند ارجاع
لیست درخواست اقالم و ملزومات الزم برنامه و تهیه براورد مصرف و ارسال
ان به مركز مجری جهت تامین و پیگیر دريافت قبل از رسیدن موجودی
اقالم به حداقل مصرفی

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

سطوح بعدی ارجاع داده شده اند.

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

6

پيگيري و مراقبت

پیگیری مراقبت های ويژه

پیگیری افراد استفاده كننده از يك روش و دارای عالئم هشدار كه به

*

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

7

ارجاع

 ارجاع فوری و غیر فوری بهسطوح باالتر

ارجاع فوری براساس روش مورد استفاده به قرار زير است:قرص و امپول تركیبی

*

*

آدرس
پروتكل

در مورد قرص شیردهی
 سردرد شديد (میگرن ،سردردهای همراه با تاری ديد)
 درد شديد قفسه سینه پس از شروع مصرف الينسترنول
 خونريزی نامرتب رحمی و يا هر خونريزی بدون دلیلی كه احتمال بیماری زمینه ای و يا حاملگی را
مطرح نمايد
 زردی پوست و چشم
 درد شديد شكمی بخصوص در قسمت پايین شكم و لگن (احتمال  EPو پارگی كیست تخمدان)
بروز نمايد ،مراجعه به متخصص مربوطه يا بيمارستان ضروري است.

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

زردی اسكلرا و پوست در مورد امپول تركیبی به لیست باال اضافه شده است

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

 .0درد شديد در قسمت باالی شكم
 .4درد قفسه سینه و يا تنگی نفس يا سرفه با خلط خونی
 .5تورم يا درد شديد در يك پا
 .4مشكالت چشمی (از دست دادن يك طرفه قدرت بینايی يا كم شدن میدان ديد)
.3سردرد غیر معمول

.0افزايش فشار خون در حدی كه نیازمند درمان باشد (فشارخون  061/011میلی متر جیوه و بیشتر
از آن)
.4زردی چشم و پوست
.5سردرد شديد همراه با تاری ديد
.4خونريزی شديد
در مورد :IUD
 تاخیرقاعدگی و حاملگی خارج رحمی يا درصورت ادامه حاملگی با داشتن  ،IUDبايد به فرد هشدار
داد كه اگر به هر كدام از عالئم عفونت مانند تب ،عالئم شبه آنفلوانزا ،درد شكمی و خونريزی دچار
شود ،ضرورت دارد كه در اولین فرصت به مركز بهداشتی درمانی برای ارجاع فوری و يا مستقیما و
فوری به بیمارستان مراجعه نمايد.
درصورت سقط با ( IUDبويژه در سه ماهه دوم) ،خطر سپتی سمی وجود دارد
وجود عالئمی چون درد پايین شكم ،ترشح واژينال چركی وبدبو ،تب و لرز ،استفراغ و حركت دردناك
سرويكس احتمال وجود بیماری های التهابی لگن را مطرح نموده و بايد فرد به بیمارستان ارجاع شود

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

7

ارجاع

 ارجاع فوری و غیر فوری بهسطوح باالتر

درمورد امپول DMPA

پزشك
*

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

7

ارجاع

 ارجاع فوری و غیر فوری بهسطوح باالتر

در مورد موارد ارجاع فوری در خصوص روش توبكتومی

*

*

آدرس
پروتكل

 .0تب بیش از  53درجه تا  4هفته ،بويژه در هفته اول
 .4درد شديد ناحیه عمل كه به مسكن های معمولی پاسخ ندهد
 .5خروج خون و چرك از محل زخم
تورم بیش از حد اسكروتوم

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

در مورد روش NSV

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

 .0تب باالتر از  53درجه
 .4درد و تورم محل عمل و خروج چرك و خون از آن تا يك هفته و قرمزی محل عملی كه بدتر
شود يا از بین نرود
 .5درد شكمی كه بدتر شده يا از بین نرود
 .4از حال رفتن ،گیجی شديد در چهار هفته اول و به ويژه در هفته اول پس از عمل.
در صورت بروز هر كدام از موارد فوق ،فرد به بیمارستان ارجاع خواهد شد.

عارضه ارجاع به سطح باالتر مطابق با دستورالعمل ضروری است
در صورتی كه در مراجعات و مراقبتهای پیگیری مشكلی وجود داشته باشد با توجه به متن دستورالعمل
ارجاع به سطح باالتر انجام خواهد شد

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

7

ارجاع

 ارجاع فوری و غیر فوری بهسطوح باالتر

موارد ارجاع غیر فوری :با توجه به عوارض شايع و غیر شايع هر روش در صورت عدم پاسخ به درمان

پزشك
*

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

مربوطه مطابق دستورالعمل تكمیل فرم ها و ثبت اطالعات
انجام مراقبتهای مرتبط باهرروش در فرم مربوط به هرروش

ثبت اطالعات نرم افزاری مرتبط

ثبت و جمع بندی اطالعات خدمات روزانه و مصرف اقالم و
ارسال جمع بندی در فواصل زمانی مشخص به مركز مجری
ثبت ،جمع بندی ،تجزيه و تحلیل آمار ،تهیه و ارسال گزارش و
پس خوراند دوره ای و ارسال به سطوح باالتر و پايین تر

تهیه گزارش برنامه عملیاتی با همكاری پايگاه های تحت پوشش
گزارش موارد شكايت و عوارض دارويی ،مواد بیولوژيك و اقالم
بهداشتی

ثبت و گزارش شكايت از كیفیت نامطلوب وسايل پیشگیری
و گزارش مواردحاملگی ناخواسته يا عوارض به مركز مجری
جهت ارسال به ستاد شهرستان
جمع اوری گزارش اقدامات و مداخالت انجام شده بر حسب
برنامه به طور مستند

مستندسازی اقدامات انجام شده

*

امنیت كنتراسپتیوها

8

ثبت و گزارش دهي

 -ثبت اقدامات در فرم های پرونده خانوار

ثبت اطالعات مربوط به مشاوره انتخاب روش در فرم

پزشك
*

پروتكل
دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

رديف

نوع خدمت

مديريت

سالمت جمعيت

9

سالم

گروه بندی جمعیت ثبت نام شده بر حسب گروههای سنی
هدف

شناسايی افراد ثبت نام شده كه نیاز های سالمتی آنان

شناسايی زنان همسردار كه تمايل به فرزند اوری ندارند و در عین حال از

تأمین نشده مثل افراد ناتوان در دريافت خدمت

روش پیشگیری از بارداری نیز استفاده نمی نمايند و بررسی علل عدم
تمايل به استفاده از روش

شناسايی گروههای هدف در برنامه های پیشگیری ،درمان و
كاهش آسیب

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

شناسايی جمعیت تحت پوشش

سرشماری جمع بندی و گزارش گیری جمعیت گروه هدف برنامه باروری

پزشك
*

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

رديف

نوع خدمت

9

مديريت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

سالمت

شناسايی مناطق تجمع بیماران پرخطر (با تاكید بر

تمركز بیشتر بر انجام خدمات در مناطق حاشیه ای به ويژه

*

*

جمعيت

حاشیه شهرها)

برای گروه در معرض بارداری های پرخطرو ناخواسته

آدرس
پروتكل

شناسايی عوامل خطر در جمعیت گروه هدف

شناسايی زنانی كه تمايل به فرزند اوری ندارند و بارداری انان
پرخطر محسوب میگردد
توجه به مشاوره زوجین و جلب مشاركت مردان در ارتقاء
باروری سالم

جلب مشاركت خانواده در پیشگیری  ،درمان و ارتقاء
سالمت

انجام خدمات حسب مورد بر اساس اعالم مافوق يا
سطوح باالتر ارائه خدمت

انجام خدمات برحسب سیاستهای ابالغی ازسوی مراكز
بهداشت شهرستان

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

انجام مراقبت پیش از بارداری،

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

شناسايی زنان همسرداری كه تمايل به فرزند اوری دارند و

برنامه ريزي

الزم به مركز مجری در حیطه های مختلف

همكاری با مركز مجری در زمینه تدوين و اجرای فعالیت های
تفصیلی برنامه عملیاتی

همكاری با مركز مجری در زمینه تدوين و اجرای
فعالیت های تفصیلی برنامه عملیاتی

تدوين برنامه های آموزشی

(نیازسنجی ،تعیین اولويت های آموزشی و )....

همكاری با مركز مجری در مورد اجرای برنامه آموزشی
(برگزاری دوره آموزشی)

*

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

9

مديريت

 ارسال اطالعات مورد نیاز به مركز مجری جهت تدوين برنامهعملیاتی

ارسال اطالعات الزم جهت تدويت برنامه مداخله ای

پزشك
*

پروتكل
دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس

رديف

نوع خدمت

9

مديريت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار پزشك

پزشك

برآورد و ارسال درخواست های دارويی

برآورد و ارسال درخواست های دارويی

*

*

تامین و نگهداری تجهیزات تشخیصی مورد نیاز

پیگیری تامین شرايط استاندارد جهت انجام خدمات

آدرس
پروتكل

مناسب برای IUDگذاری)
پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحله تأمین

پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحله تأمین

در نظرگرفتن محلی مناسب جهت نگهداری اقالم و
داروها با توجه به شرايط استاندارد و تامین امنیت
كنتراسپتیوها

نگهداری استاندارد اقالم درخواستی (تجهیزات و داروها)

نگهداری و اجرای دستورالعمل های كشوری

نگهداری مدارك و اسناد پزشكی

نگهداری و اجرای دستورالعمل های كشوری

نگهداری مدارك و اسناد پزشكی

دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی ايران

استاندارد به مراجعه كنندگان(تجهیزات و فضای

دستورالعمل تكمیل فرمهای تنظیم خانواده

پشتيباني

رديف

نوع خدمت

9

مديريت

عنوان خدمت

شرح خدمات

 -گذراندن دوره های آموزشی بدو و حین خدمت

 گذراندن دوره های آموزشی بدو و حین خدمتمرتبط با برنامه

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
آموزش

*

*

دستورالعملها و برنامه
های ابالغی و نتايج نیاز
سنجی اموزشی

خود آموزی در راستای بهبود سطح آگاهی و مهارت و
خود آموزی در راستای بهبود سطح آگاهی و مهارت و عملكرد

عملكرد مبتنی بر نتايج پايشهای فنی و مديريتی

مبتنی بر نتايج پايش های فنی و مديريتی

همكاری در اجرای پژوهش ها

همكاری در اجرای پژوهش ها

برنامه های ابالغی

پژوهش
پیشنهاد عناوين پژوهشی مبتنی بر سالمت

پیشنهاد عناوين پژوهشی مبتنی بر سالمت

مشاركت در ايجاد هماهنگی های مورد نیاز(درون بخشی و برون

مشاركت در ايجاد هماهنگی های مورد نیاز(درون

بخشی)

بخشی و برون بخشی)

سیاست ها و
دستورالعمل های ابالغی
و مداخالت طراحی شده
در چارچوب قوانین و
تفاهم نامه ها
هماهنگي

رديف

نوع خدمت

9

مديريت

عنوان خدمت

شرح خدمات

همكاری در پايش های دوره ای از طريق چك لیست

همكاری در پايش های دوره ای از طريق چك لیست

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك
پايش

همكاری در تجزيه و تحلیل نتايج چك لیست

*

*

چك لیستهای مورد
تايید

سالمت مادران
باردار

شرح وظايف كاركنان پايگاه پزشك خانواده
برنامه سالمت مادران

زودرس ،مرده زايی ،مرگ نوزاد ،بارداری ناموفق (سقط مكرر يا ديررس ،مول،
حاملگی خارج از رحم) ،جراحی شكم و رحم
 سابقه يا ابتال به بیماری يا ناهنجاری :ديابت /ديابت در خانواده ،بیماری قلبی،بیماری كلیوی ،آسم ،صرع ،فشارخون باال ،اختالالت انعقادی ،تیروئید ،اختالالت
روانی ،تاالسمی مینور ،سرطان پستان ،هپاتیت ،ناهنجاری های دستگاه تناسلی،
نازايی و استفاده از روشهای كمك باروری ،سل
 سابقه يا وجود رفتارهای پرخطر در خانم يا همسرش :زندان ،اعتیاد تزريقی،تزريق مكرر خون ،رفتار جنسی پرخطر و محافظت نشده

دستیار پزشك

 -سابقه بارداری و زايمان قبلی :نوزاد ناهنجار ،تأخیر رشد داخل رحمی ،زايمان

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه ماما -پزشك

1

ارزيابي

پايه

بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی

پيش از بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

دستیار

*

شغل سخت و سنگین -نسبت خويشاوندی با همسر

بررسی شیوه زندگی

پيش از بارداري /پس از زايمان
وضعیت تغذيه و نمايه توده بدنی -اعتیاد به مواد مخدر و
داروهای مخدر ،كشیدن سیگار و دخانیات ،همسرآزاری،
مصرف الكل

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

1

ارزيابي

پايه

 -بررسی عوامل و نشانه های خطر (شغلی ،ارثی )...

پيش از بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

دستیار پزشك

*

*

 تعداد بارداری ،تعداد زايمان ،تعداد سقط ،تعداد فرزندانزنده و مرده ،فاصله بارداری تا آخرين زايمان

بررسی وضعیت تغذيه

پيش از بارداري

*

*

تغذيه– نمايه توده بدنی -مصرف مكمل دارويی

پيش از بارداري
بررسی از نظر سالمت روان

اختالالت شديد روانی :افكار يا اقدام به خود كشی ،تحريك
پذيری و پرخاشگری ،فرار از منزل ،امتناع از خوردن ،پر
فعالیتی ،توهم و هذيان با محتوای آسیب رساندن به خود و
ديگران
اختالالت خفیف روانی :روحیه افسرده ،انرژی كم،
كم حوصلگی ،عصبانیت ،بی قراری ،اختالل خواب و
اشتها(پر خوابی ،كم خوابی ،پر اشتهايی ،كم اشتهايی)
توهم و هذيان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و ديگران

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

1

ارزيابي

پايه

بررسی سالمت باروری

پيش از بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

دستیار پزشك

نوع زايمان (طبیعی ،سزارين ،با فورسپس يا واكیوم)-
محل زايمان(بیمارستان ،واحد تسهیالت زايمانی ،منزل،
بین راه)

بررسی وضعیت تغذيه

پس از زايمان
تغذيه– مصرف مكملهای دارويی

*

*

ويژه دستیار پزشك -پزشك

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران

1

ارزيابي

پايه

بررسی سالمت باروری

پس از زايمان

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

بررسی از نظر سالمت روان

اختالالت شديد روانی :افكار يا اقدام به خود كشی،
تحريك پذيری و پرخاشگری ،فرار از منزل ،امتناع از
خوردن ،پر فعالیتی ،توهم و هذيان با محتوای آسیب
رساندن به خود و ديگران
اختالالت خفیف روانی :روحیه افسرده ،انرژی كم،
كم حوصلگی ،عصبانیت ،بی قراری ،اختالل خواب و
اشتها(پر خوابی ،كم خوابی ،پر اشتهايی ،كم اشتهايی)،
توهم و هذيان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و
ديگران
اندوه پس از زايمان

دستیار پزشك

پس از زايمان

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

*

*

آدرس پروتكل

دستیار پزشك

*

*

داروهای :ديابت ،فشارخون باال،
اختالالت روان ،صرع ،آنمی ،عفونتها،
ايدز ،آسم ،اختالل انعقادی ،قلبی،
گوارشی،كلیوی،تیروئید ،غدد و
متابولیسم ،سل ،سرطان ،بیماريهای
اتوايمیون ،میگرن ،داروها و روشهای
كمك باروری....،
بررسی سوابق مصرف و حساسیت دارويی

پس از زايمان
داروهای :ديابت ،فشارخون باال،
اختالالت روان ،صرع ،آنمی ،عفونتها،
ايدز ،آسم ،اختالل انعقادی ،قلبی،
میگرن،گوارشی،كلیوی،تیروئید ،غدد و
متابولیسم ،سل ،سرطان ،بیماريهای
اتوايمیون....،

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

1

ارزيابي

پايه

بررسی سوابق مصرف و حساسیت دارويی

پيش از بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

دستیار پزشك

پرستار

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران.

دستیار پزشك -پزشك

پس از زايمان

ارايه مراقبتها با رعايت جزئیات خدمت براساس

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه

1

ارزيابي

پايه

بررسی های پیش از بارداری /دوران بارداری/

پيش از بارداري /بارداري /پس از زايمان

*

پزشك

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

دستیار پزشك

پاپ اسمیر ،ديابت /تیروئید

پرستار

غربالگری بیماريها

پيش از بارداري /پس از زايمان

*

پزشك

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

*

آدرس پروتكل

استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری

دستیار پزشك

پس از زايمان

ويژه دستیار پزشك -پزشك

استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران

1

ارزيابي

پايه

بررسی های فاصله گذاری باروری سالم

پيش از بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

اندازه گیری قد و وزن و تعیین نمايه توده
بدنی و بررسی وضعیت نمايه توده بدنی
(طبیعی ،الغر ،چاق ،اضافه وزن)
اندازه گیری فشارخون و بررسی بیماری
زمینه ای فشارخون باال و درمان
فشارخون باال

پس از زايمان
بررسی بیماری زمینه ای فشارخون باال و
درمان فشارخون باال

دستیار پزشك

بررسی نمايه توده بدنی و فشار خون

پيش از بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

*

*

آدرس پروتكل

و ( VDRLدر صورت نیاز)FTA-ABS ،
 درخواست و بررسی نتیجه سونوگرافی (در صورت نیاز) شناسايی خانم عارضه دار برحسب نوع عارضه:ناهنجاريهای دستگاه تناسلی ، ،نسبت خويشاوندی ،بیماری
ها ،رفتارهای پرخطر ،سابقه يا وجود اختالالت روانی و
همسرآزاری ،سوءتغذيه و نمايه توده بدنی باالتر از  25و
كمتر از  ،21/5مصرف سیگار و دخانیات /مواد مخدر/
داروی مخدر /الكل ،مشكالت دهان و دندان ،شغل سخت و
سنگین ،فاصله بارداری تا آخرين زايمان كمتر از  3سال،
بارداری پنجم و باالتر ،سن زير  21و باالی  35سال
 سابقه عارضه در بارداری های قبلی :نوزاد ناهنجار ،تأخیررشد داخل رحمی ،زايمان زودرس ،مرده زايی ،مرگ نوزاد،
بارداری ناموفق (سقط مكرر يا ديررس ،مول ،حاملگی خارج
از رحم) ،جراحی شكم و رحم
 -ساير بیماريها

پزشك

كشت ادرار ،تیتر آنتی بادی ضد سرخجهHIV ، HBsAg -

دستیار

كننده

 -درخواست :گروه خونی و ارهاش ،FBS ،CBC ،كامل و

پزشك

1

ارزيابي دوره اي

بررسی مشكالت  /درخواست ها در فرد مراجعه

پيش از بارداري

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

بررسی مشكالت  /درخواست ها در فرد مراجعه
كننده

 درخواست :گروه خونی و ارهاش(GCT،CBC ،در صورتنیاز) و( GTTدر صورت نیاز) ،كامل و كشت ادرار BUN ،و
كراتی نین VDRL -و  HBsAgو  (HIVدر صورت نیاز )،
كومبس غیر مستقیم (در مادر ارهاش منفی) ،قند خون
ناشتا ،شمارش گلبولی ،اندكس رتیكولوسیت ،آهن سرم،
فريتین ،الم خون محیطی ،اسمیر سرويكس ،شمارش
پالكت،
 درخواست سونوگرافی شناسايی مادر عارضه دار برحسب نوع عارضه :تشنج،اختالل هشیاری ،شوك ،فشارخون باال ،درد شكم،
خونريزی /لكه بینی ،آبريزش /پارگی كیسه آب ،تب ،تنگی
نفس /تپش قلب ،مشكالت ادراری -تناسلی ،تهوع و استفراغ،
اختالالت صدای قلب و حركت جنین ،ورم ،رنگ پريدگی/
زردی /آنمی -،ارتفاع رحم نامناسب /وزن گیری نامناسب،
حاملگی طول كشیده /مشكالت پوستی
 بیماری و ناهنجاری ها ( آرتريت روماتوئید ،آسم ،اختاللانعقادی ،ايدز ،ايسكمی قلبی ،بیماری های دريچه ای قلب،
بیماری های گوارشی ،بیماری های مزمن كلیه ،پركاری
تیروئید ،پروالكتینوما ،پیوند كلیه ،تاالسمی مینور،
ترومبوآمبولی ،تورچ ،ديابت /ديابت در خانواده ،سل ،صرع،
كم كاری تیروئید ،لوپوس ،مالتیپل اسكلروزيس ،میگرن،
ناهنجاری های اسكلتی ،ناهنجاری های دستگاه تناسلی،
هپاتیت ،ساير بیماريها

دستیار پزشك

دوره اي

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

1

ارزيابي

بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

بررسی مشكالت  /درخواست ها در فرد
مراجعه كننده

اختالالت روانی (افسردگی ،اضطراب ،وسواس ،افسردگی ماژور،
اختالل دوقطبی ،اسكیزوافكتیو ،اسكیزوفرنیا)
 ساير موارد خطر در بارداری  :اعتیاد به مواد مخدر /سیگار/دخانیات ،بارداری اول ،بارداری پنجم و باالتر ،بارداری زير 21
سال ،بارداری باالی  35سال ،بارداری با  ، IUDبارداری با قرص
الينسترونول /قرصها و آمپول تركیبی /كاشتنی ها ،بارداری با ،TL
تروما ،چندقلويی ،حاملگی ناخواسته ،سن بارداری نامشخص،
شغل سخت و سنگین ،شیردهی همزمان با بارداری ،فاصله زايمان
كمتر از  3سال ،قد كمتر از  255سانتیمتر ،مصرف الكل،
ناسازگاری های خونی ،نمايه توده بدنی غیر طبیعی
 سوابق بارداری و زايمان قبلی :آتونی ،ديابت بارداری ،پرهاكالمپسی ،خونريزيهای بارداری ،سزارين و جراحی شكم و رحم،
چند قلويی،زايمان (زودرس ،ديررس ،سريع ،سخت) ،مرده زايی،
مرگ جنین ،نوزاد ناهنجار ،نوزاد با وزن كمتر از  2555گرم و
بیش از  4555گرم

دستیار پزشك

دوره اي

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

1

ارزيابي

ادامه بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

بررسی مشكالت  /درخواست ها در فرد مراجعه
كننده

 عفونت های انگلی و گوارشی ،آنمی شديد ،هرپس ژنیتال،سوء تغذيه ،ارتفاع رحم نامناسب( میوم ،چند قلويی ،مول،
پلی هیدرآمنیوس ،ماكروزومی ،اشتباه در تعیین سن
بارداری ،مرگ جنین ،تأخیر رشد داخل رحمی ،نمايش
عرضی ،الیگوهیدرآمنیوس) ،بیماری خونی ،بیماری پوستی،
بیماری ويروسیPOST DATE ،

پس از زايمان
شناسايی مادر عارضه دار برحسب نوع عارضه:
خونريزی /لكه بینی ،عفونت و پولیپ جفتی ،متريت خفیف،
آبسه پستان ،عفونت محل بخیه ،مشكالت ادراری -تناسلی و
اجابت مزاج ،اختالالت روانی و همسرآزاری ،فشارخون باال،
بیماری زمینه ای ،هماتوم ،تشنج ،اختالل هوشیاری ،شوك،
آنمی ،سايكوز ،پره اكالمپسی ،متريت ،خونريزی ،پیلونفريت،
ترومبوفلبیت ،آبسه لگن ،شكم حاد ،آبسه ولو ،ساير بیماری
ها ،پاپ اسمیر غیر طبیعی
درخواست :هموگلوبین ،قند خون ناشتا يا تست تحمل گلوكز
و ،....پاپ اسمیر

دستیار پزشك

دوره اي

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

1

ارزيابي

ادامه بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

پس از زايمان
طبیعی بودن همه موارد مراقبت ،شكايت های شايع/مشكالت شايع
شیردهی

پزشك

طبیعی بودن همه موارد مراقبت ،شكايت های شايع

دستیار

بارداري

مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

طبقه بندي

طبیعی بودن همه موارد مراقبت

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت

2

تعیین افراد فاقد مشكل

پيش از بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

رفتارهای پرخطر ،سابقه يا وجود اختالالت روانی و همسرآزاری،
سوءتغذيه و نمايه توده بدنی باالتر از  25و كمتر از  ،21/5مصرف
سیگار و دخانیات /مواد مخدر /داروی مخدر /الكل ،مشكالت دهان و
دندان ،شغل سخت و سنگین ،فاصله بارداری تا آخرين زايمان كمتر
از  3سال ،بارداری پنجم و باالتر ،سن زير  21و باالی  35سال ،نتايج
غیر طبیعی آزمايشها ،ساير بیماريها

بارداري
 بیماری و ناهنجاری ها :آرتريت روماتوئید ،آسم ،بیماری گوارشی،پروالكتینوما ،پیوند كلیه ،تاالسمی مینور ،تورچ ،ديابت /ديابت در
خانواده ،سل ،صرع ،مالتیپل اسكلروزيس ،میگرن ،ناهنجاری های
اسكلتی ،ناهنجاری های دستگاه تناسلی ،هپاتیت ،نازايی و استفاده از
روش های كمك باروری ،اختالالت روانی ،سابقه همسرآزاری ،لوپوس،
سابقه ترومبو آمبولی ،هپاتیت ،اختالل لنعقادی ،ايدز ،بیماری قلبی،
بیماری مزمن كلیوی،اختالالت تیروئید ،افسردگی ،اضطراب ،وسواس،
ساير بیماريها

پزشك

تعیین افراد در معرض خطر

 -سابقه عارضه در بارداری های قبلی ،نسبت خويشاوندی ،بیماری ها،

دستیار

پيش از بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

*

آدرس پروتكل

بارداری باالی  35سال ،بارداری با  ، IUDبارداری با قرص
الينسترونول /قرصها و آمپول تركیبی /كاشتنی ها ،بارداری با ،TL
تروما ،چندقلويی ،حاملگی ناخواسته ،سن بارداری نامشخص ،شغل
سخت و سنگین ،شیردهی همزمان با بارداری ،فاصله زايمان كمتر از
 3سال ،قد كمتر از  255سانتیمتر ،مصرف الكل ،ناسازگاری های
خونی ،نمايه توده بدنی غیر طبیعی
 سوابق بارداری و زايمان قبلی :آتونی ،ديابت بارداری ،پره اكالمپسی،خونريزيهای بارداری ،سزارين و جراحی شكم و رحم ،چند
قلويی،زايمان (زودرس ،ديررس ،سريع ،سخت) ،مرده زايی ،مرگ
جنین ،نوزاد ناهنجار ،نوزاد با وزن كمتر از  2555گرم و بیش از
 4555گرم
 عفونت های انگلی و گوارشی ،آنمی شديد ،هرپس ژنیتال ،سوءتغذيه ،ارتفاع رحم نامناسب( میوم ،چند قلويی ،مول ،پلی
هیدرآمنیوس ،ماكروزومی ،اشتباه در تعیین سن بارداری ،مرگ
جنین ،تأخیر رشد داخل رحمی ،نمايش عرضی ،الیگوهیدرآمنیوس)،
بیماری خونی ،بیماری پوستی ،بیماری ويروسی، POST DATE ،
 -نتايج غیر طبیعی آزمايشها ،سونوگرافی ،غربالگری

پزشك

دخانیات ،بارداری اول ،بارداری پنجم و باالتر ،بارداری زير  21سال،

دستیار

طبقه بندي

تعیین افراد در معرض خطر

 -ساير موارد خطر در بارداری  :اعتیاد به مواد مخدر /سیگار/

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

2

ادامه بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

پزشك

دستیار

طبقه بندي

تعیین افراد در معرض خطر

*

خونريزی /لكه بینی ،عفونت و پولیپ جفتی ،متريت خفیف ،آبسه
پستان ،عفونت محل بخیه ،مشكالت ادراری -تناسلی و اجابت مزاج،
اختالالت روانی و همسرآزاری ،آنمی ،فشارخون باال ،بیماری زمینه
ای ،هماتوم ،نتايج غیر طبیعی آزمايشها ،ساير بیماريها ،نتايج غیر
طبیعی آزمايش  /پاپ اسمیر

پيش از بارداري /بارداري /پس از زايمان
تعیین افراد مشكوك

 مادران دارای عالئم و نشانه هايی كه هنوز بیمار بودن آنها محرزنشده است.
 مادران بارداری كه شكايت های شايع در آنها تداوم يابد مادران زايمان كرده كه شكايت های شايع و مشكالت شیردهی درآنها تداوم يابد

*

*

كتابچه مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

2

پس از زايمان

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

بارداري
تشنج ،اختالل هوشیاری ،شوك ،پره اكالمپسی ،مول ،سقط ،شكم حاد ،حاملگی
خارج از رحم ،كريز هیپرتانسیون ،تیروتوكسیكوز ،دكلمان ،جفت سرراهی ،رگ
سرراهی ،پیلونفريت ،سنگ مجاری ادراری ،آمنیونیت ،پروالپس بند ناف ،زايمان
زودرس ،عفونت ماحصل بارداری ،عفونت دستگاه تنفسی تحتانی ،عفونت مغزی،
آندوكارديت ،آمبولی ريه ،ادم حاد ريه ،نارسايی قلبی ،حمله آسم ،استفراغ شديد
بارداری ،كبد چرب و هپاتیت ،اختالالت صدای قلب جنین ،ترومبوز وريد عمقی
يا انسداد شريانی ،سندرم  ، HELLPبیماری كلیوی ،بیماری قلبی ،بیماری
تیروئید ،بیماری اتوايمیون ،همسرآزاری ،اختالالت شديد روانی ،تروما ،الكلیك
بودن مادر ،عالئم ترك ،مسمومیت ،دلیريوم ،بارداری با TL
 -ساير بیماری ها :انفلوانزا...... ،

پس از زايمان
تشنج ،اختالل هوشیاری ،شوك ،پره اكالمپسی ،متريت ،خونريزی ،پیلونفريت،
ترومبوفلبیت ،آبسه لگن ،شكم حاد ،هماتوم ،شكم حاد ،آبسه ولو ،سايكوز ،آنمی
شديد ،تشديد بیماريهای زمینه ای ،آبسه پستان
 -ساير بیماری ها :انفلوانزا... ،

دستیار پزشك

طبقه بندي

تعیین افراد پرخطر

 -اختالالت شديد روانی ،بیماريهای زمینه ای ،ناباروری

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

2

پيش از بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

درماني

درمان بیماريها :طبق شرح وظايف مدون حرفه پزشكی و دستیار پزشكی

بارداري
تجويز اسید فولیك ،آهن ،مولتی ويتامین
درمان :شروع پره اكالمپسی ،سیستیت ،عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ،تنگی
نفس بارداری ،اضطراب ،آنمی متوسط و خفیف ،هیپرتیروئیدی ،آريتمی قلبی،
واژينیت ،استفراغ بارداری ،ورم ساده بارداری ،كلستاز ،عفونت ادراری ،عفونت
واژينال يا يورتريت كالمیدايی ،شك به ابتال به ويروس ايدز ،خارج كردن آيودی،

پس از زايمان
تجويز آهن و مولتی ويتامین
درمان بیماريها :عفونت پستان ،محل برش سزارين يا اپی زيوتومی ،ماستیت،
احتقان پستان ،پس درد ،شقاق پستان ،ديسپارونیا ،سیستیت ،بواسیر ،واژينیت،
افسردگی ،اضطراب ،وسواس ،آنمی متوسط و خفیف

دستیار پزشك

پيشگيري و

مجوزهای مربوطه

تجويز اسید فولیك

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

3

اقدامات

تجويز مكمل های دارويی و درمان های مورد نیاز بر اساس

پيش از بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

ارائه خدمات سرپايی (تزريقات ،پانسمان ،كشیدن بخیه )...

پيش از بارداري
تزريق واكسن (در صورت نیاز و امكان) ،تزريق آمپولهای پیشگیری از بارداری،
تزريقات متناسب با نوع عارضه وبیماری

بارداري
تزريق واكسن (در صورت نیاز و امكان) ،تزريق روگام ،تزريق متناسب با نوع
عارضه يا بیماری :سرم ها ،فروسمايد ،هپارين ،بتامتازون ،سفترياكسون ،آمپی
سیلین ،جنتامايسین ،پرومتازين /متوكلوپرامید

*

*

دستیار پزشك

اقدامات پيشگيري و درماني

*

*

سولفات منیزيوم ،ويتامین ب  ،6هالوپريدول ،هیدراالزين ،ديازپام،
بی پريدين ،فنی توئین

پس از زايمان
تزريق واكسن (در صورت نیاز و امكان) ،تزريق روگام ،تزريق متناسب با نوع
عارضه يا بیماری :سرم ها ،آنتی بیوتیكها ،سولفات منیزيوم ،هالوپريدول،
هیدراالزين ،ديازپام ،بی پريدين ،فنی توئین ،اكسی توسین ،مترژن ،هپارين،
كشیدن نخ بخیه سزارين (در صورت اجازه متخصص معالج)

ارائه خدمات كاهش آسیب

پيش از بارداري /بارداري /پس از زايمان
مطابق بسته خدمتی برنامه عملیاتی پاسخ سالمت خانواده در باليا

پيش از بارداري /بارداري /پس از زايمان
ارايه خدمات احیا و كمك های اولیه (سوانح و حوادث و
)...

پروتكل موجود نیست.

*

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

3

ارائه خدمات سرپايی (تزريقات ،پانسمان ،كشیدن بخیه )...

ادامه بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

اقدامات پيشگيري و درماني

قبلی (مرگ نوزاد ،مرده زايی ،نوزاد ناهنجار ،تأخیر رشد داخل رحمی،
سزارين /جراحی شكم و رحم ،زايمان زودرس ،سقط مكرر يا ديررس،
مول ،حاملگی خارج از رحم) ،رفتارهای پر خطر ،اختالالت روان و
همسرآزاری ،اختالل ژنتیكی ،نسبت خويشاوندی ،سوء تغذيه يا نمايه
توده بدنی غیر طبیعی ،اعتیاد ،مشكالت دهان و دندان،
بیماريها :ديابت ،قلبی ،لوپوس ،آنمی،آرتريت روماتوئید ،تاالسمی مینور،
صرع ،فشارخون باال ،تیروئید ،عفونت های عالمت دار واژينال ،سل تحت
درمان ،سندرم تخمدان پلی كیستیك و ،....نتايج غیر طبیعی آزمايشها و
پاپ اسمیر ،ساير بیماريها

بارداري
مراقبت ويژه موارد ارجاع شده براساس پسخوراند متخصص مربوط
شامل:
 سابقه بارداری و زايمان قبلی (نوزاد ناهنجار ،زايمان زودرس ،مردهزايی ،مرگ نوزاد ،سقط مكرر يا ديررس /حداقل  2بار سقط خود به
خودی ،مول ،حاملگی نابجا ،زايمان ديررس ،پره اكالمپسی ،نوزاد با
وزن بیش از  4555گرم ،نوزاد با وزن كمتر از  2555گرم) ،نازايی و
استفاده از كمك روش باروری
 سابقه يا وجود رفتارهای پرخطر در مادر يا همسرش (زندان ،اعتیادتزريقی ،تزريق مكرر خون ،رفتار جنسی پرخطر و محافظت نشده)

پزشك

پس خوراند دريافتی از سطوح باالتر

شامل :ناهنجاری دستگاه تناسلی ،سوابق عارضه در بارداری و زايمان

دستیار

ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه كننده بر اساس

مراقبت ويژه موارد ارجاع شده براساس پسخوراند متخصص مربوط

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

3

پيش از بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

اقدامات پيشگيري و درماني

باالتر

درد شكم ،خونريزی /لكه بینی ،آبريزش /پارگی كیسه آب ،تب،
تنگی نفس /تپش قلب ،مشكالت ادراری -تناسلی ،تهوع و استفراغ،
اختالالت صدای قلب و حركت جنین ،ورم ،رنگ پريدگی /زردی/
آنمی -،ارتفاع رحم نامناسب /وزن گیری نامناسب ،حاملگی طول
كشیده /مشكالت پوستی
 ابتال به بیماری /ناهنجاری :ديابت /ديابت در خانواده ،بیماریقلبی ،بیماری كلیوی ،آسم ،صرع ،فشارخون باال ،اختالالت
انعقادی ،تیروئید ،اختالل روانی ،ناهنجاری اسكلتی ،سوء تغذيه،
هپاتیت ،ناهنجاری های دستگاه تناسلی ،تاالسمی مینور ،سرطان
پستان ،ساير بیماريها
 ساير موارد خطر در بارداری  :اعتیاد به مواد مخدر /سیگار/دخانیات ،بارداری اول ،بارداری پنجم و باالتر ،بارداری زير 21
سال ،بارداری باالی  35سال ،بارداری با  ، IUDبارداری با قرص
الينسترونول /قرصها و آمپول تركیبی /كاشتنی ها ،بارداری با ،TL
تروما ،چندقلويی ،حاملگی ناخواسته ،سن بارداری نامشخص ،شغل
سخت و سنگین ،شیردهی همزمان با بارداری ،فاصله زايمان كمتر
از  3سال ،قد كمتر از  255سانتیمتر ،مصرف الكل ،ناسازگاری
های خونی ،نمايه توده بدنی غیر طبیعی

دستیار پزشك

بر اساس پس خوراند دريافتی از سطوح

عوارض بارداری :تشنج ،اختالل هشیاری ،شوك ،فشارخون باال،

*

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

3

ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه كننده

ادامه بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

اقدامات پيشگيري و درماني

اختالل دوقطبی ،اسكیزوافكتیو ،اسكیزوفرنیا)
 عفونت های انگلی و گوارشی ،آنمی شديد ،هرپس ژنیتال ،سوءتغذيه ،ارتفاع رحم نامناسب( میوم ،چند قلويی ،مول ،پلی
هیدرآمنیوس ،ماكروزومی ،اشتباه در تعیین سن بارداری ،مرگ
جنین ،تأخیر رشد داخل رحمی ،نمايش عرضی،
الیگوهیدرآمنیوس) ،بیماری خونی ،بیماری پوستی ،بیماری
ويروسیPOST DATE ،
 -نتايج غیر طبیعی آزمايشها ،سونوگرافی ،غربالگری

پس از زايمان
عوارض :خونريزی /لكه بینی ،عفونت و پولیپ جفتی ،متريت
خفیف ،آبسه پستان ،عفونت محل بخیه ،مشكالت ادراری -تناسلی
و اجابت مزاج ،اختالالت روانی و همسرآزاری ،آنمی ،فشارخون باال،
بیماری زمینه ای ،هماتوم ،ساير بیماريها
 -نتايج غیر طبیعی آزمايشها ،پاپ اسمیر

دستیار پزشك

اساس پس خوراند دريافتی از سطوح باالتر

اختالالت روانی (افسردگی ،اضطراب ،وسواس ،افسردگی ماژور،

*

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك
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ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه كننده بر

ادامه بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

آموزش عمومي

پزشك

خود مراقبتی با موضوعات :بهداشت فردی و روان و جنسی ،بهداشت دهان و

استفاده از روش های مناسب آموزشی متناسب با

دندان ،تغذيه ،مكملهای دارويی ،زمان مناسب قطع روشهای پیشگیری از

گروههای هدف مختلف

بارداری و زمان مناسب باردار شدن ،ايمنسازی ،پاپ اسمیر ،تشخیص بارداری و
زمان مراجعه برای دريافت مراقبتهای بارداری ،رعايت توصیه های مربوط به

ارزيابی نیازهای آموزشی و ارائه آموزش متناسب با
نیازها
ارزشیابی اثربخشی آموزش ارائه شده

زمان شك به بارداری

بارداري
آموزش به خانمهای باردار و خانواده ايشان در زمینه پیشگیری و خود مراقبتی
با موضوعات :بهداشت فردی و روان و جنسی ،بهداشت دهان و دندان ،تغذيه،
مكملهای دارويی ،شكايتهای شايع ،داروهای ممنوع در بارداری ،عالئم خطر

ارايه توصیه ها و آموزش های مندرج در بسته های

بارداری ،زمان دريافت مراجعات ،ادامه درمان بیماريهای زمینه ای براساس نظر

خدمت گروه های هدف

متخصص مربوط ،شركت در كالس آمادگی برای زايمان ،فوايد زايمان طبیعی،
شیردهی ،مشاوره روشهای پیشگیری از بارداری ،مراقبت نوزاد ،ايمنسازی،
غربالگری

پس از زايمان
آموزش به خانمهای زايمان كرده و خانواده ايشان در زمینه پیشگیری و خود
مراقبتی با موضوعات :بهداشت فردی و روان و جنسی ،بهداشت دهان و دندان،
تغذيه ،مكملهای دارويی ،شكايتهای شايع ،داروهای ممنوع در شیردهی ،عالئم
خطر پس از زايمان ،زمان دريافت مراجعات ،ادامه درمان بیماريهای زمینه ای
براساس نظر متخصص مربوط ،شیردهی ،مشاوره روشهای پیشگیری از بارداری،
مراقبت نوزاد ،پاپ اسمیر

دستیار

پوشش

آموزش به خانمهای خواهان بارداری و خانواده ايشان در زمینه پیشگیری و

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك
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برقراری ارتباط مناسب با مراجعین و افراد تحت

پيش از بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

عمومي

آموزش در زمینه شیوه زندگی سالم ،آموزش

آموزش به خانمهای خواهان بارداری در زمینه خود مراقبتی با موضوعات:

آمادگی خانوار در مقابل مخاطرات و كاهش عوامل

بهداشت جنسی ،تغذيه ،مكملهای دارويی ،زمان مناسب قطع روشهای

خطر بیماری ها (تغذيه نامناسب ،كم تحركی،

پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن ،ترك اعتیاد ،مصرف نكردن

چاقی ،مصرف دخانیات ،رفتارهای پرخطر و )...

مواد و داروهای مخدر /سیگار /دخانیات /الكل

بارداري
آموزش به خانمهای باردار در زمینه خود مراقبتی با موضوعات :بهداشت
جنسی ،آموزش مهارتهای مورد نیاز برای تسهیل زايمان و كاهش عوارض
زايمان  ،ترك اعتیاد ،مصرف نكردن مواد و داروهای مخدر /سیگار /دخانیات/
الكل

پس از زايمان
آموزش به خانمهای زايمان كرده در زمینه خود مراقبتی با موضوعات :بهداشت
جنسی ،تغذيه ،مكملهای دارويی ،مصرف نكردن مواد و داروهای مخدر /سیگار/
دخانیات /الكل

دستیار پزشك

آموزش

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك
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پيش از بارداري

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

 مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در بسته هایخدمت گروه های هدف

مشاوره زمان مناسب باردار شدن ،ژنتیك (در صورت نیاز) ،روشهای
پیشگیری از بارداری مناسب ،تغذيه و نمايه توده بدنی ،شغل،
رفتارهای پر خطر

بارداري
تغذيه ،رفتارهای پر خطر ،مشاوره روشهای پیشگیری از بارداری

پس از زايمان
تغذيه ،رفتارهای پر خطر ،مشاوره روشهای پیشگیری از بارداری،
شیردهی

دستیار پزشك

مشاوره

*

*
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پيش از بارداري

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

مراقبت
پیگیری مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر

پیگیری موارد ارجاع شده شامل :ناهنجاری دستگاه تناسلی ،سوابق عارضه در بارداری
و زايمان قبلی (مرگ نوزاد ،مرده زايی ،نوزاد ناهنجار ،تأخیر رشد داخل رحمی،

(اجرای دستورات دارويی و غیر دارويی ،نتايج

سزارين /جراحی شكم و رحم ،زايمان زودرس ،سقط مكرر يا ديررس ،مول ،حاملگی

آزمايشات دوره ای ،انجام واكسیناسیون و )...

خارج از رحم) ،رفتارهای پر خطر ،اختالالت روان و همسرآزاری ،اختالل ژنتیكی،
نسبت خويشاوندی ،سوء تغذيه يا نمايه توده بدنی غیر طبیعی ،اعتیاد ،مشكالت دهان

پیگیری وضعیت دريافت خدمت بصورت تلفنی
يا روش های ديگر

و دندان،
 بیماريها و نتايج غیر طبیعی آزمايشها و پاپ اسمیر -ايمنسازی ،مصرف مكملها ،زمان دريافت مراقبت

پیگیری موارد ارجاع و دريافت بازخورد از
سطوح پذيرنده ارجاع

بارداري
پیگیری موارد ارجاع شده شامل:

پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحله
تأمین

 سابقه بارداری و زايمان قبلی (نوزاد ناهنجار ،زايمان زودرس ،مرده زايی ،مرگنوزاد ،سقط مكرر يا ديررس /حداقل  2بار سقط خود به خودی ،مول ،حاملگی نابجا،
زايمان ديررس ،پره اكالمپسی ،نوزاد با وزن بیش از  4555گرم ،نوزاد با وزن كمتر از
 2555گرم)
 سابقه رفتارهای پرخطر در مادر يا همسرش بیماريها و نتايج غیر طبیعی آزمايشها و سونوگرافی ،غربالگريهاعوارض بارداری :تشنج ،اختالل هوشیاری ،شوك ،پره اكالمپسی ،مول ،سقط ،شكم
حاد ،حاملگی خارج از رحم ،كريز هیپرتانسیون ،تیروتوكسیكوز ،دكلمان ،جفت
سرراهی ،رگ سرراهی ،پیلونفريت ،سنگ مجاری ادراری،آمنیونیت ،پروالپس بند ناف،
زايمان زودرس ،عفونت ماحصل بارداری ،عفونت دستگاه تنفسی تحتانی ،عفونت
مغزی ،آندوكارديت ،آمبولی ريه ،ادم حاد ريه ،نارسايی قلبی ،حمله آسم ،استفراغ
شديد بارداری ،كبد چرب و هپاتیت

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك
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پيگيري و

پیگیری مراقبت های ويژه

پيش از بارداري

*

*

پزشك

پیگیری مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر

بیماری كلیوی ،بیماری قلبی ،بیماری تیروئید ،بیماری اتوايمیون ،همسرآزاری،

(اجرای دستورات دارويی و غیر دارويی ،نتايج

اختالالت شديد روانی ،تروما ،الكلیك بودن مادر ،عالئم ترك ،مسمومیت ،دلیريوم،

آزمايشات دوره ای ،انجام واكسیناسیون و )...

بارداری با  ،TLعفونت های انگلی و گوارشی ،آنمی شديد ،هرپس ژنیتال ،سوء تغذيه،
ارتفاع رحم نامناسب( میوم ،چند قلويی ،مول ،پلی هیدرآمنیوس ،ماكروزومی ،اشتباه

پیگیری وضعیت دريافت خدمت بصورت تلفنی
يا روش های ديگر

در تعیین سن بارداری ،مرگ جنین ،تأخیر رشد داخل رحمی ،نمايش عرضی،
الیگوهیدرآمنیوس) ،بیماری خونی ،بیماری پوستی ،بیماری ويروسیPOST DATE ،
 -ساير موارد خطر در بارداری  :اعتیاد  ،بارداری اول ،بارداری پنجم و باالتر ،بارداری

پیگیری موارد ارجاع و دريافت بازخورد از
سطوح پذيرنده ارجاع

زير  21سال ،بارداری باالی  35سال ،روشهای پیشگیری همزمان با بارداری ،تروما،
چندقلويی ،حاملگی ناخواسته ،سن بارداری نامشخص ،شغل سخت و سنگین ،فاصله
زايمان كمتر از  3سال ،قد كمتر از  255سانتیمتر ،مصرف الكل ،ناسازگاری های
خونی ،نمايه توده بدنی غیر طبیعی

پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحله
تأمین

 -ايمنسازی ،مصرف مكملها ،زمان دريافت مراقبت ،آموزش گروهی

پس از زايمان
عوارض:خونريزی /لكه بینی ،عفونت و پولیپ جفتی ،متريت خفیف ،آبسه پستان،
عفونت محل بخیه ،مشكالت ادراری -تناسلی و اجابت مزاج ،اختالالت روانی و
همسرآزاری ،آنمی ،فشارخون باال ،بیماری زمینه ای ،هماتوم
 بیماريها و نتايج غیر طبیعی آزمايشها و پاپ اسمیر -ايمنسازی با روگام ،مصرف مكملها ،زمان دريافت مراقبت ،آموزش گروهی

دستیار

مراقبت

اختالالت صدای قلب جنین ،ترومبوز وريد عمقی يا انسداد شريانی ،سندرم HELLP

پزشك

6

پيگيري و

پیگیری مراقبت های ويژه

ادامه بارداري

*

*

پروتكل

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس

قبلی (مرگ نوزاد ،مرده زايی ،نوزاد ناهنجار ،تأخیر رشد داخل رحمی ،سزارين/
جراحی شكم و رحم ،زايمان زودرس ،سقط مكرر يا ديررس ،مول ،حاملگی خارج از
رحم)  ،رفتارهای پر خطر ،اختالالت روان و همسرآزاری ،اختالل ژنتیكی ،نسبت
خويشاوندی ،سوء تغذيه يا نمايه توده بدنی غیر طبیعی ،اعتیاد ،مشكالت دهان و
دندان ،بیماريها :ديابت ،قلبی ،لوپوس  ،آنمی،آرتريت روماتوئید ،تاالسمی مینور ،صرع،
تیروئید ،فشارخون باال ،عفونت های عالمت دار واژينال ،سل تحت درمان ،سندرم
تخمدان پلی كیستیك و ،....نتايج غیر طبیعی آزمايشها و پاپ اسمیر

بارداري
ارجاع غير فوري شامل:
 سابقه بارداری و زايمان قبلی (نوزاد ناهنجار ،زايمان زودرس ،مرده زايی ،مرگنوزاد ،سقط مكرر يا ديررس /حداقل  2بار سقط خود به خودی ،مول ،حاملگی نابجا،
زايمان ديررس ،پره اكالمپسی ،نوزاد با وزن بیش از  4555گرم ،نوزاد با وزن كمتر از
 2555گرم) ،نازايی
 ابتال به بیماری /ناهنجاری :ديابت /ديابت در خانواده ،بیماری قلبی ،بیماری كلیوی،آسم ،صرع ،فشارخون باال ،اختالالت انعقادی ،تیروئید ،اختالل روانی ،ناهنجاری
اسكلتی ،سوء تغذيه ،هپاتیت ،ناهنجاری های دستگاه تناسلی ،تاالسمی مینور،
سرطان پستان ،نازايی و استفاده از روشهای كمك باروری

دستیار پزشك

ارجاع غیر فوری شامل :ناهنجاری دستگاه تناسلی ،سوابق عارضه در بارداری و زايمان

پزشك
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ارجاع

 -ارجاع فوری و غیر فوری به سطوح باالتر

پيش از بارداري

*

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

آسم ،صرع ،فشارخون باال ،اختالالت انعقادی ،تیروئید ،اختالل روانی ،ناهنجاری
اسكلتی ،سوء تغذيه ،هپاتیت ،ناهنجاری های دستگاه تناسلی ،تاالسمی مینور ،سرطان
پستان ،نازايی و استفاده از روشهای كمك باروری
 عفونت های انگلی و گوارشی ،آنمی شديد ،هرپس ژنیتال ،سوء تغذيه ،ارتفاع رحمنامناسب( میوم ،چند قلويی ،مول ،پلی هیدرآمنیوس ،ماكروزومی ،اشتباه در تعیین سن
بارداری ،مرگ جنین ،تأخیر رشد داخل رحمی ،نمايش عرضی ،الیگوهیدرآمنیوس)،
بیماری خونی ،بیماری پوستی ،بیماری ويروسی، POST DATE ،
 ساير موارد خطر در بارداری  :اعتیاد  ،بارداری اول ،بارداری پنجم و باالتر ،بارداری زير 21سال ،بارداری باالی  35سال ،روشهای پیشگیری همزمان با بارداری ،تروما،
چندقلويی ،حاملگی ناخواسته ،سن بارداری نامشخص ،شغل سخت و سنگین ،فاصله
زايمان كمتر از  3سال ،قد كمتر از  255سانتیمتر ،مصرف الكل ،ناسازگاری های
خونی ،نمايه توده بدنی غیر طبیعی
 نتايج غیر طبیعی آزمايشها و سونوگرافی ،ساير بیماريهاارجاع فوري شامل :تشنج ،اختالل هوشیاری ،شوك ،پره اكالمپسی ،مول ،سقط ،شكم
حاد ،حاملگی خارج از رحم ،كريز هیپرتانسیون ،تیروتوكسیكوز ،دكلمان ،جفت
سرراهی ،رگ سرراهی ،پیلونفريت ،سنگ مجاری ادراری ،آمنیونیت ،پروالپس بند ناف،
زايمان زودرس ،عفونت ماحصل بارداری ،عفونت دستگاه تنفسی تحتانی ،عفونت مغزی،
آندوكارديت ،آمبولی ريه

دستیار پزشك

 -ابتال به بیماری /ناهنجاری :ديابت /ديابت در خانواده ،بیماری قلبی ،بیماری كلیوی،

پزشك
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ارجاع

 -ارجاع فوری و غیر فوری به سطوح باالتر

ادامه بارداري

*

*
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رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

پزشك

ادم حاد ريه ،نارسايی قلبی ،حمله آسم ،استفراغ شديد بارداری ،كبد چرب و
هپاتیت ،اختالالت صدای قلب جنین ،ترومبوز وريد عمقی يا انسداد شريانی،
سندرم  ، HELLPبیماری كلیوی ،بیماری قلبی ،بیماری تیروئید ،بیماری
اتوايمیون ،همسرآزاری ،اختالالت شديد روانی ،تروما ،الكلیك بودن مادر ،عالئم
ترك ،مسمومیت ،دلیريوم ،بارداری با TL
 -ساير بیماری ها :انفلوانزا... ،

پس از زايمان
ارجاع غير فوري شامل:
خونريزی /لكه بینی ،عفونت و پولیپ جفتی ،متريت خفیف ،آبسه پستان ،عفونت
محل بخیه ،مشكالت ادراری -تناسلی و اجابت مزاج ،اختالالت روانی و
همسرآزاری ،آنمی ،فشارخون باال ،بیماری زمینه ای ،هماتوم ،نتايج غیر طبیعی
آزمايشها ،ساير بیماريها ،نتايج غیر طبیعی آزمايش  /پاپ اسمیر
ارجاع فوري شامل:
تشنج ،اختالل هوشیاری ،شوك ،پره اكالمپسی ،متريت ،خونريزی ،پیلونفريت،
ترومبوفلبیت ،آبسه لگن ،شكم حاد ،هماتوم ،شكم حاد ،آبسه ولو ،سايكوز ،آنمی
شديد ،تشديد بیماريهای زمینه ای ،آبسه پستان
 -ساير بیماری ها :انفلوانزا.... ،

دستیار

ارجاع فوري شامل:

پزشك
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ارجاع

 -ارجاع فوری و غیر فوری به سطوح باالتر

ادامه بارداري

*

*

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

ثبت اطالعات نرم افزاری مرتبط

معاينه ،ايمنسازی ،تجويز مكملها ،عوارض و عالئم خطر ،زمان مراجعات،
ارجاعات ،نتايج پسخوراند ،اقدامات انجام شده براساس پسخوراند ،مراقبت
های ويژه ،آموزش /توصیه /مشاوره ،موارد پیگیری ،تجويز داروها ،تزريقات

گزارش:

ثبت ،جمع بندی ،تجزيه و تحلیل آمار ،تهیه و ارسال
گزارش و پس خوراند دوره ای و ارسال به سطوح باالتر و
پايین تر

گزارشهای دوره ای براساس فرمهای جمع آوری اطالعات مادران

ساير
 ثبت و گزارش موارد مرگ مادر همكاری در تكمیل جدول تفضیلی برنامه عملیاتی -تهیه پسخوراند

تهیه گزارش برنامه عملیاتی با همكاری پايگاه های تحت
پوشش

گزارش موارد شكايت و عوارض دارويی ،مواد بیولوژيك و
اقالم بهداشتی
مستندسازی اقدامات انجام شده

 -ارايه مدارك و مستندات پرونده مادر فوت شده به تیم پرسشگری

پزشك

مشخصات ،شرح حال ،درخواست و نتايج آزمايشها و سونوگرافی ،نتايج

دستیار

گزارش دهي

ثبت:

پزشك

8

ثبت و

 -ثبت اقدامات در فرم های پرونده خانوار

پيش از بارداري /بارداري /پس از زايمان

*

*

پروتكل

مراقبتهای ادغام يافته سالمت مادران ويژه دستیار پزشك -پزشك و برنامه سالمت مادران

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس

مديريت

سالمت جمعيت

پزشك

 خانمهای خواهان بارداری و نیازمند دريافت مراقبتهایپیش از بارداری

گروه بندی جمعیت ثبت نام شده بر حسب گروههای سنی
هدف

 جمعیت زنان باردار و زايمان كرده تا  42روز پس از زايمانبه تفكیك
 زنان باردار و زايمان كرده پر خطر -مادران فوت شده

شناسايی افراد ثبت نام شده كه نیاز های سالمتی آنان تأمین

 -زنان باردار و زايمان كرده كه مراقبتها را دريافت نمی كنند

نشده مثل افراد ناتوان در دريافت خدمت

برنامه سالمت مادران در زمان باليا
شناسايی گروههای هدف در برنامه های پیشگیری ،درمان و
كاهش آسیب

شناسايی:
 جمعیت زنان باردار و زايمان كرده تا  42روز پس از زايمانبه تفكیك
 زنان باردار و زايمان كرده پر خطر -مادران فوت شده

دستیار

شناسايی:

*

برنامه سالمت مادران

9

شناسايی جمعیت تحت پوشش

برنامه سالمت مادران

*

پزشك

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

 خانمهای خواهان بارداری پر خطر جمعیت زنان باردار و زايمان كرده معتاد و دارایرفتارهای پر خطر

شناسايی عوامل خطر در جمعیت گروه هدف

برنامه سالمت مادران
جلب مشاركت خانواده در پیشگیری  ،درمان و ارتقاء
سالمت

جلب مشاركت خانواده:
 حمايت روانی مادر در زمان بارداری و پس از زايمان كمك به مادر در مراقبت از نوزاد -همراهی مادر برای دريافت مراقبتها در طول بارداری،

انجام خدمات حسب مورد بر اساس اعالم مافوق يا

زايمان و پس از زايمان

سطوح باالتر ارائه خدمت

 همراهی مادر برای شركت در كالسهای آمادگی برایزايمان
 -حمايت مادر برای شركت در آموزش گروهی

پزشك

جمعيت

حاشیه شهرها)

شناسايی:

دستیار

9

مديريت

*

پزشك

سالمت

شناسايی مناطق تجمع بیماران پرخطر (با تاكید بر

برنامه سالمت مادران

ديف نوع خدمت

*

پروتكل

برنامه سالمت مادران

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس

تدوين برنامه های آموزشی (نیازسنجی ،تعیین اولويت
های آموزشی و )....

همكاری با مركز مجری در مورد اجرای برنامه آموزشی
(برگزاری دوره آموزشی)

پزشك

فعالیت های تفصیلی برنامه عملیاتی

دستیار

همكاری با مركز مجری در زمینه تدوين و اجرای

 -آگاهی از نیازهای مادران تحت پوشش

پزشك

9

مديريت

برنامه ريزي

 ارسال اطالعات مورد نیاز به مركز مجری جهتتدوين برنامه عملیاتی

برنامه سالمت مادران

*

*

پروتكل

برنامه سالمت مادران

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس

تامین و نگهداری تجهیزات تشخیصی مورد نیاز

پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحله تأمین

نگهداری استاندارد اقالم درخواستی (تجهیزات و
داروها)
نگهداری و اجرای دستورالعمل های كشوری

نگهداری مدارك و اسناد پزشكی

پزشك

 -نگهداری مدارك ثبتی مادران مراقبت شده

دستیار

 -آگاهی از نیازهای مادران تحت پوشش

*

پروتكل

برنامه سالمت مادران

9

مديريت

پشتيباني

برآورد و ارسال درخواست های دارويی

برنامه سالمت مادران

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس

پزشك

دستیار

*

برنامه سالمت مادران

*

برنامه سالمت مادران

*

 تعیین اولويتهای آموزشی براساس چكخود آموزی در راستای بهبود سطح آگاهی و مهارت و عملكرد

لیست خود ارزيابی

مبتنی بر نتايج پايش های فنی و مديريتی

پژوهش

همكاری در اجرای پژوهش ها

*

پیشنهاد عناوين پژوهشی مبتنی بر سالمت

*
مشاركت در ايجاد هماهنگی های مورد نیاز(درون بخشی و
برون بخشی)

هماهنگي

پروتكل

برنامه سالمت مادران

9

مديريت

آموزش

 -گذراندن دوره های آموزشی بدو و حین خدمت

برنامه سالمت مادران

*

پزشك

رديف نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس

لیستهای مادران
 آگاهی از روند پیشرفت برنامه عملیاتیسالیانه مادران

پزشك

 -همكاری پايش برنامه براساس چك

*

برنامه سالمت مادران

9

مديريت

پايش

برنامه سالمت مادران

*

دستیار

رديف نوع خدمت

پزشك

عنوان خدمت

شرح خدمات

آدرس پروتكل

سالمت میانساالن

شرح وظايف كاركنان تيم سالمت پايگاه در برنامه پزشك خانواده
گروه سني  25-59سال
رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )



پايه/
دوره اي
( اولین
ارزيابی
دوره ای
ارزيابی
پايه نامیده
می شود)

-

-

بررسی تغذيه:
 بررسی ممنوعیت؛ محدوديت رژيم غذايی خاص در يكسال گذشته و نوع و علت آن در صورت پاسخ مثبت
 بررسی عادات و برنامه غذايی روزانه شامل بررسی تعدادسهم مصرفی معمول روزانه لبنیات ،میوه ها و سبزيها و
مطلوبیت آنها ،مصرف معمول هفتگی ماهی  ،انواع گوشت
ها از نظر دفعات مصرف و تعیین مقدار سهم مصرفی
 بررسی عادات غذايی مضر شامل مصرف معمول هفتگیسوسیس و كالباس ،گوشت های نمك سود ،دودی و
كنسروی و دفعات مصرف در صورت پاسخ مثبت ،مصرف
معمول هفتگی نوشیدنی های گازدار و دفعات مصرف در
صورت پاسخ مثبت ،مصرف روغن جامد ،استفاده فرد از
نمك سر سفره و ساير عادات غذايی مضر

 بررسی فعالیت جسمانی:
بررسی وضعیت فعالیت جسمانی مراجعه كننده از نظر داشتن يا
نداشتن فعالیت جسمانی و بررسی علل عدم فعالیت جسمانی در
صورت عدم فعالیت جسمانی
ارجاع افرادی كه به علت بیماری خاص نمی توانند فعالیت فیزيكی
مناسب داشته باشند به پزشك
بررسی نوع (فعالیت خانگی ،پیاده روی ،فعالیت در حین كار ،ورزش)،
مدت ،شدت و دفعات در هفته فعالیت جسمانی در افرادی كه فعالیت
جسمانی دارند

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

*
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای بالینی خدمات سبا و سما مجموعه دستورالعملهای كشوری و متونآموزشی دفتر بهبود تغذيه جامعه
 راهنمای فعالیت فیزيكی میانساالن دستورالعملهای كشوری و متون آمورزشیاداره دخانیات مركز سالمت محیط و كار
دستورالعمل كشوری واكسیناسیون مركز
مديريت بیماريهای واگیر

*

رديف

نوع خدمت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك



بررسی مصرف دخانیات:
 بررسی استعمال انواع فرآورده های دخانی (سیگار  ،قلیان ،چپق و  ،)....در صورت استعمال ،نوع ،دفعات استعمال
روزانه /هفتگی و طول مدت مصرف
 بررسی مصرف الكل و مواد مخدر و در صورت مصرف ،نوع،دفعات استعمال روزانه /هفتگی و طول مدت مصرف

*



بررسی سابقه ايمنسازی و:......
 بررسی تاريخچه ايمنسازی مراجعه كننده از نظر نیاز بهواكسن های دوگانه ،هپاتیت ،آنفلوانزا و ساير واكسن ها بر
حسب موقعیت مراجعه كننده

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای بالینی خدمات سبا و سما مجموعه دستورالعملهای كشوری و متونآموزشی دفتر بهبود تغذيه جامعه
 راهنمای فعالیت فیزيكی میانساالن دستورالعملهای كشوری و متون آمورزشیاداره دخانیات مركز سالمت محیط و كار
دستورالعمل كشوری واكسیناسیون مركز
مديريت بیماريهای واگیر



*

راهنمای اجرايی و بالینی خدمات سبا و سما

بررسی عالئم كنونی مراجعه كننده از نظر سالمت باروری:
 سوال در خصوص وجود ترشحات غیر طبیعی در زنمتاهل
يا همسرش و تعیین نوع ترشح از نظر رنگ و بو مقدار و عالئم
همراه ثبت آن در جدول مربوطه
-

-

سوال در خصوص وجود خونريزی های غیر طبیعی رحم
در زنان  25 –55سال و تعیین نوع آن و ثبت آن در
جدول مربوطه
سوال در خصوص وجود عالئم يائسگی در زن با سن بیش
از  45سال شامل :گرگرفتگی،تعريق شبانه ،آمنوره،
خشكی واژن  ،بی اختیاری ادراری

*

رديف

نوع خدمت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )



بررسی نشانه ها ی سالمت باروری در معاينات :



انجام معاينه ژنیكولوژی در زنان متاهل يا دور از همسر – 65
 25سال در صورت آمادگی مراجعه كننده از نظر:
 بررسی وجود زخم تناسلی /نمای غیر طبیعی سرويكس،ترشح واژينال غیر طبیعی
 بررسی ضايعات خونريزی دهنده بررسی آتروفی و خشكی واژن بررسی اندازه رحم و تخمدانها بررسی شلی عضالت كف لگن(بررسی ركتوسل،سیستوسل ،پروالپس رحم) و تعیین درجه آن
معاينه پستان در زنان مراجعه كننده  25 – 65سال از نظز:
 تغییرات پوستی و نمای ظاهری غیر طبیعی ترشح از پستان وجود يا عدم وجود توده پستانی،وجود يا عدم وجود تودهزير بغل/فوق ترقوه



بررسی يا در خواست پاراكلینك سالمت باروری :
 مشاهده نتیجه آخرين پاپ اسمیر در زنان متاهل يا دور ازهمسر  25 – 65سال
 تعیین نیاز به انجام پاپ اسمیر برای زنان متاهل يا دور ازهمسر  25 – 65سال
 انجام پاپ اسمیر در صورت آمادگی در زنان متاهل يا دوراز همسر  25 – 65سال و راهنمايی برای ارسال نمونه به
ازمايشگاه
 درخواست ماموگرافی برای مراجعینی كه  45سال به باالهستند ،درخواست سونوگرافی پستان در صورت نیاز در
زنان با سابقه مثبت فامیلی سرطان پستان



دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

-

-

راهنمای اجرايی و بالینی خدمات سبا و سما

رديف

نوع خدمت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

 -2بررسی سالمت عمومی مراجعین  25 -55سال از نظر سوابق
بیماری و عوامل خطر در فرد و بستگان وی:
 سوال از مراجعه كننده در خصوص شكايت  /بیماری فعلی سوال در خصوص سوابق و عوامل خطر بیماری ها در فرد وبستگان و نوع داروی مصرفی برای هريك از موارد شامل:
 بیماری قلبی عروقی،ديابت،فشارخون باال،ديس لیپیدمی،كمخونی،اختالالت انعقادی ،عوامل خطر استئوپروز،بیماری های
ماسكولواسكلتال ،بیماری های غدد،بیماری كلیوی ،اختالالت
اعصاب و روان ،تنفسی ،مزمن عفونی ،انواع سرطانها ،سابقه
جراحی و بیهوشی ،سابقه بستری
 مشاهده مستندات مراجعه كننده دال بر بیماری اظهار شدهشامل نتايج آزمايشات  ،نسخ دارويی ،داروها ،نتايج راديوگرافی
ها و ....
 -2بررسی سالمت عمومی مراجعین  25 -55سال از نظر شرح
حال و عالئم كنونی مراجعه كننده:
 پرسش از مراجعه كننده در خصوص وجود عالئم جسمانی زير : درد قفسه سینه ،تنگی نفس ،سرفه بیش از دو هفته ،وجودخلط ،خس خس سینه ،ضايعات پوستی بدون بهبودی،
مشكالت ادراری (تكرر،سوزش،بی اختیاری ادراری ،تغییر رنگ
ادرار)  ،كمردرد ،درد مفاصل ،تب و لرز و بی اشتهايی ،ضعف و
بیحالی و خستگی زودرس و مداوم،مشكالت گوارشی مانند
مشكل بلع ،اجابت مزاج ،درد شكم ،ساير مشكالت مانند
خشونت صدا  ،كاهش وزن  ،خونريزی از مجاری مختلف و، ......
ثبت نتايج فوق در فرم ارزيابی دوره ای سالمت
 غربالگری مراجعه كننده از نظر وجود عالئم اختالالتروانپزشكی شامل:
 اختالل خواب ،بی حوصلگی ،احساس غم و اندوه ،عدم لذت(دوهفته و بیشتر) ،دلشوره ،نگرانی و بیقراری ياحمالت ناگهانی

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

*

راهنمای اجرايی و بالینی خدمات سبا و سما

رديف

نوع خدمت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

ترس ( 6ماه يابیشتر) ،رفتار و افكار وسواسی در اكثر اوقات روز

*

راهنمای اجرايی و بالینی خدمات سبا و سما

 -3انجام معاينات برای بررسی سالمت عمومی مردان و زنان -55
 25سال از نظر نشانه های بیماری :
 اندازه گیری فشار خون بررسی وضعیت ظاهری روانی از نظر وضعیت پوشش ،وجودعالئم اضطرابی ،روحیه  ،نوع تكلم
 بررسی وضعیت ظاهری جسمی از نظر وجود معلولیت،دفورمیتی ها ،فقدان عضو ،رنگ پوست و ...
 معاينه قلب از نظر وجود صداهای غیر طبیعی معاينه ريه از نظر وجود صداهای غیر طبیعی معاينه مفاصل و استخوان ها از نظر درد ،محدوديت حركت،تورم و ...در صورت نكته مثبت در تاريخچه و شرح حال
 معاينه تیروئید از نظر اندازه ،وجود كیست يا ندول يا توده بررسی غدد لنفاوی از نظر لنفاد نو پاتی معاينه شكم از نظراندازه كبد و طحال و ...و وجود تودهاحتمالی
 -4بررسی پاراكلینیك سالمت عمومی مراجعین  25 -55سال:
 مشاهده آزمايشات مراجعه كننده تا حداكثر تاريخ سه سالپیش در صورتی كه مراجعه كننده در فاصله آزمايش فوق تا
كنون مشكل جديد سالمتی نداشته باشد

ارزيابي

موردي



بررسی موردی :بررسی شكايت خاص فرد يا در خواست موردی
او در فاصله بین دو ارزيابی دوره ای بدون ارتباط با پیگیری(
فالوآپ) مشكل بهداشتی يا اولويتهای بسته خدمات جامع
سالمت میانساالن

*

*

راهنمای بالینی و راهنمای بالینی خدمات
سبا و سما
مجموعه دستورالعملهای كشوری مركز
مديريت بیماريهای واگیر و غیر واگیر،
مجموعه دستورالعملهای كشوری دفتر
سالمت روانی اجتماعی

رديف

نوع خدمت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

2

طبقه بندي از نظر:

تن سنجی

تعیین افراد فاقد مشكليا دارای وضعیت
طبیعی/سالم/مطلوب
سرطانها ی زنان
تعیین افراد در معرضخطربیماری
تعیین افراد مشكوك به مشكالت و بیماريهای دستگاه باروری و تناسلیبیماری يا مشكوك به
بیماريهای مزمن زمینه ای غیر واگیر(ديابت ،فشار خون باال ،ديس
وجود مشكل
لیپیدمی)
تعیین افراد دارایشیوه زندگی

مشكل يا بیماری يا
وضعیت غیر طبیعی
/نامطلوب

دستيار

پزشك

پزشك

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای بالینی خدمات سبا و سما مجموعه دستورالعملهای كشوریبیماريهای غیر واگیر و بیماريهای واگیر
مجموعه دستورالعملهای كشوری سالمتروان

*
*

*
*

بیماری قلبی عروقی

بیماری اعصاب و روان

*

بیماری موسكولو اسكلتال

*

سرطانها

*

مشكالت و بیماريهای دستگاه باروری و تناسلی

*

بیماريهای تنفسی

*

بیماريهای شغلی

*
*

ساير بیماريها ( گوارشی،نورولوژيك،بینايی ،شنوايی ،دهان و دندان،
عفونی مزمن و  ....و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت فرد)

آدرس پروتكل

 راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما راهنمای بالینی خدمات سبا و سما مجموعه دستورالعملهای كشوریبیماريهای غیر واگیر و بیماريهای واگیر
 مجموعه دستورالعملهای كشوری سالمتروان

رديف

نوع خدمت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

3

اقدامات در ماني و

 -در خواست مامو گرافی با هماهنگی پزشك

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

پيشگيري

تعیین واكسن های مورد نیاز مراجعه كننده

-

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
*
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

 انجام واكسیناسیون در موارد مورد نیاز -ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه كننده بر اساس پس خوراند

*
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

دريافتی از سطوح باالتر
-

-

-

4

آموزش عمومي

درخواست آزمايشات  ،FBS ،Hb/Hctكلسترول ،تری
گلیسريد HDL ،LDL ،برای همه زنان در صورتی كه آزمايشات
قبلی از نظر فاصله زمانی بیش از سه سال قبل انجام شده
باشند يا در فاصله آزمايش قبلی تا كنون ابتال به بیماری يا
عالئم جديد اتفاق افتاده باشد و بدين ترتیب آزمايش قبلی
قابل استناد نباشند  ،پاپ اسمیر و مامو گرافی
درخواست آزمايشات  ،FBSكلسترول ،تری گلیسريد،LDL ،
 HDLبرای مردان در صورتی كه آزمايشهای قبلی از نظر فاصله
زمانی يا ابتال به بیماری و پیدايش عالئم جديد قابل استناد
نباشند
ثبت نتايج آزمايشات در فرم ارزيابی دوره ای سالمت و تعیین
وضعیت طبیعی يا غیر طبیعی بودن نتايج
درخواست آزمايش تكمیلی يا ساير اقدامات پاراكلینیك در
صورت لزوم با توجه به سن مراجعه كننده  ،تاريخچه ،شرح
حال و نتايج معاينات در مراجعه كننده مانند الم خون
محیطی ،كراتینین ،كامل ادرار  ، FOBT ،دانسیتومتری ،انواع
تصوير برداری  ،اندوسكوپی و...

 -برقراری ارتباط مناسب با مراجعین و افراد تحت پوشش

*

*

 راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما راهنمای بالینی خدمات سبا و سما مجموعه دستورالعملهای كشوریبیماريهای غیر واگیر و بیماريهای واگیر
مجموعه دستورالعملهای كشوری سالمتروان

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

رديف

نوع خدمت

5

آموزش و مشاوره
فردي

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

دستيار
پزشك

 استفاده از روش های مناسب آموزشی متناسب با گروه های هدفمختلف

*

 ارزيابی نیازهای آموزشی ،اولويت بندی ...و ارائه نیازهای آموزشیجمعیت هدف به مركز

*

 -همكاری در ارزشیابی اثربخشی آموزش ارائه شده با مركز

*

 همكاری در برگزاری كمپینهای آموزشی هفته ملی سبا و هفتهملی سما با مركز

*

-

معرفی هريك از خدمت و اهمیت انجام آن آن برای گیرنده خدمت
ارائه بازخورد الزم به مراجعه كننده حین انجام بررسی در خصوص
نتايج بررسیها
 تشويق مراجعه كننده برای موارد مطلوب شیوه زندگی با اتكا بهاصول مشاوره
 آموزش در خصوص چگونگی اصالح و بهبود شیوه زندگی برایمراجعه كننده
 مشاوره درخصوص رفع موارد نامطلوب شیوه زندگی با استفادهاز روش  SOCشامل :تعیین وضعیت فرد از نظر هر يك از
مراحل روش مذكور (پیش تفكر ،تفكر ،آمادگی ،عمل و
نگهداری) ،مداخله آموزشی و رفتاری برای ارتقای فرد از هر
مرحله به مرحله باالتر و در نهايت اقدام برای اصالح رفتار تغذيه
ای نامطلوب ،حفظ رفتار صحیح

 ارايه توصیه ها و آموزش های مندرج در بسته های خدمتگروه هدف
 آموزش مراجعه كننده در زمینه پیشگیری و خود مراقبتی ومصرف صحیح دارو و عوارض دارويی

*

پزشك

آدرس پروتكل

رديف

نوع خدمت

6

پيگيري( فالوآپ)

7

ارجاع

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

-

-

دستيار

پزشك

پزشك

توضیح خدمت و چرايی و چگونگی انجام آن به مراجعه كننده
ارائه باز خورد متناسب با نتايج حاصل از بررسی فوق به مراجعه
كننده
ارائه بازخورد مناسب به مراجعه كننده در خصوص سوابق
پزشكی او
راهنمايی و مشاوره با مراجعه كننده در صورت نیاز
آموزش خود مراقبتی در خصوص پیشگیری و تشخیص زودرس
سرطانها
انجام مشاوره با مراجعه كننده و ارائه راهكار در صورت لزوم
انجام اقدامات الزم شامل مشاوره  ،آموزش ،درمان غیر دارويی و
درمان دارويی
تعیین تاريخ پیگیری و مراجعه بعدی براساس جدول تواتر زمانی
خدمات سالمت میانساالن

*

*

*

 پیگیری مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر (اجرای دستوراتدارويی و غیر دارويی ،نتايج آزمايشات دوره ای ،انجام
واكسیناسیون و )...

*

*

 -پیگیری وضعیت دريافت خدمت بصورت تلفنی يا روش های ديگر

*

*

 -پیگیری موارد ارجاع و دريافت بازخورد از سطوح پذيرنده ارجاع

*

*

 -پیگیری مداخالت ارتفاء سالمت و نتايج پايش خدمات

*

*

 اجرای دستورات سطح  2در خصوص بیمار بر اساس باز خوردارجاع

*

*

ارجاع مراجعه كننده به مركز برای دريافت خدماتی كه در
پايگاه ارائه نمی شود

*

*

-

آدرس پروتكل

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای بالینی خدمات سبا و سما -مجموعه دستورالعملهای كشوری

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای بالینی خدمات سبا و سما مجموعه دستورالعملهای كشوریبیماريهای غیر واگیر و بیماريهای واگیر
مجموعه دستورالعملهای كشوری سالمتروان

رديف

نوع خدمت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

-

ارجاع مراجعه كننده به سطح باالتر درصورت لزوم بر اساس
راهنمای اجرايی و بالینی

دستيار

پزشك

پزشك

*

*

 بررسی موارد ارجاع شده از طرف ساير اعضای تیم سالمت و ارائهبازخورد به آنان

8

-

تعیین نیاز به ارجاع در هر يك از موارد فوق

*

-

تعیین محل ارجاع در صورت نیاز به ارجاع

*

-

راهنمايی مراجعه كننده برای ارجاع و پیگیری دريافت بازخورد
از پزشك متخصص

*

 تشكیل پرونده و ثبت مشخصات دمو گرافیك شامل :نام و نامثبت و گزارش دهي

آدرس پروتكل

*

خانوادگی،كد ملی ،جنسیت ،تاريخ تولد ،تحصیالت  ،شغل،
وضعیت تاهل ،آدرس و تلفن محل كار و سكونت
 -ثبت مقادير نمايه توده بدنی و دور كمر بر اساس راهنمای اجرايی

*

 -ثبت وضعیت شیوه زندگی

*

 -ثبت وضعیت واكسیناسیون و مواجهات د ارويی و شغلی

*

 -ثبت اطالعات و نتايج اقدامات سالمت باروری( سوابق ،عالئم،

*

نتیجه معاينات ،نتیجه پاراكلینیك)
 -ثبت تشخیص و طبقه بندی در بندهای تن سنجی و شیوه زندگی

*

 -ثبت تشخیص و طبقه بندی در بندهای سالمت باروری و تناسلی

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای بالینی خدمات سبا و سما مجموعه دستورالعملهای كشوریبیماريهای غیر واگیر و بیماريهای واگیر
مجموعه دستورالعملهای كشوری سالمتروان

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

رديف

نوع خدمت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

دستيار

پزشك

پزشك

 -ثبت اطالعات نرم افزاری مرتبط( پورتال يا سامانه و)....

*

 -ثبت ،جمع بندی ،تجزيه و تحلیل آمار ،تهیه و ارسال گزارش و

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

پس خوراند دوره ای و ارسال به سطوح باالتر و پايین تر
 -تهیه گزارش برنامه عملیاتی با همكاری پايگاه های تحت پوشش

*

 -مستندسازی اقدامات انجام شده

*

 -دريافت  /ثبت و ارسال بهنگام آمار و گزارشات پايگاه های تحت

*

پوشش

ثبت

آدرس پروتكل

 -ثبت اطالعات دردفتر ثبت

*

 -ثبت اقدامات در فرم پیگیری

*

 -ثبت اطالعات در فرم گزارشدهی

*

ثبت نتايج بررسی ها در فرم ارزيابی دوره ای سالمت با ذكر نوع سابقه درخانه قرمز

*

 -ثبت نتايج معاينات آزمايشات

*

 -ثبت كلیه خدمات و اقدامات پزشكی ارائه شده به مراجعه كننده

*

بررسی و تايید فرمها و مستندات برنامه و ارسال مستندات الزم به سطوح
باالتر :
 باز بینی و تايید شناسنامه سالمت مراجعه كنندگان -بازبینی دوره ای دفتر ثبت و ارائه بازخورد به كاركنان مركز

*

رديف

نوع خدمت
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مديريت

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

-

دستيار
پزشك

باز بینی وتايید فرمهای گزارشدهی و ارسال آن به مركز
بهداشت شهرستان
تحلیل نتايج جمع بندی گزارش مركز و پیشنهاد اجرای
اقدامات مداخله ای برای حل مشكالت موجود

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

بررسی كامل اطالعات ثبت شده در پرونده سالمت و جمع بندینتايج آن برای طبقه بندی بیماری يا مشكل يافت شده در مراجعه كننده
و ثبت آن در فرم ارزيابی دوره ای سالمت

*

-

ثبت آموزش و مشاوره انجام شده در خصوص هريك از موارد
تشخیص داده شده و طبفه بندی شده

*

-

ثبت توصیه های دارويی يا غیر دارويی در هر يك از موارد فوق
در فرم ثبت

*

-

تكمیل فرم ارجاع در صورت نیاز به ارجاع و ثبت آن از نظر
علت  ،مكان و نتیجه در فرم ارزيابی دوره ای سالمت

*

 -تكمیل فرم پیگیری بیماری در مراقبتهای بعدی

سالمت
جمعيت

پزشك

 -شناسايی گروههای هدف زنان و مردان  25-45سال و 45-65

*
*
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

سال
 -شناسايی مراكز تجمع زنان و مردان  25-65سال در منطقه تحت

آدرس پروتكل

*

پوشش( ادارات ،سالنهای ورزشی  ،آرايشگاهها ،مراكز آموزشی

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

و).......
 -ثبت نام و گروه بندی جمعیت بر حسب گروه های هدف

*

 -شناسايی عوامل خطر و عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در

*

جمعیت گروه هدف

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

رديف

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

نوع خدمت

 -انجام خدمات حسب مورد بر اساس اعالم مافوق يا سطوح باالتر و

دستيار

پزشك

پزشك

*
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

پايین تر ارائه خدمت
 -جلب حمايت همه جانبه درون و برون بخشی

*

 -نظارت بر سرشماری و تهیه لیست گروههای هدف خدمات سبا و

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

سما
 -تعیین بیماريها و عوامل خطر در جمعیت تحت پوشش

*

 -توجه به اپیدمی و بیماريهای شايع در منطقه و اقدام به موقع برای

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

كنتری آن
 -تعیین عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در منطقه و اقدام برای

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

كنترل آن
 گزارش به هنگام بیماريهای قابل گزارش در گروه هدفبرنامه
ريزي
عملياتي

*

 -ارسال اطالعات مورد نیاز به مركز جهت تدوين برنامه عملیاتی

*

 -تدوين برنامه عملیاتی دوره ای با هماهنگی مركز

*

 -اجرای برنامه عملیاتی با همكاری مركز

*

 برنامه ريزی خدمات-

برنامه ريزی آموزشی برای كاركنان  ،برای عموم گروه هدف ،
برای رابطین بهداشتی

آدرس پروتكل

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

*
*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

رديف

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

نوع خدمت

پشتيباني

 -برآورد ،درخواست ،تامین و نگهداری استاندارد دارو و مكملها،

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

*

اقالم مصرفی و تجهیزات پزشكی مورد نیاز
 -نگهداری دستورالعمل های كشوری ،مستندات مديريتی و

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

*

آموزشی ،مدارك و اسناد پزشكی
 -تعیین نیروی انسانی مورد نیاز مركز و سازماندهی مناسب آنان و

*

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

اقدام برای پرداخت مزايای الزم به آنان
آموزش و
توانمند
سازي
كاركنان

 -گذراندن دوره های آموزشی راهنمای اجرايی ،راهنمای بالینی،

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

*

خود مراقبتی
 -آموزش همكاران در مركز و پايگاه های تحت پوشش بر اساس

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

*

راهنمای اجرايی ،راهنمای بالینی ،خود مراقبتی
 -آموزش و خود آموزی در راستای بهبود سطح آگاهی و مهارت و

*
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

عملكرد مبتنی بر نتايج پايش های فنی و مديريتی
 -آموزش مستمر كاركنان مركز بر حسب موارد مورد نیاز

*

 -كمك به امر خود اموزی كار كنان

*

 -اعزام كاركنان به كارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط با

*

نیازسنجی آنجام شده
پژوهش

 -پیشنهاد اولويت های پژوهشی منطقه

*

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

رديف

شرح خدمت (براساس بسته خدمت گروه سني ميانساالن )

نوع خدمت

هماهنگي

دستيار
پزشك

 -همكاری در اجرای پژوهش ها

*

 همكاری و هماهنگی درون ،بین و برون بخشی-

*

 -پیگیری درخواست ها از مركز بهداشت شهرستان تا مرحله تأمین

*

-

پزشك

آدرس پروتكل

هماهنگی برون بخشی بويژه برای عوامل اجتماعی موثر بر

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

*

سالمت مراجعه كنندگان /در منطقه تحت پوشش مركز با
هماهنگی با مركز بهداشت شهرستان

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

 هماهنگی درون بخشی هماهنگی با مركز بهداشت شهرستان برایپشتیبانی برنامه از نظر منابع و امكانات

پايش و

 -همكاری در پايش های دوره ای از طريق چك لیستهای راهنمای

ارزشيابي

*
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

اجرايی
 -بررسی پیشرفت برنامه عملیاتی

*

 -همكاری در نظارت مركز بر پايگاه

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

-

نظارت برفعالیت كاردان /كارشناس بهداشتی و دستیار پزشك و
پايش مستمر خدمات كاركنان بهداشتی و ارائه بازخورد پايش به
آنان

*

-

ارزيابی نقايص اطالعات ثبت شده در پرونده سالمت توسط ساير
اعضای تیم سالمت و ارائه باز خورد به آنان برای تكمیل اطالعات

*

-

بررسی و تايید فرمها و مستندات برنامه

*

راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما
راهنمای اجرايی خدمات سبا و سما

سالمت سالمندان

شرح وظايف كاركنان در پايگاه مجري برنامه پزشك خانواده
گروه سني سالمندان
رديف

نوع خدمت

1

ارزيابي

عنوان خدمت

شرح خدمات

 -بررسی سوابق بیماری فردی و خانوادگی

اخذ شرح حال

 -بررسی عوامل و نشانه های خطر (شغلی ،ارثی )...

بررسی عوامل و

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

پايه  /دوره
اي

*
*

*
اشاره به فصول مرتبط با
راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

*

نشانه های خطر
شامل
بیماريهای قلبی
– ديابت – سل
ريوی –
فشارخون –
پوكی
استخوان-
سقوط و عدم
تعادل و ساير (
طبق بسته
خدمتی )
 -بررسی شیوه زندگی سالم

بررسی از نظر
وضعیت تغذيه

*

*

جلد اول راهنمای بهبود شیوه
زندگی سالم در دوران سالمندی
– تغذيه

*

راهنمای آموزشی مراقبت های

ای
 -بررسی وضعیت تغذيه

بررسی از نظر

*

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

 BMIو

ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك) فصل دوم

تغییرات اشتها
و وزن
 -بررسی وضعیت سالمت روان

بررسی از نظر

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك) فصل اختالالت
روانی

*

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)
فصل دوم

*

*

افسردگی و
اختالل خواب

 بررسی سوابق مصرف و حساسیت دارويی و مكملها

 -انجام غربالگری بیماری ها

بر حسب موارد
تاكید شده در
راهنمای
آموزشی

 -بررسی وضعیت دهان و دندان

 بررسی از نظربی دندانی و
دندان
مصنوعی و
ارجاع به واحد
مربوطه
-

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)
فرم ارجاع درراهنمای آموزشی
مراقبت های ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

 -بررسی وضعیت واكسیناسیون

بررسی از نظر

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)
فصل ايمن سازی

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)
فصل سقوط و عدم تعادل

وضعیت
واكسیناسیون
آنفوالنزا
 -ارزيابی آمادگی خانوار برای مخاطرات

بررسی از نظر

*

مخاطرات
سقوط و عدم
تعادل
راهنمای ترك

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)
فصل اول

 -بررسی رفتارهای پر خطر(استعمال دخانیات)

 -آزمون به ذهن سپاری و يادآوری كلمات -انجام

بررسی سالمند

تست استرس به منظور ارزيابی بی اختیاری

از نظر دمانس و

ادراری

بی اختیاری

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)
مبحث دمانس و بی اختیاری
ادرار

سیگار

ادرار

 بررسی مشكالت و درخواست های فرد مراجعهكننده ( خدمات پاراكلینیك و ) ...

 * CXR , U/Aپروفايل
چربی در
ديابت و
آنزيمهای

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك)

رديف

عنوان خدمت

نوع خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

كبدی –

مبحث بیماری قلبی عروقی
،تغذيه ،استئوپورزو سل

BUN – CR
–
دانسیتومتری
استخوان –
اسمیر و
كشت خلط
*

موردي
طبقه بندي

3

اقدامات پيشگيري و

----

*

 -تعیین افراد فاقد مشكل

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 -تعیین افراد در معرض خطر

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 -تعیین افراد مشكوك

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 -تعیین افراد دارای مشكل

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 تجويز مكمل های دارويی و درمان های مورد نیازبراساس مجوزهای مربوطه

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع

رديف

نوع خدمت

شرح خدمات

عنوان خدمت

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)
بر حسب مورد

درماني

 ارائه خدمات سرپايی (تزريقات ،پانسمان ،كشیدنبخیه )...
 -ارائه خدمات كاهش آسیب

 -برحسب

*

*

----

مورد
 -ارائه

*

*

آموزشهای
الزم در
ارتباط با
سقوط وعدم

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك) مبحث
سقوط و عدم تعادل

تعادل
 ارايه خدمات احیا و كمك های اولیه (سوانح وحوادث و )...
 -واكسیناسیون در موارد خاص

2

*

*

-----

 -واكسیناسیون *

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك) مبحث ايمن سازی

*

----

آنفوالنزا

4

2

آموزش عمومي

با توجه به شرح وظايف مصوب پايگاه

 ارائه خدمات مورد نیاز برای مراجعه كننده براساس پس خوراند دريافتی از سطوح باالتر

---------

 برقراری ارتباط مناسب با مراجعین و افراد تحتپوشش

 -بر حسب نیاز

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

 استفاده از روش های مناسب آموزشی متناسب باگروه های هدف مختلف

بر حسب نیاز

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 ارزيابی نیازهای آموزشی و ارائه آموزش متناسببا نیازها

بر حسب نیاز

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 -ارزشیابی اثربخشی آموزش ارائه شده

بر حسب نیاز

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 ارايه توصیه ها و آموزش های مندرج در راهنمایآموزشی مراقبت گروه هدف

بر حسب نیاز

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 آموزش در زمینه شیوه زندگی سالم ،آموزشآمادگی خانوار در مقابل مخاطرات و كاهش
عوامل خطر بیماری ها (تغذيه نامناسب ،كم
تحركی ،چاقی ،مصرف دخانیات ،رفتارهای پرخطر
و )...

بر حسب نیاز

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك) وجلد اول راهنمای
بهبود شیوه زندگی سالم در
دوران سالمندی – تغذيه

 آموزش بیماران و خانواده ايشان در زمینهپیشگیری و خود مراقبتی و مصرف صحیح دارو و
عوارض دارويی

 -بر حسب نیاز

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

 فرهنگ سازی  ،انگ زدايی و اصالح باورهاینادرست اجتماعی

 -بر حسب نیاز

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

------

*

*

 مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در راهنمایآموزشی مراقبت گروه هدف

بر حسب مورد

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

5

مشاوره

 -انجام مراقبت های ويژه

 تمامسالمندان در
معرض ابتال
به بیماری

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

6

پيگيري و مراقبت

 پیگیری مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر(اجرای دستورات دارويی و غیر دارويی ،نتايج
آزمايشات دوره ای ،انجام واكسیناسیون و )...

 بر حسبمورد

*

-

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 پیگیری وضعیت دريافت خدمت بصورت تلفنی ياروش های ديگر

 بر حسبمورد

*

*

دستورالعمل فرم پیگیری سالمند

 پیگیری موارد ارجاع و دريافت بازخورد از سطوحپذيرنده ارجاع

بر حسب مورد

*

*

دستورالعمل فرم پیگیری سالمند

 پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحلهتأمین

بر حسب مورد

-

*

دستورالعمل فرم پیگیری سالمند

 ارجاع به سطوح باالتر( از لحاظ ساختاری و يافرآيند ارائه خدمت بايستی تفكیك شود)

بر حسب مورد

*

*

------

7

ارجاع

 -ثبت اقدامات در فرم های پرونده خانوار

-------

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)  -فرم های ارجاع

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

8

ثبت و گزارش دهي

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

 -ثبت اطالعات نرم افزاری مرتبط

در صورت ايجاد
سازو كارهای
الزم

*

*

-----

 ثبت ،جمع بندی ،تجزيه و تحلیل آمار ،تهیه وارسال گزارش و پس خوراند دوره ای و ارسال به
سطوح باالتر و پايین تر

------ -

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)  -فرمهای ثبت

 تهیه گزارش برنامه عملیاتی با همكاری پايگاههای تحت پوشش

 مشابه سايرگروههای
سنی

*

*

-----

 گزارش موارد شكايت و عوارض دارويی ،موادبیولوژيك و اقالم بهداشتی

مشابه ساير
گروههای سنی

*

-

-----

 -مستندسازی اقدامات انجام شده

 مشابه سايرگروههای
سنی

 پیگیری ارسال بهنگام آمار و گزارشات پايگاه هایتحت پوشش

 شناسايیجمعیت
تحت پوشش

سالمت جمعيت

برنامه ريزي

*

----

----

 گروه بندیجمعیت ثبت
نام شده بر
حسب گروه
های سنی
هدف

 الزاماتاجرايی

*

*----

 شناسايیافراد ثبت نام
شده كه نیاز

 الزاماتاجرايی

*

----

رديف

نوع خدمت

9

مديريت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

های سالمتی
آنان تأمین
نشده مثل
افراد ناتوان
در دريافت
خدمت

پشتيباني

 شناسايیگروههای
هدف در
برنامه های
پیشگیری،
درمان و
كاهش آسیب
-

آموزش

 الزاماتاجرايی

*

*

-

 شناسايی مناطق تجمع بیماران پرخطر (با تاكیدبر حاشیه شهرها)

 الزاماتاجرايی

*

*

-----

 -شناسايی عوامل خطر در جمعیت گروه هدف

 الزاماتاجرايی

*

*

-----

 جلب مشاركت خانواده در پیشگیری  ،درمان وارتقاء سالمت

 الزاماتاجرايی

*

*

----

 انجام خدمات حسب مورد بر اساس اعالم مافوقيا سطوح باالتر ارائه خدمت

---- -

*

*

-----

 ارسال اطالعات مورد نیاز به مركز مجری جهتتدوين برنامه عملیاتی

الزامات اجرايی

*

*

-----

 همكاری با مركز مجری در زمینه تدوين و اجرایفعالیت های تفصیلی برنامه عملیاتی

 الزاماتاجرايی

*

*

------

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

 تدوين برنامه های آموزشی (نیازسنجی ،تعییناولويت های آموزشی و )....

 الزاماتآموزشی

*

*

-----

 همكاری با مركز مجری در مورد اجرای برنامهآموزشی (برگزاری دوره آموزشی)

 الزاماتاجرايی

*

*

------

 -برآورد و ارسال درخواست های دارويی

 بر حسبموارد تاكید
شده در
راهنمای
آموزشی

*

*

راهنمای آموزشی مراقبت های
ادغام يافته و جامع
سالمندی(ويژه پزشك
وغیرپزشك)

 -تامین و نگهداری تجهیزات تشخیصی مورد نیاز

 بر حسبموارد تاكید
شده در
راهنمای
آموزشی

*

*

-----

 پیگیری درخواست ها از مركز مجری تا مرحلهتأمین

 بر حسبموارد تاكید
شده در
راهنمای
آموزشی

*

*

-----

 نگهداری استاندارد اقالم درخواستی (تجهیزات وداروها)

بر حسب موارد
تاكید شده در
راهنمای
آموزشی

*

*

-----

 -نگهداری و اجرای دستورالعمل های كشوری

الزامات اجرايی

*

*

-----

*

*

-----

*

*

در چارچوب راهنمای آموزشی

پژوهش

 نگهداری مدارك و اسناد پزشكیهماهنگي

 -گذراندن دوره های آموزشی بدو و حین خدمت

الزامات آموزشی

رديف

نوع خدمت

عنوان خدمت

شرح خدمات

دستيار

پزشك

آدرس پروتكل

پزشك

پايش

 خود آموزی در راستای بهبود سطح آگاهی ومهارت و عملكرد مبتنی بر نتايج پايش های فنی
و مديريتی

الزامات آموزشی

*

*

در چارچوب راهنمای آموزشی

 -همكاری در اجرای پژوهش ها

پژوهش های
مرتبط با
سالمت
سالمندی

*

*

-----

 مشاركت در ايجاد هماهنگی های مورد نیاز(درونبخشی و برون بخشی)

الزامات اجرايی

*

*

-----

 همكاری در پايش های دوره ای از طريق چكلیست

مطابق با چك
لیست پايش
سالمت
سالمندان

*

*

چك لیست
پايش

خدمات ویژه
(منظور خدماتی می باشد که صرف نظر از سن و جنس برحسب ضرورت
توسط تیم سالمت ارائه می شود)
بیماریهای تحت مراقبت
اورژانس های پزشکی

شرح وظايف كاركنان تيم سالمت پايگاه در برنامه پزشك خانواده
مديريت بيماري هاي واگير
برنامه

برنامه مبارزه با هاري

دستيار پزشك
 .2آموزش چهره به چهره گروههای در معرض خطر بخصوص دانش
آموزان وافراديكه درمعرض گزش بیشتر حیوانات هستند در زمینه
اهمیت بیماری ،راههای سرايت و جلوگیری ازابتال به بیماری هاری
راههای حفاظتی و تدافعی جهت جلوگیری ازحیوان گزيدگی و
اهمیت درمان پیشگیری بموقع مجروحین علیه هاری
 .2شتشوی محل جراحت مجروحین حیوان گزيده با آب و صابون
بمدت  15-10دقیقه
 .3اعالم آدرس و مشخصات فرد به مركز بهداشت
 .4ارجاع فوری مجروح به مركز درمان پیشگیری هاری شهرستان
،جهت سرو واكسیناسیون هاری بصورت كتبی و تلفنی
 .5آموزش فرد در زمینه خطر ابتال به هاری و نقش همكاری وی در
درمان پیشگیری و جلوگیری ازابتال به هاری
 .6پیگیری ادامه واكسیناسیون فرد و كنترل كارت واكسیناسیون هاری
با توجیه و آموزش وراهنمايی فرد مجروح جهت ادامه واكسیناسیون
در مركز بهداشت شهرستان
 .7جلب همكاری ومشاركت مردم دربهسازی محیط و جمع آوری
ودفن بهداشتی زباله
 .1ايجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مستقر در منطقه ازقبیل
شهرداری ،دامپزشكی ،محیط زيست ،بخشداری و ...جهت انجام
اقدامات مربوط به بهسازی محیط و جمع آوری و دفن صحیح زباله،
نابودی سگهای ولگرد و...
 .5همكاری با مسئولین دامپزشكی در زمینه شناسايی ،قالده زدن و
واكسیناسیون سگهای خانگی و نگهبان علیه بیماری
 .25خود داری از كشتار های غیر مجاز دام از طريق هماهنگی بهداشت
محیط ،شهر داری (بخشداری) دامپزشكی

پزشك

پروتكل
راهنمای كشوری مبارزه با
هاری و
راهنمای جامع نظام مراقبت
بیمار ی های واگیر

-2
-2
-3

-4
-5

-6

شستشوی محل جراحت مجروحین حیوان گزيده با آب و
صابون بمدت15-10دقیقه
ارجاع فوری مجروح حیوان گزيده به مركز درمان
پیشگیری هاری مستقر درشهرستان
ثبت دقیق آدرس و مشخصات فرد حیوان گزيده و اعالم
تلفنی آن به مركز بهداشت يا مركز درمان پیشگیری
شهرستان
پیگیری نوبت های بعدی واكسیناسیون هاری مجروح از
طريق كاردان مركز
آموزش مجروح حیوان گزيده در جلسة اول و آگاه نمودن
وی ازخطرات بیماری هاری و حساس نمودن وی جهت
مراجعه به مركز درمان پیشگیری هاری و همكاری با
مسئولین تا تكمیل واكسیناسیون و بكار بردن توصیه های
مسئولین مربوطه
پیگیری دراعالم موارد خاص به دامپزشكی و محیط
زيست درخصوص اقدامات الزم جهت مبارزه با كانونهای
دامی و حیات وحش

برنامه

دستيار پزشك
.2
.2

.3

.4

پزشك

كشف موارد مشكوك و ارجاع به مركز باالتر جهت
تشخیص قطعی و درمان
تهیه نمونه خون در مناطق تحت پوشش طرح استفاده از
آنتی ژن سريع (( (DAT(Directاردبیل – آذربايجان
شرقی – بوشهر – فارس)
ثبت موارد مثبت تأيید شده و پیگیری Aglutination
 )testوارسال آن به مركز بهداشت جهت تشخیص ادامه
درمان
آموزش های (چهره بچهره) در مورد حفاظت شخصی و
دفع صحیح زباله

راهنمای كشوری مبارزه با
لیشمانیوز و
راهنمای جامع نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

 -2تست موارد مبتاليان تهیه فرم بررسی – اعالم موارد .كانونهای
آلوده
 -2طبقه بندی موارد ازنظر اپیدمیولژيك براساس فرم بررسی
بیماری
 -3تهیه نقشه پراكندگی بیماری بطور دقیق ازمنطقه تحت پوشش

برنامه مبارزه با
كاالآزار

 .5آزمايش نمونه های ارسالی ازخانه بهداشت جهت آزمايش
DAT
 .6تهیه نقشه پراكندگی بیماری درمنطقه تحت پوشش
 .7تنظیم واجرای برنامه مبارزه با مخازن (سگ سانان) با
ادارات ذيربط درمنطقه تحت پوشش
 .1فعال نمودن سیستم جمع آوری زباله در حاشیه شهر و
نظارت برحسن اجرای آن با كمك ادارات مرتبط
 .5تقويت آموزش جامعه بطور مستمر ازطريق رابطین و
بهورزان
 .22نظارت برواحدهای محیطی

پروتكل

:
 -4درمان بیماران طبق دستورالعمل كشوری
 -5نظارت بركلیه واحدهای محیطی و ادامه درمان

برنامه

برنامه مبارزه با تب
خونريزی دهنده ويروسی
كريمه كنگو)CCHF

دستيار پزشك
 -2درصورت وجود عالئم (شروع ناگهانی بیماری با تب ،درد
عضالت ،تظاهرات خونريزی دهنده مانند راش پتشی
خونريزی ازبینی و مخاط دهان استفراغ خونی يا ملنا و
هماتوری (خون در ادرار) بهمراه يكی از عالئم
اپیدمیولوژيك سابقه گزش با كنه يا له كردن كنه با دست
– تماس مستقیم با خون تازه يا ساير بافتهای دامها و
حیوانات آلوده تماس مستقیم با ترشحات دفعی بیمار
قطعی يا مشكوك به  ،CCHFاقامت يا مسافرت دريك
محیط روستايی كه احتمال تماس با دامها وجود داشته
است) بیمار جهت معاينات بعدی به پزشك مركز
بهداشتی درمانی ارجاع می شود.
 - 2آموزش در مورد راههای انتقال بیماری (انتقال ازطريق كنه،
انتقال طی ذبح حیوان آلوده و تماس با خون وبافت بیماران
وپیشگیری آن (احتیاطات همه جانبه و استفاده از ماسك دستكش –
عینك – روپوش – چكمه در حین ذبح دام

پزشك
 -2بیماريابی فعال در افراد مشكوك (با داشتن عالئم بالینی +
شواهد اپیدمیولوژيك)
 -2گزارش فوری به مركز بهداشت شهرستان
 -3تهیه فرم بررسی انفرادی
 -4ارجاع به بیمارستان شهرستان جهت بستری و انجام آزمايشات
اولیه
 -5درصورت تأئید مورد محتمل بیماری جهت درمان فوری (آب و
الكترولیتها و ضد ويروس)
 -6درصورت تأئید مورد محتمل بیماری جهت تهیه نمونه های
سرمی در نوبت صفر –  5روز بعد از تشخیص –  25روز پس
از تشخیص
 -7گزارش مورد مشكوك به اداره دامپزشكی
 -1آموزش به بیمار ،اطرافیان و كاركنان بیمارستانی
 -5نظارت مشترك با همكاران اداره دامپزشكی از منطقه
 -11اجرای برنامه های آموزشی برای گروههای در معرض خطر

پروتكل

راهنمای كشوری مبارزه با  CCHFو
راهنمای جامع نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

برنامه

دستيار پزشك
 .2كشف موارد مشكوك و ارجاع به مراكز باالتر جهت تشخیص
قطعی و درمان مناسب با توجه به تعريف موارد مشكوك
 .2ثبت موارد تأيید شده و گزارش ماهیانه آن و آموزش الزم به
مبتاليان جهت رعايت بهداشت زخم و پیگیری درمان
 .3آغشته نمودن پشه بند معمولی به حشره كش درصورت نیاز
طبق دستورالعمل
 .4آموزش مستمر چهره بچهره جهت دفع صحیح زباله ،استفاده
ازپشه بند ،رعايت بهداشت محیط

برنامه مبارزه با سالك
 .5ثبت موارد مبتاليان و تهیه فرم بررسی و اعالم موارد و كانونهای
آلوده به شهرستان
 .6تهیه نقشه پراكندگی آلودگی بطور دقیق از منطقه تحت پوشش
 .7تهیه نمونه از زخم مشكوك به سالك و آزمايش آن
 .1شناسايی محل زندگی مخازن احتمالی ،طعمه گذاری ،تخريب با
حمايت شهرستان و استان و هماهنگی ادارات
 .5تقويت آموزش جامعه بطور مستمر با روش چهره به چهره از
طريق رابطین
 .25نظارت برواحدهای محیطی

پزشك

 -2تهیه نقشه پراكندگی آلودگی بطور دقیق از منطقه تحت پوشش
 -2نظارت بركلیه واحدهای محیطی
 -3طبقه بندی موارد از نظر اپیدمیولژيك (وارده – انتقال محلی) براساس
تهیه فرم بررسی
 -4درمان سريع طبق دستورالعمل كشوری
 -5ادامه درمان و نظارت برحسن اجرای فعالیتهای واحدهای
محیطی

پروتكل

راهنمای كشوری مبارزه با
لیشمانیوز و
راهنمای جامع نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

برنامه

برنامه مبارزه با تب
مالت

دستيار پزشك
 -2بیماريابی موارد مشكوك يعنی با داشتن عالمت های بالینی منطبق با تب مالت مثل تب علی
الخصوص تب مستمر يا متناوب عرق فراوان بخصوص شبها ،خستگی ،بی اشتهايی ،كم شدن
وزن ،سرددرد ،درد مفاصل و عضالت بهمراه ارتباط اپیدمیولوژيك با موارد حیوان مشكوك يا
قطعی مبتال به بروسلوز يا فرآورده های آلوده حیوان می تواند مشكوك به بیماری تلقی شوند.
 -2ارجاع موارد مشكوك
 -3ثبت موارد مثبت باز گشت داده شده اند از مراكز بهداشت و بیمارستانها در فرم پیگیری بیماريها
 -4پیگیری بیماران كه از نظر تب مالت مثبت تشخیص داده شده اند و نظارت برمصرف داروی آنها
 -5آموزش مستمر وپیگیری مردم خصوصاً خانواده هايی كه موارد مثبت بیماری درآنها ظاهر شده
از نظر چگونگی مراقبت و راههای انتقال و پیشگیری ازبیماری تب مالت
 -6تكمیل فرم پیگیری
 -7نظارت و اجرای برنامه مبارزه با تب مالت در سطح شهر
 -1بررسی سیمای اپیدمیولوژيك بیماری منطقه تحت پوشش مركز بهداشتی درمانی (به محض
كشف اولین مورد ،بررسی ابتدايی توسط پزشك بهمراه كاردان مركزبهداشتی درمانی مربوطه
صورت می گیرد تا مشخص شود كه مخزن بیماری درمحل وجود دارد « انتقال محلی » يا مورد
مثبت « وارده » می باشد
 -5ثبت جمع آوری گزارشات بیماری
 -25گزارش ماهانه موارد بیماری به مركز بهداشت شهرستان (فرم بررسی اپیدمیولوژيك بیماری برای
هربیمار تهیه و فرم خالصه اطالعات بیماران برای كلیه بیماران)

پزشك
-2

-2

-3

-4
-5
-6
-7
-8

بیماريابی غیر فعال در افراد مشكوك
مراجعه كننده به مركز بهداشتی
درمانی
ارجاع بیمار جهت انجام آزمايشات
اولیه (رايت) ودرصورت لزوم آزمايشات
تكمیلی ( ،2MEكومبس رايت و)...
درمان بیمار براساس دستورالعمل
كشوری با توجه به تشخیص بالینی،
آزمايشگاهی و اپیدمیولوژيكی
ثبت موارد مثبت و طبقه بندی مورد
(انتقال محلی يا وارده)
آموزش بیماران و اطرافیان
آموزش كاركنان در خصوص پیگیری
در ادامه درمان
تشكیل جلسات هماهنگی
تبادل اطالعات و آمار بین مركز
بهداشت و دامپزشكی

پروتكل
راهنمای كشوری
مباررزه با تب مالت و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

برنامه

دستيار پزشك
-2

-2

برنامه كشوري حذف
جذام

 -2آموزش به بیمار در مورد:
 -2-2عالئم اولیه بیماری ،راههای سرايت ،میزان سرايت پذيری و درمان
پذير بودن بیماری
 -2-2عالئم عود و واكنشهای جذام
 -2-3رايگان بودن داروها و در دسترس بودن آنها در مراكز بهداشتی
 -2-4درصورت وجود بی حسی ،آموزش اقدامهای سذاده بذرای حفاظذت
بیماران در مقابل آسیب ها و پیشگیری از معلولیت
 -2-5مراقبت از آسیب هذا و معلولیذت هذای ايجذاد شذده در چشذمها و
اندامها برای پیشگیری از پیشرفت معلولیت
 -2آموزش به همراهان و خانواده بیمار در مورد:
 -2-2عالئم اولیه بیماری ،راههای سرايت و میزان سرايت پذيری
 -2-2درمان پذير بودن بیماری و نظارت بر حسن اجذرای درمذان چنذد
دارويی
-2-3تصحیح نگرش آنها در مورد بیماری جذام
 -3آموزش به بهورزان
-4ارجاع موارد مشكوك به پزشك عمومی
-5ارجاع فوری موارد مشكوك به واكنشهای جذام به پزشك عمذومی يذا
بیمارستان
-6بررسی موارد تماس بیماران
-7انجام بیماريابی از طريق عملیات های  LEC1و SAPEL 2بذا نظذارت
پزشك عمومی
-1پیگیری موارد غايب از درمان
-5مديريت تدارك MDT3
 -25آموزش به بیمار در مورد نحوه استفاده از دارو و عذوارض داروهذای
جذام
 -22تحويل بسته های دارويی بصورت ماهانه

پزشك
-1

پذيرش بیماران مراجعه كننده و يا ارجاع شده از سوی كاردان مبارزه با بیماريها

-2

گرفتن شرح حال و انجام معاينات بالینی و درخواست آزمايشات الزم از جمله اسمیر پوستی

-3

تشخیص جذام ،طبقه بندی آن و شروع دارو

-4

گرفتن سابقه بیماريهای مهم در گذشته و حال :توجه به موارد منع تجويز MDT1

-5

ارائه پس خوراند به كاركنان بهداشتی (كاردان مبارزه با بیماريها)

-6
-7

تكمیل فرم بررسی انفرادی و ماهیانه مجذذومین و تعیذین درجذه بنذدی معلولیذت در فرمهذای
مذكور
آموزش به بیمار در مورد:

 -7-1عالئم اولیه بیماری ،راههای سرايت ،میزان سرايت پذيری و درمان پذير بودن بیماری
-7-2عالئم عود و واكنشهای جذام

 -7-3درصورت وجود بی حسی ،آمذوزش اقذدامهای سذاده بذرای حفاظذت بیمذاران در مقابذل آسذیب و
پیشگیری معلولیت

 -7-4مراقبت از آسیب ها و معلولیت های ايجاد شده در چشمها و اندامها بذرای پیشذگیری از پیشذرفت
معلولیت
-8

آموزش به همراهان و خانواده بیمار در مورد:

 -8-1عالئم اولیه بیماری ،راههای سرايت و میزان سرايت پذيری

 -8-2درمان پذير بودن بیماری و نظارت بر حسن اجرای درمان چند دارويی () MDT
 -8-3تصحیح نگرش آنها در مورد بیماری جذام
-9

آموزش به كاركنان تیم از جمله كاردان مبارزه با بیماريها و بهورز

 -11ارجاع موارد مشكوك به پزشك متخصص

 -11انجام اقدامات سريع اولیه موارد واكنشهای جذام و ارجاع فوری آنها جهذت تشذخیص و شذروع
درمان به پزشك متخصص
 -12نظارت بر حسن اجرای درمان واكنشهای جذام

 -13معاينه موارد تماس مشكوك به جذام (از جمله خانواده بیماران مجذوم)
 -14مسئولیت و هدايت تیم بیماريابی از طريق انجام عملیاتهای  LEC2و SAPEL3
 -15آموزش به بیمار در مورد نحوه استفاده از دارو و عوارض داروهای جذام

پروتكل
راهنمای كشوری
حذف جذام و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

برنامه

كنترل ماالريا

دستيار پزشك

 -2نقش فعال در تدوين برنامه عملیاتی حذف ماالريا در منطقه تحت پوشش(بیماريابی،
تشخیص ،درمان ،كسب آمادگی مقابله با اپیدمی و مبارزه با ناقل)
-2اجرای برنامه های تشخیصی وكنترل كیفی وشناسايی كانون های جمعیتی پر خطر
وبیماريابی فعال وغیر فعال بر اساس برنامه عملیاتی تدوين شده
-3پیگیری موارد شكست درمان ماالريا ذكر مواردپیگیری از جمله شمارش انگلی توسط
میكروسكوپیست
 -4تجويز داروی خط اول ،دوم و سوم درمان ماالريا بر اساس دستورالعمل كشوری
درمان ماالريا در صورت ضرورت
 -5بازنگری اقالم دارويی وتجهیزات وملزومات درمانی ماالريا
-6بررسی عاليم احتمالی ماالريای شديد در هر بیمار تبدار و يا مبتال به ماالريا در هر
نوبت ويزيت
-7ارائه خدمات درمانی اورژانس و ارجاع فوری موارد مبتال به ماالريای شديد به سطح
باالتر
-1انجام بررسی اپیدمیولوژيك موارد ماالريا
-5تشخیص و اعالم فوری اپیدمی های كانونی ماالريا
-25برنامه ريزی و اجرای برنامه های كنترل ناقلین با توجه به برنامه اجرايی شهرستان
مربوطه
-22جلب مشاركت مردمی در كنترل ماالريا با توجه به برنامه اجرايی شهرستان مربوطه
-22براورد وتهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز برنامه كنترل ماالريا با توجه به برنامه
اجرايی شهرستان مربوطه
-23ارسال اطالعات مورد نیاز به سطح باالتر

پزشك
 -2مديريت و تدوين برنامه عملیاتی حذف ماالريا در
منطقه تحت پوشش(بیماريابی ،تشخیص ،درمان ،كسب
آمادگی مقابله با اپیدمی و مبارزه با ناقل)
 -2ارجاع بیماران تبدار و مشكوك به ماالريا جهت ازمايش
الم خون محیطی به آزمايشگاه
 -3ويزيت بیماران مبتال به ماالريا و بررسی عاليم احتمالی
ماالريای شديد در روز اول تشخیص
-4تجويز داروی بیماران مبتال به ماالريا بر اساس
دستورالعمل كشوری درمان ماالريا
 -5ويزيت بیماران مبتال به فالسیپارم و میكس در روزهای
5-2 -2-3-7-24-22-21پس از شروع درمان در رابطه
با احتمال شكست درمان و يا بروز عاليم ماالريای شديد
 -6بررسی و طبقه بندی اپیدمیولوژيك موارد ماالريا
-7نظارت بر فعالت های خانه های بهداشت در رابطه با
ماالريا
 -1نظارت بر فعالت های كاردان در رابطه با ماالريا
-5ارائه خدمات درمانی اورژانس و تجويز داروی مورد نیاز
-25بیماران مبتال به ماالريای شديد قبل از ارجاع بر اساس
دستورالعمل كشوری درمان ماالريا
-22ارجاع فوری بیماران مبتال به ماالريای شديد به سطوح
باالتر ارائه خدمات
-22ارايه پسخوراند به سطح ارجاع كننده
-23ثبت خدمات

پروتكل
راهنمای درمان برنامه
استراتژيك كشوری
حذف ماالريا و برنامه
عملیاتی استان و
شهرستان و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

دستيار پزشك

برنامه

پروتكل

پزشك
مراقبت AEFI

مراقبت AEFI

مراقبت  AEFIو

ثبت و گزارش دهی موارد عارضه پس از ايمنسازی شامل:
 -2تكمیل فرم شماره  2در مورد عوارض فوری
 -2تكمیل فرم شماره  2برای همه موارد اعم از فوری يا غیرفوری
 -3ارجاع به مركز بهداشتی درمانی مربوطه

تزريقات ايمن
تزريقات ايمن
 -1رعايت موازين تزريقات ايمن
 -2ارائه واكسن كارآ و مؤثر با رعايت نكات ايمنی
 -3دفع سرنگ و سرسوزن های مصرف شده
 -4از بین بردن جعبه های ايمن

 -2بررسی موارد  AEFIطبق فرم شماره 3
 -2اقدام الزم و آموزش مجدد پرسنل در
صورت بروز خطای برنامه ايمنسازی
 -3ارجاع فرم شماره  3به مسئول AEFI
شهرستان
 -4گزارش موارد عارضه پس از ايمنسازی
شامل:
 -4-2تكمیل فرم شماره  2در مورد عوارض
فوری
 -4-2تكمیل فرم شماره  2برای همه موارد
اعم از فوری يا غیرفوری
تزريقات ايمن
 -2مديريت و
تزريقات ايمن
 -2آموزش
 -3تكمیل چك لیست ارزيابی
تزريقات ايمن
اجرای

موازين

دستورالعمل مراقبت
عوارض ناخواسته پس
از ايمنسازی و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

برنامه

هپاتيت

دستيار پزشك

 -1واكسیناسیون كودكان و گروههای هدف واكسیناسیون
 -2شناسايی موارد مظنون با عالئم بالینی و ارجاع آنها به مركز بهداشتی درمانی
 -3شناسايی گروههای درمعرض خطر ،مشاوره و ارجاع آنها جهت بررسی از نظر آلودگی
 -4ثبت و پیگیری اقدامات موردنیاز بهداشتی و درمانی فرد آلوده و تكمیل فرم مراقبت بیماری در
پرونده خانوار
 -5آموزش افراد تحت پوشش در مورد هپاتیت و راههای پیشگیری آن

پزشك
 -1بیماريابی و بررسی افراد مظنون
 -4درخواست آزمايشها(*) و پیگیری،
مشاوره آموزش بیمار و اطرافیان وی
 -3ارجاع موارد قطعی شده و عوارض ناشی
از مصرف دارو به پزشك متخصص
-2پیگیری انجام درمان تجويز شده از سوی
متخصص و عوارض ناشی از آن
-5ارجاع افراد خانواده فرد آلوده جهت
واكسیناسیون
-6بررسی منبع آلودگی ،پیگیری مراقبت
موارد تماس يافته با منبع آلوده
-7ارائه گزارش به سطح باال و پايین جهت
پیگیری موارد
-8آموزش پرسنل بهداشتی – درمانی تحت
پوشش درمركز و خانه های بهداشت
-9ارسال آمار و اطالعات موارد شناسايی
شده به مركز بهداشت شهرستان در پايان هر
هفته
(*) اين آزمايشها بر اساس
دستورالعمل هپاتیت و مطابق شرح
وظائف پزشك عمومی (خانواده) می
باشد

پروتكل
راهنمای كشوری
مراقبت هپاتیت B
از Cو هپاتیت
تشخیص تا درمان و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

برنامه

مننژيت

دستيار پزشك

 -1ارجاع موارد مظنون به مننژيت به پزشك (بر اساس تعريف ذكر شده)
 -4همكاری در موارد تماس در صورت تأئید مننژيت مننگوكوكی با هموفیلوس آنفلوانزا
 -3پیگیری تكمیل درمان

پزشك

پروتكل

-1نظارت بر ثبت مشخصات مربوط به فرد مظنون
به مننژيت ارجاع شده و تشخیص نهايی
 -4پیگیری تكمیل درمان در موارد مبتال
 -3اطمینان از گزارش تلفنی موارد مظنون و مرگ
ناشی از مننژيت تشخیص داده شده به ستاد
پیشگیری و مبارزه با بیماريها در شهرستان
-2هماهنگی جهت انجام پروفیالكسی با
ستاد شهرستان در موارد تشخیص مننژيت
مننگوكوكی و هموفیلوس آنفلوانزا

دستورالعمل مراقبت
مننژيت و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

برنامه

دستيار پزشك

-1شناسايی افراد مشكوك به سرخك بر اساس تعريف

برنامه مراقبت سرخك

 -3گزارش صفر ماهیانه
 -2ارجاع افراد مشكوك به سرخك
 -5بیماريابی فعال در افراد در تماس با فرد مشكوك و بررسی وضعیت واكسیناسیون آنها
-6همكاری با تیم بررسی موارد مشكوك
 -7پیگیری نتیجه
 -8محاسبه پوشش واكسن  MMRدر منطقه تحت پوشش
 -9تعیین جمعیتهای پرخطر در منطقه تحت پوشش
 -01آموزش به مردم در خصوص بیماريهای بثوری تب ذار و گزارش موارد به خانه بهداشت

-11بیماريابی غیرفعال مشكوك به سرخك در بین مراجعه كنندگان بر اساس تعريف بیماری

پزشك

پروتكل

-1بیماريابی غیرفعال مشكوك به سرخك در بین
مراجعه كنندگان بر اساس تعريف بیماری
-4بیماريابی فعال در موارد تماس با مورد مشكوك
يا تآئید شده سرخك
 -3گزارش به مركز بهداشت شهرستان
 -2ارسال اطالعات الزم از موارد مشكوك به
سرخك بر اساس فرمهای گزارش دهی به سطح
باالتر
 -5درخواست تهیه نمونه خون ذ گلو و ادرار از
مورد مشكوك به سرخك از پرسنل آزمايشگاه
 -6درخواست ارسال نمونه های تهیه شده از مورد
مشكوك به سرخك به آزمايشگاه رفرانس
 -7پیگیری در دريافت نتايج آزمايشگاهی
-8پیگیری در ارسال نتیجه آزمايشگاهی به بیمار
 -9آموزش به كاركنان بهداشتی ،درمانی سطوح
پايین و جمعیت تحت پوشش
 -25تجزيه و تحلیل اطالعات مربوط به بیماری
 -22تهیه گزارشات مربوط
 -22ارزشیابی و پايش برنامه

راهنمای مراقبت
بیماری سرخك (در
مرحله حذف) و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

برنامه

برنامه مراقبت
سرخجه و سندرم
سرخجه مادرزادي

دستيار پزشك

-1شناسايی افراد مشكوك به سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی از طريق بیماريابی فعال و يا غیرفعال
 -4ارجاع مورد مشكوك به سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی
 -3گزارش موارد مشكوك به سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی
 -2پیگیری نتیجه حاصل از ارجاع
 -5پايش وضعیت واكسیناسیون  MMRدر منطقه
 -6آموزش به مردم در خصوص بیماران بثوری تب دار
 -7همكاری با تیم بررسی موارد مشكوك به سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی
 -8محاسبه پوشش واكسن MMR
 -5آموزش به مردم در خصوص بیماريهای بثوری تب دار و گزارش موارد به خانه بهداشت

پزشك

پروتكل

 -1بیماريابی غیرفعال در افراد مشكوك مراجعه
كننده به مراكز بهداشتی درمانی بر اساس تعاريف
0-4بیماريابی فعال در موارد تماس با مورد
مشكوك يا تآئید شده سرخجه وسندرم سرخجه
مادرزادی
 -3گزارش به مركز بهداشت شهرستان
 -2ارسال اطالعات الزم از موارد مشكوك به
سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی بر اساس
فرمهای گزارش دهی به سطح باالتر
 -5درخواست تهیه نمونه الزم از مورد مشكوك از
پرسنل آزمايشگاه
 -6نظارت بر ارسال نمونه های تهیه شده به
آزمايشگاه رفرانس از كارشناس مسئول
 -7پیگیری در دريافت نتايج آزمايشگاهی
 -8پیگیری در ارسال نتیجه آزمايشگاهی به بیمار
 -9ارزشیابی و پايش برنامه
 -10تجزيه و تحلیل اطالعات مربوط به بیماری
 -11تهیه گزارشات مربوطه
 -22آموزش به كاركنان بهداشتی ،درمانی سطوح
پايین تر و جمعیت تحت پوشش

راهنمای مراقبت
سرخجه و سندرم
سرخجه مادر زادی
) و (CRS
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

برنامه

پزشك

دستيار پزشك
-1

-1

فلج اطفال

-4
-3
-4
-5
-6
-7
-1

انجام واكسیناسیون كودكان در بدو تولد 4 ،ماهگی 6 ،ماهگی 18 ،ماهگی و بین
 2تا  6سالگی
بیماريابی غیرفعال در میان افراد تحت پوشش مركز بر اساس تعريف استاندارد
گزارش كشف هر مورد فلج شل حاد با سريعترين وسیله ممكن
بررسی اطرافیان و موارد تماس جهت كشف ساير موارد فلج شل حاد احتمالی
اقدام جهت تهیه  2نمونه مدفوع مناسب از بیمار مبتال به فلج شل حاد
اقدام جهت ارسال نمونه های مدفوع تهیه شده به مركز بهداشت شهرستان به
روش زنجیره سرما
ارسال گزارش صفر ماهیانه از خانه بهداشت به مركز بهداشتی درمانی متبوع
تهیه نمونه مدفوع از كلیه موارد تماس زير  5سال بیماران پرخطر )(HOT Case

-2
-3
-4
-5
-6

-7

خدمات فوق مربو ط به گروه سنی زيرپانزده سال می باشد

بیماريابی غیرفعال در میان افراد مراجعه كننده به
مراكز بهداشتی درمانی روستايی بر اساس تعريف
استاندارد
گزارش فوری كلیه موارد فلج شل حاد به مركز
بهداشت شهرستان
بررسی اطرافیان و موارد تماس جهت كشف ساير
موارد فلج شل حاد احتمالی
پیگیری تهیه  2نمونه مدفوع مناسب از بیمار مبتال
به فلج شل حاد
پیگیری ارسال نمونه های مدفوع تهیه شده به مركز
بهداشت شهرستان به روش زنجیره سرما
ارسال گزارش صفر ماهیانه از مركز بهداشتی درمانی
روستايی به مركز بهداشتی درمانی شهری يا مركز
بهداشت شهرستان
پیگیری تهیه نمونه مدفوع از كلیه موارد تماس زير 5
سال بیماران پرخطر )(HOT Case

پروتكل
دستورالعمل كشوری
نظام مراقبت فلج شل
حاد و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر

برنامه

پزشك

دستيار پزشك
-1

-2

آنفلوانزا

-3

 -2شناسايی و كشف كانونهای اپیدمی تنفسی
 -2گزارش فوری موارد مشكوك بیماريهای تنفسی به سطوح باالتر
 -3آموزش عمومی به جمعیت تحت پوشش در خصوص شناخت بیماری و راههای انتشار و
پیشگیری از آن
 -4شناسايی بیماران مشكوك به آنفلوانزای پرندگان بر اساس تعريف
 -5بررسی محیط و اطرافیان بیماران مشكوك به آنفلوانزای پرندگان
 -6همكاری با تیم های بررسی

-4
-5

-6
-7
-8

تشخیص و شناسايی موارد مشكوك به
آنفلوانزای انسانی يا حیوانی بر اساس
تعاريف استاندارد
گزارش فوری موارد مشكوك به سطوح
باالتر
بررسی اطرافیان و محیط زندگی افراد
مشكوك و تكمیل فرمهای عملیاتی
مربوطه
نظارت و ارزشیابی عملیات مراقبتی
آموزش به كاركنان بهداشتی درمانی و
جمعیت تحت پوشش و نظارت بر
آموزشهای ارائه شده توسط سطوح
پايین تر
مشاركت و همكاری در برنامه های
عملیاتی مرتبط
ارجاع بیماران مشكوك به سطوح باالتر
(بیمارستان) جهت بررسی تكمیلی
تجزيه و تحلیل آمار و اطالعات مرتبط

پروتكل
راهنمای مراقبت
بیماری آنفلوانز و
راهنمای جامع نظام
مراقبت بیمار ی های
واگیر ا

برنامه

پزشك

دستيار پزشك
-2
-2

زنجيره سرما

-2
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-5
-25
-22
-22
-23
-24
-25

كنترل يخچال نگهداری واكسن و ثبت دمای آن دوبار در روز (صبح و عصر)
قرار دادن صحیح واكسنها در يخچال نگهداری واكسن
نگهداری واكسن در درجه حرارت مطلوب
برفك زدايی بموقع يخچال واكسن
استفاده مطلوب از كلد باكس و واكسن كارير
استفاده مطلوب از آيس بگ
استفاده صحیح از شاخص ويال واكسن )(VVM
استفاده از شاخصهای يخ زدگی در يخچال نگهداری واكسن
استفاده صحیح از دماسنج ها
آماده سازی كلدباكسها و واكسن كاريرها برای نگهداری و حمل و نقل واكسن
فريز كردن صحیح آيس بگها
تنظیم درجه حرارت يخچال نگهداری واكسن
كنترل و تنظیم درجه حرارت در كلد باكسها و واكسن كاريرها
نگهداری صحیح تجهیزات زنجیره سرما (يخچال ،كلد باكسن ،واكسن كارير)
استفاده از Shake Test

-3
-4
-5
-6
-7
-1
-5
-25
-22

-22
-23

نظارت بر نحوه ثبت دمای يخچال
نگهداری واكسن
نظارت و بررسی وضعیت قراردادن
واكسنها در يخچال
نظارت بر نحوه برفك زدايی يخچال
نگهداری واكسن
نظارت بر نحوه استفاده بهورز از
كلدباكس و واكسن كارير
نظارت بر نحوه استفاده بهورز از آيس بگ
نظارت بر نحوه استفاده بهورز از شاخص
ويال واكسن )(VVM
نظارت بر نحوه استفاده بهورز از
شاخصهای يخ زدگی
نظارت بر استفاده بهورز از دماسنج ها
نظارت بر نحوه آماده سازی كلدباكسها و
واكسن كارير ها توسط بهورز
نظارت بر نحوه فريز كردن آيس بگها
توسط بهورز
نظارت بر نحوه تنظیم درجه حرارت
يخچال ،كلدباكس و واكسن كارير توسط
بهورز
نظارت بر استفاده بهورز از Shake test
نظارت بر نگهداری تجهیزات زنجیره
سرما توسط بهورز

پروتكل
كتاب زنجیره سرما
و
راهنمای جامع
نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

برنامه

ديفتري

برنامه

سياه سرفه

دستيار پزشك

-1واكسیناسیون كودكان و گروههای هدف واكسیناسیون
-4شناسايی موارد مظنون با عالئم بالینی و ارجاع آنها
-3گزارش فوری به مركز بهداشت
 -4آموزش افراد تحت پوشش در مورد بیماری ديفتری و راههای پیشگیری آن

دستيار پزشك
-1واكسیناسیون كودكان و گروههای هدف واكسیناسیون
-4شناسايی موارد مظنون با عالئم بالینی و ارجاع آنها به سطح باال
-3پیگیری موارد تماس اطرافیان بیمار
-2ارجاع موارد تماس بیمار به پزشك
 --5آموزش افراد تحت پوشش در مورد بیماری سیاه سرفه و راههای پیشگیری آن

پزشك
-1بیماريابی و بررسی افراد مظنون
-4درخواست آزمايشات حلق برای بیمار و اطرافیان
-3پیگیری جهت دريافت نتايج آزمايشات و شروع
درمان
-2ارجاع افراد خانواده بیمار جهت واكسیناسیون
-5تكمیل سابقه واكسن بیمار
-6آموزش پرسنل بهداشتی درمانی تحت پوشش
 -7ارسال آمار و اطالعات موارد شناسايی شده به
مركز بهداشت شهرستان در پايان ماه

پروتكل
راهنمای كشوری
ديفتری و
راهنمای جامع
نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

پزشك

پروتكل

-1بیماريابی و بررسی افراد مظنون
-4درخواست آزمايشات حلق برای بیمار و اطرافیان و
دريافت نتايج آزمايشگاه
-3ارجاع افراد خانواده بیمار جهت واكسیناسیون
-2تكمیل سابقه واكسن بیمار
-5آموزش پرسنل بهداشتی درمانی تحت پوشش
-6ارسال آمار و اطالعات موارد شناسايی شده به
مركز بهداشت شهرستان در پايان ماه

راهنمای كشوری
سیاه سرفه و
راهنمای جامع
نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

برنامه

پزشك

دستيار پزشك
 -2شناسايی موارد مشكوك به وبا

 -2نظارت بر تهیه نمونه مدفوع از موارد مشكوك به وبا
 شناسايی و ثبت تمام موارد مبتال به اسهال حاد و اسهال خونی درفرم ثبت روزانه اسهال
 -2نمونه برداری مدفوع از موارد مشكوك
 -3ثبت مشخصات بیماران بر روی نمونه های تهیه شده
 -4تكمیل فرم ارسال نمونه ها به آزمايشگاه ( فرم شماره ) 3
 -5نگهداری نمونه ها در شرايط مناسب
-6

جمع آوری وارسال نمونه ها

 -7درخواست مواد و ملزومات مورد نیاز نمونه برداری

برنامه كشوري
پيشگيري و كنترل
بيماري وبا

 -3نظارت بر ثبت مشخصات بیماران بر روی نمونه های تهیه شده
 -4نظارت بر تكمیل فرم ارسال نمونه ها به آزمايشگاه
 -5نظارت بر نگهداری نمونه ها در شرايط مناسب
 -6نظارت بر جمع آوری و ارسال نمونه ها به آزمايشگاه و پیگیری جواب آنها
 -7درخواست و تامین مواد و ملزومات مورد نیاز نمونه برداری
 -1نظارت بر توزيع مواد و ملزومات نمونه برداری در خانه های بهداشت
 -5ثبت بیماريهای اسهالی و موارد مشكوك به وبا در دفتر ثبت روزانه موارد بیماری ها

 -1ثبت موارد مشكوك در دفتر ثبت روزانه موارد بیماری ها

-25نظارت بر ثبت تعداد ،تاريخ تهیه و تاريخ ارسال نمونه ها در يك برگ يا دفتر

 -5ثبت تعداد ،تاريخ تهیه و تاريخ ارسال نمونه ها در يك برگ يا دفتر

 -22ثبت موارد بیماری اسهال حاد آبكی در فرم پايش مربوطه

 -25مقايسه تعداد موارد هفتگی بیماری اسهالی با تعداد آن در هفته ها
و ماههای قبل به منظور كشف طغیانهای بیماری اسهالی(وبا)
 -22گزارش فوری افزايش ناگهانی موارد اسهال حاد آبكی
 -22گزارش ماهیانه موارد اسهال حاد آبكی
 -23گزارش فوری هر مورد مشكوك
 -24آموزش جمعیت تحت پوشش
 -25همكاری با پزشك و بیماريابی فعال وبا

 -22مقايسه تعداد موارد هفتگی بیماری اسهالی با تعداد آن در هفته ها -ماههای قبل به منظور
كشف طغیانهای بیماری اسهالی(وبا)
 -23گزارش فوری افزايش ناگهانی موارد اسهال حاد آبكی به مركز بهداشت شهرستان
 -24گزارش ماهیانه موارد اسهال حاد آبكی به مركز بهداشت شهرستان
 -25گزارش فوری موارد مشكوك وبا به مركز بهداشت شهرستان
 -26برنامه ريزی آموزشی بهورزان و پرسنل زير مجموعه
 -27آموزش جمعیت تحت پوشش
 -21نظارت بر فعالیت های بهداشت محیط
 -25پايش و نظارت برنامه
 -25درمان دارويی و مايع درمانی موارد مثبت وبا و بیماريهای اسهالی حاد مظابق دستوراعمل
سالینه درمان بیمران مبتال به وبا -22جلب مشاركت مردم و شورای اسالمی

پروتكل
راهنمای فنی
كشف وكنترل همه
گیری های وبا و
راهنمای جامع
نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

دستيار پزشك

برنامه

پزشك
 -1بیماريابی غیر فعال موارد مشكوك در بین افراد

 -1شناسايی افراد مشكوك به تیفويید در بین مراجعین(بیماريابی غیر فعال)
 -2ارجاع موارد شناسايی شده
 -3ثبت موارد ارجاع داده شده در دفتر ثبت بیماران
برنامه كشوري
پيشگيري و كنترل
بيماري تيفوئيد

 -4پیگیری موارد ارجاع داده شده
 -5اجرای دستورات پزشك
 -6آموزش بیمار و خانواده او
 -7آموزش جمعیت تحت پوشش
 -8همكاری با پزشك در كنترل طغیانهای بوجود آمده
 -9گزارش فوری افزايش ناگهانی موارد بیماری
 -11گزارش موارد مشكوك شناسايی شده

مراجعه كننده به مركز بهداشتی و درمانی
 -2ارجاع موارد مشكوك به آزمايشگاه جهت
تشخیص قطعی
 -3ثبت موارد شناسايی شده در دفتر ثبت روزانه
موارد بیماری
 -4درمان موارد شناسايی شده بر اساس پروتكل
كشوری
 -5تكمیل فرمهای بررسی وانفرادی بیماری با
همكاری كاردان مركز
 -6ارسال فرمهای تكمیل شده به مركز بهداشت
شهرستان
 -7گزارش ماهیانه به مركز بهداشت شهرستان
 -1برنامه ريزی آموزش بهورزان
 -5برنامه ريزی آموزش جمعیت تحت پوشش
 -25درخواست داروهای مورد نیاز
 -22شناسايی طغیان های احتمالی
 -22گزارش فوری افزايش ناگهانی موارد مشكوك به
تیفوئید به مركز بهداشت شهرستان
 -23انجام اقدامات كنترلی در هنگام بروز طغیان
 -24نظارت بر فعالیت های بهداشت محیط

پروتكل
راهنمای كشوری
تیفوئید و
راهنمای جامع
نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

برنامه

پزشك

دستيار پزشك

-1شناسايی موارد مشكوك به اسهال خونی
 -2نظارت بر تهیه نمونه برداری مدفوع از موارد
مشكوك
 -1شناسايی موارد مشكوك به اسهال خونی
 -2نمونه برداری مدفوع از موارد مشكوك
 -3ثبت مشخصات بیماران بر روی نمونه های تهیه شده

آزمايشگاه

 -5نگهداری نمونه ها در شرايط مناسب

پيشگيري و كنترل
بيماري اسهال خوني

های تهیه شده
 -4نظارت بر تكمیل فرم ارسال نمونه ها به

 -4تكمیل فرم ارسال نمونه ها به آزمايشگاه

برنامه كشوري

 -3نظارت بر ثبت مشخصات بیماران بر روی نمونه

 -5نظارت بر نگهداری نمونه ها در شرايط مناسب
 -6نظارت بر جمع آوری و ارسال نمونه ها به
آزمايشگاه و پیگیری جواب آنها

 -6جمع آوری و ارسال نمونه ها به آزمايشگاه و پیگیری جواب آنها

 -7درخواست و تامین و توزيع مواد و ملزومات مورد

 -7درخواست مواد و ملزومات مورد نیاز نمونه برداری ها

نیاز

 -1ثبت موارد مشكوك در دفتر ثبت روزانه موارد بیماری ها
 -5ثبت تعداد ،تاريخ تهیه و تاريخ ارسال نمونه ها در يك برگ يا دفتر

 -1ثبت موارد مشكوك در دفتر ثبت روزانه موارد
بیماری ها
 -5نظارت بر ثبت تعداد ،تاريخ تهیه و تاريخ ارسال

 -25ثبت موارد بیماری اسهال خونی در فرم پايش مربوطه

نمونه ها 25

 -22مقايسه تعداد موارد هفتگی اسهال خونی با تعداد آن در هفته ها و ماههای قبل به منظور كشف

 -25ثبت موارد بیماری اسهال خونی در فرم پايش

طغیانهای بیماری اسهال خونی
-22گزارش فوری افزايش ناگهانی موارد بیماری

مربوطه
 -22مقايسه تعداد موارد هفتگی اسهال خونی با
تعداد آن در هفته ها و ماههای قبل به منظور كشف

 -23گزارش ماهیانه موارد مشكوك به اسهال خونی

طغیانهای بیماری اسهال خونی

 -24آموزش جمعیت تحت پوشش

 -22گزارش فوری افزايش ناگهانی موارد مشكوك به

 -25همكاری با پزشك در بیماريابی فعال

اسهال خونی به مركز بهداشت شهرستان
 -23گزارش ماهیانه موارد مشكوك به اسهال خونی
 -24برنامه ريزی آموزش جمعیت تحت پوشش
 -25برنامه ريزی آموزش بهورزان و پرسنل زير
مجموعه
 -26برنامه ريزی بیماريابی فعال در مواقع احتمالی

پروتكل
راهنمای مهار همه
گیريهای
شیگالديسانتری
تیپ  2و
راهنمای جامع
نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

برنامه

پزشك

دستيار پزشك
بروز طغیان

 -27نظارت بر فعالیت های بهداشت محیط
 -21جلب همكاری مردم و شورای اسالمی
 -25درمان كامل موارد مشكوك و موارد
قطعی بیماری

پروتكل

برنامه

پزشك

دستيار پزشك

 -1شناسايی موارد مشكوك به بوتولیسم (ناشی از غذا)
 -1شناسايی موارد مشكوك به بوتولیسم ناشی از غذا

 -2گزارش فوری موارد مشكوك بیماری به مركز بهداشت شهرستان

 -2گزارش فوری موارد مشكوك به سطح باالتر

 -3ارجاع فوری موارد مشكوك به بیمارستان شهرستان

 -3ارجاع فوری موارد مشكوك به سطح باالتر

 -4پیگیری موارد ارجاع شده به بیمارستان شهرستان

 -4پیگیری موارد ارجاع شده فوری

 -5همكاری با مركز بهداشت شهرستان در تكمیل فرم بررسی انفرادی موارد مشكوك بیماری

 -5تكمیل فرم بررسی انفرادی موارد مشكوك بیماری

 -6همكاری با مركزبهداشت شهرستان در شناسايی و بررسی طغیان بیماری بوتولیسم ناشی از

 -6شناسايی و بررسی طغیان بیماری بوتولیسم ناشی از غذا

غذا

 -7تهیه نمونه های مدفوع ،سرم و مواد غذايی از موارد مشكوك

 -7نظارت بر تهیه نمونه های مدفوع ،سرم و مواد غذايی از موارد مشكوك

پيشگيري و كنترل

 -1ثبت مشخصات بیماران بر روی نمونه های ثبت شده

 -1نظا رت بر ثبت مشخصات بیماران بر روی نمونه های ثبت شده

بيماري مشكوك به

 -5همكاری در تكمیل فرم ارسال نمونه ها به آزمايشگاه

-5نظارت بر تكمیل فرم ارسال نمونه ها به آزمايشگاه

بوتوليسم (بويژه

 -25جمع آوری و ارسال نمونه ها به آزمايشگاه و پیگیری جواب

-25نظارت بر نگهداری نمونه ها در شرايط مناسب

بوتوليسم ناشي از

آنها

-22نظارت بر جمع آوری و ارسال نمونه ها به آزمايشگاه و پیگیری جواب آنها

 -22درخواست مواد و ملزومات مورد نیاز نمونه برداری

 -22درخواست و تامین مواد و ملزومات مورد نیاز نمونه برداری

 -22ثبت موارد مشكوك بیماری در دفتر ثبت روزانه موارد

 -23نظارت بر توزيع مواد و ملزومات نمونه برداری

بیماريها

 -24ثبت موارد مشكوك بیماری در دفتر ثبت روزانه موارد بیماريها

 -23ثبت تعداد ،تاريخ تهیه و ارسال فوری نمونه ها

-25نظارت بر ثبت تعداد ،تاريخ تهیه و ارسال فوری نمونه ها به مركز بهداشت شهرستان

 -24آموزش جمعیت تحت پوشش در خصوص بهداشت مواد

 -26برنامه ريزی آموزش بهورزان و پرسنل زير مجموعه

غذايی

 -27آموزش جمعیت تحت پوشش

 -26جلب مشاركت مردم در منطقه تحت پوشش

 -21نظارت بر فعالیتهای بهداشت محیط

برنامه كشوري

غذا)

 -25جلب مشاركت مردم و شورای اسالمی

پروتكل
راهنمای كشوری
بوتولیسم و
راهنمای جامع
نظام مراقبت بیمار
ی های واگیر

اورژانس هاي پزشكي
 خدمات اورژانس در بيماران قلبي
 خدمات اورژانس در بيماران تنفسي
 خدمات اورژانس در بيماران ترومايي

خدمات اورژانس در بيماران قلبي

پروتكل

خدمات دستيار پزشك

حمله قلبی كتاب

درد قفسه سينه:
درد و ناراحتی فشارنده قفسه سینه با يا بدون تنگی نفس و اضطراب با انتشار به گردن،
فك ،دندانها ،بازوها و شانه ها

راهنمای سريع
اورژانس

پروتكل

خدمات پزشك

كتاب حمايتهای حیاتی

درد قفسه سينه:
درد و ناراحتی فشارنده قفسه سینه با يا بدون تنگی نفس و اضطراب با انتشار به گردن،
فك ،دندانها ،بازوها و شانه ها

در مورد زمان شروع درد ،كیفیت درد ،عوامل بهبود دهنده و تسكین دهنده درد ،انتشار

در مورد زمان شروع درد ،كیفیت درد ،عوامل بهبود دهنده و تسكین دهنده درد ،انتشار

آن ،شدت درد و مدت زمانی كه درد طول كشیده است سؤال شود.

آن ،شدت درد و مدت زمانی كه درد طول كشیده است سؤال شود.
كتاب حمايتهای

تپش قلب:

حیاتی پايه ،میانی و

عبارتست از آگاهی فرد از ضربان قلب خود (احساس كوبش يا لرزش در ضربان قلب)

پیشرفته ص 26

فشار خون باال:

كتاب حمايتهای

پايه ،میانی و پیشرفته
ص 251

حمايتهای حیاتی پايه،

تپش قلب:
عبارتست از آگاهی فرد از ضربان قلب حود (احساس كوبش يا لرزش در ضربان قلب)

میانی و پیشرفته ص
،257 ،256 ،255
،265 ،263 ،262
-267

به صورت فشار خون باالتر از 245/55میلی متر جیوه تعريف می شود .فشار خون باال
دارای طبقه بندی به شرح ذيل است:
دسته

حیاتی پايه ،میانی و
پیشرفت ص  32ه

كتاب حمايتهای حیاتی

فشار خون باال:
به صورت فشار خون باالتر از 245/55میلی متر جیوه تعريف می شود .فشار خون باال
دارای طبقه بندی به شرح ذيل است:
دسته

فشار خون

فشار خون

فشار خون

فشار خون

دياستولیك

سیستولیك

دياستولیك

سیستولیك

mmHg

mmHg

mmHg

mmHg

بهینه

>225

>15

بهینه

>225

>15

طبیعی

>235

>15

طبیعی

>235

>15

طبیعی باال

235-235

15-15

طبیعی باال

235-235

15-15

پايه ،میانی و پیشرفته
ص 212

فشار
خون
باال

خفیف

245-255

55-55

متوسط

265-275

255-255

شديد

215

225

شديد

هیپرتانسیون ايزوله

245

>55

هیپرتانسیون ايزوله

سیستولیك
بر اساس حداقل دو نوبت اندازه گیری جداگانه

فشار
خون
باال

خفیف

245-255

55-55

متوسط

265-275

255-255

215

225

245

>55

سیستولیك
بر اساس حداقل دو نوبت اندازه گیری جداگانه

خدمات اورژانس در بيماران تنفسي
خدمات دستيار پزشك

پروتكل

خدمات پزشك

پروتكل

تنگي نفس:

مشكالت تنفسی-

تنگي نفس:

كتاب حمايتهای حیاتی

عبارتست از آگاهی ناخوشايند و غیر طبیعی از عمل تنفس
جسم خارجي -بزرگساالن

كتاب راهنمای سريع
اورژانس
خفگی با جسم

پايه ،میانی و پیشرفته

عبارتست از آگاهی ناخوشايند و غیر طبیعی از عمل تنفس

ص 251

جسم خارجي -بزرگساالن

كتاب حمايتهای حیاتی

خارجی -كتاب

پايه ،میانی و پیشرفته

راهنمای سريع

ص 222

اورژانس
جسم خارجي -كودكان

خفگی با جسم

جسم خارجي -كودكان

خارجی -كتاب
راهنمای سريع
اورژانس

خدمات اورژانس در بيماران ترومايي
خدمات دستيار پزشك

پروتكل

خدمات پزشك

پروتكل

خونريزي:

خونريزی -كتاب

تروما:

كتاب حمايتهای حیاتی

راهنمای سريع
اورژانس
سوختگيها

سوختگیها -كتاب
راهنمای سريع

ضربه به لگن ،شكم ،چند ارگان ،قفسه سینه ،صدمات بافت نرم ،آسیبهای اسكلتی-
عضالنی ،سوختگیها ،صدمات ستون فقرات ،ايست قلبی -تنفسی در اثر ضربه ،قطع
شدگی اندام به دلیل ضربه

پايه ،میانی و پیشرفته
ص 255-251

خدمات دستيار پزشك

پروتكل

خدمات پزشك

پروتكل

اورژانس

شكستگيها

شكستگیها -كتاب
راهنمای سريع
اورژانس

صدمات سر

صدمات سر -كتاب

صدمات سر

كتاب حمايتهای حیاتی

راهنمای سريع

پايه ،میانی و پیشرفته

اورژانس

ص 252

