جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت

دستور العمل اجرایی
بیماریابی ،پیشگیری و درمان بیماری سـل با مشاركت
داوطلبان سالمت
(براساس كتاب آشنايي با سل از مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت محالت)
ويرايش دوم  -اصالح فرم های گزارش دهي
مركز مديريت بیماريهای واگیر ( اداره كنترل سل و جذام)  /مركز مديريت شبکه (واحد مشاركت های مردمي)

1

2

تهیه و تدوین:
دکتر مهشید ناصحی  :رئیس اداره کنترل سل و جذام
دکتر سعید شرفی  :کارشناس ارشد اداره کنترل سل
میترا توحیدی  :کارشناس ارشد واحد مشارکت های مردمی
مریم فراهانی  :کارشناس اداره کنترل سل
سهیال طالقانی

زیر نظر :
دکتر محمد مهدی گویا  :رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
دکتر ناصر کالنتری  :رئیس مرکز مدیریت شبکه

3

دستور العمل اجرایی
بیماریابی ،پیشگیری و درمان بیماری سـل با مشاركت داوطلبان سالمت
(براساس كتاب آشنايي با سل از مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت محالت)
نام مرکز /اداره:
مركز مديريت بیماريهای واگیر (اداره كنترل سل و جذام) و
مركز مديريت شبکه (واحد مشاركت های مردمی)
مقدمه و بیان مسئله :يكی از مهمترين راهكارهای مبارزه و كنترل بيماری سل اطالع رسانی و آموزش عموم
مردم در زمينه عالئم ،راههای انتقال ،اقدامات پيشگيری از بيماری و تشخيص و درمان به موقع و صحيح بيماران
می باشد  .براساس نتايج تحقيقات ،آموزش چهره به چهره و آموزش در بين گروه های همسان ،موثرترين روش
برای اطالع رسانی مطالب به داشتی به عموم جامعه بوده و برگزاری جلسات متعدد و كم جمعيت كه افراد در
حين جلسات به بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات پرداخته و در ضمن مباحث ،نكات آموزشی به آن ها ارائه
شود اثر بخش تر می باشد؛ لذا در اين راستا توقع می رود كه معاون محترم بهداشتی با همكاری كارشناسان
ذيربط از طريق تشكيل جلسات و كارگاه های آموزشی ،گرد آوری اطالعات و تهيه پسخوراند های الزم جهت
ارزيابی برنامه ،به اين مهم نائل آيند.

4

تعریف واژه :
داوطلبان سالمت محالت  :اشخاصی هستند كه جزء خانوارهای تحت پوشش هر مركز/پايگاه/خانه بهداشت
ارائه دهنده خدمت می باشند وب صورت داوطلبانه درجهت ارتقای سالمت خود ،خانواده و محله خود با نظام
سالمت همكاری می كنند.
داوطلبان متخصص  :اشخاصی هستند كه از سازمان ها ،نهادها وارگان های موثر در توسعه (نهضت سواد آموزی،
كميته امداد امام خمينی ،شهرداری ،جهاد كشاورزی ،تربيت بدنی ،آتش نشانی و )...بصورت داوطلبانه و
سازماندهی شده در راستای توانمند سازی جامعه برای زندگی سالم و مولد با نظام سالمت همكاری می كنند.

جدول زمان بندی طرح مداخله ای بیماریابی ،پیشگیری و درمان بیماری سـل با مشارکت داوطلبان سالمت

رديف

نوع فعاليت

هدف

تشكيل جلسه با
1

معاون محترم بهداشتی

توجيه و جلب حمايت از برنامه

مسئول اجرا

زمان اجرا

هماهنگ كننده سل دانشگاه با
همكاری كارشناس دانشگاهی برنامه
مشاركتهای مردمی

نيمه اول بهمن
ماه 39

كارشناس دانشگاهی برنامه
2

برگزاری كارگاه آموزشی يك روزه

تربيت مربی از كارشناسان رده
شهرستانی داوطلبان سالمت

برگزاری كارگاه آموزشی يك روزه

تربيت مربی در بين داوطلبان
متخصص استانی

مشاركتهای مردمی با همكاری
هماهنگ كننده سل دانشگاه

نيمه اول بهمن
ماه 39

كارشناس دانشگاهی برنامه
9

4

5

برگزاری كارگاه آموزشی يك روزه

هماهنگ كننده سل دانشگاه

توجيه و جلب حمايت از برنامه

هماهنگ كننده سل شهرستان با
همكاری كارشناس شهرستانی برنامه
مشاركتهای مردمی

نيمه دوم بهمن
ماه 39

افزايش آگاهی و حساس سازی
مربيان داوطلبان سالمت به اين
بيماری

كارشناس شهرستانی برنامه
مشاركتهای مردمی با همكاری
هماهنگ كننده سل شهرستان

نيمه دوم بهمن
ماه 39

تشكيل جلسه با رئيس مركز بهداشت
شهرستان

مشاركتهای مردمی با همكاری

نيمه اول بهمن
ماه 39

5

6

7

برگزاری كارگاه آموزشی يك روزه

پيگيری برگزاری جلسات آموزشی در

ارزيابی و جمع آوری شاخص

سطح دانشگاه

های مداخله

پيگيری برگزاری جلسات آموزشی در
8

افزايش دانش و حساس سازی
داوطلبان متخصص در سطح
شهرستان در زمينه بيماری سل

سطح شهرستان

ارزيابی و جمع آوری شاخص
های مداخله

كارشناس شهرستانی برنامه
مشاركتهای مردمی با همكاری
هماهنگ كننده سل شهرستان

نيمه دوم بهمن
ماه 39

كارشناس دانشگاهی برنامه
مشاركتهای مردمی با همكاری
هماهنگ كننده سل دانشگاه

بهمن  39لغايت
اسفند 34

كارشناس شهرستانی برنامه
مشاركتهای مردمی با همكاری
هماهنگ كننده سل شهرستان

بهمن  39لغايت
اسفند 34

برگزاری جلسات آموزشی به صورت
3

مستقيم در مراكز و پايگاه های
بهداشتی درمانی
پايش و ارزشيابی اجرای برنامه به

11

صورت آبشاری

افزايش دانش و آگاهی عامه
مردم و داوطلبان سالمت محالت

ارزشيابی مداخله

تهيه گزارشات اجرايی برنامه در مراكز و
11

12

اجرايی برنامه

بهمن  39لغايت
اسفند 34

ارزشيابی برنامه

پايگاه ها و كارشناس شهرستانی
برنامه مشاركتهای مردمی

ارسال به سطح باالتر
بررسی ،جمع بندی و ارسال گزارشات

هماهنگ كننده سل دانشگاه با
همكاری كارشناسان برنامه
مشاركتهای مردمی در سطوح
دانشگاه و شهرستان
مربيان داوطلبان سالمت در مراكز و

پايگاه های ارائه دهنده خدمت و سطح
شهرستان (مطابق دستورالعمل) و

مربيان داوطلبان سالمت

بهمن  39لغايت
اسفند 34

تهيه و گزارش نتايج به صورت
فصلی به مركز مديريت
بيماريهای واگير و مركز توسعه
شبكه

6

بهمن  39لغايت
اسفند 34

كارشناس دانشگاهی برنامه
مشاركتهای مردمی با همكاری
هماهنگ كننده سل دانشگاه

بهمن  39لغايت
اسفند 34

فرم شماره :1

فرم شماره :1
فرم گزارش ماهیانه بیماریابی سل توسط داوطلبان سالمت
ماه :
رديف

فرم گزارش ماهیانه بیماریابی سل توسط داوطلبان سالمت
ماه :

سال:

نام و نام خانوادگی

شماره پرونده

تلفن ثابت /

بيمار مشكوک

خانوار

همراه

تاريخ معرفی به
رديف

خانه بهداشت /
پايگاه  /مركز

1

1

2

2

9

9

تعداد افراد آموزش ديده توسط داوطلب سالمت در زمينه بيماری سل:

نام و نام خانوادگی

شماره پرونده

تلفن ثابت /

بيمار مشكوک

خانوار

همراه

خانه بهداشت /
پايگاه  /مركز

تعداد افراد آموزش ديده توسط داوطلب سالمت در زمينه بيماری سل:

تعداد جلسات برگزار شده توسط داوطلب سالمت در زمينه بيماری سل:

تعداد جلسات برگزار شده توسط داوطلب سالمت در زمينه بيماری سل:

نام  ،نام خانوادگی و امضاء داوطلب :

تاريخ:

نام  ،نام خانوادگی و امضاء داوطلب :

فرم شماره :1

تاريخ:

فرم شماره :1
فرم گزارش ماهیانه بیماریابی سل توسط داوطلبان سالمت
ماه :

رديف

سال:
تاريخ معرفی به

فرم گزارش ماهیانه بیماریابی سل توسط داوطلبان سالمت
ماه :

سال:

نام و نام خانوادگی

شماره پرونده

تلفن ثابت /

بيمار مشكوک

خانوار

همراه

تاريخ معرفی به
رديف

خانه بهداشت /
پايگاه  /مركز

1

1

2

2

9

9

سال:

نام و نام خانوادگی

شماره پرونده

تلفن ثابت /

بيمار مشكوک

خانوار

همراه

تعداد افراد آموزش ديده توسط داوطلب سالمت در زمينه بيماری سل:

تعداد افراد آموزش ديده توسط داوطلب سالمت در زمينه بيماری سل:

تعداد جلسات برگزار شده توسط داوطلب سالمت در زمينه بيماری سل:

تعداد جلسات برگزار شده توسط داوطلب سالمت در زمينه بيماری سل:

نام  ،نام خانوادگی و امضاء داوطلب :

نام  ،نام خانوادگی و امضاء داوطلب :

تاريخ:

7

تاريخ معرفی به
خانه بهداشت /
پايگاه  /مركز

تاريخ:

دستور العمل تکمیل فرم شماره :1

اين فرم به منظور جمع آوری داده های افرادی كه توسط داوطلبان سالمت به عنوان موارد مشكوک
به سل شناسايی و معرفی می شوند ،مورد استفاده قرار می گيرد .ضروری است كه داوطلب سالمت
اين فرم را به صورت ماهيانه تكميل و به مسئول داوطلبان سالمت در پايگاه بهداشتی و يا به
بهورز در خانه بهداشت تحويل نمايد( .الزم به ذكر است كه اين فرم ها بايد به مدت يكسال در
پرونده كاری هر داوطلب سالمت نگهداری شوند).

8

9

فرم شماره  2الف  :سطح خانه بهداشت  /پایگاه بهداشتی (ضمیمه – غیر ضمیمه)

2
تعداد جلسات
برگزار شده

نام و

نام خانوادگي

7
تعداد بیماراني
كه با نظارت
داوطلب تحت
درمان قرار
دارند

6
تعداد موارد
قطعي مبتال به
سل تشخیص
داده شده از بین
افراد مشکوک

سال:

فرم گزارش فصلی اقدامات آموزشی  ،بیماریابی و درمان سل با همکاری داوطلبان سالمت

سه ماهه:

5
تعداد افراد
آموزش ديده

داوطلب

آموزش
4
تعداد افراد
مشکوک به

توسط داوطلب توسط داوطلب سل معرفي

بیماريابي
3
تعداد افراد
مشکوک به
سل مراجعه

سالمت

در زمینه سل
شده

كرده

در زمینه سل

1

نام خانه بهداشت  /پايگاه بهداشتي (ضمیمه – غیر ضمیمه) :

رديف

جمع

تعداد كل جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت:

درمان
8
تعداد بیماراني كه
در اين سه ماهه،
درمان خود را تحت
نظارت داوطلبان ،با
موفقیت به پايان
رسانده اند

*تعداد داوطلبان سالمتي كه میزان افزايش آگاهي  ،نگرش و مهارت باالی  %53داشته اند:

تعداد داوطلباني كه كل كتاب آشنايي با سل (ويژه داوطلبان سالمت) را آموزش ديده اند:
نام  ،نام خانوادگي و امضاء مسئول پايگاه  /بهورز:



دستورالعمل تکمیل فرم شماره  2الف ( :سطح خانه بهداشت  /پایگاه بهداشتی ضمیمه و غیر ضمیمه)
 در قسمت باالی فرم نام خانه بهداشت يا پايگاه بهداشتي (ضمیمه يا غیر ضمیمه) و سه ماهه (اول ،دوم ،سوم و چهارم) وسال درج گردد.
 در ستون شماره  :1نام و نام خانوادگي داوطلبان سالمتي كه در زمینه برنامه كنترل سل مداخله و مشاركت داشته اند را ذكرنمائید.
 در ستون شماره  :2تعداد جلسات برگزار شده توسط داوطلب در زمینه بیماری سل نوشته مي شود. در ستون شماره  :5تعداد افرادی كه توسط داوطلب درجلسات آموزش فردی يا گروهي در زمینه بیماری سل آموزشديده اند  ،نوشته مي شود.
 در ستون شماره  :4تعداد افراد مشکوک به سل معرفي شده توسط داوطلب نوشته مي شود (از تجمیع اطالعات ثبت شدهدر فرم های شماره .)1
 در ستون شماره  :3تعداد افراد مشکوک به سل معرفي شده توسط داوطلب كه به خانه بهداشت و يا پايگاه بهداشتي مراجعهكرده اند نوشته مي شود.
 در ستون شماره  :6تعداد موارد قطعي مبتال به سل تشخیص داده شده (بر اساس تعريف مندرج در راهنمای كشوری برنامهكنترل سل) از بین افراد مشکوک معرفي شده توسط داوطلب نوشته مي شود.
 در ستون شماره  :7تعداد بیماران مبتال به سلي كه زير نظر داوطلب تحت درمان ضد سل قرار دارند نوشته مي شود. در ستون شماره  :8تعداد بیماران مسلولي كه در اين سه ماهه ،درمان خود را تحت نظارت داوطلبان ،با موفقیت به پايانرسانده اند (بر اساس تعريف راهنمای كشوری برنامه كنترل سل) نوشته مي شود.
 در رديف جمع جدول فوق ،در هر ستون حاصل جمع اعداد مندرج در همان ستون قید مي شود. در قسمت پايین فرم شماره  2الف  :جمع تعداد جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت و تعداد داوطلباني كه كل كتابآشنايي با سل را آموزش ديده اند نوشته مي شود و همچنین *تعداد داوطلبان سالمتي كه میزان افزايش آگاهي  ،نگرش و
مهارت باالی  %53داشته اند  ،ذكر مي شود .
* تبصره :تعداد داوطلبان سالمتي كه میزان افزايش آگاهي ونگرش باالی %53داشته اند :عالوه بر اينکه داوطلبان سالمت از طريق بخش
خودآزمايي(صفحه  53كتاب) میزان دانش ومهارت خود را درزمینه بیماری سل مورد ارزيابي قرار مي دهند  ،الزم است كه با انجام پیش آزمون و
پس آزمون درپايان آموزش كتاب  ،میزان ارتقای آگاهي  ،نگرش و مهارت داوطلبان سالمت در زمینه مباحث مطرح شده دركتاب مورد ارزيابي ودر قالب
فرم های آماری گزارش شوند.

الزم به ذكر است كه فرم شماره  2الف پس از تکمیل و امضای مسئول پايگاه  /بهورز ،به صورت فصلي به سطح مركز بهداشتي
درماني ارسال مي گردد.
01

11

غیر ضمیمه)

(ضمیمه ،

بهداشتي

پايگاه

بهداشت /

نام خانه

1

نام مركز بهداشتي درماني :

رديف

جمع

5

فرم شماره  2ب  ( :سطح مرکز بهداشتی درمانی )

تعداد كل
داوطلبان
آموزش ديده
در زمینه سل

4

3

6
تعداد كل تعداد كل

سه ماهه:
آموزش

تعداد كل
داوطلباني كه

جلسات

افراد

میزان افزايش برگزار شده آموزش
آگاهي،نگرش

توسط

و مهارت
باالی %53
داشته اند

ديده توسط

داوطلبان داوطلبان
در زمینه
سل

سال:

7

افراد

بیماريابي
8

افراد
مشکوک مشکوک

3

به سل
معرفي

سل
تشخیص
مراجعه داده شده
شده

مشکوک

كرده از بین افراد

به سل

مبتال به

تعداد كل تعداد كل موارد قطعي

تعداد كل

فرم گزارش فصلی اقدامات آموزشی  ،بیماریابی و درمان سل با همکاری داوطلبان سالمت

2

تعداد كل
داوطلبان
سالمت
(كل كتاب
سل)

در زمینه
سل

تعداد کل جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت در زمینه سل:
نام  ،نام خانوادگی و امضاء مربی داوطلبان سالمت مرکز بهداشتی درمانی:

11
تعداد كل

11

موفقیت به پايان

داوطلبان ،با

تحت نظارت

درمان خود را

اين سه ماهه،

بیماراني كه در

تعداد كل

درمان

بیماراني كه
با نظارت
داوطلبان
تحت
درمان قرار
دارند

رسانده اند

نام  ،نام خانوادگی و امضاء کاردان  /کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز:
نام  ،نام خانوادگی و امضاء مسئول مرکز بهداشتی درمانی:



دستور العمل تکمیل فرم شماره  2ب ( :سطح مرکز بهداشتی درمانی)

 در قسمت باالی فرم نام مركز بهداشتی درمانی ،سه ماهه (اول ،دوم ،سوم و چهارم) و سال درج گردد. در ستون شماره  :1نام خانه های بهداشت و يا پايگاه های تحت پوشش هر مركز نوشته می شود. در ستون شماره  :2تعداد داوطلبان سالمت آن خانه بهداشت و يا پايگاه بهداشتی كه در برنامه كنترل سلمداخله و مشاركت داشته اند نوشته می شود.
 در ستون شماره  :9تعداد داوطلبانی كه كل كتاب آشنايی با سل را آموزش ديده اند  ،قيد می شود. در ستون شماره  :4تعداد داوطلبان سالمتی كه در زمينه برنامه سل به ميزان  %95افزايش آگاهی  ،نگرش ومهارت داشته اند  ،قيد شود(* .مطابق تبصره صفحه )11
 ستون های  11 ، 3 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5و  11با استفاده از رديف جمع خانه های با عنوان مشابه فرم  2الفتكميل گرديده و به صورت فصلی به سطح شهرستان ارسال می گردد.
 در قسمت پائين فرم  2ب  ،جمع تعداد جلسات برگزار شده در زمينه سل جهت داوطلبان سالمت ذكرمی شود.
 الزم به ذكر است كه فرم  2ب پس از تكميل و امضای مربی داوطلبان سالمت و كاردان /كارشناس مبارزهبا بيماريهای مركز بهداشتی درمانی ،به امضای مسئول مركز بهداشتی درمانی رسيده و به صورت فصلی به
سطح شهرستان ارسال می گردد.

21

31

2

فرم شماره 2ج ( :سطح شهرستان)

4
تعداد كل

5
تعداد كل

7

سه ماهه:
بیماريابي
8

تعداد كل تعداد كل
افراد

افراد
به سل
معرفي
شده

مشکوک مشکوک
به سل
مراجعه
كرده

مشکوک

بین افراد

داده شده از

تشخیص

مبتال به سل

موارد قطعي

تعداد كل

3

فرم گزارش فصلی اقدامات آموزشی  ،بیماریابی و درمان سل با همکاری داوطلبان سالمت

نام شهرستان :

3
تعداد كل

آموزش
6
تعداد كل

داوطلبان داوطلباني كه جلسات

بهداشتي

درماني

افراد

سالمت زمینه سل

تعداد كل
داوطلبان ديده در آگاهي ،نگرش
و مهارت

(كل كتاب

آموزش میزان افزايش برگزار شده
توسط
داوطلبان

باالی%53

سل)

آموزش
ديده توسط
داوطلبان

سالمت در در زمینه

داشته اند
سل

زمینه سل

مركز

نام

1

نام دانشکده  /دانشگاه:

رديف

جمع

سال:

11

تعداد كل

درمان
11
تعداد كل
بیماراني كه در
با نظارت
داوطلبان
تحت درمان

بیماراني كه اين سه ماهه،
درمان خود را
تحت نظارت
داوطلبان ،با
قرار دارند موفقیت به پايان
رسانده اند

تعداد کل جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت در زمینه سل:
نام  ،نام خانوادگی و امضاء کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان:
تعد اد کل کارگاه های برگزار شده در زمینه سل جهت مربیان داوطلبان سالمت:
نام  ،نام خانوادگی و امضاء هماهنگ کننده سل شهرستان:
تعداد کل مربیان داوطلبان سالمت تربیت شده در زمینه سل در سطح مراکز و پایگاه ها :
نام  ،نام خانوادگی و امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان:

41



دستور العمل تکمیل فرم شماره  2ج ( :سطح شهرستان)

 در قسمت باالی فرم نام دانشكده  /دانشگاه  ،نام شهرستان ،سه ماهه (اول ،دوم ،سوم و چهارم ) و سال درجمی گردد.
 در ستون شماره  :1نام مراكز بهداشتی درمانی تحت پوشش هر شهرستان نوشته می شود. ستون های  11 ، 3 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 9 ، 2و  11نيز با استفاده از رديف جمع خانه های مشابه فرمشماره  2ب در هر فصل تكميل می گردد.
 در قسمت پائين فرم  2ج  :تعداد كل جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت در زمينه سل ؛ جمعتعداد كارگاه های برگزار شده در زمينه سل جهت مربيان داوطلبان سالمت و تعداد كل مربيان داوطلبان
سالمت تربيت شده در سطح شهرستان ذكر می شود.
الزم به ذكر است كه اين فرم پس از امضای كارشناس مشاركت های مردمی و هماهنگ كننده سل
شهرستان به امضای رئيس مركز بهداشت شهرستان رسيده و به صورت فصلی به سطح دانشكده  /دانشگاه
ارسال

می گردد.
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1

فرم شماره 2د ( :سطح دانشکده  /دانشگاه )

سه ماهه:

3

4
تعداد كل

5
تعداد كل

آموزش
6
تعداد كل

داوطلبان داوطلباني كه جلسات
آموزش میزان افزايش برگزار شده

تعداد كل
افراد
آموزش

توسط
داوطلبان

و مهارت
باالی%53

سالمت زمینه سل
(كل كتاب
سل)

سال:

7

بیماريابي
8

تعداد كل تعداد كل
افراد

افراد
به سل
معرفي
شده

مشکوک مشکوک
به سل
مراجعه
كرده

مشکوک

بین افراد

داده شده از

تشخیص

مبتال به سل

موارد قطعي

تعداد كل

3

فرم گزارش فصلی اقدامات آموزشی  ،بیماریابی و درمان سل با همکاری داوطلبان سالمت

2

نام

شهرستان

ديده توسط
داوطلبان

سالمت در در زمینه

داشته اند
سل

زمینه سل

داوطلبان ديده در آگاهي ،نگرش

تعداد كل

نام دانشکده  /دانشگاه:

رديف

جمع







11

تعداد كل

درمان
11
تعداد كل
بیماراني كه در
با نظارت
داوطلبان
تحت درمان

بیماراني كه اين سه ماهه،
درمان خود را
تحت نظارت
داوطلبان ،با
قرار دارند موفقیت به پايان
رسانده اند

تعداد کل جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت در زمینه سل:
نام  ،نام خانوادگی و امضاء کارشناس مشارکت های مردمی دانشکده  /د انشگاه:
نام  ،نام خانوادگی و امضاء هماهنگ کننده سل دانشکده  /دانشگاه:
تعداد کل کارگا ه های برگزار شده در زمینه سل جهت مربیان داوطلبان سالمت:
تعداد کل مربیان داوطلبان سالمت تربیت شده در سطح مراکز و پایگاه ها در زمینه سل:
نام  ،نام خانوادگی و امضاء معاون بهداشتی دانشکده  /دانشگاه:
تعداد کل کارگاه های برگزار شده جهت کارشناسان مشارکت مردمی در زمینه سل:
تعداد کل کارشناسان مشارکت مردمی تربیت شده در زمینه سل :



دستور العمل تکمیل فرم شماره  2د ( :سطح دانشکده  /دانشگاه )

 در قسمت باالی فرم  ،نام دانشكده  /دانشگاه  ،سه ماهه (اول ،دوم ،سوم و چهارم) و سال درج می گردد. در ستون شماره  :1نام شهرستانهای تحت پوشش هر دانشكده  /دانشگاه نوشته می شود. ستون های شماره  11 ، 3 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 9 ، 2و  11اين جدول نيز با استفاده از رديف جمع خانههای مشابه فرم شماره  2ج به صورت فصلی تكميل می گردد.
 در قسمت پائين فرم شماره 2د: تعداد كل جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت در زمينه سل
 تعداد كل كارگاه های برگزار شده در زمينه سل جهت مربيان داوطلبان سالمت
 تعداد كل مربيان داوطلبان سالمت تربيت شده در زمينه پيشگيری  ،بيماريابی و درمان سل در سطح
مراكز و پايگاه های بهداشتی ذكر می شود.
 تعداد كل كارگاه های برگزار شده جهت كارشناسان مشاركت مردمی در زمينه سل ( در صورتيكه
مربيان داوطلبان سالمت و كارشناسان سطح دانشكده  /دانشگاه در يك كارگاه مشترک آموزش ببينند ،
رقم تعداد كارگاه ها  ،صرفا در اين قسمت قيد می گردد).
 و تعداد كل كارشناسان مشاركت مردمی تربيت شده در زمينه سل
ذكر می شوند.
الزم به ذكر است كه اطالعات اين فرم مي بايد پس از امضای كارشناس مشاركت های
مردمي و هماهنگ كننده سل دانشکده  /دانشگاه به صورت فصلي به فرم شماره 5
جهت ارسال به سطح كشوری انتقال يابد.

71

فرم شماره  :3فرم گزارش فصلی اقدامات آموزشی  ،بیماریابی و درمان سل
با همکاری داوطلبان سالمت

سه ماهه:

دانشکده  /دانشگاه:
رديف

سال:

عنوان شاخص

1

كارگاه های برگزار شده جهت كارشناسان مشاركت مردمی در زمينه سل

2

كارشناسان مشاركت مردمی تربيت شده در زمينه سل

9

كارگاه های برگزار شده در زمينه سل جهت مربيان داوطلبان سالمت

4

مربيان داوطلبان سالمت تربيت شده در سطح مراكز و پايگاه های ارائه دهنده خدمت

5

تعداد كل داوطلبان سالمت

6

جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت در زمينه سل

7

داوطلبان سالمت آموزش ديده (كل كتاب آشنايی با سل ويژه داوطلبان سالمت)

8

داوطلبان آموزش ديده ای كه ميزان افزايش آگاهی  ،نگرش و مهارت باالی  %95داشته اند

3

جلسات برگزار شده توسط داوطلبان سالمت در زمينه سل

11

افراد آموزش ديده توسط داوطلبان سالمت در زمينه سل

11

افراد مشكوک به سل معرفی شده توسط داوطلبان سالمت

12

افراد مشكوک به سل مراجعه كرده ای كه توسط داوطلبان سالمت معرفی شده اند

19

موارد قطعی مبتال به سل تشخيص داده شده از بين افراد مشكوک معرفی شده توسط
داوطلبان

14

بيمارانی كه با نظارت داوطلبان سالمت تحت درمان ) (DOTSقرار دارند

15

بيمارانی كه در اين سه ماهه  ،درمان خود را تحت نظارت داوطلبان سالمت با موفقيت
به پايان رسانده اند
نام  ،نام خانوادگي و امضاء كارشناس دانشگاهي برنامه مشاركتهای مردمي:
نام  ،نام خانوادگي و امضاء هماهنگ كننده سل دانشکده  /دانشگاه:
81

كميت شاخص
تعداد كل

نام  ،نام خانوادگي و امضاء رئیس مركز بهداشت دانشکده  /دانشگاه:


دستور العمل تکمیل فرم شماره ( : 3فرم گزارش فصلی اقدامات آموزشی  ،بیماریابی و درمان سل)

 در قسمت باالی فرم  ،نام دانشكده  /دانشگاه  ،سه ماهه (اول ،دوم ،سوم و چهارم) و سال درج می گردد در رديف شماره  :1تعداد كل كارگاه های آموزشی برگزار شده جهت كارشناسان مشاركت مردمی در زمينهسل قيد می گردد (توجه :در صورتيكه مربيان داوطلبان سالمت و كارشناسان سطح دانشكده  /دانشگاه در
يك كارگاه مشترک آموزش ديده باشند  ،رقم تعداد كارگاه ها  ،صرفا در اين قسمت قيد می گردد).
 در رديف شماره  :2تعداد كل كارشناسان مشاركت های مردمی آموزش ديده در زمينه سل ذكر می شود. در رديف شماره  :9تعداد كل كارگاه های برگزار شده در زمينه سل جهت مربيان داوطلبان سالمت قيدمی شود
 در رديف شماره : 4تعداد كل مربيان داوطلبان تربيت شده در كليه مراكز بهداشتی درمانی حوزه تحتپوشش دانشكده  /دانشگاه كه در زمينه پيشگيری ،بيماريابی و درمان سل آموزش ديده اند  ،نوشته می
شود.
 در رديف شماره  : 5مجموع داوطلبان سالمت محالت و متخصص در كل حوزه تحت پوشش دانشكده /دانشگاه قيد می شود.
 در رديف شماره  : 6تعداد كل جلسات برگزار شده جهت داوطلبان سالمت در زمينه آموزش ،بيماريابی ودرمان سل نوشته می شود.
 در رديف شماره  :7تعداد كل داوطلبان سالمت كه كل كتاب آشنايی با سل ويژه داوطلبان سالمت راآموزش ديده اند نوشته می شود.
 در رديف شماره * : 8تعداد كل داوطلبان سالمتی كه در زمينه بيماری سل افزايش آگاهی  ،نگرش ومهارت باالی  %95داشته اند  ،قيد می شود*( .مطابق تبصره صفحه )11
 در رديف شماره  : 3تعداد كل جلسات برگزار شده توسط داوطلبان سالمت در زمينه بيماری سل نوشتهشود.
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 در رديف شماره  : 11تعداد كل افراد آموزش ديده توسط داوطلبان در زمينه پيشگيری  ،بيماريابی و درمانسل نوشته شود.
 در رديف شماره  : 11تعداد كل موارد مشكوک به سل معرفی شده توسط داوطلبان سالمت نوشته می شود. در رديف شماره  :12تعداد كل موارد مشكوک به سل مراجعه كرده ای كه توسط داوطلبان سالمت معرفیشده اند  ،ذكر می شود.
 در رديف شماره  : 19تعداد كل موارد قطعی مبتال به سل شناسايی شده توسط داوطلبان سالمت نوشتهمی شود
 در رديف شماره  :14تعداد كل بيماران مبتال به سلی كه با نظارت و همكاری داوطلبان سالمت  ،تحتدرمان داروهای ضد سل می باشند قيد می شود.
 در رديف شماره  : 15تعداد كل بيماران مبتال به سلی كه در آن مقطع (سه ماهه) تحت نظارت و همكاریداوطلبان سالمت درمان خود را با موفقيت به اتمام رسانده اند ،نوشته می شود.

02

ارزیابی و ارزشیابی:
در اين زمینه ضروری است كه مربي جهت ارزيابي و ارزشیابي دانش  ،نگرش و رفتار داوطلبان سالمت شركت كننده
در كالس های آموزشي و همچنین خانوارهای تحت پوشش داوطلبان سالمت  ،با بهره گیری از سئواالت درج شده در
صفحات  41الي  45كتاب آشنايي با سل از مجموعه آموزشي داوطلبان سالمت (پرسش های قبل از آموزش Pre-Test
و بعد از آموزش  )Post-Testسئواالتي تهیه و نتايج برنامه های آموزشي و ارتقای سالمت خود را در زمینه سل
ارزيابي نمايد.


ضروری است جهت تمامي كارشناسان و مربیاني كه دوره آموزشي سل را ديده اند گواهي گذراندن دوره با
امضای معاون بهداشتي صادر گردد و ترجیحا برای اين آموزش ها كد آموزشي گذراندن دوره از معاونت
آموزشي دانشگاه دريافت گردد.



همچنین ضروری است لیست حضور و غیاب شركت كنندگان در جلسات آموزشي تکمیل گردد .اين لیست
بايد شامل نام و نام خانوادگي افراد شركت كننده ،سن ،جنس ،سطح سواد ،شماره تماس ،امضاء ،تاريخ و نام
و سمت فرد آموزش دهنده باشد.



ضمنا مي بايست از همکاری و تالش كارشناسان ،مربیان و داوطلباني كه به طور فعال و اثر بخش در امر
بیماريابي و درمان افراد مبتال به سل فعالیت مي نمايند به نحو مقتضي تقدير و تشکر به عمل آيد.

و كالم آخر اينکه  ،ضروريست همکاران محترم دانشگاهي تا تکمیل و بارگذاری نرم افزار
ارسال اطالعات اين برنامه در سیستم پورتال مركز مديريت شبکه و مركز مديريت بیماريهای
واگیر اطالعات اين برنامه را صرفا در قالب فايل های اكسل (فرم های شماره  2الف /ب  /ج /
د و فرم شماره  ( ، ) 5به پیوست ) از سطح خانه بهداشت  /پايگاه  /مركز بهداشتي درماني و
سطح شهرستان  ،جمع آوری و نهايتا تا بیستمین روز اولین ماه هر فصل  ،از طريق
اتوماسیون اداری به مركز مديريت شبکه و مركز مديريت بیماريهای واگیر ارسال نمايند.

با آرزوی سالمتي و توفیق روز افزون
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