
 روستاییدر مراکز خدمات جامع سالمت  تغذیه بهبودبرنامه های 
 

 

 مسئولیت اجرا برنامه ها عنوان برنامه 

1 
مراقبت های 

 تغذیه ای

 به همراه مراقبت های پیگیری( مراقبت 55)سال  5ارزیابی رشد کودک کمتر از : کودکان
 پایلوت -(رپزشکغی)سال با اضافه وزن و چاق  5تا  2ارزیابی وضعیت کودک       

 (غیرپزشک)پیگیری چاقی و اضافه وزن و احتمال خطر اضافه وزن کودک سالم             
 سال و بیشتر 2ارزیابی از نظر وضعیت تغذیه کودک سالم           

 (غیرپزشک-پایلوت)بررسی غربالگری کم خونی کودکان             
 (غیرپزشک)غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان : نوجوانان

 (سال 29تا  51)جوانان  (BMI)ارزیابی نمایه توده بدنی : جوانان
 غیرپزشک -تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه : میانساالن
 (غیرپزشک)غربالگری تغذیه در سالمندان : سالمندان
 غربالگری تغذیه مادر باردار: مادر باردار

حتی در موواردی کوه   )  کننده مراجعه ییغذا یها گروه مصرف زانیم و وزن در راتییتغ صورت در: 5نکته
 .دنشو تکرار یا هیتغذ یها مراقبت ،.(وزن شخص طبیعی است

 .ماه یکبار تکرار شود 3هر  "غربالگری تغذیه ای مادران باردار"مراقبت : 2نکته
 5روزگوی توا    55توا   51از ) سوال   5ارزیابی رشود  کوودک کوم تور از     )مراقبت تغذیه ای کودکان : 3نکته
 اخوتلل  ارچو د کوودک  کوه  یورتصو  در وبر اساس سن انجام شود ( مراقبت 55شامل = پایلوت   -(سالگی
 .مراجعه نموده مراقبت پیگیری کودک تکمیل گردد ررمق موعد از خارج ای باشد رشد

 ماما/ بهورز 

2 
درصد پوشش 

 مراقبت ها

مراجعوه کننوده بوه    بورای گوروه هوای سونی مختلو        ی تغذیوه ای حداقل درصد پوشش مراقبوت هوا  

 :به صورت فصلی بایستی به مقدار زیر انجام شودپایگاه /مرکز

 درصد 09: جوانان درصد 59: وجوانانن درصد 99: کودکان

  درصد 05: مادران باردار درصد 19:  سالمندان درصد 59: میانساالن

 ماما/ بهورز 

 ماما/ بهورز  .با موضوع تغذیه برگزار نماید به صورت ماهیانه ماما، حداقل یک کلس آموزشی/ بهورز  آموزشیکالس  3

 برنامه عملیاتی 4
پایگاه مانند برگزاری کلس های آموزشی، بر اساس برناموه عملیواتی ارسوال    /کلیه فعالیت های مرکز

الزم به ذکر است درصد پیشرفت و اجرای برنامه عملیاتی ) .شده توسط واحد بهبود تغذیه انجام شود

 (.هر پایگاه به صورت فصلی به واحد بهبود تغذیه ارسال گردد

 پزشک

 مراقب سلمت ناظر

 ماما/ بهورز 

 ش آگاهیافزای 5

پایگواه مطالعوه گوردد و در آمووزی هوای فوردی و گروهوی        /توسط تیم بهداشتی مرکز ی زیرآموزش جزوه

 .استفاده شود

 راهنمای تفسیر نمودار رشد( ب    هیتغذ بهبود یها برنامه شیپادستورالعمل چک لیست ( ال 

 راهنمای برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر( پ

 تیتیم بهداش

افراد نیازمند بوه مشواوره    52/91/5391پ مورخ /0227/0/29ماما بر اساس نامه با شماره / بهورز / پزشک  ارجاع 6
 . صادقپور ارجاع دهند/ سادات راوند / تغذیه  را  به مراکز شهری راوند 

 پزشک

 ماما/ بهورز 

 پیگیری 7

 –قدی  کوتاه –کم وزنی )لل رشد اسامی کودکان با اخت ماما ها/بهورزان/کلیه مراقبین سلمت

( قدی الغری و کوتاه)، نوجوانان دچار اختلل رشد (اضافه وزن و چاقی –افت شدید نمودار  –الغری 

یادداشت نمایند و بارداری  مراقبت ممتد در دفتررا  و کم خونی و مادران باردار با مشکل وزن گیری

 .(می در مرکز بایگانی گرددلیست اسا. )تا زمان اصلح وضعیت پیگیری نمایند

 ماما/ بهورز 

8 

 یآمارهای فرم 

 واحد 

 بهبود تغذیه

 :آمار های تغذیه ای به صورت زیر به واحد بهبود تغذیه ارسال گردد

 عملکرد پزشک و مراقب سلمت+ برنامه عملیاتی : فصلی

 شاخص های تغذیه ای: ماهه 7

 .توسط واحد بهبود تغذیه از طریق کارتابل ارسال گرددکلیه آمارهای فوق به صورت فایل اکسل آماده شده 

 پزشک

مراقب سلمت 

 ناظر

https://www.sibdapa.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7832&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D128%26tabNumber%3D3
https://www.sibdapa.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=7832&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCare%2FChildIndex%3FchildType%3D128%26tabNumber%3D3


 

 

 

 

 

9 
مطالب 

 آموزشی

پایگاه موجوود باشود و یوک مواه قبول از اتموام       /پمفلت ها و تراکت های زیر بایستی همیشه در مرکز

 :نمایدپایگاه جهت دریافت موارد مذکور به واحد بهبود تغذیه درخواست ارسال /موجودی، مدیر مرکز

 پمفلت تغذیه تکمیلی -5

 پمفلت تغذیه در دوران بارداری -2

 بوکلت تغذیه در بیماری های غیرواگیر -3

 تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه ( A5)برگه آموزشی  -1

 تراکت آموزشی نمک یددار -5

 تراکت آموزشی پره دیابت -7

 مدیر مرکز

11 
پایش سطح 

 یک

قب سلمت ناظر به صورت فصلی  فرم بازدید پایگاه، مرا/ در راستای اجرای پایش سطح یک در مرکز

 .پایگاه تکمیل نماید/ را جهت کلیه مراقبین سلمت مرکز
 مراقب سلمت ناظر

 بورد 11
 .ها کامل گردد ماما در مراکز و پایگاه/ بورد موجود در اتاق بهورز 

اهانه کودکان شرح وظای ، شاخص های تغذیه ای، آمار م: ماما/ اطلعات موردنیاز در بورد بهورز 

 دچار سوء تغذیه

 ماما/ بهورز 

 مراقب سلمت ناظر .پایگاه ها به واحد بهبود تغذیه ارسال گردد/ کلیه فعالیت های ابتکاری مراکز فعالیت های ابتکاری 12

 مدارس 13

 :اقدامات واحد بهبود تغذیه جهت مدارس

 .به کلیه مدارس تحت پوشش حداقل یکبار آموزی تغذیه سالم داده شود و فرم مربوط به آموزی تکمیل گردد -5

 .به کلیه مدارس متوسطه تحت پوشش جهت مکمل یاری آهن و ویتامین دی آموزی داده شود -2

 (برنامه پایگاه تغذیه سالم)درصد بوفه های مدارس  5بازدید از حداقل   -3

 ماما/ بهورز 

13 
 استخراج شاخص

 های تغذیه

ماه یکبار از سامانه سیب استخراج گردد و در بورد نصب گوردد و   7شاخص های تغذیه ای مراکز هر 

 .به واحد بهبود تغذیه نیز ارسال گردد
 مراقب سلمت ناظر

14 
برنامه حمایتی 

 کودکان

 :دچار سوء تغذیه انجام شوددر راستای اجرای برنامه حمایتی کودکان، اقدامات زیر جهت کودکان 

 و بی بضاعت  ثبت اسامی کودکان دچار سوء تغذیه -5

 ارجاع کودک به پزشک و کارشناس تغذیه  -2

 ارائه آموزی های الزم به کودک و بررسی علل سوء تغذیه -3

 ارسال اسامی کودکان دچار سوء تغذیه در ابتدای ماه شهریور و اسفند به واحد بهبود تغذیه -1

بهداشتی تیم 

 مرکز

 مراقب سلمت ناظر .گزاری فعالیت های آموزشی همراه با مستندات و عکس به واحد بهبود تغذیه ارسال شود مستندات 15

16 
پیگیری و 

 نظارت
... ای، پیگیوری هوا و  مسئولیت پیگیری و نظارت بر انجام برنامه عملیاتی، فرایند مراقبت هوای تغذیوه  

 .ب سلمت ناظر می باشدپایگاه بر عهده پزشک و مراق
 مراقب سلمت ناظر



 جامعه برنامه های بهبود تغذیه

بهبود روند رشد و 
وضعیت تغذیه 

 سال 5 کودکان زیر

 و تفسیر نمودار رشد( وزن، قد و دورسر)انجام تن سنجی  -5
کودکان از  رشد تجهیزات موردنیاز جهت ارتقاء، تراکت و پیگیری وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر، پمفلت -2

 ها  قبیل وزنه، ترازو، مکمل
مادران، رابطین بهداشتی، رابطین ادارات، ) در زمینه تغذیه کودکآگاهی  تشکیل کلس آموزشی جهت ارتقاء -3

 (مربیان مهدکودک های وابسته به بهزیستیو  کمیته امداد
 ت تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلمت کودکانطراحی مداخل سال و 5بررسی آماری میزان سوءتغذیه درگروه سنی زیر  -1
 (سال 2-5سال، کودک  5-2تغذیه با شیر مادر، تغذیه تکمیلی، کودک )آموزی مادر در زمینه تغذیه کودک  -5
 اجرای برنامه حمایتی کودکان دچار سوء تغذیه و بی بضاعت -5

بهبود وضعیت 
تغذیه مادران باردار 

 و شیرده

 ر در زمینه تغذیه دوران بارداریمادران باردا آموزی .5
 مادر باردارطراحی مداخلت تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلمت و  بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار .2
 تنظیم رژیم غذایی جهت مادران باردار . 3
 های دارویی در دوران بارداری مکمل تجویز .1
 در دوران شیردهیتغذیه  زمینه در مادران باردارآموزی جهت ارتقاء آگاهی  .5

بهبود وضعیت 
 تغذیه دانش آموزان

 انجام تن سنجی و تفسیر نمودار رشد -5
  و دانش آموزانمعلمان ، مدیران برگزاری کلس آموزشی تغذیه سالم جهت همکاری با آموزی و پروری جهت .2
 مقطع درD  ماهانه ویتامینهمکاری با آموزی و پروری جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی و توزیع  .3

 آن و عوارض ناشی از D، کمبود ویتامین دبیرستان و آموزی اولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی

بهبود وضعیت 
 جوانان،تغذیه 

و  میانساالن
 سالمندان

 (قد، وزن و دور کمر)انجام تن سنجی  -5
 ارائه آموزی های فردی در زمینه تغذیه سالم -2
 (...داوطلبین سلمت، مساجد، ادارات، پایگاه های بسیج و) تغذیه ایآگاهی  یل کلس آموزشی جهت ارتقاءتشک -3
 تغذیه ای دانشجویانآگاهی  کلس آموزشی جهت ارتقاء -1

پیشگیری و کنترل 
وضعیت اختالالت 
 ناشی از کمبود ید

 هدر راستای افزایش پوشش نمک یددار تصفیه شدتهیه مطالب آموزشی  .5
ارائه آموزی های فردی و گروهی جهت گروه های مختل  جامعه جهت مصرف اهمیت مصرف نمک یددار و  .2

 مضرات نمک دریا

پیشگیری و کنترل 
اختالالت ناشی از 

کمبود سایر 
 ها  ریزمغذی

 (سال 2ن زیر کودکا)درگروه های در معرض خطر و مولتی ویتامین  و د ویتامین آ های میزان دوز مصرفی مکملآموزی . 5
های درمعرض  ، میزان دوز مصرفی مکمل آهن در گروهآنعلل و عوارض  آموزی در زمینه کم خونی فقر آهن. 2

 (کودکان زیر دو سال، مادران باردار، دختران دبیرستانی و سایر افراد دچار کم خونی)خطر 
 های مختل  مردم در زمینه کم خونی فقر آهن آموزی گروه

  D ای مختل  مردم در زمینه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامینآموزی گروه ه. 3
 کلسیمو کمبود از پوکی استخوان در زمینه پیشگیری آموزی سالمندان . 1

ارتقای فرهنگ و 
 سواد تغذیه ای 

 جامعه

 تغذیه سالم جهت جامعهبرنامه های آموزشی  برگزاری جلسات و. 5
 قندکاهش مصرف روغن، نمک و زمینه در آموزی . 2
زمینه تغییر نگری در مورد باورهای نادرست مانند مضرات روغن های دنبه، نمک دریا و برگزاری آموزشی در . 5

 ظروف مسی

 ارتقای سواد تغذیه ای
کاهش جهت جامعه 

چاقی و شیوع 
 غیرواگیر های بیماری

 اقیبه منظور پیشگیری و درمان اضافه وزن و چبرنامه های آموزشی  برگزاری جلسات و. 5
 در راستای برنامه خطرسنجی بیماری های قلبی عروقیبرنامه های آموزشی  برگزاری جلسات و. 2
 به منظور پیشگیری و کنترل دیابت، فشارخون باال و چربی خون باالبرنامه های آموزشی  برگزاری جلسات و. 3
 به منظور پیشگیری از سرطانبرنامه های آموزشی  برگزاری جلسات و. 1

 


