
 

 وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشکی؛ دفتر بهبود تغذهی جامعه

 هجامع كارشناس تغذيه در مراكز خدمات سالمتشرح وظايف 

 اي و بين الملليدر سطوح ملي، منطقهوتغذيه جامعه  هاي سالمت شاخص  آشنايي با -1

 جمعيت تحت پوشش تغذيه و سالمتوضعيت آمار بهداشتي و آگاهي كامل از  -2

 كشور جامعه در بهبود تغذيههاي آگاهي كامل از برنامه -3

 آموزش و مشاوره تغذيه به افراد ارجاع شده از سوي مراقبين سالمت رائها -4

 خدمات رژيم درماني به بيماران ارجاع شده از سوي پزشكان ارائه -5

 مدونزمانبندي برنامه اي براي جمعيت تحت پوشش، طبق هاي آموزش گروهي تغذيهاجراي برنامه -6

، و .... ، روز جهاني غذا آموزش همگاني تغذيه، هفته سالمتهاي هاي تغذيه جامعه، مانند بسيج همكاري در اجراي برنامه -7

 كارشناس تغذيه مركز بهداشت شهرستانزير نظر 

 در قالب دستور عمل هاي موجود ايتكميل فرمهاي ارزيابي و اجراي مراقبتهاي تغذيه -8

 طراحي و اجراي برنامه پيگيري افراد و بيماران ارجاع شده -9

 اي به افراد از سوي مراقبين سالمتتغذيه نظارت بر ارائه مراقبتهاي  -10

گروههاي سني مختلف و تحت پوشش مركز جامعه سالمت در  برايهاي مورد نياز مكمل نظارت بر فرايند تهيه و توزيع  -11

 قالب دستور عمل هاي موجود

و مستند سازي روند شاخص هاي  ، تجزيه وتحليل  جمع آوري آمار و اطالعات در زمينه وضعيت شاخص هاي تغذيه اي -12

 تغذيه در منطقه تحت پوشش با هماهنگي كارشناس تغذيه مركز بهداشت شهرستان و استان

 بر حسب مورد هاي منظم جهت واحدهاي ناظرتهيه گزارش -13

 

 ايهاي تغذيههاي بهداشتي در حيطه مراقبتپايگاهدر  مراقب سالمترح وظايف كارشناس ش

) اندازه گيري قد ووزن ، رسم منحني رشد  براي كليه مراجعين BMIآنتروپومتريك و محاسبه  گيريهاياجراي اندازه .1

 ( مطابق با دستور عمل موجود ، محاسبه   ، تفسير وضعيت رشد و نمايه توده بدني

 اي افراد و امتيازدهي به آنتكميل پرسشنامه الگوي تغذيهارزيابي عادات و رفتار هاي غذايي مراجعين و  .2

بر اساس امتياز  ،ارجاع به پزشك و يا تغذيه ارجاع به كارشناس، ايتغذيه هايمراقبتتصميم گيري درخصوص ارائه  .3

 آنتروپومتري مراجعين اي واز پرسشنامه الگوي تغذيهحاصل 

 گيرند رقرا ايتغذيه توسط مراقب سالمت تحت مراقبتمطابق با دستور عمل بايد  به افرادي كه رائه آموزشهاي تغذيها .4

 آموزش تغذيه پيشگيرانه بر اساس ارزيابي الگوي غذايي و دستورعمل بسته خدمتي، براي تمامي مراجعين .5

 ايپيگيري خدمت رساني به افراد تحت مراقبت تغذيه .6

 پيگيري مراجعه افراد ارجاع شده به كارشناس و پزشك .7

 ترازو و قدسنجگيري آنتروپومتري، شامل هاي اندازهنظارت بر سالم بودن دستگاه .8



 

 وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشکی؛ دفتر بهبود تغذهی جامعه

ها ياري، آموزش تغذيه، يدسنجي نمكبهبود تغذيه ادغام شده در خدمات اوليه بهداشتي مانند مكمل هايبرنامه اجراي .9

 هاي مربوطه در مدارس، و ...و ارائه آموزش

 هاي مورد نياز جمعيت تحت پوشش پايگاه و ارائه آن به كارشناس تغذيه مركز جامعمكمل برآورد .10

 

 ايهاي تغذيهدر حيطه مراقبت ، هجامع در مراكز خدمات سالمت پزشكف شرح وظاي

 اي جمعيت تحت پوششآگاهي از مسائل و مشكالت تغذيه .1

 بيماران ارجاع شده ، بيوشيميايي و باليني ارزيابي پزشكي .2

 ده توسط مراقب سالمتش  هاي آنتروپومتريك انجاميد اندازه گيريكنترل و تأي .3

 كه بر اساس بسته خدمت تغذيه براي پزشكان، انديكاسيون ارجاع به مشاور تغذيه را دارند* ارجاع كليه مواردي .4

  هاي خاص، مطابق با برنامه كشوريويتامين + مينرال، آهن( جهت گروههاي غذايي )فوليك اسيد، مولتيتجويز مكمل .5

 

 :اندیکاسیونهای ارجاع پزشک به کارشناس تغذیه عبارتند از 

اردار ب ابتال به بيماريهاي غيرواگير مرتبط با تغذيه و يا بيماريهايي كه نياز به تنظيم رژيم غذايي خاص دارند در كليه گروههاي سني و مادران .1

 سترولمي، فشار خون باال، ديابت، چاقي، بيماريهاي كليوي و ...مانند: هايپركل

مراجعه كنندگان شامل: هايپرگليسمي، هايپركلسترولمي، هايپرتريگليسريدمي،  وجود عوامل خطر بيماري در نتيجه آزمايشات پاراكلينيك .2

 باالي خون در حالت ناشتا و ... ALK-Pكراتينين باال، 

كليه افرادي كه بيماري تشخيص داده شده دارند، پس از غربالگري تغذيه اي توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشك جهت انجام مراحل درماني  .3

 ك به كارشناس تغذيه جهت دريافت رژيم غذايي ارجاع داده مي شوند.و سپس از پزش

ماه و  3( + با هر امتياز ، چنانچه با پيگيري مراقب سالمت بعد از  9/29تا  25نا مطلوب در محدوده اضافه وزن)  BMIميانساالن و جوانان با  .4

بدني اضافه شود ، ارجاع به پزشك براي اقدامات تشخيصي و درماني و  ماه بعد عدم تغيير نمايه توده بدني ادامه داشته يا نمايه توده 6سپس 

ماه تا اصالح نمايه توده بدني و در صورت عدم اصالح رفتار تغذيه  3سپس ارجاع به مشاور تغذيه؛ پس از آن پي گيري توسط مشاور تغذيه هر 

 ه خارج از مركزاي ارجاع براي رفتار درماني به روانشناس و همچنين ارجاع به متخصص تغذي

 و كمتر  + با هر امتياز         18/ 5و باالتر و  30نا مطلوب در محدوده چاقي و الغري)    BMIميانساالن و جوانان  با  .5

6. BMI در محدوده چاقي در مادران باردار 

 از غربالگري سالمندان  7تا  0امتياز   .7

 سال: 18تا  6نوجوانان  .8

  باالي z-score3بلند قدي شديد(  +  ) 

  مساوي "حد فاصل z-score3-    و زير  z-score2-"             )كوتاه قدي( 

  زير z-score3-            )كوتاه قدي شديد( 
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   3SD-وزن براي سن و يا قد براي سن زير سال با  6تا  2كودكان  .9

  3SD-ماه با قد براي سن و يا وزن براي سن زير  24تا  12شيرخواران    .10

    3SD-ماه با وزن براي سن و يا قد براي سن زير  12تا  6شيرخواران  .11

    3SD-ماه با وزن براي سن و يا قد براي سن زير  6 تا 0شيرخواران  .12

 

 


