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100000سالمتاجراي آزمایشی طرح سنجش":طرح پیشنهادي سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوراجراي در خصوص 
: به استحضار می رسدموارد ذیل ")پایگاه32(در مراکز استان ها مستقرکودك پیش دبستانی 

اجراي طرح بامطابق ،پایلوتدر خصوص روند اجراي قبل از شروع طرح انجام هماهنگی هاي الزم برون بخشی و درون بخشی -1
به ) دو برگه کپی دار(سال 18تا 6فرم هاي غربالگري گروه سنی ارایهسال هاي گذشته و در سنجش سالمت نوآموران بدو وود به دبستان

ثبتچگونگی هماهنگی برون بخشی جهت انجام و،)فرم آموزش و پرورش استثنایی(کودكجهت الصاق به کارت سالمت پایگاه ها 
، پایش رشد، دهان و دندان(و مراقبین سالمت ..)بینایی سنجی و شنوایی سنجی و(اطالعات حاصل از معاینات آموزش و پرورش استثنایی

م سازمان آموزش و پرورش هماهنگی بعمل آمده با ریاست محترپیرو. (سال18تا 6در فرم غربالگري سالمت گروه سنی ....) و پدیکلوز
)استثنایی و مدیر کل محترم دفتر سالمت و تندرستی آموزش و پرورش

.پایگاه مستقر در مراکز استان ها32در 30/11/1393لغایت 1/9/1393اجراي طرح فوق الذکر از تاریخ -2
مطابق طرح سنجش سالمت نوآموران بدو انجام معاینات غربالگري در پایگاه سنجش توسط مراقبین سالمت و ارجاعات و پیگیري ها -3

در سال هاي گذشتهوود به دبستان
سال بر اساس اطالعات مندرج در کارت سالمت کودك و کنترل اطالعات و ارجاع به پزشک 6-18سالمتتکمیل فرم غربالگري-4

جهت انجام بررسی ها و معاینات پزشکی
در فرم معایناتثبت و ورود نتایج حاصل از تکمیل، م معاینات پزشکی و حضور و استقرار یک نفر پزشک در هر پایگاه جهت انجا-5

سال6- 18سالمتغربالگري
سال در پایگاه هاي سنجش 18تا 6پزشکی بر اساس بسته هاي خدمت گروه سنی معاینات انجام معاینات غربالگري، واکسیناسیون و - 6

).فرم دو برگی کپی دار(سال 18تا 6سالمت گروه سنی و ثبت اطالعات در فرم غربالگري ،مستقر شده در این طرح
برگه گزارش نهایی نتایج معاینات پزشک تحویلبه کارت سالمت دانش آموز و) نسخه اول کاربنی(فرم غربالگري الصاقتکمیل و -7

والدین کودكآموزش و توصیه هاي الزم به ارایه عمومی و 
پس از انجام کامل معاینات غربالگري و (جدا شده) نسخه دوم کاربنی(رین فرم غربالگري یبرگه زجمع آوري و کنترل مجدد فرم -8

جهت ورود اطالعات به همکاران دانشگاه علوم پزشکینسخه دوم فرم غربالگريتحویل پایگاه سنجش جهت انجام هماهنگی با .)پزشکی
.در پرونده الکترونیک،ان معاینه شدهدکتمامی کوسالمت 

در نرم بهداشتیپرسنلتوسط سال 18تا 6بر اساس فرم هاي غربالگري سالمت گروه سنی جمع آوري شده، اطالعات سالمت ثبت -9
به دفتر وزارتی و ارسال افزار پرونده الکترونیک

:خالصه روند اجراي طرح به شرح ذیل می باشد
دریافت معرفی نامه عکس دار از مرکز پیش دبستانی-1
با کودکان انجام واکسیناسیون براي این (.تکمیل کارت واکسیناسیونانجام واکسیناسیون و مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی جهت -2

)ها هماهنگ گردیده و بالمانع استمرکز مدیریت بیماري
که به یک دیگر گه کپی داردو برسال18تا 6و فرم غربالگري سالمت گروه سنی مراجعه به پایگاه سنجش و دریافت کارت سالمت -3

و در صورت عدم تکمیل (ممهور شدن کارت واکسیناسیون به مهر پایگاهدر صورت کامل بودن واکسیناسیون، .اندالصاق شده 
)جهت تکمیلن، ارجاع به مرکز بهداشتی درمانییناسیوواکس

مراقبت سالمت، بینایی سنجی و شنوایی سنجی و آمادگی و معاینات پزشکی، پایش رشد، دهان و دندان، ، انجام ارزیابی هاي غربالگري-4
ي فوق الذکرو تکمیل فرم هاتحصیلی در پایگاه سنجش

پیگیرينیازمنددر موارد والدینآموزش و توصیه هاي الزم به برگه گزارش نهایی نتایج معاینات پزشک عمومی و ارایه-5
پیگیريانجام جهت امکان ارجاع داده شده انثبت مشخصات کودک- 6
پیش دبستانیبه مسئولین مراجعه مجدد به مرکز پیش دبستانی محل ثبت نام و ارایه کارت سالمت و فرم غربالگري -7


