
 بسمه تعالی

 و پزشکان همراقبین سالمت، کارشناسان تغذي وظايف شرح

 در اجرای مراقبت های تغذيه ای در پايگاه ها و مراکز جامع سالمت

 از. شودمي اجرا تغذيه كارشناسان و پزشكان سالمت، مراقبين توسط سالمت نظام تحول طرحدر  ايتغذيه هايمراقبت و خدمات

 هايامهنو براستاني و منطقه تحت پوشش  ملي، سطوح در بهداشتي و تغذيه اي يو آمارها هاشاخص از رودمي انتظار پرسنل اين كليه

همچنين الزم است شرح وظايف هر گروه، به تفكيک در اتاق مربوطه نصب شده  .باشند داشته آگاهي كشور در جامعه تغذيه بهبود

 باشد.

 :است زير قرار به ايتغذيه هايمراقبت حوزه در اين افراد از يک هر اختصاصي هايوليتمسئ و وظايف

 سالمت مراقب وظايف شرح -الف

 با استفاده از ابزار و تجهيزات استاندارد  مراجعين براي بدني توده نمايه محاسبه و دورسر ،وزن ،قد يريگاندازه •

به  سال 19 بزرگساالن بدني توده نمايه محاسبه و باردار مادران گيريوزن منحني نوجوان، و كودك رشد هايمنحني رسم •

 باال

 تغذيه الگوي ارزيابيغربالگري و  •

 قطره ،A+D قطره آهن، قطره و قرص ،يد دار مينرال ويتامين مولتي فوليک، اسيدشامل:  غذايي هايلمكم تجويز •

 و كلسيم D ويتامين واحدي هزارپنجاه مكمل ويتامين،مولتي

 عمل دستور با مطابق پزشک/تغذيه كارشناس به ارجاع و تغذيه وضعيت مورد در گيريتصميم •

  چربي و نمک قند، مصرف كاهش بر تاكيد بارهنمودهاي غذايي  و مهر براساس  صحيح تغذيه آموزش •

 نياز مورد (،كامپيوتر و ...)مانند ترازو، قدسنج ملزومات و ابزار ديگر و آموزشي متون ،هامكمل موقع به درخواست و برآورد •

 ايتغذيه هايمراقبت اجرايجهت 

 دستورعمل مطابق با ايذيهتغ هايمراقبت و ارجاع ،خدمات آماري هايفرم تكميل •

 

 

 پزشك وظايف شرح -ب

 ب: پس از اخذ شرح حال، ابتدا اندازه گيري قد و وزن مراجعه كننده كه توسط مراقآنتروپومتريک هايگيرياندازه كنترل 

 سالمت شده كنترل و تاييد نمايد.



 مورد نياز را انجام دهد. تاييد يا ارزيابي شاخص هاي سرمي 

 با درج نتايج دارند را تغذيه مشاوره كليه بيماران كه بر اساس نوع بيماري نياز به :تغذيه كارشناس به بيماران ارجاع 

 با برگه ارجاع، به كارشناس تغذيه ارجاع دهد.آزمايشات مرتبط 

 نمايد. كسب اطالع ارجاع شده به كارشناس تغذيه بيماران تغذيه اي مراقبت رونداز : گيري پي  

 تكميل نمايد. دستورعمل مطابقرا  ايتغذيه مراقبتفرم : آماري فرم تكميل 

 

 

 

 تغذيه كارشناس وظايف شرح -پ

 ب كليه افرادي كه از طرف مراقكارشناس تغذيه بايد : ايتغذيه ارزيابي فرم تكميل و آنتروپومتريک هايگيرياندازه انجام

 ،وزن آن ها را اندازه گيري و ، قدنموده كنترل ياز لحاظ الگوي تغذيه ارا  او ارجاع داده شده استسالمت يا پزشک به 

نمايد. سپس فرم ارزيابي تغذيه اي را تكميل نموده و  و منحني هاي الزم را رسم نمايه توده بدني را براي آن ها محاسبه

 براي وضعيت كنوني فرد تصميمات الزم را اتخاذ نمايد.

 و توصيه هاي تغذيه اي ارائه  آموزششامل:  را تغذيه اي الزم : بر اساس وضعيت فرد خدماتايتغذيه هايمراقبت انجام

 نمايد.

  ع ، فشار خون باال، ديس ليپيدمي ها و چاقي( ارجاديابت و پره ديابتكليه بيماران) ديابيت و پره : براي غذايي برنامه تنظيم

 م را تنظيم نمايد.برنامه غذايي الز ،عالوه بر ارائه آموزش و توصيه هاي تغذيه اي شده از سوي پزشک،

  ير به غ)بيماران ارجاع شده از طرف پزشک، ساير به كارشناس تغذيه موظف است بيماران: ساير توصيه هاي تغذيه اي به

د، غذيه دارنكه نياز به مشاوره ت( ليپيدمي ديس و باال فشارخون ،ديابت و پره ديابتو پره  ديابت از موارد الغري، چاقي،

 .نمايدارائه  اتوصيه هاي تغذيه اي ر

  :اي ه مطابق با دستور عمل كارشناس تغذيه موظف است بعد از ارائه توصيه هاي تغذيه اي مناسبارجاع به سطوح باالتر

 .به سطوح باالتر اقدام نمايدنسبت به ارجاع افراد  ابالغي

 ت هاي تغذيه اي الزم را مطابق با كارشناس تغذيه بايد در هر بار مراجعه، مراقب اي در ساير مراجعات:تغذيه  مراقبت هاي

را تكميل نموده و روند  "فرم مراقبت هاي تغذيه اي در مراجعات بعدي"دستور عمل به هر مراجعه كننده ارائه نمايد و 

 بهبود تغذيه اي فرد را ثبت نمايد.

  خالصه اي از اقدامات  "بازخورد برگه ارجاع و"ارسال بازخورد: پس از انجام  مراقبت هاي تغذيه اي، كارشناس تغذيه بايد در

حويل تتا برگه بازخورد را به مراقب سالمت  تاريخ  مراجعه بعدي را مشخص نمايد و به فرد تاكيد نمايد را ثبت، انجام شده

 دهد.

 براساس نياز  را سر فصل هاي آموزشيسال، كارشناس تغذيه  الزم است در ابتداي هر :گروهي آموزش هايبرنامه اجراي

موزشي آنصب نمايد. همچنين برنامه كالس هاي  خود بر روي بورد اتاق برنامه آموزش تغذيه مركز را تدوين و تعيين،سنجي 

ز در صورت برو به اطالع مراجعه كنندگان برسانند. سالمت مركز ارسال نمايد تا مراقبين را به پايگاه هاي تحت پوشش



آلودگي هوا، بحران ها و ...(، كه نياز به آموزش هاي تغذيه اي وجود  شرايط خاص )مانند وقوع اپيدمي بيماري هاي واگير،

دارد كه در برنامه ساليانه پيش بيني نشده است، كارشناس تغذيه موظف است نسبت به برنامه ريزي و آموزش هاي الزم 

 اقدام نمايد. 

 بايد در تعامل با كارشناس تغذيه مركز كارشناس تغذيه منطقه:  در شايع ايتغذيه مشكالت بندياولويت و شناسايي

 .شهرستان و استان، از مشكالت تغذيه اي شايع منطقه باخبر باشد

 نامه منطقه تحت پوشش، بايد بر تغذيه: در انتهاي هر سال كارشناس تغذيه به منظور ارتقاء وضعيت عملياتي برنامه تدوين

 داشت شهرستان برساند.را تنظيم و به اطالع مركز به سال آينده عملياتي بهبود تغذيه

 ا و اولويت هاي مشخص شده از مشكالت تغذيه اي و علل احتمالي آن ه ا توجه بهب :مناسب مداخالت اجراي و طراحي

 و اجرا نمايد.راه حل ها و مداخالت مناسب را طراحي  با همكاري ساير اعضاي تيم سالمت،براساس تصميمات اتخاذ شده 

 جامعه تحت پوشش كارشناس هبود وضعيت تغذيه اي نظور اجراي مداخالت تغذيه اي و بم: به بخشيبين هايهمكاري جلب

تغذيه موظف است نسبت به شناسايي و ايجاد ارتباط با ذي نفعان برنامه هاي تغذيه اقدام نموده و با تشريح مشكالت تغذيه 

 نمايد.اي موجود در منطقه تحت پوشش مشاركت آنان را براي اصالح مشكالت مذكور جلب 

 ايهمقايس نمودارهايرا محاسبه،  پوشش تحت منطقه : كارشناس تغذيه بايد شاخص هاي تغذيه ايتغذيه هايشاخص پايش 

 و بر روي بورد اتاق خود نصب نمايد.را ترسيم 

  يتغذيه او شاخص هاي اطالعات بايد مركزكارشناس تغذيه  :شهرستان تغذيه بهبود عملياتي برنامه تدوينهمكاري در 

 هد.قرار د كارشناس تغذيه شهرستان ختياررا جهت تدوين برنامه عملياتي شهرستان، در ا منطقه تحت پوششابالغي در 

 شده  فواصل زماني مشخص در ارزيابي، پي گيري و گزارش گيري: كليه فرم ها توسط كارشناس تغذيه بايد هايفرم تكميل

 .دستور عمل هاي موجود، تكميل شوددر 

 تغذيه اي و خدمات آماري  را در قالب فرم هاي ارش عملكرد خودگزكارشناس تغذيه بايد  هاي دوره اي: ارائه گزارش

  و در فواصل سه ماهه به مركز بهداشت شهرستان ارسال نمايد.بت ثارجاعات مراقب سالمت 

  نبندي شده، پايگاه : كارشناس تغذيه مركز موظف است با تدوين برنامه زماتغذيه اي مراقب سالمت خدماتنظارت بر

سالمت تحت پوشش را با استفاده از چک ليست هاي موجود، پايش و نظارت نموده و با ارسال پسخوراند، اجراي مداخالت 

 مورد نياز را پيگيري كند.


