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تشخیص و آسیب کاهش ، مراقبت
 وی آی اچ 

 1397اتبستان  –نسخه اول 

صصی  پیشگیری از ااقتنل تخ
 نسیج  زری کمیته 

 زانن رد معرض خطر  وژیه

شت  زش زپشکین و آموما، ردمرکز مدرییت بیماری اهی واگیر وزارت بهدا

 مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور 

مات تأمینی و رتبیتی ن اه و اقدا                                               ور کش  سازمان زندا

 

 

  اتراهنمای عمل نحوه اراهئ خدم
 

 دمات خ هئرا اراهنمای عمل نحوه کتاب در برنامه استراتژیک شناسنامه
 

 کتاب در برنامه استراتژیک شناسنامه

یر و از ز ستبرنامه استراتژیک نوشته شده ایازدهم از استراتژی دهم این مجموعه در نیل به هدف  

 است.  سوم ساخت های الزم برای رسیدن به اهداف استراتژی

و  رتیاستفاده کارشناسان نظابا هدف پیشگیری از انتقال جنسی  فنیتوسط گروه  مجموعه حاضر

( SIPبرنامه ) کشوری نظارت بر اجرای توسط کمیته 1397شهریورماه تهیه و در تاریخ   اجرایی برنامه

 . استانی ارسال شد  SIPتایید و  جهت بهره برداری به  گروه های فنی
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*S11O10  : زنان در ژهیو  یو یاچ آ یصیو تست تشخ بیخدمات مراقبت، کاهش آس یبسته جامع دستورالعمل ها 
 .ردیقرار گ ینیمورد بازب  کباریو  دو سال  هیته  خطر ابتال به اچ آی ویمعرض 

 کتاب در برنامه استراتژیک شناسنامه

ای الزم برای رسیدن هو از زیر ساخت  برنامه استراتژیک نوشته شده استیازدهم از استراتژی دهم این مجموعه در نیل به هدف  

 است.  سوم به اهداف استراتژی

ر تاریخ  دتهیه و  مهاستفاده کارشناسان نظارتی و اجرایی برنابا هدف پیشگیری از انتقال جنسی  فنیتوسط گروه  مجموعه حاضر

استانی   SIPای فنیه( تایید و  جهت بهره برداری به  گروه SIPکشوری نظارت بر اجرای برنامه ) توسط کمیته 1397شهریورماه 

  .ارسال شد

   



 
 

 تألیف 

 دکتر سمانه اکبرپور

 دکتر کامبیز محضری

 دکتر محمد نظری پویا

 دکتر نوشین فهیم فر 

 دکتر حمیرا فالحی

 آقای رضا شفاعتی

 الهام رضاییخانم 

  
 

  زیر نظر

 دکتر پروین افسر کازرونی

 راتیدکتر فرید ب -دکترمهرزاد تشکریان 

 )به ترتیب حروف الفبا(( تایید کننده SIPاعضا کمیته کشوری نظارت بر اجرای برنامه)
 خانم -مریم ریحانیخانم -رداد درودیف دکتر -خانم تکتم خجسته–اد تشکریان دکتر مهرز -دکتر منا اسالمی

دکتر کتایون –درزی خانم نسرین گو -صل آقای مجید کاظمی ا -دکتر سید ابراهیم قدوسی– سعیده زاهد انارکی
 محضری  دکتر کامبیز -دکتر محمد نظری –کتر هنگامه نامداری تبار د -محمدی دکتر مهدی قمبری  -طایری  

 )به ترتیب حروف الفبا(با تشکر از همکاری 

آقای  -شریعت مدار اراس -ر مریم سرگلزاییدکت -خانم زهرا رجب پور -ین حیدریخانم نازن -خانم ماندانا تیرا
  خوییسرکار خانم دکتر  -یشهرزاد قربان -خانم اعظم ولی پور  -حامد صفری
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 شگفتارپی 

 در یردولتیغن دولتی و وزارتخانه، سازمان و ارگا 23جمهوری اسالمی ایران با مشارکت  یویآاچچهارمین برنامه کنترل عفونت 

 است. شدهنیتدو یویآاچکنترل  یالمللنیبراستای اهداف 

 است. یویآاچمبتنی بر پیشگیری از انتقال   عمدتاً یویآاچکنترل عفونت  یهاروش 

 شود انجام تواندیم روش دو به مهم این

 .مانع از ورود ویروس به بدن افراد شویم .1

 .دتعداد ویروس در خون و ترشحات بدن فرد مبتال را در حدی کاهش دهیم که قابلیت سرایت نداشته باش .2

ه شرکای جنسی متعددی همین دلیل افرادی ک است. به یویآاچاصلی انتقال  یهاراهبدیهی است، راه انتقال جنسی یکی از 

 دی دارند، جنسی متعد افرادی که شرکای بتال باشند. از این رو، الزم استنیز م یویآاچدارند، محتمل است که به عفونت 

 تیبو به این تر تحت درمان قرار گیرندوقت در اسرع را دریافت کنند، تا در صورت ابتال  یویآاچخدمات تشخیصی  .1

a.   اشته باشند.د طبیعی زندگی عادی با طول عمر  توانندیمو  رسدیمبه حداقل  هاآنعوارض بیماری برای 

b.  را ران انتقال به دیگ یته قابلک خواهد آمدپایین  یااندازهبه هاآن، تعداد ویروس در خون مؤثربا یک درمان

 .داشتنخواهد 

د شرکای ش تعداد شرکای جنسی زیاد اجتناب کنند )در واقع خدماتی که به کاهخدماتی را دریافت کنند، که از  تعد .2

 جنسی کمک نماید(.

  داشته باشند.  شدهمحافظتخدماتی را دریافت کنند که کمک کند این افراد روابط جنسی ایمن و  .3

 .شناسندیم "خدمات کاهش آسیب"است که مجموعه این خدمات را با عنوان الزم به توضیح 

 معرفی این مجموعه

ات، یین استانداردهای خدماجرایی و تع یندهایفرآ  یسازکسانیبه منظور  یویآاچکنترل  یهابرنامهکمیته نظارت بر اجرای 

 ه است. استراتژیک ارائه نمودبط با برنامه مرت یهادستورالعملالگویی واحد برای تدوین کلیه 

 باشندیمسیب کاهش آ استانداردهای خدمات برنامه به اهداف برنامه، موظف به رعایت کلیه شرکای برنامه در راستای رسیدنلذا 

 که در این دستورالعمل هم رعایت گردیده است. 

 این مجموعه مشتمل بر سه بخش است:لذا با توجه به دستورالعمل مذکور 

1زیرساختدر هر  شدهنییتعالزم برای ارائه خدمات و یا تسهیالت  یاستانداردها، در این بخش اولبخش    شدهدادهتوضیح  

 :استشامل موارد ذیل است که 

 دسترسی و پوشش  اهداف مورد انتظار برای ایجاد 

  ازیموردناستاندارد فضای فیزیکی  

  ازیموردناستاندارد تجهیزات و لوازم  

  ،و شرح وظایف نیروی انسانی  هایژگیوتعداد 

  ر آن زیرساختدقابل ارائه خدمات لیست 

                                                           
1 Facility 



بوط مر سؤاالترآیند سپس برای هر فاست و  شدهنییتع، لیست کلیه فرآیندهای اجرایی هر خدمت ابتدااین بخش ر د، بخش دوم

پاسخ داده شده  ،شدهنییتع یویآاچکنترل  کیاستراتژکه از سوی کمیته کشوری نظارت بر برنامه  گانه استاندارد 12به  اجزا 

 :استبه شرح ذیل  برای هر خدمت گانه استاندارد 12 سؤاالت است.

 ارائه شود؟ یه چه کسانب دیخدمت با نای

 ؟شودیمارائه  یخدمت با چه هدف نیا

 ؟شودیمخدمت چگونه ارائه  نیا

 ؟ ستیبرنامه چ نیخدمات ا ریخدمت با سا نیا ارتباط

 خدمات شده است ؟دریافت که فرد وارد چرخه  میمطمئن شو چگونه

 ارائه شود؟ یدر چه مدت زمان دیخدمت حداکثر با نیا

 خدمت را انجام دهد؟ نیا دیبا یکس چه

 ؟شودیمانجام  یخدمت در چه قالب نیا یو گزارش ده ثبت

 (شیپا) ؟ میادادهرا درست انجام  مراحل خدمت مورد نظر میبفهم میتوانیم چگونه

 (یابی)ارزش ؟ میادهیرسبه اهدافمان در طرح  میبفهم میتوانیم چگونه

 ؟ میخدمت نرس نیدر ارائه ا مدنظر جهیتا به نت شوندیممانع   یعوامل چه

 ؟برنامه را بهتر اجرا کرد توانیم چگونه

، هانآحوه تکمیل ، دستورالعمل نهافرم، در این بخش نیز سعی شده است به نظام ثبت و گزارش دهی مشتمل بر بخش سوم

 شود:به تفکیک مراکز و خدمات در سه سطح زیر پرداخته  هاآنو بایگانی  هافرمنحوه چرخش 

 نظام ثبت مبتنی بر فرد )پرونده(

 خطی( یهاستیلنظام ثبت مبتنی بر خدمت )

 نظام گزارش دهی 

 

 بخش ضمیمه

 ت مراکز و تسهیال  -ماتریس  خدمات 

 پایش خدمات  ستیلچک

 تیم سیار  یهافرم

 متون آموزشی 

 

 

  



 فی تعار

  یویآاچتعریف بسته خدمات ویژه زنان در معرض خطر  ابتال به 
بط پرخطر مرت از رفتارهای که پیامد ناشی شودیمبه کلیه اقداماتی گفته  یویآاچبسته خدمات ویژه زنان در معرض خطر ابتال به 

اصلی  خدمات وهگر 9ست بر ابر رفتارهای مرتبط با رابطه جنسی پرخطر( را به حداقل برساند. این بسته مشتمل  دیتأک) یویآاچبا 

 .استبه شرح زیر 

 خدمت تشکیل پرونده -1

 تشکیل پرونده  1-1

 برنامه آموزش-2

 عمومی شامل  یهاآموزش  1-2

  آمیزشی  یهایماریبپیشگیری از سالمت جنسی و  

   تزریق ایمن مواد ومصرف 

 سیب و آاجزای برنامه کاهش  ،کاهش آسیب )شامل: اصول کاهش آسیببرنامه  مرتبط با  یهاآموزش

 با متادون( دارندهنگهمعرفی برنامه درمان 

 زندگی  یهامهارت 

 شایع در روابط جنسی  یهاعفونتپیشگیری و مراقبت و درمان  یهاراه 

 (و ... هپاتیت -)سلبیماری اچ ای وی با  همراه  یهاعفونت 

  یویآاچآموزش در خصوص خدمات پیشگیری از  

  سالمت عمومی و ...( یهاآموزشمورد نیاز مراجعین )مانند  یهاآموزشسایر 

  یویآاچدر  آموزش نوین رویکردبا روش  یویآاچآموزش  2-2

 (Provided Intiated Test)   یویآاچ برنامه توصیه به انجام تست -3

  یویآاچ اولیه ترغیب برای انجام تست سریع 1-3

  یویآاچاولیه توصیه به انجام تست سریع  2-3

  یویآاچانجام تست سریع اولیه  3-3

 اعالم پاسخ تست  ۴-3

 رفتاری و پیگیری نتیجه  یهایماریبارجاع موارد مثبت اولیه به مرکز مشاوره  ۵-3

 آمیزشی  یهایماریببرنامه کنترل   -4

 آمیزشی یهایماریب ارزیابی 1-۴

 معاینه واژینال  2-۴

 آمیزشی یهایماریبدرمان سندرمیک  3-۴

 زنان  یهایماریبارجاع به مرکز تخصصی  ۴-۴

  برنامه بهداشت باروری -5

 تنظیم خانواده و مشاوره پیشگیری از بارداری 1-۵

 بارداری سالم 2-۵

 مشاوره سالمت جنسی  3-۵



 آمیزشی  یهایماریبمربوط به زنان و  یهاسرطانغربالگری  ۴-۵

 برنامه کاهش آسیب  -6

 آمیزشی یهایماریبترغیب به استفاده از وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از  1-۶

 تزریق ایمن  جهت انجامتوزیع سرنگ، سوزن و سایر وسایل مورد نیاز  2-۶

  (با  متادون دارندهنگهدرمان به شیوه آستانه پایین  ) مخدرهادرمان با شبه  3-۶

  برنامه بهداشت روان -۷

 ) مشاوره جامع ( یپزشکروانو و ارجاع به مراکز تخصصی مشاوره  یشناختروانمشاوره  1-7

 خود مراقبتی در شرایط خطر مشاوره  2-7

 برنامه حمایت -8

 پذیرایی )توزیع غذای سرد یا گرم( 1-۸

  ییزااشتغالدر زمینه  یتوانمندساز 2-۸

ی مانند اد، نظافت فردمختلف مورد نیاز افر یهاطهیحدر  یتوانمندساز یهاآموزشسایر تسهیالت )خدمات مددکاری،  3-۸

 استحمام(

 همراه یهاعفونتبرنامه کنترل سایر  -9

 بیماریابی فعال سل و ارجاع موارد مشکوک  1-9

 (توأم، واکسن Bارجاع جهت انجام واکسیناسیون )هپاتیت  2-9

  ی ارائه شود و جزدر هر مرکز تواندیمبسته به شرایط منطقه متادون  دارندهنگهالزم به توضیح است که درمان 

 الزم نیست. یهاشرطشیپ

 

اشته  در زمان تشکیل پرونده حداقل یکی از شرایط زیر را د  هستند کهافراد واجد شرایط دریافت خدمات فوق زنانی  

 باشند

 *1کد  

 باشندیمای رفتارهای پرخطر جنسی دار تنهای که زنان. 

 

 

 

 

 

 

  

 :شد خواهند تقسیم زیرگروه دو به ذیل شرایط به بسته یک شماره کدهای :مهم نکته*

 شریک دو حداقل هفته در ولمعم طور به که زنانی واقع در) ندارند را جنسی شرکای تعداد محدودیت و دارند را یک کد شرایط که زنانی =الف-1 کد

 (.دارند جنسی

 ثابت جنسی شریک یک تنها یطوالن زمان مدت برای و باشد می محدود آنها جنسی شرکای تعداد ولی دارند را یک کد شرایط که زنانی =ب -1 کد

 طول در و نسی ثابت دارندجشریک  یکتنها  بیشتر یا ماه یک حداقل مدت برای که زنانی واقع در) دهند می تغییر را آن معین مدت از بعد ولی دارند

 (.ندارند دیگری جنسی شریک مدت این
 



 
  2کد *

   .زنانی که عالوه بر داشتن شرایط کد شماره یک، سابقه مصرف مواد نیز دارد 

 

 

 

 

 

 

 3کد 

 باشندیمدمات این مراکز زنانی که خود رابطه جنسی پرخطر ندارند اما به دالیل زیر حائز شرایط دریافت خ : 

  مواد هستند.تزریقی  کنندهمصرف هاآن همسرانزنانی که 

  دارای رفتار پرخطر جنسی هستند. هاآنزنانی که همسران 

 هستند. یویآاچمبتال به  هاآن زنانی که همسران 

 برندیمدر زندان به سر  هاآن زنانی که همسران. 

  4کد 
 خواهد شد این کد تنها در مراکزی که در زندان قرار دارند تعریف

 0100عیت اعم از متهم و محکوم در زندان مرکزی هر استان و سایر مؤسسات کیفری با جم زن،  انیزندان هیکل 

 بیشترنفر و 

 5کد
 این کد تنها در مراکز سازمان بهزیستی تعریف خواهد شد 

 ات حمایتی دارند. اما به دالیلی نیاز به خدمدارند نرا   شدهعنوانخطر از فاکتورهای  کدامچیهکه  زنانی

یرش پذ شوند ارجاع مربوطه مراکز به  شاننیاز مورد خدمات اساس بر که زمانی تااین افراد بدیهی است 

 .ستینخواهند شد و نیازی به تشکیل پرونده 

 دهای مختلفد گرفت کبه اینکه در کدام یک از تعاریف قرار خواهن که سابقه زندان دارند بستهزنانی الزم به توضیح است *

 . کنندیمدریافت 

 

  

شد خواهند تقسیم زیرگروه دو به ذیل شرایط به بسته دو شماره کدهای :مهم نکته: 

 بار یک حداقل گذشته ماه یک یط در که زنانی)  دارد نیز مواد مصرف حاضر حال در یک، شماره کد شرایط داشتن بر عالوه که زنانی =الف -2 کد

 (.دارند قرار گروه این در هستند متادون از استفاده حال در که افرادی  و اند داشته مواد مصرف

 اما اند نداشته مواد صرفم اخیر ماه یک طی در که زنانی) دارد نیز مواد مصرف سابقه یک، شماره کد شرایط داشتن بر عالوه که زنانی =ب-2 کد

 (.دارند را مواد مصرف سابقه

 



 

 مهم جهت ارائه خدمت: دو شاخص

 )خدمات مستمر( – خدمات پوشش -1

  ود را خنه مربوط به در ماه تمامی خدمات ماها بارکیکه حداقل  باشندیممنظور از دریافت خدمات مستمر،  افرادی

 .دریافت نمایند

 خدماتدسترسی  -2

  مامی تشته باشند و در سال به مرکز مراجعه دا بارکیکه حداقل  باشندیممنظور از دسترسی برای خدمات،  افرادی

 خدمات مربوط به خود را دریافت نمایند. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 بخش اول

رد   اراهئ خدمات یاهساختریزاستاندا
 

  



 

ویژه زنان در  یویآاچالزم برای ارائه خدمات مراقبت، کاهش آسیب و تشخیص  یهارساختیزمراکز و تسهیالتی که به عنوان 

 از: اندعبارتاست  شدهگرفتهدر نظر  یویآاچدر چهارمین برنامه ملی کنترل عفونت  یویآاچمعرض خطر ابتال به 

 مراکز ثابت  .1

 مراکز سیار  .2

 سیار )نیروهای همسان(  یهامیت .3

 کاهش آسیب  یهاستگاهیا .4

  2مرکز گذری/سرپناه شبانه .5

 )در داخل زندان( زندانیان زن مراکز ویژه  .6

 

اهش اقبت، کدر این دستورالعمل به معنای مراکز ارائه خدمات مر "مرکز مشاوره ویژه زنان"الزم به توضیح است واژه 

 .استویژه زنان در معرض خطر   یویآاچآسیب و تشخیص 

 

  در خارج از زندان یویآاچمراکز مشاوره ویژه زنان در معرض خطر ابتال به  یاندازراهاصول مورد توجه در 

 مرد باشد(. تواندیمخانم باشند )غیر از راننده در مراکز سیار که  باید الزاماًتمامی پرسنل مرکز  .1

 هازندانمان و ساز بهزیستیسازمان ، هادانشگاهباید بر عهده معاونت بهداشتی  ،مرکز یهاتیفعالمسئولیت نظارت مستقیم بر  .2

تیار تفویض اخ (تانبه سطوح میانی )مرکز بهداشت شهرس توانندیمدر صورت صالحدید  هادانشگاهمعاونت بهداشتی . باشد

 نمایند.

ان یا ل ایدز شهرستبه صورت تلفنی به کارشناس مسئوبالفاصله ( یویآاچالزم است تمامی موارد مثبت اولیه )تست سریع  .3

 اطالع داده شود. دانشگاه

هدف شود.  ز گروهبا توجه به اینکه نصب تابلو در درب ورودی مرکز ممکن است سبب جلب توجه و مراجعه مکرر زنان غیر ا .۴

یژه سالمت وز مشاوره مرک ". اما الزم است یک تابلو کوچک با عنوان شودینملذا خیلی توصیه به نصب تابلو با ابعاد بزرگ 

 زیاد عموم افراد نگردد.   توجهجلب باعثنصب گردد که  یاگونهبهدر درب ورودی  "زنان

ان به ورود آقای و می استدر ورودی مرکز الزا "ورود آقایان ممنوع "به منظور جلوگیری از ورود آقایان به مرکز، نصب تابلوی  .۵

 ،ود )آقا(خه شریک جنسی زنان به همرادر صورت مراجعه خواهد بود. البته  ریپذامکانمرکز تنها با هماهنگی سازمان مسئول 

 مکان ارجاعاورت عدم اقالم کاهش آسیب را دریافت کند و در ص تواندیمتنها در صورت امکان در خارج از فضای داخلی مرکز 

  تست توانیمنان رفتاری و همچنین در صورت وجود داشتن مکانی مناسب در خارج از مرکز ز یهایماریببه مراکز مشاوره 

 ریپذامکان وجهچیهبهتوجه داشت که ورود شریک جنسی آقا به مرکز زنان  فقط بایدای وی را هم برای او انجام داد.  اچ

 نیست.

 .استدر مرکز، در چارچوب دستورالعمل اجرایی مراکز  یهاتیفعالکلیه  .۶

                                                           
2 Shelter  



در  شدهنییتعموجود در دستورالعمل و با تواتر زمانی  یهافرمدر مرکز )از طریق  شدهارائهو خدمات  هاتیفعالگزارش دهی  .7

، به کمیته پایش و ارزشیابی ارسال خواهد ادغامنهایی و  دییتأاستانی پس از   SIPآن( به سازمان مسئول بوده و توسط کمیته

 شد.

امل درباره عو ه خصوصپرسنل باید قبل از شروع به کار در مرکز، دوره آموزشی متناسب با وظایف خود را گذرانده باشند و ب .۸

 زش الزم راهستند، آمو گروه هدف با آن مواجه معموالًرفتارهای پرخطر جنسی و مصرف مواد و سایر مشکالتی که  سازنهیزم

 سپری کرده باشند. 

رائه ات الزم را خدما کنندگانمراجعهو ایجاد اعتماد به  مؤثربه دور از قضاوت و با ارتباط احترام کامل،  الزم است پرسنل با .9

 دهند.

اید در ن مراکز ب. مسئولین ایاستدر جذب گروه هدف  مؤثرعوامل  نیتریاساسیکی از  ،وجود محیط دوستانه در این مراکز .10

 نیترحرومماز نی وابه لحاظ اجتماعی، عاطفی و ر که دهندیمزنانی تشکیل نظر داشته باشند که گروه هدف این برنامه را 

انی، کالمی مختلف جسمی، رو یهاضیتبعروزمره در معرض خشونت، تحقیر، انگ و  طوربهاقشار جامعه بوده و بسیاری از آنان 

د د احساس کنننانچه این افراچ. بدیهی است قرار دارندجامعه  طورنیهممراوده دارند و  هاآناز طرف خانواده، افرادی که با 

ودداری ختا حد ممکن  ، قضاوت و تبعیض وجود دارد از مراجعه به این مراکزیداورشیپکه در رفتار کارکنان مراکز نیز 

 بهبود  رتقای زندگی وامداخالت طوالنی مدت تر در مسیر  سازنهیزم تواندیم. محیط دوستانه و ایمن این مراکز کنندیم

 رفتارها و عملکرد اجتماعی این افراد گردد.

 یهاگروهفرصت برای جذب هر چه بیشتر  نیترمهم عنوانبهو اداره مرکز  هاتیفعالهمسان در اجرای  یهاگروهبر مشارکت  .11

کلی  یریگجهتاست  مرکز ضروری به منظور ایجاد محیطی دوستانه در. گرددیم دیتأکدر این دستورالعمل  شدهاشارههدف 

در  س مرکز باشد. بر این اسا یهاتیفعالدر جهت مشارکت ه ب کنندگانمراجعهمرکز در راستای جلب مشارکت هر چه بیشتر 

جاری  یهاتیفعالمشارکت در  البتهاستفاده نمود.  کنندگانمراجعهجاری مرکز از  یهاتیفعالبهتر است برای صورت امکان 

 .که مشارکت نداشته، نباید با برخورد نامناسب مواجه گردد یاکنندهمراجعهاجباری نبوده و 

 متناسبیمی هر مرکز برنامه تنظ زمان . امااست وقتتمامبه صورت  در هفته ساعت  ۴0به مدت  ثابت ساعات کاری هر مرکز .12

بر این بنابر ،ودبخواهد  اعالم نظر و موافقت سازمان تحت نظارتد بیشترین پوشش( و منطقه ) با هدف ایجاهر ایط شر با 

ی کاری اروزهاشند. حضور داشته بمرکز ، در . پرسنل مرکز باید طبق برنامهمتفاوت باشد تواندیماساس موقعیت هر منطقه 

عطیل در ایام ت بیان شود که بوده و در ایام تعطیل رسمی، مرکز تعطیل است ولی باید به مراجعین شنبهپنجمراکز از شنبه تا 

 مراجعه داشته باشند.  توانندیمی فوری به چه مراکز دیگری ازهایندر صورت شرایط اضطراری و 

ای مناسب جدر ی خود را برنامه کارخط سیر خود را مشخص کنند و  ،شدهنییتعباید بر اساس برنامه از قبل  نیز مراکز سیار .13

ه ه شرایط منطقبکاری مراکز سیار بسته  زمانمدت. در ماشین که فقط پرسنل به آن دسترسی داشته باشند نصب کنند

سازمان از  خط سیر خود را هیدییتأقبل از شروع فعالیت مرکز سیار و تیم سیار باید ) باشد وقتمهینیا  وقتتمام تواندیم

 (.دریافت کرده باشد مربوطه

 برسد. گان کنندجعهمرا تیرؤقواعد اخالقی مرکز باید در محل مناسب نصب گردد که در هنگام پذیرش به  .1۴

ش توسط مان پایز)بهتر است این صندوق در  یز باید در مرکز وجود داشته باشدصندوق انتقادات و پیشنهادات نهمچنین   .1۵

 . پایشگر باز و چک شود(

ز ناسب در مرکمتهیه و در مکان   شدهعنوانزم است یک تابلو  با مضمون البا توجه اینکه تمامی خدمات در مرکز رایگان است  .1۶

 .{استنصب گردد } تمامی خدمات مرکز رایگان 

استانی یکی از  SIPمرکز از طریق کمیته ثابت و سیار امنیت پرسنل  نیتأمهماهنگی درون استانی یا شهرستانی جهت وجود  .17

 .است مرکز  اساسی امنیت پرسنل یازهاین



احتمالی  یهایریدرگبهتر است شماره تماس کالنتری محل یا یک نفر رابط آشنا در کالنتری و نیروی انتظامی محل جهت  .1۸

 در مرکز  در دسترس و در میز کار مدیریت مرکز وجود داشته باشد. 

ات ه سایر خدمهت ارائجدیگر مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی مرتبط در منطقه  همکاری، بین این مراکز با ارتباط وحفظ  .19

مامی مراکز تلیست  مورد نیاز، تحت نظارت مستقیم معاونت بهداشتی یا سازمان بهزیستی استان الزامی است. لذا الزم است

صین خصوصی و دولتی متخص یهامطبر، مراکز مشاوره کاهش آسیب، مرکز مراقبت مادر باردارفتاری،  یهایماریبمشاوره 

رتبط  به همراه شماره های م NGO نیچنهم مراکز حمایت از کودکان و یا مراکز حمایتی و ،یپزشکروانزنان و زایمان و 

 ایط خود یکیبتوانند بر اساس شر کنندگانمراجعه ، به ارجاعدر صورت نیاز  باید در مرکز موجود باشد تا هاآنتماس و آدرس 

 از موارد را انتخاب کنند.

رتی که حکم ن قرار گیرد. در صوحتی خانواده آنا یکسچیهمحرمانه بوده و نباید در اختیار  کنندگانمراجعهکلیه اطالعات  .20

دز معاونت س ایکارشناتلفنی با مسئول باالدستی ) به صورت الزم است  ،باشدقضایی مبنی بر درخواست ارائه اطالعات موجود 

گونه هربود  باید مراقب. ده و بر اساس توصیه وی عمل شود( هماهنگ نموسازمان بهزیستی /مربوطهبهداشتی  دانشگاه 

باید  هادهپرونحل نگهداری مو طرف قرارداد گردد. کارفرما  نیمابیفمنجر به لغو قرارداد  تواندیمدر رازداری مرکز  یاخدشه

 هاآنبه  نندبتواماهنگی رئیس مرکز حتی پرسنل مرکز هم با ه ،نباشد ریپذامکاناز افراد  کیچیهباشد که دسترسی  یاگونهبه

 دسترسی داشته باشند.

که نم افراد خاای ر موارد دیگر برمرکز باشند مجاز است. د کنندگانمراجعهدر صورتی که از استفاده از نیروهای داوطلب خانم،  .21

ر هر صورت ردد. دگباشد باید از سازمان مربوطه مجوز الزم اخذ  در جهت کمک به دسترسی به اهداف مرکز مایل به فعالیت

 نیداوطلب .ه شودجاری مرکز گردد به فعالیت وی خاتمه داد یهاتیفعالداوطلب مانع از  نیروی یهاتیفعالچنانچه 

 .بیماران را ندارند یهاپروندهحق دسترسی به  عنوانچیهبه

، رفتاری یاهمداخله مطالعه، هرگونهبا توجه به خصوصیات مراجعین و نظر به حفظ محرمانگی اطالعات در این مراکز،  انجام  .22

راکز تحت )در م مربوطه باید با هماهنگی و کسب مجوز کتبی از سازمان دانشجویی یهامیتو یا حضور  تحقیقاتی یهاپروژه

 صورت پذیرد.(  هایماریبمرکز مدیریت  از ماًیمستقوزارت بهداشت پوشش 

اعم  نهادهاو  هاسازمان، هاارگاناز  کیچیهبه  مجاز به ارائه اطالعات و آمار و ارقام موجود در مرکز عنوانچیهبهمرکز  مدیریت .23

هد ه انجام خواق سازمان مربوطارائه اطالعات در صورت صالحدید، از طری هرگونهو  ستینو یا غیردولتی  یالمللنیباز دولتی، 

 شد. 

ین ستقیم مسئولمدولتی با هماهنگی  یهاارگان، نهادها و هاسازمانبازدید از مراکز مشاوره ویژه زنان توسط مسئولین  هرگونه .2۴

 گروها ببهزیستی  ونت بهداشتی یا سازمانستاد معا ربطیذیا همراهی یکی از کارشناسان  الزم و یمجوزهامربوطه و اخذ 

 خواهد بود. ریپذامکان، دکنندهیبازد

 واگیر برسد. یهایماریب باید به تائید مرکز مدیریتمورد استفاده در مرکز  یهانامهدرسکلیه محتواهای آموزشی و  .2۵

 تحت هیچ عنوانی کارت عضویت یا سالمت داده نخواهد شد. کنندهمراجعهاز افراد  کیچیهبه  .2۶

یا در قالب  هاآنتوسط خود  ما  یمستق تواندیمبا توجه به صالحدید دانشگاه یا سازمان بهزیستی این خدمات  .2۷

( ارائه گردد. در مواردی که ارائه خدمت از طریق بخش مطابق دستورالعملخرید خدمت از طریق بخش خصوصی )

 صرفا طرف قرارداد با مراکز مشاوره ویژه زنان  یهاشرکتو   مؤسساتباید توجه نمود که  شودیمخصوصی انجام 

 یهابرنامهدر  یامداخله گونهچیههای مراکز را به عهده دارند. لذا حق مسئولیت هماهنگی اجرایی و تبادل هزینه

مراکز اعم از  یهاتیفعال یتمامتخصصی این مراکز را نخواهند داشت و نیاز است  نیچنهملمی، اجرایی و ع



دانشگاه و یا ایدز  /مستقیم تحت نظارت کارشناس اچ ای وی صورتبهنظارت بر پرسنل و شیوه ارائه خدمات 

 .است( شدهانیب پروتکلدر پیوست  مؤسسباشند )شرح وظایف مربوط به سازمان بهزیستی 

 

  



 در داخل  زندان یویآاچمراکز مشاوره ویژه زنان در معرض خطر ابتال به  یاندازراهاصول مورد توجه در 

 خانم باشند. المقدوریحتتمامی پرسنل مرکز  .1

 .استاستان  یهازندانمرکز بر عهده اداره بهداشت و درمان اداره کل  یهاتیفعالنظارت مستقیم بر  تیمسئول .2

 . استمرکز بر عهده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان  یهاتیفعالنظارت عالیه بر  تیمسئول .3

 . استن ی زندامکان این مرکز در محل مرکز مشاوره بیماری رفتاری زندان ) کلینیک مثلثی ( و یا یک اتاق در بهدار .۴

 است. در ورودی مرکز الزامی  "مرکز مشاوره ویژه زنان  "نصب تابلوی  .۵

ی هر مرکز اما زمان  برنامه تنظیم. است بهداری مسئول صالحدید صورت در و ساعت 2 مدت به مرکز هر کاری ساعات .۶

 بود و  بر ت خواهداعالم نظر و موافقت سازمان تحت نظارمتناسب  با شرایط هر منطقه ) با هدف ایجاد بیشترین پوشش( و 

 حضور مرکز در رکز،م مدیر نظارت تحت و برنامه این طبق باید مرکز پرسنل .متفاوت باشد تواندیماساس موقعیت هر منطقه 

 . باشند داشته

ی اوره بیماراکز مشحفظ ارتباط و همکاری بین این مراکز با مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی خارج از زندان شامل مر .7

ز پس از ات مورد نیارائه سایر خدمابا متادون، مراکز مراقبت مادران باردار جهت  دارندهنگهرفتاری، مراکز گذری، مراکز درمان 

 ست. هنگام مرخصی، تحت نظارت مستقیم معاونت بهداشتی یا سازمان بهزیستی استان الزامی ا و  در  آزادی 

الزامی  شدهنییتعا تواتر زمانی بموجود در دستورالعمل و  یهافرمدر مرکز از طریق  شدهارائهو خدمات  هاتیفعالگزارش دهی  .۸

 است.

فرصت برای جذب  نیترمهم و کمک به اداره مرکز به عنوان هاتیفعالهمسان زندانی در اجرای  یهاگروهتربیت و مشارکت بر  .9

 .گرددیم دیتأکدر این دستورالعمل  شدهاشارههدف  یهاگروههر چه بیشتر 

 باشند.  گذرانده  استاندارد الزم را   یهاآموزشپرسنل مراکز مشاوره ویژه زنان باید  .10

ز ادور  ات به موده و کلیه خدمایجاد ن فرد زندانی را  طراحی شود که احساس امنیت و آرامش در یاگونهبهمحیط مرکز، باید  .11

   یکسان ارائه گردد. صورتبه، قومیت، ملیت، سن ، مذهب ، رنگ و نژاد قضاوت و فارغ  از  هرگونه

 وی پرسنل ساز  ا برخورد نامناسبیبکه مشارکت نداشته، نباید  یاکنندهمراجعهجاری اجباری نبوده و  یهاتیفعالمشارکت در  .12

 مواجه گردد.

 رسیده باشد. کنندهمراجعه تیرؤقواعد اخالقی مرکز باید در محل مناسب نصب گردیده و در هنگام پذیرش نیز به  .13

 .  الزامی استمنیت پرسنل مرکز ا نیتأمهماهنگی با ریاست زندان جهت وجود  .1۴

مرتبط   های NGOن رفتاری، مراکز حمایتی و یا مراکز حمایت از کودکان و هم چنی یهایماریبلیست تمامی مراکز مشاوره  .1۵

رد فا مرخصی،  ی نگام آزادینیاز به ارجاع و  به هدر صورت باید در مرکز موجود باشد تا  هاآنبه همراه شماره تماس و آدرس 

 زندانی بتواند بر اساس شرایط خود یکی از موارد را انتخاب کنند.

 ند. عه نمایبوده و در ایام تعطیل رسمی، افراد به بهداری زندان مراج چهارشنبهکاری مراکز از شنبه تا  یروزها .1۶

یه ید توسط کلرمانگی بای و محب رازدارقرار گیرد و مرات یکسچیهکلیه اطالعات بیماران محرمانه بوده و نباید در اختیار  .17

 پرسنل مرکز رعایت شود. 

 ورفتاری  یهاداخلهممطالعه،  هرگونهبا توجه به خصوصیات مراجعین و نظر به حفظ محرمانگی اطالعات در این مراکز، انجام  .1۸

 د.صورت پذیر هازندانان سازم تحقیقاتی باید با هماهنگی و کسب مجوز کتبی از اداره کل بهداشت و درمان ستاد یهاپروژهیا 

اعم  نهادهاو  هاسازمان، هاارگاناز  کیچیهمجاز به ارائه اطالعات و آمار و ارقام موجود در مرکز به  عنوانچیهبهمدیریت مرکز  .19

هد انجام خوا هازندانق سازمان ارائه اطالعات در صورت صالحدید، از طری هرگونهو  ستینو یا غیردولتی  یالمللنیباز دولتی، 

 شد. 



ین ستقیم مسئولمدولتی با هماهنگی  یهاارگان، نهادها و هاسازمانبازدید از مراکز مشاوره ویژه زنان توسط مسئولین  هرگونه .20

 خواهد بود.  هازندانالزم از ستاد سازمان  یمجوزهامربوطه و منوط به اخذ 

 

 

 ساختارهای مراکز مورد نیاز 

 مراکز ثابت.1

 :شوندیمبه دو دسته تقسیم  دهندیممراکز ثابت مشاوره ویژه زنان با توجه به نوع  خدماتی که ارائه 

 .باشندیم دارای تجهیزات  انجام معاینات مامایی و سایر خدمات کاهش آسیب است که  شامل مراکز زنانی –تیپ ا 

 .دهندیمندارند اما سایر خدمات را ارائه  که تجهیزات معاینات ماماییزنانی است  شامل مراکز -2تیپ

 الزم نیست. یهاشرطشیپدر هر مرکزی ارائه شود و جز  تواندیممتادون  دارندهنگه* الزم به توضیح است که درمان 

 (1الف : مراکز ثابت  تیپ ) -1

خدمات را  پوششکان ام نفر 300حداقل برای  سال کیباید در طی  1تیپ  هر مرکز ثابت مشاوره ویژه زناناهداف مورد انتظار : 

 فراهم نماید.
 یهایماریب، ارزیابی و سوزن ت اصلی )کاندوم، سرنگابه صورت ماهانه خدم که افرادی: )پوشش خدمات( تعریف پرونده فعال

دو خدمت  برای دریافت )چه در داخل مرکز چه خارج از مرکز( و حداقل هر سه ماه  اندکرده( را دریافت ، ارزیابی سلآمیزشی

 ابلقتوسط تیم سیار  تواندیمکه خدمت تست  هرچند) اندداشتهحضوری به مرکز مراجعه  یویآاچمعاینه واژینال و تست سریع 

 مرکز انجام پذیرد(.انجام باشد اما برای افرادی که پرونده دارند الزم است انجام تست در داخل 

 (1ت در  مراکز ثابت  تیپ )لیست خدما -الف
یژه زنان در وتعریف بسته خدمات در قسمت که گانه  9خدماتی که باید در این مراکز ارائه شود مشتمل بر تمامی خدمات 

 .باشدیمبیان شده است  یویآاچمعرض خطر  ابتال به 

 الزم نیست. یهاشرطشیپمتادون جز  دارندهنگهالزم به توضیح است خدمات مربوط به درمان 

 استاندارد فضای فیزیکی - ب
 متر  ۸0حداقل متراژ  .1

 اتاق مجزا برای ارائه خدمات مرتبط  2حداقل    .2

 آموزشی و جلسات گروهی یهاکالسبرای برگزاری  چندمنظورهسالن   .3

 آشپزخانه / آبدارخانه  .۴

 و روشویی سرویس بهداشتی شامل یک دوش حمام و یک توالت .۵

 موارد ریسافضای مناسب برای نگهداری اقالم و   .۶

(  هازندانن ا سازمایمعاونت بهداشتی دانشگاه یا سازمان مربوطه )سازمان بهزیستی  دییتأساختمان مرکز باید مورد  توضیحات:

ینکه توجه به ا باشد )با مدیریت مرکز نیچنهمباشد و باید حداقل دارای دو اتاق مجزا برای ارائه خدمات مامایی، روانشناسی و 

 یست(. ورت مجزا نیت به صاتاق مدیر مدیریت مرکز را به عهده گیرند بنابراین ضرورتی برای وجود توانندیمروانشناس یا ماما خود 

رایط توضیح است ش به. الزم کنداهم باشد که امکانات مناسب برای انجام معاینه ژنیتال را فر یاگونهبهساختار اتاق مامایی باید 

 .باشدیممناسب گرمایشی و سرمایشی و تهویه مطبوع نیز از جمله شرایط مناسب این اتاق 



ما باید ا طراحی نمود  چندمنظوره صورتبهرا  هااتاق توانیمی جاری و استفاده حداکثر از فضای ممکن، هانهیهزکاهش  منظوربه

 حداقل متراژ رعایت گردد.

ات گروهی آموزشی و جلس یهاکالسکه بتوان به صورت چند منظوره از آن برای برگزاری یک سالن مجزا  بوده  مرکز باید دارای 

ای ه توزیع غذه نیاز ب)در مواردی کنظیر آشپزخانه  ،آوردن دیگر امکانات رفاهی حسب مورد برای مراجعین فراهماستفاده نمود. 

وجود  د،د قرار داربهداشتی زیا یازهاینبا  یامنطقه. لذا اگر مرکز در باشد مؤثردر جذب افراد نیازمند  تواندیمو یا حمام گرم است( 

 . است یضرورحمام 

د که ه نحوی باشآن ب یبندزمانارائه خدمات درمان اعتیاد ضمن اخذ مجوز واحد، در مرکز باید امکان ارائه این خدمت و  در صورت

 .مخدر( مواد رفسوءمصمواد مخدر فراهم گردد )ارجاع به پروتکل درمان نگهدارنده  سوءمصرفضوابط مندرج در پروتکل درمان 

ه صورت به و چه درمانی تابع یواحدهاثابت  چه به صورت مرکزی در داخل یکی از مراکز بهداشتی و یا  محل استقرار مراکز 

 یهاوقپاتشود که در آن به بیشترین گروه هدف دسترسی وجود داشته باشد و  ینیبشیپدر محلی  ستیبایممستقل، 

 ستیبایمراکز رار این م. در استقاستاولیه  یابیمکانکه نیازمند یک مطالعه  بیشتری در آن محل قرار داشته باشند شدهییشناسا

هدف  یهاروهگدسترسی آسان  نیچنهمو  یامحلهمشارکت محلی،  شرایط محلی و جلب  یهاتیحساستمامی جوانب نظیر 

  در نظر گرفته شود. ،در دستورالعمل شدهاشاره

 مدنظر قرار گیرد چهار ویژگی زیر الزم است  در محل استقرار مراکز

 برخورد فارغ  سطوح، متما در زنان مشارکت جلب ،کنندهمراجعه زنان نیازهای با متناسب پذیرش اجتماعی،) تناسب .1

 (از انگ و تبعیض

 همانند وسایل نقلیه دسترسی مناسب به ،کنندهمراجعه افراد به بیشتر دسترسی با متناسب کاری ساعات) دسترسی .2

 (تاکسی و اتوبوس مترو،

 موجود حاکی از پرخطر بودن منطقه باشد( یهایبررسموجود )مطالعات و  مطالعات و هایبررس .3

 در یک منطقه(دیگر  مختلف  یهاسازمانو ارائه خدمات کاهش آسیب توسط مراکز  یپوشانهمنیاز منطقه )عدم  .۴

 نی باشد. سجمع این گروه دخترانه و پسرانه و یا محل ت یهارستانیدبنباید در نزدیکی مدارس راهنمایی، مراکز این  توضیحات: 

هدف،  یهاروهگسهولت ورود و خروج مراجعین و  جهت است شدههیتعبدر مواردی که مرکز در داخل یک مرکز جامع سالمت 

مراجعین  اصلیودی مردان در محل، ترتیبی اتخاذ گردد تا درب ورتجمع حفظ امنیت مرکز و نیز به منظور پیشگیری از احتمال 

ه ورت جداگانان به صدر داخل مرکز جامع سالمت درب ورودی مرکز زن الزم است با مرکز جامع سالمت مشترک باشد امااین مراکز 

  تعبیه گردد.

اساس  ه نیاز است تا برک استدر ارائه خدمات  هاتیاولو نیترمهمیکی از  ،امنیت پرسنل در مراکز نیتأم الزم به توضیح است

زن و  ایمن، نگهبان یهابدراستفاده از زنان قید شود. شرایط موجود، اقدامات الزم در این خصوص انجام گیرد و در قرارداد مراکز 

 رسنل باشند.امنیت برای پ نیتأماز  ییهانمونه توانندیم، دوربین مداربسته آیفون تصویری، یا مرد در درب اصلی

دارای بند نسوان در  یهازندانمرکزی و  یهازندانمترمربع در  20با متراژ حداقل   "مرکز مشاوره ویژه زنان"در زندان   -1تبصره 

 محدوده بهداری در نظر گرفته شود.

 ظور گردد. با رعایت مجزا سازی و حریم مربوط در یک اتاق من تواندیماتاق معاینه و مشاوره در زندان  – 2تبصره 

 استاندارد تجهیزات و لوازم مورد نیاز  -ج
 مناسب ینشانآتشاولیه و کپسول  یهاکمکجعبه  -

ی در دما داروها باید) و انبار مخصوص نگهداری دارو آمیزشی یهایماریبداروهای اولیه جهت درمان سندرمیک  -

 .(از سوی شرکت سازنده نگهداری شوند شدههیتوص



 مورد نیاز  یداروهاوجود یخچال جهت نگهداری  -

 سرنگ و سوزن، پد الکلی، مالقه، آب مقطر و فیلتر( ،اقالم کاهش آسیب ) کاندوم مردانه و زنانه -

 تجهیزات اداری )میز، صندلی، کامپیوتر، فایل، کمد لباس و....( -

 تخت ژنیکولوژی جهت معاینه زنان و هم چنین دیگر تجهیزات مورد نیاز برای انجام معاینات  -

 رد نیاز(ارد مودئو پروژکتور و دیگر موتجهیزات آموزشی )میز و صندلی جهت برگزاری جلسات آموزشی، تلویزیون، وی -

 دفاتر ثبت و گزارش دهی  -

 وسایل آشپزی و بهداشتی جهت شست و شوی مرکز -

 حمام و وسایل استحمام  -

 و ملزومات الزم  یویآاچتشخیص سریع  یهاتست -

 هر پاتوق و کدبندی آن  شدهمشخصنقشه منطقه تحت پوشش و نقاط  -

 باشد. مؤثرمرکز  یهاتیفعالدر ارتقا  تواندیم ،امکان وجود موارد زیر در صورت -

، دوربین مداربسته ییزااشتغالو  یآموزحرفهو کودکان، وسایل  کنندگانمراجعهکتابخانه، وسایل ورزشی و تفریحی برای 

نصب  آسیبی نرساند کنندگانمراجعهجلوی درب ورودی و قسمت اداری مرکز در صورتی که به حضور  تواندیم)دوربین 

 گردد( و مودم اینترنت.

 .استامکانات فوق منوط به شرایط زندان  نیتأمدر زندان  -تبصره 

 و شرح وظائف نیروی انسانی  هایژگیوتعداد،  -د

 سازمانی  یهاپست
 (وقتتماممسئول مرکز / روانشناس/ مشاور ) -1

 (با هماهنگی سازمان مربوطه وقتپارهیا  وقتتمامماما ) -2

 (وقتمهین) بهداشتی پرسنل -3

ضیح بخش تیم سیار تو در ،تیم سیار داشته باشد که جزییات آنچند نیروی همسان به عنوان الزم است هر مرکز  -1تبصره 

 است.  شدهداده

باشد و کمتر از آن  حضورداشته وقتتماممورد است الزم است ماما به صورت  1۵0در مراکزی که تعداد پرونده بیشتر از  :2تبصره

 کفایت خواهد کرد. وقتمهین

 .استدر زندان، مسئول مرکز، مسئول کلینیک مثلثی  -3تبصره 

ده توسط بر اساس نیاز اعالم ش و  وقتپاره صورتبهنیروی انسانی از بین پرسنل بهداری زندان و  نیتأمدر زندان   -4تبصره 

 . شودیمبهداری انجام 

 شرایط احراز هر پست
 باشد دهیدآموزشرا  روانشناسی یا مشاوره و یا فردی که دوره مشاوره مناسب کارشناس:روانشناس/ مشاور 

 .می است(ر مرکز الزادماما باشد اما وجود روانشناس  تواندیمنظر سازمان مربوطه  دییتأبا  تواندیم)مسئول مرکز 

 لویت وا تواندیماشد مشاوره داشته ب کارشناسی ارشدمامایی که البته کارشناس  مامایی )کارشناس یا  کاردان :ماما

 داشته باشد(



 هش موزشی کاحداقل یک دوره آحداقل مدرک دیپلم  با روابط برقراری ارتباط بسیار خوب که  :بهداشتی پرسنل

را داشته  یویآاچ به ابتالو تجربه کار با زنان در معرض خطر  ایدز را گذرانده باشد /یویآاچآسیب و پیشگیری از 

 . باشد

 روانشناس  یابوطه ماما نظر سازمان مر دییتأبا  تواندیممسئول مرکز این پست نیاز به فرد جدا ندارد. : مرکز مسئول

 باشد.

 از سوی رشدهبرگزا یهاکارگاهالزم است تمامی پرسنل قبل از شروع به کار دوره آموزشی الزم را گذرانده و در تمامی  ● 

 شند:مربوطه شرکت نمایند. عالوه بر این الزم است حداقل دو معیار زیر را هم داشته با یهاسازمان

  یویآاچتال به ام کار در زنان در معرض خطر ابسابقه انج-1

 یویآاچبتال به به انجام کار در حیطه زنان در معرض خطر ا یمندعالقه -2

شت یا واحدهای سازمان بهزیستی یا وزارت بهدا دییتأساعته که مورد  1۶منظور از دوره آموزشی یک دوره حداقل  ●

 .استتابع 

وره ر مرکز مشاده روز ساگر فرد منتخب سابقه انجام کار در مراکز مشاوره ویژه زنان را ندارد الزم است به صورت حداقل 

 عملی الزم را دریافت نماید.  یهاآموزشحضور یابد و  کارآموزرفتاری به عنوان  یهایماریب

 شرح وظایف

  مرکز الف(مسئول

 مدیریت مرکز و نظارت بر حسن انجام کار در مرکز مطابق با دستورالعمل اجرایی .1

 مرکز  و گزارش دهی  یآمارها یآورجمع  .2

  هاپروندهتشکیل پرونده و ثبت منظم خدمات در دفاتر و  .3

مرتبط  یهاکالسری الزم برای برگزا یهایهماهنگو حمایت یابی )شامل انجام  ییزااشتغالخدمات مرتبط با   .۴

 زم در این زمینه(ارجاعات الو همچنین  خدمات حمایتی و ارائه  افتیدر، ییزااشتغال- یآموزحرفهبا 

 ارجاعات الزم برای خدمات واکسیناسیون )برای افراد واجد شرایط( .۵

 آنو آموزش نحوه صحیح استفاده از  توزیع اقالم کاهش آسیب .۶

 شتی()از طریق پرسنل بهدا هامیتاز  یریگگزارشسیار و  یهامیتو مدیریت  یدهسازمان .7

ذا و رکز، تهیه غ)مانند: نظافت م هاتیفعالفعالیت نیروهای همسان در مرکز جهت کمک به  و نظارت مدیریت .۸

 آموزشی( یهاتیفعالپذیرایی، کمک در 

 رفتاری یهایماریبدر داخل مرکز به مرکز مشاوره  شدهییشناساافراد ری اکتیو  مسئولیت لینک .9

 ب( روانشناس

  مشاوره خود مراقبتی در شرایط خطرو . مشاوره روانشناسی 1

 توصیه به انجام تستو  یویآاچ. مشاوره 2

 و متخصصین مربوطه ربطیذ. ارجاع مشکالت روانشناسی به مراجع 3

ش اما در این بخ استآموزشی با روانشناس  یهابرنامه تیمسئولدر قسمت خدمات ) ذکرشده یهاآموزش. انجام ۴

 (.گرفته شود کمک نیز  داوطلبین به عنوان مدرس  یهاگروهباید از ماما و 



مطابق با  ) مثبت اولیه ( ، انجام آزمایش و ارجاع  موارد ری اکتیویویآاچ)توصیه به انجام تست   3PIT. انجام ۵

 (PITدستورالعمل 

 آنتوزیع اقالم کاهش آسیب و آموزش نحوه صحیح استفاده از  .۶

 خدمات مورد نیازتمامی کمک به مسئول مرکز در ارائه . 7

 

  ماما ج(

 در صورت عدم حضور روانشناس( PIT) انجام  آمیزشی یهایماریب و یویآاچ . مشاوره1

 . مشاوره سالمت جنسی 2

 آمیزشی  یهایماریب ارزیابی. 3

 درمان  آمیزشی و پیگیری یهایماریب. معاینه زنان، درمان سندرومیک ۴

 آمیزشی یهایماریب. ارجاع تخصصی و پیگیری ۵

 و یا ارجاع برای تست پاپ اسمیر . انجام تست پاپ اسمیر و ارسال به آزمایشگاه۶

 آموزشی یهابرنامهکمک به روانشناس مرکز در انجام   .7

  مشکوک موارد ارجاع و سل فعال بیماریابی .۸

 آنتوزیع اقالم کاهش آسیب و آموزش نحوه صحیح استفاده از  .9

 خدمات مورد نیاز تمامی کمک به مسئول مرکز در ارائه. 10

 

 بهداشتید( پرسنل 

 همسان(روهای )نیتحت نظارت مسئول مرکز سیار  یهامیتمرکز توسط  از خارج یهاتیفعالمدیریت تمامی . 1

 توانمند و با روابط عمومی باال به عنوان نیروی تیم سیار. آموزش نیروهای همسان 2

 انبه همراه نیروی همس هاپاتوقو حضور در  هاپاتوق.نظارت تیم سیار از طریق بازدید از 3

  آناز  .توزیع اقالم کاهش آسیب و آموزش نحوه صحیح استفاده۴

 خارج از مرکز توسط تیم سیار شدهییشناسا. مسئولیت لینک افراد ری اکتیو ۵

 خدمات مورد نیازتمامی کمک به مسئول مرکز در ارائه .۶

ن نیروی همسا عداد بازوهایتخدمات در خارج از مراکز مشاوره ویژه زنان باید  کنندههماهنگپرسنل بهداشتی به عنوان   تبصره:

ار عمل مکی تیم سیان بازوی کافزایش دهد. لذا در این شرایط نیروهای همسان به عنو هاپاتوقخود را به عنوان نیروی تیم سیار در 

ن بخش در قسمت جزییات ای (Per caseانجام خواهد شد )به صورت پرداخت  هاآنپرداخت به  دخواهند کرد و به ازای عملکر

 . تیم سیار توضیح داده شده است

 

 (2ب: مراکز ثابت  تیپ )-1

 اهداف مورد انتظار 

 فراهم نماید. امکان پوشش خدمات را نفر 250حداقل برای  سال کی یدر طباید  2تیپ  ریپذبیآسهر مرکز مشاوره زنان 

ی هایماریبافرادی که به صورت ماهانه خدمات اصلی )کاندوم، سرنگ و سوزن، ارزیابی تعریف پرونده فعال )پوشش خدمات(: 

توصیه )چه در داخل مرکز چه خارج از مرکز( و حداقل هر سه ماه برای دریافت خدمت   اندکردهآمیزشی، ارزیابی سل( را دریافت 

                                                           
3 Provider intiated testing  



 توسط تیم سیار قابل تواندیمکه خدمت تست  هرچند) اندداشتهبه مرکز مراجعه حضوری  (یویآاچتست سریع به انجام تست )

 باشد اما برای افرادی که پرونده دارند الزم است انجام تست در داخل مرکز انجام پذیرد(.  انجام

 لیست خدمات-الف

ینال، درمان سندرمیک )غیر از خدمات معاینه واژ استگانه  9خدماتی که باید در این مراکز ارائه شود مشتمل بر تمامی خدمات 

 بیان شده است.  یویآاچتعریف بسته خدمات ویژه زنان در معرض خطر  ابتال به آمیزشی( که در قسمت  یهایماریب

 استاندارد فضای فیزیکی -ب

 متر  70حداقل متراژ  -1

 یک اتاق مجزا برای ارائه خدمات مرتبط    -2

 آموزشی و جلسات گروهی یهاکالسبرای برگزاری  منظوره چندسالن   -3

 آشپزخانه / آبدارخانه  -۴

 شامل یک دوش حمام و یک توالت و روشوییسرویس بهداشتی  -۵

 موارد ریسافضای مناسب برای نگهداری اقالم و   -۶

 باشد. اداره کل بهزیستی استان یا دانشگاه بهداشتی معاونت دییتأ مورد باید مرکز ساختمان توضیحات :

 طراحی نمود. چندمنظوره صورتبهرا  هااتاقاتاق یا  توانیمجاری و استفاده حداکثر از فضای ممکن،  یهانهیهزبه منظور کاهش 

اخل بهداری و یا و محل استقرار آن در د مترمربع  1۵، حداقل 2برای  مرکز زنان تیپ  ازیموردندر زندان فضای  : 2 تبصره

 .استمحل به بهداری  نیترکینزد

د که  ه نحوی باشآن ب یبندزمانارائه خدمات درمان اعتیاد ضمن اخذ مجوز واحد، در مرکز باید امکان ارائه این خدمت و  در صورت

 .(درمخ مواد سوءمصرف دارندهنگه درمان پروتکل به مواد مخدر فراهم گردد )ارجاع سوءمصرفضوابط مندرج در پروتکل درمان 

 دارد. کاربرد تمامی مواردی که برای مراکز تیپ یک بیان شد برای این مراکز نیزدر خصوص محل استقرار و امنیت پرسنل 

  ازیموردناستاندارد تجهیزات و لوازم  -ج

 مناسب  ینشانآتشاولیه و کپسول  یهاکمکجعبه  -

 اقالم کاهش آسیب )کاندوم مردانه و زنانه سرنگ و سوزن، پد الکلی، مالقه، آب مقطر و فیلتر( -

 مورد نیاز  یداروهاوجود یخچال جهت نگهداری  -

 تجهیزات اداری )میز، صندلی، کامپیوتر، فایل، کمد لباس و....( -

 ورد نیاز(مهیزات تجهیزات آموزشی )میز و صندلی جهت برگزاری جلسات آموزشی، تلویزیون، ویدئو پروژکتور و دیگر تج -

 دفاتر ثبت و گزارش دهی  -

 شست و شوی مرکزوسایل آشپزی و بهداشتی جهت  -

 حمام و وسایل استحمام  -

  و ملزومات مربوط به انجام تست  یویآاچتشخیص سریع  یهاتست -

 نقشه منطقه تحت پوشش و نقاط مشخص شده هر پاتوق و کدبندی آن  -

 باشد. مؤثرمرکز  یهاتیفعالدر ارتقای  تواندیمامکان وجود موارد زیر  در صورت -

، دوربین مداربسته ییزااشتغال- یآموزحرفهو کودکان، وسایل  کنندگانمراجعهکتابخانه، وسایل ورزشی و تفریحی برای 

آسیبی نرساند نصب  کنندگانمراجعهبه حضور  کهیدرصورت جلوی درب ورودی و قسمت اداری مرکز تواندیم)دوربین 

 گردد( و مودم اینترنت.

 است.  رییتغقابلاستاندارد تجهیزات و لوازم در زندان بر اساس شرایط زندان  تبصره :



 و شرح وظائف نیروی انسانی هایژگیوتعداد،  -د

 سازمانی  یهاپست

 ( وقتتماممسئول مرکز) 

 (وقتپارهیا  وقتتمام) پرسنل بهداشتی 

 .استدر زندان مسئول مرکز، مسئول کلینیک مثلثی و یا پرسنل بهداری  -1تبصره 

 شدهماعالبر اساس نیاز  و وقتپاره صورتبهنیروی انسانی از بین پرسنل بهداری زندان و  نیتأمدر زندان  - 2تبصره 

 .شودیمتوسط بهداری انجام 

 شرایط احراز هر پست

 مددکاری  کارشناس ایو  یا مشاوره روانشناسیکارشناس : مرکز مسئول 

 ش شی کاهحداقل مدرک دیپلم  با روابط برقراری ارتباط بسیار خوب که حداقل یک دوره آموز: پرسنل بهداشتی

 اشد.را داشته ب یویآاچه بی/ ایدز را گذرانده باشد و تجربه کار با زنان در معرض خطر ابتال ویآاچآسیب و پیشگیری از 

 هبرگزارشد یهاکارگاه دوره آموزشی الزم را گذرانده باشند و در تمامی ،الزم است تمامی پرسنل قبل از شروع به کار ● 

 مربوطه شرکت نمایند. یهاسازماناز سوی 

شت یا واحدهای سازمان بهزیستی یا وزارت بهدا دییتأساعته که مورد  1۶منظور از دوره آموزشی یک دوره حداقل  ●

 .استتابع 

 شته باشد.ضور دااگر مسئول مرکز به دالیلی در مرکز حضور ندارد الزم است تا یک جانشین واجد شرایط در مرکز ح 

  فاده نماید.در ارائه خدمات و اداره مرکز است دهیدآموزشاز گروه داوطلبین نیروی همسان  تواندیممرکز 

  گرددیمدر زندان مسئول مرکز با توجه به شرایط نیروهای انسانی موجود تعیین  -1تبصره  . 

 شرح وظایف

 مرکز الف(مسئول

 مدیریت مرکز و نظارت بر حسن انجام کار در مرکز مطابق با دستورالعمل اجرایی -1

 مرکز و گزارش دهی  یآمارها یآورجمع   -2

  هاپروندهتشکیل پرونده و ثبت منظم خدمات در دفاتر و  -3

یا  هاکالسالزم برای برگزاری  یهایهماهنگو حمایت یابی )شامل انجام  ییزاشتغالو ا یآموزحرفهخدمات   -۴

 خدمات حمایتی یا ارجاعات الزم در این زمینه(

 ارجاعات الزم برای خدمات واکسیناسیون )برای افراد واجد شرایط(  -۵

 مربوطه را گذرانده باشد( )به شرط اینکه دورهآمیزشی  یهایماریبمشاوره  -۶

 و متخصصین مربوطه ربطیذارجاع مشکالت روانشناسی به مراجع  -7

ک داوطلبین کم یهاگروهاز افراد دیگر و  تواندیمدر قسمت خدمات )در این بخش  ذکرشده یهاآموزشانجام  -۸

 گیرد(

مطابق  یویآاچ لیهمثبت اورد ، انجام  تست و ارجاع  موایویآاچبه انجام تست  )ترغیب و توصیه  PITانجام   -9

  (PITبا دستورالعمل 

 شتی()از طریق پرسنل بهدا هامیتاز  یریگگزارشسیار و  یهامیتو مدیریت  یدهسازمان -10



ذا و غرکز، تهیه )مانند: نظافت م هاتیفعالمدیریت و نظارت فعالیت نیروهای همسان در مرکز جهت کمک به  -11

 آموزشی( یهاتیفعالپذیرایی، کمک در 

 آمیزشی  یهایماریبارزیابی  -12

 آمیزشی یهایماریبارجاع تخصصی و پیگیری  -13

 غربالگری سل و ارجاع موارد مشکوک -1۴

 ارجاع جهت انجام تست پاپ اسمیر  -1۵

 

 بهداشتی پرسنل ب(  

 سیار )نیروهای همسان( یهامیتخارج از مرکز توسط  یهاتیفعال. مدیریت تمامی 1

 توانمند و با روابط عمومی باال به عنوان نیروی تیم سیار. آموزش نیروهای همسان 2

 به همراه نیروی همسان هاپاتوق.نظارت تیم سیار از طریق بازدید از پاتوق ها و حضور در 3

  آن.توزیع اقالم کاهش آسیب و آموزش نحوه صحیح استفاده از ۴

دیگر  یرایی وافت مرکز و تهیه غذا و پذاز جمله نظ ازیموردن. کمک به مسئول مرکز در ارائه تمامی خدمات ۴

 مرکز  یهاتیفعال

 

 .مراکز سیار2
 تعریف 

 یمشخص یهامحل  تقویم زمانی مشخص درتوجه به  ه مناسب مستقر شده و با مراکزی هستند که در یک وسیله نقلیمراکز سیار 

 .دهندیمارائه  راسازمان ناظر خدمات کاهش آسیب  دشدهییتأو جانمایی  یبندزمانبرنامه با مطابق 

 شوندیمبه دو دسته تقسیم  شدهارائهاین مراکز با توجه به نوع  خدمات 

ی و سایر وکه دارای تجهیزات معاینات مامایی، مشاوره و تست تشخیص سریع اچ ای  شوندیمشامل مراکزی  –تیپ ا 

ن دمات به مرداو در صورتی که ارائه خ  استزنان به  ارائه خدمت  اصلی آن بر که تمرکز باشندیمخدمات کاهش آسیب 

 ارائه خدمت همدر خارج از ماشین و در پاتوق به مردان  توانندیمبه خدمات الزم برای زنان وارد نکند  یاخدشه

 نمایند.

تست  وسیب، مشاوره که دارای تجهیزات معاینات مامایی نیستند اما سایر خدمات کاهش آ شوندیمشامل مراکزی  -2تیپ

 ارائه  ز نی زن ومرد  چه  هدف یهاگروه تمامی این خدمات را به  توانندیمو  خواهند دادرا ارائه  تشخیص سریع اچ ای وی 

   .دهند

 1یپ تمراکز سیار -الف-2

 اهداف مورد انتظار 

 .نفر باشد 100امل ارائه دهد که حداقل باید شرا ( یرتکراریغ)تکراری و  خدمت 200 حداقل هرماه یدر طهر مرکز سیار باید 

 لیست خدمات -الف

( باید در یآموزحرفهه در زمین یتوانمندساز)غیر از  است شدهمشخص 1مراکز ثابت مشاوره ویژه زنان تیپ تمامی خدماتی که در 

 ارائه گردد.این مراکز هم 



 استاندارد فضای فیزیکی  -ب 

 هرگونهرج داز الزم است . مشابه استفاده گردد یخودروهااز  ون یا  یهانیماشبهتر است جهت ارائه خدمت با کمک مراکز سیار از 

ت و لوازم باشد که تجهیزا یاگونهبرای عموم افراد ایجاد کند خودداری شود. فضای ماشین باید به خاص  توجهجلبآرم خاصی که 

 به راحتی در آن جایگذاری شود. "ج"در بند  ازیموردن

 و لوازم مورد نیاز استاندارد تجهیزات -ج

 های زیر باشدوسیله نقلیه باید حداقل دارای استانداردها و ویژگی

سایل  عتبر و مجاز وگواهینامه م به همراه) شده باشد یسازمناسب/ون و یا خودروی دیگری که  بوسینیمیک دستگاه  -1

تاشو با سطح حداقل  ارک زیمنفر صندلی و یک  2تا بتواند خدمات را ارائه دهد، با ظرفیت حداقل  (اندازینقلیه جهت راه

ه زنان، رای معاینیک تخت ژنیکو ب، سانتیمتر و مجهز به کمد/ کابینت برای نگهداری و حمل لوازم بهداشتی 70در  ۵0

  روشویی و امکان( صورتدر یخچال )

-ره(، در، پنجر، بخارینقص به لحاظ فنی در وسایل رفاهی )شامل کول هرگونهسالم و فاقد  ،بدنه موتور وتنظیمات  از نظر -2

 ها ها و شیشه، صندلی)مجهز به پرده( ها

 دارای بیمه شخص ثالث ، بدنه و سرنشین  -3

 و کپسول اطفای حریق  GPSمجهز به  -4

ا بودرو باید خبر روی بدنه های آموزشی و هر گونه آرم پیام هرگونه نصببروز حساسیت محلی  احتمال با توجه به -5

 انجام گردد.صالحدید و اخذ تأییدیه سازمان ناظر 

 دارای معاینه فنی معتبر  -6

 پرسنل  مرکز سیّار ازیموردنوسایل  -د

 از: اندعبارتمرکز سیار  ازیموردنوسایل  

 شناسایی کارکنان کارت -1

 زبالهسهیک مراهبه ه ، دستکش یک بار مصرف، سطل زبالهتجهیزات مامایی از قبیل تخت ژنیکو، اسپکولوم یک بار مصرف -2

 و....

ای یماری ه) داروهای قابل تجویز توسط ماما براساس دستورالعمل درمان ب آمیزشی یهایماریبداروهای درمان  -3

 آمیزشی کشور(

 تغییر کند( تواندیممنطقه  )بسته به شرایط کارکنانلباس رسمی    -4

 )در صورت امکان( خط و گوشی موبایل کارکنان -5

 سرنگ، سوزن، آب مقطر، فیلتر، پد الکلی و مالقه -۶

 کاندوم -7

 و ملزومات الزم برای انجام تست ویآیتست تشخیص سریع اچ  -۸

  آن کدبندی و پاتوق هر شدهمشخص نقاط و پوشش تحت منطقه نقشه -9

 دریافت مجوز( در صورتمخصوص آمبوالنس( و آمپول یا اسپری نالوکسان ) یهاجیپکست احیا ) -10

 وسایل پانسمان -11

  سیفتی باکس -12

 وسایل بهداشتی همچون صابون -13

  یبروشور آموزش و پمفلت  -1۴

 زنان مراکز و  رفتاری یهایماریب مشاوره مراکز گذری، مراکز مانند خدمات دهندهارائه مراکز ارجاع برگۀ -1۵



 لزوم صورت در استفاده برای ماسک و دستکش -1۶

 فرم ارجاع و دفاتر ثبت مربوطه  -17

 /رم ظروف سلولزیگو بهداشتی )اگر امکان پذیرایی فراهم است باید دقت شود که برای غذای  بارمصرفکیظروف  -1۸

 کاغذی/ آلومینیومی استفاده شود( 

 شدهمصرفآوری کلیه ظروف غذای برای جمع زبالهسهیک -19

 تاپلپامکان  در صورت -20

  در  شدبا مؤثرهدف  یهاگروهدر جذب  تواندیمارائه خدمات مربوط به غذای گرم اجباری نیست در صورت مهیا بودن شرایط

 .از پذیرایی ساده نیز استفاده کرد توانیمغیر این صورت 

 .استالزم با نیروی انتظامی  یهایهماهنگاستانی یا دستگاه مربوطه مسئول  SIPکمیته 

یط ر اساس شراز است تا ب.  نیااستلویت برای ارائه خدمات وا نیترمهمالزم به توضیح است امنیت پرسنل در مراکز سیار یکی از 

طراحی  یاگونهبهیت امن ادایج طیبود شراموجود اقدامات الزم در این خصوص انجام گیرد و در قرارداد مراکز  قید شود. باید مراقب 

 شود.  ت و اعتماد مراجعین برای حضور در مرکز سیار سلب نگردد که احساس امنی

 و شرح وظائف نیروی انسانی هایژگیوتعداد،  -ه

 سازمانی یهاپست

 ( وقتتماممسئول مرکز / روانشناس/ مشاور) 

 ( وقتتمامماما) 

 راننده 

 یهایژگیویات داشته باشند، که جزی نیروی همسان نفر حداقل یک ستیبایمالزم به توضیح است که  هر مرکز سیار 

 است.  شدهدادهآن  در بخش تیم سیار توضیح 

 شرایط احراز هر پست

 روانشناسی یا مشاوره کارشناس :روانشناس/مرکز مسئول 

 است( رکز الزامیدر میا مشاور ماما باشد، اما وجود روانشناس  تواندیم)مسئول مرکز به صالحدید سازمان مربوطه  

 ماماییکارشناس یا  کاردان   ماما 

 ی ایجاد د و توانایایدز را گذرانده باش /یویآاچ: حداقل یک دوره آموزشی کاهش آسیب و پیشگیری از راننده

 امنیت برای پرسنل را داشته باشد.

 برگزارشده یهاارگاهکالزم است تمامی پرسنل قبل از شروع به کار دوره آموزشی الزم را گذرانده باشند و در تمامی  ● 

 مربوطه شرکت نمایند. یهاسازماناز سوی 

شت یا واحدهای سازمان بهزیستی یا وزارت بهدا دییتأساعته که مورد  1۶منظور از دوره آموزشی یک دوره حداقل  ●

 .استتابع 

 شرح وظایف

 سیار مرکز الف(مسئول

 اجراییمدیریت مرکز و نظارت بر حسن انجام کار در مرکز مطابق با دستورالعمل  -1

 ی مرکز و گزارش دهی آمارها یآورجمع   -2

  هاپروندهتشکیل پرونده و ثبت منظم خدمات در دفاتر و   -3



م در این الزم برای خدمات حمایتی یا ارجاعات الز یهایهماهنگ)شامل انجام  حمایت یابی خدمات  -۴

 زمینه(

 ارجاعات الزم برای خدمات واکسیناسیون )برای افراد واجد شرایط( -۵

های رفتاری اریمثبت اولیه به مراکز مشاوره بیم یویآاچموارد  جهت ارجاع الزم یهایهماهنگانجام  -۶

ت رفتاری جه یهایماریب)مرکز سیار موظف است مورد ری اکتیو را به مرکز مشاوره  توسط مرکز سیار

 همراهی نماید(. یدییتأانجام تست 

 ب( روانشناس

 . مشاوره روانشناسی 1

 آمیزشی یهایماریبو  یویآاچ. مشاوره 2

 و متخصصین مربوطه ربطیذبه مراجع  یپزشکروان. ارجاع مشکالت 3

اما باید جهت  استآموزشی با روانشناس  یهابرنامهدر قسمت خدمات )مسئولیت  ذکرشده یهاآموزش. انجام ۴

 داوطلبین کمک بگیرد( یهاگروهتدریس از ماما و 

)مثبت اولیه( مطابق با  و ارجاع  موارد ری اکتیو ، انجام تستیویآاچ)توصیه به انجام تست  ۴PITانجام . ۵

 (PITدستورالعمل 

  ماما ج(

 در صورت عدم حضور روانشناس( PIT) انجام  آمیزشی یهایماریب و یویآاچ . مشاوره1

 . مشاوره سالمت جنسی 2

 آمیزشی  یهایماریب. ارزیابی 3

 درمان  . معاینه زنان، درمان سندرومیک و پیگیری 4

 آمیزشی یهایماریب. ارجاع تخصصی و پیگیری 5

 و یا ارجاع برای انجام تست پاپ اسمیر . انجام تست پاپ اسمیر و ارسال به آزمایشگاه6

 آموزشی یهابرنامه.  کمک به روانشناس مرکز در انجام ۶

 . غربالگری سل و ارجاع موارد مشکوک7

 د( راننده 

 یرد گفاصله که خطر آسیب یا سرقت خودرو وجود دارد به هیچ عنوان نباید از خودرو  ییهاپاتوقدر  -1

با برابر  شدههیتهای هدر نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و مراعات دقیق قوانین و مقررات رانندگی در مسیرها و زمان -2

 وطهیستی مربمؤسس، مسئول تیم و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی/ سازمان بهز نیمابیفبرنامه تنظیمی 

 تأمین نظافت بیرونی و داخلی خودرو -3

ت زمانی، جود فرصاشکال فنی برای آن، در صورت عدم و هرگونهاقدام به تعمیر و رفع ایراد ماشین در صورت بروز  -۴

 باید مراتب را به مسئول تیم منتقل نماید.

 باشد. تیرؤلقابخودرو به نحوی که کلیه فضاهای فیزیکی آن برای ناظران دانشگاه /سازمان بهزیستی  نگهداری -۵

 امنیت پرسنل نیتأمکمک به  -۶

 خودرو یادوره یهاسیسروانجام  -7

 

                                                           
4 Provider intiated testing  



 :شد ه باز باالزم است درب خودرو همیش امنیت داخل ماشین، نیتأمالزم به توضیح است جهت کمک به  تبصره

رای انجام بکه مشکلی  باید در داخل ماشین در محلی حتماًمشاور یا نیروی همسان  ،معاینه ماماییانجام در زمان  و 

  .دنحضور داشته باشایجاد نکند، معاینه 

 

  2مراکز سیار تیپ 
هدف از  یهاگروهه این خدمات را ب  توانندیمرا ارائه و  یویآاچو تست تشخیص سریع این مراکز تنها خدمات کاهش آسیب 

 دهند. مردان و زنان نیز ارائه 

ر و ارائه حوه استقرانای عمل مطابق با پروتکل مراکز سیار در راهنم قاً یدقتمام استاندارهای زیرساخت مربوط به مراکز تیپ دو باید 

  باشد. تزریقی مواد کنندگانمصرفویژه  یویآاچخدمات مراقبت و کاهش آسیب مصرف مواد، تشخیص 

  

 

 سیار .تیم3

 تعریف

تفاده دمات اسسیار خدمتی برای رساندن خدمات ضروری در یک حیطه خاص به کسانی است که از خ یامدادرسانبه زبان ساده 

 .کنندینم

 ت کاهشسیار خدمتی است جهت رساندن خدمات ضروری به کسانی که سخت در دسترس هستند و نیاز به خدما یامدادرسان

ایدز،  / یویآاچ شگیری از. در زمینه پیستیندر مراکز مشاوره و تشکیل پرونده  هاآناما به هر دلیلی امکان حضور  آسیب دارند

که به مراکز مراجعه  یویآاچ در معرض ابتال بهتزریقی مواد و یا زنان  کنندگانمصرفتماس با جهت سیار رویکردی  یامدادرسان

ارائه  ورد نیاز رامخدمات  توان تماس برقرار نمود تا ب هاآنباید به روش دیگری با  . بنابراینکنندیمیا به دشواری مراجعه  نکرده

  نمود. 



 

 اهداف مورد انتظار 

 . یددر خارج از مرکز ارائه نما را (یرتکراریغ)تکراری و  خدمت 200هر تیم سیار در طی یک ماه باید حداقل 

برای دریافت  هاپاتوقه از نفر در ما 2نیاز است حداقل  کنندیمبرای افراد تیم سیار که تحت نظارت مراکز ویژه زنان کار  تبصره:

 به مراکز مشاوره ویژه زنان ارجاع شوند و تشکیل پرونده دهند(. ترکاملخدمات 

 ندارد استاندارد فضای فیزیکی : -الف 

 ازیموردنم لواز واستاندارد نفرات، تجهیزات  -ب

 سیّار تیم  پرسنل ازیموردن وسایل 

 از: اندعبارتتیم سیار  ازیموردنوسایل  

 *شناسایی کارکنان کارت -1

 متفاوت باشد( تواندیم)بسته به شرایط منطقه  کارکنانلباس رسمی  -2

 خط و گوشی موبایل کارکنان )در صورت امکان( -3

 سرنگ، سوزن، آب مقطر، فیلتر، پد الکلی و مالقه -4

 کاندوم -5

 و ملزومات الزم  ویآیسریع اچ تستکیت  -6

 وسایل پانسمان -۷

 کوچک سیفتی باکس -8

 دستکش -9

 امکان( در صورت)یا ژل شست و شوی دست وسایل بهداشتی همچون صابون  -10

  بروشور آموزشی و پمفلت  -11

 مراکز زنان یرفتار یهایماریبمراکز گذری، مراکز مشاوره خدمات مانند  دهندهارائه مراکز ارجاع برگۀ -12

 لزوم صورت در استفاده برای ماسک و دستکش -13

 فرم ارجاع و دفاتر ثبت مربوطه  -1۴

اده و توسط موسسه آم "نانهمکار در طرح سالمت ز"و با عنوان   دارمدت،  دارعکسبرای پرسنل تیم سیار باید  نامهیمعرف*

  مهر و امضا گردد.

 تیم سیارپست سازمانی: 

 شرایط احراز

 :گیرد قرار مدنظر باید سیار تیم اعضای انتخاب در زیر شرایطاست.  نفر 2 از متشکل حداقل سیار تیم هر

 باشد. همسان گروه از دیبا  سیار تیم اعضای از یکی حداقل : 1

 باشد. دیپلم مدرک دارای سیار تیم اعضای از نفر یک حداقل :2

 باشد. منطقه همان ساکنان از سیار تیم اعضای از یکی است بهتر :3

 دییتأاهش آسیب مورد ک خدمات بازآموزی تحت بارکی حداقل ساالنه و آموزش تحت ،کار به شروع از قبل باید سیار تیم اعضای :۴

 .رندیقرار گ سازمان ناظر

فعالیت نمایند که این مرکز پشتیبان بهتر است مرکز  مرکز پشتیبانتحت نظارت یک  حتماًاعضای تیم سیار الزم است تبصره: 

مرکز مشاوره  یهاتیظرفاز  توانیمسطح شهر عدم وجود مرکز مشاوره ویژه زنان در  در صورتمشاوره ویژه زنان باشد، 



 یهاتیفظر وجود نیچنهم معاونت بهداشتی دانشگاه و هیدییتأدریافت  در صورتجامع سالمت )رفتاری یا مرکز  یهایماریب

 .(مرکز جامع سالمت را کاندید مرکز پشتیبان تیم سیار کرد توانیمالزم در آن مرکز  علمی و اجرایی

 :از اندعبارت سیار یهامیت وظایف

دارای رفتار زنان یا و  مواد کنندهمصرف تزریقی مواد، کنندهمصرف زنان  بیتوتۀ یهامحل مانندتجمع  یهامکان الف: شناسایی

 شدهییشناسا یهاوقپاتالزم است  البته .مناطق پرخطر تحت پوشش( یهانقشهاولیه و تهیه  یابیمکان)بر اساس  جنسیپرخطر 

 .موجود باشددر مراکز پشتیبان  را و لیست آن شوند یکدبندو  یگذارشماره

  مراکز تأسیس قرارداد در باید سیار یهامیت/تیم پوشش تحت مناطقمحدوده  مشخص شدن  :1تبصره

 آنان با ارتباط برقراری و همکاری جهت الزم شرایط هدف و یهاگروه شناسایی :  ب

 آنان توجیه و کلیدی افراد و گروه هدف  معتمدین شناسایی : پ

 ضمیمه( یهافرم با )مطابقروزانه  فعالیت آمار ج: ثبت

 د: گزارش عملکرد روزانه به مرکز پشتیبان 

 تیم سیار باید تحت نظارت مسئول مرکز پشتیبان انجام پذیرد. یهاتیفعالتمامی  :2تبصره

 لیست خدمات -د

 کاهش آسیب  یهاآموزشارائه  .1

  یویآاچرویکرد نوین  به روش یویآاچ ارائه آموزش .2

) مثبت اولیه ( مطابق با  ، انجام آزمایش و ارجاع  موارد ری اکتیویویآاچ)توصیه به انجام تست   5PITانجام  .3

 (PITدستورالعمل 

 بیماریابی  فعال سل و ارجاع موارد مشکوک  .۴

 پانسمان  .۵

  سالم جنسی رفتار آموزش و آن از استفاده نحوة آموزش کاندوم، تحویل .۶

 آب مقطر( –پنبه الکل  –مالقه  –فیلتر  –ارائه بسته تزریق ایمن )سرنگ و سوزن  .7

 سیار تیم به آن و تحویل سوزن و سرنگ یآورجمع تشویق مددجویان به  .۸

 

   امنیت  پرسنل تیم سیار
و   ت تیم سیارفعالیی الزم با نیروی انتظامی جهت دریافت مجوز هایهماهنگاستانی یا دستگاه مربوطه مسئول  SIPکمیته 

ی آسیب ،به ارائه خدمات که پذیردصورت  یاگونه. هماهنگی با نیروی انتظامی باید به استامنیت پرسنل  نیتأم به کمک نیچنهم

زم الم اقدامات جهت انجا نیچنهمو  اطالع و آگاهی الزم برای ، لذاسالمت در پاتوق نگردد یهاتیفعالو مانع از انجام  نمایدن وارد

 الوه براینیرد و عگقرار  انتظامی در اختیار نیروی تیم سیارمحل عبور و مرور  مناطق حدودی لیستدر مواقع ضروری بهتر است 

  د.قرار گیر تیم سیار باید شماره تماس یک نیروی پلیس منطقه جهت تماس در مواقع اضطراری در اختیار پرسنل

نیروی  حتی اصیپاتوق ها در اختیار هیچ سازمان یا شخص خ یا محدوده الزم به توضیح است به هیچ وجه نباید آدرس دقیق 

 مربوطه قرار گیرد. بدون مجوز سازمان انتظامی

ایط بر اساس شر ا الزم است تا. لذاستبرای ارائه خدمات  هاتیاولو نیترمهمبنابراین نباید فراموش کرد که امنیت پرسنل یکی از 

ایجاد  راقب بود کهممواره هدیگر باید  از طرفقید شود، اما  پشتیبانموجود اقدامات الزم در این خصوص انجام و در  قرارداد مراکز 

 گردد.سلب خدمت گیرندگان که احساس امنیت و اعتماد  نباشد ی اگونهبهامنیت 

                                                           
5 Provider Intiated Testing  



 :گیردقرار  موردتوجهتیم سیار موارد زیر  یهاتیفعالدر الزم است  امینت، جهت افزایش 

 و کرده باشندت را دریاف پرخطر یهامحلدر سیار باید آموزش الزم را در خصوص نحوه خود مراقبتی  یهامیت -1

 . استحفظ امنیت خودشان  یرسانخدمتشرط اول که   دانندب

از هیچ مکانی   تک نفره و فردی به صورت عنوانچیهبهدو نفر باشند و  ،حداقل تعداد افراد جهت بازدید از پاتوق باید  -2

 گردد )مگر اینکه نیروی تیم سیار از نیروی همسان و عضو همان پاتوق باشد(.بازدید ن

ریان جدر که عالم گردد ابه صورت روزانه به مرکز پشتیبان باید دقیق بازدید از پاتوق و محل  یبندزمانبرنامه    -3

 .نداقدام کالزم سریع  یهایریگیپو در صورت بروز مشکل جهت انجام گیرد دقیق کار تیم سیار قرار 

از ه و الزم را داشت آگاهی)نیروی امدادرسان سالمت( تیم سیار   حدودی یهاتیفعالاز باید نیروی انتظامی منطقه  -۴

 انجام شده باشد. هاآنبا استانی  SIPاز طریق کمیته  الزم یهایهماهنگقبل 

یروهای نکی از در مناطق بسیار پرخطر که ممکن است خطر زیادی دو نفر تیم سیار زن را تهدید کند الزم است ی -۵

 باشد.   مرد حتما  تیم سیار 

تیبان رکز پشمدر مناطقی پرخطری که ممکن است خطر زیادی تیم سیار را تهدید کند یا پاتوق فاصله زیادی از  -۶

 یار قرار گیرد.در اختیار تیم سبازدید  جهت ماشین شدهیزیربرنامهمنظم و  یهازماندارند الزم است در 

ارائه  چند که روشهر  : تیم سیار در مراکز مشاوره ویژه زنان یهایروینانتخاب  نحوه در خصوص تبصره بسیار مهم

مشاوره  در مراکز ت کهاما باید توجه داش ،استسرباز  یهاپاتوقمناسب بیشتر خدمت توسط تیم سیار که در باال ذکر شده است 

 و  استخت سداخل آن بسیار  که ورود تیم سیار به است خانه(مانند )محیط بسته  در یهاپاتوق( بسیاری از ثابت)مراکز ویژه زنان 

الزم است  چنین شرایطی درلذا کمک گرفت.  هاپاتوق همه از یک تیم سیار ثابت و یک نیروی همسان ثابت برای ورود به توانینم

 عنوانبه هاآن و آموزش پاتوق ، برقراری ارتباط با اعضایه شودکمک گرفتنیروی همکار  عنوانبهعضو هر پاتوق  از نیروهای همسان

 زم نیست تیمال استاتوق با توجه به اینکه فرد خود به عنوان عضوی از آن پبنابراین . بسیار مهم است)همسان(  نیروی تیم سیار 

 به عنوان تیم شدهانتخابهمسان  یهایروین هر یک از یهاتیفعالاما نظارت بر . دو نفره به عنوان تیم سیار در نظر گرفته شود

ت به هر پرداخ زم استال. استزنان )مرکز پشتیبان( مشاوره ویژه مسئول مرکز یا پرسنل بهداشتی و  از طریق   ،هر پاتوقسیار در 

 کرد کهک خواهد کم این روش انتخاب نیروی همسان. شودانجام  (Per Case) هاآنعملکرد با توجه به یک از نیروهای همسان 

 .گرددارائه  یترگستردهخدمات آن و در نتیجه داده تعداد بازوهای تیم سیار را افزایش 

 باز یا بسته یهاپاتوقوجود  وشرایط منطقه  بنا بر( 1تیپ خصوصاًدر باال، مراکز مشاوره ویژه زنان ) شدهانیببر اساس توضیحات 

  .راهم نمایدیشترین پوشش را فامکان بآنکه  شرطبهالبته  انتخاب نمایندتیم سیار همکاری یکی از دو شکل باال را برای  توانندیم
 

 و مراکز سیار توسط پرسنل سیاریمشمول ارائه خدمت  یهاپاتوقتعریف 
ه مواد یا الیلی)دسترسی بد بنا برهایی هستند که این افراد مکان ،یویآاچدر معرض خطر ابتال به گروه زنان فعالیت های پاتوق

رتبط های مالیتی انجام فعبه صورت گروهی برا عمدتاًو و ...(  همسانها و یا حضور افراد مشتری، عدم نظارت و امن بودن آن مکان

 .شدفراهم با )خدمات کاهش آسیب( یرسانخدمتها به نحوی امکان در این مکان و الزم است ا حضور دارندجبا کارشان مدتی در آن

 .دمشخص کر توانیممشمول ارائه خدمت را در سه حیطه مکانی، فعالیتی و زمانی به شرح زیر  یهاپاتوقاصلی  یهایژگیو

 یدسترسقابل)در فضای باز  به لحاظ دسترسی به دو شکلِ عمومی معموالً هاپاتوق: پاتوق بسته( –)پاتوق باز  ویژگی مکانی

به آن هماهنگی برای ورود از نیازمند شکلی  در این شرایط که باشندیم در فضای بسته مانند خانه برای عموم( یا خصوصی



از یک پارک،  یاگوشهمانند:  که از لحاظ وسعت محدود هستند گرددیماطالق  ییهامحلبه عنوان پاتوق  طورمعمولبه. باشندیم

. عالوه بر این باشندیمباز یا عمومی   یهاپاتوقاز  ییهانمونهکه و مواردی شبیه  ، زیر یک پلکارهمهینیک خرابه، یک ساختمان 

بنابراین اطالق  بسته یا خصوصی هستند.  یهاپاتوقاز  ییهانمونهکه مواردی شبیه باشند  و خانه، اتاق، چادریک  توانندیم هاپاتوق

 ی وسیعخیابان ولیعصر تهران که از شمال تا جنوب شهر است( یا یک محله)مانند  هایی مثل یک خیابان خیلی بلندپاتوق به مکان

ی در محله مثالعنوانبههای معینی در آن را مشخص کنیم )یا محدوده ی شوش تهران( درست نیست و باید محدودهمحله مثالً)

ها واقع در ضلع ن هرندی، کوچه اوراقچیپارک حقانی واقع در خیاباضلع شمالی توان به چندین پاتوق از جمله: شوش تهران می

 .شرقی میدان شوش و .. اشاره کرد(

های ه گروهبسته ب ار،کهای ی فعالیتی حضور افراد در پاتوقجنبهاز نظر  :)پاتوق تجمع، پاتوق انجام فعالیت( ویژگی فعالیتی

ن است مصرف دهند ممکنجام میها امواد در پاتوق کنندگانمصرفتواند تنوع داشته باشد. برای مثال فعالیتی که هدف مختلف می

 ب مشتری یاممکن است جل دهندها انجام میدر پاتوق یویآاچدر معرض خطر ابتال به مواد یا خرید آن باشد و فعالیتی که زنان 

از  یتی به غیرع[ اما فعالم]پاتوق تج ندیآهمها گرد ها ممکن است در برخی پاتوقی جنسی باشد. هر چند این گروهبرقراری رابطه

زیادی در آن جمع  یویآاچزنان در معرض خطر ابتال به که  یاخانهقهوهبه  توانیم مثالعنوانبهرفتار پرخطرشان داشته باشند. 

 نتوایمر مواردی د  اشاره نمود. شوندیمآن جمع در آرایشگاهی که  یا ،کشندخورند و قلیان میو در آن چایی می شوندیم

را نیز  کنندریافت مییا خدمتی دمانند کمپ دولتی یا خصوصی( ) شوندمی یدارنگهگروهی از این زنان  ،جاهایی که به دلیلی

 پاتوق در نظر گرفت.  عنوانبه

زمانی  یهابازهن آن در کنند و مشخص کردسپری می هاپاتوقرا در  روزشبانهساعات خاصی در  معموالًافراد  :ویژگی زمانی

بهتر است  ت نیست وها برای توصیف یک پاتوق درسهای طوالنی مثل کل روز یا شبمحدود حائز اهمیت است. بنابراین ذکر زمان

ن ممکن است زما هافصلو  هاماهبا تغییرات روزها در طول هفته و حتی تغییرات  کهییازآنجا .شود اشارههای زمانی مشخص به بازه

 فت.در نظر گر اتوق رابرای ارائه خدمت در یک پاتوق باید زمان مناسب فعال بودن پحضور افراد در پاتوق تغییر کند بنابراین 

یک  در کدهای شدهفیتعرحداقل یک فرد با ویژگی در باال که  ذکرشده یهایژگیوالزم به توضیح است هر پاتوقی با  تبصره:

 باشد مشمول ارائه خدمت خواهد بود. حضورداشتهتدای پروتکل( در آن ) در ابالی چهار 

 کاهش آسیب یهاستگاهیا.4
مات رائه خداهستند که در بستر سایر خدماتی که به گروه هدف دسترسی دارند ولی  ییواحدها ایستگاه کاهش آسیب

 نظیر شلتر، نوانخانه و سرپناه شبانه . شوندیماصلی کارشان نیست مستقر  تیاولوکاهش آسیب 

 

در  کاهش آسیب یهاستگاهیامطابق با پروتکل  قاً یدقکاهش آسیب باید  یهاستگاهیاتمام استاندارهای زیرساخت مربوط به 

قی تزری کنندگانمصرفویژه  یویآاچراهنمای عمل نحوه استقرار و ارائه خدمات مراقبت و کاهش آسیب مصرف مواد، تشخیص 

 باشد.  مواد

 



 مراکز گذری/سرپناه شبانه  .5
 توانندیمدهند  ناه را ارائهبتوانند هر دو خدمت مرکز گذری و سرپ کهینحوبهمراکزی که از فضای مناسب و کافی برخوردار باشند 

 از یک ساختمان برای این منظور استفاده کنند.

 

انه در سرپناه شب و مرکز مطابق با پروتکل مراکز گذری قاًیدقتمام استاندارهای زیرساخت مربوط مراکز گذری/ سرپناه شبانه باید 

ویژه  یویآاچ خود در راهنمای عمل نحوه استقرار و ارائه خدمات مراقبت و کاهش آسیب مصرف مواد، تشخیص یکارنوبت

 باشد.  تزریقی مواد کنندگانمصرف

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 بخش دوم

رد   گاهن فرآینداهی خدمات 12 اهیاستاندا
  



 کلیات
راجع ممناسب با  ری رابطهخدمت برقرا نیترییابتدانحوه ارائه خدمات الزم است توجه شود که  دستورالعملقبل از پرداختن به      

 یهاهمراجعر د، بلکه یک فرایند است که به مرور شکل خواهد گرفت. . ارتباط مؤثر یک اتفاق نیستاستو جلب اعتماد وی 

این  واکنش فرد نیتریعیطبارد، خدمت، نه به محیط و نه به دیگر  مراجعین اعتماد چندانی ند دهندهارائهنخست، مراجع نه به فرد 

 گرفتهشکل به مرور اعتماد او ازآنپسند. را دریافت کرده و محل را ترک ک ازشیموردندر اولین فرصت خدمات  هست که بخواهد

 . کندیمخدمت و مرکز هراس ندارد، بلکه احساس آرامش نیز  دهندهارائهنه تنها از 

کمک  مؤثرو جلب اعتماد مراجعین در دریافت خدمات و برقراری ارتباط  یاثربخشبه  توانندیمذیل  رعایت اصول 

 ایندمن

  هنگام ورود به مرکز استقبال 

  برای جلوگیری از استیگما کنندهمراجعهعدم قضاوت در خصوص رفتار و عملکرد افراد 

  نیستند زنندهبیآساطمینان از اینکه مداخالت. 

 ( مثال عدم اجبار در استفاده از خدمات مر طوربهاحترام به حقوق زنان و رعایت شئونات آنان)کز 

  کنندهمراجعه ، دانش و تجربه زندگی زنانهادگاهیداحترام به 

  ی در سالمتی و بهزیست خواهندیم هاآنهستند، چون  حلراهخود بخشی از  کنندهمراجعهزنان پذیرش این حقیقت که

 خود مشارکت و تالش کنند.

 برای تسهیل مشارکت و حس مالکیت  مراجعینبه رهبری بین  بتیترغو  یسازتیظرف 

 

ا ی یرمنطقیغ یهاخواستهرابر خدمت باید توانایی این را داشته باشد که در ب دهندهارائههر فردی به عنوان نباید فراموش کرد 

خود  حوه برخوردندارد. ن که در حیطه وظایف او نباشد به آرامی و شفاف توضیح بدهد که امکان اجرای آن خواسته را ییهاخواسته

 .دهدینمکانی به او را نباید شخصی کند و توضیح بدهد که مقررات چنین اجازه یا ام

 به هستند خدمت حیحص اجرای که مانع عواملی یا عامل رفع برای اگر راهکاری ارائه خدمات از مرحله هر در  نکته بسیار مهم:

 رمف در را خود نظرات  .برسیم رموردنظ نتایج به میتوانیم ترساده روشی به اقداماتی یا اقدام با که کردید تصور یا و رسید نظرتان

 به گرا  حتی رسال نمایید.ابه سطح باالتر  دیدانیمکنید و هر زمانی که صالح  وارد شدهیطراح منظور همین به که ییهاشنهادیپ

 و نیترکوچک. نکنید تردید اصالً مربوطه فرم در آن نگارش در است، ساده و افتاده پا پیش بسیار  پیشنهاد این رسید، نظرتان

دوازدهم  سؤالوط به ) الزم به توضیح است این بند مربد نکن کمک ما به برنامه ارتقا در توانندیم پیشنهادات نیترساده

 .که برای ما بسیار مهم است( استخدمت  گانهدوازدهاستاندارد 

  



 خدمات  لیست

ی به شرح ه گروه اصلارائه شوند مشتمل است بر ن ویژه زنان یویآاچخدماتی که باید در مراکز مراقبت،کاهش آسیب و تشخیص 

 .باشندیمزیر 

 خدمت تشکیل پرونده -1

 تشکیل پرونده  1-1

 برنامه آموزش-2

 عمومی شامل  یهاآموزش  1-2

  آمیزشی   یهایماریبسالمت جنسی و پیشگیری از 

  مواد و تزریق ایمن 

 عرفی ممرتبط با کاهش آسیب )شامل: اصول کاهش آسیب و اجزای برنامه کاهش آسیب و  یهاآموزش

 برنامه درمان نگهدارنده با  متادون(

 زندگی  یهامهارت 

 شایع در روابط جنسی  یهاعفونتپیشگیری و مراقبت و درمان  یهاراه 

 (هپاتیت و .. -سلهمراه بیماری اچ ای وی ) یهاعفونت. 

  یویآاچآموزش در خصوص خدمات پیشگیری از  

  سالمت عمومی و ...( یهاآموزشمورد نیاز مراجعین )مانند  یهاآموزشسایر 

 یویآاچدر  آموزش نوین با روش رویکرد یویآاچآموزش  2-2

   6برنامه توصیه به انجام تست -3

  یویآاچترغیب برای انجام تست سریع  1-3

  یویآاچتوصیه به انجام تست سریع  2-3

  یویآاچانجام تست سریع اولیه  3-3

 اعالم پاسخ تست  ۴-3

 رفتاری و پیگیری نتیجه  یهایماریبارجاع موارد مثبت اولیه به مرکز مشاوره  ۵-3

 آمیزشی  یهایماریببرنامه کنترل   -4

 آمیزشی یهایماریبارزیابی  1-۴

 معاینه واژینال  2-۴

 آمیزشی یهایماریبدرمان سندرمیک  3-۴

 زنان  یهایماریبارجاع به مرکز تخصصی  ۴-۴

  برنامه بهداشت باروری -5

 تنظیم خانواده و مشاوره پیشگیری از بارداری 1-۵

 بارداری سالم 2-۵

 مشاوره سالمت جنسی  3-۵

 آمیزشی  یهایماریبمربوط به زنان و  یهاسرطانغربالگری  ۴-۵
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 برنامه کاهش آسیب  -6

  آمیزشی یهایماریبپیشگیری از ترغیب به استفاده از وسایل بهداشتی جهت  1-۶

 ترمنیاتوزیع سرنگ، سوزن و سایر وسایل مورد نیاز برای تزریق  2-۶

  (متادون با دارندهنگهدرمان به شیوه آستانه پایین  ) مخدرهادرمان با شبه  3-۶

  روانبرنامه بهداشت  -۷

 ( ) مشاوره جامع یپزشکروانو ارجاع به مراکز تخصصی مشاوره  و   یشناختروانمشاوره  1-7

 خود مراقبتی در شرایط خطر  مشاوره  2-7

 برنامه حمایت -8

 پذیرایی )توزیع غذای سرد یا گرم( 1-۸

 ییزااشتغال - یآموزحرفهدر زمینه  یتوانمندساز 2-۸

انند م، نظافت فردی افراد ازیموردنمختلف  یهاطهیحدر  یتوانمندساز یهاآموزشسایر تسهیالت )خدمات مددکاری،  3-۸

 استحمام(

 همراه یهاعفونتبرنامه کنترل سایر  -9

 بیماریابی فعال سل و ارجاع موارد مشکوک  1-9

 (توأم، واکسن Bارجاع جهت انجام واکسیناسیون )هپاتیت  2-9

  الزم نیست. یهاشرطشیپدر هر مرکزی ارائه شود و جز  تواندیممتادون  دارندهنگهالزم به توضیح است که درمان 

 

  



 

 

 تشکیل پرونده   -1-1خدمت شماره  

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟ 

 تمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای مورد پذیرش(

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه  

 بعدی  یهایریگیپجهت استفاده در  کنندگانمراجعهثبت اطالعات : هدف اصلی

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه  

 ی دریافتکند و متقاض رکز مراجعهمهدف برنامه باشند. اگر فردی به  یهاگروهالزم به توضیح است تنها برای افرادی تشکیل پرونده داده خواهد که یکی از 

ه انجام تست حتی توصیه ب مشاوره و یا خدمات اولیه مانند توانیمهدف برنامه نباشد نباید برای او تشکیل پرونده داد. اما  یهاگروهخدمت باشد اما از  این

 . (را گزارش کرد هاتیفعالاین  توانیم سرپایی داخل مرکزدر فرم گزارش دهی خدمات ) را برای فرد انجام داد

ر داست که فرد  او روشن نشده ی هدف برنامه باشد ولی برای هاگروهیکی از  تواندیمشد که این فرد  مطمئناگر فردی به مرکز مراجعه کرد اما مشاور 

ضور حدین جلسه از گیرد و بعد از چنبکه حدس میزند را برای او در نظر  یاهیاولتشکیل پرونده و کد  توانیمقرار دارد.  شدهنییتع یکدهاکدام گروه از 

 فرد در مرکز و شناخت بیشتر فرد کد درست را برای او ثبت کند. 

شد  مطمئن اید در ابتدابنده داد. برای او تشکیل پرو کندیملزومی ندارد هر فرد جدیدی که برای اولین بار به مرکز مراجعه  استنکته بسیار مهم دیگر این 

 تشکیل پرونده را جلسات بعدی موکول کرد. توانیم صورت نیا. در غیر استهدف برنامه  یهاگروهکه فرد از 

داشته کیل پرونده نیل به تشماخودش تزمانی که خواهد بود باید به فرد اطمینان داد که تا  رگذاریتأثدر مواردی که تشکیل پرونده در جلب اعتماد فرد 

و خواهد برای ابخودش  یزمانهرچند جلسه در مرکز حضور یابد و  تواندیمتشکیل نخواهد شد. او  یاپروندهباشد هیچ اطالعاتی از او ثبت نخواهد شد و 

کند یا نود را بیان خد اسم او حق دار و اهد بودپرونده تشکیل گردد. البته الزم است به فرد یادآوری شود که تمامی اطالعات فرد به صورت محرمانه خو

 یک اسم مستعار ثبت نماید و برای همیشه در مرکز او را با نام مستعار بشناسند.

 رد خود تمایل به تشکیل پرونده داشته باشدف -2ه هدف باشد فرد از گرو  -1تشکیل پرونده دو شرط اصلی خواهد داشت:  شدهانیببنابر توضیحات 

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟ 

 یتأخر وعنی نیست که تقدم . اما این بدان ماستالزم برای فرد  یهاآموزشخدمت بعد از تشکیل پرونده دریافت  نیترمهمکه  هرچند  خدمات بعدی:

 د.آن را دریافت کن تواندیمبرای دریافت خدمات بعدی برای فرد در نظر بگیریم. فرد برای دریافت هر خدمتی که آماده باشد 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟

  وارد خواهد شد.)فایل اکسل( تشکیل پرونده یک کد یونیک به فرد اختصاص داده خواهد شد و اسم او در لیست خطی  محضبه

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

است  شدهانیب شودیمئه راابهتر است در اولین جلسه ورود فرد و دریافت اولین خدمت پرونده تشکیل گردد. اما به دالیلی که در بخش چگونه این خدمت 

 به جلسات دوم یا سوم موکول گردد. ممکن است در جلسه اول پرونده تشکیل نگردد و 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد؟  

 مراکزی در گرددیم. توصیه را داشته باشدکه مهارت برقراری ارتباط با گروه هدف  .باشد  دهیددورهبهتر است مسئول تشکیل پرونده یک فرد 

 انجام پذیرد. هاآنکه روانشناس یا مشاور حضور دارد تشکیل پرونده توسط 



 تشکیل پرونده   -1-1خدمت شماره  

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام  

گردد. عالوه  وارد( 1 )مربوط به مراکز ثابت تیپ اکسل و لیست خطی مرکزبه محض تشکیل پرونده اطالعات اولیه فرد باید در لیست خطی  نظام ثبت:

 داخل پرونده جهت تکمیل نیز در پرونده فرد قرار گیرد. یهافرمبراین الزم است تمامی 

 (؟ )پایش  میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید  10شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این  

 ال چه هستم؟از اجرای این خدمت به دنب دانمیمآیا دقیقًا  .1

 ؟امدادهتشکیل پرونده  اندبودهبرای تمامی کسانی که از گروه هدف برنامه آیا  .2

 ؟امدادهآیا برای کسی که تمایل به تشکیل پرونده نداشت خدمت را ارائه  .3

و تشکیل ااشت برای صبر کنم و هر زمانی که خودش تمایل د انمتویمآیا برای کسی که تمایل به تشکیل پرونده نداشت توضیح دادم  .4

 پرونده بدهم؟

 کند؟ ر استفادهاز اسم مستعا تواندیمآیا برای فرد توضیح دادم که نیازی نیست اسم و فامیل واقعی خود را به من بگوید و  .5

 ونده دارد(به تشکیل پر و تمایل استاینکه متوجه شدید فرد از گروه هدف  دییتأ)به محض ؟ امدادهآیا این کار را  به موقع انجام  .6

 ؟ امکردهرا ثبت  هاآنآیا به موانع کار اندیشیده و  .۷

 ؟ امکردهآیا پیشنهادی برای اجرای بهتر دارم ؟ آیا این پیشنهاد را ثبت  .8

 ؟امکردهرا به درستی تکمیل  داخل پرونده یهافرمآیا  .9

 ؟امکردهآیا نام فرد را وارد لیست خطی  .10

 ؟ )ارزشیابی(  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 شدهمشخصت فصل زیرساخ مورد انتظار برای هر زیرساخت در یهاپرونده قلبرای این خدمت شاخص ارزشیابی در نظر گرفته نشده است اما تعداد حدا 

 است.

 ؟ در ارائه این خدمت نرسیم مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه  

 عدم اعتماد مراجعین جهت تشکیل پرونده 

 گروه هدف برنامه است؟ کنندهمراجعهعدم اطمینان از اینکه آیا فرد 

 

 

 

 آموزش عمومی(  – 2-1آموزش  ) -2شماره  برنامه  

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟ 

 (رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه  



 آموزش عمومی(  – 2-1آموزش  ) -2شماره  برنامه  

 هدف اصلی

 شامل رفتارهای جنسی پرخطر و  هم چنین اختالل )سوء( مصرف مواد یویآاچش رفتارهای پرخطر مرتبط با  کاه 

 جانبی اهداف

  افزایش دانش و آگاهی مخاطبین در خصوص مخاطرات رفتارهای جنسی پرخطر 

  منتقله از رفتارهای جنسی پرخطر یهایماریبافزایش دانش و آگاهی مخاطبین در خصوص 

 7ترمنیارفتار جنسی درباره  افزایش دانش و آگاهی مخاطبین  

 از کاندوم درباره شیوه استفاده صحیحیش دانش، آگاهی و مهارت مخاطبین افزا 

   مواد و نیز تزریق مشترکتزریق افزایش دانش و آگاهی مخاطبین در خصوص مخاطرات 

  کم خطرتر موادتزریق افزایش دانش، آگاهی مخاطبین در خصوص شیوه 

  مواد یمصرفشیبپیشگیری و مواجهه با افزایش دانش و آگاهی مخاطبین درباره  

 در مقایسه با   یویآاچدر انتقال  هامحرکیشتر کلی و تأثیر ب صورتبه هامحرکات مصرف افزایش دانش و آگاهی مخاطبین درباره مخاطر

 مواد مخدر 

  انتقال آن یهاروشو  آمیزشی یهایماریب افزایش دانش و آگاهی مخاطبین درباره  

  رویکرد نوین آموزش( یویآاچعفونت  دربارهافزایش دانش و آگاهی مخاطبین(  

  لبرای بیماری س ارجاع یهامحل شناسایی و پیشگیری، انتقال، یهاراهافزایش دانش و آگاهی مخاطبین درباره 

  یهاتیهپات شناسایی و  پیشگیری انتقال، یهاراهافزایش دانش و آگاهی مخاطبین درباره  B  و C بیماران ارجاع یهامحل و  

   زندگی  یهامهارتافزایش دانش و آگاهی مخاطبین در خصوص افزایش 

  ورزی )پافشاری( در استفاده از کاندوم جرئتآموزش مهارت 

  نیاز مراجعین برحسبافزایش دانش و آگاهی مخاطبین در خصوص دیگر مسائل مرتبط با سالمت عمومی 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه  

  ید.آموزشی مربوطه را به دقت مطالعه کرده باش یهادستورالعملتوجه کنید شما قبل از اجرای این فرآیند الزم است 

 انتخاب  روش آموزشی 

 شرایط  موجود در مرکز خود را ارزیابی کنید و با توجه به دستورالعمل شیوه آموزش را انتخاب کنید

 ائه آموزش فردی به شکل مشارکتی اراولویت اول: 

وشی ناشی از  و یا در حال سرخ مسمومیت یهانشانهدارای  ستیباینمدر محیطی مناسب و با در نظر گرفتن شرایط فرد )فرد  دهندهآموزشدر این شیوه 

قت آزاد دارد(، مفاهیم آموزشی دقیقه و 20تا  1۵مصرف مواد و یا در حال تجربه عالئم محرومیت از مواد باشد، همچنین باید اطمینان پیدا کنید که برای

 طوربهاقعی )شابه شرایط ومرد استفاده بایستی وسایل مو ماًالزاشده است،  دیتأک. درباره مباحثی که عالوه بر دانش و آگاهی، بر مهارت نیز دهدیمرا انتقال 

ا در حضور بتدا تا انتهمهارت را از ا بارکیفرد  یآموزمهارتدر پایان جلسات  شودیممثال موالژ و کاندوم  یا سرنگ و سوزن و ...( استفاده گردد. توصیه 

 باشد که پاسخ را القا کند. یسؤاالتو با  رفهطکی ستیباینمفرد مسئول آموزش انجام دهد. شیوه آموزش فردی 

  اولویت دوم: آموزش گروهی به شکل مشارکتی 

در  دیتوانیمشید. را جلب کرده با کنندگانشرکتدر فرایند آموزش مشارکتی عالوه بر پیروی از موارد فوق بایستی توجه داشته باشید تا مشارکت همه 

 .بیاورید به دستدر این خصوص اطالعات بیشتری " یویآاچرویکرد نوین آموزش "دستورالعمل راهنمای مربیان 
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 آموزش عمومی(  – 2-1آموزش  ) -2شماره  برنامه  

 آموزشی کوتاه یهالمیفاولویت سوم: پخش 

 باشد. تنها شیوه آموزش تواندینمدر فرآیند آموزش در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، ولی این شیوه   یاچندرسانهکارآمدی استفاده از ابزارهای 

 اولویت چهارم: استفاده از اپلیکیشن های مبتنی بر تلفن همراه

 کنید.           یگان استفادهیکیشن های رااز این اپل دیتوانیم. بسته به شرایط و امکانات اندکردهمطالعات جدید کارآمدی این مدل از مداخالت را نیز ثابت  

 هدف باشند یهاگروهآموزشی برای  دارتیاولوموضوعات  توانندیمعناوین ذیل 

گونگی استفاده از آن، چ( و PEP) ، آموزش شیوه سترون نمودن وسایل تزریق، آموزش موارد ضرورت پیشگیری پس از مواجههخطرترکمآموزش تزریق 

گاه آناتومی ساده دست مواد، آموزش یمصرفشیباستفاده از متادون، آموزش پیشگیری و مواجهه با  های جایگزین بخصوصآموزش مزایای استفاده از دارو

اورژانسی  یهاروشزش ری از بارداری، آموپیشگی یهاوهیشش های ماهیانه و بارداری، آموزتناسلی زنانه، آموزش فیزیولوژی طبیعی زنان درباره سیکل

 یزشیآم ریغ یهایماریبو عالئم  هانشانهآمیزشی، آموزش  یهایماریبو عالئم  هانشانهپیشگیری از بارداری، آموزش بهداشت فردی و جنسی، آموزش 

 ، آموزش مهارتترسالمهای بهداشت باروری و پیشگیری از انتقال بیماری به خود یا دیگران، آموزش رفتار جنسی دستگاه تناسلی زنان، آموزش روش

 م زنانه واندوکاستفاده از  گفتن، آموزش روش صحیح« نه»، آموزش مهارت گفتگو و مذاکره، آموزش مهارت قاطعیت و ترسالمپافشاری برای رفتار جنسی 

 و....... نفساعتمادبهآموزش افزایش  در شرایط خطر، یخود مراقبت، آموزش مردانه، آموزش خودآزمایی پستان

 آموزشی وزارت بهداشت و درمان در هر یک از موضوعات آموزشی   یهادستورالعملمجموعه  محتوای آموزشی:

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟ 

 .استدر این مراکز  ارائهقابلبستر اصلی دیگر خدمات  ،آموزش خدمات قبلی :

دریافت خدمات کاهش  هاآن نیترمهم، که کنندیمدریافت رس بودن خدمت، خدمات متفاوتی را بسته به انتخابشان یا در دست نیمراجع  خدمات بعدی:

 .استآمیزشی  یهایماریبو تشخیص و درمان  یویآاچآسیب، تست 

رفتن وق منوط به گفئه خدمات به صورت موازی با آموزش یک یا چند بسته، خدمات فوق را دریافت کنند. توجه داشته باشید، ارا توانندیممرکز  نیمراجع

 قبل، بعد یا حین ارائه خدمات ارائه گردد. تواندیم. آموزش ستینآموزش 

 وابسته به این خدمت شده است ؟چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات 

را  ییهانهیمزچه موزش در آ فرد در زمان ارائه خدمت اطمینان حاصل کنید که دیتوانیم، آموزشی ثبت خدمات یهافرمبا ثبت تاریخ جلسه آموزشی در 

 .دریافت کرده است

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

زش داده ه نخست،  آموسه مراجع این موارد آموزشی در حداکثر دو یا رودیماهمیت اساسی آموزش در استفاده فرد از خدمات و تغییر رفتار  است و انتظار 

ا تحت ردمات به فرد خد ارائه سایر از شرکت در جلسات آموزشی مرکز امتناع کند، این موضوع نبای کنندهمراجعهشود، با این وجود به هر دلیلی که فرد 

 قرار دهد یا مانع شود. ریتأث

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟  

آموزش، ثبت  ،مراجعینعوت از خدمت وجود دارد، کل فرآیند آموزش )شامل د دهندهارائهبه عنوان مسئول آموزش اختصاصی در مرکز  مشخصاًاگر فردی 

 ود. ئولیت خواهد بدر صورت وجود در تیم( بهترین گزینه برای پذیرش این مس) یا مشاور روانشناس. است( بر عهده وی هاآموزشو ارزشیابی 

به  دهندهشآموزهای افراد کد آموزش در نظر گرفته شود و در محل مناسبی از مرکز نصب گردد. بهتر است کد دهندهآموزشالزم است برای هر فرد 

 ترتیب به شکل زیر باشد.
 ( سایر )با ذکر سمت و یا نام (۵(پزشک عمومی مرکز )در صورت حضور در مرکز(   ۴( عضو گروه همسان   3(مامای مرکز   2  ( روانشناس مرکز1
 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام  

ثبت )ثبت خدمات آموزشی(  3رم شماره ، ف (روزانهثبت خدمات ) 2فرم شماره در  ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار به طور کلی نظام ثبت:



 آموزش عمومی(  – 2-1آموزش  ) -2شماره  برنامه  

 گردد.

ی به رای گزارش دهآپدیت آن ب بارکی، هر سه ماه استفرم گزارش دهی خدمات آموزشی که در واقع همان فرم اکسل پیوست  نظام گزارش دهی: 

 (.در لیست خطی الکترونیک )شیت گزارش کلی سطح باالتر ارسال خواهد شد

 (؟ )پایش میادادهدرست انجام  نظر راخدمت مورد بفهمیم مراحل  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید  12شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این  

 چه هستم؟ دنبالاز اجرای این خدمت به  دانمیمآیا دقیقًا  .1

 ؟، متناسب با وضعیت مرکز و شرایط مراجع است شدهانتخابآیا راهکار آموزشی  .2

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهمشخصات تمام مراجعینی را که در جلسه آموزشی شرکت  .3

 ؟ امدادهآیا همه مراجعین را آموزش  .۴

 ؟ امدادهانجام  موقعبهآیا این کار را   .۵

 ؟ است شده جادیا فراگیران الزم در تغییرات آموزش از پس آیا .۶

 درک کرده  است؟ را هایماریبدر پیشگیری از انتقال/ ابتالی  شدهمطرح، موضوعات دهیدآموزشآیا فرد  .7

 ؟امکردهاو را به همکاری در امر تشخیص بیماری ترغیب  .۸

 اقدام کند؟ آنکه میزان خطر را برای خود ارزیابی کند و متناسب با  امکردهبه او کمک  .9

 ؟ امکردهرا ثبت  هاآنآیا به موانع کار اندیشیده و  .10

 ؟ امکردهآیا پیشنهادی برای اجرای بهتر دارم ؟ آیا این پیشنهاد را ثبت  .11

 ؟امکردهرا به درستی تکمیل  هافرمآیا  .12

 (ارزشیابی؟ )  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .استارزشیابی این خدمت به شرح ذیل   یهاشاخص

 اندقرارگرفته آموزش مورد که افرادی نسبی فراوانی -1

              .               اندقرارگرفتهتحت آموزش  بارکیحداقل تعداد )نفر( افرادی که در بازه زمانی مورد نظر  صورت:

 در همان بازه زمانی.                                        تحت پوشش مرکز  تعداد کل افراد مخرج :

 در پوشش مستمر کفایت آموزش  -2

 .موردنظردر بازه زمانی  شدهانجام یهاآموزشتعداد  صورت:

 تحت آموزش قرار گرفتند. موردنظرتعداد افرادی که در بازه زمانی  مخرج :

راین باشند )بناب دریافت کرده هاطهیحدر یک سال همه گیرندگان حداقل چهار بار خدمت آموزشی را در حداقل چهار مورد از  رودیمانتظار  مورد انتظار:

 باشد(.   4 و شاخص دوم حداقل عدد درصد 100 انتظار بر این خواهد بود که شاخص اول سال کیدر طی 

 چه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه مد نظر در ارائه این خدمت نرسیم    

 عدم حضور مراجعین در جلسات

 مراجعین به مفاهیم آموزشی عدم توجه

 و گیرنده خدمت دهندهارائهنقص در برقراری ارتباط مناسب بین 
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 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 (رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه  

 هدف اصلی

 ، راه انتقال و درمان آن ییزایماریب یهاطهیحدر همه  یویآاچناخت دقیق عفونت ش 

 اهداف جانبی 

  عفونی  یهایماریب ییزایماریبشناخت کلیات و مکانیسم 

  عفونی  یهایماریببه عنوان یک بیماری عفونی  و امکان مقایسه آن با سایر  یویآاچشناخت عفونت 

   یویآاچشناخت عامل ایجاد عفونت  

  یویآاچانتقال عفونت   یهاراهشناخت   

  عدم انتقال و محافظت  یهاراهشناخت 

  یویآاچو علت بی عالمت بودن عفونت  ییزایماریبشناخت نحوه . 

  به بیماری ایدز  یویآاچبر تبدیل عفونت  مؤثرو ایدز و عوامل  یویآاچشناخت تفاوت بین 

 ذیل در فرد ایجاد گردد. یهانگرشالزم به توضیح است در انتهای آموزش باید 

  باشد. داکردهیپناشی از ابتال کاهش  یامدهایپ ترس را رد کند و یویآاچباورهای غلط در خصوص 

  یک بیماری عفونی قابل کنترل است و نیازی به جداسازی افراد مبتال نیست. یویآاچباور کند بیماری 

 نند.بدون عالمت باقی بمابا درمان تا آخر عمر هم  توانندیمبی عالمت هستند و  یویآاچافراد مبتال به  باور کند 

 طبیعی )نرمال( باور داشته باشند به نقش تشخیص به هنگام و مراقبت و درمان در ایجاد یک زندگی سالم با طول عمر. 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه   

  ید.آموزشی مربوطه را به دقت مطالعه کرده باش یهادستورالعملتوجه کنید شما قبل از اجرای این فرآیند الزم است 

 انتخاب  روش آموزشی 

 شیوه آموزش را انتخاب کنید شرایط  موجود در مرکز خود را ارزیابی کنید و با توجه به دستورالعمل

 ائه آموزش فردی به شکل مشارکتی اراولویت اول: 

 خوشی ناشی از و یا در حال سر مسمومیت یهانشانهدارای  ستیباینمدر محیطی مناسب و با در نظر گرفتن شرایط فرد )فرد  دهندهآموزشدر این شیوه 

قت آزاد دارد(، مفاهیم آموزشی دقیقه و 20تا  1۵مصرف مواد و یا در حال تجربه عالئم محرومیت از مواد باشد، همچنین باید اطمینان پیدا کنید که برای

 طوربهاقعی )رایط وشابه شمد استفاده بایستی وسایل مور اًالزامشده است،  دیتأک. درباره مباحثی که عالوه بر دانش و آگاهی بر مهارت نیز دهدیمرا انتقال 

ضور فرد ا انتها در حتمهارت را از ابتدا  بارکیفرد  یآموزمهارتدر پایان جلسات  شودیمسرنگ و سوزن و ...( استفاده گردد. توصیه مثال موالژ،کاندوم، 

 باشد که پاسخ را القا کند. یسؤاالتبا و  طرفهکی ستیباینممسئول آموزش انجام دهد. شیوه آموزش فردی 

  اولویت دوم: آموزش گروهی به شکل مشارکتی 

در  دیتوانیمرا جلب کرده باشید.  کنندگانشرکتدر فرایند آموزش مشارکتی عالوه بر پیروی از موارد فوق بایستی توجه داشته باشید تا مشارکت همه 
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 .بیاورید به دستدر این خصوص اطالعات بیشتری " یویآاچرویکرد نوین آموزش "دستورالعمل راهنمای مربیان 

 آموزشی کوتاه یهالمیفاولویت سوم: پخش 

 ش باشد.تنها شیوه آموز تواندینماثبات رسیده است، ولی این شیوه  در فرآیند آموزش در مطالعات مختلف به یاچندرسانهکارآمدی استفاده از ابزارهای 

 خدمت  دهندگانارائه ژهیتست و انجام به توصیه نحوه دستورالعمل محتوای آموزشی:

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟  

 .استآموزش بستر اصلی دیگر خدمات قابل ارائه در این مراکز  خدمات قبلی:

خدماتی که  نیترمهم، کنندیمبه مرکز بسته به انتخابشان یا در دسترس بودن خدمت، خدمات متفاوتی را  دریافت  کنندگانمراجعه خدمات  بعدی:

 .است یویآاچنیاز است بعد از دریافت آموزش این بخش دریافت نمایند، خدمات مربوط به تست 

 شده است ؟چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت 

اصل کنید حدمت اطمینان در زمان ارائه خ دیتوانیم)لیست خطی اکسل( ثبت خدمات مرتبط  در فایل اکسل  یهافرمبا ثبت تاریخ جلسه آموزشی در 

 رده است.که آموزش در آن خصوص را دریافت ک

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود؟

اعت س 1ار به مدت و هر ب  بارکیاین موارد آموزشی حداقل سالی  رودیماهمیت اساسی آموزش، در استفاده فرد از خدمات و تغییر رفتار است.  انتظار 

ه هر و ب وجودنیباا تکرار شود(، ارائه شود )البته توصیه این است که  جهت ماندگاری آموزش دو بار در سال ساعتهمیندر قالب یک جلسه یا دو جلسه 

 د.ده و مانع شورار داق ریتأثدلیلی، بیمار از شرکت در جلسات آموزشی مرکز امتناع کند، این موضوع نباید ارائه سایر خدمات به بیمار را تحت 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟ 

  .را گذارنده است یویآاچفرد مسئول آموزش که دوره مدون تربیت مربی رویکرد نوین آموزش 

 ؟شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام  

لیست و  ) اختصاصی آموزش(3 ه فرم شمار )فرم ثبت خدمات روزانه(، 2فرم شماره  یطورکلبهثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار  نظام ثبت:

 )فرم اکسل پیوست( ثبت گردد.الکترونیک  خطی

ی به رای گزارش دهآپدیت آن ب بارکی، هر سه ماه استفرم گزارش دهی خدمات آموزشی که در واقع همان فرم اکسل پیوست  گزارش دهی:نظام  

 (.در لیست خطی الکترونیک )شیت گزارش کلی سطح باالتر ارسال خواهد شد

 )پایش(  ؟میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید  13شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این 

 از اجرای این خدمت  به دنبال چه هستم؟ دانمیم قاً یدقآیا  .1

 متناسب با وضعیت  مرکز و شرایط حال حاضر مراجع است  ؟ شدهانتخابآیا راهکار آموزشی  .2

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهمشخصات تمام مراجعینی را که در جلسه آموزشی شرکت  .3

 ؟ امدادهآیا همه مراجعین را آموزش  .۴

 جلسه اول ورود فرد به مرکز( ۴؟ ) ظرف امدادهآیا این کار را به موقع انجام  .۵

 است ؟ شدهاشارهآیا به همه موارد مربوطه در دستورالعمل آموزش ،  .۶

 ؟ است جادشدهیا فراگیران الزم در تغییرات زش،آمو از پس آیا .7
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 را درک کرده  است؟ هایماریبدر پیشگیری از انتقال/ابتالی  شدهمطرحآیا مراجع، اهمیت موضوعات  .۸

 ؟امکردهآیا مراجع را به همکاری در امر تشخیص بیماری ترغیب  .9

 که میزان خطر را برای خود ارزیابی کند و متناسب با آن اقدام کند؟ امکردهبه او کمک  .10

 ؟ امکرده؟آیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  شمیاندیمآیا به موانع کار  .11

 ؟ امکردهآیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟آیا این پیشنهاد را ثبت  .12

 ؟ امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .1

 )ارزشیابی( ؟میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .استشاخص  ارزشیابی این خدمت به شرح ذیل 

 اندقرارگرفتهکه مورد آموزش  افرادی فراوانی نسبی 

         .                    اندقرارگرفته یویآاچتحت آموزش رویکرد نوین آموزش  بارکیمورد نظر حداقل تعداد )نفر( افرادی که در بازه زمانی  صورت:

 تعداد کل افراد خدمت گیرنده در مرکز در همان بازه زمانی مورد نظر مخرج :

 ه باشند.را دریافت کرد یویآاچزشی رویکرد نوین آموزش خدمت آمو بارکیدر یک سال همه گیرندگان خدمات حداقل  رودیمانتظار  مورد انتظار:

 چه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه مد نظر در ارائه این خدمت نرسیم ؟ 

 عدم حضور مراجعین در جلسات

 عدم توجه مراجعین به مفاهیم آموزشی

 و گیرنده خدمت دهندهارائهنقص در برقراری ارتباط مناسب بین 
 

  



 ( یویآاچترغیب برای انجام تست سریع - 1-3انجام تست )بسته توصیه به  –3 برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 (رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی

  یویآاچترغیب فرد جهت اقدام برای انجام تست تشخیصی 

 اهداف جانبی

  یویآاچارتقا سطح آگاهی فرد در خصوص عفونت   

  و نحوه تفسیر نتایج تست     یویآاچتشخیص  یهاروشارتقا سطح آگاهی فرد در خصوص 

  یویآاچاز بین بردن ترس و باورهای غلط فرد از عفونت  

کاری ماری مانع همورهای غلط و ترس از بیارائه شود که با یاگونهبهبرعکس باید آموزش  نیست،   یویآاچدقت کنید هدف از این کار ترساندن بیمار از 

 بیمار در امر تشخیص و مراقبت و درمان نشود.  

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 این خدمت در اصل مشتمل بر دو مبحث آموزشی است

 مراقبت و درمان به هنگام  تشخیص، تیبر اهم دیتأکبا  یویآاچآموزش بیماری  بخش اول :

 و نحوه تفسیر نتایج یویآاچتشخیص  یهاروشآموزش  بخش دوم :

 نحوه ارائه مباحث آموزشی 

است که  شدهیطراح یاگونهه توالی ارائه مباحث: ترتیب ارائه مباحث بسیار مهم است و باید به ترتیب ارائه شود. محتوای آموزشی در هر بخش ب .1

 بخش بعدی است. ازینشیپهر بخش 

شود. در  ه انجامانتخاب روش آموزشی: توصیه به انجام تست در اصل یک مشاوره انگیزشی است که بهتر است مطابق اصول و مبانی مشاور .2

دام ار ) اقا هدف یک تغییر رفتبتخصصی مشاوره را نگذرانده باشد باید مجموعه مباحث آموزشی را   یهادورهخدمت؛  دهندهارائهشرایطی که 

 است. "آموزش مشارکتی "برای انجام تست( در زمان کوتاه ارائه دهد؛ به همین دلیل بهترین روش آموزشی 

 انجام شود تواندیمروش آموزش مشارکتی  در دو حالت  

ح است ارجش جمعی . این روش  نسبت به روشودیمآموزش برای هر بیمار جداگانه انجام در این حالت  آموزش مشارکتی فردی ) چهره به چهره(:

. شوندیمرائه رهنگ او افمنطبق بر نیاز مخاطب و متناسب با سطح سواد و دانش و  قاًیدقبیشتر آن است چون مفاهیم آموزشی  یاثربخشمزیت این روش 

 ۴0یمار بدقیقه و دو  20ک بیمار یدر این روش، آموزش  مثالًزیاد است. نماید در این روش  خدمت باید صرف آموزش دهندهارائهاست که  یزمانمدت

ده شود. ین روش استفاادارند باید از  . در مراکزی که در هر مقطع زمانی تعداد کمی بیمار جدیدکندیمخدمت را به خود معطوف  دهندهارائهدقیقه از وقت 

مشارکتی ) از روش دوم توانندیم امکان استفاده از این روش وجود نداشته باشد کهیدرصورتاما در مراکز با تعداد  موارد  جدید بیشتر در هر مقطع زمانی 

 جمعی( استفاده کنند.

 . مزیت این روششودیمتشکیل  زمانهمدر این حالت یک جلسه آموزشی برای چند بیمار به صورت  ( :آموزش مشارکتی جمعی )کالس آموزشی

موزش باید آبنابراین  استتفاوت خدمت است. با توجه به اینکه سطح سواد، دانش و فرهنگ مخاطبین با یکدیگر م دهندگانارائهدر وقت  ییجوصرفه

انجام تست  وش برای مبحث توصیه بهباشد که  نیاز به مهارت بیشتری دارد. اشکال عمده این ر توجهجالبباشد که برای همه مخاطبین  یاگونهبه

تفاده ر است  و تنها در شرایطی باید اسبه علت حضور افراد دیگ هاآن یهاپرسشجهت مشارکت در مباحث و   کنندگانتشرک یهاتیمعذور،  یویآاچ

 اشد.باشد که امکان  آموزش به روش فردی وجود نداشته ب قدرآنشود که در یک مقطع زمانی تعداد موارد  مراجعین به مرکز 



 ( یویآاچترغیب برای انجام تست سریع - 1-3انجام تست )بسته توصیه به  –3 برنامه شماره 

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

 نید.مشارکتی  را مطالعه ک آموزش ارائه شیوه دستورالعمل  دیتوانیممشارکتی،  آموزشروش  هایژگیوجزئیات و   شناختبرای *

، مدتکوتاهجلسه آموزشی  دقیقه  باشد لذا تشکیل  چند 20تا  1۵طول مدت هر جلسه آموزشی  نباید بیش از جلسات آموزشی :   زمانمدتتعداد و 

 ارجح است.  مدتیطوالننسبت به یک جلسه آموزشی 

 مبتنی است بر ارزیابی  نتیجه آموزش تواتر خدمت :

 نتیجه مطلوب عاید شده است.ز تمایل بیمار برای انجام تست شددر صورتی که جلسات آموزشی منجر به ابرا ، 

 ،رار شود.اره تکباید خدمت توصیه به انجام تست دوب در صورتی که پس از  جلسات آموزشی بیمار تمایلی  برای انجام تست نداشت 

در به تفضیل  یویآاچمتناسب با هدف ترغیب بیماران به انجام تست  هاآنمجموعه مفاهیم آموزشی مورد نیاز و روش ارائه  محتوای آموزشی:

 است. یدسترسقابلخدمت  دهندگانارائهویژه  "تست انجام به توصیه نحوه دستورالعمل"

 شوم. مطلع یویآاچ به خود ابتال وضعیت از چگونه و چرا کتابچه :یآموزشکمکابزار 

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 ی وی هستند.اجام تست اچ در مراکزی که امکان انجام تست سریع وجود دارد  افرادی که بعد از خدمت کنونی  داوطلب ان :یویآاچانجام تست سریع 

 باید خدمت انجام تست را دریافت کنند. 

ای وی  م تست اچنجادر مراکزی که امکان تست سریع وجود ندارد  افرادی که بعد از خدمت کنونی، داوطلب ا :یویآاچارجاع برای انجام تست 

 هستند. درصورتی که در این مرکز امکان انجام تست وجود ندارد باید به مراکز مربوطه ارجاع شوند.

 وجود دارد. یویآاچالزم به توضیح است در تمامی زیرساخت های مشاوره ویژه زنان شرایط امکان انجام تست سریع 

 وابسته به این خدمت شده است؟چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات 

 باشد. کنندهکمکبرای اطمینان از اینکه فرد این خدمت را دریافت کرده است  تواندیماستفاده از لیست خطی هم 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

این خدمت  الزم است ،با مرکز را قطع کند اشرابطهو احتمال اینکه فرد ممکن است  طرفکیاز  یویآاچ زودهنگامبا توجه به اهمیت تشخیص و درمان 

وصیه به انجام تست هر ماه فرد تمایل به انجام تست نداشت، روند ت کهیدرصورت است  انجام شود.  قرارگرفتهطی اولین ماهی که فرد تحت پوشش مرکز 

 د.زا انجام شودر جلسات مج تواندیمنیست. کل زمان مورد نیاز برای این خدمت نیم ساعت است که صورت نیاز به تکرار  نیباید تکرار شود. در غیر ا

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 یویآاچجام تست سئول انمیکی از افراد شاغل در مرکز که دوره آموزشی نحوه توصیه به انجام تست و نحوه انجام تست سریع را گذرانده و به عنوان 

 است.

 ؟  شودیمت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام ثب

 د.ثبت گرد (اختصاصی توصیه به انجام تست)۴ فرم شماره  ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار به طور کلی نظام ثبت:

به سطح  ای گزارش دهیآپدیت آن بر بارکی، هر سه ماه استفرم گزارش دهی خدمات آموزشی که در واقع همان فرم اکسل پیوست  نظام گزارش دهی:

 )شیت گزارش کلی(. باالتر ارسال خواهد شد

 )پایش( ؟ میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 



 ( یویآاچترغیب برای انجام تست سریع - 1-3انجام تست )بسته توصیه به  –3 برنامه شماره 

 پرسش از  خود پاسخ دهید: 12شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این  خود ارزیابی :

 چه هستم؟ دنبالاز اجرای این خدمت به  دانمیم قاًیدقآیا من  .1

 متناسب با وضعیت  مرکز است  ؟ شدهانتخابآیا راهکار آموزشی  .2

 ؟ امکردهرا ثبت  "اندکردهتوصیه به انجام تست را دریافت "مشخصات تمام  افراد تحت پوشش و کسانی را که  خدمت  .3

 ؟ امکردهآیا به  همه افراد تحت پوشش  توصیه به انجام تست  .4

 است( قرارگرفته؟ ) ظرف مدت یک ماه اول که فرد تحت پوشش مرکز امدادهآیا این کار را  به موقع انجام  .5

 است ؟ شدهاشاره شدهارائهآیا به موارد زیر در آموزش  .6

a.  یویآاچآموزش  

b.  و اهمیت تشخیص و درمان به هنگام  یویآاچرابطه  ابتال مصرف مواد  و 

c. و نحوه دسترسی به خدمت   یویآاچانجام تست  یهاروش 

 فرد تمایل خود برای انجام تست اچ ای وی را اعالم کرده است ؟  شدهارائهآیا پس از آموزش  .۷

 ؟دانمیمآیا  لیست افرادی را که مایل به انجام تست نبودند را  .8

 ؟  امکردهرا به کسانی که حاضر به انجام تست نبودند را دوباره تکرار  آیا خدمت توصیه به انجام تست .9

 ؟ امکرده؟آیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  شمیاندیمآیا به موانع کار  .10

 ؟ امکردهآیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟آیا این پیشنهاد را ثبت  .11

 ؟ امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .12

 )ارزشیابی( ؟میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 شاخصی برای ارزشیابی تعریف نشده است. برای این خدمت 

 چه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه مد نظر در ارائه این خدمت نرسیم ؟

  کنندهمراجعهعدم آمادگی افراد 

 به اهمیت موضوع  کنندهمراجعهعدم توجه افراد 

 انگ و استیگمای موجود در جامعه 

 
 

 

 (یویآاچتوصیه به انجام تست سریع  -3-2بسته توصیه به انجام تست ) – 3شماره برنامه

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 .اندکردهرا دریافت  "ترغیب به انجام تست"تمامی افرادی که خدمت 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

  یویآاچفرد از وضعیت  ابتالی خود به عفونت  : آگاهی هدف اصلی

 دسترسی به آزمایش و چگونگی دریافت جواب آن یچگونگفرد از : آگاهی هدف جانبی

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 



 (یویآاچتوصیه به انجام تست سریع  -3-2بسته توصیه به انجام تست ) – 3شماره برنامه

 خود را به شکل ذیل شروع کنید: یهاصحبتبهتر است برای ارائه این خدمت 

زودتر  یویآاچتال به از بیماران مب هرکداماین تست را انجام دهید.  اگر  میخواهیمو از شما هم  میدهیمرا انجام  یویآاچدر اینجا  برای همه تست  ،ما

 باشند. طول عمر بیشتر و کیفیت زندگی بهتری داشته انندتویمتشخیص داده شوند و تحت درمان قرار گیرند 

 دهید.   از مطالب آن را ارائه یادهیچکوجود وقت کافی  در این مرحله  در صورتفرآیند یک انجام نشده است  قبالًدر صورتی که 

 " ماندیمتمام نتایج تست به صورت محرمانه باقی "کنید  دیتأکر محرمانه بودن نتایج تست ب

  ود :شبه این معنی نیست که فرد مجبور است تست را انجام دهد و این جمله باید به او گفته   دقت کنید این                 

 "مختار هستید  دهید انجام را تست دیخواهینم شما مجبور به انجام تست نیستید و اگر "

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 .استارائه این خدمت  ازینشیپ یویآاچآموزش خدمت قبلی: 

اید بتست دارند  به انجام در مراکزی که امکان تست سریع وجود دارد،  افرادی که خدمت توصیه به انجام تست را دریافت کردند و تمایلخدمت بعدی:  

 انجام گیرد.   یویآاچتست سریع  هاآنبرای 

 که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است؟ چگونه اطمینان حاصل کنیم

  .کنندیممرحله، خدمت  تست را دریافت  نیا از بعدمطمئن شوید افراد 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 تحت پوشش بودن انجام شود. طی ماه اول مهم است بهتر است این خدمت  زودهنگامبا توجه به اهمیت تشخیص و درمان 

 دقیقه است. ۵-10برای این خدمت    ازیموردن زمانمدت

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 یویآاچ ل انجام تستوان مسئورا گذرانده و به عن "نحوه انجام تست سریع "و "نحوه توصیه به انجام تست"یکی از افراد شاغل در مرکز که دوره آموزشی 

 است.

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 ثبت خدمات توصیه به انجام تست( و ) ۴)خدمات روزانه(، فرم شماره  2یشمارهفرم  یطورکلبهثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار  نظام ثبت :

 ثبت گردد.  الکترونیک لیست خطی

آپدیت آن برای  بارکیاه م، هر سه استکه در واقع همان فرم اکسل پیوست  به انجام تست شدههیتوصتعداد موارد فرم گزارش دهی  نظام گزارش دهی:

 )در شیت گزارش کلی(. گزارش دهی به سطح باالتر ارسال خواهد شد

 ) پایش ( ؟  میادادهبفهمیم مراحل  خدمت مورد نظر را درست انجام  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید:   ۸شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این  خود ارزیابی :

 چه هستم؟ دنبالبه  از اجرای این خدمت دانمیم قاً یدقآیا  .1

 مطرح کنم که فرد تست را بپذیرد ؟ یاگونهبهتوصیه را  امشدهآیا موفق  .2

 ؟ امکردهپوشش خود توصیه به انجام تست  تحت  سل به مبتالیان همه آیا  به .3
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 ؟ امکردهآیا این پیشنهاد را ثبت  آیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ .7

 ؟ امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .۸

 ()ارزشیابی  ؟ میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  شاخص

  .اندشدهتستتوصیه به انجام  که افرادی نسبی فراوانی -1

 .اندکردهافرادی که  در طی دوره زمانی مورد نظر خدمت توصیه به انجام تست را دریافت  تعداد صورت:

 .اندبوده: تعداد کل افراد تحت پوشش  در همان  مقطع زمانی که واجد شرایط دریافت خدمت توصیه به انجام تست مخرج 

  .انددادهرا انجام  یویآاچ، تست سریع توصیه به انجام تست فراوانی نسبی افرادی که بعد از دریافت خدمت-2      

 .انددادهرا انجام  یویآاچدریافت خدمت توصیه به انجام تست، تست سریع  افرادی که بعد از تعداد صورت:

 .اندکردهخدمت توصیه به انجام تست را دریافت  موردنظرافرادی که  در طی دوره زمانی  : تعدادمخرج 

ه انجام تست برای کسانی که راضی ب وبه انجام تست را دریافت نمایند  خدمت توصیه بارکیحداقل  کنندگانمراجعهنتظار است تمامی ا مورد انتظار:

 نشدند تکرار شود.

 چه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه مد نظر در ارائه این خدمت نرسیم ؟

 انگ و استیگمای موجود در جامعه 

 به اهمیت موضوع  کنندهمراجعهعدم توجه 

  کنندهمراجعهعدم تمرکز 

  کنندهمراجعهقرار داشتن سالمت برای  تیاولوعدم در 
 

 

 

 

 ( یویآاچسریع اولیه  انجام تست -3-3بسته توصیه به انجام تست ) -3برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 .اندداشتهتمایل به انجام تست کسانی که بعد از توصیه به انجام تست 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

  یویآاچافزایش دسترسی به انجام تست سریع اولیه عفونت : هدف اصلی 

 تشخیص قطعی  بوده و برایننیست. زیرا نتیجه تست سریع اگر هم مثبت باشد دلیل قطعی بر ابتال فرد  یویآاچدقت کنید هدف از این کار تشخیص قطعی 

 .ارجاع شود رفتاری یهایماریببه مرکز مشاوره  تائیدی یهاشیآزمابرای انجام  حتماًباید فرد 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 .ده باشداین صورت مشاور باید دوره نحوه انجام و ثبت و گزارش دهی تست را گذران بهتر است تست سریع توسط مشاور انجام شود که در

دوره آموزشی نحوه انجام تست، باید  امکان تحقق  شرایط الزم برای نحوه  ارتباط  تست است، عالوه بر لزوم گذراندن اگر فرد دیگری در مرکز متصدی انجام 



 ( یویآاچسریع اولیه  انجام تست -3-3بسته توصیه به انجام تست ) -3برنامه شماره 
که  شرایط اعالم پاسخ به صورت محرمانه به مشاور وجود  یاگونهبهاستاندارد در مرکز فراهم شده باشد.  مطابق شرایطجام تست انجهت مشاور و متصدی 

 داشته باشد.

 از اندعبارتمراحل اجرا خدمت 

  توضیح روش کار -1

 در ابتدا برای فرد نحوه انجام تست را به شکل زیر توضیح دهید : تست سریع

طره خون را قرج شود و در حدی که فقط یک قطره خون از آن خا کنمیممن با یک سوزن تمیز و استریل سوراخ بسیار کوچکی در نوک انگشت شما ایجاد  

 خواهد شد. نتیجه تست شما مشخص شودیمو بعد از روی خطوطی که روی کاغذ ایجاد  کنمیمبیست دقیقه صبر  زمیریمبه روی کاغذ مخصوصی 

 در خصوص تفسیر نتایج تست  -2

 .اجرا شود یویآاچبهترین شرایط  این است که  این خدمت در ادامه روند آموزش 

 یهاآموزشاز  یادهیچکبی خطر و ارائه این خدمت فاصله افتاده است، الزم است قبل از اقدام به ارزیااست، اما بین آموزش اگر فرآیند آموزش انجام شده 

 د.مرور شو مجددقبلی 

 انجام تست سریع  -3

 قرائت نتیجه -4

 به فرد اعالم شو د. ۴نتیجه تست مطابق فرآیند شماره  شودیماگر تست توسط مشاور انجام 

 یرد.گشاور قرار محرمانه در اختیار م کامالً باید نتیجه در پاکت در بسته و به شکل  شودیماگر تست توسط فرد دیگری غیر از مشاور انجام 

 با سایر خدمات این برنامه چیست ؟ ارتباط این خدمت

 .باشندیم خدمت این ارائه ازینشیپ تست انجام به توصیه و تست انجام به ترغیب خدمت  :قبلی خدمات

  .گردد اعالم فرد به تست نتیجه باید که است پاسخ اعالم( ۴-3 شماره) بعدی فرآیند : بعدی  دماتخ

 ؟مات وابسته به این خدمت شده است چرخه خدچگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد 

وید که فرد ش مطمئنباید  نیچنهمشوید.  مطمئن اندکردهبهتر است از لیست خطی جهت اطمینان از اینکه تمامی افراد هر سه ماه این خدمت را دریافت 

 نتیجه تست را دریافت کرده است.

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 ردد.گاه تکرار مفرد انجام شود و هر سه  قرار گرفتنمهم است این خدمت طی ماه  اول تحت پوشش  زودهنگامبا توجه به اهمیت تشخیص و درمان 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

یر را زقل سه معیار باید حدا استفردی که مسئول انجام تست در مرکز  دهند. ارائهاجازه دارند این خدمت را  انجام تست سریعتنها افراد دوره دیده برای 

 داشته باشد:

 را گذرانده باشد.  یویآاچ آموزشرویکرد نوین  یآموزشدوره  -1

 را گذرانده باشند.  PIT یآموزشدوره  -2

ه را ب PITست و تش نحوه انجام رفتاری آموز یهایماریبحضوری  در مرکز مشاوره  صورتبهاگر تجربه انجام تست در مرکز را ندارد حداقل دو روز  -3

 صورت عملی بگذراند.

 ؟شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

و فرم (توصیه به انجام تست ختصاصی)ا ۴ فرم شماره  )ثبت خدمات روزانه(، 2فرم شماره  یطورکلبهثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار  نظام ثبت:

 .ثبت گردد لیست خطی الکترونیک 



 ( یویآاچسریع اولیه  انجام تست -3-3بسته توصیه به انجام تست ) -3برنامه شماره 

ه سطح بی گزارش دهی آپدیت آن برا بارکی، هر سه ماه استفرم گزارش دهی خدمات آموزشی که در واقع همان فرم اکسل پیوست  نظام گزارش دهی:

 )شیت گزارش کلی(. باالتر ارسال خواهد شد

 )پایش( ؟میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 :دهید پاسخ خود  از پرسش 13 این به بتوانید باید خدمت ارائه حین در  شما 
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 ؟  دارد منفی و مثبت آزمایش نتایج مفهوم از مناسبی درک مراجع که امکرده ارزیابی آیا .۶

 ؟ امکرده استفاده استاندارد تشخیصی کیت از آیا .7

 ؟ امداده انجام درستی به را تست انجام مراحل آیا .۸

 ؟ امکرده اعالم( تست کنندهدرخواست) مراجع  به را تست  نتیجه آیا .9

 ؟ شمیاندیم کار موانع به آیا .10

 ؟ امکرده ثبت را است رسیده نظرم به که موانعی آیا .11

 ؟ امکرده ثبت را پیشنهاد این آیا ؟ دارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا .12

 ؟ امکرده تکمیل درستی به را آمار فرم و دفتر آیا .13

 ()ارزشیابی ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  شاخص 

 .اندداده انجام تست که  افرادی نسبی فراوانی 

 .اندداده انجام را یویآاچ سریع تست نظر مورد زمانی دوره طی در  که افرادی تعداد :صورت

 .اندبوده یویآاچ تست انجام خدمت دریافت شرایط واجد که زمانی مقطع  همان در پوشش تحت افراد کل تعداد : مخرج

 ماههسهزه زمانی در یک با .نمایند دریافت را یویآاچ سریع تست انجام خدمت سال در بار چهار حداقل کنندگانمراجعه تمامی است انتظار مورد انتظار:

 درصد افراد تست شده باشند. 90 حداقل انتظار داریم

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 انگ و استیگمای موجود در جامعه 

 به اهمیت موضوع  کنندهمراجعهعدم توجه 

  کنندهمراجعهعدم تمرکز 

 کنندهمراجعهقرار داشتن سالمت برای  تیاولوعدم در 

 

 اعالم پاسخ(–3-4بسته توصیه به انجام تست ) -3خدمت شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟



 اعالم پاسخ(–3-4بسته توصیه به انجام تست ) -3خدمت شماره 

 .  انددادهانجام  یویآاچسریع  همه افرادی که تست

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

  یویآاچافزایش آگاهی فرد جهت انجام اقدام متناسب با نتیجه تست سریع : هدف اصلی 

 است.  یویآاچبگوییم هدف این کار اطالع بیمار از وضعیت ابتالیش به  میتوانینماز آنجا که این تست، تست اولیه است 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 ابتدا دانش  فرد را در خصوص مفهوم نتایج مثبت و منفی ارزیابی کنید.

 از او بخواهید تفسیر پاسخ مثبت و منفی را بیان کند. حتماًقبل از اعالم نتیجه به فرد 
شما  سؤال. دیریگیمو امتحان ببرید و یا از ا سؤالدانش وی را زیر  دیخواهیممراقب باشید نحوه پرسش شما این ذهنیت را برای وی به  وجود نیاورد که 

 به خود بگیرد.  یبازپرسو  ییبازجونباید جنبه 
 گونهنیاباید  "یمار بطالعات غلط او... استفاده نکنید کلمات مناسب برای اصالح  "غلط است "  "نه  "اگر اطالعات بیمار ناصحیح بود هرگز از کلماتی مانند 

را  هاآنم هشما  احتماالً، شودیمافراد  یسردرگمدر جامعه  وجود دارد و منجر به  یویآاچو اطالعات  نادرستی در خصوص باشد که این روزها باور 

 اما در واقع مفهوم درست یک تست منفی .......  دیادهیشن

 حتما ب تناسب با جواماطر داشته باشد به خ را شماتوسط  شدهارائهنباید  انتظار داشته باشید  که بیمار همه مطالب  دیادادهبه بیمار آموزش  قبالًاگر  "

 دوباره تفسیر پاسخ را بیان کنید.

شد که  به این  علت با تواندیمدر خون شما پیدا نشده، این  یبادیآنتاز وجود  یانشانهجواب منفی یعنی هیچ جواب تست منفی : 

 نیستید.  یویآاچویروس وارد بدن نشده است  یعنی شما مبتال به عفونت 
بسازد، یعنی ویروس  یبادیآنتما یک استثنا وجود دارد و آن اینکه در مراحل اول ورود ویروس به بدن است و بدن هنوز فرصت نکرده ا

تا بدن  کشدیمسه ماه طول شد. گاهی با یریگاندازهقابلاست که در خون کمتر از آن  شدهساخته یبادیآنتاما هنوز  واردشدهدر بدن 

 بهتر است سه ماه بعد هم دوباره آزمایش بدهید.بسازد. پس   یبادیآنت

باشد هم به  یویآچاهم به دلیل  تواندیماست ولی این  شده داپیدر خون شما   یبادیآنتاز وجود  ییهانشانه جواب تست مثبت :

 یبادیآنتبه دلیل  عاًواقانجام دهید تا  مطمئن شویم  که این نشانه  ترقیدقآزمایش  ،  پس باید دیگر یهاکروبیمدلیل  وجود 

 بوده است  یا خیر.   یویآاچ

 منظور شما را فهمیده است.  کامال مطمئن شوید بیمار 

 اگر جواب منفی است با او قرار بعدی را بگذارید. 

 اگر جواب مثبت است مطابق فرآیند بعدی او را ارجاع دهید. 

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست؟

 .استارائه این خدمت  ازینشیپ یویآاچسریع انجام تست خدمات قبلی : 

 .باشندیماز خدمات بعدی اعالم پاسخ  اولیه ارجاع موارد مثبت و  : مالقات بعدی برای موارد منفی خدمات  بعدی 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است؟

عه راجیجه ارجاع )م. الزم است نتاندکردهرفتاری مراجعه  یهایماریببه مرکز مشاوره  مطمئن شوید افراد واجد شرایط بعد از ارجاع، جهت اقدامات تشخیص

 رفتاری دریافت و در پرونده او ثبت شود. یهایماریبفرد( به صورت فعال پیگیری شود و کد فرد در مرکز مشاوره 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود؟

 .استان قرائت کرده و در صورت آمادگی فرد بهترین زمان اعالم پاسخ همان زمرا بعد از بیست دقیقه از انجام تست باید نتیجه تست 



 اعالم پاسخ(–3-4بسته توصیه به انجام تست ) -3خدمت شماره 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد؟

و  یویآاچم تست سئول انجامرا گذرانده به عنوان  "نحوه انجام تست سریع"و  "نحوه توصیه به انجام تست"یکی از افراد شاغل در مرکز که دوره آموزشی 

 اعالم پاسخ است . نیچنهم

 ؟شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 .ثبت گردد )اختصاصی توصیه به انجام تست ( ۴ فرم شماره ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار   نظام ثبت:

 (؟ )پایشمیادادهرا درست انجام  موردنظربفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 :پرسش از  خود پاسخ دهید 10این  شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به : یابیخودارز

 چه هستم؟ دنبالاز اجرای این خدمت  به  دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟   امکردهاعالم  انددادهآیا نتیجه تست را به همه افرادی که تست  .2

 ؟ اندافتهیدرمفهوم درست  پاسخ مثبت و منفی را  هاآنآیا مطمئن هستم  .3

 ؟ امدادهآیا همه موارد مثبت را ارجاع  .4

 ؟   امگذاشتهآیا با موارد منفی برای ویزیت بعدی قرار  .5

 ؟ امکردهاشاره PITدر دستورالعمل  دیتأکمورد  آیا در ارائه خدمت به موارد .6

 ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  .۷

 ؟ امکردهآیا موانعی که به نظرم رسیده است را ثبت  .8

 ؟ امکردهآیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟آیا این پیشنهاد را ثبت  .9

 ؟ امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .10

 ()ارزشیابی ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .استشاخص  ارزشیابی این خدمت به شرح ذیل 

 خود مطلع هستند  یویآاچفراوانی نسبی افرادی که از  نتیجه تست سریع 

 و از نتیجه تست خود مطلع هستند.  انددادهانجام  یویآاچافرادی که در بازه زمانی مورد نظر تست  تعداد صورت:

 .انددادهانجام  یویآاچافرادی که در بازه زمانی مورد نظر تست  : تعدادمخرج 

 شند.خود مطلع با یویآاچدرصد افراد از نتیجه تست سریع  100نتظار بر این است در هر بازه زمانی مورد نظر ا مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

  جامعه در موجود استیگمای و انگ

 نتیجه مثبت تست  ازترس 

  موضوع اهمیت به کنندهمراجعه توجه عدم

  کنندهمراجعه تمرکز عدم

 کنندهمراجعه برای سالمت داشتن قرار تیاولو در عدم

 

 ارجاع موارد مثبت و پیگیری ( – 5-3بسته توصیه به انجام تست ) -3خدمت شماره 

 چه کسانی ارائه شود؟این خدمت باید به 



 ارجاع موارد مثبت و پیگیری ( – 5-3بسته توصیه به انجام تست ) -3خدمت شماره 

 بوده است. اولیه مثبت  هاآنهمه افرادی که نتیجه تست سریع 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 ری اکتیو بوده است  هاآندر افرادی که نتیجه تست سریع اولیه  یویآاچعفونت تشخیص  دییتأ :اهداف کلی

 رفتاری(  یهایماریبارتباط فرد با  نظام مراقبت و درمان )مرکز مشاوره  یبرقرار: هدف جانبی 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 رفتاری ارجاع دهید یهایماریبفرد را به مرکز مشاوره 

 برای فرد فرم ارجاع ) فرم شماره یک( را صادر کنید. .1

، وجود دارد کز مشاورهبیش از یک مردر محل ارائه خدمت شما  کهیدرصورتز مشاوره را به فرد ارائه دهید )آدرس و شماره تلفن مرک .2

 انتخاب مرکز مشاوره  را بر عهده بیمار بگذارید(.

 تاریخ ارجاع را در دفتر ثبت و پیگیری مراقبت و در پرونده بیمار ثبت کنید.  .3

 حداقل یک هفته بعد نتیجه ارجاع را پیگیری کنید.

 کنید.  سؤالمراجعه به مرکز مشاوره  در خصوصاز فرد 

  تکرار کنید و او را به مراجعه ترغیب کنید. مجددرا  هاآموزشاگر هنوز مراجعه نکرده است 

 ا ارائه دهد.ا به شماگر اعالم کرد مراجعه کرده است از او بخواهید برگه مراجعه به مرکز مشاوره ) قسمت دوم فرم ارجاع( ر 

 فرد اطمینان د و از مراجعهو یا دریافت نکرده است، با مرکز مشاوره مذکور تماس حاصل کنی کردهگما برگه مذکور ر کهیدرصورت 

 حاصل کنید.

 فرد را پیگیری و در پرونده بیمار ثبت کنید. یهایماریبنتیجه ارجاع،  تاریخ و کد مرکز مشاوره  .4

 شود. یرساناطالعالزم به توضیح است که موارد مثبت اولیه تست باید تلفنی به سطح باالتر 

 انتقال دهد.رفتاری  یهایماریببه مرکز مشاوره  ما یمستقسیار باید فردی که نتیجه تست او مثبت اولیه است را مراکز *

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 .استارائه این خدمت  ازینشیپخدمت اعالم نتیجه خدمات قبلی : 

  یویآاچ یدییتأرفتاری جهت  تست  یهایماریب: مراجعه به مرکز مشاوره خدمات  بعدی 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟

تیجه ارجاع . الزم است ناندکردهرفتاری مراجعه  یهایماریبمطمئن شوید افراد واجد شرایط  بعد از ارجاع جهت اقدامات تشخیص به مرکز مشاوره 

 .بت شودو در پرونده فرد ث رفتاری دریافت گردد یهایماریبو کد فرد از مرکز مشاوره  مراجعه فرد ( به صورت فعال پیگیری شود)

 خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟این 

 ئه شود. اید اراببا توجه به اهمیت تشخیص و درمان زود هنگام مهم است این خدمت به محض اینکه تست سریع نتیجه مثبت اولیه را نشان داد 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

و  یویآاچام تست سئول انجمکه دوره آموزشی نحوه توصیه به انجام تست و نحوه انجام تست سریع را گذرانده و به عنوان  یکی از افراد شاغل در مرکز

 پیگیری فعال است.

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 



 ارجاع موارد مثبت و پیگیری ( – 5-3بسته توصیه به انجام تست ) -3خدمت شماره 

 .ثبت گردد (PIT)اختصاصی ۴شماره ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار فرم  : نظام ثبت

 به دهی گزارش رایب آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم نظام گزارش دهی :

 )شیت گزارش دهی کلی( شد خواهد ارسال باالتر سطح

 ()پایش ؟  میادادهدرست انجام  نظر رابفهمیم مراحل  خدمت مورد  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید: ۸در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این شما  خود ارزیابی :

 چه هستم؟ دنبالاز اجرای این خدمت به  دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟امدادهآیا همه افراد با نتیجه مثبت را ارجاع  .2

 ؟ اندکردهچند نفر از افراد ارجاع شده، به مرکز مشاوره مراجعه  دانمیمآیا  .3

 ؟ امکردهمشاوره  مجدداً اندنکردهآیا با افرادی که مراجعه  .4

 ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  .5

 ؟ امکردهآیا موانعی که به نظرم رسیده است را ثبت  .6

 ؟ امکردهآیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ آیا این پیشنهاد را ثبت  .۷

 ؟ امکردهل آیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمی .8

 ؟) ارزشیابی (  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .استشاخص  ارزشیابی این خدمت به شرح ذیل 

 . اندکردهرفتاری مراجعه  یهایماریبفراوانی نسبی  افرادی که به مرکز مشاوره 

رفتاری  یهایرمایبه مرکز مشاوره بو از نتیجه تست خود مطلع هستند و  انددادهانجام  یویآاچافرادی که در بازه زمانی مورد نظر تست  تعداد صورت:

 .اندکردهارجاع شده و کد دریافت  یدییتأجهت انجام تست 

 .هستند مطلع خود تست نتیجه از و اندداده انجام یویآاچ تست موردنظر زمانی بازه در که افرادی : تعدادمخرج 

 یهایماریبشند به مرکز مشاوره خود مطلع با یویآاچدرصد افراد از نتیجه تست سریع  90 موردنظرانتظار بر این است در هر بازه زمانی  :مورد انتظار

 رفتاری ارجاع شوند. 

 چه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه مد نظر در ارائه این خدمت نرسیم ؟

  جامعه در موجود استیگمای و انگ

  تست مثبت نتیجه از ترس

  موضوع اهمیت به کنندهمراجعه توجه عدم

  کنندهمراجعه تمرکز عدم

 کنندهمراجعه برای سالمت داشتن قرار تیاولو در عدم

 رفتاری یهایماریبدور بودن محل مرکز مشاوره 

 رفتاری  یهایماریبدر مرکز مشاوره  یدییتأتست نبودن فرد مسئول  

 
 

  



 آمیزشی( یهایماریبارزیابی  – 4-1) آمیزشی یهایماریبکنترل  -4برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 (رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی   

 .آمیزشی در بین افرادی که دارای رفتار پرخطر جنسی هستند یهایماریبکاهش بار ناشی از 

 اهداف جانبی

  با نگاه سندرمیک آمیزشی در بین گروه هدف یهاعفونتتشخیص سریع موارد 

  آمیزشی در گروه هدف  یهاعفونتدرمان عالمتی 

  آمیزشی از گروه هدف به شرکای جنسی آنان یهاعفونتکاهش انتقال 

  آمیزشی در شرکای جنسی گروه هدف یهاعفونتدرمان عالمتی 

  آمیزشی در گروه هدف یهاعفونتبه دلیل  یویآاچکاهش احتمال انتقال 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 . بنابراینطلبدینمانات زیادی را و عملیاتی کردن آن در مراکز، هزینه و امک شدههیتوصآمیزشی به شدت توسط منابع علمی  یهاعفونتغربالگری و تشخیص 

 درمان ملساس دستورالعاآمیزشی بر  یهاعفونتمشاوره ویژه زنان بایستی ماهانه در خصوص داشتن یا نداشتن عالئم   مراکز کلیه خدمت گیرندگان در

 یهاعفونت الگری عالمتیبر مبنای توصیه سازمان جهانی بهداشت در خصوص غرب ذکرشدهکشور مورد پرسش قرار گیرند. عالئم  آمیزشی یهایماریب عالمتی

الزم به  .است کشاله رانهای تاولی، تورم غدد لنفاوی های تناسلی غیر تاولی و یا زخم، زخمترشح واژن، درد زیر شکمکه شامل  آمیزشی انتخاب شده است.

د به سطح بای 2کز تیپ رد و در مرادر مراکز تیپ یک باید مورد معاینه واژینال قرار گی ،داشته باشد ئم مذکور راعالاز  هرکدامفرد  کهیدرصورتتوضیح  است 

 باالتر برای ویزیت مامایی و یا متخصص زنان ارجاع شوند.

 باشد. کنندهکمک ارائه این خدمتدر  تواندیم آمیزشی یهاعفونتمراقبت و درمان راهنمای کشوری  محتوای آموزشی:

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 این خدمت باشند. ازینشیپاز خدمات  توانندیمورزی )پافشاری( در استفاده از کاندوم،   جرأت، آموزش مهارت آموزش رفتار جنسی ایمن خدمات قبلی : 

م سانی که عالئکبرای  شند.از خدمات بعدی با توانندیممعاینه واژینال و یا ارجاع در صورت لزوم برای مواردی که دارای عالئم هستند   بعدی:خدمات 

 نداشتند باشد این خدمت در مراجعه بعدی تکرار شود.

 ؟ دمات وابسته به این خدمت شده استچگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خ

 باید رماههدر آخر وند )یا ارجاع شر گیرند مورد معاینه واژینال قرا و افرادی که دارای عالمت هستند اندقرارگرفتهمورد پرسش  بارکیمراجعین در ماه تمامی 

 .شوند( فعال پیگیریاست  شدهثبتبلی  هاآنآمیزشی  یهایماریبافرادی که در لیست خطی اکسل عالمت  تمامی

 باید در چه زمانی ارائه شود ؟این خدمت 

رد کبه مرکز مراجعه  بارکیبیش از  اما اگر فردی در ماه مربوطه تکمیل گردد و در پرونده ثبت شود. ستیلچکباید  بارکیحداقل  هرماهدر  برای هر مراجع

 تکمیل گردد. ستیلچکدر هر بار مراجعه باید این 

جام و غربالگری ان در هر بار مراجعه متادون(، دیگر نیاز نیست کنندگانافتیدر)مانند  کنندیمبرای افرادی که روزهای زیادی در ماه به مرکز مراجعه  

 .)حداکثر ماهی چهار بار( است یکاف بارکی یاهفتهتکمیل شود. بلکه  ستیلچک

 ؟ کسی باید این خدمت را انجام دهد چه

 ند داد.آمیزشی را انجام خواه یهایماریبآمیزشی در مراکز تیپ دو ، ارزیابی اولیه )غربالگری(  یهایماریبول ئمس دهیدآموزشمراکز تیپ یک یا فرد ماما در 



 آمیزشی( یهایماریبارزیابی  – 4-1) آمیزشی یهایماریبکنترل  -4برنامه شماره 

 ؟ شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

و لیست ( آمیزشی یهایماریب یارزیاب)اختصاصی  ۵فرم شماره  ،)فرم خدمات روزانه(  2شماره فرم ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار نظام ثبت : 

 .ثبت گرددخطی الکترونیک 

 سطح به دهی گزارش برای آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان درواقع که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم:  نظام گزارش دهی

 .شیت گزارش کلی() شد خواهد ارسال باالتر

 نمایده به مرکز مراجع بارکیه بیش از مربوطه تکمیل گردد و در پرونده ثبت شود. اما اگر فردی در ما ستیلچکباید  بارکیهر ماه حداقل برای هر مراجع در 

گر نیاز متادون(، دی کنندگانافتیدر)مانند  کنندیمبرای افرادی که روزهای زیادی در ماه به مرکز مراجعه تکمیل گردد.  ستیلچکدر هر بار مراجعه باید این 

 .است یکاف بارکی یاهفتهتکمیل شود. بلکه  ستیلچکنیست در هر بار مراجعه غربالگری انجام و 

 ()پایش ؟  میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید: 9شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این  

 به دنبال چه هستم؟ از اجرای این خدمت دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟ امکردهثبت  اندکردهدریافت را مراجعینی که خدمت  مشخصات تمامآیا  .2

 ؟اندکردهآیا همه مراجعین خدمت را دریافت  .3

 ؟ )به صورت ماهانه( امدادهآیا این کار  را به موقع انجام  .4

 ؟  امدهیپرسآمیزشی را از بیمار  یهایماریبو عالئم مربوط به  سؤاالتآیا تمامی  .5

 ؟اندقرارگرفتهدارای عالئم بودند مورد پیگیری و معاینه که آیا افرادی  .6

 ؟ امکردهرسیده است را ثبت یا موانعی را که به نظرم ؟ آ شمیاندیمآیا به موانع کار  .۷

 ؟ امکردهیا این پیشنهاد را ثبت هادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ آآیا پیشن .8

 ؟ امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .9

 ()ارزشیابی ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .استشاخص  ارزشیابی این خدمت به شرح ذیل 

 .اندقرارگرفته ارزیابیمورد  آمیزشی یهایماریبفراوانی نسبی  افرادی که از نظر 

 . اندقرارگرفتهآمیزشی  یهایماریب ارزیابیمورد   بارکیحداقل  موردنظرافرادی که در بازه زمانی  تعداد صورت:

 .اندداشتهتحت پوشش مرکز قرار  نظر مورد زمانی بازه در که افرادی : تعداد کلمخرج

  قرار گیرند.  ارزیابیمورد  آمیزشی یهایماریبدرصد افراد از نظر  100 ماههکیانتظار بر این است در هر بازه زمانی  مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

  جامعه در موجود استیگمای و انگ

  یدهپاسخشرمساری از 

 به اهمیت موضوع کنندهمراجعهعدم آگاهی 

  موضوع اهمیت به کنندهمراجعه توجه عدم

 کنندهمراجعه برای سالمت داشتن قرار تیاولو در عدم
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 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 گروه هدف )شامل تمامی کدهای مورد پذیرش(تمامی افراد 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی 

 آمیزشی در افرادی که رفتارهای پرخطر جنسی  دارند. یهایماریبکاهش بار ناشی از 

 اهداف جانبی 

 آمیزشی در بین گروه هدف یهاعفونتتشخیص سریع موارد 

 آمیزشی در گروه هدف یهاعفونتدرمان عالمتی 

 آمیزشی از گروه هدف به شرکای جنسی آنان یهاعفونتکاهش انتقال  

 آمیزشی در شرکای جنسی گروه هدف یهاعفونتدرمان عالمتی 

 آمیزشی در گروه هدف یهاعفونتبه دلیل درمان  یویآاچکاهش احتمال انتقال 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

ین خدمت ادر ارائه د. واهد داخمامای مرکز بر اساس دستورالعمل معاینه زنان در اتاق محرمانه که شرایط عمومی مناسبی برای معاینه دارد خدمت را ارائه 

نیز  مت جنسیوره سالمشاه توضیح است که الزم باستفاده گردد.  بارمصرفکیمانند اسپکولوم و دستکش  بارمصرفکیباید توجه شود که از وسایل معاینه 

  باید در همین اتاق برای فرد، توسط ماما انجام گیرد.

 یهایماریب ر بخش ارزیابید ذکرشدهبرای زنانی که دارای حداقل یکی از عالئم است.  شدهفیتعربه صورت خدمت ارجاعی برای مراکز تیپ دو این خدمت 

 باید جهت انجام معاینه زنان ارجاع مناسب انجام پذیرد. آمیزشی هستند 

 دهید. ینال ارجاعبه یکی از مراکز زیر جهت انجام معاینه واژ تیاولوبه انتخاب فرد او را به ترتیب  دیتوانیمجهت انجام معاینه واژینال 

 مرکز مشاوره ویژه زنان تیپ یک  -1

 رفتاری که ماما حضور دارد یهایماریبمرکز مشاوره  -2

 یکی از مراکز جامع سالمت شهری یا روستایی در سطح شهر )به انتخاب فرد( -3

 متخصص زنان یا ماما در بخش خصوصی  -۴

 بنابراین جهت انجام ارجاع مراحل زیر را انجام دهید

 برای فرد فرم ارجاع را صادر کنید.

ر ب، انتخاب را جود دارددر محل ارائه خدمت شما بیش از یک مرکز و کهیدرصورت) آدرس و شماره تلفن محل ارجاع را به فرد ارائه دهید

 بگذارید(. فردعهده 

 در پرونده بیمار ثبت کنید. تاریخ ارجاع را 

 حداقل یک هفته بعد نتیجه ارجاع را پیگیری کنید.

 پیگیری فعال کنید  دیادادههر ماه افرادی را که در طی ماه ارجاع  آخردر 

 تکرار کنید و او را به مراجعه ترغیب کنید. مجدداًرا  هاآموزشنوز مراجعه نکرده است اگر ه 

  د.رائه دهااگر اعالم کرد مراجعه کرده است از او بخواهید برگه مراجعه به مرکز ) قسمت دوم فرم ارجاع( را به شما 

 طمینان حاصل از مراجعه فرد ع شده تماس حاصل کنید و او یا دریافت نکرده است، با مرکز ارجا کردهگمبرگه مذکور را  کهیدرصورت

 کنید.
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 نتیجه ارجاع،  تاریخ را پیگیری و در پرونده بیمار ثبت کنید.

زنان  ها و متخصصینمامی مامای الزم را انجام دهید. از طرفی بهتر است لیست تهایهماهنگالزم به توضیح است با فوکال پوینت خود، قبل از ارجاع باید 

 .ته باشدرا داش منطقه تحت پوشش خود را داشته باشید و اگر فرد تمایل به مراجعه به فوکال پوینت مرکز را نداشت حق انتخاب دیگر متخصصین

 باشد. کنندهکمکدر ارائه این خدمت  تواندیم آمیزشی یهاعفونتمراقبت و درمان راهنمای کشوری  محتوای آموزشی:

 خدمات این برنامه چیست ؟ارتباط این خدمت با سایر 

 .است خدمت این ارائه ازینشیپ آمیزشی یهایماریب ارزیابی:  قبلی خدمات

اشت و اگر نیاز به درمان ند ایدنم دریافت را سندرمیک درمان باید دارد آمیزشی یهایماریب درمان به نیاز فرد اگر خدمت، این دریافت از بعد :بعدی خدمات

 د.تکرار گرد آمیزشی در نوبت بعدی مراجعه به مرکز برای او انجام گیرد و سه ماه آینده نیز این خدمت برایش یهایماریب ارزیابیباید 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟

فرادی که نیاز به ا هشود یا ب ند انجامسندرمیک برای افرادی که  نیاز به درمان دارتمامی مراجعین در هر سه ماه باید تحت معاینه واژینال قرار گیرند و درمان 

یا نیاز به  نیاز به درمان هاآنینال نتیجه معاینه واژالکترونیک هر ماه باید تمامی افرادی که در لیست خطی  انتهای)در  مناسب انجام شودارجاع دارند ارجاع 

 فعال پیگیری شوند(.ارجاع ثبت شده است باید به صورت 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 قرار واژینال  معاینه تحت حتماً بارکی ماه سه هر مرکز، پوشش تحت فرد که است الزم آمیزشی یهایماریب هنگام زود درمان و تشخیص اهمیت به توجه با

 قرار معاینه تحت باید حتماً است هداشت را آمیزشی یهایماریب عالئم فردی اگر آمیزشی یهایماریب ارزیابی انجام از بعد که است توضیح به الزم البته. گیرد

 .باشد نشده یا باشد شده معاینه قبل ماه سه طی در نکهیا از نظرصرف، گیرد

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 پذیرد. باید توسط مامای مرکز صورتنیز  الزم به توضیح است مشاوره سالمت جنسی .این خدمت تنها باید توسط مامای مرکز انجام شود

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

گردد عالوه براین نه واژینال( ثبت )اختصاصی معای  ۶)فرم خدمات روزانه( و فرم شماره  2ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار فرم شماره نظام ثبت : 

 الزم است در لیست خطی اکسل و لیست خطی مرکز نیز ثبت گردد.

 سطح به دهی گزارش برای آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش : فرمنظام گزارش دهی

 .کلی(، شیت گزارش واژینالمعاینه شد )شیت  خواهد ارسال باالتر

 )پایش( ؟ میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 
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 پرسش پاسخ دهید: 10شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این  

 به دنبال چه هستم؟ از اجرای این خدمت دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهکه خدمت دریافت  مشخصات تمام مراجعینی .2

 ؟ اندکردهآیا همه مراجعین خدمت را دریافت  .3

 (بارکی؟ )هر سه ماه  امدادهرا به موقع انجام آیا این کار  .4

  ؟امکردهبرای معاینه استفاده  بارمصرفکیآیا وسایل  .5

 آیا برای افراد دارای عالمت درمان درست و به موقع را شروع کردم؟ .6

 ؟امدادهپیگیری برای نتیجه درمان انجام  امهکردآیا برای افرادی که درمان شروع  .۷

 ؟ امکردهیا موانعی که به نظرم رسیده است را ثبت ؟ آ شمیاندیمآیا به موانع کار  .8

 ؟ امکردهیا این پیشنهاد را ثبت هادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ آآیا پیشن .9

 ؟امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .10

 )ارزشیابی( ؟ میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .استارزشیابی این خدمت به شرح ذیل  یهاشاخص

 اندقرارگرفتهکه مورد معاینه واژینال   کنندهمراجعهفراوانی نسبی افراد  -1

 اندقرارگرفتهمورد معاینه واژینال که طی بازه زمانی مورد نظر  کنندهمراجعهتعداد افراد  صورت:

 که طی بازه زمانی مورد نظر تحت پوشش هستند کنندهمراجعهتعداد کل افراد  مخرج :

 آمیزشی داشتند یهایماریبفراوانی نسبی افراد معاینه شده که نیاز به درمان برای  -2

 داشتند  آمیزشی یهایماریبنیاز به درمان  موردنظردر طی بازه زمانی تعداد افراد معاینه شده که  صورت:

 اندقرارگرفتهمعاینه واژینال مورد  موردنظرکه طی بازه زمانی  کنندهمراجعهتعداد افراد  :مخرج 

 ماههسهانی بنابراین در یک بازه زم .ایندنم دریافت را نه واژینالیامع انجام خدمت سال در بار چهار حداقل کنندگانمراجعه تمامی است انتظار مورد انتظار:

 .مورد معاینه واژینال قرار گیرنددرصد افراد  100انتظار داریم 

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

  جهت انجام معاینه  شرمساری

 عدم اعتماد به کیفیت این خدمت در مرکز 

  موضوع اهمیت به کنندهمراجعه توجه عدم

 کنندهمراجعه برای سالمت داشتن قرار تیاولو در عدم
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 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 .گرددو نیاز به درمان دارند ارائه  اندقرارگرفتهاین خدمت باید به تمام کسانی که مورد معاینه واژینال 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی 

 گروه هدف آمیزشی در افراد یهایماریبکاهش بار ناشی از 

 اهداف جانبی

 هدف گروه در آمیزشی یهاعفونت عالمتی درمان

 آنان جنسی شرکای به هدف گروه از آمیزشی یهاعفونت انتقال کاهش

 هدف گروه جنسی شرکای در آمیزشی یهاعفونت عالمتی درمان

 هدف گروه در آمیزشی یهاعفونت درمان دلیل به یویآاچ انتقال احتمال کاهش

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 یح است درمانزم به توضال انجام خواهد شد.تنها در مراکز تیپ یک توسط ماما آمیزشی  یهایماریبدرمان سندرمیک بیماری بر اساس دستورالعمل درمان 

 ن قرار گیرد.باید به صورت رایگان انجام شود و داروها به صورت رایگان در اختیار بیمارا 1در مراکز تیپ آمیزشی  یهایماریبسندرمیک 

 استفاده گردد. آمیزشی  یهاعفونتدر ارائه این خدمت باید از راهنمای کشوری مراقبت و درمان  محتوای آموزشی:

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 خدمت معاینه واژینال را دریافت کند. حتماًقبل از ارائه این خدمت فرد باید  خدمات قبلی :

  بعد از ارائه این خدمت اگر مورد نیاز باشد باید فرد مورد ارجاع تخصصی قرار گیرد.  خدمات بعدی:

 ؟مات وابسته به این خدمت شده است فرد وارد چرخه خدچگونه اطمینان حاصل کنیم که 

ه صورت باست باید  شدهثبته ارجاع بنیاز به درمان یا نیاز  هاآننتیجه معاینه واژینال  ید تمامی افرادی که در لیست خطی الکترونیکدر انتهای هر ماه با

 فعال پیگیری شوند.

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 فت کند.را دریا بالفاصله باید درمان ، بنابراین فرداگر به تشخیص ماما فرد نیاز به درمان سندرمیک داشتبعد از هر بار معاینه واژینال 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

مسئولیت پیگیری به .که تنها گرددیممحسوب  یارجاعدمات از خ 2و در مراکز تیپ  است 1مسئولیت انجام این کار تنها به عهده مامای مرکز در مراکز تیپ 

 .استعهده پرسنل 

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

این خدمت  تیجه پیگیری ارجاعن ( ثبت گردد.معاینه اختصاصیفرم )  ۶فرم شماره )فرم ثبت خدمات روزانه( و  2فرم شماره در  ثبت فعالیت بایدنظام ثبت : 

 ثبت خواهد شد. ۵در مراکز تیپ دو در فرم شماره 

 سطح به دهی گزارش یبرا آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم : دهی گزارش نظام

 .)شیت گزارش کلی( شد خواهد ارسال باالتر

 )پایش( ؟میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 
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 :دهید پاسخ خود  از پرسش 9 این به بتوانید باید خدمت ارائه حین در شما 

 هستم؟ چه دنبال به خدمت این اجرای از دانمیم قاً یدق آیا .1

 ؟ امکرده ثبت را اندکرده دریافت خدمت که را  مراجعینی  تمام مشخصات .2

 ؟ اندکرده دریافت را خدمتاین  اندداشتهکه نیاز به این خدمت  مراجعین همه آیا .3

 ؟ امداده انجام موقعبه کار نیا آیا .۴

 ؟ است قرارگرفته او  اختیار در بیمار ازیموردن یداروها آیا .۵

 ؟ امدادهرا آموزش  داروهانحوه صحیح استفاده از  آیا .۶

 ؟ امکرده ثبت را است رسیده نظرم به که را موانعی یا؟ آ شمیاندیم کار موانع به آیا .7

 ؟ امکرده ثبت را پیشنهاد این یا؟ آ دارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا .۸

 ؟امکرده تکمیل درستی به را آمار فرم و دفتر آیا .9

 )ارزشیابی( ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .استارزشیابی این خدمت به شرح ذیل  یهاشاخص 

 اندقرارگرفته آمیزشی یهایماریب مرکز که تحت درمان سندرمیک کنندگانمراجعهفراوانی نسبی      

  .اندرفتهقرارگ آمیزشی یهایماریبتحت درمان سندرمیک  نظر مرکز که طی بازه زمانی مورد کنندگانمراجعهتعداد  صورت:

 .آمیزشی هستند یهایماریبسندرمیک به درمان  مندنیاز ،زمانی مورد نظر مرکز که طی بازه کنندگانمراجعهتعداد  مخرج :

 نمایند. را دریافت آمیزشی دارند درمان یهایماریب انتظار بر این است صد در صد افرادی که نیاز به درمان سندرومیکمورد انتظار: 

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 عدم آگاهی در خصوص نحوه صحیح استفاده از داروها 

 عدم توجه به نحوه صحیح استفاده از داروها 

 کنندهمراجعه برای سالمت داشتن قرار تیاولو در عدم

 ازیموردن یداروهاعدم در دسترس بودن 
 

 

 

 زنان( یهایماریبارجاع به مرکز تخصصی  – 4-4) آمیزشی یهایماریبکنترل  -4برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 جاع شوند.آمیزشی، افرادی که نیاز به درمان سطح باالتر دارند باید ار یهایماریبسندرمیک : طبق پروتکل درمان 1تیپ  در مراکز

 د. ح باالتر ارجاع شونباید به سطو  دارند رابیماری  حداقل یکی از عالئمآمیزشی،  یهایماریب غربالگریکه در تمامی زنانی  :2در مراکز تیپ 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی  

 آمیزشی در بین زنانی است که دارای رفتارهای پرخطر جنسی هم هستند. یهایماریبکاهش بار ناشی از 

 اهداف جانبی

 آمیزشی در گروه هدف یهاعفونتدرمان اختصاصی 



 زنان( یهایماریبارجاع به مرکز تخصصی  – 4-4) آمیزشی یهایماریبکنترل  -4برنامه شماره 

 آمیزشی در شرکای جنسی گروه هدف یهاعفونتدرمان عالمتی و اختصاصی 

 آمیزشی در گروه هدف یهاعفونتبه دلیل  یویآاچکاهش احتمال انتقال 

 ؟شودیمارائه این خدمت چگونه 

 است.  شدهفیتعراین خدمت به صورت خدمت ارجاعی 

 ( ارجاع دهید:2فرد را به یک متخصص زنان )یا ماما در مراکز تیپ

 برای فرد فرم ارجاع را صادر کنید.

ر ب، انتخاب را جود دارددر محل ارائه خدمت شما بیش از یک مرکز و کهیدرصورتآدرس و شماره تلفن محل ارجاع را به فرد ارائه دهید )

 عهده بیمار بگذارید(.

 در پرونده بیمار ثبت کنید.  راا در دفتر تاریخ ارجاع ر

 حداقل یک هفته بعد نتیجه ارجاع را پیگیری کنید.

  پیگیری فعال کنید دیادادههر ماه افرادی را که در طی ماه ارجاع  آخردر 

  تکرار کنید و او را به مراجعه ترغیب کنید. مجدداًرا  هاآموزشاگر هنوز مراجعه نکرده است 

  رائه دهدامراجعه کرده است از او بخواهید برگه مراجعه به مرکز ) قسمت دوم فرم ارجاع( را به شما اگر اعالم کرد. 

 طمینان حاصل از مراجعه فرد و یا دریافت نکرده است، با مرکز ارجاع شده تماس حاصل کنید و ا کردهگمبرگه مذکور را  کهیدرصورت

 کنید.

 ده بیمار ثبت کنید.نتیجه ارجاع،  تاریخ را پیگیری و در پرون

زنان  ها و متخصصینمامی ماماالزم را انجام دهید. از طرفی بهتر است لیست ت یهایهماهنگقبل از ارجاع باید  ،الزم به توضیح است با فوکال پوینت خود

 .ته باشدرا داش منطقه تحت پوشش خود را داشته باشید و اگر فرد تمایل به مراجعه به فوکال پوینت مرکز را نداشت حق انتخاب دیگر متخصصین

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

نیاز  2راکز تیپ است و در م شدهانجاممطمئن شویم که درمان سندرمیک برای بیمار  1قبل از ارائه این خدمت نیاز است تا در مراکز تیپ  قبلی :خدمات  

  انجام شده است. هاآنآمیزشی برای  یهایماریبارزیابی که است مطمئن شویم 

 بعد از ارجاع الزم است نتیجه ارجاع به صورت فعال پیگیری شود. خدمت بعدی:

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟

 یهایماریبیجه غربالگری ( و یا نت1 نیاز به ارجاع )در مراکز تیپ هاآندر انتهای هر ماه باید تمامی افرادی که در لیست خطی اکسل نتیجه معاینه واژینال 

 است باید به صورت فعال پیگیری شوند. شدهثبت( 2آمیزشی مشکوک به بیماری )مراکز تیپ 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

ت دمت را دریافباید این خ ستیناما امکان انجام آن در مرکز دارد آمیزشی  یهایماریبدر هر زمانی که فرد نیاز به خدمتی برای درمان و تشخیص تخصصی 

 نماید.

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

عال قرار مورد پیگیری ف ()یا مسئول مرکز آمیزشی  یهایماریب ارزیابیاین خدمت توسط ماما و در مراکز دیگر این خدمت توسط مسئول  1در مراکز تیپ 

 .گرفتخواهد 

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 



 زنان( یهایماریبارجاع به مرکز تخصصی  – 4-4) آمیزشی یهایماریبکنترل  -4برنامه شماره 

این خدمت در مراکز یگیری پ) فرم اختصاصی معاینه( ثبت گردد.  ۶)فرم ثبت خدمات روزانه( و فرم شماره  2ثبت فعالیت باید در فرم شماره نظام ثبت : 

 ثبت خواهد شد. ۵تیپ دو در فرم شماره 

 سطح به دهی گزارش یبرا آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم : دهی گزارش نظام

 .آمیزشی )شیت گزارش کلی( یهایماریبشد )شیت غربالگری  خواهد ارسال باالتر

 )پایش( ؟  میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید: 9شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این  

 به دنبال چه هستم؟از اجرای این خدمت  دانمیم قاً یدقآیا  -1

 ؟ امکردهثبت  اندکردهدریافت را خدمت و  اندداشتهمشخصات تمام  مراجعینی که نیاز به این خدمت  -2

 محض اینکه نیاز به ارجاع داشتند(به ؟ )  امدادهانجام  موقعبهرا  کار نیاآیا  -3

 است ؟ قرارگرفتهآیا فرم ارجاع در اختیار مراجع  -۴

 ؟امکردهآیا بعد از ارجاع وضعیت فرد را پیگیری  -۵

 این خدمت مشکلش برطرف شد؟  دریافت بعد از فردآیا  -۶

 ؟ امکردهآیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  -7

 ؟ امکردهآیا این پیشنهاد را ثبت  آیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ -۸

 ؟امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل   -9

 )ارزشیابی( ؟ میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  یهاشاخص 

  اندقرارگرفتهتخصصی زنان  یهایماریبفراوانی نسبی افرادی که تحت ارجاع  

 .اندکردهو مراجعه  اندقرارگرفته زنان تخصصی یهایماریبتحت ارجاع که طی بازه زمانی مورد نظر تعداد افرادی  صورت:

 .اندداشتهاز به دریافت این خدمت نیدر طی بازه زمانی مورد نظر که  کنندهمراجعهتعداد افراد  مخرج :

 درصد افرادی که نیاز به ارجاع تخصصی زنان دارند این خدمت را دریافت کنند.90انتظار براین است که  مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 عدم توجه بیمار به دریافت خدمات تخصصی و عدم اهمیت به آن 

 درمان و تخصصی آزمایشگاه باالی یهانهیهز

 دور بودن محل ارجاع 
 

 

 تنظیم خانواده و مشاوره پیشگیری از بارداری(  -5-1بهداشت باروری ) -5برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 (رشیموردپذکدهای  هدف )شامل تمامیمامی افراد گروه ت

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی

 مناسب بین بارداری و پیشگیری از بارداری ناخواسته در گروه هدف یگذارفاصله



 تنظیم خانواده و مشاوره پیشگیری از بارداری(  -5-1بهداشت باروری ) -5برنامه شماره 

 اهداف جانبی

 مختلف پیشگیری از بارداری  یهاروشافزایش آگاهی زنان گروه هدف در خصوص نحوه استفاده از 

 آمیزشی یهایماریبکاندوم در پیشگیری از  زمانهمافزایش آگاهی زنان گروه هدف در خصوص اهمیت استفاده 

 اورژانس پیشگیری از بارداری یهاروشافزایش آگاهی زنان گروه هدف در خصوص 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

ن حقوقی، افراد رداری از چنیای برخوهمه افراد جامعه از جمله افراد گروه هدف مراکز مشاوره ویژه زنان، حق برخورداری از خدمات تنظیم خانواده را دارند. بر

د انتخابی طریق بتوانن ازد و بدینانمند سرا برای دستیابی به اطالعات و خدمات بهداشت باروری تو هاآنباید دارای محیط و شرایطی باشند که  کنندهمراجعه

مستقیمی بر سالمت،  ریتأث، هایباردار توانایی زنان در تنظیم فاصله و زمان آزاد و متناسب با نیازهایشان همراه با داشتن آگاهی و اطالعات کافی داشته باشند.

ان، بنابراین راکز ویژه زنموه هدف رفتارهای جنسی خارج از ازدواج در گر رفاه و همچنین نتایج حاصل در بارداری دارد.  الزم به توضیح است با توجه به وجود

 دارد. یاژهیواهمیت  داریآموزش پیشگیری اورژانس بار

 ارائه خدمات تنظیم خانواده باید شامل موارد ذیل باشد. 

 یهاعفونتبتال به ابا در نظر گرفتن احتمال  کنندهمراجعهو روش منتخب  یضدباردارموجود  یهاروشمشاوره و آموزش تنظیم خانواده  )مشاوره در رابطه با 

 آمیزشی(

 (واهد شدرایگان انجام خ صورت بهتوزیع اقالم )و توضیحات الزم در خصوص فواید و عوارض آن  فرد ارائه روش ضدبارداری منتخب 

 مشاوره در رابطه با روش صحیح استفاده از روش منتخب 

 فاده و نحوه استفاده پیگیری وضعیت است 

  اورژانس پیشگیری از بارداری یهاروشمشاوره و آموزش در خصوص 

  :یهاروشلوگیری از تجویز ج -2بارداری ناخواسته   ترعیسرشخیص ت -1راهنمایی و آموزش در خصوص تشخیص بارداری )به دو دلیل 

 (یضدباردار

 نیچنهمو  یویآچاز بارداری و ا، باید اثر متقابل وسیله پیشگیری اندفعالهنگام انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری برای زنانی که از نظر جنسی 

ی خطر اده و از طرفقرار د ریثتأآمیزشی را تحت  یهایماریبآمیزشی را در نظر گرفت، زیرا انتخاب وسیله پیشگیری از بارداری، خطر ابتال به  یهایماریب

 است. رگذاریتأثآمیزشی بر انتخاب وسیله بارداری  یهایماریب

 باید آموزش ببیند که کندیمروش پیشگیری از بارداری را استفاده  هرگونهنکات در ارائه این خدمت این باشد که فرد  نیترمهمیکی از 

 ی الزم را ببیند.هاآموزشکاندوم  زمانهمصوص دالیل و اهمیت استفاده از کاندوم رو فراموش نکند. باید در خ زمانهماستفاده 

 )فصل آمیزشی  یهاعفونت راهنمای کشوری مراقبت و درمان استفاده گردد. تنظیم خانوادهدر ارائه این خدمت باید از راهنمای کشوری  محتوای آموزشی:

 باشد. کنندهکمک تواندیمسوم( هم 

 ؟ سایر خدمات این برنامه چیستارتباط این خدمت با 

 . بسیار زیادی در دریافت این خدمت داشته باشد ریتأث تواندیمخدمات آموزشی  خدمات قبلی: 

 .استبرای افرادی که باردار شوند خدمت بعدی مورد نیاز خدمات بارداری  خدمات بعدی:

 خدمت شده است ؟چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این 

 هاموزشآاید در لیست . لذا بفت نمایندمربوط به تنظیم خانواده و مشاوره پیشگیری از بارداری را دریا یهاآموزشدر سال  بارکیتمامی افرادی باید حداقل 

 این دوره آموزشی را گذرانده باشند.همه افراد 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 بعد از مشاوره دریافت کند. تواندیمکه فرد تمایل به دریافت خدمات تنظیم خانواده داشته باشد  یزمان هردر 



 تنظیم خانواده و مشاوره پیشگیری از بارداری(  -5-1بهداشت باروری ) -5برنامه شماره 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 ه دهد. اوره را ارائخدمات اولیه و مش تواندیمتنها  دهیددورهبهتر است ماما این خدمت را ارائه دهد. در مراکزی که ماما حضور ندارد فرد 

 ؟ شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 ردد. ( ثبت گبهداشت باروری )فرم اختصاصی 10 )فرم ثبت خدمات روزانه( و فرم شماره 2ثبت فعالیت باید در فرم شماره نظام ثبت: 

 سطح به دهی گزارش برای آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم :دهی گزارش نظام

 .شد )شیت گزارش کلی( خواهد ارسال باالتر

 )پایش( ؟ میادادهدرست انجام  موردنظر راخدمت بفهمیم مراحل  میتوانیمچگونه 

 :دهید پاسخ خود  از پرسش 9 این به بتوانید باید خدمت ارائه حین در  شما -1

 هستم؟ چه دنبال به خدمت این اجرای از دانمیم قاً یدق آیا -2

 ؟ امکرده ثبت را اندکرده دریافت خدمتو  اندداشته خدمت این به نیاز که مراجعینی تمام مشخصات -3

  ؟ امداده انجام موقع به کار نیا آیا -4

 ؟امدادهمناسب بارداری  یگذارفاصلهآیا مشاوره درست در خصوص تنظیم خانواده و  -5

 ؟امدادهآیا آموزش الزم در خصوص نحوه استفاده صحیح از وسایل را  -6

 ؟امکرده پیگیری را فرد وضعیتوسایل تنظیم خانواده  تحویل  از بعد آیا -7

 ؟امدادهکاندوم توضیحات کافی را  زمانهمدر خصوص اهمیت استفاده  آیا -8

 ؟ امکرده ثبت را است رسیده نظرم به که را موانعی یا؟ آ شمیاندیم کار موانع به آیا -9

 ؟ امکرده ثبت را پیشنهاد این آیا ؟ دارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا -10

 ؟ امکرده تکمیل یدرست به را آمار فرم و دفتر آیا -11

 )ارزشیابی( ؟ میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  یهاشاخص

  اندکردهاز وسایل تنظیم خانواده استفاده فراوانی نسبی افرادی که 

 وسایل تنظیم خانواده استفاده کردند. ازتعداد افرادی که طی بازه زمانی مورد نظر  صورت:

 .اندبودهتحت پوشش مرکز  که در طی بازه زمانی مورد نظر کنندهمراجعهتعداد افراد  مخرج:

  اندداشتهفراوانی نسبی افرادی که بارداری ناخواسته 

 .اندداشتهبارداری ناخواسته  موردنظرتعداد افرادی که طی بازه زمانی  صورت:

 .اندبودهکه در طی بازه زمانی مورد نظر تحت پوشش مرکز  کنندهمراجعهتعداد افراد  مخرج:

 ر از یک درصدر است که کمتمرکز مورد انتظا یهاآموزشاما برای شاخص دوم با توجه به  تعریف نشده است. اول مورد انتظار برای شاخص مورد انتظار:

 افراد بارداری ناخواسته داشته باشد.

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 عدم در دسترس بودن وسایل پیشگیری از بارداری 

 برای افراد  هاروشاز  هرکدامعوارض احتمالی 

 عدم آگاهی افراد از نحوه استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری
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 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 (رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 اهداف اصلی

 حفظ سالمت مادران باردار در زنان گروه هدف 

 اهداف جانبی 

 ی دوران بارداری هامراقبتافزایش آگاهی افراد گروه هدف در خصوص 

 ی بعد از سقطهامراقبتافزایش آگاهی افراد گروه هدف در خصوص سقط ایمن و 

 افزایش آگاهی افراد گروه هدف در خصوص عوارض شدید و جدی سقط و نحوه مراقبت از آن 

 در بارداری یا بعد از سقط هاعفونتافزایش آگاهی گروه هدف در خصوص پیشگیری از 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

باشنند و بنر کننده مواد از میزان تحصیالت و دانش کمتری نسبت به متوسط زنان جامعه برخوردار میزنان دارای رفتارهای پرخطر جنسی و یا مصرف معموالً

خصوص  ش در اینبهداشت باروری و جنسی داشته باشند. مسئول مستقیم آموز ، این اساس طبیعی است که اطالعات کمتری نیز درباره مسائل ساده سالمت

اده و در حند سناین مطالب بسیار  جدی مطالعه کرده باشد. از آنجا که طوربهمامای مرکز بوده که باید کارگاه آموزشی مربوطه را گذرانده و یا مستندات آن را 

هنای زشتواننند در منوارد لنزوم آموگردد، دیگر پرسنل کادر بهداشتی درمانی مرکز نظیر پزشک، روانشناس و یا مددکار مرکز نینز میدرک مراجعین بیان می

 استموردنیاز را ارائه بدهند ولی مسئول مستقیم آموزش مامای مرکز و مسئولیت نظارت بر آموزش به عهده مدیره مرکز 

ره ویژه ر مراکز مشاود. رار گیرندقی دوران بارداری ارجاع و مورد پیگیری هامراقبتالزم است تمامی زنان باردار به مراکز جامع سالمت برای دریافت کامل 

داری ، بارل دو بخشجام شود. که شامدر مرکز ان تواندیمی اولیه هامراقبتی کامل بارداری انجام شود. اما آموزش و هامراقبتزنان انتظار نخواهیم داشت 

 .است ی بعد از سقطهامراقبتسالم و 

 استدر نظر گرفته شود شامل موارد زیر  هاآموزشبنابراین مواردی که الزم است در 

  آناتومی ساده دستگاه تناسلی زنانه 

  ی ماهیانه و بارداریهاکلیسفیزیولوژی طبیعی زنان درباره 

 بهداشت فردی و جنسی 

 ل بیماری به خود یا دیگرانهای سالمت باروری و پیشگیری از انتقاروش 

 عالئم ایجاد بارداری و نحوه تشخیص بارداری 

  ی بعد از سقطهامراقبتسقط ایمن و 

 ی بعد از سقط هاعفونتی پیشگیری از هاروش 

  پیشگیری از کزاز بعد از سقط 

خدمات باید در رابطه با عالئم  دهندگانارائهباید با نحوه مراقبت از خود بعد از سقط راهنمایی شوند.  انددادهالزم به توضیح است افرادی که سقط انجام 

باید توجه داشت که الزم را بدهند.  یهاآموزشکنند و با بیمار صحبت  باشندیمی عوارض احتمالی که نیازمند توجه فوری هانشانه نیچنهمبهبودی عادی و 

که نیاز است توجه زیادی به این مهم  استغیر ایمن ی هاسقطمشکالت مرتبط با  نیترمهمفقدان دسترسی به خدمات تنظیم خانواده پس از سقط یکی از 
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 شود.

 باشد. کنندهکمکدر ارائه این خدمت  تواندیمی ادغام یافته سالمت مادران هامراقبتراهنمای کشوری  محتوای آموزشی:

 ؟ ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست

 . د داشته باشدت بارداری خوی و توانمندی فرد در مدیریریگمیتصمکمک بسیار زیادی در  تواندیمنحوه صحیح استفاده از تنظیم خانواده  خدمات قبلی: 

 رت گیرد.ی الزم به صورت فعال صوهایریگیپو یا تصمیم به سقط دارند باید  اندشدهبرای تمامی زنانی که باردار  خدمات بعدی :

 حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است ؟ چگونه اطمینان

یافت خدمات فعال برای در صورتبههر ماه  وارد شود و در انتهایدفتر ثبت ویژه زن باردار در  اندداشتهباید اطالعات مربوط به زنان باردار یا افرادی که سقط 

 بعدی در مراکز جامع سالمت و یا انجام سقط ایمن مورد پیگیری قرار گیرند.

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 ی بعد از سقط را باید دریافت کنند.هامراقبتی الزم در خصوص سالمت بارداری و هاآموزشتمامی افراد باید 

 انجام دهد ؟ چه کسی باید این خدمت را

 ه دهد.اوره را ارائخدمات اولیه و مش تواندیمتنها  دهیددورهبهتر است ماما این خدمت را ارائه دهد. در مراکزی که ماما حضور ندارد فرد 

 ؟ شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 ردد. گ)فرم اختصاصی بهداشت باروری( ثبت  10)فرم ثبت خدمات روزانه( و فرم شماره  2ثبت فعالیت باید در فرم شماره نظام ثبت: 

 سطح به دهی گزارش برای آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم :دهی گزارش نظام

 .)شیت گزارش کلی( شد خواهد ارسال باالتر

 ؟ )پایش( میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل خدمت  میتوانیمچگونه 

 :دهید پاسخ خود  از پرسش  10این  به بتوانید باید خدمت ارائه حین در  شما

 هستم؟ چه دنبال به خدمت این اجرای از دانمیم قاً یدق آیا -1

 ؟ام کرده ثبت رااند کرده دریافت خدمت  که مراجعینی  تمام مشخصات -2

  ؟ام داده انجام موقع بهکار  نیا آیا -3

 ؟امدادهی دوران بارداری و سالمت بارداری را  هامراقبتآیا آموزش درست در خصوص  -۴

 ؟امدادهآیا آموزش الزم در خصوص عوارض سقط و نحوه مراقبت دوران سقط را  -۵

 ؟امکردهپیگیری فعال  را وضعیت زن باردار آیا -۶

 ؟امدادهی بعد از توضیحات کافی را هامراقبتدر خصوص اهمیت  آیا -7

 ؟ام کرده ثبت را است رسیده نظرم به که را موانعی ؟آیا شمیاندیم کار موانع به آیا -۸

 ؟ام کرده ثبت را پیشنهاد این آیا ؟ دارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا -9

 ؟امکرده تکمیل درستی به را آمار فرم و دفتر آیا -10

 )ارزشیابی( ؟ میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 ست.ا. برای این خدمت شاخص ارزشیابی تعریف نشده استبا توجه به اینکه بیشترین نقش مرکز در ارائه این خدمت آموزش و پیگیری 

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 
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 ی تنظیم خانواده هاروشعدم توجه به استفاده درست از 

 ناخواسته بودن بارداری 

 غیرقانونی بودن سقط
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 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 تمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای مورد پذیرش( 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی

 در زنان گروه هدف  و رضایت جنسیسالمت و ارتقا حفظ 

 اهداف جانبی 

 افزایش رضایت جنسی در روابط جنسی زنان گروه هدف 

   هاآنافزایش آگاهی زنان گروه هدف در خصوص مشکالت جنسی، عوارض و نحوه درمان 

 افزایش آگاهی افراد گروه هدف در خصوص عوارض مشکالت جنسی  

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

یماری نیست. ی نبود ببه معنا صرفاًامور مربوط به باروری و آمیزشی است و سالمت جنسی سطحی از بهزیستی کامل جسمی، روانی و اجتماعی در تمام 

خود احساس  زندگی جنسی به روابط جنسی و مسائل مرتبط با آن است. افراد باید قادر باشند در زیآماحتراممشاوره سالمت جنسی رویکردی مثبت و 

 رضایت و امنیت داشته باشند و این روابط عاری از خشونت، تبعیض و یا هیجان منفی باشد. 

، فرهنگی از بافت عمدتاً خود است که ذهنی  یهاوتقضاو  یداورشیپاین خدمات درباره  دهندگانارائهاصول در مشاوره جنسی شناخت  نیترمهماز  یکی

رش لسه القای نگجشاوره تبدیل به کنند تا جلسه م یو خنثمشاوران باید نگرش خود را در این زمینه بازنگری نموده  است و گرفتهشکلمذهبی و اجتماعی 

 یانگارسهل رگونههرف دیگر طاز  ،زده نشود فردمشکل جنسی به  انگر، و موعظه نگردد و یا در صورت متفاوت بودن بیانات مراجع با افکار و ذهنیات مشاو

 . شودیممانع مراجعه بعدی  یداورشیپمشاور در قضاوت و 

 جهت انجام مشاوره سالمت جنسی باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

 دقیقه(. ۴۵تا  30)هر جلسه  اسب برای هر ویزیت اختصاص دهیدمن زمان •

 .کنید معین را بعدی ویزیت زمان جلسه، هر پایان در. دارد منظم فواصل در ویزیت،۶ تا 3 به نیاز مشاوره هر •

ژیک از علل ا ریشه بیولومعاینه دقیق برای افتراق مشکالت جنسی ب دیگری و حالشرحقدم ضروری بعدی در مشاوره جنسی، شامل دو قسمت است: تهیه 

 .اجتماعی

. گاهی شودیم یبندطبقهاختالالت جنسی  ، مشکالت وهاینگرانجنسی در سه بخش  یهامشاوره کنندگانافتیدراز دیدگاه سالمت جنسی، دالیل مراجعه 

ا دیگران و عدم بیشتر در اثر مقایسه خود ب هاینگرانمراجعین تنها نگران ظاهر دستگاه تناسلی خود، مدت نعوظ و یا مدت رسیدن به ارگاسم هستند. این 

بوده و  موردیباو  ینگران شودیمو مراجع پس از دریافت اطالعات صحیح متوجه  شودیمدسترسی به منابع صحیح برای ارزیابی عملکرد جنسی فرد، ایجاد 
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در این مرحله مفید خواهد بود. در البته دادن پیشنهاداتی برای بهبود ظرفیت و عملکرد جنسی فرد  ،نداردوجود  مسئلهبیشتر بر این  دیتأکدلیلی برای 

 یبندمیتقسدچار مشکالتی در برانگیخته شدن، رسیدن به ارگاسم و یا میل جنسی است، ولی هنوز در دسته اختالالت  معموالًمشکالت جنسی فرد 

به رفع مشکل فرد کمک کند. در  تواندیم هاآناولیه برای هماهنگی بیشتر  یهامهارتو آموزش برخی از  دو فرد. اغلب تغییراتی در روابط بین شودینم

الت اختال ایو مربوط به میل جنسی مانند بیزاری جنسی، برانگیخته نشدن ، نرسیدن به ارگاسم  یهابخشاختالالت جنسی، فرد دچار اختاللی در یکی از 

تخصصی  یهامشاورهکه نیازمند دریافت خدمات ویژه پزشکی و  ، سردردهای پس از نزدیکی، مالل پس از نزدیکی و .. استفاز بازگشت مانند نعوظ مداوم

 .است

 نسیت فعلی یکج برخوردار است. یاژهیو، در طی مشاوره از اهمیت کندیمبررسی رفتارهای جنسیتی فرد و روشی که خود را به عنوان مرد یا زن معرفی 

جنسیتی  یهانقشازی کردن ب عوامل دیگر هستند. ریتأثکه هر دو تحت  ردیگیممهم جنس بیولوژیکی و جنسیت اجتماعی شکل  کنندهنییتعفرد از دو 

، وقتی که به شودیم آغاز، تی پیش از تولد. فرایند یادگیری بالفاصله پس از تولد و یا حشودیممرد یا زن قبل از هر نوع رفتار جنسی دیگر آموخته  عنوانبه

انتظار  و از کودک شودیمتش رفتار و با او به روش مبتنی بر جنسی شودیم، به رنگ صورتی یا آبی لباس پوشانده شودیمنوزاد، نام دخترانه یا پسرانه داده 

 .گذاردیم ریتأث کندیمکسب  بعداًرفتار جنسی فرد نیز، که  یهاشکلزنانگی یا مردانگی را نشان بدهد و بر سایر  "صحیح" یهانشانه رودیم

 ه جنسیت موردی نسبت برفتارهای جنسی فرد از دوران کودکی به تفصیل ارزیابی گردیده و شناخت جنسیتی و توصیف و، ورهبنابراین باید در حین مشا

پذیرش  د از کودکی ونسیت فر، آمادگی والدین برای پذیرش جنسیت مراجع، وضعیت القای نوع جت پدر و مادر، انتظارات اطرافیانتوجه قرار گیرد. احساسا

کالمی و  یهابتصح، تضاد بین طرز پوشش مراجع ،رکات غیرکالمی و نحوه ادای کلمات، حهاواکنشساالن بررسی گردد. همچنین جنسیت توسط هم

، ردیگیمکل ر کودکی شده و جامعه دمشاور را به اطالعات مناسبی رهنمون سازد. خودشناسی جنسی که از طرف خانوا تواندیماز موارد فوق  هرکدام

 .جنسیتی خود فرد و تمایل جنسیتی از دیدگاه وی باید بررسی شودهمچنین گرایش 

 باشد.  کنندهکمک تواندیمراهنمای مشاوره سالمت جنسی در ارائه این خدمت  محتوای آموزشی:

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 باشد. کنندهکمکبرای دریافت این خدمت  تواندیمآموزش مسائل و مشکالت سالمت جنسی و نحوه پیشگیری از مشکالت  خدمات قبلی:

 نیاز به جلسه بعدی باید وقت بعدی تعیین و پیگیری فعال صورت پذیرد. در صورتبعد از اتمام جلسه مشاوره  خدمات بعدی:

 ماید.اید دریافت نبفت خدمت دارد وجود ندارد و هر زمانی که فرد نیاز به دریا یتأخرتقدم و  گونهچیهولی باید توجه داشت که برای دریافت این خدمت 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟

 .گردد ثبت بعدی نیاز مورد تخصصی جلسات و مشاوره جلسات تعداد و شود ثبت ستیل چک در فرد اطالعات

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 این خدمت را دریافت کند. تواندیمدارد در هر زمانی که فرد احساس کرد نیاز به دریافت این خدمت 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 . است یا روانشناس دوره دیده دهیددورهدهد مامای  ارائهاین خدمت را  تواندیمبهترین فردی که 

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 ( ثبت گردد. مشاوره)فرم اختصاصی  ۸م ثبت خدمات روزانه( و فرم شماره )فر 2ثبت فعالیت باید در فرم شماره نظام ثبت: 

 سطح به دهی گزارش یبرا آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم :دهی گزارش نظام

 .شد )شیت گزارش کلی( خواهد ارسال باالتر

 )پایش( ؟میادادهدرست انجام  موردنظر راخدمت  بفهمیم مراحل میتوانیمچگونه 

 :دهید پاسخ خود  از پرسش 10 این به بتوانید باید خدمت ارائه حین در  شما 

 هستم؟ چه دنبال به خدمت این اجرای از دانمیم قاً یدق آیا -1



 مشاوره سالمت جنسی (  - 5-3بهداشت باروری ) -5برنامه شماره 

 ؟ امکرده ثبت را اندکرده دریافت خدمتو  اندداشته خدمت این به نیاز که مراجعینی تمام مشخصات -2

 ؟امکردهآیا اصول رازداری و محرمانگی را رعایت  -3

  ؟امکردهدر خصوص اهمیت سالمت جنسی با فرد صحبت  آیا -۴

 ؟امدادهانجام  رامشکالت جنسی نحوه تشخیص و درمان  خصوص در الزم آموزش آیا -۵

 ؟ امکرده ثبت را است رسیده نظرم به که را موانعی آیا ؟ شمیاندیم کار موانع به آیا -۸

 ؟ امکرده ثبت را پیشنهاد این آیا ؟ دارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا -9

 ؟امکرده تکمیل درستی به را آمار فرم و دفتر آیا        -10

 )ارزشیابی( ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  یهاشاخص 

  اندکردهخدمت مشاوره سالمت جنسی را دریافت فراوانی نسبی افرادی. 

 .اندکردهحداقل یک جلسه خدمت مشاوره سالمت جنسی را دریافت تعداد افرادی که طی بازه زمانی مورد نظر  صورت:

 .اندبودهتحت پوشش مرکز  موردنظرکه در طی بازه زمانی  کنندهمراجعهتعداد افراد  مخرج:

 برای این خدمت مورد انتظار تعریف نشده است.  مورد انتظار:

 خدمت نرسیم ؟ در ارائه این مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 شرم و خجالت از بیان مشکالت سالمتی  

 عدم آگاهی مراجعین در خصوص مشکالت جنسی 

 انگ و استیگمای موجود در جامعه 

   کنندهمراجعهعدم جلب اعتماد 

 

 

 

 غربالگری سرطان( -5-4بهداشت باروری ) -5برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 سال دارند. 21( که سن باالیرشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی

 کاهش مرگ و گیر ناشی از سرطان دهانه رحم در گروه هدف 

 اهداف جانبی 

 اهمیت غربالگری به موقع سرطان دهانه رحم افزایش آگاهی زنان گروه هدف در خصوص 

 افزایش آگاهی زنان گروه هدف در خصوص نحوه شناسایی درمان به موقع سرطان دهانه رحم 

 تشخیص و درمان به موقع سرطان دهانه رحم در زنان گروه هدف

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 



 غربالگری سرطان( -5-4بهداشت باروری ) -5برنامه شماره 

 پاپ اسمیر را انجام دهد و به آزمایشگاه ارسال کند.  یریگنمونهدر مراکزی که ماما حضور دارد بهتر است ماما 

 م است.که مراحل ذیل برای انجام آن الزاست.  شده فیتعربه صورت خدمت ارجاعی  در مراکزی که ماما حضور ندارد این خدمت البته

تیب به او را به تر ه انتخاب فردبلذا در این مراکز جهت انجام پاپ اسمیر توانید  است.  شدهفیتعربرای مراکز تیپ دو این خدمت به صورت خدمت ارجاعی 

 یکی از مراکز زیر جهت انجام معاینه واژینال و نمونه گیری پاپ اسمیر ارجاع دهید.

 مرکز مشاوره ویژه زنان تیپ یک  -1

 مرکز مشاوره بیماری های رفتاری که ماما حضور دارد -2

 شهری یا روستایی در سطح شهر )به انتخاب فرد(یکی از مراکز جامع سالمت  -3

 متخصص زنان یا ماما در بخش خصوصی  -۴

 بنابراین جهت انجام ارجاع مراحل زیر را انجام دهید 

 برای فرد فرم ارجاع را صادر کنید.                        

ا رد، انتخاب روجود دا ارائه خدمت شما بیش از یک مرکزآدرس و شماره تلفن محل ارجاع را به فرد ارائه دهید )در صورتی که در محل 

 بر عهده بیمار بگذارید(.

 تاریخ ارجاع را در دفتر ثبت و پیگیری مراقبت و در پرونده بیمار ثبت کنید. 

 بعد نتیجه ارجاع را پیگیری کنید. هفتهحداقل 

 د پیگیری فعال کنی دیادادهافرادی را که در طی ماه ارجاع  هرماه آخردر 

 نتیجه پاپ اسمیر،  تاریخ را پیگیری و در پرونده بیمار ثبت کنید.

زنان  ها و متخصصینمامی ماماالزم را انجام دهید. از طرفی بهتر است لیست ت یهایهماهنگالزم به توضیح است با فوکال پوینت خود قبل از ارجاع باید 

 .شته باشدن را دامنطقه تحت پوشش خود را داشته باشید و اگر فرد تمایل به مراجعه به فوکال پوینت مرکز را نداشت حق انتخاب دیگر متخصصی

ت در سه سال اول هر که الزم اس استسالگی  21انی که از نظر جنسی فعال هستند برای زن طبق دستورالعمل کشوری سن شروع انجام پاپ اسمیرتوجه: 

 سال تکرار شود.3زمانیصل انجام شود و در صورت منفی بودن با فوا بارکیسال 

 استفاده کنید: الهس ۶0تا  30از دستورالعمل جدول زیر )مطابق با دستورالعمل کشوری وزارت بهداشت( جهت ارزیابی سرطان دهانه رحم در زنان 

 
 اقدام یبندطبقه نتیجه ارزیابی سال 59تا  30ارزیابی زنان 

 کنید: سؤالزیر  عالئمدر مورد 

واژینال )از جملنه  یعیرطبیغخونریزی  .1

پننس از نزدیکننی جنسننی، در فواصننل 

 های قاعدگی و پس از یائسگی(دوره

 ترشحات بدبوی واژینال .2

 درد هنگام نزدیکی جنسی .3

 زیر:وجود همه شرایط 

)خنننونریزی  3تنننا  1بنننند  عالئنننمدارای 

غیرطبیعی واژینال، ترشحات بدبوی واژینال، 

دارای  درد هنگنننام نزدیکنننی جنسنننی( و

یننا معاینننه غیرطبیعننی )سننابقه  حالشننرح

سرطان یا ضنایعات پنیش بندخیم ینا تنوده 

شکمی در معاینه شکم یا زخم و برجسنتگی 

 در معاینه سرویکس(

ک و نیاز به ارجاع
مشکو

 

 آموزش دهید. فردرا به  خودمراقبتی اصول

د ت نبوبا هماهنگی پزشک فرد را به سطح دو )مراکز تشخیص زودهنگام سرطان یا در صور

 .هیددهای عمومی( ارجاع آن پزشک متخصص زنان در بیمارستان



 غربالگری سرطان( -5-4بهداشت باروری ) -5برنامه شماره 

 ارزیابی کنید:موارد زیر را 

ها )از جملنه، تاریخچنه، و نشنانه عالئم .1

 (عالئمشدت، مدت و پیشرفت 

عوامل خطر منرتبط )از جملنه داشنتن  .2

ارتباط جنسنی بنا افنراد متعندد، عندم 

 استفاده از کاندوم و ...(

سابقه سرطان دهانه رحنم )سنرویکس(  .3

یا ضایعات پنیش بندخیم دهاننه رحنم 

 (HSIL)مانند 

 

)خونریزی  3تا  1بند  عالئموجود صرفاً 

غیرطبیعی واژینال، ترشحات بدبوی واژینال، 

 درد هنگام نزدیکی جنسی( و

ی و معاینه طبیعی حالشرحدارای 
نیاز به پیگیر

 

 و هننیمعا جنهیو نت عالئنم شنرفتیپ و مدت شدت، خچه،یتار ،یبارور طیشرا سن، به توجه با

 ، یزشنیآم عفوننتکشنوری  دسنتورالعمل اسناس بنر صیتشنخ با مرتبط درمان کینیپاراکل

 یباردار و یائسگی تال،یاوروژن اختالالت و یعیرطبیغ یزیخونر

  مربوطه دستورالعمل اساس بر موارد از کیهر یبرا یریگیپ

به سطح  پزشک  فرد را یبا هماهنگ، عالئمعود یا  بدتر شدن ، به درمان پاسخعدم  در صورت

دو )مراکز تشخیص زودهنگنام سنرطان ینا در صنورت نبنود آن پزشنک متخصنص زننان در 

 .های عمومی( ارجاع دهیدبیمارستان

پ مطابق دستورالعمل غربالگری سرطان دهانه رحنم از وی تسنت پنا عالئمبهبود  در صورت

 .دیآورعملبه  HPVاسمیر و 

 ش دهید.آموز فردرا به  یخود مراقبتاصول 

 
 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 .استی ارجاع برای انجام غربالگرانجام یا  ازینشیپ سرطان دهانه رحمشناخت عالئم و نحوه تشخیص و درمان آموزش  خدمات قبلی:

 پذیرد. الزم و پیگیری برای درمان بعدی صورت یهاآموزشباید  استمثبت  هاآنبرای افرادی که نتیجه غربالگری  خدمات بعدی:

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟

ر این دطالعات کافی ا که شوید مطمئن وباشد الزم در این زمینه را گذرانده  یهاآموزش قبالًرا چک کنید. فرد باید پرونده فرد یا نمونه گیری قبل از ارجاع 

 زمینه داشته باشد.

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 یا ارجاع انجام گیرد. یریگنمونههستند طبق دستورالعمل کشوری باید برای افرادی که واجد شرایط 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

جام پاپ اسمیر را رجاع برای انابی و ادر مراکزی که ماما حضور دارد باید ماما این خدمت را ارائه دهد و برای مراکزی که ماما حضور ندارد باید مسئولیت ارزی

 گذاشت. دهیددورهفرد  بر عهده

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 گردد.  )فرم اختصاصی بهداشت باروری( ثبت 10)فرم ثبت خدمات روزانه( و فرم شماره  2ثبت فعالیت باید در فرم شماره نظام ثبت: 

 سطح به دهی گزارش یبرا آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم :دهی گزارش نظام

 .)شیت گزارش کلی( شد خواهد ارسال باالتر

 )پایش( ؟ میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 :دهید پاسخ خود  از پرسش 10این  به بتوانید باید خدمت ارائه حین در  شما 

 هستم؟ چه دنبال به خدمت این اجرای از دانمیم قاً یدق آیا -1

 ؟ امکرده ثبت را اندکرده دریافت خدمتو  اندداشته خدمت این به نیاز که مراجعینی تمام مشخصات -2

 )طبق دستورالعمل کشوری( ؟ امداده انجام موقع به کار نیا آیا -3

 ؟امداده را انجام سرطان دهانه رحم خصوص در درست آموزش آیا -۴

 ؟امدادهانجام  را نحوه تشخیص و درمان سرطان دهانه رحم خصوص در الزم آموزش آیا -۵

 ؟امکردهسرطان دهانه رحم با بیمار صحبت  موقعبهدر خصوص اهمیت غربالگری  آیا -۶

 ؟ امکرده ثبت را است رسیده نظرم به که را موانعی یا؟ آ شمیاندیم کار موانع به آیا -۸

 ؟ امکرده ثبت را پیشنهاد این یا؟ آدارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا -9

 ؟امکرده تکمیل درستی به را آمار فرم و دفتر آیا        -10



 غربالگری سرطان( -5-4بهداشت باروری ) -5برنامه شماره 

 )ارزشیابی( ؟ میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  یهاشاخص 

  است. شدهانجام هاآنفراوانی نسبی افرادی که غربالگری سرطان دهانه رحم )پاپ اسمیر( برای 

 است شده انجام هاآنتعداد افرادی که طی بازه زمانی مورد نظر پاپ اسمیر برای  صورت:

 .اندبودهنجام غربالگری و واجد شرایط ا اندبودهتحت پوشش مرکز  موردنظرکه در طی بازه زمانی  کنندهمراجعهتعداد افراد  مخرج:

 انجام شده باشد. هاآنغربالگری برای  سال کیشرایط غربالگری هستند در طی درصد افرادی که واجد  90مورد انتظار است که حداقل  مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 هزینه باالی پاپ اسمیر 

 درد در زمان نمونه گیری 

 در خصوص اهمیت انجام غربالگری  کنندگانمراجعهعدم آگاهی 

 

 

 

 (آمیزشی یهایماریبترغیب به استفاده از وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از  – 6-1کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 
 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 .در مرکز بهزیستی ممکن این خدمت را دریافت نکنند( ۵)افراد کد  رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی  

 منتقله از راه جنسی بین افرادی که دارای رابطه جنسی پرخطر هستند. یهاعفونتو سایر  یویآاچکاهش انتقال  

 اهداف جانبی

 از راه انتقال جنسی در بین افرادی که دارای رابطه جنسی پرخطر هستند. یویآاچکاهش موارد بروز 

 کنندگانمراجعهشرکای جنسی  از راه انتقال جنسی در همسران/ یویآاچکاهش موارد بروز 

 از راه انتقال جنسی در بین افرادی که دارای رابطه جنسی پرخطر هستند. Bکاهش موارد بروز هپاتیت 

 کنندگانمراجعهشرکای جنسی  از راه انتقال جنسی در همسران/ Bکاهش موارد بروز هپاتیت 

 آمیزشی از راه انتقال جنسی در بین افرادی که دارای رابطه جنسی پرخطر هستند. یهاعفونتسایر ش موارد بروز کاه

 کنندگانمراجعهشرکای جنسی  آمیزشی از راه انتقال جنسی در همسران/ یهاعفونتسایر کاهش موارد بروز 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 از: اندعبارتاست که  شدهلیتشک وستهیپهمبه کامالًاین خدمت در عمل از سه بخش متفاوت ولی 

  ترسالمآموزش رفتار جنسی 

 ورزی( برای استفاده از کاندوم  جرأت) آموزش مهارت پافشاری 

  توزیع کاندوم 



 (آمیزشی یهایماریبترغیب به استفاده از وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از  – 6-1کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 
نین )البته در چ ددمات نظیر آموزش ندارخشده و اجباری برای دریافت دیگر  مندبهره دریافت کاندوم فقط از خدمت تواندیم کنندهمراجعهالزم به ذکر است 

 انجام پذیرد(.یا سرپایی داخل مرکز صورتی بهتر است ثبت آن در خدمات سیاری 

شور ای جنسی در کارهرفت مرتبط با، به دلیل شرم و مالحظات فرهنگی توزیع کاندوم به ظاهر فرایندی ساده است ولی اصولی دارد که در صورت عدم رعایت

 بگذارد. ریتأثبر فرایند  تواندیمما، 

 در نظر گرفته شود. حتماًلذا الزم است مالحظات زیر در توزیع کاندوم  

  کنندهمراجعهبا  جنسهم کنندهعیتوزو  دهندهآموزشاستفاده از. 

 باشد  دهیدآموزش ستیبایمشد، و توزیع کاندوم با حیدر توضدرگیر شرم و خجالت  ستیباینمخود  کنندهعیتوز /دهندهآموزش

 کاری با این موضوع برخورد کند. یامقولهبه عنوان  یاحرفه کامالً تا 

 ه شدن توسط دون دیدعالوه بر توزیع مستقیم کاندوم باید در همه مراکز کاهش آسیب این امکان وجود داشته باشد تا مراجع ب

 خود را بردارد. ازیموردنسایر مراجعین یا پرسنل مرکز  بتواند کاندوم 

  .ی اده از ابتداعنی استفیاستفاده مداوم توجه داشته باشید بخش زیادی از موفقیت برنامه مرهون استفاده مداوم از کاندوم است

 آمیزش تا انتهای آن بعد از انزال در تمامی مواد آمیزش جنسی مهبلی یا مقعدی و حتی دهانی

 باشد. کنندهمککبسیار  تواندیم کنندهمراجعهجهت استفاده بهتر  لوبریکانت ژل توزیع ،باید توجه نمود در صورت امکان

 توزیعی توجه به نکات زیر ضروری است: مورد کاندومدر 

  رد(ک توجه آن انقضای تاریخ به باید استفاده از قبل)باشد  مصرفخیتارکاندوم از جنس التکس و دارای. 

  شکی باشد(الزم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پز یمجوزهااستاندارد باشد )دارای. 

  فلورسنت( و حرارت نگهداری شود یهاالمپدر شرایط مناسب دور از نور )به ویژه نور. 

 لیقه مراجعین در مرکز موجود باشدمتنوع بر اساس س یهاکاندوم. 

نخواهد  هایماریبدرصد از  100گردد که استفاده از کاندوم پیشگیری  دیتأکالزم به توضیح است در آموزش استفاده از کاندوم باید 

 داشت و نیاز است تا تعداد رفتارهای جنسی نیز کاهش یابد.

 باشد. کنندهکمک تواندیمدر نحوه ارائه این خدمت نحوه استفاده از کاندوم بسته آموزشی  محتوای آموزشی:

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 مچنین ارتباطهاز خدمات و  یاچرخهو نیاز به این دارند که در  باشندیمگروه هدف کاهش آسیب به دلیل ماهیت رفتارهایشان نیازمند طیفی از خدمات 

. نیست ئه خدماتارا تأخرتقدم و  به معنی الزاماً  و استبر این چرخه خدمات  دیتأک منظوربهمستمر با خدمات کاهش آسیب قرار گیرند، خدمات بعد و قبل 
 فت نماید.ت را دریااین خدم تواندیموجود ندارد و فرد هر زمانی که نیاز داشته باشد  یتأخربنابراین در ارائه خدمات کاهش آسیب هیچ تقدم و 

 ؟ دمات وابسته به این خدمت شده استچگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خ

از  ید بخش زیادیشته باشاطمینان حاصل کنید فرد برای تمامی دفعات احتمالی آمیزش جنسی تا نوبت مراجعه بعدی، کاندوم دریافت نموده است. توجه دا

 موفقیت برنامه مرهون استفاده مداوم از کاندوم است. 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 دتوانیمداشته باشد ندر مرکز هم  . زمانی که فرد امکان حضوراین خدمت را دریافت نماید تواندیم کندیمکه فرد مراجعه  در هر زمانی از ساعت فعالیت مرکز

 توسط تیم سیاری این خدمت را دریافت کند.

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 این خدمت را ارائه دهد.زم را دیده باشد باید ال یهاآموزشمسئول خدمات کاهش آسیب در مرکز که 

 هند.ت را انجام داین خدم توانندیم، سئول مرکز، به انتخاب مانددهیددر نبود مسئول مربوطه هر یک از کارکنان مرکز که آموزش الزم را 



 (آمیزشی یهایماریبترغیب به استفاده از وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از  – 6-1کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 
 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

حمایتی وارد  یهابرنامهسیب و اختصاصی کاهش آ 7فرم شماره )فرم خدمات روزانه( و  2مار فرم شماره بیثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده  نظام ثبت :

 مرکز هم باید این اطالعات وارد شود. الکترونیکگردد. الزم به توضیح است در لیست خطی 

 سطح به دهی گزارش یبرا آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم:  دهی گزارش نظام

 )شیت گزارش کلی(. شد خواهد ارسال باالتر

 )پایش( ؟ میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید: 9شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این 

 به دنبال چه هستم؟از اجرای این خدمت  دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهکه خدمت دریافت مشخصات تمام مراجعینی  .2

 ؟  اندکردهخدمت را دریافت  که این خدمت را نیاز داشتند این آیا همه مراجعین .3

 ؟ امدادهآیا این کار را به موقع انجام  .4

 است ؟ قرارگرفتهمراجع  اختیاربه اندازه کافی در  ازین موردآیا وسایل  .5

 ؟اندبرداشتهخود دست  پرخطرآیا افراد بعد از این خدمت از رفتار  .6

 ؟ امکردهآیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  .۷

 ؟ امکردهآیا این پیشنهاد را ثبت  آیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ .8

 ؟ امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .9

 )ارزشیابی( ؟میادهیرسیم به اهدافمان در طرح بفهم میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  یهاشاخص

 پوشش مستمر کاندوم -1

 .اندکردهدریافت  کاندوم بارکیتعداد افرادی که در بازه زمانی مورد نظر حداقل ماهی  صورت:

 .اندبودهتحت پوشش مرکز  موردنظرافرادی که در بازه زمانی  تعداد : مخرج

 پوشش مستمر ایجاد شود.  %۶0حداقل  سالهکیدر هر بازه زمانی  رودیمانتظار  مورد انتظار:

 در پوشش مستمر  کفایت تعداد کاندوم -2

 .اندکردهکاندوم دریافت  بارکیهی حداقل ما موردنظربه افرادی که در بازه زمانی  شدهعیتوز تعداد کاندوم صورت:

  .اندکردهکاندوم دریافت  بارکیتعداد افرادی که در بازه زمانی مورد نظر حداقل ماهی   مخرج :

 .ضرب شود( 12د در )در یک سال بای کاندوم به ازای هر فرد توزیع شود ۴0حداقل  ماههکیدر هر بازه زمانی  رودیمانتظار  :مورد انتظار

 دسترسی کاندوم -3

  .اندکردهدریافت  کاندوم بارکیحداقل  سالهکیکه در بازه زمانی  تعداد افرادی صورت:

 .اندبودهتحت پوشش مرکز   سالهکیافرادی که در بازه زمانی  تعداد مخرج :

  باشد. جادشدهیادسترسی  %۸0در هر بازه زمانی سه ماه حداقل  رودیمانتظار  :مورد انتظار

 دسترسی کاندوم تعداد کاندوم در کفایت -4

 . اندکردهکاندوم دریافت  بارکحداقل ی سالهککه در بازه زمانی ی تعداد افرادی صورت:

 .اندکردهکاندوم دریافت  بارکحداقل ی سالهککه در بازه زمانی ی تعداد افرادی مخرج :



 (آمیزشی یهایماریبترغیب به استفاده از وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از  – 6-1کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 
در  سالهکیا توجه به اینکه این شاخص )ب کاندوم به ازای هر فرد توزیع شود ۴0به طور متوسط حداقل  ماههکدر هر بازه زمانی ی رودیمانتظار  :مورد انتظار

 در نظرال هم این این عدد برای یک سبنابر استدریافت کاندوم در سال  بارکیحداقل  اندقرارگرفتهاست و شرط افرادی که در مخرج کسر  شدهگرفتهنظر 

 .(شودیمگرفته خواهد 

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 عدم آگاهی افراد از اهمیت استفاده از کاندوم 

 از دریافت کاندوم  کنندهمراجعهخجالت افراد 

 عدم رضایت از کیفیت کاندوم 

 

 

 (و سوزنتوزیع سرنگ  – 6-2کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 
 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 تزریقی مواد هستند. کنندهمصرف هاآنزنانی که خود یا همسر )یا شریک جنسی( 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی   

 تزریقی کنندگانمصرفمنتقله از راه خون بین  یهاعفونتو سایر  یویآاچکاهش انتقال  

 اهداف جانبی

 و وسایل تزریق اشتراکی سرسوزنکاهش موارد تزریق با سرنگ، 

 سترونو وسایل تزریق نا سرسوزنکاهش موارد تزریق با سرنگ، 

 تزریقی مواد به منظور ارائه سایر خدمات کنندگانمصرفایجاد ارتباط با جامعه 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

بوده  رایگان طه کاهش آسیبحیدر . این خدمت استسوزن  و سرنگ یهابرنامه یهاتیفعالبخش از  نیتریاساسسترون  و وسایل تزریق توزیع سرنگ و سوزن

ت شده و اجباری برای دریاف مندبهرهدمت خفقط از این  تواندیم کنندهمراجعه. الزم به ذکر است شودیمدر این بخش ارائه  شدهاشارهدر کنار دیگر خدمات  و

 رد(.انجام پذییا سرپایی مرکز  ثبت آن باید در خدمات تیم سیاری )البته در چنین صورتی بهتر است دیگر خدمات نظیر آموزش ندارد

را برای  G27 زنسرسوبه همراه  یسیس ۵سرنگ  الزاماًباید مراکز ولی  استدر مناطق مختلف بر اساس الگوی مصرف متفاوت  موردتقاضانوع سرنگ 

ر ی هر مراجع دسوزن برا و محدودیتی در ارائه تعداد سرنگ متقاضیان سرنگ و سرسوزن تهیه شود. یازهاینبر اساس  شودیممتقاضیان داشته باشند. توصیه 

یفای رده دوم ا کنندهعیتوزنوان وجود ندارد. مراجعینی که به ع)حداکثر یک هفته(،  کندیماظهار فرد  هر بار مراجعه تا مصرف متعارف برای بازه زمانی که 

 یافت خدمت ازجعه به مرکز و یا درتمایل به مرا لیهر دلتزریقی را که به  کنندگانمصرفبه طور مثال سرنگ و سرسوزن تعدادی دیگر از ، ندینمایم نقش

 کنندگانمصرف .یندفته دریافت نماه تا یک حداکثر را برای یدار بیشترقم ،پس از بررسی و حصول اطمینان توانندیم کنندیمرا فراهم  سیاری ندارند یهامیت

 : بخشی از این وسایل به شرح زیر هستند تزریقی مواد بسته به نوع ماده مصرفی در هر منطقه به وسایل دیگری نیز نیاز دارند،

  Cیتامین جوهر لیمو یا اسید سیتریک یا قرص و، طرقآب م، چسب زخم،  Cookerمالقه یا ، الکلیپنبه ، فیلتر مناسب ، بازوبند یا گارو

ظارت نباید  ،الکلی فروش برای آب مقطر و پنبه قرار گیرد. با توجه به داشتن پتانسیل کنندگانمصرفدر اختیار  و شدههیتهتوسط مرکز  تواندیمنیز این وسایل 

 منابع صورت گیرد.  فالزم در این خصوص به منظور جلوگیری از اتال



 (و سوزنتوزیع سرنگ  – 6-2کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 
 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 مچنین ارتباطاز خدمات و ه یاچرخهو نیاز به این دارند که در  باشندیم هایشان نیازمند طیفی از خدماتارگروه هدف کاهش آسیب به دلیل ماهیت رفت 

ئه براین در ارابنا. دماتخارائه  تأخرو نه تقدم و  استبر این چرخه خدمات  دیتأکمستمر با خدمات کاهش آسیب قرار گیرند، خدمات بعد و قبل به منظور 

 دمت را دریافت نماید.این خ تواندیموجود ندارد و فرد هر زمانی که نیاز داشته باشد  یتأخرخدمات کاهش آسیب هیچ تقدم و 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟

ه بعدی ا نوبت مراجعتریق خود اطمینان حاصل کنید فرد برای تمامی موارد تزبا استفاده از لیست خطی الکترونیک برای افرادی که مصرف تزریقی مواد دارند 

 وسایل تزریق استریل دریافت نموده است.سرنگ، سرسوزن و 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

کاهش آسیب،  یهارنامهبکه مراجع متقاضی خدمت باشد. در نظر داشته باشید یکی از موانع ارائه خدمات به گروه هدف  مرکزدر هر زمانی در ساعت کار 

برسانید  را به نتیجه یا خدمت که دسترسی دارید تا حد ممکن خدمات بیشتری ارائه دهید و یهرزماناست. در نتیجه باید تالش کنید در  دسترسی به این افراد

. 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

، به انتخاب اندهدیدزم را در نبود مسئول مربوطه هر یک از کارکنان مرکز که آموزش ال این خدمت را ارائه خواهد داد.در مرکز  کاهش آسیبمسئول خدمات 

 این خدمت را انجام دهند. توانندیم، سئول مرکزم

 ؟شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

عالوه بر این در ثبت گردد.  کاهش آسیب( )فرم 7فرم شماره ( و فرم خدمات روزانه ) 2فرم شماره  ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار نظام ثبت :

 باید ثبت صورت گیرد. نیز مرکزالکترونیک لیست خطی اکسل 

 سطح به دهی گزارش برای آن آپدیت بارکی ماه سه هر ،است پیوست اکسل فرم همان واقع در که آموزشی خدمات دهی گزارش فرم : نظام گزارش دهی

 شد )شیت گزارش کلی(. خواهد ارسال باالتر

 )پایش( ؟ میادادهدرست انجام  موردنظر راخدمت بفهمیم مراحل  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید: 9شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این 

 هستم؟ چه دنبال به خدمت این اجرای از دانمیم قاً یدق آیا .1

 ؟ امکرده ثبت را اندکرده دریافت خدمت که مراجعینی  تمام مشخصاتآیا  .2

 ؟  اندکرده دریافت را خدمت این داشتند نیاز را خدمت این که مراجعین همه آیا .3

 ؟ امداده انجام موقع به را کار این آیا .4

 ؟ است قرارگرفته مراجع اختیار در کافی اندازه به ازین مورد وسایل آیا .5

 ؟اندبرداشته دست خود پرخطر رفتار از خدمت نیبعدازا افراد آیا .6

 ؟ امکرده ثبت را است رسیده نظرم به که را موانعی آیا ؟ شمیاندیم کار موانع به آیا .۷

 ؟ امکرده ثبت را پیشنهاد این آیا ؟ دارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا .8

 ؟ امکرده تکمیل درستی به را آمار فرم و دفتر آیا .9

 )ارزشیابی( ؟ میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 



 (و سوزنتوزیع سرنگ  – 6-2کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 
 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی یهاشاخص

 پوشش مستمر سرنگ و سوزن .1

 .اندکردهسرنگ و سوزن دریافت  بارکی یاهفتهحداقل  موردنظرکه در بازه زمانی  افرادیتعداد  صورت:

 تزریقی فعال تحت پوشش مرکز  کنندگانمصرفتعداد کل افراد  مخرج :

 پوشش مستمر ایجاد شود.  %۶0حداقل  سالهکیدر هر بازه زمانی  رودیمانتظار : مورد انتظار

 کفایت تعداد سرنگ و سوزن در پوشش مستمر سرنگ و سوزن .2

  .اندکردهافت سرنگ و سوزن دری بارکی یاهفتهحداقل  موردنظربه افرادی که در بازه زمانی  شدهعیتوزتعداد سرنگ و سوزن  صورت:

 اندکردهسرنگ و سوزن دریافت  بارکی یاهفتهحداقل  موردنظرتعداد افرادی که در بازه زمانی  مخرج :

 ( توزیع شود.ماههسهسرنگ بازه زمانی  90در هر بازه زمانی حداقل یک سرنگ در هر روز ) رودیمانتظار : مورد انتظار

 دسترسی  سرنگ و سوزن .3

 .اندکردهسرنگ و سوزن دریافت  بارکیحداقل  سالهکیکه در بازه زمانی  یادفراتعداد  صورت:

  سالهکیمرکز در بازه زمانی  تزریقی فعال تحت پوشش کنندگانمصرفتعداد کل  مخرج :

  .ایجاد شود دسترسی %۸0حداقل   سالهکیدر هر بازه زمانی  رودیمانتظار  مورد انتظار:

 تعداد سرنگ و سوزن در دسترسی  سرنگ و سوزنکفایت  .4

 .اندردهکسرنگ و سوزن دریافت  بارکحداقل  ی سالهکیبه افرادی که در بازه زمانی  شدهعیتوزتعداد سرنگ و سوزن  صورت:

 .اندکردهسرنگ و سوزن دریافت  بارکحداقل ی  سالهککه در بازه زمانی ی تعداد افرادی مخرج :

 دسترسی ایجاد شود. %۸0حداقل   سالهکیدر هر بازه زمانی  رودیمانتظار  مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 بارمصرفکیاز سرنگ  کنندهمراجعهعدم آگاهی افراد 

 بارمصرفکیعدم آگاهی افراد از اهمیت استفاده از سرنگ 

 

 

 با متادون( دارندهنگهدرمان  – 6-3کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 اد بروند.ن به سمت مصرف پرخطرتر مودر صورت عدم دریافت درما رودیمکه احتمال مواد  کنندهمصرفو سایر افراد  تزریقی مواد مخدر کنندگانمصرف

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی

 کاهش مصرف پرخطر مخدرها در گروه هدف 

 اف جانبی هدا

 از طریق مصرف تزریقی مواد یویآاچکاهش موارد بروز 

 از راه خون  از طریق مصرف تزریقی مواد  انتقالقابل یهاتیهپاتکاهش موارد بروز  

 ناشی از اعتیاد به دلیل مصرف پرخطر مواد یهابیآسکاهش سایر 



 با متادون( دارندهنگهدرمان  – 6-3کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

بر اساس  ان اعتیاد رادمات درمخکه پزشک  دارند و مجوز ارائه داروهای آگونیست را از معاونت درمان دانشگاه مربوطه اخذ  نمودند مجاز هستند تا مراکزی 

ایین برای پرمان آستانه دین ارائه بدهند. آستانه پای صورتبهبسته به مورد، خدمات درمان را  توانندیممصوب کشوری ارائه بدهند. این مراکز  یهادستورالعمل

 بیمارانی است که واجد یکی از شرایط زیر باشند:

 بوده و امکان نگهداری دارو در شرایط ایمن را نداشته باشند. خانمانیب 

 ی نداشته باشند.اوراق شناسای 

 .تست ادراری منفی از زمان شروع درمان با شبه مخدرها در مرکز نداشته باشند 

 .نشانی ثابت نداشته باشند 

ورت خدرها به صمرمان با شبه غ رسمی پروتکل دبا متادون بدون دوز منزل برقرار نماید. تا زمان ابال دارندهنگهبرای این گروه از بیماران درمان  تواندیممرکز 

ص کشوری مصوب در خصو یهالعملدستورابقیه خدمات باید تابع  یشناختروانزل و انجام آزمایش ادرار و خدمات آستانه پایین به جز دستورالعمل دوز من

 با متادون باشد. دارندهنگهدرمان 

 با متادون انجام پذیرد. دارندهنگهمطابق با دستورالعمل درمان  قاً یدقاین خدمت باید  محتوای آموزشی:

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 مچنین ارتباطهاز خدمات و  یاچرخهو نیاز به این دارند که در  باشندیمگروه هدف کاهش آسیب به دلیل ماهیت رفتارهایشان نیازمند طیفی از خدمات 

 ویب هیچ تقدم ئه خدمات کاهش آسبنابراین در ارا. استبر این چرخه خدمات  دیتأک منظوربهمستمر با خدمات کاهش آسیب قرار گیرند، خدمات بعد و قبل 

 این خدمت را دریافت نماید. تواندیموجود ندارد و فرد هر زمانی که نیاز داشته باشد  یتأخر

 اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟چگونه 

 یویآاچ یریگهمهنه تنها در کنترل  یاشدهاثباتو نقش  استبیماران  موردعالقهکه به شدت  استبخشی از خدمات کاهش آسیب  مخدرهادرمان با شبه 

اجد می بیماران واین خدمت به تما شودیمبه انتهای طیف مصرف مواد مخدر نیز نقش به سزایی دارد. توصیه  کنندگانمصرفدارد بلکه در جلوگیری از سوق 

 ست یا خیر.ت نموده اکمک نماید تا مطمئن شوید فرد واجد شرایط خدمت این خدمت را دریاف تواندیملیست خطی ویژه این خدمت  شرایط ارائه گردد.

 ارائه شود ؟این خدمت باید در چه زمانی 

ن ای .شته باشداختصاص دا دارندهنگهمان روز در هفته در ساعت مصوب ارائه خدمات بدهد. حداقل دو ساعت در روز باید به ارائه خدمات در ۶مرکز بایستی 

ضور حیز باشد( با نلیت مرکز اعت فعاکل س تواندیمباید در زمان معینی )که  مشخصاًبدین معنی نیست که در این ساعت بقیه خدمات نباید ارائه شود بلکه 

 و پرستار مربوطه در مرکز ارائه گردد. پزشک

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

ست که در م به توضیح اشت. الزتیم درمان شامل پزشک به عنوان مسئول فنی و مسئول مرکز، توزیع ارائه داروی آگونیست آستانه پایین را بر عهده خواهد دا

 بر عهدهرا  ارونی ارائه دمسئولیت مرکز و مسئول فنی واحد آگونیست توسط پزشک، مسئول برنامه سرنگ و سوزن با نظر مسئول ف یزمانهمصورت وجود 

 خواهد گرفت.

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

  س(.)سامانه آیداتی استویژه این خدمت  مصوب وزارت بهداشت یهاسامانهو  هافرم بر اساسنظام ثبت این خدمت  نظام ثبت :

 )شیت گزارش کلی(. ارسال گردد هاگزارشبر اساس فرم اکسل پیوست شده باید  نظام گزارش دهی : 

 پایش() ؟میادادهدرست انجام  موردنظر راخدمت بفهمیم مراحل  میتوانیمچگونه 



 با متادون( دارندهنگهدرمان  – 6-3کاهش آسیب ) -6برنامه شماره 

 پرسش از  خود پاسخ دهید : 9شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این 

 از اجرای این خدمت  به دنبال چه هستم؟ دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهخدمت دریافت این  که مشخصات تمام مراجعینی  .2

 ؟ اندکردهرا دریافت این خدمت  واجد شرایطآیا همه مراجعین  .3

 ؟ امدادهآیا این کار را به موقع انجام  .4

 است ؟ قرارگرفته ه کنندهدر اختیار مراجعدارو به موقع و کافی آیا  .5

 ؟اندبرداشتهخود دست  پرخطرخدمت از رفتار آیا افراد بعد از این  .6

 ؟ امکردهآیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  .۷

 ؟ امکردهآیا این پیشنهاد را ثبت  آیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ .8

 ؟امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .9

 )ارزشیابی( ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی یهاشاخص 

 هستند با متادون دارندهنگهتحت پوشش درمان  مواد که کنندگانمصرففراوانی نسبی 

 .با متادون هستند دارندهنگهپوشش درمان  موردنظر تحتکه طی بازه زمانی   کنندهمصرفتعداد افراد  صورت:

 با متادون دارند. دارندهنگهرمان و نیاز به د تحت پوشش مرکز هستند موردنظر طی بازه زمانیدر که تحت پوشش مرکز  کنندهمصرفافراد کل تعداد  مخرج :

 .ننددریافت کدارند آن را با متادون  دارندهنگهدرصد افرادی که نیاز به درمان  ۸0حداقل  رودیمانتظار مورد انتظار: 

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 عدم امکان مراجعه روزانه به مرکز 

 با متادون دارندهنگههزینه باالی درمان 

 

 

 

  



 

 و ارجاع به مراکز تخصصی ( یشناختروانمشاوره  – ۷-1بهداشت روان ) -۷برنامه شماره 

 باید به چه کسانی ارائه شود؟ این خدمت

 (رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 مت روان گروه هدف بهبود وضعیت سال :ف اصلیهد 

 کاهش رفتارهای پرخطر منظوربه  یشناختروانارتقا وضعیت سالمت روان در جهت کاهش مشکالت  هدف جانبی:

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

کالم  و در یک فرد ن مجدد بهو دادن اطمینا، تقویت اعتماد به نفس تکنیکی است که با آگاهی دادن، متقاعد ساختن، تشویق به اظهار عقیده  ،مشاوره فرد

پیدا کند.  هاآنمقابله با  برای ییهاروشتر ببیند و بینانهکند تا خود و مشکالتش را واقعکمک می ،فرد در حیطه انتخاب درست و آگاهانه یتوانمندساز

جربیات و درمانی که به تکه مشاوره با روان الزم به ذکر است .است کنندهمراجعهعام به معنی پیشنهاد کردن، راهنمایی و حمایت از  طوربهمشاوره معموالً و 

 یست. نپردازد، برابر می گذشته فردزندگی صدمات 

کننده مراجعهکالت گردد. رویکرد مشاوره به سمت مشبا فرد برگزار می دهیدآموزشیند علمی است که توسط یک شخص آمشاوره یک فر مشاوره فردی:

 کند. برای انتخاب کردن و تصمیم گرفتن کمک می شانییتواناو به افراد در درک و افزایش  است
تش اند با مشکالر آن فرد بتوند. نقش مشاور در این موقعیت این است که محیطی را که دکرا تسهیل می آمدهشیپهای دستیابی به حل مسئله راه مشاوره

ه با این یرند که چگونتوانند تصمیم بگاستگاه این مشکالت به صورتی است که افراد فقط خودشان میوکنار بیاید را فراهم نماید. خ هاآنبرخورد کند و با 

 مشکل کنار بیایند. 

زیر  و باید موارددکننده و هم مشاور هر شود. در این ارتباطات هم مراجعهشمرده میدهد تصدیق گردیده و محترم ارائه می فرد  در مشاوره هر چیزی که هر 

 را رعایت کنند:

 ق با یکدیگر داشتن یک ارتباط موف خواست و اراده محکم برای

۸به شراکت گذاشتن تجربیات با همدیگر   

  یپوشپردهبدون صحبت کردن  نیچنهمو همدیگر  یهاصحبتگوش کردن فعاالنه به 

 یکدیگر  و عقاید و گفتارهای و اهداف زندگی هاارزشاحترام  گذاردن به 

 ایده آل مشاوره حداقل سه مشخصه زیر را باید داشته باشد: صورتبه

 اعم از  شیهاجنبهی با تمام کنندهمراجعهبدین معنی که ) شود نه فقط نمای شناخت فردیند مشاوره دخیل میآفرد در فر تمامیت

 .(شودخانوادگی و اجتماعی نگریسته می یهانهیزم، احساسات و رفتارها با در نظر گرفتن هاارزشتفکرات، 

 کنند. یرند و ارتقاء پیدا میگمهم یکدیگر یاد می یهادانستهمشاور از تجربیات و  و  کنندهمراجعهاست که در آن  دوجانبهیندی آفر 

 شود. یند در طول زمان با تغییرات رفتاری مشخص میآتکامل و رشد فر 

 کند. یمکمک رد کننده و مشاور جریان دارد و این برقراری ارتباط به رشد و تغییر فیند مشاوره در ابتدا حول محور ارتباط بین مراجعهآفر

کننده را در راه مراجعه ید تمامی مسیراین به معنی آن است که مشاور با .نگه داردکننده را در مسیر یک اصل کلی مشاور باید تالش کند تا مراجعه عنوانبه

 رسیدن به اهدافش در محورهای مختلف دیگر نیز نظیر مشاوره گروهی در نظر داشته و کنترل نماید. 

 . استودش در خصوص چگونگی حل مسائل خکننده نیز دارد که آموزش به مراجعه یتریکلاهداف جزئی، هر جلسه مشاوره هدف  از نظرصرف

)در این جا منظور از تکانه تمایل ها ، مقاومت در مقابل تکانه،  به دقت فکر کردنهاتیاولوباید در خصوص چگونگی انتخاب  هاآنکه  است این به معنی آن

                                                           
8 Self Disclosure 



 و ارجاع به مراکز تخصصی ( یشناختروانمشاوره  – ۷-1بهداشت روان ) -۷برنامه شماره 

خود با دیگران،  یهاارزشتعامل و تبادل احساسات و  یهاوهیشتر از موقعیت خود، ، درک  واقعی(استقبلی  یزیربرنامهناگهانی به انجام عملی بدون 

زیادی باشند، مطالب که علیرغم سختی ضروری می ییهانقشکمک دیگران و همچنین کمک کردن به دیگران و ایفاء کردن  ،چگونگی قبول راهنمایی

 .رندیفرابگ

اک د را به اشترکند تا احساسات خوکمک می مشاوره ویژه زنانمراکز  کنندگانمراجعهمشاوره گروهی یکی دیگر از راهبردهایی است که به مشاوره گروهی: 

ز اصل اوهی استفاده اوره گرگذاشته و با استفاده از تجربیات هم دیگر در رفع این مشکالت و بر طرف کردن احساسات ناخوشایند تالش کنند. زیر بنای مش

 عی باادگیری اجتمای.  استت، یند بهبودی مورد نیاز اسآکه در فریادگیری اجتماعی بهترین راهکار برای سازگاری رفتاری و روانی یادگیری اجتماعی است. 

 شود. عملی حاصل می یهاییهنمارا، تشویق و از رفتارهای مشابه در گروهکننده افراد شرکت پشیمانیمشاهده ، در موارد مشابه مثال از دیگران ارائه
 هاآنبین  همدلی اهات دارند، احساس دوستی ومختلف از شرمساری تا افتخار و مب یهانهیزمدر  کنندگان مراکزمراجعهبه علت احساس تساوی و برابری که 

شود. یت مید و تقویند یادگیری به صورت محسوس در این جریان مثبت تشدیآشود و فره میرفتتر پذیشود، حمایت و راهنمایی دیگران راحتایجاد می

نین با آن بلکه همچ به گروه نه تنها با پیروی کردن از هاآن. ذارندگشوند، احترام میآن و در آن شناخته میجایی که با  عنوانبه ،به گروه هاآن جیتدربه

 مقرراتخصوص  ینات بیشتر دریک جامعه کوچک به محلی برای کسب تجارت بیشتر و تمر عنوانبه نیز گذارند. گروهنهادینه کردن آن در خود احترام می

 د. شد وجود نداریری و رگردد. روح کلی حاکم بر گروه این است که هیچ اجباری و فشاری در یادگپذیری اجتماعی تبدیل میفردی و پاسخگویی و مسئولیت

گار شده نیازهای برنامه سازبا  یخوببهوند که باشند و زمانی باید در گروه پذیرفته ش، آماده شرکت در گروه نمیزمانکیدر  در برنامه، کنندگانشرکتتمامی 

 کند. را محدود می هاآنهای کنندگانی که حائز شرایط نباشند فقط پایداری و قوام گروه را به خطر انداخته و تواناییپذیرش مراجعه .باشند

 مشاوره باشد باید فرد ارجاع داده شود. یتریتخصصباید توجه داشت در هر مرکز هر زمانی نیاز به خدمات 

 به مراکز زیر ارجاع دهید: تیاولوبه ترتیب  توانیم یشناختروانمشاوره و  یتریتخصصجهت ارجاع 

 که روانشناس حضور دارد )برای مراکز تیپ دو(.مرکز مشاوره ویژه زنان تیپ یک  -1

 حضور دارد. پزشکروانروانشناس )برای مراکز تیپ دو( و یا رفتاری که  یهایماریبمرکز مشاوره  -2

 .مراکز جامع سالمت شهری یا روستایی در سطح شهر )به انتخاب فرد( یکی از -3

 )بخش خصوصی(. یپزشکروانمتخصص  -۴

 جهت انجام ارجاع مراحل زیر را انجام دهید

 برای فرد فرم ارجاع را صادر کنید.                        

ر ب، انتخاب را جود دارددر محل ارائه خدمت شما بیش از یک مرکز و کهیدرصورتآدرس و شماره تلفن محل ارجاع را به فرد ارائه دهید )

 بگذارید(. کنندهمراجعهفرد عهده 

 در پرونده بیمار ثبت کنید.  تاریخ ارجاع را در دفتر ثبت ارجاعات و

 حداقل هفته بعد نتیجه ارجاع را پیگیری کنید.

 ری فعال کنید پیگی دیادادهافرادی را که در طی ماه ارجاع  هرماه آخردر 

 ،  تاریخ را پیگیری و در پرونده بیمار ثبت کنید.نتیجه ارجاع

و متخصصین   هاناسروانشامی ی الزم را انجام دهید. از طرفی بهتر است لیست تمهایهماهنگالزم به توضیح است با فوکال پوینت خود قبل از ارجاع باید 

 صین را داشتهاب دیگر متخصمنطقه تحت پوشش خود را داشته باشید و اگر فرد تمایل به مراجعه به فوکال پوینت مرکز را نداشت حق انتخ یپزشکروان

 .باشد

 باشد. کنندهکمک تواندیمراهنمای اصول مشاوره در پیوست پروتکل در چگونگی ارائه این خدمت  محتوای آموزشی:

 خدمات این برنامه چیست ؟ارتباط این خدمت با سایر 



 و ارجاع به مراکز تخصصی ( یشناختروانمشاوره  – ۷-1بهداشت روان ) -۷برنامه شماره 

 ت نماید.وجود ندارد و هر زمانی که فرد نیاز به دریافت خدمت دارد باید دریاف یتأخرتقدم و  گونهچیهبرای دریافت این خدمت 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است ؟

 .گردد ثبت بعدی نیاز دمور تخصصی جلسات و یشناختروان جلسات تعدادبرای هر فرد   و شود ثبتویژه این خدمت  ستیلچک در فرد اطالعات باید

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

مت گیرنده نی که فرد خدهر زما ارائه دهد. عالوه بر این وره روانشناسی دارد باید خدمت رادر هر زمانی که مشاور مرکز احساس کرد فرد نیاز به خدمت مشا

 دریافت خدمت مشاوره داشته باشد نیز باید خدمت را دریافت نماید. درخواست

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

هده کار را به ع مسئولیت انجام دهیددورهو در مراکز تیپ دو که روانشناس حضور ندارد مددکار  یا مشاور در مراکز تیپ یک این خدمت توسط روانشناس

 .خواهد داشت

 ؟شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

  ثبت گردد. )تخصصی مشاوره( ۸شماره ( و فرم خدمات روزانه)فرم  2شماره  فرم ماریبثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده  نظام ثبت :

 رش دهی هر سه ماه انجام خواهد شد )شیت گزارش کلی(.بر اساس فرم اکسل پیوست گزا نظام گزارش دهی :

 ()پایش ؟  میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 :دهید پاسخ خود  از پرسش 9 این به بتوانید باید خدمت ارائه حین در  شما 

 هستم؟ چه دنبال به خدمت این اجرای از دانمیم قاً یدق آیا .1

 ؟ امکرده ثبت را اندکرده دریافت خدمت که  مراجعینی  تمام مشخصاتآیا  .2

 ؟اندکرده دریافت را خدمت آن اندداشتهکه نیاز به خدمت مشاوره  مراجعین همه آیا .3

 .به این خدمت داشت( ازیفرد ن) هر زمانی که  ؟ امداده انجام موقعبه را کار این آیا .۴

 ؟ امگرفتهدر نظر  وقت کافی را برای فرد  آیا .۵

 ؟اندبرداشته دست خود پرخطر رفتار از خدمت  نیبعدازا افراد آیا .۶

 ؟ امکرده ثبت را است رسیده نظرم به که را موانعی ؟آیا شمیاندیم کار موانع به آیا .7

 ؟ امکرده ثبت را پیشنهاد این یاآ ؟ دارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا .۸

 ؟امکرده تکمیل یدرستبه را آمار فرم و دفتر آیا.          9

 )ارزشیابی( ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  یهاشاخص

 اندقرارگرفتهفراوانی نسبی افراد تحت پوشش که تحت مشاوره روانشناسی  

  اندقرارگرفتهتعداد افراد تحت پوشش که حداقل در یک جلسه تحت مشاوره روانشناسی  صورت:

 .هستند موردنظردر طی بازه زمانی افراد تحت پوشش  کل تعداد مخرج :

 یین گردد.ر هر جلسه تعدر سال مورد مشاوره قرار گیرد و نیاز به جلسات مشاوره بعدی د بارکیمورد انتظار است هر فردی حداقل  مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 عدم وقت کافی مراجعین برای حضور در مرکز 

 کنندگانمراجعهکل برای تعداد پرسنل عدم وقت کافی 

 اعتماد مراجعین به کیفیت خدمات در مرکز عدم 



 

 

 (در شرایط خطر  یخود مراقبتمشاوره آموزش و  -۷-2بهداشت روان ) -۷برنامه شماره 
 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 ( رشیموردپذشامل تمامی کدهای تمامی افراد گروه هدف )

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی

   توانمندی خودمراقبتی زنان گروه هدف در شرایط خطر  بهبود

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

شرایط ز که یکی ا استی در زمان و حفظ امنیت شدهنیتضمدسترسی محترمانه به خدمات حمایتی، رازداری ، همه مراجعینحقوق و نیازهای  نیتریاساس

 . اندکردهخطر را تجربه 

خواهند شد.  با آن مواجه یویآاچخطراتی باشد که زنان در معرض خطر  نیترمهمیکی از  تواندیم آزار جنسیو یا همچنین  یا تجاوز جنسیتجاوز به عنف 

 وورت دوستانه صباید به  ردر چنین شرایطی مشاوانجام گردد. من، که بتواند به راحتی صحبت کند در محیطی ادر چنین شرایطی الزم است مشاوره با فرد 

 از ترس تمام ناشی یکارپنهان. خیلی مهم است که اجازه دهیم فرد بدون صحبت نمایدصحبت صمیمانه با فرد در خصوص اتفاقاتی که او تجربه کرده است 

رار ق موردتوجهیر زعی شود موارد ساوره باید در طول مدت مش. استشدن  دادهگوشوقایع را تعریف نماید. زیرا بیشترین نیاز فرد در چنین شرایطی نیاز به 

 گیرد.

، بنابراین باید کشندیمخجالت  اندشتهداتجربه را و از اینکه این  مانندیمهستند اغلب تنها چنین شرایطی که قربانی  ییهاخانمبه او بگویید که تنها نیست، 

کمک به او  ای رازداری وعتماد فرد را برباید سعی شود ا  رونیازا کمک دریافت نماید. مطمئناز افراد  توانندیمو  دنتنها نیستکه  این اطمینان را پیدا کنند

 .شودجلب 

  .ن صحبت کندئفرد باید یاد بگیرد که ترس خود را جدی بگیرد و در خصوص موضوع با فردی مطم

کافی  یهاشآموز و توانایی نه گفتن منفی یهاجانیه، مدیریت خشم، یریگمیتصممندی، ت جرأابراز وجود،  یهامهارتدر زمینه  باید حین مشاوره فرد در

 .دریافت کرده باشدرا 

 باشد. کنندهکمکدر این زمینه  تواندیم در شرایط خطر خود مراقبتی راهنمای مشاوره محتوی آموزشی:

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

کرد. بعد از نت را دریافت د این خدمفر قبالً و راهکارهای مقابله با آن را گذرانده باشد. اگر  خود مراقبتی در شرایط خطرآموزش  حتماً فرد باید  خدمات قبلی:

  الزم را دریافت نماید. یهاآموزشبهتر شدن شرایط روحی او باید در این زمینه  محضبهالزم و  یهامشاورهدریافت 

 سه بعدی داشت باید مراقب بود که به موقع آن را دریافت نماید.اگر فرد نیاز به جل خدمات بعدی:

فت باید دریا اشدداشته بافت خدمت وجود ندارد و هر زمانی که فرد نیاز به دری یتأخرتقدم و  گونهچیهبرای دریافت این خدمت که  توجه نمودالبته باید 

 نماید.

 ؟مات وابسته به این خدمت شده است چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خد

و در انتهای  گردد ثبت عدیب ازیموردن تخصصی جلسات تاریخ و یشناختروان جلسات تعداد و شود ثبت ویژه این خدمت  ستیلچک در فرد اطالعات باید

 پیگیری شود. هرماه

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

از طرفی الزم است همه  اینکه فردی در مرکز حضور پیدا کرد و نیاز به کمک در این خصوص داشت باید این خدمت را دریافت نماید. محضبه



 (در شرایط خطر  یخود مراقبتمشاوره آموزش و  -۷-2بهداشت روان ) -۷برنامه شماره 
الزم به توضیح است به مراجعین روزانه مرکز باید این توضیح داده شود که این مرکز  الزم در این زمینه را دریافت نمایند. یهاآموزش کنندگانمراجعه

 .باشد اندکردهشرایط خطر را تجربه افرادی که  هبرای کمک ب نانیاطمقابلامن و  یهامکانیکی از  تواندیم

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 ارائه گردد. اندگذراندهبهتر است این خدمت توسط روانشناس یا مامای مرکز که دوره الزم در این حیطه را 

 ؟ شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

  بت گردد. ث)تخصصی مشاوره(  ۸اره )فرم خدمات روزانه( و فرم شم 2فرم شماره  ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار :نظام ثبت

 بر اساس فرم اکسل پیوست گزارش دهی هر سه ماه انجام خواهد شد )شیت گزارش کلی(. نظام گزارش دهی:

 )پایش( ؟  میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 :دهید پاسخ خود  از پرسش 9 این به بتوانید باید خدمت ارائه حین در  شما 

 هستم؟ چه دنبال به خدمت این اجرای از دانمیم قاً یدق آیا .1

 ؟امکرده ثبت را اندکرده دریافت خدمتاین  که مراجعینی تمام مشخصات .2

 ؟ اندکرده دریافت را خدمت آن اندداشتهمراجعین که نیاز به خدمت مشاوره  همه آیا .3

 به این خدمت داشت( ازیفرد ن؟ )هر زمانی که  امداده انجام موقع به را کار این آیا .۴

 ؟ امگرفتهدر نظر  وقت کافی را برای فرد آیا .۵

 آوردند؟ به دستآرامش خود را  ارائه این خدمت از بعد افراد آیا .۶

 ؟ امکرده ثبت را است رسیده نظرم به که را موانعی آیا ؟ شمیاندیم کار موانع به آیا .7

 ؟ امکرده ثبت را پیشنهاد این آیا ؟ دارم طرح بهتر اجرای برای پیشنهادی آیا .۸

 ؟امکرده تکمیل یدرستبه را آمار فرم و دفتر .          آیا9

 )ارزشیابی( ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی  یهاشاخص 

 .اندکردهی در شرایط خطر را دریافت خود مراقبتفراوانی نسبی افرادی که آموزش  -1

 ردند. کی در شرایط خطر را دریافت خود مراقبتحداقل یک جلسه آموزشی  موردنظرتعداد افراد تحت پوشش که در طی بازه زمانی  صورت:

 .اندداشته مرکز قرار تحت پوشش موردنظرکه در طی بازه زمانی  کنندهمراجعهتعداد افراد  مخرج :

ط خطر شرکت کرده در شرای یخود مراقبتدر یک جلسه آموزشی حداقل  تحت پوشش مرکز هستنددرصد افرادی که  100انتظار براین است  مورد انتظار:

 باشند.

 .اندقرارگرفته در شرایط خطر یخود مراقبتتحت مشاوره ی که فراوانی نسبی افراد -2

  .را دریافت کردنددر شرایط خطر  یمراقبتخود تعداد افراد تحت پوشش که حداقل یک جلسه مشاوره  صورت:

 .اندداشتهدر شرایط  یخود مراقبتنیاز به مشاوره  موردنظرکه طی بازه زمانی  کنندهمراجعهتعداد افراد  مخرج :

 ر گیرند.مشاوره قرا حداقل در یک جلسه مورد اندکردهشرایط خطر را تجربه  که یدرصد افراد 100انتظار براین است  مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 



 (در شرایط خطر  یخود مراقبتمشاوره آموزش و  -۷-2بهداشت روان ) -۷برنامه شماره 
 انگ و استیگمای موجود در جامعه 

 عدم اعتماد مراجعین به مرکز 

  دادهرخترس از بیان اتفاقات 

 شرایط خطرناشی از  یهاتنشاضطراب و 

 شلوغ بودن بیش از حد مرکز 

 

 

 

 پذیرایی( -8-1حمایت  ) -8شماره برنامه 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 (رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیمارائه  این خدمت با چه هدفی

 اصلی هدف

 مشاوره ویژه زنان مراکز در ترفعال حضور جهت در افراد اعتماد و حمایت جلب

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 مرکز در همسان هایگروه از یکی که دگرد اتخاذ ترتیبی شودمی پیشنهاد جدید کنندهمراجعه به احساس این انتقال و دوستانه محیط ایجاد منظوربه

 پذیرش مسئول یا مرکز مدیر به وی معرفی نیچنهم و مرکز مختصر معرفی ،او به آمدخوش ، جدید کنندهمراجعه از پیشواز مسئولیت کهباشد  حضورداشته

 و زده گپ همدیگر با همسان گروه و کنندهمراجعه پذیرش، مسئول دقیقه، ده حداکثر مدت به پذیرش اداری فرآیند آغاز از قبل همچنین. وی باشد عهده بر

 عمومی روابط با برخوردوشخ فردی انتخاب است بدیهی. گیرد شکل پذیرش مسئول و کنندهمراجعه بین مناسب ارتباط تا کنند صرف را مختصری پذیرایی

 . است الزامی پذیرش مسئول سمت در باال

از  توانیم .شود ارائه سرد ذایغ یا و گرم غذای صورت به تواندیم الزم است روزهای مشخصی در هفته پذیرایی موجود باشد کهاولین ورود  پذیراییعالوه بر 

ا یشتی دانشگاه )معاونت بهدا هسازمان مربوطنحوه پذیرایی الزم است در زمینه چگونگی  غذا کمک گرفته شود. یسازآمادهکمک نیروهای همسان در تهیه و 

 شود. یریگمیتصمدر خصوص پذیرایی غذای گرم یا سرد مرکز  هاآن دییتأسازمان بهزیستی( اعالم نظر نماید و با 

 خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟ارتباط این 

 حسببرو  ندارد وجود الزامی البته .باشند کرده دریافت را خود نیاز مورد خدمات تمامی پذیرایی از قبل افراد تا باشد ناهار وعده صورت به پذیرایی است بهتر

 ر مرکز ارائهدی برگزار گردد که پذیرایی بهتر است جلسات آموزشی در روزهای .باشد متغیر آن زمان و، نوع پذیرایی وعده تواندیم مرکز کنندگانمراجعهنوع 

 .گرددیم

 ؟ چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است

ر وزهایی برگزارلسات آموزشی در . بهتر است جاستبا پذیرایی در مرکز ارائه شود. برگزاری جلسات آموزشی  زمانهم تواندیمیکی از بهترین خدماتی که 

 .گرددیمگردد که پذیرایی در مرکز ارائه 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

که در همه  نداردمی وجود ر باشد ولی الزامتغی تواندیم کنندگانمراجعههفته باشد. البته بسته به شرایط دو تا سه روز از بهتر است پذیرایی وعده ناهار و در 

 روزهای هفته پذیرایی ارائه گردد.



 پذیرایی( -8-1حمایت  ) -8شماره برنامه 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

با کمک  تواندیموجود ندارد وعده پذیرایی  وقتمهینیا  وقتتمامو در مراکزی که نیروی خدماتی  استغذا به عهده نیروی خدماتی مرکز  یسازآمادهتهیه و 

 نیروهای همسان آماده گردد.

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 ثبت خواهد شد. حمایت( خدمات کاهش آسیب و)فرم  7)فرم خدمات روزانه( و فرم شماره  2خدمت باید در فرم شماره  نیااطالعات مربوط به  نظام ثبت:

 ()پایش ؟  میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 خود پاسخ دهید: پرسش از 9ت باید بتوانید به این شما  در حین ارائه خدم

 به دنبال چه هستم؟از اجرای این خدمت  دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهخدمت دریافت این که مراجعینی  مشخصات تمامآیا  .2

 ؟ اندکردهآیا همه مراجعین خدمت را دریافت  .3

 ؟ امدادهآیا این کار را به موقع انجام  .4

 ؟ امدادهمان مناسب انجام زپذیرایی را در آیا  .5

 ؟اندکردهتخصصی خود را دریافت  ازیموردنآیا افراد بعد از این خدمت از خدمات  .6

 ؟ امکردهآیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  .۷

 ؟ امکردهآیا این پیشنهاد را ثبت  اجرای بهتر طرح دارم ؟ آیا پیشنهادی برای .8

 ؟امکردهتکمیل  یدرستبهآیا دفتر و فرم آمار را  .9

 )ارزشیابی( ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 ندارد 

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 هزینه باالی پذیرایی 

 .جمع شدن زنانی در مرکز که گروه هدف برنامه نیستند

 

 

 (یآموزحرفهدر زمینه  یتوانمندساز -8-2حمایت ) - 8برنامه شماره 
 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 هستند.تمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای مورد پذیرش( که متقاضی دریافت این خدمت 

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی 

 در جهت کاهش تعداد رفتارهای پرخطر  کنندهمراجعهزنان  یاحرفه ارتقای توانمندی

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 



 (یآموزحرفهدر زمینه  یتوانمندساز -8-2حمایت ) - 8برنامه شماره 
ود. این زنان فراهم ش مشاوره مراکز شود درالتی است که توصیه میآموزی از جمله تسهیهای حرفهتسهیل دوره و های آموزشی و برگزاریارائه برنامه

 عمالً آموزی، زمان بیشتری را در مرکز گذرانده و مختلف حتی سواد یهامهارتآموزی و یادگیری کند تا عالوه بر حرفهتسهیالت به گروه هدف کمک می

ف با سرعت و رخطر گروه هدپشود تا فرآیند اصالح رفتارهای رمان ارتباط داشته باشند. ارتباط با تیم درمان در شرایط مختلف باعث میبیشتر از قبل با تیم د

 موفقیت بیشتری صورت گیرد. 

جموعه ماز خارج از  خاب مدرسینی کهان برگزار نمود. باید در انتاز گروه همس حاًیترجمستقیم در مرکز توسط مدرسینی  طوربهتوان های آموزشی را میدوره

مراکز برای  ستامشکلی پیدا نکند. الزم  نیترکوچککنندگان رازداری و احترام به مراجعه یهاجنبهشوند نهایت دقت صورت گیرد تا وارد مجموعه می

 مایند.مدرس ن یریکارگبهطه اقدام با کارشناس ناظر استانی هماهنگ بوده و با مجوز کتبی از معاونت بهداشتی مربو ،خارج از مجموعه مدرسینی یریکارگبه

ای برگزار گردد. الزم فنی و حرفه یهاکالسکننده در ای و با جمعیت عمومی شرکتتواند در مراکز فنی و حرفهدف میآموزی  برای گروه ههای حرفهبرنامه

کنندگان بدون ، مراجعهشودیممنعقد  یاحرفهکه بین معاونت بهداشتی  دانشگاه و اداره کل آموزش فنی و  یانامهتفاهمی اتخاذ گردد تا بر اساس است ترتیب

آموزشی  رفته در دورهورت گتا با برخورداری از یارانه، بر اساس تفاهم ص شدهدادهارجاع  یاحرفهگونه اطالعات در خصوص وضعیتشان به مراکز فنی و ذکر هر

نمایند و پس از اخذ گواهی ای مراجعه و خود کل هزینه مربوطه را پرداخت مینامه به مراکز فنی و حرفهکنندگان پس از دریافت معرفیشرکت کنند. مراجعه

 گردد.پایان دوره معادل هزینه پرداختی از محل اعتبارات مرکز به آنان پرداخت می

رد پرونده ف ۷ توانست به درآمد برسد الزم است در قسمت توضیحات فرم شماره هاکالسر فردی بعد از شرکت در این الزم به توضیح است اگ

 توضیح داده شود.

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

م به توضیح البته الزند. د انتخاب نمایارائه خواهد شد که خود نیاز به آن را احساس  نموده و بر اساس عالیق خو کنندهمراجعهاین خدمت زمانی برای افراد 

  .استو ترغیب به دریافت این خدمت یک نیاز اساسی و مبرم  هاآموزشاست که 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است ؟

 .ثبت نمایید اندکردهدر لیست خطی اسامی افرادی که این خدمت را دریافت 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

از  آموزشی در یک قسمت یهاکالس یبندزمانبهتر است برنامه  آن خدمت را دریافت نماید.ریافت این خدمت داشته باشد باید هر زمانی که فرد تمایل به د

البته  صورت گیرد. یرساناطالع کنندهمراجعهو قبل از شروع کالس به همه افراد )حداقل برنامه سه ماه آینده( مرکز که در دید عموم باشد نصب گردد 

  .استبسیار مهم  هاکالس یزیربرنامهقبل از  کنندهمراجعهافراد  یازسنجین

 جام دهد ؟چه کسی باید این خدمت را ان

 که مسئول انجام این کار در مرکز است انجام خواهد شد.جهت شرکت در کالس توسط فردی  نامثبت

 ؟ شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

در  ثبت گردد. مایتحآسیب و ثبت خدمات کاهش  7ثبت خدمات روزانه( و فرم شماره ) 2 شماره اطالعات مربوط به این بخش باید در فرم  نظام ثبت :

 لیست خطی مرکز نیز الزم است ثبت انجام شود.دفتر 

 بر اساس فرم اکسل پیوست گزارش دهی هر سه ماه انجام خواهد شد )شیت گزارش کلی(. نظام گزارش دهی :

 )پایش( ؟ میادادهدرست انجام  موردنظر راخدمت بفهمیم مراحل  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید: 10 در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این شما

 به دنبال چه هستم؟از اجرای این خدمت  دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهخدمت دریافت  این مراجعینی که آیا مشخصات تمام .2

 ؟  اندکردهاین خدمت را دریافت  اندداشتهکه تمایل به دریافت این خدمت  یآیا همه مراجعین .3



 (یآموزحرفهدر زمینه  یتوانمندساز -8-2حمایت ) - 8برنامه شماره 
 ؟ امدادهآیا این کار را  به موقع انجام  .۴

 ؟ امدادهدر اختیار مراجع قرار جهت شرکت در کالس را  ازیموردنآیا وسایل  .۵

 کسب درآمد کنند؟ ،از طریق مهارت کسب کرده اندتوانستهآیا افراد  .۶

 ؟اندبرداشتهخدمت از رفتار پر خطر خود دست  آیا افراد بعد از این .7

 ؟ امکردهآیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  .۸

 ؟ امکردها این پیشنهاد را ثبت ادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ آیآیا پیشنه .9

 ؟امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .10

 )ارزشیابی( ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی یهاشاخص

 اندکرده دریافت را یآموزحرفه خدمت که کنندهمراجعه افراد تعداد نسبی فراوانی -1

 .اندکرده دریافت را یآموزحرفه خدمت موردنظر زمانی بازه طی که کنندهمراجعه افراد تعداد :صورت

 موردنظر زمانی بازه طی در کل افراد تحت پوشش مرکز تعداد : مخرج

یاز این خدمت یک ن و ترغیب به دریافت هاآموزش گرددیم دیتأکبرای این خدمت حد مورد انتظاری در نظر گرفته نشده است ولی  مورد انتظار:

 .استاساسی و مبرم 

 کسب درآمد نمایند. اندتوانسته یآموزحرفهبعد از دریافت خدمت  افرادی که تعداد نسبی فراوانی -2

 ایند.کسب درآمد نم با این روش اندتوانسته یآموزحرفه خدمت که بعد از دریافتکننده مراجعه افراد تعداد :صورت

 .اندکرده دریافت را یآموزحرفه خدمت موردنظر زمانی بازه طی کهکننده مراجعه افراد تعداد : مخرج

شده نظر گرفته ن رد انتظاری دربرای این خدمت حد مولذا  ،استدن بازار کار مناسب م آورهشرط کسب درآمد فرا نیترمهم با توجه به اینکه مورد انتظار:

هزیستی( به یا سازمان با کسب اجازه از سازمان مسئول برنامه )معاونت بهداشتی دانشگا کنندیمکه با این مراکز کار  یمؤسساتالزم است است ولی 

  انجام دهند و شرایط بازار کار را تسهیل نمایند.   جادشدهیامشاغل  یاحرفه بازار کاربرای  ییهایزنیرا

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

  یآموزحرفهبه  کنندهمراجعهفرد عالیق عدم 

 شدهدادهموزش آ یهاحرفهدم امکان کسب درآمد با ع

 باالی شروع به کار اولیه  یهانهیهز

 

 

 

 (هاتیحماسایر  -8-3حمایت ) -8برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 ( که متقاضی دریافت این خدمت هستند.رشیموردپذکدهای مامی افراد گروه هدف )شامل تمامی ت

 ؟شودیماین خدمت با چه هدفی  ارائه 

 هدف اصلی 



 (هاتیحماسایر  -8-3حمایت ) -8برنامه شماره 
 مشاوره ویژه زنان مراکز در ترفعال حضور جهت در افراد اعتماد و حمایت جلب 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 .گردند ئهارا مرکز در تسهیالت سایر عنوان به تواندیم ذیل موارد مرکز، در موجود امکانات و کنندگانمراجعه نیاز اساس بر

 ...(ورزش فیلم، نمایش) تفریحی یهابرنامه

 شود، تردوستانه زمرک محیط تا شوندمی باعث اینکه بر عالوه هابرنامه این. شودمی توصیه است که ارائه آن در مرکز ییهاتیفعالیکی از  تفریحی یهابرنامه

 طوربه. دشون لحاظ نیز آموزشی ابزار عنوان به و نبوده تفریحی صرفاً  هابرنامه تا کرد اتخاذ ترتیبی توانیم. گرددمی نیز کنندگانمراجعه بیشتر جذب باعث

 آن آموزشی نکات و گردیده بحث آن وضوعم و فیلم درباره ساعت کی تا نیم مدت به نمایش از پس و بوده دارهدف شدهداده نمایش یهافیلم انتخاب مثال

 .شود مرور مرکز پرسنل گریتسهیل با و استخراج کنندگانمراجعه خود توسط

   کنندگانمراجعه فرزندان برای تفریحی/آموزشی خدمات

 مندبهره نیز خود فرزندان نگهداری برای اجتماعی یهاتیحما از که هستند مادرانی مشاوره ویژه زنان مراکز کنندگانمراجعه از بسیاری که داشت نظر در باید

 هاییخانه در اینکه یا و نمایندمی جنسی روابط  یا و مواد مصرف به اقدام خود کودکان حضور در حتی زنان این از گروهی است شدهدهید چنانچه و نبوده

 . گیرندمی قرار جنسی سوءاستفاده حتی مختلف یهاسوءاستفاده مورد هاآن  کودکان که کنندیم آمدوشد

 ایمن و امن محیطی ایجاد برای ار خود تالش تمام مراکز تا شودمی توصیه هاآن از سوءاستفاده از جلوگیری و کودکان سالمت حفظ برای و منظور همین به

 تیبهزیس سازمان هماهنگی با توانمی زنان مشاوره  مراکز در محدود صورت به کودکان بازی اتاق نظیر خدماتی ارائه بر عالوه. آورند فراهم کودکان این برای

 هریهش در تخفیف با مناسب مهدکودک به کنندگانمراجعه کودکانِ داری،راز اصول رعایت با و بهزیستی سازمان از نامهیمعرف ارائه با تا نمود اتخاذ ترتیبی

 .شوند معرفی

 مددکاری خدمات

 مددکاری تحصیالت با ردیف توسط لزوماً  نبایستی مراکز در مددکاری خدمات ارائه .است مرکز مهم خدمات از زنان مشاوره ویژه مراکز در مددکاری خدمات

 شرط به هاخیریه از داوطلب افراد یا و مرکز مامای یا روانشناس مثل مرکز در کردهلیتحص پرسنل دیگر توسط امکانات نبود صورت در تواندیم و شود ارائه

 :شودمی تعریف زیر شرح به مرکز در مددکاری خدمات. شود ارائه نیز سازمان مربوطه از هیدییتأ اخذ

  مردم یهاازمانس و خیریه مؤسسات و بهزیستی سازمان ،(ره) امام حضرت امداد کمیته نظیر حمایتی یهاسازمان دیگر با مناسب ارتباط ایجاد

 مرکز کنندگانعهمراج به خدمات ارائه تسهیل جهت حمایتی یهاسازمان و دانشگاه بهداشتی معاونت بین نامهتفاهم امضای برای هماهنگی

 یدرمان مراکز دیگر در مرکز با مرتبط هایبیماری حیطه در فرزندانشان یا و کنندگانمراجعه درمانی امور پیگیری

 مجدد ارتباط برقراری در تالش و مرکز با  کنندهمراجعه رابطه قطع و مراجعه عدم دالیل پیگیری

 زنان اختصاصی شلترهای به شرایط واجد کنندگانمراجعه ارجاع

 حقوقی موارد

 آزار و خشونت مورد از که دارند مختلفی قوقیح مشکالت کنندگانمراجعه بیشتر باًیتقر که دهدیم نشانمشاوره ویژه زنان  مراکز کنندگانمراجعه به نگاهی

 .شودمی شامل را قضایی مراجع به ارجاع و پلیس توسط دستگیری نیچنهمو   یبردارکاله و اخاذی تا گرفتن قرار

 نظیر پردازندمی زنان به خدمات ارائه هب بیشتری اختیارات با که خاص مراکز با ارتباط ایجاد با تا کند اتخاذ ترتیبی تواندمی مرکز مددکار مواردی چنین در

 .گردد تسهیل مراکز این به کنندگانمراجعه ارجاع مرتبط، نهادمردم یهاسازمان یا و بهزیستی سازمان به وابسته اجتماعی یهابحران در مداخله مرکز

 ریزلباس و زنان اختصاصی بهداشتی لوازم توزیع

 صورت در است الزم. است شده مواجه استقبال با کنندگانمراجعه طرف از که است خدمتی زیر هایلباس و بهداشتی نوار نظیر زنان بهداشتی لوازم ارائه

که دارای  برای زنانیتوزیع این لوازم  .گیرد قرار کنندگانمراجعه اختیار در و بوده موجود مرکز در کافی اندازه به فوق موارد تا نماید اتخاذ ترتیبی مرکز امکان،



 (هاتیحماسایر  -8-3حمایت ) -8برنامه شماره 
آموزشی شرکت  یهاکالسجهت رعایت بهداشت فردی و یا به عنوان ابزاری جهت تشویق برای زنانی که به صورت منظم در  باشندیمآمیزشی  یهایماریبعفونت شدید 

 . استفاده خواهد شد اندداشتهارتقا رفتاری در جهت کاهش رفتار پرخطر  نیچنهمو  کنندیمرا رعایت  هاهیتوصو  کنندیم

 حمام از استفاده

 میزان از آن کنندگانمراجعه که مناطقی در خصوصبه شود،می توصیه ولی نیست الزامی زنان مشاوره ویژه مراکز در کنندهمراجعه به استحمام امکان ارائه

 که انواعی از فقط) تیغ و صابون شامپو،. شود فراهم امکان این االمکانیحت هستند، بهرهیب خود شخصی زندگی در بهداشتی و رفاهی تسهیالت و درآمد

 .شودمی داده زمرک طرف از کنندهمراجعه به نفرهکی هایبندیبسته در( ندارد را خود به رساندنآسیب امکان

 آموزشی تسهیالت از استفاده

 در ذکرشده موارد از غیر آموزشی اتجلس این است توضیح به الزم. شوند اجرا مرتب و بوده مشخص مرکز جاری هایبرنامه تقویم در باید آموزشی هایبرنامه

 .است مدنظر بخش این در افراد نیاز مورد مختلف یهاطهیح در یتوانمندساز یهاآموزش بیشتر. است 1 خدمت

باشند و نوه هدف مرکز ه از گرزنانی مورد پذیرش قرار نگیرند ک ،در ارائه خدمات حمایتی باید مراقب بود که به دلیل خدمات حمایتی در مرکز توضیح مهم:

 .کنندیمتنها جهت دریافت خدمات حمایتی به مرکز مراجعه 

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

د بای اما ارائه شود. تواندیمو هر زمانی که در مرکز احساس نیاز بود  دیآیمبه حساب جهت جلب همکاری افراد مرکز فرعی این خدمت نیز به عنوان خدمات 

 تنها باید در راستای رسیدن به اهداف مرکز باید انجام گیرد. هاتیفعال گونهنیاتوجه شود که انجام 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است؟

ر دریافت واهد شد که ددی ارائه خ. بنابراین باید توجه کرد که این خدمات برای افراشودیمکه نیاز دارند ارائه ه به اینکه این خدمت برای افرادی با توج

 .کنندینمو تنها از خدمات حمایتی استفاده  دهندیمکز همکاری الزم را انجام خدمات دیگر مر

 شود ؟این خدمت باید در چه زمانی ارائه 

 .یدآن خدمت را دریافت نمابهتر است  استنیاز دارد و برای مرکز مقدور  حمایتی از خدمات هرکدامهر زمانی که فرد متقاضی به 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 مرکز انجام شود. مددکاردر مراکز تیپ دو بهتر است این خدمت توسط  .باشد حمایتی بهتر است در مرکز، فردی مسئول خدمات

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 مایت ثبت گردد.ثبت خدمات کاهش آسیب و ح 7ثبت خدمات روزانه( و فرم شماره ) 2اطالعات مربوط به این بخش باید در فرم شماره  نظام ثبت:

 بر اساس فرم اکسل پیوست گزارش دهی هر سه ماه انجام خواهد شد )شیت گزارش کلی(. نظام گزارش دهی : 

 )پایش( ؟  میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهید: 9شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این 

 به دنبال چه هستم؟از اجرای این خدمت  دانمیم قاًیدقآیا من  .1

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهخدمت دریافت این که آیا مشخصات تمام مراجعینی  .2

 ؟اندکردهآیا همه مراجعین خدمت را دریافت  .3

 ؟ امدادهآیا این کار را  به موقع انجام  .4

 است ؟ قرارگرفتهآیا وسایل مورد نیاز در اختیار مراجع  .5

 ؟اندکردهرا کم خود  پرخطراین خدمت از رفتار آیا افراد بعد از  .6

 ؟ امکرده؟ آیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  شمیاندیمآیا به موانع کار  .۷

 ؟ امکردهیا این پیشنهاد را ثبت هادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ آآیا پیشن .8



 (هاتیحماسایر  -8-3حمایت ) -8برنامه شماره 
 ؟امهکردآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .9

 )ارزشیابی( ؟ میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 است. نشدهفیتعر ارزشیابی شاخصبرای این خدمت 

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 عدم توانمندی مالی مرکز برای ارائه خدمات حمایتی 

 .مرکز که از گروه هدف مرکز نیستندوجود زنانی در 

 

 

  



 

 بیماریابی فعال سل و ارجاع موارد مشکوک( -9-1همراه ) یهاعفونتسایر  -9برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 (رشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیمارائه  این خدمت با چه هدفی

 هدف اصلی   

 در بین گروه هدفبیماری سل کاهش بار ناشی از 

 اف جانبیهدا

 تشخیص سریع موارد جدید سل در بین گروه هدف

 .باشندیمکه در معرض خطر انتقال سل  افراد نزدیکان به کاهش انتقال سل از گروه هدف

 ودرسزمقاوم سل با درمان  یهاگونهجلوگیری از پیدایش 

 ؟شودیماین خدمت چگونه  ارائه 

 را بپرسید و عالئم زیر تکتکاز او . کنید سؤالکه در حال حاضر تحت درمان سل نیستند، در هر بار مراجعه وجود عالئم زیر را : از مراجعین قدم اول

 فهمیده است: یدرستبهمطمئن شوید منظور شما را از هر عالمت 

 هتعریق شبان  -کاهش وزن  -تب   -  وجود خلط  -سرفه بیش از دو هفته  

 هستند کمک بگیرید. زبانهماز سایر افراد که با او  ا گویش یا لهجه  او آشنا نیستیداگر ب

 :اگر حداقل یک پاسخ مثبت وجود داشت

 و باید اقدامات زیر برای او انجام شود : شودیممحسوب  "مشکوک به سل فعال "به عنوان مورد  

 

 

 

 
دامات برای شما اق شودیمقطعی شما به سل نیست، اما چون این عالمت در سل هم دیده وجود این عالمت به مفهوم ابتالی برای فرد توضیح دهید 

 بیشتری انجام خواهیم داد.  تشخیصی

 . مطالعه کنید سل به مشکوک موارد ارزیابی فرآیند در را ارزیابی روند ادامه

 منفی بود: هاپاسخ اگر همه

زدیکانش ناز  مانی  یکیزاگر در  هر  سپس به او توصیه کنیدرا پیدا کرد به مرکز مراجعه کند.  هاعالمتاز این  هرکدامبه او توصیه کنید اگر در  هر زمانی 

 هید.ارزیابی قرار د نهفته فرد را مورد سل غربالگری مرکز در میان بگذارد و مطابق دستورالعمل مشاور یا و پزشک با مبتال به سل شد موضوع را

 مراقبت سل ارجاع شود.  را داشت باید به مرکز جامع سالمتسل فرد یکی از عالئم در مواردی که 

 ارجاع دهید مرکز جامع سالمت  نیترکینزدفرد را به 

 برای فرد فرم ارجاع را صادر کنید.

بر  د، انتخاب راجود داروآدرس و شماره تلفن محل ارجاع را به فرد ارائه دهید )در صورتی که در محل ارائه خدمت شما بیش از یک مرکز 

 عهده بیمار بگذارید(.

 ثبت کنید.  و لیست خطی ونده بیماردر پر راپیگیری مراقبت نتایج  نیچنهمو تاریخ ارجاع 

ستمال دراکت و تبه او آموزش داده و  را  اقدامی  ابتدا رعایت جوانب بهداشتی سرفهقبل از هر 

 .تحویل دهیدبه وی کاغذی 



 بیماریابی فعال سل و ارجاع موارد مشکوک( -9-1همراه ) یهاعفونتسایر  -9برنامه شماره 

 حداقل یک هفته بعد نتیجه ارجاع را پیگیری کنید.

 پیگیری فعال کنید  دیادادههر ماه افرادی را که در طی ماه ارجاع  آخردر 

  تکرار کنید و او را به مراجعه ترغیب کنید. مجدداًرا  هاآموزشاگر هنوز مراجعه نکرده است 

  رائه دهداکرده است از او بخواهید برگه مراجعه به مرکز ) قسمت دوم فرم ارجاع( را به شما اگر اعالم کرد مراجعه. 

 طمینان حاصل از مراجعه فرد و یا دریافت نکرده است، با مرکز ارجاع شده تماس حاصل کنید و ا کردهگمبرگه مذکور را  کهیدرصورت

 کنید.

 در پرونده بیمار ثبت کنید. رانتیجه ارجاع،  تاریخ را پیگیری 

 باشد. کنندهکمکدر ارائه این خدمت و آموزش  تواندیمدستورالعمل کشوری بیماریابی سل  محتوای آموزشی :

 . ستین کار دستور در مرکز در بیمار از یریگنمونه و خلط قوطی توزیع مرحله این در: ضروری توضیح

 چیست ؟ ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه

 : برای موارد مشکوک به سل پیگیری و دریافت نتیجه  خدمات  بعدی

 در مراجعه بعدی  : غربالگری عالمتی مجددبرای موارد منفی 

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است؟

مورد پرسش  بارکی حداقل ماههر اطمینان حاصل کند تا تمامی بیماران در  ویژه این خدمت کمک لیست خطی یا مدیر مرکز موظف است مسئول و

 .اندقرارگرفته

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

جعه به مرکز مرا بارکیر ماه بیش از ثبت شود. اما اگر فردی دفرد مربوطه تکمیل گردد و در پرونده  ستیلچکباید  بارکیهر ماه حداقل برای هر مراجع در 

 تکمیل گردد. ستیلچککرد در هر بار مراجعه باید این 

جام و غربالگری ان در هر بار مراجعه متادون(، دیگر نیاز نیست کنندگانافتیدر)مانند  کنندیمبرای افرادی که روزهای زیادی در ماه به مرکز مراجعه  

 .)حداکثر چهار بار در ماه( است یکاف بارکی یاهفتهکمیل شود. بلکه ت ستیلچک

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 .ردیگیم، بقیه خدمت بر اساس الگوریتم اجرایی توسط فرد ذیصالح صورت دهندیمآسیب ارزیابی اولیه را انجام  کاهش خدمات مسئول

 ؟ شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 

 .( ثبت گرددتوأم یهایماریباختصاصی )  9شماره فرم   خدمت روزانه( و)فرم  2فرم شماره  ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار نظام ثبت :

 )شیت گزارش کلی(. و هر سه ماه ارسال خواهد شد استبر اساس فرم اکسل پیوست  نظام گزارش دهی : 

 )پایش( ؟  میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 



 بیماریابی فعال سل و ارجاع موارد مشکوک( -9-1همراه ) یهاعفونتسایر  -9برنامه شماره 

 پرسش پاسخ دهید  9شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این 

 از اجرای این خدمت  به دنبال چه هستم؟ دانمیم قاً یدقآیا  .1

 ؟ امکردهرا ثبت  اندکردهمراجعینی که خدمت دریافت  مشخصات تمامآیا  .2

 ؟ اندکردهآیا همه مراجعین خدمت را دریافت  .3

 ؟ امدادهآیا این کار را به موقع انجام  .4

 ؟ امدادهمواردی که دارای حداقل یک عالمت بودند رو ارجاع آیا  .5

 ؟امدادهمورد پیگیری فعال قرار  اندشدهآیا افرادی که برای این خدمت ارجاع  .6

 ؟ امکردهآیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  .۷

 ؟ امکردهآیا این پیشنهاد را ثبت  آیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ .8

 امکردهتکمیل  یدرستبهآمار را  آیا دفتر و فرم .9

 )ارزشیابی( ؟  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی یهاشاخص

 اندقرارگرفتهغربالگری از نظر سل مورد  کنندگانمراجعهفراوانی نسبی 

  است شدهانجام هاآنغربالگری سل برای  موردنظرکه طی بازه زمانی  کنندهمراجعهتعداد افراد  صورت:

  موردنظر طی بازه زمانی مرکز در  کل افراد تحت پوششتعداد  مخرج :

 غربالگری سل شوند. بارکیدرصد افراد تحت پوشش حداقل ماهی  100انتظار براین است که  مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 در خصوص عالئم عفونت سلعدم آگاهی افراد 

 عدم توجه افراد به عالئم موجود 

 .دارندارجاع  نیاز به  زمانی که در در مراکز جامع سالمتگروه هدف عدم امکان حضور افراد 

 

  



 

 ارجاع جهت انجام واکسیناسیون( -9-2همراه ) یهاعفونتسایر  -9برنامه شماره 

 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 .( که نیاز به دریافت این خدمت دارندرشیموردپذتمامی افراد گروه هدف )شامل تمامی کدهای 

 ؟شودیمارائه  این خدمت با چه هدفی

 هدف اصلی

 کاهش بروز بیماری هپاتیت در گروه هدف 

 کاهش بروز کزاز در گروه هدف 

 ؟شودیمارائه  این خدمت چگونه

 واکسیناسیون ساس کارتاطالعات را بر ا و دیدهاین خدمت به صورت یک خدمت ارجاعی تعریف شده است. که برای ارجاع الزم است مراحل زیر را انجام 

  فرد در پرونده او ثبت کنید.

 ن کامل شود.تا دوز های واکس شودیمالزم است بدانیم که واکسن هپاتیت سه بار با فاصله یک ماه، یک ماه و شش ماه بعد از اولین واکسن تکرار 

فرد   مرکز جامع سالمت جهت انجام واکسیناسیون یا مشخص شدن وضعیت واکسیناسیون نیترکینزدفرد را به برای دریافت این خدمت 

  .ارجاع دهید

 برای فرد فرم ارجاع را صادر کنید.                        

ر ب، انتخاب را جود دارددر محل ارائه خدمت شما بیش از یک مرکز و کهیدرصورتآدرس و شماره تلفن محل ارجاع را به فرد ارائه دهید )

 عهده بیمار بگذارید(.

 تاریخ ارجاع در پرونده بیمار ثبت کنید. 

 بعد نتیجه ارجاع را پیگیری کنید.حداقل یک هفته 

  .پیگیری فعال کنید دیادادههر ماه افرادی را که در طی ماه ارجاع  آخردر 

  تکرار کنید و او را به مراجعه ترغیب کنید. مجدداًرا  هاآموزشاگر هنوز مراجعه نکرده است 

  شما ارائه دهد.را به کارت واکسیناسیون اگر اعالم کرد مراجعه کرده است از او بخواهید 

 در پرونده بیمار ثبت کنید. رانتیجه ارجاع،  تاریخ را پیگیری 

 باشد. کنندهکمکدر ارائه این خدمت و آموزش  توانندیم ناسیونیبیماری هپاتیت و واکسدستورالعمل کشوری  محتوای آموزشی :

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 فرد قبل از ارجاع برای واکسیناسیون باید آموزش کامل در خصوص بیماری هپاتیت و کزاز را دریافت نماید. خدمات قبلی:

 نوبت بعدی واکسیناسیون باید در لیست خطی ثبت و پیگیری فعال شود. خدمات بعدی:

 چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خدمات وابسته به این خدمت شده است  ؟

 بعدی واکسیناسیون باید در لیست خطی ثبت و پیگیری فعال شود.نوبت 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 بهتر است در ماه اول ورود فرد به مرکز وضعیت واکسیناسیون او مشخص و اگر نیاز است ارجاع شود.

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

 آموزشی الزم را گذرانده باشد.فرد مسئول واکسیناسیون که دوره 

 ؟  شودیمثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام 



 ارجاع جهت انجام واکسیناسیون( -9-2همراه ) یهاعفونتسایر  -9برنامه شماره 

 .( ثبت گردد توأم یهایماریب)اختصاصی   9)فرم خدمت روزانه( و  فرم شماره  2ثبت فعالیت باید به تفکیک در پرونده بیمار فرم شماره  نظام ثبت :

 و هر سه ماه ارسال خواهد شد )شیت گزارش کلی(. استبر اساس فرم اکسل پیوست  نظام گزارش دهی : 

 )پایش( ؟ میادادهدرست انجام  موردنظر رابفهمیم مراحل  خدمت  میتوانیمچگونه 

  .پرسش از  خود پاسخ دهید 9شما  در حین ارائه خدمت باید بتوانید به این 

 به دنبال چه هستم؟ از اجرای این خدمت دانمیم قاًیدقآیا من  .1

 ؟ امکردهثبت  اندکردهدریافت  را خدمت این مراجعینی کهآیا مشخصات تمام  .2

 ؟ اندکردهآیا همه مراجعین خدمت را دریافت  .3

 ؟ امدادهآیا این کار را به موقع انجام  .۴

 ؟ امدادهارجاع را  اندداشتهنیاز به ارجاع برای واکسیناسیون آیا مواردی که  .۵

 ؟امدادهمورد پیگیری فعال قرار  اندشدهآیا افرادی که برای این خدمت ارجاع  .۶

 ؟ امکردهآیا موانعی را که به نظرم رسیده است را ثبت  ؟ شمیاندیمآیا به موانع کار  .7

 ؟ امکردهآیا این پیشنهاد را ثبت  آیا پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارم ؟ .۸

 ؟امکردهآیا دفتر و فرم آمار را به درستی تکمیل  .9

 ؟ )ارزشیابی(  میادهیرسبفهمیم به اهدافمان در طرح  میتوانیمچگونه 

 .است ذیل شرح به خدمت این ارزشیابی یهاشاخص

 اندکردهواکسن هپاتیت دریافت  موردنظرکه در دوره زمانی  کنندگانمراجعهفراوانی نسبی 

 .اندکردهواکسن هپاتیت دریافت  موردنظرکه طی بازه زمانی  کنندهمراجعهتعداد افراد  صورت:

 .اندبودهواجد شرایط دریافت واکسن  که موردنظردر طی بازه زمانی  کل افراد تحت پوشش مرکزتعداد  مخرج :

 ریافت کرده باشند.دوز های کامل واکسن هپاتیت را د سالهکیدرصد افراد واجد شرایط در طی یک دوره  ۸0انتظار براین است  مورد انتظار:

 در ارائه این خدمت نرسیم ؟ مدنظرچه عواملی ممکن است مانع شوند تا به نتیجه 

 انجام واکسیناسیون در خارج از مرکز و عدم امکان حضور افراد در مراکز جامع سالمت 

 عدم آگاهی افراد در خصوص اهمیت انجام واکسیناسیون
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 بخش سوم : نظام ثبت و گزارش دهی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام ثبت



 است شدهیطراحنظام ثبت برنامه زنان مبتنی بر اصول طراحی نظام ثبت خدمات بهداشتی درمانی در دو سطح 

9ثبت مبتنی بر فرد چند بار را خدمت دریابد هر فرد چه خدماتی  دهندهارائهثبت مبتنی بر فرد کمک خواهد کرد تا  یهافرم  : 

 . از پرونده بیماران خواهد بود )همه خدمات برای یک نفر( یجزئدر واقع  یهافرمدریافت کرده است. این 

1ثبت مبتنی بر خدمت 0 در این  گریدعبارتبه. اندکردهکه متوجه شویم هر خدمتی را چه کسانی دریافت  کندیماین فرم کمک  :

1به عنوان لیست خطی  هافرم. این شودیمثبت  اندکردهرا دریافت  موردنظرصات کلیه کسانی که خدمت سطح مشخ 1 شناخته  

  شودیم. دو هدف اصلی از طراحی این فرم ها دنبال شوندیم

 تسهیل امکان پیگیری خدمات برای فرد  -1

 الزم برای گزارش دهی  یهادادهامکان استخراج  -2

 .اندشدهیطراحعمده خدمات کاهش آسیب در فرم خطی الکترونیک 

 دهی گزارش نظام

 .است شدهیطراح فرآیند و برونداد یهاشاخص محاسبه برای نیاز مورد داده با متناسب

 ) اطالعات( هادادهجریان 

 مرکزدرونو الزم است در  است کنندهمراجعهثبت مبتنی بر فرد که در واقع پرونده افراد  یهافرم:  سطح اول ثبت یهافرم

 . شوند بایگانی

هر سه  و شدهلیتکم مرکز در که  است( الکترونیک خطی ثبت مبتنی بر خدمت )در واقع لیست  یهافرم ثبت سطح دوم : فرم

 .شودیم ارسال استان و شهرتان ستاد به آن از نسخه یک  بارکیماه 

 به تجمیع از عدب و شهرستان مرکز به مرکز از و ماهانه شوندیمگزارش دهی که در مرکز تکمیل  یهافرم : دهی گزارش فرم

دهی از معاونت  )ارسال فرم گزارش شودیم ارسال بهداشت وزارت به دانشگاه بهداشتی معاونت از و دانشگاه بهداشتی معاونت

  انجام خواهد شد(. بارکیبهداشتی به وزارت بهداشت هر سه ماه 

 .گرددیم لارسا ارجاعی مرکز به نسخه کی و مرکز در از آن  نسخه یک شودیم تکمیل دو نسخه در فرم ارجاع: ارجاع فرم

 

 

 

                                                           
9 Individual base  
1 0 Serves base 
1 1 Line list  



 مبتنی بر فرد( یهافرمداخل پرونده ) هاراهنمای تکمیل فرم
 : فرم مشخصات فردی1فرم شماره 

ربوط مو بخش دوم  کندینم، بخش اول مربوط به اطالعات ثابت فرد که در طول زمان تغییر استفرم شماره یک شامل دو بخش 

 که ممکن است در طول زمان تغییر کند. استبه اطالعات شخصی فرد 

 ر طول زماناطالعات ثابت هر فرد د -الف

 :گونگی چر فرم ذکر کد پرونده فرد، در فرم الزامی است )نحوه چگونگی استخراج کد پرونده فرد د کد پرونده فرد

کننده از طریق با توجه به اینکه، ارائه و ثبت کلیه خدمات به فرد مراجعه است(. شدهدادهاستخراج کد توضیح 

 ردند.داشتن آن مطلع گ به خاطرد و ا مراجعین از اهمیت این کتگردد، لذا ضروری است کدشناسایی فرد انجام می

 ت وجود در این قسم و نام خانوادگی به صورت دقیق نامثبتهیچ اجباری برای   :نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد

 ه الزم استالبت مایددر این قسمت از اسم مستعار استفاده ن تواندیمبرای فرد توضیح داده شود که ندارد و الزم است 

)موارد  ا ثبت کردنام واقعی فرد ر توانیمنماید که همیشه در ذهن داشته باشد. در صورت تمایل فرد، اسمی را ذکر 

 برای تاریخ تولد فرد نیز باید رعایت گردد(.  ذکرشده

 :لسه اول ه در جکفراموش نکنید تاریخ اولین مراجعه فرد برای کسانی  تاریخ اولین مراجعه و تاریخ تشکیل پرونده

 شد.با تاریخ تشکیل پرونده متفاوت با تواندیمپرونده تشکیل نشده است  هاآنورود به مرکز برای 

  ت جام تسن سابقه اناگر فرد در زمان تشکیل پرونده در خارج از مرکز مشاوره ویژه زنا : یویآاچسابقه انجام تست

 .گرددیمخیر ثبت  اندنداشتهرا داشته است کلمه بلی و برای کسانی که سابقه انجام تست را  یویآاچ

 : اری در اینام بیمناگر فرد در زمان تشکیل پرونده سابقه یک بیماری جسمی یا روحی خاصی دارد باید  سابقه بیماری 

 قسمت ثبت گردد.

 هر فرد در طول زمان رییتغقابلاطالعات  -ب

ن دای فروردیست ابتمابقی اطالعاتی که در این قسمت برای فرد ثبت خواهد شد ممکن است در طول زمان تغییر کند، لذا الزم ا

ه( شکیل پروندتاریخ ت)بنابراین در زمان ثبت پرونده هر سال این اطالعات به روز رسانی شود و در ستون بعدی ثبت مجدد گردد. 

 یروزرسانهبی اطالعات هر سال تمام ماهنیفروردعات فرم شماره یک تکمیل خواهد شد و بعد از آن ضروری است  در تمامی اطال

 شوند.

ید فرم جدید برای فرد در پرونده سال با ۵خواهد بود و بعد از  استفادهقابلسال  ۵با این حساب هر فرم ثبت اطالعات فردی برای 

 میل اطالعات الزم است تاریخ تکمیل اطالعات ثبت شود.قرار گیرد. در ابتدای ستون تک

 :سن فرد به عدد ثبت خواهد شد. سن 

  :یک  3تا  1ن عدد در پروتکل برنامه زنان، برای هر فرد ممکن است بی ذکرشدهبا توجه به کدهای  کد عامل خطر فرد

 عددی ثبت گردد. 

 ذکر شود. شدهفوتمجرد، متأهل، مطلقه، همسر  یهاتیوضع:  یکی از وضعیت ازدواج 

 :تواندیمدبیرستان یا سیکل  کالس دوم مثالعنوانبهمنظور آخرین مقطع تحصیلی به پایان رسیده است.  تحصیالت 

 مدرک تحصیلی باشد. نیآخر



  :یفروشتن. د(در این قسمت باید منبع اصلی درآمد فرد ثبت شود )ممکن است یک منبع یا بیشتر باشمنبع درآمد 

 ثبت شود. تواندیمشغل دوم  عنوانبهمنبع اصلی درآمد و یا  عنوانبه

 :ت شماره به ثب الزم به توضیح است ثبت  شماره تماس فرد الزامی نیست هر زمانی که فرد خودش تمایل شماره تماس

 تماس خود داشت آن را ثبت نمایید.

 :تر است در ه است بهپرسیده نشد سؤاالتکه الزم است ثبت شود اما در  دیدانیماگر اطالعات مهمی از فرد  سایر موارد

 قسمت سایر موارد ذکر کنید.

  امل وط به ارزیابی عو،  مانند سابقه زندان، سابقه تماس جنسی پرخطر و موارد مرب1در فرم شماره  ذکرشدهمابقی موارد

ی رابطه جنس ین بارخطر با  بلی و خیر ثبت شود )غیر از سه مورد سن اولین بار تزریق، سن اولین بار مصرف و سن اول

 که باید عدد )سن فرد( ثبت گردد( .

 نهثبت خدمات روزا :2فرم شماره 
خیلی  میتوانیم این فرم . با نگاه کلی بهدینمایماین فرم ویژه ثبت تمامی خدماتی است که فرد در هر زمان مراجعه خود دریافت 

ست. برای ایافت کرده به مرکز مراجعه نموده است و در هر بار مراجعه چه خدماتی در ییهازمانسریع دریابیم که فرد در چه 

 یهاستونبه فرد در  شدهارائه و سپس بر اساس خدمات شدهثبت کنندهمراجعهتکمیل این فرم ابتدا باید تاریخ ارائه خدمات به 

دریافت کاندوم، انجام  مراجعه داشته و خدمات 2/۸/97یخ . به طور مثال فردی که در تارشودیم(  گذاشته مربوطه عالمت تیک )

 و ارجاع برای واکسیناسیون دریافت کرده است به صورت زیر است یویآاچتست 

 

ی( الئم بالیندون وجود عو معاینه واژینال )حتی ب یویآاچنکته بسیار مهم این است که مطابق با پروتکل، الزم است تست سریع 

 .( گذاشته شودو در ستون مربوطه عالمت تیک ) شدهانجامبرای تمامی مراجعین  بارکیهر سه ماه 

 : ثبت خدمات آموزشی3فرم شماره 
فردی یا )، نوع آموزش شدهارائهش از جمله موضوع آموز کنندهمراجعهبه  شدهارائه یهاآموزش، اطالعات تمامی 3در فرم شماره 

د ال باید حداقل دو مور)برای هر فرد در طول یک س شودیمثبت  دهندهآموزش ارائه آموزش و مشخصات زمانمدتگروهی(، 

 آموزش ارائه شود و در فرم ثبت گردد(.



 : ثبت خدمات  توصیه به انجام تست4فرم شماره 
نجام تست د و توصیه به ااست. در صورت مراجعه فر یویآاچدر خصوص توصیه و انجام تست  شدهارائهاین فرم مربوط به خدمات 

ست  اشود. ضروری  یگذارعالمت. در ستون پاسخ، نتیجه تست شودیمتوسط پرسنل، تاریخ  انجام کار در ستون مربوطه ذکر 

بوطه در ستون مر هشدداده رفتاری ارجاع داده شوند و نام مرکز ارجاع یهایماریبموارد ری اکتیو )مثبت اولیه( به مراکز مشاوره 

رفتاری  یهایارمیباوره به فرد در مرکز مش افتهیاختصاصثبت شود. به منظور اطمینان از مراجعه فرد به مرکز مشاوره،  ثبت کد 

د )الزم وضیحات ذکر شو، در قسمت تیدییتأبه انجام تست  کنندهمراجعه. همچنین در صورت عدم تمایل است یضروردر این فرم 

 یهایماریبشاوره رفتاری به صورت تلفنی یا حضوری از مرکز م یهایماریبی اکتیو ارجاع شده به مرکز مشاوره است موارد ر

 رفتاری پیگیری شوند(.

 آمیزشی یهایماریب: ارزیابی 5فرم شماره 
 ستای مواردی بخش دوم مربوط به پیگیر وآمیزشی  یهایماریببخش اول مربوط به ارزیابی  استاین فرم شامل دو بخش 

 . باشندیمکه دارای عالئم 

ود عالئم از افراد در مورد وج یسؤاالترنامه زنان ببر اساس پروتکل  آمیزشی: یهایماریبارزیابی   ستیلچکبخش اول،  -الف

، در شودیمشته (  گذادر ستون مربوطه عالمت تیک ) سؤاالتکه در صورت مثبت بودن  شودیمآمیزشی پرسیده  یهاعفونت

برای  بارکیاهی مد حداقل بیشتر به پزشک ارجاع داده شوند )این قسمت از فرم بای یهایابیارزچنین صورتی نیاز است افراد  برای 

 د.یز ثبت نمایناست نام خود را  الزم است فردی که ارزیابی را انجام داده ستیلچک(. بعد از تکمیل گرددتکمیل  کنندهمراجعههر 

حداقل  قسمت  دوم فرم برای افرادی تکمیل خواهد شد که آمیزشی: یهایماریباد دارای عالئم بخش دوم، پیگیری افر -ب

 مقاربتی برای آنان دارای عالمت باشد.  یهایماریبارزیابی  یهانهیگزیکی از 

رای بکز تیپ یک ای مرازم به توضیح است بخش دوم این فرم در مراکز تیپ دو که ماما حضور ندارد تکمیل خواهد شد و برالبته ال

 تکمیل خواهد شد. ۶و نیاز به معاینه واژینال دارند، فرم شماره  باشندیمافرادی که دارای عالمت 

 : معاینه واژینال6فرم شماره 
رای بوتکل باید طابق پرمکه ماما حضور دارد و نتایج مربوط به معاینه واژینال در آن ثبت خواهد شد.  استاین فرم ویژه مراکزی 

خ و تاری زشدهیتجوداروی  معاینه واژینال انجام گیرد. در صورت وجود عالمت، نام بارکیتمامی زنان دارای پرونده هر سه ماه 

نند مربوطه ما یهاهیتوصکلیه  " شدههیتوصاقدامات "شود. در قسمت  مراجعه بعدی جهت پیگیری حتماً در ستون مربوطه ذکر

و ... قید  جنسی فرد به پزشکتا زمان بهبودی، مصرف همیشگی کاندوم، ارجاع فرد به پزشک، ارجاع شریک یتماس جنسپرهیز از 

 گردد. 

 : کاهش آسیب و حمایت7فرم شماره 
داد ثبت  و تع تون  مربوطهبه زنان نظیر تحویل کاندوم، سرنگ و سرسوزن و ..... در س شدهارائهدر این فرم، خدمات کاهش آسیب 

 ذکر نشده باشد در هاستونشتی( در و یا اقالم بهدا ریزلباس)به طور مثال توزیع  شدهارائهخدمات  کهیدرصورت. شودیمذکر  هاآن

 نوشته شود.  هاتیحماستون سایر 

  مختلف به منظور  یهاکالسجز خدمات کاهش آسیب نیست اما در صورت برگزاری  یوزآمحرفه کهنیابا توجه به

که فرد در تاریخ مشخصی در آن کالس شرکت کرده است مانند:  برگزارشدهفردی، عنوان کالس  یهاییتواناافزایش 

 کالس خیاطی، .....در ستون مربوطه ذکر شود.



 ثبت نماید. دهندهارائهمت باید نام خود را در قسمت مشخصات این خد دهندهارائهالزم به توضیح است که فرد 

 : مشاوره 8فرم شماره 
د ه و نام خودر جلسه مشاور شدهانجاماز اقدامات  یاخالصه. مشاور باید استمربوط به ثبت هر گونه مشاوره برای فرد  ۸فرم شماره 

 را در این فرم ثبت نماید.

 همراه یهاعفونت: سایر  9شماره  فرم
ه ک استردی و  بخش دوم مربوط به پیگیری موا استبخش اول مربوط به غربالگری عالمتی سل  استاین فرم شامل سه بخش 

 .استز( و در نهایت بخش سوم نیز مربوط به ثبت اطالعات واکسیناسیون فرد )هپاتیت و کزا باشندیم دارای عالئم

 :یرند. در گگری قرار مربوطه مورد غربال ستیلچکالزم است افراد ماهیانه از لحاظ وجود سل فعال با تکمیل  بخش اول

باید  ستیلچک)این  شودیمبرای فرد باید در ستون مربوطه عالمت تیک گذاشته  سؤاالتاز  هرکدامصورت مثبت بودن 

 برای همه افراد تکمیل گردد(.  بارکیحداقل ماهی 

  اید برای بقسمت اول این فرم داشته باشند  یهاستونافرادی که حداقل یک عالمت در هرکدام از  :بخش دوم

 شود. سمت ثبتبیشتر به پزشک ارجاع داده شوند لذا الزم است اطالعات مربوط به ارجاع فرد در این ق یهایبررس

 : بت شود.ثباید در قسمت آخر  هاآن)هپاتیت و یا کزاز( و محل تلقیح هاواکسنتاریخ ، نوع  بخش سوم 

 

 : بهداشت باروری10فرم  شماره 
 او پرسیده عه فرد ازکه اولین بار مراج باشدیم، بخش اول مربوط به اطالعات اولیه فرد استاین فرم نیز شامل دو بخش مجزا 

 تکمیل گردد. بارکیخواهد شد و بخش دوم اطالعات مربوط به سالمت باروی فرد می باشد که الزم است حداقل ماهی 

  باید ثبت گردد. دینمایمدر قسمت روش پیشگیری، نوع پیشگیری از بارداری که فرد استفاده 

   یهایارمیبیشگیری از پاز اینکه برای پیشگیری از بارداری باشد یا  نظرصرف دینمایماگر فرد از کاندوم استفاده 

 عالمت تیک(.آمیزشی الزم است در این قسمت از فرم ثبت گردد )با 

 الزم به  خص شوداگر فرد در زمان مراجعه و ثبت اطالعات در ماه باردار باشد با عالمت تیک در این قسمت باید مش(

 ع شود(.ت ارجاتوضیح است فرد در صورت بارداری باید جهت دریافت خدمات کامل دوران بارداری به مرکز جامع سالم

 عه بعدی ر مراجر این قسمت باید با عالمت تیک مشخص شود و نتیجه آن داگر برای فرد نمونه پاپ اسمیر تهیه شد د

 ثبت شود. 

  ین ابت دارد در ثکه  نیاز به  ندیبیم مشکلی که در فرد  هرگونهدر قسمت سایر مشکالت زنان الزم است ماما باید

 قسمت ثبت نماید.

 بت شود.ث آخرز در ستون خدمت نی دهندهارائهنام  گرددیمالزم به توضیح است در هر بار که اطالعاتی در این قسمت ثبت 

 

 

  



 ثبت داخل پرونده هافرم

 

 )کد پرونده(راهنمای استخراج کد شناسایی منحصر به فرد                 

 

 

 

 

 

 

  

 آن سال شماره دهی شود یهاپروندهبرای شماره پرونده ابتدا سال تشکیل پرونده و بعد به ترتیب تعداد 

    پرونده :سال تشکیل 

شماره ترتیبی تشکیل پرونده در 

 سال

    

      کد شناسایی فردی



 :  مشخصات فردی  1فرم شماره

 .............پرونده فرد :   ................د ک  .....       ............:  ............. نام مرکز  نام دانشگاه/بهزیستی :  ..................... نام استان:  .....................    

 اریخ تولد: ت            نام:                                                   نام خانوادگی:                                    

                                       اریخ تشکیل پرونده:ت                            تاریخ اولین مراجعه:                              علت اولین مراجعه:              
 روانی(: –:                                           سابقه بیماری )جسمی HIVسابقه انجام تست 

      تاریخ

      سن 

      کد عامل خطر فرد 

      وضعیت ازدواج 

      تعداد فرزند

      تحصیالت

      منبع درآمد 

      سن اولین تماس جنسی پرخطر

      پرخطرسابقه تماس جنسی 

      سابقه زندان

      سن اولین بار مصرف مواد

      سابقه مصرف تزریقی مواد 

      سابقه مصرف مواد غیر تزریقی/ افیونی

      سابقه مصرف مواد غیر تزریقی/ محرک

      سابقه مصرف الکل

      سن اولین بار تزریق 

      سابقه تزریق مشترک

      تزریق مواد فعال )شش ماه اخیر(

      مصرف مواد در حال حاضر )اعتیاد(

      مصرف تزریقی مواد در همسر/ شریک جنسی ثابت

      رفتارهای جنسی پرخطر در همسر/ شریک جنسی ثابت

      در همسر/ شریک جنسی ثابت وییآاچابتال به 

      داشتن روابط جنسی پرخطر در حال حاضر

      استفاده از کاندوم در تماس جنسی با غیر همسر

      استفاده از الکل/مواد قبل از تماس جنسی        

      شماره تماس

      ذکرقابل موارد سایر

  



 

 

 : ثبت خدمات  روزانه 2فرم شماره 

 د پرونده فرد : ..........................ک  ...         ..................... ........................           نام مرکز : نام دانشگاه/بهزیستی :......................       نام استان:

تاریخ 

 مراجعه
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 سایر )توضیحات(

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



 :  ثبت خدمات  آموزشی 3فرم شماره 

 ........د پرونده فرد :  .....................ک      ........... نام مرکز : ............    نام دانشگاه/بهزیستی : ........................ نام استان: .....................    

 موضوع آموزش تاریخ

 نوع آموزش
مدت آموزش 

 به ساعت

دهندهآموزشمشخصات   

 گروهی فردی
نام و نام خانوادگی به 

دهندهآموزشهمراه کد    
 امضا و توضیحات

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  



 : ثبت خدمات  توصیه به انجام تست 4فرم شماره 

 ...........ونده فرد : ...................کد پر       ....................... نام  مرکز : ........................   نام دانشگاه/بهزیستی :    : .....................   نام استان

 تاریخ انجام تست تاریخ توصیه 
نام انجام دهنده  پاسخ

 تست

 ارجاع موارد مثبت

مرکز نام مثبت منفی  توضیحات  کد 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 آمیزشی یهایماریب:ارزیابی   5فرم شماره 

 ..د پرونده فرد : ...........................ک      ........... ............ نام  مرکز : ........................   نام دانشگاه/بهزیستی :    : .....................   نام استان

دار عالئمپیگیری موارد   

 )این قسمت برای مواردی تکمیل شود که حداقل یک عالمت مثبت دارند(
فردنام   

 ارزیابی 

 کننده

ت
اس
ن 
ما
در
ت 
ح
 ارزیابی  بیماری آمیزشی ت

 تاریخ
 نتیجه ارجاع و توضیحات

تاریخ پاسخ 

 ارجاع

نام محل 

 ارجاع

تاریخ 

ال ارجاع
 آن
رم
تو

 

کم
ش
ر 
زی
د 
در
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شال
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ور
ت
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 را
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 : معاینه واژینال  6شماره  فرم

 د پرونده فرد : ..............................ک    .........   .............. نام  مرکز : ........................   نام دانشگاه/بهزیستی :    : .....................   نام استان



  

تاری
خ 

معاینه
 

 زشدهیتجونام داروهای  نتیجه معاینه

 شدههیتوصاقدامات 

)ارجاع یا سایر 

 اقدامات(

 ثبت نتایج اقدامات پاراکلینیک

خ
تاری

 
مراجعه بعد
 

نتیجه 

 پیگیری

   
    

   

    

   

    

   

    

   
    

   
    

   

    

   

    



 

 : کاهش آسیب و حمایت 7شماره  فرم

 د پرونده فرد : ..............................ک ......      ................. مرکز :نام   ........................   نام دانشگاه/بهزیستی :    : .....................   نام استان

 تاریخ

شدهدادهتعداد تحویل  دهندهارائهمشخصات  توضیحات   

وم
ند
کا

 

کن
ری
وب
ل ت
 

گ 
رن
س

زن
سو
 و 

ه 
نب
پ

ل
لک
 ا
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آ
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ذا 
 یآموزحرفهکالس  غ

 )عنوان کالس(
)توضیح( هاتیحماسایر   

کاهش 

بیآس  
 حمایت

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        
  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

  



 

 : مشاوره  )روانشناسی، خود مراقبتی و سالمت جنسی( 8شماره  فرم

 ..............................د پرونده فرد : ک    .........   .............. نام  مرکز : ........................   نام دانشگاه/بهزیستی :    : .....................   نام استان

خ
تاری

 

 نام مشاور شدهانجامای از اقدامات خالصه کنندهنظر روانشناس در مورد مراجعه

    

    

     

    

    

    

    

    

  



 

 همراه یهاعفونت: سایر 9شماره  فرم

 .د پرونده فرد : .............................ک    .........   .............. نام  مرکز : ........................   نام دانشگاه/بهزیستی :    : .....................   نام استان

 پیگیری موارد مشکوک به سل واکسیناسیون
د()این قسمت برای مواردی تکمیل شود که حداقل یک عالمت مثبت دارن نام  

 غربالگر

ل 
 س
ن
ما
در
ت 
تح

ت
اس

 

عالمتی سل غربالگری 

 فعال
محل تلقیح  و نوع  تاریخ

 واکسن

 تاریخ
 نتیجه ارجاع

تاریخ پاسخ 

 ارجاع

نام محل 

 ارجاع

تاریخ 

ب ارجاع
 ت

ق
ری
تع
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اه
ک

زن
 و

ط
خل

 

فه
سر

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 : بهداشت باروری 10شماره  فرم

 د پرونده فرد : ..............................ک.....       .................. نام  مرکز : ........................   نام دانشگاه/بهزیستی :    : .....................   نام استان

تاریخ آخرین  تعداد فرزند زنده تعداد سقط زایمانتعداد  تعداد بارداری سوابق بارداری 

 زایمان

ه 
جع

مرا
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اری
ت
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 سایر مشکالت زنان )توضیحات(

ل 
نام تکمی

کنند
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 گزارش دهی و لیست خطی الکترونیک  یهافرم

 ه است.گزارش دهی به همراه لیست خطی الکترونیک در فرمت فایل اکسل همراه با این پروتکل ضمیمه شد یهافرم

  



 

 رفتاری یهایماریبفرم ارجاع به مرکز مشاوره 

 ............................   دانشگاه علوم پزشکی ........................از مرکز مشاوره ویژه زنان 

 ............................رفتاری یهایماریب مشاوره مرکز به

تشخیصی سریع تحت  تستکز با رم .. که در این............جناب آقای / سرکار خانم ...............................  با کد ....................... احتراماً

                                  .                  گردندیماست. جهت انجام مشاوره و سایر اقدامات مقتضی معرفی  قرارگرفتهارزیابی 

 نام مرکز مشاوره ویژه زنان : .....................................  

 ..........................: .......... نام و امضا فرد ارجاع دهنده                                                        

 ..........................مهر و امضای مدیر مرکز : ...............                                                       

 .گرددیمجعه به مرکز مشاوره تحویل اجهت مر کنندهمراجعهو یک نسخه به  شدهیگانیبایک نسخه در محل  شودیمتهیه  دو نسخهاین فرم در 

 

 ..........................  ویژه رنان مشاورهبه مرکز 

 با سالم 

رار گرفت و قن مرکز مورد مشاوره از آ دهشیمعرف... جناب آقای / سرکار خانم   ....................   با کد  .............................. احتراماً

 خدمات زیر به وی ارائه گردید.

1- 

2-                         

 شاورهیگاه ممهر و امضای مدیر مرکز / پا                                                                    

  



 

 ......مورد /اقامتی مراکز/امداد کمیته/بهزیستی مددکاری/بیمارستان به ارجاع فرم

 .............................از مرکز مشاوره ویژه زنان .......................   دانشگاه علوم پزشکی 

 به مرکز .........................................................

. جهت دریافت خدمت استن مرکز وشش ایسرکار خانم ............................ با کد .............................. که تحت پ احتراماً

 .گرددیم.................................................. و سایر اقدامات مقتضی معرفی 

 نام مرکز مشاوره ویژه زنان : .....................................  

 ..........................: ..........نام و امضا فرد ارجاع دهنده                                                         

 ..........................مهر و امضای مدیر مرکز : ...............                                                       

 .گرددیم................ تحویل و یک نسخه به مرکز ................... شدهیگانیبایک نسخه در محل   شودیماین فرم در دو نسخه تهیه 

 

 به مرکز مشاوره ویژه زنان ....................................

رار گرفت و خدمات زیر به مرکز مورد مشاوره ق از آن دهشیمعرف.. سرکار خانم  ........................... با کد ....................................... احتراماً

 وی ارائه گردید:

1- 

2- 

3- 

  هر و امضای مدیر مرکز م                                                                                                                        



 یپزشکروانبه متخصص زنان یا  ارجاع فرم

 .....از مرکز مشاوره ویژه زنان .......................   دانشگاه علوم پزشکی ........................

 ..............................................به جناب / آقای دکتر  ......................................................... متخصص محترم ...

دمت خجهت دریافت  .استمرکز  وشش اینخانم ............................ با کد .............................. که تحت پسرکار  احتراماً

 .گرددیم.................................................. و سایر اقدامات مقتضی معرفی 

 و شرح مختصر آن :  کنندهمراجعهشکایت اصلی 

 

 صورت گرفته ) در صورت انجام(: گزارش اقدامات 

 

 ...........................نام و امضا فرد ارجاع دهنده  : .........                                                       

 ...............................مهر و امضای مدیر مرکز : ..........                                                       

 
 به مرکز مشاوره ویژه زنان ....................................

قدامات زیر به وی ارائه امشاوره قرار گرفت و  ن مرکز موردآاز  شدهیمعرفسرکار خانم  ........................... با کد .........................................  احتراماً

 گردید:

1- 

2- 

 ضروری به ارجاع دهنده جهت ادامه درمان: یهاهیتوص

 

 

 آیا بیمار نیاز به ارجاع مجدد دارد؟                بلی                               خیر

                                                                                                                     زمان مناسب برای ارجاع ) در صورت نیاز(:   

                                                                                                        

 

  تاریخ، مهر و امضای متخصص



 

 بخش چهارم : ضمایم 



    

 : ضمایم مربوط به قوانین مرکز 1 میضما

با توجه به وجود نام فرد، این فرم به صورت جداگانه کننده: نامه و تعهدنامه مراجعه: رضایتالف -1ضمیمه شماره 

 و نزد مدیره مرکز نگهداری خواهد شد.  قرارگرفتهای کلی مراجعان در پوشه

  نامهتیرضافرم 

 ........................... ریپذبیآسمرکز مشاوره ویژه زنان 

 ...........................یترمانیبهداشتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 ..............: .............کنندهمراجعهکد شناسایی                                                    

شنم، اب........می............شهر................................... .......................... که متقاضی دریافت خدمات از مرکز مشاوره ویژه زنناناینجانب................

من به این مرکز وجود نداشنته  نمایم که به میل و رضایت خود از خدمات مرکز استفاده نموده و هیچ اجباری برای مراجعهاعالم می

های تواند منجر به بیمارییممواد و ارتباط جنسی های مصرف و ندارد. من با درک کامل این نکته که ادامه رفتارهای من در حیطه

ام کمتنر ناپذیر گردد، تالش دارم تا با استفاده از خدمات مرکز این خطرات را برای سنالمتی خنود و خنانوادهالعالج و یا درمانصعب

اوره وینژه یه مرکز مشنر نماید، علنمایم. بر این اساس حق هرگونه ادعایی را به دلیل  مخاطرات مختلفی که شاید در آینده مرا گرفتا

، از خنود اند، در کلیه مراکز قضناییبوده مؤثررسانی این مرکز اندازی و خدماتبه هر طریق در راه پذیر و کلیه کسانی کهزنان آسیب

 شوم تا موارد زیر را رعایت نمایم:نمایم. همچنین متعهد میسلب می

 آمیز و ناشایست استفاده ننمایم.ن احترام گذاشته و از الفاظ تحقیرکنندگان و کارکنا( به خود، دیگر مراجعه1

ف منن کنندگان  بپرهیزم. و در صنورت چننین اقندامی از طنر( از ایجاد یا مداخله در هرگونه درگیری با پرسنل و یا دیگر مراجعه2

 بدون اعتراض، با صالحدید تیم درمان از دریافت خدمات مرکز محروم گردم.

جنسی  ارای رفتارهای پرخطرداقدامی برای خرید و یا فروش مواد و یا مبادله اطالعات فروشندگان مواد و مشتریان  عنوانچیهبه( 3

 در مرکز ننمایم.

توانند منجنر بنه می ( با مشتریان خود و یا فروشندگان مواد در مرکز یا حوالی مرکز قرار مالقات نگنذارم، چنرا کنه اینن اقنننندام۴

 ا با مشکل روبرو سازد.رهای محلی شده و ادامه کار مرکز اسیتبرانگیختن حس

 ( از استعمال دخانیات در محیط بسته مرکز بپرهیزم.۵

 ( در مرکز یا اطراف آن اقدام به مصرف مواد ننمایم حتی اگر به شدت خمار باشم.۶

 های بهداشتی تالش نمایم.( در نظافت کلی مرکز و سرویس7

  



 مجوز فعالیت مرکز :  ب -1 ضمیمه شماره

 تاریخ......................

 شماره....................

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ................

 معاونت بهداشتی

 

تا با  ودشیماجازه داده  ........................شرکت ......................... /نهادمردمبه خانم/ سازمان  لهیوسنیبد

مرکز مشاوره " واننعبه.......... ............تا ........ مدیریت خانم ........................... از تاریخ .........................

ت کامل مفاد ا رعایب و........... .. شهر................شماره.... " یویآاچدر معرض خطر ابتال به ویژه زنان 

ستای ر راپروتکل ارائه خدمت در این مراکز و تحت نظارت مستقیم معاونت بهداشتی دانشگاه د

 ارائه خدمت نماید. در دستورالعمل شدهنییتعهای هدف وی در جامعه به گروهآیپیشگیری از اچ

 

                                                                  ...................................... 

 زشکی و   پمعاون بهداشتی دانشگاه علوم                                                         

                                                                                                          .......     ............درمانی...........خدمات بهداشتی                                                         

 



   : قواعد اخالقی مرکز ج -1ضمیمه شماره 
 مرکز مشاوره ویژه زنان  ...........................

 .......درمانی....................دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

                                    

 گرامی، کنندگانمراجعه

باشنید ر مرکنز میمرکز مشاوره ویژه زنان ، محل امن و ایمنی است که کارکنان آن تالش دارند تا آسایش شما را برای مدتی کنه د

هنای حقنوقی، نمایند. شما در این مرکز از خدمات مختلفی از جمله یک پنذیرایی سناده، مشناوره فنردی و گروهنی، حمایت نیتأم

شوید. در ازای این خدمات از مند می....بهره ایل استریل، معاینات مامایی و متخصص زنان وهای مختلف فردی و گروهی، وسآموزش

 شما انتظار داریم تا قواعد اخالقی زیر را رعایت نمایید:

 به همدیگر و کارکنان احترام بگذارید و از الفاظ تحقیرآمیز و ناشایست استفاده ننمایید. .1

شود تا با صالحدید تیم درمان از دریافنت خندمات کنندگان ممنوع بوده و باعث میدرگیری با پرسنل و یا دیگر مراجعه هرگونه .2

 مرکز محروم گردید.

ر ارای رفتارهنای پرخطناقدامی برای خرید و یا فروش مواد و یا مبادلنه اطالعنات فروشنندگان منواد و مشنتریان د عنوانچیهبه .3

 .جنسی در مرکز ننمایید

نگیختن منجنر بنه بنرا تواندیمفروشندگان مواد در مرکز یا حوالی مرکز قرار مالقات نگذارید. این اقننندام  ایو با مشتریان خود  .۴

 شکل روبرو سازد.های محلی شده و ادامه کار مرکز را با محساسیت

 استعمال دخانیات در محیط بسته مرکز ممنوع است. .۵

 خمار هستید. شدتبهرف مواد ننمایید حتی اگر در مرکز یا اطراف آن اقدام به مص .۶

 بهداشتی تالش نمایید. یهاسیسرودر نظافت کلی مرکز و  .7

هنای شنما در اینن منوارد های جاری مرکز مثل آشپزی یا تمیز کردن مرکز الزامی نیسنت ولنی کمکمشارکت شما در فعالیت .۸

 کند.خودتان فراهم میتری برای سپاس و قدردانی ما را به همراه داشته و محیط مطلوب

 مند کنید.برای ارتقای کیفیت مرکز ما را از نظرات خود بهره .9

 

  این فرم باید در محلی قابل دید در مرکز نصب گردد.



 کنندگان: مقررات استفاده از حمام برای مراجعهد -1ضمیمه شماره 

 

 

 مرکز مشاوره ویژه زنان...........................

 .......درمانی....................پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

 

 

 ..............................هماهنگ نمایید.خانم باقبل از رفتن به حمام  لطفا  .1

 شود تا خارج گردید.در حمام باشید، بعد از این مدت از شما خواسته می دیتوانیمدقیقه  10شما حداکثر  .2

 منوع است.ها در حمام مشستشوی لباس .3

 استفاده از تیغ و وسایل بهداشتی مجاز است. .4

به  ستحماماقبل از خروج از حمام، باید حمام را برای استفاده فرد بعدی تمیز نمایید. در غیر این صورت اجازه  .5

 شود.شما داده نمی

 اجازه تزریق و یا استفاده از مواد در حمام را ندارید. عنوانچیهبه .6

 شود.واد در حمام، دیگر امکان استفاده از حمام به شما داده نمیدر صورت استفاده از م .۷

 

 گردد.مرکز امکانات استحمام داشته باشد، این فرم در محلی قابل دید در مرکز نصب می کهیدرصورت*

 

 

 

 

 



 مورد نیاز در مرکز  یهاپوشهمجموعه : ضمایم مربوط به  2 میضما

  یمستندسازجهت 

 

مرتبط با هر  یهافرمه ک چند پوشه با عناوین ذیل موجود باشد شدهانجام یهاتیفعال یمستندسازالزم است در هر مرکز جهت 

 پوشه در این بخش از ضمایم به ترتیب آورده شده است.

 آموزشی( جلسهصورتآموزشی مرکز )شامل فرم جلسات آموزشی و  یهاتیفعالپوشه  -1

 (یندسازتوانمکالس  جلسهصورت،یتوانمندسازداخل مرکز )شامل فرم کالس  یتوانمندساز یهاکالسپوشه  -2

 ارجاع شده  یتوانمندساز یهاکالسپوشه  -3

 پوشه خدمات  حمایتی  -۴

 پوشه خدمات سرپایی داخل مرکز  -۵

  



 جلسات آموزشی  فرم

 :   ............................. بهزیستی/دانشگاه نام:    .............................                    مرکز نام

ف
دی
ر

 

 دهندهآموزش تاریخ عنوان آموزشی
 وسیله

 آموزشی

 زمان

 )دقیقه(

تعداد شرکت 

 کنندگان

شماره 

 صورتجلسه

1        

2        

3        

4        

5        

6        

۷        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

1۷        

18        

  



 :.......جلسهصورتآموزشی:.....................                        شماره  جلسهصورت

 .:   ............................ بهزیستی/دانشگاه نام:    .............................                    مرکز نام

 ...: ................کنندهشرکتعداد اعضای ت     تاریخ: ............................               نام مدرس : .................................                    

 موضوع آموزشی:

 

 فرایند جلسه و چگونگی مشارکت حاضرین:

 

 

 کنندگان در جلسه:شرکت فردمنحصربهکد شناسایی 

1-  ......................................    11-  ...................................... 

2-  ......................................    12-  ...................................... 

3-  ......................................    13-  ...................................... 

4-  ......................................    14-  ...................................... 

5-  ......................................    15-  ...................................... 

6-  ......................................    16-  ...................................... 

۷-  ......................................    1۷-  ...................................... 

8-  ......................................    18-  ...................................... 

9-  ......................................    19-  ...................................... 

 نتیجه و پیشنهادات  برای جلسه بعدی:

 

 



 )داخل مرکز( یتوانمندساز یهاکالس فرم

 :   ............................. بهزیستی/دانشگاه نام:    .............................                    مرکز نام

ف
دی
ر

 

 دهندهآموزش تاریخ عنوان آموزشی
 وسایل

 آموزشی

 زمان

 )دقیقه(

تعداد شرکت 

 کنندگان

شماره 

 صورتجلسه

1        

2        

3        

4        

5        

6        

۷        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

1۷        

18        

19        

20        

21        



 صورتجلسه کالس توانمند سازی ...............................                        شماره صورتجلسه:.......

 :   ............................. بهزیستی/دانشگاه نام:    .............................                    مرکز نام

 ...............عداد اعضای شرکت کننده: ....ت تاریخ: ............................               نام مدرس : .................................                        

 موضوع آموزشی:

 

 فرایند جلسه و چگونگی مشارکت حاضرین:

 

 

 کنندگان در جلسه:کد شناسایی منحصر به فرد شرکت

1-  ......................................    11-  ...................................... 

2-  ......................................    12-  ...................................... 

3-  ......................................    13-  ...................................... 

4-  ......................................    14-  ...................................... 

5-  ......................................    15-  ...................................... 

6-  ......................................    16-  ...................................... 

۷-  ......................................    1۷-  ...................................... 

8-  ......................................    18-  ...................................... 

9-  ......................................    19-  ...................................... 

 نتیجه و پیشنهادات  برای جلسه بعدی:

 

 

 کالس توانمند سازی ارجاع شده به خارج از مرکز     فرم

 :   ............................. بهزیستی/دانشگاه نام:    .............................                    مرکز نام



 

ف
دی
ر

 

 عنوان کالس   تاریخ ارجاع کد فرد 
سازمان برگزار 

 کننده 

شماره فرم ارجاع 

* 
 توضیحات 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

۷       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

1۷       

18       

19       

20       

 یک کپی از فرم ارجاع  در پوشه موجود باشد و در پرونده بیمار تنها شماره فرم ارجاع ثبت گردد.*

 خدمات حمایتی   فرم

 :   ............................. بهزیستی/دانشگاه نام:    .............................                    مرکز نام



ر د ی  ف

 توضیحات  نوع خدمت دریافتی  تاریخ کد فرد 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

۷     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

1۷     

18     

19     

20     

21     



تشخیص و آسیب ،کاهش مراقبت خدمات اراهئ نحوه عمل راهنمای
  وی آی اچ هب ابتال خطر معرض رد زانن  وژیه  وی آی اچ 

 

133 
 
 

 

  

پرونده تشکیل   هانآاست اما به هر دلیلی برای  شدهارائه هاآنفرم ثبت خدمات سرپایی در داخل مرکز برای افرادی تکمیل خواهد شد که خدمتی برای 

 و یا سایر دالیل( اندنداشتهیا اینکه خودشان تمایل  اندنبودهنشده است )یا به دلیل اینکه گروه هدف 

نام و نام خانوادگی 

* 

تاریخ 

 حضور 

تعداد  دلیل عدم تشکیل پرونده  دلیل حضور در مرکز 

 سرنگ 

تعداد 

 کاندوم 

ارزیابی 

STI 

ارزیابی 

 سل 

مشاو

 ره 

آموز

 ش 

  یویآاچتست سریع 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 اسم مستعار برای فرد وارد کرد.  توانیمهیچ  اجباری برای تشکیل پرونده نیست و *

ر صورت مثبت ن ثبت شود. و دعالمت تیک زده شود اما اگر برای فرد تست انجام شد باید نتیجه آ است یکافیابی سل، مشاوره و آموزش ز، ار STIبرای خدمات ارزیابی 

 رفتاری ارجاع گرد. یهایماریبمرکز مشاوره  و بهشدن باید فرد مشاوره شود 



تشخیص و آسیب ،کاهش مراقبت خدمات اراهئ نحوه عمل راهنمای
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 سایر ضمایم مرتبط:  3 میضما 

 یبندرتبهمراکز و  یازبندیامتو نحوه  1در مراکز مشاوره ثابت ویژه زنان تیپ  هاشاخصتعداد حداقل مورد انتظار :  1-3ضمیمه 

 در سطح کشور  

 

است ماههسهمراکز  یبندرتبهزمان برای ارزیابی و   

حداکثر 

 امتیاز

یریگاندازهنحوه   شاخص مورد ارزیابی حداقل مورد انتظار 

ف 
 ردی

پرونده یک امتیاز ۵0به ازای هر  6 پرونده  300   1 تعداد پرونده  

پرونده یک و نیم  امتیاز  30به ازای هر  15 پرونده  300  پرونده فعال  تعداد   2 

پرونده یک و نیم  امتیاز  1۴به ازای هر  15 پرونده 210   3   هاپروندهالف از کل –تعداد  افراد کد یک  

تست دو ونیم امتیاز  30به ازای هر  25 تست  300  )در داخل مرکز( شدهانجام یهاتستتعداد    4 

 ۵ شدهییشناسابه ازای هر مثبت قطعی  20

مورد در سه ماه( ۴امتیاز )مورد انتظار  

بیشتر بهتر  )ولی  هر چه

مورد در سه ماه  ۴حداقل 

 مورد انتظار است(

جدید )داخل مرکز و  شدهییشناساتعداد موارد مثبت قطعی 

 تیم سیاری(

5 

یک و نیم  امتیاز معاینه 30به ازای هر   15 مورد  300  انددادهدرصد افرادی که حداقل یک معاینه ژنیتال انجام    6 

عدد  یک امتیاز  1000حبه ازای هر  25 برای  ماههسهعدد )  2۵200 

نفر( 210حداقل برای   
در سه ماه )داخل مرکز(  شدهعیتوزتعداد کاندوم   ۷ 

نفر یک امتیاز  30به ازای هر  10  8 درصد افرادی که کاندوم در هر سه ماه دریافت کردند (ماههسه) نفر  300 

ه سبه ازای هر نفر در ماه )متوسط  شدهعیتوزتعداد کاندوم  کاندوم  ۴0 کاندوم یک و نیم امتیاز   ۴به ازای هر 15

 ماه(

9 

تعداد خدمت گیرندگان توسط تیم سیار در سه ماه )تکراری و  خدمت )سه ماه(  ۶00 خدمت  یک امتیاز ۶0به ازای هر   10

(یرتکراریغ  

10  

 11 تعداد تست انجام شده توسط تیم سیار  در سه ماه  تست )سه ماه( 300 تست دو امتیاز  ۵0به ازای هر  12

برای  ماههسهعدد )  ۸۴00 عدد  یک امتیاز  700به ازای هر  12

 نفر( 70
توسط تیم سیاری در طی سه ماه شدهعیتوزتعداد کاندوم   12 

01 نظر کارشناسی )پایش و ارسال گزارشات و عدم همخوانی  امتیاز  10  

 گزارشات ارسال(

13 

به ازای هر ده درصد افزایش یک و نیم  10

 امتیاز 

 14 ارتقا نسبت به سال قبل برای خودش امتیاز  1۵

  جمع  امتیاز    200

در  ت کردند )چه( را دریافآمیزشی و سل یهایماریبافرادی به صورت ماهانه خدمت اصلی ماهانه ) مانند کاندوم، سرنگ، ارزیابی تعریف پرونده فعال: 

 دند.به مرکز مراجعه کر یویآاچداخل مرکز چه خارج از مرکز( و حداقل هر سه ماه برای دریافت دو خدمت معاینه واژینال و تست سریع 
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 سیار تیم  فرم ثبت روزانه فعالیت : 2-3ضمیمه 

 .............................ت برگشت   ....عاس     ........... .................................................       تاریخ ............................      ساعت رفت  ...نام  همکار ............................         روز 
 

کد 

 پاتوق  

 آدرس محل

ر 
اض

 ح
راد

 اف
داد

تع

ق  
تو

 پا
در

د  
 ک

راد
 اف

داد
تع

1 

کد
د 

فرا
د ا

دا
تع

2 

پاتوق 

 *جدید 

گ
تعداد سرن

 
 

یدرتعداد افراد 
ت

اف
کننده

تعداد کاندوم  
 

یدرتعداد افراد 
ت

اف
کننده
 

کاندوم
 

نتیجه ارزیابی 
STI** 

نتیجه ارزیابی سل 
** 

ش 
تعداد آموز

ی
فرد

 

تعداد 

 تست 
RT  

تعداد 

موارد 

ری 

 اکتیو
 1بلی=

  0خیر=

 بدون 

 عالمت 

دارای 

 عالمت 

 بدون 

 عالمت 

دارای 

 عالمت 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

جمع 

خدمات 

 در روز 

                

 تعداد افراد داری عالئم و بدون عالئم ثبت شود **است؟     قرارگرفتهو اولین بار است که مورد بازدید  شدهییشناساآیا پاتوق جدید * 

 

 

 

 تعداد جلسات گروهی: بازدید شده : یهاپاتوقتعداد 

 رفتاری وصل شدند یهایماریبتعداد افرادی که با تست ری اکتیو به مرکز مشاوره  تعداد ارجاع به مرکز مشاوره ویژه زنان:

  تعداد افرادی که به مرکز مشاوره ویژه زنان ارجاع شدند و تشکیل پرونده دادند

 و بیان تجربیات در طی روز : شدهانجام یهاتیفعالگزارش 
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بیان مشکالت به همراه راه حل پرسنل مراکز هر زمانی که احساس نیاز به تغییر در برنامه یا  فرم پیشنهادات : -3-3ضمیمه 

واگیر ارسال  یهایماریبفرم زیر را تکمیل و به سطح شهرستان و استان ارسال و در نهایت به مرکز مدیریت  تواندیمآن دارند 

  گردد.

 خدمت صحیح اجرای مانع فرم پیشنهادات و عوامل

 خدمت شماره :.................                                      عنوان خدمت:  

 مشکالت:

 

 

 

 

 

 اصالح: حلراه

با  قبال یادگیری و کسب تجربه، استفاده از تجارب افرادی است که  یهاراه نیترمهمیکی از فرم بیان تجارب:  -4-3ضمیمه 

است یا پرسنل در شرایط  شدهانجامدر مرکز  یاخالقانهشرایط مشابه روبرو شدند. در فرم تجارب انتظار براین است اگر فعالیت 
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برای ارتقا  هاآننیاز است پرسنل مراکز دیگر هم از تجارب  کنندیمکه فکر  اندبودهبا شرایط ویژه  کنندهمراجعهمواجهه با یک 

بعد از انجام  هایماریبدر فرم بیان تجارب وارد و گزارش نمایند. مرکز مدیریت  توانندیمتفاده کنند خود اس یهاتیفعال

 الزم این تجربه را با تمامی مراکز کشور به اشتراک خواهد گذاشت. یهایبررس

 فرم بیان تجارب 
 : شدهانجاماقدام  /شرح ماجرا

 

 

 

 

 

 

 کسب تجارب و پیشنهادات: 
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 ماتریس خدمات و زیرساخت  – 5-3ضمیمه 

 نوع خدمت نام برنامه 

مرکز تابت 

 1تیپ

مرکز ثابت 

 2تیپ

تیم سیار 

 زنان

مرکز 

 1سیارتیپ 

مرکز سیار 

 2تیپ

ایستگاه کاهش 

 آسیب

مراکز ویژه 

 زنان زندانی

 تشکیل پرونده
  * * تشکیل پرونده 

* * * * 

 برنامه آموزش

 

 * * * * * * * آموزش عمومی 

 * * * * * * * رویکرد نوین آموزش 

برنامه توصیه به انجام تست 

  یویآاچ

 * * * * * * * ترغیب برای انجام تست

 * * * * * * * توصیه به انجام تست

 * * * * * * * انجام تست سریع اولیه

 * * * * * * * اعالم پاسخ

 * * * * * * * ارجاع موارد مثبت اولیه و پیگیری

 یهایماریببرنامه کنترل 

 آمیزشی 

 * * * * * * * آمیزشی یهایماریبغربالگری سندرمیک 

 * معاینه واژینال
 

* * 
 

 * 

 *   * *  * آمیزشی یهایماریبدرمان سندرمیک 

 * * * * * * * زنان  یهایماریبارجاع به مرکز تخصصی 

 * * * * * * * تنظیم خانواده و مشاوره پیشگیری از بارداری  برنامه بهداشت باروری 

 * * * * * * * بارداری سالم 
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 *   * *  * مشاوره سالمت جنسی 

 *   *   * مربوط به زنان  یهاسرطانغربالگری 

 * * * * * * * ترغیب به استفاده از وسایل بهداشتی  برنامه کاهش آسیب

 * * * * * * * توزیع سرنگ و تزریق ایمن 

 * * * * * * * *با متادون دارندهنگهدرمان 

 * * * * * * * و ارجاع به مشاوره  یشناختروانمشاوره  برنامه بهداشت روان 

 * * * * * * * مشاوره خود مراقبتی در شرایط خطر

 *  * *  * * پذیرایی برنامه حمایت 

      * *  یآموزحرفهدر زمینه  یتوانمندساز

 * * * * * * * سایر تسهیالت

سایر  برنامه کنترل

 همراه  یهاعفونت

 * * * * * * * بیماریابی فعال سل 

 * * * * * * * ارجاع جهت انجام واکسیناسیون

 ن را دارد انجام شود.آدر هر مرکزی که مجوز انجام  تواندیمدرمان با شبه مخدرها 

       

  

       

  



تشخیص و آسیب ،کاهش مراقبت خدمات اراهئ نحوه عمل راهنمای
  وی آی اچ هب ابتال خطر معرض رد زانن  وژیه  وی آی اچ 

 

140 
 
 

 اطالعات ساالنه مرکز  – 6-3ضمیمه 

های واگیر اریبار در صورت تمدید یا تعویض قرارداد مرکز زنان تکمیل و به مرکز مدیریت بیمساالنه یک صورتبهاین فرم باید 

ز موجود، د مراکارسال گردد. بدیهی است در صورت وجود بیش از یک مرکز در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی، به تعدا

 جداگانه ثبت و ارسال خواهد شد. یهافرم

 طالعات مراکزفرم سالیانه ا

 :نام مرکز:                                                              دانشگاه/ استان 

 :آدرس مرکز 

 :تلفن مرکز 

 :نام مدیره مرکز 

 ......:تعداد پرسنل مرکز 

 :پرسنل به تفکیک 

              ...........نل( سایر پرس نیروی خدماتی )جدا از          ........روانشناس      ......ماما )کاردان(       ........ماما )کارشناس(

 ................    سایر:  دونفرههای سیار تعداد تیم     .........تیم سیار 

 دارد؟         به عهدهاز پرسنل مرکز نقش مدیریت مرکز را  کیکدام 

          □ استی جداگانه  مرکز دارای مدیره       □روانشناس         □ماما         

  خیر               □آیا مرکز با متخصص زنان و زایمان قرارداد دارد؟              بلی□ 

 گیرد؟                   ویزیت متخصص زنان چگونه صورت می 

 

  خیر               □قرارداد دارد؟                 بلی  یپزشکروانآیا مرکز با متخصص□ 

  گیرد؟                                                                چگونه صورت می یپزشکروانویزیت متخصص                                                      

  ر خی              □اند؟                 بلی از پرسنل مرکز در کارگاه آموزشی شرکت کرده کیچیهآیا در طول سال گذشته□ 

 

 تعداد دفعات شرکت: ........               عناوین آموزشی  ................    □ماما    

                                                                                           ................ 

 تعداد دفعات شرکت: ........               عناوین آموزشی  ................              □روانشناس   

 تعداد دفعات شرکت: ........                 عناوین آموزشی ................          □مدیره مرکز  
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در زنان در معرض خطر ابتال به  یویآاچارائه خدمات پیشگیری از  یسپاربرون مربوط قوانین – 7-3ضمیمه 

   یویآاچ

صالحدید  ، بهآمیزشی یهایماریبو  یویآاچهدف پیشگیری و کنترل  با   یویآاچارائه خدمات به زنان در معرض خطر ابتال به 

ا بخشی از ی تمامی بتوسط دانشگاه و یا در قالب خرید خدمت )برا ماًیمستق تواندیمدانشگاه علوم پزشکی / سازمان بهزیستی 

د و واگذاری خدمت )خری یسپاربرون( از طریق بخش خصوصی ارائه گردد. دستورالعمل زیر در خصوص چگونگی  هاتیفعال

  تهیه گردیده است. هاشرکتیا  مؤسسات خدمت( به 

طرف قرارداد  یهاشرکتو   مؤسساتباید توجه نمود که  گرددیمصی ارائه در شرایطی که ارائه خدمات مذکور از طریق بخش خصو

 گونهچیهلذا حق . دارندعهدههای مراکز را به مسئولیت هماهنگی اجرایی و تبادل هزینه صرفاً با مراکز مشاوره ویژه زنان 

 یهاتیفعالا تمامی تو نیاز است تخصصی این مراکز را نخواهند داشت  نیچنهمعلمی، اجرایی و  یهابرنامهدر  یامداخله

 پزشکی انجام دانشگاه علوم یویآاچمراکز اعم از نظارت بر پرسنل و شیوه ارائه خدمات به صورت مستقیم تحت نظارت کارشناس 

به سطوح میانی  تواندیم هاتیفعالی دانشگاه نظارت بر تمام یویآاچپذیرد. در صورت صالحدید معاونت بهداشتی و کارشناس 

 )مرکز بهداشت شهرستان( تفویض اختیار شود.

 د:داد  )دانشگاه علوم پزشکی( ذکر شوارداد به عنوان تعهدات طرف اول قرارمواردی که الزم است در متن قر

حتمالی ایمه و حوادث بتعهدی از نظر استخدام ،  گونهچیهدانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی  -1

 .و همچنین خود طرف دوم قرارداد ندارد شدهگرفتهدر قبال افراد به کار 

م انجا زش پزشکیوزارت بهداشت و درمان و آمومصوب طبق پروتکل مرکز مشاوره ویژه زنان باید  یهاتیفعالتمامی  -2

 پذیرد.

و هرگونه  شدهفتهگرافراد بکار . استداد( اردانشگاه علوم پزشکی )طرف اول قرانتخاب پرسنل شاغل در مرکز به عهده  -3

تیار ی که تفویض اخمعاونت بهداشتی دانشگاه )یا سطوح دیگربا هماهنگی  ستیبایمدر مرکز  هاآنو جابجایی  تغییر

 صورت گیرد.شده است( 

 

 داد  )موسسه( ذکر شود:ارقرداد به عنوان تعهدات طرف دوم ارمواردی که الزم است در متن قر

مشاور(، )وانشناس رشامل یک نفر پروتکل مصوب (،  استاندارد)بر اساس   پرسنل مورد نیاز مرکز حقوق و مزایای تأمین -۴

مدیر  عنوانهب ماما( باید )روانشناس یا یکی از پرسنل مورد اشاره است( وقتمهینیک نفر ماما، یک نفر پرسنل بهداشتی )

  .باشدیم شدهینیبشیپ یهاتیفعالمرکز پاسخگوی 

 الزم به توضیح است باید حداقل حقوق قانون کار، بیمه، عیدی و سنوات برای پرسنل رعایت گردد.

خه ود و یک نسل هم موجفردی بین موسسه و پرسن یقراردادها حتماً بنابراین الزم است بعد از عقد قرارداد بین موسسه با شرکت، 

 به دانشگاه تحویل داده شود.
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متفاوت باشد. انتخاب نیروهای تیم سیار بسته  تواندیمبسته به توافق دو طرف قرارداد، نحوه پرداخت به نیروهای همسان  -۵

اخت به دقرارداد ثابت یا پر صورتبه تواندیماست(  شدهدادهبه شرایط منطقه )در بخش تیم سیار پروتکل توضیحات الزم 

1ازای خدمت 2  خواهد بود:به شرح ذیل  که باشد 

قل حقوق حداایای پرسنلی که نیاز است  با تمامی مز  وقتمهینقرارداد  صورتبه)ثابت با حقوق ماهانه  دقراردا -الف

 قانون کار، بیمه، عیدی و سنوات رعایت گردد.

خدمت  به ازای هر و دچنین شرایطی با نیروی همسان قراردادی بسته نخواهد ش در پرداخت به ازای ارائه خدمت: -ب

ت در این حالفت نماید )شرکت موظف خواهد بود که به فرد پرداخت انجام دهد و رسید پرداخت از فرد را دریا شدهارائه

توسط تیم  شدهیرفمعیا فرد  از حالت الف باشد(.  مبلغ پرداختی به ازای هر خدمت ادتریزممکن است تعداد تیم سیار 

ر خدمت در ه ازای همتفاوت باشد اما الزم است مبالغ توافق شده برای پرداخت ب تواندیمسیار بسته به شرایط منطقه 

 بین دانشگاه و موسسه ذکر گردد. نامهتفاهم

ات ست تعهدالزم ا) بر اساس پروتکل مصوب وزارت بهداشت  وسایل و تجهیزات مناسب )مصرفی و غیر مصرفی( نیتأم -۶

رارداد قدر متن  افقموردتود در ابتدا توافق گردد و موار ازیموردنهرکدام از لوازم و تجهیزات  نیتأمهر دو طرف قرارداد در 

 .(مکتوب شود

موزش داشت درمان آوزارت به واگیر یهایماریبابالغی مرکز مدیریت  مطابق پروتکل  هاتیفعالاجرای کلیه وظایف و  -7

 پزشکی 

کار و امور  ن بهزیستی،حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازما یهاسازمانبرقراری ارتباط مناسب با دیگر  -۸

مراکز  های جوانان، وانهخ، شهرداری و فرهنگسرا، نهادمردم یهاسازمانخیریه و  مؤسسات، یسوادآموزاجتماعی، نهضت 

امی ح است تمبا )الزم به توضی یتی و مددکاری جهت مراجعین مرکز... به منظور خدمات حما مواد سوءمصرفدرمان 

هرستان شگی مرکز بهداشت باید با هماهن حتماً ردیگیمصورت  هاسازمانکه در حیطه حمایت یابی از دیگر  ییهاتیفعال

مرکز ایجاد  یهاتیفعالبه  یاخدشهبدین گونه  یهاتیفعالو یا معاونت بهداشتی دانشگاه صورت گیرد و باید مراقب بود 

 ننماید(

سالم و ن شرع ابر اساس قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازی یو اخالقرعایت موازین اسالمی  -9

 .استمجوز  دارنده به عهدهو منشور حقوق بیماران در مرکز ضروری و 13۸0اجرایی سال  یهانامهنییآ

آیفون ، لید در درب اصایمن، نگهبان زن و یا مر یهادرباستفاده از نیت پرسنل، انجام اقدامات الزم در خصوص حفظ ام -10

 از اقدامات امنیتی برای پرسنل باشند.  ییهانمونه توانندیم، دوربین مداربسته تصویری

 معاونت دیتائرکز با و ساعت شروع بکار م است وقتتمام صورتبهدر هفته ساعت  ۴0ساعات کاری هر مرکز به مدت  -11

  ممکن است متفاوت باشد. بهداشتی دانشگاه و بر اساس نیاز جمعیت هدف تحت پوشش برنامه

وده را لغو نم دادرراقداد از عملکرد و حسن انجام کار این اختیار را خواهد داشت که اردر صورت عدم رضایت طرف اول قر -12

 داد اطالع دهد.ارو به طرف دوم قر

                                                           
1 2 Per case  



تشخیص و آسیب ،کاهش مراقبت خدمات اراهئ نحوه عمل راهنمای
  وی آی اچ هب ابتال خطر معرض رد زانن  وژیه  وی آی اچ 
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معاونت بهداشتی کلیه اطالعات مرتبط با مراجعین، کامالً محرمانه بوده و انعکاس آن به مراجع استعالم کننده، با مجوز  -13

یا حضور در  خواهد بود. همچنین ارائه هرگونه داده و اطالعات  ریپذامکانواگیر  یهایماریبدانشگاه و مرکز مدیریت 

خدشه در رازداری  واگیر میسر خواهد بود. یهایماریبائید مرکز مدیریت مطالعه یا پژوهش پس از تمرکز جهت انجام 

 کارفرما و طرف قرارداد گردد. نیمابیفمنجر به لغو قرارداد  تواندیممرکز 

گی مستقیم دولتی با هماهن یهاارگان، نهادها و هاسازمانبازدید از مراکز مشاوره ویژه زنان توسط مسئولین  هرگونه -1۴

هداشتی با ستاد معاونت ب ربطیذمسئولین مربوطه و اخذ مجوز معاونت بهداشتی دانشگاه و همراهی یکی از کارشناسان 

 خواهد بود. ریپذامکان، دکنندهیبازدتیم 

 

 


