
با هدف تامين، حفظ و ارتقاي سطح سالمت جامعه تحت پوشش براي گروه  خانواده جمعيت، سالمت واحد
  ارائه خدمت ) نوزادان، كودكان، جوانان و نوجوانان، ميانساالن، سالمندان، مادران باردار( سنيهاي 
شناخت توانائي هاي بالقوه منطقه، ابالغ سياست هاي باال دستي به محيط، برنامه ريزي و تعيين سياست هاي منطقه اي، .مي كند

برنامه ريزي، نظارت و مشاركت درآموزش و بازآموزي پرسنل، افزايش سواد سالمت در جامعه، هماهنگي درون و برون بخشي و 
، توزيع اعتبارات و نظارت بر هزينه اعتبارات، جمع آوري و پردازش داده ها، پايش و ، نظارت بر عملكرد مراكز تابعه جلب مشاركت

 مي باشد واحدهاي كاربردي از اهم وظايف اين  ارزشيابي برنامه ها ي جاري، انجام پژوهش  

  :سالمت خانواده مركز بهداشت شهرستان كاشان معرفي واحد
باشد،كه عملكرد  سالمندان و باروري سالم مي ميانساالن، كودكان، نوزادان، ،باردار متشكل از برنامه هاي سالمت مادراناين واحد 

  :گروه هدف مربوطه شامل 5آن در 
  مذكورتعيين خط مشي و اجراي سياست هاي كشوري برنامه هاي  
 جودنظارت بر حسن اجراي دستورالعملها و پيگيري فعال و برنامه ريزي و مداخله جهت برطرف نمودن مشكالت مو  
  نظارت بر اجراي برنامه هاي بهداشتي و درماني مادران ،كودكان، ميانساالن و سالمندان با در نظر گرفتن اولويت هاي

  اجرايي
 بررسي شاخص هاي بهداشتي مربوطه در منطقه و تجزيه و تحليل آنان در برنامه هاي مختلف واحد  
 و بهداشتي و  يل مختلف اجراي برنامه هاي آموزشتالش براي دستيابي به روش هاي جلب مشاركت جامعه در مراح

  پيشگيري
 پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشها و برنامه ها در واحد هاي مختلف مركز بهداشت و ساير ادارات سطح شهرستان  
 برگزاري همايش ،كارگاهها و كالس هاي آموزشي جهت پرسنل خانواده و بهوزران و جامعه  
 ي بهداشت و عملكرد پرسنلنظارت بر مراكز و خانه ها  
 ارسال پسخوراند مربوط به نظارت ،آمارها وشاخصهاي بهداشت خانواده به مراكزبهداشتي درماني تحت پوشش    
 تشكيل كميته هاي برنامه هاي مختلف واحد  

  
   : باشد مي ذيل شرح به واحد هاي برنامه 

  :برنامه باروري سالم 

دسـتيابي بـه اهـداف بـاروري بـه صـورت آگاهانـه ،مسـئوالنه و          در راسـتاي برنامه ريزي  برايماموريت اين برنامه كمك به زوجين 
 توسـعه  مهـم  زير ساخت هاي از و جوان ماندن تركيب جمعيت، اولويتي ملي است كه تزايد نسل ،باروري. استداوطلبانه 

سال اخير  40در بازه در ايران، وضعيت تزايد نسل و باروري كلياست،  توجه بوده مورد هميشه مختلف نزد جوامع بوده و
مطـابق بـا   و بر مبناي اطالعات سازمان ثبت احـوال و  مركـز آمـار ايـران،     در حال حاضر . همواره رو به كاهش بوده است

و كاهش اين روند همچنـان ممكـن اسـت    . اعالم شده است 84/1مستندات علمي و نظر خبرگان ميزان نرخ باروري كلي 
باروري كلي به يك مشكل جمعيتي تبديل شده كه لزوماً بايد سياست جمعيتي و عملكرد حاكميتي نسبت  امروز سقوط. ادامه يابد

  .به آن تغيير كند
  
  



  شرح وظايف كارشناس برنامه باروري سالم
  باروري سالمبرنامه عملياتي ساليانه برنامه و تدوين تهيه  .1
تعامل مستمر با كارشناس باروري سالم معاونت در خصوص فعاليت ها و اقدامات مداخله اي مورد نياز برنامه  .2

  باروري سالم و ارائه نظرات و پيشنهادات الزم
  و ارائه به معاونت بهداشتيجمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي  .3
باروري برنامه و نشست هاي هم انديشي آموزشي كالسهاي  ،ها  كارگاه گزاريبر هماهنگي جهتبرنامه ريزي و  .4

  سالم
  ارزيابي مستمر عملكرد كمي و كيفي پرسنل مجري برنامه و ارائه بازخوردهاي الزم در اولين فرصت  نظارت و  .5
  خصوص اولويت هاي برنامه باروري سالممطالب آموزشي در متون و تهيه  .6
   هاي مورد انتظار برنامه باروري سالمبدو خدمت در خصوص برنامه ها و فعاليت  آموزش پرسنل .7
مراقبت باروري ويژه و نظارت بر نحوه صحيح توزيع آن بر اساس دستورالعمل هاي داروهاي اقالم برآورد ميزان  .8

  ابالغي در مراكز خدمات جامع سالمت
شنواره همايش، گردهمايي، ج(پيگيري اجراي برنامه هاي مروج فرزندآوري نيازمند هماهنگي هاي برون بخشي  .9

  .....)و 
  و هماهنگي جهت برگزاري كميته شهرستاني انجام توبكتومي جهت معرفي شده افراد نظارت بر .10
  نظارت بر برگزاري كالس هاي آموزش هنگام ازدواج و فرايند هاي جاري مراكز ازدواج شهرستان .11
ناباروري، آموزش هنگام ازدواج و كتابچه هاي (براورد اقالم آموزشي مورد نياز ابالغي برنامه هاي باروري سالم  .12

(....  
  استخراج شاخصهاي برنامه و ارائه پيشنهادات مداخله اي مورد نياز با توجه به وضعيت موجود .13
هزينه كرد صحيح اعتبارات اختصاص شده برنامه در جهت دستور هزينه كرد ارسالي و ارائه گزارش به معاونت  .14

  بهداشتي
  
  : برنامه سالمت نوزادان 

 28سال در يكدرصد از مرگ هاي كودكان زير  60نزديك به . وزادي يكي از حساس ترين دوران زندگي به حساب مي آيددوره ن
در صورت . ، آسيفكسي و زايمان زودرس مي باشدعفونتنوزادي درصد از موارد مرگ و مير  80تقريبا علت . روز اول اتفاق مي افتد 

مت از راهكارهاي موثر در بهبود سال. از اين مرگ ها قابل پيشگيري است ، باالي دو سوموياخالت موثر براي نوزاد و مادر اجراي مد
، و جود افراد رت عملي باال در انجام مراقبت ها، وجود پرسنل با مهاام مراقبت هاي قبل و حين بارداري، دسترسي جهت انجنوزادان

  . و دروه نوزادي مي باشد  متبحر در امر زايمان و انجام مراقبت هاي موثر پس از زايمان
  :اهداف برنامه سالمت نوزادان

  دسترسي افزايش طريق از نوزادي دوره مراقبت و زايمان از پس زودرس مراقبت پوشش افزايش
  نوزادي دوره هاي مراقبت كمي و كيفياستمرار
  شيرمادر با انحصاري تغذيه شاخص افزايش  

  تولد زندهدر هزار  7نوزادان به زير  مرگ ميزان كاهش
  
  
  



  :سالمت نوزادانشرح وظايف كارشناس برنامه 
  سالمت نوزادانبرنامه عملياتي ساليانه برنامه و تدوين تهيه  .1
  ابالغي كالسهاي آموزشي  ،ها  كارگاه گزاريبر هماهنگي جهتبرنامه ريزي و  .2
  ارزيابي مستمر عملكرد كمي و كيفي پرسنل مجري برنامه و ارائه بازخوردهاي الزم در اولين فرصت  نظارت و  .3
  استخراج شاخصهاي برنامه و ارائه پيشنهادات مداخله اي مورد نياز با توجه به وضعيت موجود .4
  تعامل مستمر با كارشناس سالمت نوزادان معاونت در راستاي اجراي هر چه بهتر وظايف ابالغي .5

  
  

  و شيرمادر برنامه سالمت كودكان
  برنامه كودك سالم و مانا -

كودكان  ارتقاء آگاهي كاركنان بهداشتي و درماني درزمينه ارزيابي ، تشخيص و توصيه هاي : سالم مراقبت هاي ادغام يافته كودك
  ارتقاء كيفي خدمات و پايش و ارزشيابي برنامه ، سالم

بندي و  ارتقاء آگاهي كاركنان بهداشتي و درماني در زمينه ارزيابي ، طبقه : )مانا( هاي اطفال مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي
 ارتقاء كيفي خدمات و پايش و ارزشيابي برنامه، درمان بيماري هاي كودكان   

  
  برنامه ترويج تغذيه با شير مادر -

شيردهي فوايد . اين مطلب در متون ديني ما به صراحت آمده و پايه علمي نيز دارد.براي نوزاد هيچ شيري بهتر از شير مادر نيست
   0زيادي از جمله سالمت شيرخوار، سالمت مادرو فوايد اجتماعي و اقتصادي براي جامعه به دنبال دارد

در شير مادر مي باشد كه از مهمترين وظايف اين سلولها باال بردن سطح  يكي از مهمترين مزاياي شير مادر وجود سلولهاي زنده
اطالعات نشان ميدهد تغذيه با شير مادر از بروز  .ايمني كودك در مقابل ابتال به انواع بيماريها بخصوص بيماريهاي عفوني مي باشد

  . بسياري از بيماريها در دوران كودكي محافظت مي كند 
  مادر براي شيرخوارفوايد تغذيه با شير 

يماريهاي گوارشي و اسهال، عفونتهاي تنفسي، عفونت گوش مياني ، عفونت ادراري، انتروكوليت نكروزان، سندرم مرگ ناگهاني 
  .....شيرخوار، ديابت، چاقي و اضافه وزن، اسم و الرژي ، بيماريهاي روده و لوكمي دوران كودكي و 

  فوايد تغذيه با شير مادر براي مادر
كاهش خونريزي پس از زايمان، كاهش استرس و محكم شدن پيوند عاطفي، كاهش وزن ، جلوگيري از سرطانهاي پستان و 

  .....تخمدان، كاهش بيماريهاي قلبي عروقي و ديابت و فشارخون و
  واحد كميسيون شير مصنوعي

شيري غير از شير مادر مي نمايد ازجمله مهم ترين اگاهي وجود برخي مشكالت، والدين و يا مراقبين كودك را وادار به استفاده از 
  :اين مشكالت

  فوت و يا جدايي مادر-1
  )تاييد پزشك  ( داردبيماري هاي خاص مادر و يا مصرف دارو توسط مادر كه شيردهي ضرر جدي براي مادر يا كودك -2
كه اين مسئله با توزين مكرر .مناسبي ندارندماه كه با وجود تغذيه انحصاري با شيرمادر روند رشد و وزن گيري 6كودكان زير-4

  .كودك و رسم مرتب نمودارهاي رشد وي تعيين مي شود
  )در صورت وجود مشكل رشد در كودكان( چند قلويي -5



ارجاع داده  پايگاه كتابچيدر چنين مواردي پرسنل بهداشت خانواده مراكز محيطي كودك را به مركز مشاوره شير دهي مستقر در 
بررسي هاي الزم و در صورت تشخيص نياز كودك به دريافت شير مصنوعي براي او اقدام به صدور كوپن شير مصنوعي و پس از 
  .مي نمايند

  
  پايش بيمارستانهاي دوستدار كودك

  
 بيمارستان دوستدار كودك به بيمارستاني اطالق مي شود كه يك سلسله اقداماتي جهت ترويج تغذيه با شيرمادر از نظر كيفيت و

اجرايي شدن اين اقدامات كه به اقدامات دهگانه معروف هستند بايد هر ساله توسط كارشناس برنامه . كميت درآن انجام مي شود
كودكان واحد سالمت خانواده و جمعيت ارزيابي شده و گزارش آن به مركز بهداشت استان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي 

تهاي مختلف بيمارستان از نظر فيزيكي و امكانات موجود و عملكرد و دانش پرسنل شاغل در اين ارزيابي از قسم. ارسال گردد
آموزشهاي داده شده به عمل مي بيمارستان و همچنين از دانسته هاي مراجعين به اين بيمارستان هنگام ترخيص جهت بررسي 

  .دآي
  
  فوت و يا جدايي مادر-1
  )با تاييد پزشك  (.سط مادر كه شيردهي ضرر جدي براي مادر يا كودك داشت بيماري هاي خاص مادر و يا مصرف دارو تو-2
  ).مثل لب شكري وغيره(بيماري هاي خاص كودك كه قدرت مكيدن سينه مادر را نداشته باشد-3
توزين مكرر كه اين مسئله با .ماه كه با وجود تغذيه انحصاري با شيرمادر روند رشد و وزن گيري مناسبي ندارند6كودكان زير-4

  .كودك و رسم مرتب نمودارهاي رشد وي تعيين مي شود
در چنين مواردي پرسنل بهداشت خانواده مراكز محيطي كودك را به مركز مشاوره شير دهي مستقر در كلينيك قائدي ارجاع داده 

صدور كوپن شير مصنوعي  و پس از بررسي هاي الزم و در صورت تشخيص نياز كودك به دريافت شير مصنوعي براي او اقدام به
  .مي نمايند

  
  ماهه1-59كميته مرگ و مير كودكان 

ماهه در 1-59در صورت مرگ هر كودك .ماهه در سطح شهرستان  مي باشد1-59وظيفه اين كميته بررسي مرگ همه كودكان 
مركز بهداشت مي  منطقه تحت پوشش  مركز ، پايگاه و يا خانه بهداشت پرسنل آن مركز موظف به گزارش فوري تلفني به

ماهه كه در بيمارستان اتفاق مي افتد را به 0-59همچنين بيمارستانهاي شهرستان وظيفه دارند كه مواردي از مرگ كودكان .باشند
پس از دريافت اين گزارشات ، كارشناس برنامه كودكان واحد سالمت خانواده و جمعيت شهرستان .مركز بهداشت گزارش نمايند

نالين مرگ اين كودكان را با ذكر علت و محل وقوع و ساير مشخصات به اطالع مركز بهداشت استان موظف است بصورت آ
سپس پرونده كودك را از واحد بهداشتي محل زندگي او و همچنين در موارد مرگهاي بيمارستاني از بيمارستان دريافت .برساند

ستخراج نموده و بعنوان دبير كميته مرگ كودكان براي همه افراد كرده و خالصه پرونده و ليست افراد مرتبط با پرونده كودك را ا
بهورزان يا كاردانان يا -1:افراد درگير پرونده هاي بهداشتي عبارتند از.درگير پرونده دعوتنامه جهت شركت در كميته ارسال نمايد

    در صورت مرگ نوزاد-3بهداشتي   پزشك آن مركز -2.  كارشناساني كه كودك را در هر نوبت مراجعه ،معاينه مي نموده اند
ماماي مركز نيز كه از مادر وي در دوران بارداري مراقبت مي نموده است جهت بررسي مشكالت دوران بارداري مادر ) روزه28-0(

  :و اگر مرگ در بيمارستان اتفاق افتاده باشد عالوه بر پرسنل بهداشتي مذكور . اين نوزاد به كميته دعوت مي شود
  



  پزشك معاينه و پذيرش كننده كودك      -3متخصص اطفال آنكال مرتبط با كودك      -2بيمارستان             رئيس-1
  پرسنل مراقب مستقيم كودك هنگام مرگ -6.     مسئول بخشي كه مرگ درآنجا اتفاق افتاده است -5مترون بيمارستان       -4  
  

افتاده باشد و يا مرده زايي باشد پزشك متخصص زنان مسئول بيمار و يا آنكال  و اگر مرگ نوزاد بالفاصله  پس از تولد اتفاق
در اين كميته كه هر دو ماه يكبار به رياست معاونت بهداشتي . ،مسئول زايشگاه و ماماي مسئول مستقيم بيمار نيز دعوت مي شوند 

ر مورد مرگهاي اتفاق افتاده و علل آنها ، نقاط ضعف شهرستان و در دفتر ايشان برگزار مي گردد پس از بحث و بررسيهاي الزم  د
مراقبتهاي بهداشتي درماني انجام شده  ذكر شده و صورتجلسه اي به تصويب مي رسد كه در آن راهكارهاي عملي جهت پيشگيري 

بهداشتي درماني  مفاد اين صورتجلسه كه به امضاي كليه اعضاء مي رسد براي همه واحدهاي.از تكرار چنين مرگهايي ذكر ميشود 
  .شهرستان الزم االجراء مي باشد

  
 شرح وظائف كارشناس كودكان و شير مادر

 برنامه ريزي در زمينه خدمات كودكان وتغذيه با شير مادر. 1  

 نظارت بر كيفيت و كميت خدمات كودكان و شير مادر. 2  

 تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطالعات برنامه كودكان و شير مادر. 3  
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  برنامه سالمت مادران - 3
  

  :مأموريت برنامه
واحد مادران برنامه ريزي مي نمايد تا خدمات آموزشي،مشاوره اي،مراقبتي در دوران بارداري ، حين بارداري و پس از زايمان به 

بطور رايگان در واحدهاي بهداشتي درماني ارائه كليه زنان خواهان بارداري، خانم هاي باردار و زايمان كرده با كيفيت مطلوب و 
  .گردد

  
  :برنامه هاي اجرايي . 

  :رنامه هاي مراقبتي ب) الف 

  مراقبت هاي پيش از بارداري- 1 

  مراقبت هاي دوران بارداري- 2 



  )زايشگاه نيك اباد و حسن اباد(مراقبتهاي حين زايمان در زايشگاههاي تحت پوشش -3

  انمراقبت هاي پس از زايم-4

  

  :مراقبت هاي پيش از بارداري -1

به همين دليل در مراكز بهداشتي درماني هر .هر زني پيش از باردار شدن بايد از آمادگي خود براي باردار شدن اطمينان داشته باشد
  :اين خانم ها عبارتند  از كساني كه .خانمي كه احتمال باردارشدن دارد از اين نظر معاينه و بررسي مي شود

  
  .خانم هايي كه تمايل به بارداري دارند كه روش پيشگيري خود را قطع كرد اند يا مي خواهند قطع كنند -الف

  
  .خانم هايي كه از يك روش غير مؤثر استفاده مي كنند و تست حاملگي منفي دارند -ب
  
دريافت پيشگيري مراجعه كرده و خانم هايي كه از هيچ روش پيشكيري از بارداري استفاده نمي كنند و براي اولين بار براي  -ج

  0قصد بارداري دارند
  
چنانچه خانم مراقبت قبل از بارداري شده وسپس باردار شده و سقط شده است براي بارداري بعدي، مجدد بايستي مراقبت قبل :ز 

  .بارداري انجام شود
  

نام مراقبت پيش از بارداري تشكيل مي شود كه براي كليه اين افراد در نزديكترين مركز بهداشتي يا خانه بهداشت پرونده اي با 
طي آن پس از ثبت مشخصات فردي ، از سوابق بيماري هاي مادر و خانواده وي سوال شده و سوابق واكسيناسيون او بررسي شده و 

ن و سپس از او معاينات خاصي مانند معاينه قلب و ريه،معاينه لگ.در صورت نياز پس از تكميل در پرونده ثبت مي گردد
پستان،معاينه واريس و اندامها،معاينه پوست و چشمها ،معاينه دهان و دندان بعمل آمده و عالئم حياتي مادر كنترل شده و 

در صورت وجود مشكل در هر قسمت مادر جهت رفع يا . همچنين قد و وزن او جهت تعيين نمايه توده بدني اندازه گيري مي شود
همچنين براي پيشگيري از نقائص لوله عصبي جنين از سه ماه قبل از . رجاع مي گردددرمان آن مشكل به متخصص مربوطه ا

بارداري به مادر توصيه مي شود كه روزانه يك عدد قرص اسيدفوليك مصرف نموده و پس از گذشت اين سه ماه مي تواند روش 
  .پيشگيري از بارداري خود را قطع نمايد

  
  :مراقبت هاي حين بارداري-2

 الزم مراقبتهاي كليه و شود مي تشكيل مراقبت پرونده كنند مي  مراجعه درماني–زنان بارداري كه به مركز بهداشتي جهت كليه 
ي گروهها جزء باردار مادر صورتيكه در.باشد مي نوبت 8 حدود كه گردد مي ارائه ايشان به بهداشت وزارت هاي دستورالعمل طبق

در كليه مراكز بهداشتي،درماني ،ماماها با پزشكان مركز و متخصصين در رشته .مي آيد پرخطر باشد از ايشان مراقبت ويژه به عمل
كليه مادران در طول دوره بارداري آموزشهاي الزم در .هاي مختلف در تعامل هستند و موارد نيازمند را به ايشان ارجاع مي دهند

. خطر بروز مواقع در الزم اقدام ◌ٰ نوزاد از مراقبت ◌ٰ  ادينوز خطر عالئم ٰ◌  زايمان از پس خطر عالئم ◌ٰ مورد عالئم خطر بارداري
  .كنند مي دريافت را خانواده تنظيم و زايمان ،نوع ،شيردهي تغذيه

  



  ـ برگزاري كالسهاي آمادگي جهت زايمان ايمن براي مادران باردار
   
  :مراقبت هاي پس از زايمان-3

مراكز بهداشتي و درماني در سه نوبت مراقبتهاي خاص بعد از زايمان انجام جهت كليه خانمهاي تازه زايمان كرده در واحد مامايي 
  .مي گيرد

  
  :نظام بررسي مرگ مادران ) ب
  

باتوجه به اينكه ميزان مرگ ومير مادران از عوارض بارداري وزايمان ، از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه 
رگ مادري به منظور شناخت عوامل مؤثر در مرگ ومير مادران و طراحي مداخله از اين رو نظام كشوري مراقبت م. كشورهاست 

مناسب جهت پيشگيري از موارد مشابه مرگ مادري و حساس سازي و آموزش كاركنان و افزايش مهارت و دقت آنان طراحي و 
  .اجرا ميشود 

  مادرانشرح وظايف كارشناس برنامه 
  مادرانشناسائي جمعيت هدف برنامه سالمت  -1  

  تدوين برنامه عملياتي به منظور پيشبرد اهداف و برنامه هاي سالمت مادران بر اساس برنامه هاي ابالغي-2
  جهت نيل به اهداف برنامه عملياتي و اجراي فعاليتهاي مداخله ايي وجاري   انجام هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي- 3 

بارداريهاي پر خطر بخصوص در مناطق ... باردار با شناسايي پيگيري ، ارجاع ، اعزام و پيشگيري و كاهش مرگ قابل اجتناب مادر 
  دور دست و صعب العبور

وارائه پسخوراند ، شناسايي وبررسي مشكالت ،ارائه راه  ونظارت بر برنامه مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران پايش ، ارزيابي-4
  ت مادراندر راستاي اجراي برنامه هاي سالم حل 

  ترويج زايمان ايمن و بهداشتي در مناطق محروم و صعب العبور و كاهش زايمان غير بهداشتي-5
  اجراي نظام كشوري مراقبت مرگ مادر و تشكيل به موقع كميته بررسي مرگ مادر به ازاي هر مورد مرگ مادر باردار-6
  در صدا و سيماي محلياجراي برنامه هاي آموزشي با موضوعات مرتبط با سالمت مادران -7
متناسب با نيازسنجي آموزشي وبرنامه هاي ابالغي اداره سالمت مادران جهت نيروهاي  برگزاري كارگاه هاي آموزشي وباز اموزي -8

  بهداشتي
  تحت پوششو خانه هاي بهداشت  خدمات جامع سالمتپايش ونظارت بر فعاليتهاي مراكز -9

مناطق روستايي و صعب العبور و برگزاري جلسات باز آوزي و آموزشي مستمر جهت گروه  نو بهورزانظارت بر فعاليتهاي ماما -10
  .مذكور 

  آمار و اطالعات و شاخصهاي مرتبط با سالمت زنان و ارسال به وزارت متبوع جمع آوري و تجزيه و تحليل-11
الزم در جهت تسهيل دسترسي به مراكز  شناسايي مادران باردار و پر خطر و ارجاع به سطوح تخصصي و انجام پيگيري هاي-12

  .درماني و اعزام به موقع به مراكز درماني 
       هماهنگي و همكاري با معاونت درمان در خصوص كاهش سزارين از طريق برگزاري كميته هاي زايمان ايمن-13
  نابع مالي مورد نياز برنامه هاارائه گزارش عملكرد مالي به اداره سالمت مادران جهت تخصيص اعتبار وپيگيري تامين م-14
  تحت پوششو خانه هاي بهداشت  خدمات جامع سالمتمراكز ....... تهيه و توزيع مواد آموزشي، دستورالعمل هاو-15
  
  



  ميانساالن برنامه سالمت -5 
 )سالمت زنان و مردان( خدمات نوين سالمت ميانساالن - 
  سال 70 تا 30 مرگ ميزان كاهش - 

  
  .حفظ و ارتقاء سالمت زنان است :مأموريت برنامه زنان 

نقش زنان در سالمت خانواده و جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است و توجه به سالمت ايشان يكي از مهم ترين وظايف 
نهاي زنان مي باشد با توجه به اينكه سرطانهاي سينه و دهانه رحم از شايعترين سرطا.سازمانهاي مرتبط با بهداشت و درمان است

در كليه مراكز بهداشتي درماني ،آموزشها ،معاينات و آزمايشهاي مربوط به غربالگري و پيشگيري از اين سرطانها انجام مي 
همچنين معاينات ساليانه زنان شامل معاينه قلب و ريه ،تيروئيد و كنترل فشارخون و وزن و معاينات زنان  براي ايشان انجام .گردد

 هاي عفونت–مچنين در اين مراكز آموزشهاي الزم در جهت ارتقا سطح علمي زنان در خصوص سرطانهاي شايع بانوان ه.مي شود
  .ميگيرد صورت زنان سالم قلب پروژه و زنان شايع

  
  .حفظ و ارتقاء سالمت زنان است :مردان مأموريت برنامه

 در ويژه به مردان . است شده تبديل جهان سراسر در سالمت عرصه اولويتهاي مهمترين از يكي عنوان  به مردان سالمتامروزه 
 به آنها سالمت رو اين از شوند مي محسوب جدي كاري هاي تشكل از عضوي اكثرا و خانواده مولد عامل توسعه حال در كشورهاي

 درك تجربه اساس بر اجتماعي، و رواني فيزيكي، كامل رفاه به سالمت مفهوم، اين در .است گذار تاثير جامعه سالمت بر كلي طور  

  .گيرد مي بر در ضعف يا بيماري وجود عدم از را وسيعتري بسيار طيف و كند، مي اشاره مردان توسط شده
  

  سال 70 تا 30 مرگ ميزان كاهش
 و شوند مي اي عديده مشكالت آمدن بوجود باعث آنها كننده ناتوان و پيشرونده مزمن، ماهيت و غيرواگير بيماريهاي شيوع افزايش

 هاي هزينه دليل به .دهند مي قرار ها ناتواني و معلوليت مير، و مرگ خطر معرض در مستقيم بطور را جوامع مولد نيروي متاسفانه

 فقر و سالمت كمرشكن هاي هزينه به منجر ميتوانند غيرواگير بيماريهاي مردم، جيب از باالي هاي هزينه و مدت طوالني درماني

 نظام هر بيماريها اين از ناشي آور سرسام هاي هزينه و هستند كشورها توسعه موانع مهمترين از غيرواگير بيماريهاي لذا .شوند

 مزمن بيماريهاي و سرطان باال، فشارخون ديابت، بيماري چهار .نمايد مي روبرو عديدهاي هاي چالش با را درماني و بهداشتي

 بيماري از ناشي مير و مرگ علل مهمترين دخانيات و الكل مصرف ، ناسالم تغذيه تحركي، كم خطر عامل چهار همراه به تنفسي
 .ميدهند افزايش را واگير غير هاي بيماري از ناشي مرگ احتمال كه هستند غيرواگير هاي

در قالب اجراي خدمات  عوامل اين كنترل و پيشگيري و اوليه خطر عوامل شناسايي غيرواگير، بيماريهاي از پيشگيري پايه
سال در اهداف توسعه پايدار  70-30با توجه به اهميت شاخص مرگ  .مي باشد) ميانساالن وسالمندان( سال70تا30گروههاي سني 

، توانمندسازي مديران و افزايش دانش ارائه دهندگان خدمات از اصول اوليه 2025و لزوم اجراي مداخله براي كاهش مرگ تا سال 
  .ص استدر اين خصو

  ميانساالنشرح وظايف كارشناس برنامه 
برنامه عملياتي متناسب با شرايط ونيازهاي منطقه اي ومشاركت در تدوين استانداردها دستوروالعملهاي اجرايي در چهار  تهيه-1

 چوب ضوابط تعيين شده در خصوص سالمت ميانساالن

با دستورالعملهاي صادره وپايش وارزشيابي برنامه ها اجرايي پيش نظارت وبازديد از واحدهاي مختلف اجرايي به منظورانطباق -2
  بيني شده سالمت ميانساالن



  سالمت ميانساالن  همكاري در امر آموزش وبازآموزي نيروي انساني رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص برنامه هاي-4
  اي موجود وارائه پيشنهاد وراهكارها ي اصالحيمشاركت دراجراي برنامه هاي بهداشتي مربوطه وبررسي مشكالت ونا رسايي ه-5
  همكاري در تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني سالمت ميانساالن در صورت نياز-6
  نظارت برنحوه اجراي برنامه هاي اموزشي سالمت ميانساالن در واحدهاي محيطي -7
  كمك در امر اجراي برنامه هاي آموزش همگاني ونظارت برنحوه اجراي آن-8
  مشاركت در طراحي،تهيه وتدوين مفاد وابزار كمك آموزشي مربوطه-9

تالش وپيگيري در جلب مشاركت در هماهنگي هاي درون بخشي واقدام الزم براي تامين وتدارك منابع مورد نياز برنامه هاي  -10
  ذيربط

  هاي آموزشي سالمت ميانساالن مشاركت در باز آموزي مربيان مراكز آموزش بهورزي ونظارت بر نحوه اجراي برنامه-11
  مشاركت در طراحي ،پيشنهاد واجراي طرح هاي تحقيقاتي جهت ارائه راهكارهاي اصالحي-12
تالش در جهت انجام برنامه هاي آموزشي گروههاي هدف با هماهنگي درون بخشي وبرون بخشي با ساير ارگانها ذيربط -13

  ...)نون باز نشستگان واستانداري،آموزش وپرورش،بهزيستي ،شهرداري ،كا(
  جمع آوري اطالعات وامار وتجزيه وتحليل اطالعات جمع آوري شده وارائه نتايج به مسئولين مربوطه-14
  تالش در جلب مشاركت وهمكاري گروههاي مردمي وداوطلبي جامعه در جهت اجراي هر چه بهتر برنامه-16
  قامات ذيربطتهيه وتنظيم گزارش عملكرد برنامه ها جهت ارائه به م-17
  تالش در جهت توسعه وارتقاي دانش ومهارت شغلي خود-18
  انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق-19
  
  برنامه سالمت سالمندان-5
  :مأموريت برنامه سالمندان  

 .سال است 60آموزش شيوه زندگي سالم به كليه سالمندان باالي  -  
به سالمندان در حيطه بهداشت، اين است كه آنها بتوانند با كمترين معلوليت و ناتواني و حفظ  آموزشهدف نهايي از ارائه 

استقالل به زندگي خود ادامه دهند و  با در پيش گرفتن شيوه هاي زندگي سالم و رعايت نكته هاي بهداشتي، خود را براي 
 .داشتن دوران سالمندي سالم و با نشاط آماده سازند   

  
  
 غام يافته سالمندانمراقبت اد -  

مقام معظم  سال كه  با توجه به سياستهاي ابالغي 30-70موارد غربالگري سالمت سالمندان در بسته خدمات نوين سالمت 
المللي ودر راستاي اهداف سالمت خانواده به دنبال دستور ابالغي از اداره سالمندان از سال رهبري و تعهدات ملي و بين 

قرار گرفت كه )شهرستان كاشان  وشهرستان آران و بيدگل (در دستور كار برنامه هاي سالمت خانواده دانشگاه كاشان 1395
سوءتغذيه چاقي (يهاي قلبي عروقي، اختالالت تغذيه در پي انجام آن ،سالمندان از نظر اختالالت فشارخون،خطر سنجي بيمار

مراقبين سالمت مرد (  سطح پزشك و غير پزشك  2ديابت ،اختالالت چربي خون، افسردگي،سقوط و عدم تعادل در )و الغري
 .تحت بررسي قرار مي گيرند) وزن ،كارشناسان تغذيه و روان وبهورز   

   
   
   



  سال70تا 60خدمات نوين سالمت سالمندان  -
 ، ناسالم تغذيه تحركي، كم خطر عامل چهار همراه به تنفسي مزمن بيماريهاي و سرطان باال، فشارخون ديابت، بيماري چهار

 ي يها بيمار از ناشي مرگ احتمال كه هستند غيرواگير بيماريهاي از ناشي مير و مرگ علل مهمترين دخانيات و الكل مصرف
 هدف بعنوان را آنها زمينهساز عوامل و بيماريها اين كنترل بهداشت جهاني سازمان دليل همين به. ميدهند افزايش را غيرواگير

  .است كرده تعيين 2025 سال تا غيرواگير بيماريهاي از ناشي مير و مرگ %25 كاهش براياصلي 
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