
  در اولين مراجعه سالمند جهت دريافت خدمات روند اجرايي برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمندي                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي مورد نياز  گذاشتن فرم. 1
 خانوار داخل پروندهبرنامه 

تكميل فرم سبز مراقبت دوره اي . 2
  با پرسنل غير پزشك توسط 

 مورد فرم13ارزيابي و طبقه بندي

طبقه بندي  ارجاعيارزيابي موارد . 1
شده با احتمال مشكل يا بيماري درقسمت 

ثبت سپس و غير پزشك فرم سبز مراقبت 
و  در قسمت پزشك فرمطبقه بندي   كد

 سالمند  بعدي  تعيين زمانهاي  پيگيري

درصورت تكميل فرم جدول مراجعات . 2
و ثبت  د به درخواست آزمايشنياز سالمن
 معلينات  و  ، دارونتايج آن

داراي يك يا چند سالمند ) ج
 مشكل يا احتمال بيماري است

ارجاع غير فوري به 
 پزشك مركز

مورد  13سالمند از نظر ) الف
 .سالم و فاقد مشكل است

 فرم ارجاع در سالمندان نيازمند تكميل . 3
 )يتخصص(سطوح باالتر دريافت خدمات

تكرار مراقبت دوره اي 
ستون دوم تكميل  (يكسال بعد 

 )در سال بعدمراقبت فرم سبز 

تهيه ليست اسامي كليه سالمندان باالي . 1
    بهداشتخانه /پايگاه/سال  مركز 60

 :فراخوان و دعوت از سالمند جهت ارائه خدمات از طريق.2
در كمك رابطين با دعوتنامه، تماس تلفني، اطالع رساني 

 دعوتنامه ها توزيع با ....... محالت، مساجد و 

به همراه داشتن موارد ذيل جهت جهتتذكر . 3
  :در زمان فراخواني سالمند  ،مراجعه

  )در صورت وجود( اخير، دفترچه بيمهساله  3آزمايشات 

اقدامات الزم  قبل از حضور 
 سالمند در مركز

حضور سالمند  اوليندر اقدامات الزم 
 خدماتدر مركز جهت دريافت

سالمند در توسط پزشك اقدامات الزم 
داراي يك يا چند مشكل ارجاع شده 

 در قسمت غير پزشك ري يا احتمال بيما

توسط پرسنل غير پزشك  اقدامات الزم 
  پس از اتمام  بررسي پزشك مركز

ثبت اطالعات به صورت چوب . 4
  پزشك و آماري فرم  2خطي در 

پايان ماه  در غير پزشك و جمع بندي
 بهداشتي به معاونت آن و ارسال 

ثبت اطالعات خواسته شده . 3
دفتر ثبت مراقبت دوره اي 

 پيگيري علل و زمان سالمند و
 بعدي هاي 

تكميل علل و زمانهاي مراجعه . 2
با مداد در فرم   بعدي سالمند

پيكيري و قرار دادن آن در كنار 
 فرم سبزمراقبت دوره اي

ارائه توصيه هاي الزم و . 1
و علل گوشزد نمودن زمان  

 مراجعه بعدي سالمند  

در معرض ابتال به سالمند ) ب
 بيماري و نيازمند پيگيري است

انجام پيگيري بر اساس 
زمانهاي تعيين شده فرم سبزو 

 ثبت نتايج در فرم پيگيري 



  مراجعات بعدي سالمند در برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمندي  ارائه مراقبت ها در ييروند اجرا

  

  

  

: سالمند  قدم اول در زمان مراجعه مجدد
 تعيين نوع مراقبت

تكميل ستون دوم فرم سبز رنگ مراقبت با ارزيابي و طبقه بندي سالمند بر اساس 
  )تكميل مراحل بيان شده قبلي (بوكلت مربوطه و در صورت نياز ارجاع به پزشك 

  مراقبت دوره اي انجام) 1

سالمند را بر طبق راهنماي  آموزشي  پيگيري و مراقبت نموده و توصيه هاي الزم را به او   مشكل /بيماري  مراقبت ويژه و پيگيري انجام) 2
  . ارائه و علل  و زمان و نتيجه مراقبت ويزه يا پيگيري را در فرم پيگيري ثبت نمائيد

 :فرم هاي برنامه مراقبت ادغام يافته سالمندي
 )ارائه توصيه ها) ج     طبقه بندي) ب    ارزيابي) الف:   اجزاي فرم  مراقبت  (.شامل دو بخش پزشك و غير پزشك است اين فرم ) : فرم سبز رنگ( سالمنديفرم مراقبت ) الف

  

  .در اين فرم نتايج آزمون هاي تشخيصي، اقدامات پاراكلينيكي و توصيه هاي درماني و غير درماني ارائه شده توسط پزشك ثبت مي گردد: فرم جدول مراجعات -ب
 هر بار پيگيري علت، تاريخ مراجعهو در  اده مي شودقرار دچنانچه سالمند نياز به پيگيري براي مشكل يا بيماري خاصي دارد، يك فرم پيگيري براي وي تكميل و در پرونده  :فرم پيگيري - ج

  .گرددمي ثبت  ،)يا مراقبت دوره اي استكه شامل زمان پيگيري بعدي، ارجاع (و توصيه ها) تغيير نشانه ها و عالئم بيماري( و نتيجه پيگيري
  .دددر صورتي كه سالمند نيازمند دريافت خدمات سطوح تخصصي باشد اين فرم توسط پزشك مركز تكميل و در آن نوع و محل  و علت ارجاع ثبت مي گر :فرم ارجاع ) د
در فواصل زماني مشخص توسط تيم غير پزشك تا در اين فرم، مراقبت هايي را كه سالمند نياز دارد . بازخورد و نتيجه ارجاع سالمند به سطوح باالتر مي باشد اين فرم : فرم پسخوراند) ه

  . دريافت كند به همراه زمان ارجاع بعدي درج مي گردد
  :انواع مراقبت در برنامه مراقبت ادغام يافته سالمندي

   .باشد به دنبال فراخوان و براي اولين بار جهت دريافت مراقبت هاي سالمندي مراجعه كرده زماني كه سالمند :دوره اي جديدمراقبت ) 1
سالمندي از اين  .ويندآن را مراقبت دوره اي مي گمي كشد مراجعه كرده است، والً طوالني كه حداقل يك سال طول اگرسالمند در فاصله زماني مشخص و معم: تكراري  مراقبت دوره اي) 1

  .تشخيص داده شده است "فاقد مشكل"مراقبت استفاده مي كند كه در آخرين مراقبت 
را مراقبت  شود آن و پپگيري به صورت ويژه مراقبت مند استنيازو ارزيابي ها احتمال ابتال به يك يا چند بيماري دارد كه اگرسالمند به دنبال دريافت مراقبت هاي دوره اي : مراقبت ويژه) 2

. است در ارزيابي دوره اي توصيه هاي ارايه شدهخدمات و هدف از مراقبت ويژه ارزيابي مجدد سالمند به دنبال . فواصل زماني در مراقبت هاي ويژه كوتاه و حداقل يك ماه است. ويژه گويند
  .داده مي شوددر غير اين صورت سالمند به سطح باالتر ارجاع . ، ادامه عمل به اين توصيه تا رفع مشكل ادامه مي يابده باشدچنانچه توصيه ها وضعيت سالمند را بهتر كرد


