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شرح وظايف کارکنان در مراقبت بیماريهای غیرواگیر: 41پیوست   

واگير بر اساس دستورالعملها و راهنماهای تدوین شده به شرح زیر در افرادی که مراقبت عوامل خطر و بيماریهای غير 

 .اهم وظایف افراد در این خصوص به شرح زیر است. شود اند انجام می دارای مشکل تشخيص داده شدههای جاری  در مراقبت

 ديابت کنترل و پیشگیری

 شرح وظايف بهورز در پیشگیری و کنترل بیماری ديابت

  شناسایی بيماران دیابتی قدیمی .1

 سال 03کم تر از  شناسایی افراد دارای حداقل یك عامل خطر در ميان زنان باردار .2

 کليه مراحعه کنندگان بر اساس بوکلتهای سالمت ميانساالن و سالمندان ارزیابی دوره ای .0

 خطر به پزشك به منظور تشخيص بيماری  معرض در افراد ارجاع .4

 نان باردار دیابتیپيگيری و مراقبت ز .5

 و افراد پره دیابتی پيگيری و مراقبت بيماران دیابتی .6

 مراقبت های انجام شده در فرمهای مربوطهثبت اطالعات  .7

 ارجاع بيماران به سطوح باالتر بر اساس دستورالعمل کشوری برنامه .8

 آموزش   .9

 همگانی 

 بيماران دیابتی و خانواده هایشان 

 زنان مبتال به دیابت بارداری 

 افراد پره دیابتی 

 به مرکز بهداشتی درمانی اطالعات گزارش و ثبت .13

 شرح وظايف کارشناس مراقب سالمت خانواده در پیشگیری و کنترل بیماری ديابت

 رسانی همگانی همکاری در اطالع .1

دسهتورالعمل  سال و بيش تر در قالب مراقبتهای ادغام یافتهه بهر اسهاس     03دوره ای کليه مراحعه کنندگان با سن ارزیابی  .2

 کشوری برنامه

 ارزیابی دوره ای زنان باردار بر اساس دستورالعمل کشوری برنامه در قالب مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران .0

 شناسایی بيماران دیابتی قدیمی .4

سال و بيش تر دارای حداقل یك عامل خطهر در قالهب مراقبتههای ادغهام یافتهه بهر        03شناسایی مراحعه کنندگان با سن  .5

 اساس دستورالعمل کشوری برنامه 

 سالمت مادران در قالب مراقبتهای ادغام یافتهشناسایی افراد دارای حداقل یك عامل خطر در ميان زنان باردار  .6



 به پزشك به منظور تشخيص بيماری  خطر معرض در افراد ارجاع .7

 پيگيری و مراقبت زنان باردار دیابتی .8

 و افراد پره دیابتی پيگيری و مراقبت بيماران دیابتی .9

 مربوطهو فرمهای نرم افزار ثبت اطالعات در  .13

 ارجاع بيماران به سطوح باالتر بر اساس دستورالعمل کشوری برنامه .11

 آموزش   .12

 همگانی 

  خانواده هایشانبيماران دیابتی و 

 زنان مبتال به دیابت بارداری 

 افراد پره دیابتی 

 اطالعات به سطح باالتر گزارش و ثبت .10

 و کنترل بیماری ديابتشرح وظايف پزشك در پیشگیری 

 تشخيص بيماران و افراد در معرض خطر بر اساس آزمایشات در ارزیابی دوره ای .1

 شناسایی شده  تعيين و شروع درمان مناسب برای بيماران .2

 ویزیت مستمر و درمان بيماران قدیمی و تازه شناسایی شده بر اساس دستورالعمل کشوری .0

 اساس دستورالعمل کشوریبر  ارجاع بيماران به سطوح باالتر .4

 مرکز برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی برای ارایه دهندگان خدمت در   .5

 آموزش .6

 و خانواده هایشان یبيماران دیابت 

 آموزش افراد پره دیابتی 

 آموزش عموم مردم 

 مرکزنظارت بر فعاليت سایر ارایه دهندگان خدمت در  .7

 اطالعات مراقبت اپيدميولوژیك و گزارش خدمات ارائه شدهو تحليل جمع آوری  .8

 خوراند پسارایه  .9

 



 پیشگیری و کنترل فشارخون باال

 بهورز / کارشناس مراقب سالمت خانواده وظايفشرح 

 ارزيابی دوره ای جمعیت تحت پوشش 

فشارخون باال در قالب مراقبت های ادغام یافته سهالمت  سال و باالتر طبق دستورالعمل برنامه  03جمعيت تحت پوشش ارزیابی  .1

 دستورالعمل برنامهبر اساس  (باالترسال و  63گروه سنی )و سالمت سالمندان ( سال 59تا  03گروه سنی )ميانساالن 

 «فرم ارزیابی دوره ای»تکميل موارد مربوط به برنامه فشارخون باال در  .2

 اندازه گيری فشارخون  .0

 ميلی متر جيوه و بيشتر باشد 93/143اندازه گيری فشارخون نوبت دوم در صورتی که فشارخون نوبت اول  .4

بهه سهطح   ( ميلهی متهر جيهوه و بيشهتر     93/143ميهانگين )محاسبه ميانگين و ارجاع موارد مشکوك به بيمهاری فشهارخون بهاال     .5

 طبق دستورالعمل ( پزشك)باالتر

 آن هاو بررسی پسخوراند پيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع  .6

 «فرم مراقبت بيماران» رسيده اند، در  ثبت مشخصات بيماران مبتال به فشارخون باال که به تایيد پزشك .7

 «فرم پيگيری بيماران» ثبت مشخصات بيماران مبتال به فشارخون باال که به تایيد پزشك رسيده اند، در  .8

 طبيعی فشارخون در افراد دارای  سال یك بار 0هر غربالگری فشارخون  .9

 گزارش دهی غربالگری طبق دستورالعمل برنامه .13

 ریزی آموزشی سالمت قلب و عروق برای توانمندسازی و خود مراقبتی جمعيت تحت پوششی و برنامهارزیابی نيازهای آموزش .11

 آموزش عمومی جمعيت تحت پوشش در خصوص فشارخون باال و راه های پيشگيری و درمان آن ها .12

 های مرتبط با  سالمت قلب و عروق برای توانمندسازی جمعيت تحت پوشش همکاری در ارزشيابی و تحقيق .10

 مراقبت بیماران

 ( :ارزیابی ممتد)یك بار پيگيری و مراقبت منظم بيماران مبتال به فشارخون باال طبق دستورالعمل ماهی  .1

      اندازه گيری فشارخون وزن، تعيين نمایه توده بدنی، بررسی نحوه مصرف دارو، بررسی عهوارض دارویهی، بررسهی عهوارض

ر، بررسی وضعيت فعاليت بدنی، آموزش در خصوص رژیم غذایی سهالم،  بيماری، بررسی مصرف دخانيات و رژیم غذایی بيما

 انجام فعاليت بدنی با شدت مناسب و ترك مصرف دخانيات و خود مراقبتی در هر مراقبت

 فرم مراقبت بيماران »در و مراقبت های انجام شده  ثبت اطالعات » 

  ی بعد و ثبت تاریخ مراقبت« فرم پيگيری بيماران» ثبت اطالعات در 

 ماه یك بار و ارجاع  در صورت بروز مشکل یا دستور پزشك 0ارجاع منظم یيمار به پزشك طبق دستورالعمل .2

 گزارش دهی وضعيت مراقبت بيماران طبق دستورالعمل  .0

 ارزیابی نيازهای آموزشی و برنامه ریزی برای توانمندسازی و خود مراقبتی بيمار  .4



اختصاصی بيماران در خصوص رعایت رژیم غذایی و انجام فعاليت بدنی مناسهب، تهرك   آموزش )آموزش برای توانمندسازی بيمار .5

 (دخانيات و نحوه مصرف داروها

 

 شرح وظايف پزشك 

 بیماريابی و درمان بیماران 

در جمعيت تحت پوشش طبهق   کشوری پيشگيری و کنترل بيماری فشارخون باالپذیرش ارجاعات سطح اول در خصوص برنامه  .1

 دستورالعمل

 گرفتن شرح حال و انجام معاینات تکميلی برای تایيد بيماری فشارخون باال طبق دستورالعمل برنامه  .2

بررسی عوامل خطر بيماری فشارخون باال از جمله اضافه وزن و چاقی، تغذیه نا سالم، کم تحرکی و مصرف دخانيات در بيمهاران   .0

 ل برنامه مبتال به فشارخون باال در جمعيت تحت پوشش طبق دستورالعم

 ارجاع موارد مورد نياز برای انجام آزمایشات معمول طبق دستورالعمل برنامه  .4

تایيد بيماری فشارخون باال و عوامل خطر آن از جمله دیابهت و اخهتالل چربهی ههای خهون در جمعيهت تحهت پوشهش طبهق           .5

 دستورالعمل برنامه سالمت قلب و عروق 

 بيماران و افراد در معرض خطر تایيد شده طبق دستورالعمل برنامه برای  تجویز داروهای مورد نيازمراقبت و درمان و  .6

 طبق دستورالعمل برنامه ( پزشك متخصص)ارجاع موارد مورد نياز به سطح باالتر .7

 و بررسی پسخوراند پزشك متخصص پيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع  .8

ل و ویژه، بررسی نتایج و ارایه دستورات الزم در صورت غير طبيعهی بهودن   درخواست خدمات پاراکلينيك در موارد مراقبت معمو .9

 نتایج

 برای توانمند سازی بيماران و افراد در معرض خطر  ها و توصيه های الزم ارایه آموزش .13

 و ارائه پس خوراند به سطح پایين تر( فرم مراقبت بيماران)ثبت اطالعات در فرم های مربوطه  .11

 ، طبق دستورالعمل برنامه «گزارش دهی  فرم» دهی صحيح، دقيق و به هنگام در ثبت و گزارش .12

 اقدام الزم در صورت بروز وقایع اورژانسی .10

 بهورز/مراقبين سالمت / نظارت بر اجرای برنامه فشارخون باال و پایش تيم سالمت .14

 با سالمت قلب و عروق های مرتبط همکاری در اجرای برنامه ها، طرح های ارزشيابی و تحقيق .15



 خون چربی اختالل کنترل و پیشگیری

 بهورز / شرح وظايف کارشناس مراقب سالمت خانواده

 .کلسترول است HDLکلسترول و تری گليسيرید و پایين بودن  LDL اختالل چربی های خون باال بودن کلسترول تام،منظور از 

 ارزيابی دوره ای 

اختالل چربی های خون طبق دستورالعمل برنامه اختالل چربی های خون  تحت پوشش از نظرسال و باالتر  03ارزیابی جمعيت  .1

 دستورالعمل برنامهبر اساس  در قالب مراقبت های ادغام یافته سالمت ميانساالن و سالمندان

 «فرم ارزیابی دوره ای»تکميل موارد مربوط به برنامه اختالل چربی های خون در  .2

 اختالل چربی های خون در فرد ی ربيماسابقه  در موردسوال  .0

 ( مادر،پدر،خواهر و برادر)سابقه خانوادگی اختالل چربی های خون در اعضاء درجه یك خانواده سوال در مورد  .4

 ارجاع بيمار دارای اختالل چربی خون به پزشك برای ارزیابی های تکميلی  .5

های  ، یا دارای سابقه خانوادگی اختالل چربیسال گذشته باشد از آخرین آزمایش وی بيش از یكکه ارجاع فرد سالم در صورتی  .6

 به پزشك برای ارزیابی و رد یا تایيد احتالل چربی های خونخون باشد 

 ها د آنع و بررسی پسخورانپيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجا .7

و غربالگری اختالل چربهی ههای خهون     به ادامه شيوه زندگی مناسب تشویق،  استدر صورتی که چربی های خون فرد طبيعی  .8

 سال یك بار  0حداقل 

 افرادی که دارای سابقه خانوادگی بيماری اختالل چربی خون ، با فواصل کمتر و سالی یك بارغربالگری چربی های خون در  .9

 «فرم مراقبت بيماران» در  های خون اختالل چربیثبت مشخصات افراد دارای  .13

 «فرم پيگيری بيماران» در  های خون ختالل چربیبت مشخصات افراد دارای اث .11

 گزارش دهی غربالگری طبق دستورالعمل برنامه .12

 ریزی آموزشی سالمت قلب و عروق برای توانمندسازی و خود مراقبتی جمعيت تحت پوششارزیابی نيازهای آموزشی و برنامه .10

 چربی های خون و راه های پيشگيری و درمان آن هاآموزش عمومی جمعيت تحت پوشش در خصوص انواع  .14

 های مرتبط با  سالمت قلب و عروق برای توانمندسازی جمعيت تحت پوشش همکاری در ارزشيابی و تحقيق .15

 مراقبت بیماران

ر تمام افرادی که داروی کاهش دهنده چربی خون مصرف می کنند، بدون توجه به ميزان چربی های خون، باید به عنهوان بيمها   .1

 مبتال به اختالل چربی های خون در نظر گرفته شوند

 ارجاع تمام بيماران دارای اختالل چربی های خون به کارشناس تغذیه  .2

 ( :ارزیابی ممتد)ماه  یك بار  0طبق دستورالعمل افراد دارای اختالل چربی های خون  پيگيری و مراقبت .0

 بررسی رژیم غهذایی بيمهار، بررسهی وضهعيت فعاليهت بهدنی،       اندازه گيری فشارخون، وزن ، تعيين نمایه توده بدنی ر ،

 آموزش در خصوص رژیم غذایی سالم، انجام فعاليت بدنی با شدت مناسب و خود مراقبتی در هر مراقبت



 فرم مراقبت بيماران »در و مراقبت های انجام شده  ثبت اطالعات » 

  و ثبت تاریخ مراقبت بعدی « فرم پيگيری بيماران» ثبت اطالعات در 

 پيگيری بيماران جهت مراجعه منظم به کارشناس تغذیه تا دستيابی به مقادیر هدف چربی های خون و تثبيت آن .4

 ی یك بارآموزش ها سه ماه یك بار تا رسيدن به مقادیر هدف چربی های خون و تثبيت آن و بعد از آن سال و مراقبت ها .5

 پزشك ارجاع غيرفوری به در صورت افزایش فشارخون  .6

ماه یك بار نا کنترل چربی های خون و ارجاع در صورت بروز مشکل یها دسهتور   0ارجاع منظم بيمار به پزشك طبق دستورالعمل  .7

 پزشك

 گزارش دهی وضعيت مراقبت بيماران طبق دستورالعمل  .6

 ی توانمندسازی و خود مراقبتی بيمار ارزیابی نيازهای آموزشی و برنامه ریزی برا .7

آموزش اختصاصی بيماران در خصوص رعایت رژیم غذایی و انجام فعاليت بدنی مناسهب، تهرك   )آموزش برای توانمندسازی بيمار .8

 (دخانيات و نحوه مصرف داروها

 شرح وظايف پزشك 

 بیماريابی و درمان بیماران 

 طبق دستورالعمل برنامه پيشگيری و کنترل اختالل چربی های خون پذیرش ارجاعات سطح اول در خصوص برنامه .1

 گرفتن شرح حال و انجام معاینات تکميلی طبق دستورالعمل برنامه  .2

بررسی عوامل خطر از جمله اضافه وزن و چاقی، تغذیه نا سالم، کم تحرکی و مصرف دخانيات در بيماران دارای اختالل چربی ها  .0

 امه ی خون طبق دستورالعمل برن

 ارجاع موارد برای انجام آزمایشات معمول طبق دستورالعمل برنامه  .4

 تایيد بيماری اختالل چربی های خون طبق دستورالعمل برنامه  .5

 بيماران و افراد در معرض خطر تایيد شده طبق دستورالعمل برنامه تجویز داروهای مورد نياز برای درمان و  .6

 عد از تثبيت وضعيت چربی های خونمرافبت و درمان بيماران  سالی یکبار ب .7

 طبق دستورالعمل برنامه ( پزشك متخصص)ارجاع موارد مورد نياز به سطح باالتر .8

 و بررسی پسخوراند پزشك متخصص پيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع  .9

و ویژه، بررسی نتایج و ارایه دستورات الزم در صورت غير طبيعی  (ساالنه) درخواست خدمات پاراکلينيك در موارد مراقبت معمول .13

 بودن نتایج

 برای توانمند سازی بيماران و افراد در معرض خطر  ها و توصيه های الزم ارایه آموزش .11

 تر و ارائه پس خوراند به سطح پایين( فرم مراقبت بيماران )در فرم های مربوطه و رمراقبت های انجام شده ثبت اطالعات  .12

 ، طبق دستورالعمل برنامه «گزارش دهی  فرم» دهی صحيح، دقيق و به هنگام  ثبت و گزارش .10

 بهورز /مراقبين سالمت / نظارت بر اجرای برنامه اختالل چربی های خون و پایش تيم سالمت .14

 های مرتبط با سالمت قلب و عروق همکاری در اجرای برنامه ها، طرح های ارزشيابی و تحقيق .15





 چاقی و وزن اضافه کنترل و پیشگیری

 بهورز  /متالشرح وظايف مراقب س

 ارزيابی دوره ای 

از نظر اضافه وزن و چاقی در قالب مراقبت های ادغام یافتهه سهالمت   سال و باالتر تحت پوشش طبق  03ارزیابی جمعيت  .1

 دستورالعمل برنامه ميانساالن و سالمندان بر اساس 

 «فرم ارزیابی دوره ای»تکميل موارد مربوط به برنامه اضافه وزن و چاقی در  .2

   مانند بيماری هيپوتيروئيدی و تخمدان پلی کيستسيك در زنان چاقی و علل زمينه ساز چاقیسوال در مورد سابقه خانوادگی  .0

اعضهاء درجهه یهك خهانواده      ، دیابهت و فشهارخون بهاال در    (عهروق کرونهر  ) سوال در مهورد سهابقه بيمهاری قلبهی عروقهی      .4

 (مادر،پدر،خواهر و برادر)

ی های همراه مرتبط بها چهاقی از جملهه فشهارخون بهاال، دیابهت، اخهتالل چربهی ههای خهون،           رسابقه بيما در موردسوال  .5

 استئوآرتریت، سرطان، آسم، مشکالت تنفسی، کبد چرب در خود فرد

 تغذیه ناسالم، وضعيت فعاليت بدنی و مصرف دخانيات در فردسوال در مورد وجود عوامل خطر همراه چاقی شامل الگوی  .6

سوال در مورد مصرف داروهایی که سبب افزایش وزن می شوند شامل داروهای آنتی بيوتيك نظير کلوزاپين، بتا آدرنرژیك  .7

پرآميد، گلی بنکالميد، ، ليتيوم، سدیم والپورات، سولفونيل اوره ها نظير کلو2نظير پروپرانولول، انسولين در درمان دیابت نوع 

 گلی پپتيد، بتا زوليدین نظير پيازوگليتازون، آمی تریپتيلين، داروهای هورمونی و کنتراسپتيوها

 ، برای انجام ارزیابی های تکميلی و بررسی عوارض طبق دستورالعمل برنامه ارجاع همه موارد با پاسخ مثبت به پزشك  .8

وزن بر حسب کيلوگرم تقسيم بهر قهد بهر    ) با استفاده از نمودار یا فرمول  توده بدنیاندازه گيری قد و وزن و محاسبه نمایه  .9

 (2حسب متر به توان 

به ( حتی در صورت طبيعی بودن نمایه توده بدنی)ارجاع افراد دارای اضافه وزن و چاقی و یا دور کمر بيشتر از مقدار طبيعی  .13

 پزشك

 و بررسی پسخوراند آن ها پيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع .11

 «فرم مراقبت بيماران» که به تایيد پزشك رسيده اند، در  چاقیثبت مشخصات بيماران مبتال به  .12

 «فرم پيگيری بيماران» که به تایيد پزشك رسيده اند، در  چاقیثبت مشخصات بيماران مبتال به  .10

دور کمر کمتهر از  )و دور کمر نيز طبيعی است ( متر مربعکيوگرم بر  25کمتر از )در صورتی که نمایه توده بدنی فرد طبيعی  .14

و هيچ بيماری یا عامل خطری وجود ندارد،تشویق به ادامه شيوه زندگی مناسب و غربالگری وضعيت اضهافه  ( سانتی متر 93

 سال یك بار  0وزن و چاقی حداقل 

و  عوامهل خطهر   کمهر طبيعهی دارای ههر یهك از    وضعيت اضافه وزن و چاقی در افراد دارای نمایه توده بدنی و دور  ارزیابی .15

 بيماری های همراه سالی یك بار 

 گزارش دهی غربالگری طبق دستورالعمل برنامه .16



ریزی آموزشی سالمت قلب و عروق برای توانمندسهازی و خهود مراقبتهی جمعيهت تحهت      ارزیابی نيازهای آموزشی و برنامه .17

 پوشش

 وزن و چاقی و راه های پيشگيری و درمان آن هاآموزش عمومی جمعيت تحت پوشش در خصوص اضافه  .18

 های مرتبط با سالمت قلب و عروق برای توانمندسازی جمعيت تحت پوشش همکاری در ارزشيابی و تحقيق .19

 مراقبت بیماران

 ارجاع همه افراد چاق به کارشناس تغذیه .1

مهاه یهك بهار     0طبهق دسهتورالعمل   افراد دارای اضافه وزن و چاقی و یا دور کمر بيشتر از مقدار طبيعهی   پيگيری و مراقبت .2

 (مراقبت ممتد)

       اندازه گيری فشارخون و زن ، تعيين نمایه توده بدنی، دور باسن و دور کمر، بررسی رژیهم غهذایی بيمهار، بررسهی وضهعيت

 انجام فعاليت بدنی با شدت مناسب و خود مراقبتی در هر مراقبتفعاليت بدنی، آموزش در خصوص رژیم غذایی سالم، 

در صورت افزایش فشارخون ارجاع به پزشك و در صورت افزایش وزن یا عدم کاهش وزن طبق دستورالعمل در هر مراقبت  .0

 ارجاع  به کارشناس تغذیه 

زن ههدف و تثبيهت آن، سهپس انجهام     بعهد از دسهتيابی بهه و    جهت مراجعه منظم به کارشناس تغذیهه و افراد چاق  پيگيری .4

و در ساايی ياك باار    و در صورت عدم کاهش وزن و وجود اضهافه وزن   ماه يك بار 9های بعدی و آموزشها  مراقبت

 ارجاع به پزشك ماه يك بار  9 صورت چاقی

های الزم ، در صهورت   بعد از ارجاع افراد دارای اضافه وزن و چاقی و یا دور کمر بيشتر از مقدار طبيعی و پيگيری و مراقبت .5

 :تثبيت وزن مطلوب

  سال یك بار  0حداقل هر  25-27تعيين وضعيت اضافه وزن و چاقی در افراد دارای نمایه توده بدنی ارزیابی 

  سال یك بار  0بدون عوامل خطر حداقل هر  28-29تعيين وضعيت اضافه وزن و چاقی افراد دارای نمایه توده بدنی 

  دارای عوامل خطر سالی یك بار  28-29تعيين وضعيت اضافه وزن و چاقی افراد دارای نمایه توده بدنی 

 يماران در خصوص تغذیه سالم  و فعاليت بدنیآموزش اختصاصی ب .6

  «فرم مراقبت بيماران »در  و مراتقبت های انجام شده ثبت اطالعات .7

 تاریخ مراقبت بعدیو ثبت « فرم پيگيری بيماران» ثبت اطالعات در  .8

 ارجاع منظم بيمار به پزشك طبق دستورالعمل ساالنه و ارجاع در صورت بروز مشکل یا دستور پزشك .9

 گزارش دهی وضعيت مراقبت بيماران طبق دستورالعمل برنامه  .13

 ریزی برای توانمندسازی و خود مراقبتی بيمار  ی آموزشی و برنامهارزیابی نيازها .11

آموزش اختصاصی بيماران در خصوص رعایت رژیم غذایی و انجام فعاليت بدنی مناسب و )بيمار  آموزش برای توانمندسازی .12

 (نحوه مصرف داروها

 های مرتبط با سالمت قلب و عروق برای توانمندسازی جمعيت تحت پوشش همکاری در ارزشيابی و تحقيق .10



   شرح وظايف پزشك
 بیماريابی و درمان بیماران

جمعيهت تحهت پوشهش طبهق     پيشگيری و کنتهرل اضهافه وزن و چهاقی در   پذیرش ارجاعات سطح اول در خصوص برنامه  .1

 دستورالعمل برتامه

بررسی عوامل خطر همراه اضافه وزن و چاقی، از جمله تغذیه نا سالم، کم تحرکی و مصهرف دخانيهات طبهق دسهتورالعمل      .2

 برنامه

گرفتن شرح حال و انجام معاینات تکميلی برای بررسی عوارض چاقی از جمله بيمهاری قلبهی عروقهی و عوامهل خطهر آن       .0

 دستورالعمل برتامهشامل فشارخون باالو دیابت طبق 

 ارجاع موارد مورد نياز برای انجام آزمایشات معمول طبق دستورالعمل برنامه  .4

 مراقبت و درمان و تجویز داروهای مورد نياز  برای بيماران طبق دستورالعمل برتامه .5

 طبق دستورالعمل برنامه ( پزشك متخصص)ارجاع موارد مورد نياز به سطح باالتر .6

 رد از سطوح پذیرنده ارجاع و بررسی پسخوراند پزشك متخصص پيگيری دریافت بازخو .7

و ویژه، و بررسی نتایج و ارایه دستورات الزم در صورت غيهر   (ساالنه)درخواست خدمات پاراکلينيك در موارد مراقبت معمول .8

 طبيعی بودن نتایج

 ها و توصيه های الزم برای توانمند سازی بيماران و افراد در معرض خطر  ارایه آموزش .9

 و ارائه پس خوراند به سطح پایين تر( فرم مراقبت بيماران و فرم پيگيری بيماران)ثبت اطالعات در فرم های مربوطه  .13

 ، طبق دستورالعمل برنامه « گزارش دهی  فرم» دهی صحيح، دقيق و به هنگام در ثبت و گزارش .11

 مراقبين سالمت/ نظارت بر اجرای برنامه اضافه وزن و چاقی و پایش تيم سالمت .12

 های مرتبط با سالمت قلب و عروق همکاری در اجرای برنامه ها، طرح های ارزشيابی و تحقيق .10
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 کاری مادرزادی تیروئید غربايگری کم

 بهورز   /شرح وظايف کارشناس مراقب سالمت

تيرویيد و عوارض آن و اهميت انجام غربالگری نوزادان و تاکيد بر  یکار بيماری کم مورد در باردار زنان آموزش و شناسایی .1

 بعد از تولد 0 -5لزوم انجام غربالگری نوزاد در سنين 

 آن عوارض و نوزادان تيرویيد کاری کم بيماری درباره مردم عموم آموزش .2

 استان غربالگری آزمایشگاه از غربالگری نتيجه دریافت .0

 در سرمی تشخيص تایيد های آزمایش انجام برای "شهرستان منتخب آزمایشگاه" به "مشکوك نوزادان" ارجاع و فراخوان .4

  دستورالعمل اساس بر وقت اسرع

 .شناخته شده است "نامناسب"وزادانی که نمونه از پاشنه پای آنها، از طرف آزمایشگاه نفراخوان سریع  .5

 فوکال به( تشخيص تایيد آزمایشات جواب دریافت از پس) فوری مراجعه برای والدین راهنمایی و كمشکو نوزادان پيگيری .6

 دسترس در پزشك اولين یا و پوینت

 (صورتی جلد با کتاب) تيرویيد کاری کم بيماری و والدین کتاب اساس بر بيمار والدین آموزش .7

 بيمار نوزاد مراقبت کارت در اطالعات ثبت .8

 اطالعات گزارش و ثبت .9

 و هورمونی آزمایشات انجام پزشك، دستورات از پيروی و دارو درست مصرف اهميت یادآوری و بيماران مستمر پيگيری .13

 معالج پزشك توسط مستمر های ویزیت

 برنامه کشوری غربايگری بیماری کم کاری تیرويید نوزادانشرح وظايف پزشك در 

 پذیرش نوزادان ارجاع شده  .1

 تشخيص بيماری کم کاری تيرویيد نوزادان بر اساس دستورالعمل کشوری .2

 شروع درمان بر اساس دستورالعمل کشوری و در اسرع وقت .0

 بيماران بر اساس دستورالعمل کشوری و در مواردی که الزم است در فواصل زمانی کم ترویزیت منظم و مستمر  .4

 ارایه توصيه های الزم و آموزش والدین نوزاد بيمار .5

 بررسی رشد و تکامل شيرخوار در هر ویزیت .6

 تکميل کارت مراقبت بيمار به دقت در هر ویزیت .7

 مراقبين سالمت/ تيرویيد نوزادان و پایش تيم سالمت نظارت بر حسن اجرای برنامه غربالگری بيماری کم کاری .8

 (در صورتی که پزشك معالج بيمار فوکال پوینت برنامه نيست)ارتباط مستمر با فوکال پوینت برنامه  .9

 ارتباط مستمر با کارشناس برنامه .13

 های بازآموزی برای سایر ارایه دهندگان خدمت همکاری و شرکت در برگزاری دوره .11

 دارایه پس خوران .12
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 و بررسی پسخوراند پزشك متخصصپيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع  .10

 

 (کويورکتال) بزرگ روده سرطان نظر از افراد ارزيابی و زودهنگام تشخیص

 بهورز  /شرح وظايف کارشناس مراقب سالمت خانواده

  ای دوره ارزيابی

 مربوطه دستورالعمل اساس بر سالمندان و ميانساالن سالمت یافته ادغام مراقبتهای قالب در شرایط واجد افراد ارزیابی .1

 «ای دوره ارزیابی فرم»در بزرگ روده سرطان به مربوط موارد تکميل .2

 وجود خونریزی دستگاه گوارش تحتانی در طی یك ماه اخير در موردسوال  .0

 طی یك ماه اخير با یا بدون اسهالیبوست در سوال در مورد  .4

 درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج سوال در مورد .5

 فوقکاهش بيش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه همراه با یکی از عالیم سوال در مورد  .6

ارزیهابی ههای تکميلهی     در صورت پاسخ مثبت به هر یك از سواالت، ارجاع فرد مشکوك به سرطان کولورکتال به پزشك برای .7

 برای تایيد یا رد ابتال به سرطان کولورکتال

 :در صورت پاسخ منفی به تمام سواالت .8

  (در خود فرد یا خانواده)سوال در مورد سابقه ابتالء به سرطان روده بزرگ 

  آدنوم روده یا بيماری التهابی رودهسوال در مورد ابتالء به 

o در صورت پاسخ منفی ارزیابی 

o  پاسخ مثبت به هر یك از سواالتدر صورت: 

 ارجاع غير فوری به پزشك یا 

  آزمون خون مخفی به روش ایمونولوژیك(IFOBT )توسهط مراقهب   ) طبق دسهتورالعمل  با کمك فرد مراجعه کننده

 :(سالمت خانواده

 .باشد یعنی نتيجه تست مثبت است  Tو  Cاگر عالمت به صورت دو خط در کنار حروف  -

 .باشد یعنی نتيجه تست منفی است  C به صورت یك خط در کنار حرف در صورتی که عالمت -

یعنهی نتيجهه تسهت    (  2شهکل   Cمانند قسمت )باشد  T که عالمت به صورت یك خط درکنار حرف در صورتی -

 .نامعتبر است و باید این تست مجدد انجام شود

در مدفوع می شهود پهس از دو   صورتی که نتيجه تست منفی باشد، توصيه به انجام مجدد تست خون مخفی  در -

 سال 

 .به پزشك ارجاع غيرفوریدر صورت مثبت شدن تست،  -

 های خود مراقبتی الزم در خصوص عالیم مشکوك سرطان روده بزرگ مطابق پمفلت آموزشی  در همه موارد آموزش .9



و نحوه برخورد و اقدامات اوليه در صورت بروز عالیهم بهه    آموزش عمومی در مورد عالئم هشدار دهنده بروز سرطان کولورکتال .13

بيمار و اطرافيان وی و آموزش به افرادی که در برنامه تشخيص زودهنگام و غربالگری شرکت می کنند، برای مراجعه در فواصل 

 برنامه غربالگری،در صورت بروز عالیم 

 د آن هاورانع و بررسی پسخپيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجا .11

 «فرم مراقبت بيماران» ثبت مشخصات افراد دارای سرطان کولورکتال تایيد شده در  .12

 «فرم پيگيری بيماران»ثبت مشخصات افراد دارای سرطان کولورکتال تایيد شده در  .10

 گزارش دهی غربالگری طبق دستورالعمل برنامه .14

 های مرتبط با بيماری سرطان  همکاری در ارزشيابی و تحقيق .15

 اقبت بیمارانمر

سرطان روده بزرگ يا در افراد با سابقه ( IFOBT)تست خون مخفی در مدفوع جواب منفی ) افراد پرخطر پيگيری و مراقبت .1

 (ارزیابی ممتد) (IFOBT) طبق دستورالعمل ساالنه برای ارزیابی مجددتایيد شده توسط پزشك ( آدنوم در خانواده

 « فرم مراقبت بيماران»ثبت اطالعات در  .2

 و ثبت تاریخ مراقبت بعدی « فرم پيگيری بيماران»ثبت اطالعات در  .0

 ارجاع بيمار به پزشك طبق دستورالعمل در صورت بروز مشکل یا طبق دستور پزشك .4

 دهی وضعيت مراقبت بيماران طبق دستورالعمل  گزارش .5

 ریزی برای توانمندسازی و خودمراقبتی بيمار  ارزیابی نيازهای آموزشی و برنامه .6

 آموزش برای توانمندسازی بيمار .7

 

 

 

 

 



 پستان سرطان نظر از افراد ارزيابی و زودهنگام تشخیص

  بهورز /شرح وظايف کارشناس مراقب سالمت خانواده

 ای  ارزيابی دوره

 مربوطه دستورالعمل اساس بر سالمندان و ميانساالن سالمت یافته ادغام مراقبتهای قالب در شرایط واجد افراد ارزیابی .1

 «ای دوره ارزیابی فرم»در پستان سرطان به مربوط موارد تکميل .2

 ماما به ارجاع .0

 آموزش خود مراقبتی الزم در خصوص عالیم مشکوك سرطان پستان و انجام معاینه شخصی مطابق پمفلت آموزشی  .4

 د آن هاع و بررسی پسخورانپيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجا .5

 «فرم مراقبت بيماران» سرطان پستان تایيد شده در ثبت مشخصات افراد دارای  .6

 «فرم پيگيری بيماران» ثبت مشخصات افراد دارای سرطان پستان تایيد شده در  .7

 گزارش دهی غربالگری طبق دستورالعمل برنامه .8

 های مرتبط با بيماری سرطان  همکاری در ارزشيابی و تحقيق .9

 مراقبت بیماران

 ( :ارزیابی ممتد)طبق دستورالعمل تایيد شده توسط پزشك  سرطان پستان  هافراد مبتال ب پيگيری و مراقبت .1

 « فرم مراقبت بيماران  »ثبت اطالعات در  .2

 و ثبت تاریخ مراقبت بعدی « فرم پيگيری بيماران» ثبت اطالعات در  .0

 ارجاع  بيمار به پزشك طبق دستورالعمل در صورت بروز مشکل یا طبق دستور پزشك .4

 ماما طبق دستورالعملارجاع بيمار به  .5

 ارزیابی نيازهای آموزشی و برنامه ریزی برای توانمندسازی و خود مراقبتی بيمار  .6

 آموزش برای توانمندسازی بيمار .7

 شرح وظايف ماما

 (سال دارای مشکل 73تا  03زنان ) مراقب سالمت /پذیرش ارجاعات از طرف بهورز .1

 :بررسی فرد ارجاع شده و سوال در مورد .2

  پستان یا هر تغيير در شکل یا قوام پستانتوده وجود  

  توده پستان بزرگ شونده، ثابت یا سفتوجود 

  مثال تغييرات اگزمایی پوست، فرورفتگی نوك پستان، پوست پرتغالی، زخم، ترشح یهك طرفهه از   )مشکالت دیگر پستان

 لمسبا یا بدون توده قابل ( توده در زیر بغل -به ویژه  ترشحات خون آلود-نوك پستان



و تایيهد  در صورت پاسخ مثبت به هر یك از سواالت، ارجاع فرد مشکوك به سرطان پستان به پزشك برای ارزیابی های تکميلی  .0

 پستانیا رد ابتال به سرطان 

 :در صورت پاسخ منفی به تمام سواالت، انجام غربالگری .4

  (خانواده 2یا  1در افراد درجه )سوال در مورد سابقه ابتالء به سرطان پستان یا تخمدان: 

o  سال بعد 0تا  1پاسخ منفی ارزیابی در صورت 

o ارجاع غير فوری به ماما، در صورت پاسخ مثبت به سوال 

در همه موارد آموزش های خود مراقبتی الزم در خصوص عالیم مشکوك سرطان پستان و انجام معاینه شخصی مطابق پمفلهت   .5

 آموزشی 

 و ارجاع آن ها به سطح دو خدمتطبقه بندی افراد در معرض خطر و مشکوك  .6

 :پرونده فرد /ثبت اطالعات فرد دارای عالئم مشکوك در فرم  .7

  (مثال سابقه، شدت، طول دوره بيماری، پيشرفت بيماری)ارزیابی عالیم و نشانه ها 

  پرتهو  مانند سن، سابقه خانوادگی، تاریخچه قبلهی سهرطان پسهتان،    )جستجوی عالیم خطر مرتبط با سرطان پستان مرتبط

 (درمانی به قفسه سينه

 معاینه هر دو پستان، زیر بغل و گردن 

 (مثال فيبروآدنوم، فيبروآدنوزیس، ماستيت، آبسه و )بيماری های خوش خيم پستان : شخيص افتراقیت... 

 انجام اقدامات مورد نياز بر اساس دستورالعمل برای فرد دارای عالئم مشکوك .8

 

 



 سرويكس سرطان نظر از افراد ارزيابی و زودهنگام تشخیص

  بهورز /خانواده سالمت مراقب کارشناس وظايف شرح

  ای دوره ارزيابی

 و ميانسهاالن  سالمت یافته ادغام مراقبتهای قالب در سسرویک سرطان با رابطه در پوشش تحت سال 73 تا 03 زنان ارزیابی .1

 سالمندان

 «ای دوره ارزیابی فرم»در پستان سرطان به مربوط موارد تکميل .2

در همه موارد آموزش های خود مراقبتی الزم در خصوص عالیم مشکوك سرطان سرویکس و انجهام معاینهه شخصهی مطهابق      .0

 پمفلت آموزشی 

 د آن هاع و بررسی پسخورانپيگيری دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجا .4

 «فرم مراقبت بيماران» ثبت مشخصات افراد دارای سرطان سرویکس تایيد شده در  .5

 «فرم پيگيری بيماران» بت مشخصات افراد دارای سرطان پستان تایيد شده در ث .6

 گزارش دهی  .7

 های مرتبط با بيماری سرطان  همکاری در ارزشيابی و تحقيق .8

 مراقبت بیماران

 (:ارزیابی ممتد)طبق دستورالعمل توسط پزشك  تایيد شدهسرطان سرویکس افراد مبتال به  پيگيری و مراقبت .1

  فرم مراقبت بيماران »ثبت اطالعات در » 

  و ثبت تاریخ مراقبت بعدی « فرم پيگيری بيماران» ثبت اطالعات در 

 ارجاع بيمار به پزشك طبق دستورالعمل در صورت بروز مشکل یا طبق دستور پزشك .2

 ارجاع بيمار به ماما طبق دستورالعمل .8

 ازی و خود مراقبتی بيمار ارزیابی نيازهای آموزشی و برنامه ریزی برای توانمندس .9

 آموزش برای توانمندسازی بيمار .13

 شرح وظايف ماما

 خانواده مراقب سالمت /پذیرش ارجاعات از طرف بهورز .1

 :بررسی فرد ارجاع شده و سوال در مورد .2

  (از جمله پس از نزدیکی جنسی، در فواصل دوره های قاعدگی و پس از یائسگی)خونریزی غير طبيعی واژینال 

  بدبوی واژینالترشحات 

 درد هنگام نزدیکی جنسی 



بهرای تایيهد یها رد    در صورت پاسخ مثبت به هر یك از سواالت، ارجاع غير فوری فرد مشکوك به سرطان سرویکس به پزشهك   .0

 ابتال به سرطان سرویکس

 :در صورت پاسخ منفی به تمام سواالت، انجام غربالگری .4

  خيرسال ا 5سوال در مورد سابقه انجام پاپ اسميرطی 

 در صورت پاسخ مثبت ، انجام پاپ اسمير در همان ویزیت 

 خود مراقبتی الزم در خصوص عالیم مشکوك سرطان سرویکس مطابق پمفلت آموزشیآموزش  .5

 طبقه بندی افراد در معرض خطر و مشکوك و ارجاع آن ها به سطح دو خدمت .6

 پرونده فرد/ در فرم ثبت اطالعات فرد دارای عالئم مشکوك  .7

 و انجام اقدامات ضروری بر اساس دستورالعمل بندی افراد بررسی شدهطبقه  .8

 

 

 


