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 :011پایش از  امتياز تاریخ:  :پزشك نام و نام خانوادگی
 

 توضيحات امتياز  جزئيات فعاليت

آگاهی و 

 وضعيت بورد

شرح وظایف + شناخت مشکالت تغذیه ای و بیماری های مرتبط با عوامل 

 های برنامه های تغذیهمنطقه تحت پوشش + آگاهی از اولویتخطر تغذیه ای 
5     

برنامه 

 عملياتی

 نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و ارسال گزارش فصلی از انجام

 مرکز بهداشت شهرستانبرنامه عملیاتی به واحد تغذیه  
01     

مراقبت های 

 تغذیه ای

 درصد( 01)حداقل  کودکان: 

 پایلوت -ارزیابی وضعیت وزن برای سن )پزشک(  

 پایلوت -ارزیابی وضعیت قد برای سن )پزشک(  

 پایلوت –ارزیابی کودک از نظر وزن برای قد )پزشک(  

 سال و بیشتر )پزشک( 2ارزیابی از نظر وضعیت تغذیه کودک سالم  

 * به همراه مراقبت های پیگیری در مرحله دوم 

 (BMIارزیابی وضعیت قد و نمایه توده بدنی ): رصد(د 55)حداقل  نوجوانان

 سال )پزشک( 81تا  5گروه سنی  -

 سال( )پزشک( 22تا  81مراقبت از نظر وضعیت نمایه توده بدنی ) :(%51) جوانان

 پزشک -سال(  52تا  03ارزیابی چاقی ) :(%01) ميانساالن

 سال و باالتر( )پزشک( 03اختالالت تغذیه ) :(%01) سالمندان

01     

 پيگيری ها

 نظارت بر انجام پیگیری های کودکان، نوجوانان و مادران باردار

05 

    

 و مرکز بهداشت شهرستانپیگیری ارسال پسخوراند بازدید واحد تغذیه 

 انجام اقدامات الزم در راستای رفع مشکالت
    

فرآیند 

مراقبت های 

 تغذیه ای

 ای کودکان و نظارت بر اجرای آنآگاهی از فرآیند مراقبت های تغذیه 

05   

  
  
  
  

 و نظارت بر اجرای آن Dآگاهی از فرآیند پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن و ویتامین 

 آگاهی از فرآیند پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید و نظارت بر اجرای ان

 ای و نظارت بر اجرای آنآگاهی از فرآیند ارتقاء و فرهنگ سواد تغذیه 

 اگاهی از فرآیند مراقبت های تغذیه ای مادران باردار و نظارت بر اجرای آن

     05 ارجاع موارد با مشکالت تغذیه ای و بیماری به کارشناس تغذیه ارجاع

 برنامه حمایتی
 و پزشک به ارجاع+  آموزش ارائه+  کودکان اسامی آوری جمع) بر نظارت

 (کودک وضعیت بهبودی پیگیری+  تغذیه کارشناس
01   

     +5 فعالیت های فوق برنامه و... )با هماهنگی قبلی با واحد تغذیه(  فعاليت ابتکاری

 

 وضعيت تجهيزات و دستورالعمل های تغذیه ای

  ها، کتب مرجع و بسته های خدمتی و آموزشی، پمفلت و پوسترهای تغذیهدستورالعمل
 

 پيشنهادات و مصوبات:     


