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  به نام خدا 
  

سال 29تا  18راهنماي تدريس كتابچه مراقب سالمت خانواده   

 اداره سالمت جوانان 

 دفتر سالمت جمعيت خانواده ومدارس

  
  
  



2 
 

  
  ارزيابي وضعيت تغذيه اي

	مراقبت از نظر وضعيت نمايه توده بدني
 

	اھداف آموزشي و رفتاري
  :الزم است در پايان دوره آموزشي

  .بتواند نشانه هاي وزن را براساس نمايه توده بدني به درستي طبقه بندي كندشركت كننده  -

  .شركت كننده بتواند براساس نتيجه طبقه بندي وزن، اقدام مناسب را انجام دهد -

  

  

  

  

  

  

                                                                                    BMIمقدار 
 طبقه بندي 
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  .شركت كننده بتواند نمايه توده بدني را به درستي تعيين كند - 

  

  نحوه استفاده از جداول 

  

  

  

  

  

  

                                                                          الغر:18,5كمتر از

                                                                         طبيعي:  5/18- 9/24

                                                                   اضافه وزن:0/25 -9/29

                                                              چاقي درجه يك:  30 - 9/34
                                                                 2چاقي درجه :  35 -9/39

                                                                3چاقي درجه : وبيشتر 40

 ارزيابي

  .اندازه گيري كنيدرا ) BMI(وزن و نمايه توده بدني  -

  .را با استانداردها مقايسه كنيد) BMI(نمايه توده بدني  -
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 :مراحل استفاده از جداول را به ترتيب زير آموزش دهيد

 

 

 

  اقدام طبقه بندي  نشانه ها ارزيابي

وزن را اندازه گيري و نمايه توده بدني  -
)BMI (را محاسبه كنيد.  
را با استانداردها ) BMI(نمايه توده بدني   -

  .مقايسه كنيد

BMI ارجاع غير فوري به پزشك الغر  5/18كم تر  

  طبيعي 9/24-5/18
سال  3توصيه هاي الزم براي شيوه زندگي سالم  و غربالگري 

  يكبار

  ارجاع غيرفوري به پزشك در معرض خطر و وجود عوامل خطر يا بيماري 9/24-5/18

BMI  اضافه وزن  25 -9/29بين  
ارجاع غير فوري به پزشك، مراقبت هاي ماهانه تا كاهش و 

  تثبيت  وزن و غربالگري ساالنه

  ارجاع غير فوري به پزشك  چاقي درجه يك  9/34-30

  ارجاع غير فوري به پزشك   چاقي درجه دو   9/39-35

BMI   چاقي درجه سه   40باالي  
  ارجاع 
  فوري
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برادر پرسش كنيد در صورت / خواهر / مادر / از فرد و يا همراهش در خصوص چاقي افراد خانواده يعني پدر : سابقه چاقي در خانواده: فاكتورهاي در معرض خطربودن  
از ترس شديد از : اختالالت خوردن .طر لحاظ مي گردددريافت پاسخ بلي، سوال كنيد كه آيا با تشخيص پزشك بوده دريافت پاسخ بلي حتي براي يكي از افراد خانواده يك عامل خ

 افزايش وزن يا چاق شدن حتي زماني كه وزن شخص پايين تر از حد طبيعي است 
يعني داشتن از فرد و يا همراهش در خصوص داشتن هر نوع بيماري قلبي عروقي زودرس درافراد درجه يك خانواده سؤال كنيد دريافت پاسخ مثبت :  بيماري هاي قلبي عروقي

پدر به فشارخون باال از فرد و يا / مادر / برادر / در خصوص ابتال خواهر : بيماري هاي كيسه صفرافشارخون باال در بستگان درجه يك و دوو باال بودن چربي خون.عامل خطر 
   .همراه وي سؤال كنيد دريافت پاسخ مثبت به منزله يك عامل خطر اتالق مي گردد

  

  وضعيت تغذيه اوليه  غربالگري

 :معيار الگوي تغذيه .1
               واحد مصرفي ميوه و سبزي روزانه چقدر است؟ .1

  واحد 2كمتر از = 0
  واحد  4-2= 1
  واحد يا بيشتر 5=  2

  واحد مصرفي شير و لبنيات روزانه چقدر است؟ -2
  واحد  1كمتر از = 0
  واحد 1= 1
 واحد يا بيشتر  2=2

  استفاده مي كند؟آيا از نمكدان سر سفره -3
                          گاهي= 0
   هميشه= 1
   زهرگ= 2

 يا نوشابه هاي گازدار چگونه است؟/مصرف فست فود و-4
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 بار يا بيشتر3ماهي=0
 بار  1-2ماهي = 1

          هرگز  = 2
  از كدام نوع است؟ "نوع روغن مصرفي عمدتا -5
  جامد يا حيواني   فقط روغن نيمه جامد ،=  1
  تلفيقي از انواع روغن هاي مايع و نيمه جامد = 2
      )معمولي و مخصوص سرخ كردني(فقط گياهي مايع = 3

بار در هفته شامل ورزش هاي هوازي نظير پياده روي  5دقيقه با تواتر  30دقيقه در هفته معادل با 150حداقل  فعاليت بدني  (چه ميزان فعاليت بدني در هفته دارد؟ -6
  ...)ه سواري ، شنا وتند ، دوچرخ
  بدون فعاليت بدني هدفمند= 0
  دقيقه در هفته  150كمتر از = 1
 دقيقه در هفته يا بيشتر150=2

 :نحوه محاسبه امتياز .2
  امتياز 12= امتياز           بيشترين امتياز 2= امتياز       گزينه سوم  1= امتياز        گزينه دوم  0=گزينه اول 

 امتياز بدست آمده از سواالت -BMI   2-1:گيري براي ارائه خدمت يا ارجاعنحوه تصميم .3
BMI  تشويق مراجعه كننده و ادامه الگوي تغذيه مناسب)= امتياز 12(مطلوب و امتياز كامل  

BMI   آموزش در موارد مشكل دار+ امتياز             عدم ارجاع به كارشناس تغذيه 7-12+ مناسب  

BMI   پيشنهاد مراجعه مجدد بعد از + امتياز          ارجاع به كارشناس تغذيه جهت آموزش موارد مشكل دار در جلسات آموزش گروهي  0-6+مناسب
  )مراقبت ويژه(يك ماه به مراقب سالمت 

BMI    ر تغذيه بعد از يكماهمراجعه و كنترل مجدد توسط مشاو(با هر امتياز           ارجاع به كارشناس تغذيه  + نامناسب(  
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  "توسط مراقبين سالمت مراجعه كنندگان تغذيه الگويعمل ارزيابي الدستور

اي افراد در گروههاي سني مختلف و تصميم گيري درخصوص اين مطلب است كه آيا خود مراقب سالمت بايد به  هدف از اين ارزيابي، تعيين وضعيت سالمت تغذيه

زيابي توسط دو ابزار انجام اين ار.آموزش تغذيه افراد بپردازد، يا اينكه ايشان را جهت مراقبتهاي تخصصي تغذيه و رژيم درماني به كارشناس تغذيه ارجاع دهد

چنانچه فرد مورد بررسي موفق به كسب حد نصاب امتياز پرسشنامه .انديكاسيونهاي آنتروپومتريك) 2(و : اي پرسشنامه غربالگري تغذيه) 1(شود كه عبارتند از  مي

اگر حد نصاب  ولي. اي به كارشناس تغذيه ارجاع شود ي تغذيههاي تخصص هاي آنتروپومتريك ارجاع باشد، بايد جهت دريافت مراقبت نشود و يا واجد انديكاسيون

 هاي ارجاع نباشد، نيازي به ارجاع به كارشناس تغذيه نخواهد داشت و خود مراقب سالمت بايد بر امتياز پرسشنامه را كسب كند و همچنين واجد انديكاسيون

به ارائه مشاوره و  "راهنماهاي مراقبتهاي تغذيه اي در گروه هاي سني مختلف"، "ي ايرانرهنمودهاي غذاي"از جمله  هاي خدمتي مربوطه، اساس راهنماها و بسته

  . آموزش تغذيه وي بپردازد

 :دستورعمل نحوه تعيين الگوي تغذيه

  .امتياز است داراي دوآنها  سومامتياز و گزينه  يكآنها داراي  دومامتياز، گزينه  صفرها داراي  هر يك از پرسشاول ه زينگ. سؤال است 6اين پرسشنامه حاوي 

كه درباره مصرف روزانه ميوه و سبزي است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه روزانه كمتر از دو واحد يعني يك واحد يا كمتر ميوه و سبزي  1در پرسش  .1

و اگر . مي كند، يك امتياز كسب خواهد نموداگر عنوان كند كه روزانه دو تا چهار واحد ميوه و سبزي مصرف  .دو امتياز كسب خواهد نمود ،كند مصرف مي

هر يك واحد ميوه معادل يك عدد سيب متوسط يا : تذكر.امتياز كسب خواهد نموددو كند،  عنوان كند روزانه پنج واحد يا بيشتر ميوه و سبزي مصرف مي

فرنگي، بادنجان يا هويج، و يا يك ليوان  مانند گوجه هر يك واحد سبزي نيز معادل يك عدد سبزي غيربرگي متوسط. همين مقدار از هر ميوه ديگر است
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كه درباره مصرف روزانه شير و لبنيات است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه روزانه كمتر از يك  2در پرسش  .سبزي برگي نظير سبزي خوردن يا كاهو است

كند، يك امتياز  كه روزانه يك تا دو واحد شير و لبنيات مصرف  مي اگر عنوان كند. امتياز كسب خواهد نمود صفركند،  واحد شير و لبنيات مصرف مي

هر يك واحد شير و لبنيات معادل يك : تذكر.امتياز كسب خواهد نمود دو كند، واحد يا بيشتر شير و لبنيات مصرف مي 3نمايد و اگر عنوان كند كه روزانه  كسب مي

كه درباره استفاده از نمكدان  3در پرسش  .پنير است) قوطي كبريت 5/1معادل (گرم  45ماست، يا ) ميلي ليتر 200-250(شير، يا يك ليوان ) ميلي ليتر 200 -250(ليوان 

اگر عنوان كند كه گاهي از نمكدان سر . امتياز كسب خواهد نمود صفرسر سفره است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه هميشه از نمكدان سر سفره استفاده مي كند، 

كه  4در پرسش . امتياز كسب خواهد نمود دو كند، و اگر عنوان كند كه هرگز از نمكدان سر سفره استفاده نمي. كند، يك امتياز كسب خواهد نمود سفره استفاده مي

هاي گازدار است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه در ماه سه  و نوشابه )سيس يا كالباس يا سمبوسه يا پيتزاانواع ساندويچ هاي آماده حاوي سو( درباره مصرف فست فود

اگر عنوان كند كه در ماه يك تا دوبار فست فود يا نوشابه هاي گازدار مصرف . امتياز كسب خواهد نمود صفركند،  هاي گازدار مصرف مي بار يا بيشتر فست فود يا نوشابه

در . امتياز كسب خواهد نموددو كند،  هاي گازدار استفاده نمي يك امتياز كسب خواهد نمود و اگر عنوان كند كه هرگز در طول يك ماه از فست فود يا نوشابه كند، مي

امتياز كسب صفر كند،  ا استفاده ميهاي نيمه جامد، جامد يا حيواني براي طبخ غذ كه درباره روغن مصرفي است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه فقط از روغن 5پرسش 

و اگر . دهد، يك امتياز كسب خواهد نمود هاي نيمه جامد را براي طبخ غذا مورد استفاده قرار مي روغن و هاي گياهي مايع اگر عنوان كند كه تلفيقي از روغن. خواهد نمود

كه درباره ميزان  6در پرسش . امتياز كسب خواهد نموددو كند،  طبخ غذا استفاده مي هاي گياهي مايع معمولي و مخصوص سرخ كردني براي عنوان كند كه فقط از روغن

اگر عنوان كند كمتر از . امتياز كسب خواهد نمود صفردهد،  فعاليت بدني در هفته است، اگر فرد پاسخگو عنوان كند كه در هفته هيچ فعاليت بدني هدفمندي انجام نمي

به فعاليت بدني ) اي پنج جلسه سي دقيقه(دقيقه  150 "اگر عنوان كند در هفته مجموعا و .پردازد، يك امتياز كسب خواهد نمود ني ميدقيقه در هفته به فعاليت بد 150

 .امتياز كسب خواهد نمود ، دوپردازد مانند پياده روي تند، شنا يا دوچرخه سواري مي
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  :سالمت خدمات جامع مراکز و سالمت ھاي پايگاه در اي تغذيه مراقبتھاي خالصه جدول
  

  منبع   تجهيزات   زمان اجرا   محل اجرا   مسئول اجرا   فرآيند   رديف 

1  

  

  

  

  

2  

  

3  

  

  

  

-  

  

تكميل فرمهاي 
 غربالگري تغذيه
 
 
 
ارزيابي عادات 
ورفتارهاي تغذيه اي 
وشيوه زندگي مراجعه 
 كنندگان
 

شناسايي مشكالت 
شايع تغذيه اي در 
 منطقه  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

مراقب سالمت

 

 

 مراقب سالمت

 

  مراقب سالمت 

  

  

  

  

  

  

  

  

 پايگاه سالمت 

 

 

 پايگاه سالمت 

 

 

 

  پايگاه سالمت 

  

  

  

  

  

 بدو مراجعه                 

 

 

 بدو مراجعه                 

 

  

  

  دوره اي 

  

  

  

  

  

 فرم مراقبت       

 

 

پرسشنامه هاي 
 مربوطه 

 

 

پرسشنامه امنيت 

غذايي ، پرسشنامه 

  مربوطه 

  

  

  

بسته خدمت گروه هاي مختلف سني 
، كتاب راهنماي كشوري تغذيه 

دفتر بهبود تغذيه (براي تيم سالمت 
)جامعه  

 كتب بين المللي مرجع تغذيه 

 كتب بين المللي مرجع تغذيه 
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تغذيه سالم  آموزش 
ومكمل هاي غذايي با 
هدف پيشگيري از 
بيماريهاي غير واگير 

واصالح الگوي   مزمن
 مصرف                        
 
 
آموزش تغذيه به 
بيماران وموارد 
 ارجاع شده
 
 
 
 

اجراي برنامه هاي 
 آموزشي گروهي  
  
 
 
 
 
تنظيم رژيم غذايي 
براي بيماران يا 

كه رژيم افرادي 
 غذايي ناسالم دارند 
 
 
 
 
 

  

  مراقب سالمت 

  

  

  

  

  كارشناس تغذيه

  

  

  

كارشناس تغذيه 

  مراقب سالمت /

  

  

  

  كارشناس تغذيه

  

  

  

  

  پايگاه سالمت 

  

  

  

  

مركز جامع خدمات 

پايگاه /سالمت 

  سالمت 

  

مركز جامع خدمات 

پايگاه /سالمت 

  سالمت

  

  

مركز جامع خدمات 

  سالمت 

  

  

  

بدو مراجعه ودر صورت نياز 

به تغيير ان در مراجعات 

  بعدي 

  

  

  دوره اي 

  

  

  

  دوره اي 

  

  

  

  

  ارجاع از سوي پزشك 

  

  

  

  

متن هاي آموزشي 

وقابل ارائه به ساده 

  مردم

  

  

تجهيزات كمك 

  آموزشي

  

  

چك ليست هاي 

  برنامه هاي مربوطه 

  

  

  

-ترازوي استاندارد

  قدسنج

  

  

استاندارد شناسنامه ، خدمات 

مشاوره  تغذيه ورژيم درماني 

  بيماريها 

  

كتاب راهنماي كشوري تغذيه براي 

دفتر بهبود تغذيه (تيم سالمت 

  ) جامعه

  

كتاب راهنماي كشوري تغذيه براي 

دفتر بهبود تغذيه (تيم سالمت 

دستورالعمل برنامه هاي  ) جامعه 

  مربوطه 

  

تغذيه براي كتاب راهنماي كشوري 

دفتر بهبود تغذيه (تيم سالمت 

  جامعه
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مشاركت در برنامه 
هاي آموزشي تغذيه  
ف مشاركت در 
فعاليت هاي اجتماع 

حمايتهاي ( محور 
تغذيه اي وتوانمند 
سازي خانواده ها ي 
نيازمند ومشاركت در 
برگزاري جشنواره ها 

......)و  
 
عضويت در شوراي 
اجتماعي محالت ، 
مشاركت در برنامه 

ي هاي آموزش
. و.....فرهنگسراها و  

  

  

كارشناس تغذيه 

  مراقب سالمت /

  

  

  

  

  

كارشناس تغذيه  

  مراقب سالمت  /

  

  

مناطق تحت پوشش 

  دانشگاه 

  

  

  

  

  

منطقه تحت پوشش 

  دانشگاه 

  

  

  دوره اي 

  

  

  

  

  

  

  دوره اي 
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  ارزيابي جوان از نظر ابتال به فشارخون باال
  جوان را از نظر ابتال به فشارخون باال بشرح زير ارزيابي كنيد

در صورتي كه  ):سالگي 55سالگي و زن ها قبل از  65مردها قبل از ( ابتال حداقل يكي از والدين به بيماري عروق كرونر زودرس محاسبه و رسم نمايه توده بدني فرد : چاقي يا اضافه وزن
سالگي و در مورد  65قبل از سال پايين تراست از والدين در خصوص ابتال به بيماري عروق كرونر يعني سكته قلبي و يا آنژين قلبي در مورد پدر  55سال و يا سن مادر از  65سن  پدر از 
در صورتي كه والدين جوان تا به حال : اختالالت چربي خون ازجمله كلسترول  ال دي ال حداقل در يكي از والدين.سالگي سؤال كنيد پاسخ بلي را يك نشانه محسوب كنيد 55مادر قبل از 

ابتال حداقل يكي از والدين به بيماري .پاسخ مثبت يك نشانه تلقي مي گردد. تشخيص پزشك بوده سؤال كنيدكلسترول خون خودرا اندازه گيري كرده اند در خصوص باال بودن آن كه با 
  .ابتال يكي از والدين به بيماري هاي كليه يا اختالالت تيروئيد كه با تشخيص دكتر بوده نيز يك عامل خطر است  .......):تيروئيد، (كليوي يا غددي 

  
  اقدام  بنديطبقه   نشانه ها  ارزيابي

شرح حال دقيق 
بگيريد و افرادي 
 *كه عوامل خطر
فشارخون باال 

دارند را مشخص 
  :كنيد

 :در صورت وجود هر يك از نشانه هاي زير
  چاق يا داراي اضافه وزن است   -
والدين مبتال به فشار خون باال  هستند                                          -
  دارندوالدين بيماري عروق كرونرزودرس -
  دارند.......) تيروئيد، (والدين سابقه بيماري كليوي يا غددي  -

در خطر ابتالء به افزايش 
  فشار خون

اندازه گيري فشارخون با استفاده از جداول ميزان فشارخون در بخـش ضـميمه    -
دقيقـه مجـدداً فشـار خـون      5ميلي متر جيوه وبيشتر باشد پـس از   90/140: ها

  : اندازه گيري شود
پــيش (باشــد  95تــا  90اگــر ميــانگين فشــارخون در دو نوبــت بــين صــدك    -1   

  :ر، ساالنه تحت مراقبت قرار گيردبه عنوان فرد در معرض خط) فشارخون باال 
رژيم غـذايي  [توصيه به اصالح شيوه زندگي و آموزش شيوه زندگي سالم   -       

، توصيه بـه  )در صورت چاق بودن يا داشتن اضافه وزن(مناسب، كنترل وزن 
  ].......محدوديت مصرف نمك وانجام فعاليت بدني و 

ميلي مترجيوه وبيشترباشد فشارخون  140/ 90اگر ميانگين فشارخون  - 2  -      
  ارجاع غير فوري به پزشك جهت تاييد تشخيص و بررسي بيش تر) باال

: در صورت تاييد بيماري فشارخون باال توسط پزشك،فرد بيمارالزم است  -
ماه يك بارتوسط  3ماهانه توسط كارمند بهداشتي مراقبت شود   و هر

  .پزشك ويزيت شود

  فوق وجود نداردهيچ يك از نشانه هاي 
عوامل خطر ابتالء به 

افزايش           فشار خون 
  را ندارد

  ارائه توصيه هاي مرتبط با شيوه زندگي سالم -
 ادامه مراقبت ها  -
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 مراقبت از نظر وضعيت واكسيناسيون 
 

 اھداف آموزشي و رفتاري
  :الزم است در پايان دوره آموزشي

  .ايمنسازي را به درستي طبقه بندي كندشركت كننده بتواند وضعيت  - 

  .شركت كننده بتواند براساس نتيجه طبقه بندي، اقدام مناسب را انجام دهد - 

    :مي شود براساس ارزيابي، وضعيت ايمنسازي نتيجه گيري

  نتيجه ارزيابي  

  است و *واكسيناسيون ناقص

  .  مبتال به بيماري كه طبق آخرين برنامه و راهنماي ايمن سازي، واكسيناسيون او بايد تحت نظارت مستقيم پزشك انجام شود، مي باشد

  واكسيناسيون كامل است

  .حداقل يك نوبت از يك نوع واكسن يا بيش تر را دريافت نكرده باشد: واكسيناسيون ناقص*       
    :اقدام مناسب انجام می شودبا توجه به طبقه بندي، 

  اقدام
  معرفي به مركز بهداشتي درماني جهت دريافت واكسن   - 

  پيگيري فعال يك  ماه بعد جهت اطمينان از تكميل واكسيناسيون   - 
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  مراقبت از نظر وضعيت واكسيناسيون                         
  اقدام نتيجه ارزيابي ارزيابي

  ب دريافت كرده است؟آيا واكسن هپاتيت   -
آيا در دوره دبيرستان واكسن توام دريافت كرده   -  -

  است؟
  

  واكسن هپاتيت ب دريافت نكرده است  يا نمي داند يا -
در دوره دبيرستان واكسن توام دريافت نكرده است   -

  يا نمي داند
  )واكسيناسيون ناقص است(                      

  معرفي به مركز بهداشتي درماني جهت دريافت واكسن   -
  ماه بعد جهت اطمينان از تكميل واكسيناسيون  1پيگيري فعال   -

  سال يكبار تكرار 10هر 
  

  ادامه مراقبت ها   -  واكسيناسيون كامل است

  
              

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 بدون سابقه ايمن سازي 18در افراد باالي ) ديفتري و كزاز(جدول ايمن سازي دو گانه 
  نوع واكسن  زمان مراجعه

  دو گانه ويژه بزرگسال اولين مراجعه

  دو گانه ويژه بزرگسال   يك ماه پس از اولين مراجعه
  دو گانه ويژه بزرگسال  يك ماه پس از دومين مراجعه

  دو گانه ويژه بزرگسال   ماه تا يك سال پس از سومين مراجعه 6
  .سال يك بار تكرار شود 10بزرگسال و هر دو گانه ويژه   سال پس از چهارمين مراجعه 10
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  مراقبت از نظروضعيت دهان و دندان            

  اقدام طبقه بندي نشانه ها ارزيابي

  معاينه دهان و دندان

  دندان درد يا  -
  تورم و پارگي و خونريزي از بافت يا  -
  آبسه دندان  يا  -
  دندان از دهانشكستگي و بيرون افتادن   -

  مشكل دهان و دندان دارد

  اقدام مربوط به بيرون افتادن دندان طبق راهنما  -  -
  ارجاع فوري به دندانپزشك  -

  تغيير رنگ دندان به سياه يا قهوه اي  -
  لثه پر خون و قرمز و متورم    -
  بوي بد دهان  -
  جرم دنداني  -
  زخم يا موارد غير طبيعي در داخل دهان   -
  

  مشكل دهان و دندان دارد

مسواك، نخ (ارائه توصيه هاي بهداشتي دهان و دندان   -
  به جوان ) دندان، تغذيه مناسب، استفاده از دهان شويه

  ارجاع غير فوري به دندانپزشك -
  

  هيچ يك از عالئم فوق وجود ندارد

  مشكل دهان و دندان ندارد

دندان، مسواك، نخ (توصيه بهداشتي دهان و دندان   -
  به جوان) تغذيه مناسب، استفاده از دهان شويه

و مراقبت  ماه بعد 6تشويق به مراجعه به دندانپزشك   -
  يك سال بعدبعدي 

 

  
  

  در مورد بيرون افتادن دندان از دهانراهنماي اقدام پيش از ارجاع 
در اين حالت نبايد دندان و به خصوص ريشه آن با . دندان را زير فشار ماليم آب خنك يا آب جوشيده سرد شده بگيريد.دندان بيرون افتاده را پيدا كرده و از سمت تاج آن را نگهداريد) الف 

طح بيروني دندان به سمت خودشان و سطح داخلي دندان به سمت داخل دهان بيمار س(نيروي ارايه دهنده خدمت و يا همراه  بايستي سريعاً دندان را به درستي . پارچه يا دست پاك شود
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سپس جوان . ديك تكه گاز يا پارچه نم دار را روي دندان قرار داده و از بيمار خواسته شود كه با فشار دست يا با فشار دندان هاي خود آن را نگه دار.در حفره دنداني مربوطه قرار دهند) 
پس از انجام اقدامات بند . در صورتي كه نيروي ارائه دهنده خدمت و يا همراه  مهارت الزم را براي گذاشتن دندان در حفره دنداني نداشته باشند  -1نكته.دندانپزشك شودبه  ارجاع فوري

اگر ضربه   - 2نكته .دهيد ارجاع فوريجوان را به ندانپزشك  الف، دندان را سريعاً در يك محيط مرطوب مثل سرم شستشو، شير، بزاق يا آب جوشيده سرد شده قرار دهيد سپس 2و 1
  .باعث شكستگي تاج دندان شده است، درصورت امكان تكه جدا شده دندان نيز نزد دندانپزشك برده شود

  

: ارزيابي بيماري سل  
اھداف آموزشي و رفتاري  	

  :الزم است در پايان دوره آموزشي

  .به درستي طبقه بندي كندشركت كننده بتواند نشانه هاي سل را  - 

  .شركت كننده بتواند براساس نتيجه طبقه بندي سل، اقدام مناسب را انجام دهد - 

  .شركت كننده بتواند موارد ابتال به سل را به درستي شناسايي كند - 

  .شركت كننده بتواند يك نمونه خلط را به درستي تهيه كند - 
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سل به شرح زير  وضعيت ابتال به 
  :ارزيابي مي شود

  جمع بندي و بررسي كنيد

     :ال كنيدؤسعوامل خطر و نشانه زير را  از

 بيش از دو هفته( سرفه طول كشيده(  
 سابقه تماس با فرد مبتال به سل :عامل خطر  

  :مي شود براساس جمع بندي و بررسي، اقدام زير انجام  

   

    :می شودبا توجه به جمع بندي و اقدام، نشانه ھاي سل تعيين   

  نشانه ها

 يا داراي نشانه -

  به همراه عامل خطر) هفته 2سرفه مساوي يا كم تر از (بدون نشانه  -
 و) فاقد سرفه(بدون نشانه -
  با عامل خطر  -
 و بدون نشانه-
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    :با توجه به نشانه ھا، فرد از نظر ابتال به سل طبقه بندي می شود

  طبقه بندي

  )احتمال سل(مشكل

  درمعرض خطر ابتال  به سل

فاقد مشكل

  اقدام كنيد  

  ، در صورت وجود خلط*نمونه  از خلط  3تهيه 

    :با توجه به جمع بندي و اقدام، نشانه ھاي سل تعيين می شود   

  

  

  

  

  

  بدون عامل خطر-
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  مراقبت از نظر شك به سل 

  

  

  

  

  

  
  .در راهنما مراجعه كنيد "افراد مشكوك به سلروش تهيه نمونه خلط در "به راهنماي  *
  

  

  

  

  

يا همراه وي جوان از
عوامل خطر و نشانه زير 

     :ال كنيدؤسرا 
 سرفه طول كشيده 
  )بيش از دو هفته(
 عامل خطر:  
      سابقه تماس با فرد    

  مبتال به سل 

 كنيد     و بررسياقدام
  نمونه  از   3تهيه

  ، *خلط

  اقدام طبقه بندي نشانه ها
ياداراي نشانه - 
سرفه (بدون نشانه  - 

 2مساوي يا كم تر از 
به همراه عامل ) هفته
  خطر

  مشكل
  )سلاحتمال (

  .اولين نمونه خلط را بگيريد- 
تغذيه مناسب، تهويه و كنترل راه هاي و همراه وي  جوانبه  - 

 .آموزش دهيد انتقال بيماري و گرفتن نمونه هاي خلط
  .دهيد غير فوريرا به پزشك ارجاع  جوان - 

فاقد (بدون نشانه - 
 و  ) سرفه

  با عامل خطر  - 

درمعرض 
خطر ابتال  به 

  سل

كنترل راه هاي  تغذيه مناسب، تهويه وو همراه وي  جوانبه - 
 .را آموزش دهيد انتقال بيماري

  .جوان را يك ماه ديگر پيگيري كنيد - 

و بدون نشانه- 
  بدون عامل خطر - 

 فاقد مشكل
يا تماس با فرد  را به مراجعه در صورت بروز نشانه جوان- 

  .تشويق كنيدمبتال به سل 

كنيد نديبطبقه 
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  سالمت روان
:غربالگري اوليه درحوزه سالمت روان  

به اين نرتيب افراد نيازمند به درمان ، مراقبت .براي خدمت گيرنده توضيح دهيد هدف ازاين پرسشگري شناسايي زودرس ناراحتي هاي اعصاب وروان درمراجعين است 
درخصوص حفظ رازداري اطمينان دهيد مطالبي كه دراين جلسه مطرح مي گردد فقط مربوط به ارزيابي .شناخته شده وبراي درمان ارجاع مي شوند ومشاوره زودتر 

روز گذشته  30طول  سالمت وتكميل پرونده بهداشتي شما مي باشد سپس به خدمت گيرنده بگوييد سواالتي كه از شما پرسيده مي شود در مورد حالت هايي است كه در
.درپاسخ به هرسوال مي توانيد بگوييد هميشه ، بيشتراوقات ، گاهي اوقات ، بندرت يا اصال.تجربه كرده ايد   

مي  وصفر تعلق4،3،2،1نمره گذاري اين پرسشنامه بدين ترتيب است كه براي پاسخ هاي هميشه ، بيشتر اوقات ، گاهي اوقات ، اصال وبندرت به ترتيب اعداد :نمره گذاري
شودكه جهت  يياباالتررا كسب مي كد به عنوان غربال مثبت محسوب م 10افراديكه نمره .باشد 24مجموع امتيازات هرپرسشنامه مي تواند از حداقل صفر تا حداكثر .گيرد

.به پزشك صورت گيرد پاسخ نميدهد ، ارجاع/به گزينه نمي داند  3در صورت پاسخ بيشتر از .دريافت خدمات بعدي به پزشك ارجاع مي گردند   

:غربالگري سالمت روان   
 بندرتگاھی اوقاتبيشتراوقاتھميشه

 
 اصال

43 2 1 ٠ 
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  . اند، تأكيد كنيد و كلماتي كه برجسته شده زير آن خط كشيده شدهبر روي جمالتي كه . از آزمودني سؤاالت زير را بپرسيد: پرسشگر گرامي
وانيـد بگوئيـد   ت در پاسخ به هـر سـؤال مـي   . روز گذشته تجربه كرده ايد 30طول شود، در مورد حالتهايي است كه در  پاسخگوي گرامي، سؤاالتي كه از شما پرسيده مي

  .هميشه، بيشتر اوقات، گاهي اوقات، بندرت يا اصالً
 غربالگري صرع

گيرد و از  زند، زبانش را گاز مي شود، بيهوش شده و دست و پا مي آيا هر چند وقت يك بار در بيداري يا در خواب به مدت چند دقيقه دچار حمله تشنج يا غش مي - 1
  � خير     � بلي. آورد شود و بعد از بازگشت به حالت عادي از وقايع پيش آمده چيزي را به خاطر نمي خارج مي) گاه خون آلود(دهانش كف 

  .شودفرد به پزشك ارجاع داده ميپاسخ بلي در صورت  - 2
 

 

 

چقدر در ٣٠ روز گذشته احساس می کرديد، مضطرب و عصبی ھستيد؟

چقدر در ٣٠ روز گذشته احساس  نااميدی می کرديد؟

چقدر در ٣٠ روز گذشته احساس  ناآرامی و بی قراری می کرديد؟

چقدر در ٣٠ روز گذشته  احساس افسردگی و غمگينی می کرديد؟

چقدر در ٣٠ روز گذشته احساس می کرديد که انجام دادن ھر کاری برای شما خيلی سخت است؟

چقدر در ٣٠ روز گذشته احساس بی ارزشی می کرديد؟
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  مواد و سيگار الكل، با درگيري اوليه غربالگري

  گري در حوزه اعتيادمقدمه سؤاالت غربال

 صـورت  بـه  تـوان مـي  را مـواد  اين. بپرسم گذشته ماه سه و عمر طول در مواد سيگار، الكل و مصرف از شما تجربه درباره سؤال چند خواهممي در اين بخش

ايـن ارزيـابي بـراي تمـام مراجعـان بـه عنـوان بخشـي از          ).دهيد نشان را مواد كارت( كرد مصرف قرص خوردن يا تزريقي استنشاقي، مشامي، خوراكي، تدخيني،

 مـواد  از برخـي . ارتقاي سـالمتي افـراد اسـت   شود و هدف آن شناسايي زودرس مصرف اين مواد به منظور كمك به ارزيابي استاندارد وضعيت سالمتي انجام مي

 تجـويز  مطـابق  شما كه داروهايي مصاحبه اين در). ريتالين يا ضددرد داروهاي بخش،آرام داروهاي مثل( باشد شده تجويز پزشك توسط است ممكن شدهفهرست

 كنيـد، مـي  مصرف شدهنسخه ميزان از بيشتر مقادير و دفعات با يا پزشك، تجويز از غير داليلي به را داروها اين شما اگر اما، .كنيمنمي ثبت كنيدمي مصرف پزشك

  . دهيد اطالع ما به لطفاً

 محرمانـه  كـامالً  دهيـد، مـي  مـا  به مورد اين در كه اطالعاتي دهيممي اطمينان شما به بدانيم، شما توسط مختلف غيرمجاز مواد مصرف درباره خواهيممي گرچه

توانيـد بـه   كنـد، امـا در صـورت عـدم تمايـل مـي      ها در ارايه خدمات مورد نياز به ما كمك ميپرسش و صادقانه به اينگويي باز پاسخ .بود خواهد

  .ها پاسخ ندهيدپرسش

  : ...............................فرم تكميل تاريخ

  : .......كنيد مشخص  ساير     خانواده اعضاي       فرد خود: حال شرح منبع
 مواد و الكل سيگار، مصرف درباره هايپرسش خواهيدمي بخش اين در كه دهيد توضيح گيرندهخدمت براي گريپرسش شروع از پيش 

 .بپرسيد

 شودمي انجام مراجعان تمام براي استاندارد فرآيند يك عنوان به خدمت اين شويد يادآور گيرندهخدمت به. 
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 ايـن  در). ريتـالين  يـا  ضـددرد  داروهـاي  بخش،آرام داروهاي مثل( باشد شده تجويز پزشك توسط است ممكن شدهفهرست مواد از برخي«: دهيد توضيح گيرندهخدمت براي 
 از بيشـتر  مقـادير  و دفعـات  بـا  يـا  پزشك، تجويز از غير داليلي به را داروها اين شما اگر اما، .كنيمنمي ثبت كنيدمي مصرف پزشك تجويز مطابق شما كه داروهايي مصاحبه

  ».دهيد اطالع ما به لطفاً كنيد،مي مصرف شدهنسخه ميزان

 دهيد اطمينان رازداري حفظ خصوص در. 

 ايـن  بـه  تمايـل  عدم صورت در تواندمي كنندهمراجعه چند هر كندمي كمك نياز مورد خدمات ارايه در سالمت تيم به صادقانه و باز گوييپاسخ دهيد توضيح گيرنده خدمت به 
 .ندهد پاسخ هاپرسش

  الف1 پرسش

 بپرسيد جدول در شده بينيپيش مواد يها گروه تمام براي را الف1 پرسش. 

 درمـان  و پيشـگيري  اداره بـا  همـاهنگي  بـا  توانيـد مـي  شـما  باشـد،  متفـاوت  جـدول  در شـده  ارايه هايمثال با شما منطقه در استفاده مورد مواد خياباني نام كه صورتي در 
 .فرماييد اضافه جدول به را خود منطقه با متناسب هايمثال اعتياد و اجتماعي رواني، سالمت دفتر مواد، سوءمصرف

 جواني؟ و نوجواني دوره در حتي«: كنيد كاوش بيشتر مواد تمام به منفي پاسخ صورت در« 

 فرماييد ارايه متناسب بازخورد و نموده تشكر مراجع از بود منفي پاسخ هم باز كه صورتي در. 

  ب1 پرسش

 بپرسيد را ب1 پرسش الف،1 پرسش در مواد يها گروه از يك هر به مثبت پاسخ صورت در. 

 دهيد ارجاع يا پزشك مركز روان سالمت كارشناس به تكميلي گريغربال براي را او و نموده تشكر مراجع از موارد، از يك هر به مثبت پاسخ صورت در. 

 دهيد ارايه متناسب بازخورد و نموده تشكر مراجع از موارد، تمام به منفي پاسخ صورت در. 

مواد نياز به زمان و ايجاد ارتباط مؤثر و اعتماد بـين جمعيـت تحـت پوشـش و كارشـناس       و سيگار الكل، مصرف با درگيري اوليه گريها صحيح در غربالدستيابي به پاسخ

  . مراقب سالمت دارد

هاي صحيح و دقيق نبوده، بلكه انتقال اين پيام به مراجعـان اسـت كـه مصـرف     سيگار و مواد دستيابي به پاسخهدف اوليه در شروع غربالگري اوليه درگيري با مصرف الكل، 

  .هاي بهداشتي نسبت به آن حساس بوده و آمادگي دارد در اين ارتباط به ايشان كمك نمايد مواد پيامدهاي منفي جدي بر سالمت آنها داشته و نظام مراقبت
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مصرف  تاکنونخود، کدام يک از مواد زير را  در طول عمر -الف١پرسش 
  ايد؟کرده

  )فقط مصرف غيرپزشکی(

  بله  خير

عدم تمايل به 
  پاسخگويی

  

ش 
رس
پ
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ر ي
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بت
 مث
سخ
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ير
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  بله  خير

عدم تمايل به 
  پاسخگويی

  

              )سيگار، قليان، ناس، غيره(انواع تنباکو  -الف

              )ترياک، شيره، سوخته، ھرويين، کديين، ترامادول، غيره(ترکيبات اَفيونی  -ب

              )سيگاری، گراس، بنگ، غيره(حشيش  -ج

              )شيشه، اکستازی، ِاکس، ريتالين، غيره(آمفتامينی ھای محرک -د

              ) ديازپام، آلپرازوالم، فنوباربيتال، غيره(ھای خواب يا قرصھا بخشآرام -ه

              )آبجو، شراب، َعَرق، غيره(ھای الکلی نوشيدنی -و

              :مشخص کنيد -ساير -ز
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  با توجه به شرح وظايف تعيين شده در خصوص پيشگيري از اعتياد  شرح خدمت كارشناس مراقب سالمت خانواده در رابطه با پيشگيري در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه

 متن آموزشي –منبع   شرح خدمت    گروه هدف  پيشگيري

  مهارت هاي زندگي
  آموزش فرزندپروري

  آگاه سازي  از اعتياد و مواد
  آموزش اختالالت رواني شايع

  حمايت طلبي
 اصول پيشگيري در محله

 فرزندپروريآموزش مهارت هاي زندگي و -  -

  جمعيت عمومي

 

آگاه سازي در خصوص عوارض مصرف مواد و -  -
  الكل

 اصول پيشگيري اجتماع محور محيطي -
 : مقدمات حمايت طلبي -

  عوامل خطر و محافظ  زمينه ساز مصرف
 مواد در محله 

 هاي در معرض خطر  جمعيت 
-   

آگاه سازي در خصوص عوامل خطر و محافظت -
  كننده

خصوص اختالالت روانپزشكيآگاه سازي در  -  -
اختالالت خلقي و افسردگي، نقص توجه، (نظير  

  )بيش فعالي
  راهبردهاي مداخله پيشگيرانه محيطي 
   تعيين نيازها، اولويت ها و اهداف مداخالتي

تشكيل ائتالف، (وتدوين برنامه عملياتي 
تدوين سند حمايت طلبي، تعيين نقش 

 )رسانه و البي شوندگان
  

مانند روحاني(حمايت طلبي از افراد كليدي -
مسجد، اعضاي شوراي روستا، نيروي انتظامي 

  ...) و

 تحليل مخاطبان پروژه مداخالتي 
  راهبردهاي حمايت طلبي -

 هاي مردمي جلب مشاركت  
 حمايت طلبي از ذينفعان كليدي 
 ظرفيت سازي و اجراي مداخالت 

  پايش و ارزشيابي شاخص هاي مداخله

كمك به جلب مشاركت افراد محله جهت  -
  ابتكارات محلي و اجراي برنامه هاي پيشگيرانه 
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  در مشكالت مربوط به حوزه سالمت اجتماعي  اوليهغربالگري 

  :مقدمه دستورالعمل غربالگري در حوزه سالمت اجتماعي
  خواهم سؤاالتي در زمينه اطالعات شخصي  شما بپرسم ميدر اين بخش «قبل از پرسشگري در اين بخش به خدمت گيرنده توضيح دهيد كه.« 

 اين اطالعات عمومي بوده وبراي ارايه خدمات مناسب به افراد تهيه شده است.هدف از اين پرسشگري بررسي اطالعات شخصي  مراجعين است«: گيرنده توضيح دهيدبراي خدمت.« 

 كليه اطالعات در اين پرونده . باشد گردد فقط مربوط به ارزيابي سالمت و تكميل پرونده بهداشتي شما مي جلسه مطرح ميمطالبي كه در اين «: در خصوص حفظ رازداري اطمينان دهيد
 ».ماند محفوظ مي

 شوداين غربالگري به عنوان يك فرآيند استاندارد براي تمام مراجعان انجام مي«: گيرنده يادآور شويدبه خدمت.« 

 كندگويي باز و صادقانه شما به تيم سالمت در ارايه خدمات مورد نياز كمك ميپاسخ«: به خدمت گيرنده توضيح دهيد.« 
توان نتيجه گرفت كه فرد از نظر عوامل خطر مشكالت اجتماعي، غربال مثبت اسـت و يـا بـه عبـارتي در معـرض       در غربالگري افراد با توجه به اطالعات بدست آمده مي

نياز است كه جهت بررسي بيشتر و درصورت نياز دريافت خدمت به كارشناس سالمت روان يا در مـواردي بـه پزشـك مركـز سـالمت      خطر مشكالت اجتماعي قرار دارد و 
  .جامعه ارجاع گردد

  :شوند موارد ذيل به عنوان افراد در معرض خطر مشكالت اجتماعي در نظر گرفته مي

  شده توسط سازمان تأمين اجتماعي كشور در آن سال باشددرآمد خانواده فرد مورد مصاحبه كمتر از حداقل درآمد تعيين. 

 هاي جسمي باشد و يا يكي از  معلوليت) اختالل روانپزشكي شديد و مزمن(هاي رواني  فرد مصاحبه شونده مبتال به يكي از معلوليت. 

 فرد به دليل از كارافتادگي شغل خود را از دست داده باشد. 

 باشد 7حمايتي آيتم هاي  فرد تحت پوشش يكي از سازمان. 

  وجود داشته باشد 10هر كدام از موارد ذكر شده در آيتم. 
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  غربالگري اوليه درحوزه سالمت اجتماعي 

زن        مرد      :   جنس 1  

    2همسر فوت شده      طالق گرفته      متاركه      متاهل      مجرد    :وضعيت تاهل 

به باال        29-19      45-30       65-46       66سال  18زير:    گروه سني 3  

باالتر از ليسانس        ليسانس        ديپلم     دبيرستان     ابتدايي         سواد  بي:  سطح تحصيالت 4  

 از كار افتاده         بيكار      بازنشسته     دانشجو      محصل        دار خانه    شاغل :  وضعيت اشتغال 5  

    6ميليون تومان به باال          3ميليون تومان  3زير     زير دو ميليون تومان     زير يك ميليون تومان :  ميزان درآمد

  :تحت پوشش سازمانهاي 

   ساير سازمانهاي حمايتي     ) ره(كميته امداد امام      بهزيستي  
7  

     8فرزند  3باالي        فرزند          3فرزند       2فرزند          1بدون فرزند :   تعداد فرزندان

    9ملك غير شخصي و غير استيجاري  -              3استيجاري  -        2ملك شخصي  -1:  وضعيت مسكن 

 تـرك تحصـيل              اخراج از كار خود فرد يا سرپرست خـانوار              بيكاري خود فرد يا سرپرست خانوار :كداميك از موارد زير در مورد شما صادق است
 جـدايي  طـالق  يـا            خـانواده  اعمـال خشـونت نسـبت بـه شـما در              خشونت و آزار از طرف همسـر       ) كودك كار(اشتغال به كار اجباري در كودك 

  اعتياد در خود فرد يا خانواده درجه اول               ورشكستگي فرد يا خانوار فعلي      سابقه زندان در خانواده 

10 
*  

  

  ارزيابي اختالالت خلقي
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  :از فردي كه نشانه ها وعاليم افسردگي را دارد حتماٌ راجع به افكار خودكشي به همراه قصد جدي براي آسيب به خود يا ديگران سئوال كنيد  :توجه
  مرگ فكر كنيد؟ آيا اخيراٌ به خودكشي فكر كرده ايد؟آيا هيچ گاه شده از زندگي خسته شويد و به  
 چنانچه پاسخ مثبت است، اين عالمت را به عنوان يك اورژانس روانپزشكي در نظر گرفته و بيمار را ارجاع فوري به پزشك دهيد.  

  : مراقبت و پيگيري بيماران توسط كارشناسان مراقب سالمت خانواده
، تشكيل پرونده و )پزشك خانواده(افرادي كه در غربالگري كارشناس مراقب سالمت خانواده مشكوك به بيماري روانپزشكي شناسايي شده اند پس از ارجاع به پزشك 

  . تاييد تشخيص تحت درمان، مراقبت و پي گيري قرار مي گيرند
ي نيز وجود نداشته است، به صورت ماهانه توسط كارشناس مراقب سالمت خانواده پي گيري و در موارديكه عاليم از شدت كمتري برخوردار هستند و قصد خودكش

  .در موارد شديد پي گيري هفتگي در ماه اول توصيه مي شد. مراقبت انجام خواهد شد

  :مواردي كه بايد در پيگيري بيماران افسرده توسط كارشناسان مراقب سالمت خانواده اجرا شود

  اقدامات  طبقه بندي   تشخيص احتمالي   نشانه ها وعاليم

   افسردگي  انرژياحساس خستگي وكاهش 
 

قصد جدي براي آسيب به خود (افسردگي شديد 
)وديگران  
 

 

 
 ارجاع فوري به پزشك        

  

كاهش توانايي انجام فعاليت هاي 
  روزمره 

عدم وجود قصد (افسردگي خفيف يا متوسط   احساس بي ارزشي يا احساس گناه 
)جدي براي آسيب به خود يا ديگران  

 

 
 ارجاع غير فوري به پزشك     
 

  كاهش يا افزايش خواب   

  افزايش يا كاهش اشتها 
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  آموزش بيمار و خانواده وي درباره بيماري با تاكيد بر اهميت و ضرورت درمان و پي گيري 

 ،پي گيري مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشك 

 غمگيني، كاهش انرژي، خستگي، مشكالت خواب و اشتها: پي گيري عاليم افسردگي 

 كه ... تهوع، اسهال يا يبوست، سوء هاضمه، خشكي دهان، خواب آلودگي، : عوارض شايع(ك بررسي عوارض جانبي داروها و در صورت لزوم ارجاع بيمار به پزش
  ).در هفته اول پس از شروع داروها ممكن است بيشتر بروز كند

  ماهانه(پي گيري مراجعات بيمار به پزشك طبق زمانبندي تعيين شده از سوي پزشك( 

  :داكثر هفتگي انجام شودپيگيري در مورد بيماران زير بايد درفواصل كوتاه ح
 .بيماراني كه افكارخودكشي يا اقدام به خودكشي داشته اند -1

 .بيماراني كه دستورات دارويي را مطابق تجويز پزشك اجرا نكرده يا پذيرش كافي براي درمان و پي گيري ندارند -2

  .شرايط نامناسب خانوادگي و فقدان حمايت الزم از سوي خانواده و نزديكان -3
ريع اقب سالمت خانواده چنانچه در پي گيري هاي خود موارد فوق را شناسايي نمود ضمن آموزش به بيمار و خانواده تالش خواهد نمود كه بيمار سكارشناس مر

  .تر و زودتر از موعد مقرر توسط پزشك مربوطه ويزيت شود
  
  

  
  

  

  

  

  :دوقطبي تالاختال

ع فوري به بيمار بايد ارجا ،در صورت  مشاهده و اطالع  از فكر، قصد يا اقدام به خودكشي
.پزشك داده شود  
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  :پيگيري و مراقبت بيماران مبتال به اختالالت دوقطبي

تشخيص، ممكن است جهت برسي هاي تكميلي، شروع درمان يا نياز به  بستري در بخش روانپزشكي،توسط پزشك به بيمار مشكوك به اختالل دوقطبي پس از ارجاع به پزشك و تاييد 
ين زپچنانچه عاليم شديد نباشد و نياز به بستري وجود نداشته باشد روانپزشك درمان دارويي با داروهايي نظير ليتيم، سديم والپروات، كارباما. سطح تخصصي باالتر ارجاع داده شود

  اقدامات  طبقه بندي   تشخيص احتمالي   نشانه ها وعاليم

سرخوشي بيش از حد يا 
تحريك پذيري ، عصبانيت 

وپرخاشگري 

   قصد آسيب جدي به خود يا ديگرانحتمال دوقطبي يا مانياا

 ارجاع فوري به پزشك        

 خوابيبي  

 توهم يا هذيان حرفيپر

 

 

 ارجاع غير فوري به پزشك

 

  

فعاليت وانرژي زياد بدون 
احساس خستگي 

  ارجاع غير فوري به پزشك فقدان توهم ، هذيان  يا آسيب  
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نوبت اول پي گيري درهفته اول پس از بازگشت از ارجاع توسط كارشناس مراقب . را شروع نموده و بيمار را با  پسخوراند الزم براي پي گيري مجدداٌ به نزد پزشك باز مي گرداند... و
  پيگيري هاي بعدي كارشناس مراقب سالمت خانواده صورت مي پذيرد. سالمت خانواده انجام مي شود

  يابي اختالالت اضطرابيارز
 

 

  

  

  :پيگيري و مراقبت

هر دو نوع درمان در بهبود اين . براي درمان اختالالت اضطرابي هم مي توان از داروها استفاده كرد و هم مي توان از روش هاي غيردارويي كمك گرفت
  . اختالالت موثر هستند و بسته به شرايط موجود و صالحديد پزشك از آنها استفاده مي شود

  اقدامات  طبقه بندي   تشخيص احتمالي   نشانه ھا وعاليم

   احتمال آسيب جدي به خود يا ديگران احتمال اختالل اضطرابي  اضطراب ودلشوره
 ارجاع فوري به پزشك        

  بيقراري ونگراني  
  

  ارجاع غير فوري به پزشك نبودن احتمال آسيب جدي به خود يا ديگران    شست وشو يا چك كردن بيش از حد
  افكار مزاحم

  
 ترس از صحبت در جمع 

  عصبانيت ناگھاني
  بي خوابي يا خواب منقطع 
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اضطرابي استفاده مي شود، ولي بسياري از بيماران ممكن است نگران باشند كه نكند داروهاي روانپزشكي در برخي موارد از دارو در درمان اختالالت 
. دبنابراين دوست ندارند كه از دارو استفاده كنند و به همين دليل ترجيح مي دهند كه درمان را رها كنند يا اصال براي درمان مراجعه نكنن. اعتيادآور باشند

اين اعتقاد در بيشتر موارد درست نيست و بيشتر اين داروها اصال باعث وابستگي نمي شوند و در صورتي كه تحت نظر پزشك و به بايد توجه داشت كه 
به عالوه، درمان هاي غيردارويي هم براي اضطراب وجود دارد كه در موارد اضطراب خفيف تر مي . درستي استفاده شوند اين نگراني موردي پيدا نمي كند

قطع زودهنگام درمان منجر به عود . اختالالت اضطرابي كوتاه مدت نيستند، بنابراين درمان آنها هم كوتاه مدت نخواهد بود. به درمان كمك كنندتوانند 
  بيماري و افزايش مشكالت بيمار مي گردد

  :اجرا شود كارشناسان مراقب سالمت خانوادهمواردي كه بايد در پيگيري بيماران توسط 
 آموزش بيمار و خانواده وي درباره بيماري با تاكيد بر اهميت و ضرورت درمان و پي گيري  .1

 پيگيري مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشك  .2

 پيگيري عاليم بيماري  .3

  بررسي عوارض جانبي داروها و در صورت لزوم ارجاع بيمار به پزشك .4
 )ماهانه(شده از سوي پزشك پيگيري مراجعات بيمار به پزشك طبق زمانبندي تعيين  .5

چنانچه در پيگيري هاي خود موارد فوق را شناسايي نمود ضمن آموزش به بيمار و خانواده تالش خواهد نمود كه بيمار  كارشناس مراقب سالمت خانواده
  .سريع تر و زودتر از موعد مقرر توسط پزشك مربوطه ويزيت شود

  

  اختالالت سايكوتيك

  اقدامات طبقه بندي  احتماليتشخيص عاليم و نشانه ها

  ارجاع فوري به پزشك قصد آسيب جدي به خود يا ديگران احتمال اختالل سايكوتيك توهم



33 
 

  :پيگيري و مراقبت 

يكي از مهمترين مشكالت در درمان اين اختالالت اين . درمان اصلي اختالالت سايكوتيك درمان دارويي است و معموال الزم است اين بيماران براي چند سال به طور مرتب دارو مصرف كنند
قطع . د يا پس از مدتي كه عاليم بيماري فروكش كرد، داروي خود را قطع مي كننداست كه بسياري از بيماران قبول ندارند كه بيمار هستند و بنابراين از خوردن دارو خودداري مي كنن

  . زودهنگام دارو معموال باعث مي شود كه بيماري پس از چند هفته يا چند ماه دوباره عود كند

اين آموزش توسطكارشناس مراقب سالمت خانوادهيا كارشناس سالمت روان . دآموزش به بيمار و خانواده او درباره بيماري و تداوم درمان آن، به درمان اين اختالالت بسيار كمك مي كن
  .انجام مي شود

  :بايد در پيگيري بيماران انجام دهند كارشناس مراقب سالمت خانواده مواردي كه 
 ساني بيمار آموزش بيمار و خانواده وي درباره بيماري با تاكيد بر اهميت و ضرورت درمان و همچنين رعايت احترام و حقوق ان .1

 هاي اجتماعي به بيمار و كمك به وي براي برگشت به جامعه و كارآموزش مهارت .2

 پيگيري مراجعه به موقع بيمار به خانه بهداشت و به پزشك .3

 پيگيري مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشك  .4

 پيگيري نحوه كنترل و بهبود تدريجي عاليم بيماري  .5

  در صورت بروز عوارض، ارجاع بيمار به پزشكبررسي عوارض جانبي داروها و  .6
  :پي گيري در مورد بيماران زير بايد در فواصل كوتاه حداكثر هفتگي انجام شود

 .بيماراني كه افكارخودكشي، آسيب به ديگران يا اقدام به خودكشي دارند .1
ويز پزشك اجرا نكرده يا پذيرش كافي براي درمان و پي بيماراني كه با وجود چند جلسه پيگيري و آموزش هنوز هم دستورات دارويي را مطابق تج .2

 .گيري ندارند
بهبود  كارشناس مراقب سالمت خانوادهشرايط نامناسب خانوادگي و فقدان حمايت الزم از سوي خانواده و نزديكان كه با وجود پيگيري و آموزش  .3

  ارجاع فوري به پزشك پرخاشگري شديدهذيان

   رفتارهاي بي هدف و عجيب و غريب

 فقدان قصد آسيب يا پرخاشگري شديد

  

 نامربوطتكلم بي ربط و  ارجاع غير فوري به پزشك
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  . نيافته است
موارد فوق را شناسايي نمود ضمن آموزش به بيمار و خانواده تالش خواهد نمود كه بيمار سريع تر و چنانچه در پيگيري هاي خود  كارشناس مراقب سالمت خانواده

  زودتر از موعد مقرر توسط پزشك مربوطه ويزيت شود

   

  

  

  

  

  

  ارزيابي از نظر رفتارهاي پر خطر 

  اقدام  طبقه بندي نشانه ها ارزيابي
  :سوال كنيد

برخوردار آيا جوان از رژيم غذايي صحيح  -
  است؟

قليان، چپق،  آيا جوان در معرض دود سيگار،  - 
پيپ و ساير مواد دخاني در منزل و يا اماكن 

  ؟)سيگاري تحميلي(عمومي قرار دارد 
آيا جوان سيگار، قليان، پيپ و يا ساير مواد  -

  آموزش طبق راهنماي توصيه هاي تغذيه اي  رفتار پرخطر دارد .جوان از رژيم غذايي صحيح برخوردار نيست

جوان را براي خريد سيگار، تنباكو و يا ساير مواد دخاني مي -
  .فرستند

سيگار، (دخاني در خانواده و يا اقوام جوان ، فردي كه مواد   -
كند، وجود  مصرف مي) قليان، پيپ، انفيه و يا ساير مواد دخاني

  .دارد

  رفتار پرخطر دارد

آموزش طبق راهنماي توصيه هاي مرتبط با 
  استعمال دخانيات

آموزش نحوه ايجاد محيط عاري از دخانيات  -
مطابق متن راهنماي كشوري كنترل دخانيات 

  بهورز
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 دخاني مصرف مي كند؟
آيا در خانواده و يا اقوام جوان، فردي كه  -

قليان، پيپ، انفيه و يا سيگار، (مواد دخاني 
كند، وجود  مصرف مي) ساير مواد دخاني

  دارد؟
  آيا سوء مصرف مواد دارد؟ -
آيا در خانواده جوان ، فردي داراي اعتياد به  -

مواد مخدر و يا مصرف كننده تفنني آن وجود 
  دارد؟

  آيا جوان فعاليت بدني مناسب دارد؟ -
 آيا جوان سابقه آسيب رساندن به ديگران،  -

آسيب رساندن به خود، يا اقدام به خودكشي 
  دارد؟

  ارجاع غير فوري به پزشك  رفتار پرخطر دارد .و يا ساير مواد دخاني مصرف مي كندجوان سيگار، قليان، پيپ
  

 .سوء مصرف مواد دارد -
  ارجاع غير فوري به پزشك  رفتار پرخطر دارد  

  
روز3دقيقه در روز و كم تر از30ميزان فعاليت بدني  كم تر از

  . در هفته مي باشد
  رفتار پرخطر دارد 

  )كم تحركي(
  آموزش طبق راهنماي توصيه هاي فعاليت بدني

  
 )خودزني(پرخاشگري منجر به آسيب رساندن به خود -
  پرخاشگري منجر به آسيب رساندن به ديگران  -
  اقدام به خود كشي  -

  رفتار پرخطر دارد 
  

اقدام بر اساس راهنماي مراقبت اختالالت   -
  روانپزشكي

 .نداردهيچ يك از نشانه هاي فوق وجود

  رفتار پر خطر ندارد

  ادامه مراقبت ها

               

  ارزيابي جوان از نظر رفتار هاي پرخطر
  :فرد را از نظر رفتار هاي پر خطر  به شرح زير ارزيابي كنيد

و يا در محل تحصيل همكالسي و يا  استچنانچه همكار فرد كه در يك اتاق كار مي كنند سيگاري : خانه/تحصيل/وجود فرد مصرف كننده مواد دخاني در محل كار
و يا يكي از اعضاي خانواده جوان سيگاري است به گونه اي كه ديگر اعضاي خانواده در معرض دود سيگار قرار مي گيرند، يك رفتار  دوست فرد سيگاري است
در معرض دود سيگار قرار نمي گيرد يك رفتار پرخطر لحاظ  بنابراين اگر فرد سيگاري در مكان هاي ياد شده وجود دارد ولي جوان. پر خطر محسوب مي گردد

  .نمي گردد
چنانچه فرد سيگاري نيست ولي سيگار و يا ساير مواد دخاني را براي ديگران خريداري مي كند : خريدن سيگار، تنباكو و يا ساير مواد دخاني براي خود يا ديگري 

  .يك رفتار پرخطر تلقي مي گردد
  سهم در روز 2كمتر از  مصرف كردن گروه ميوه



36 
 

  

  

  

  

  

  

هانشانه  توصيهطبقه بندي 
حداقل يك نشانه 

عوامل /سوابق فردي (
آزمايش با /خطر

)نتيجه منفي  

 مشكل
سوء مصرف ( 

)مواد  

پايگاه مشاوره بيماريهاي /ارجاع به مراكز -
وي  آي رفتاري جهت مشاوره و آزمايش اچ
يا ارجاع به مراكز بهداشتي درماني 

،در صورت اعتياد به مواد مخدر، )1پيوست (
توصيه به مراجعه جهت درمان سوء 

توصيه به مطالعه / آموزش  ،مصرف مواد 
  )  2(محتواي آموزشي

يك نشانه  حداقل
عوامل /سوابق فردي (

آزمايش با /خطر
)نتيجه منفي  

رفتارهاي (مشكل 
)جنسي پرخطر  

پايگاه مشاوره بيماريهاي /ارجاع به مراكز -
وي  آي رفتاري جهت مشاوره و آزمايش اچ
 )1(يا ارجاع به مراكز بهداشتي درماني

توصيه به مطالعه محتواي /  آموزش -
  ) 3(آموزشي 

انجام آزمايش  
 نتيجه : وي آي اچ

پايگاه مشاوره /ارجاع به مراكز - فرد مبتال
بيماريهاي رفتاري جهت دريافت خدمات 

طبقه بندي 
 كنيد
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  سال 18-29هاي آميزشي در گروه سني  رزيابي وضعيت رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز و بيماريا

  

                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،آموزش و توصيه به استفاده از ) 1(مثبت
 كاندوم

همسرجهت /ارجاع شريك جنسي  -
  بررسي ابتال

بدون نشانه
 

فاقد (فاقد مشكل 
)نشانه  

 تشويق به ادامه شيوه زندگي سالم - 

به مراجعه در صورت بروز  توصيه   - 
 نشانه 

توصيه به مطالعه محتواي /آموزش  - 
  )4(آموزشي

ساله  18-30هاي  مورد بررسي در افرادنشانه
ابتالي به وضعيتكنيدعوامل خطر زير را جمع بندي سوابق

وي آي اچ پرخطررفتارهاي جنسيموادسوء  مصرف 

 سوء /  سابقه
مصرف مواد 

 ، محرك مخدر

  سابقه يا وجود
ارتباط جنسي 

خارج از 
 چارچوب 

  ابتال به / سابقه
هاي  بيماري

 آميزشي 

  سابقه زندان 
در فرد، شريك 

 همسر /جنسي

  سابقه انجام
خالوبي، تاتو و 

  حجامت

 فرد معتاد به  وجود
محرك  ،مواد مخدر 
و  در خانواده

 دوستان

 مصرف  فرد وجود
كننده تفنني مواد 

محرك در  ،مخدر 
 و دوستان خانواده 

   خريد مواد مخدر و يا
الكل،  براي  ومحرك 
 ديگري

 مهماني  حضور در
هاي با امكان مصرف 

و  موادمخدر، محرك
 الكل

  سابقه مصرف مواد
مخدر، 
جنس شريك در محرك

  همسر/ ي

  سابقه ارتباط جنسي محافظت
 نشده و بدون كاندوم

   همسر /ابتالي شريك جنسي
 به ايدز يا بيماري هاي آميزشي

  سابقه مصرف مواد مخدر، 
 محرك قبل از ارتباط جنسي

   سابقه ارتباط جنسي با
 شركاي جنسي متعدد

  سابقه ارتباط جنسي با افراد
  تن فروش

   سابقه رفتارهاي جنسي
 همسر/شريك جنسيپرخطر در 

   رفتارهاي جنسي وجود
و  در اعضاي خانواده پرخطر
  دوستان

   انجام آزمايش
 نتيجه : وي آي اچ

 منفي

   انجام آزمايش
 نتيجه : وي آي اچ

 مثبت
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