فرآیند ارسال آمار فصلی به ستاد در خصوی فرم جمع بندی کودک سالم و مانا
شروع

استخراج آمار کودک سالم و مانا به صورت
ماهیانه توسط بهورز درحانه های بهداشت
ثبت آمارکودکان سالم و مانا در فرمهای مربوطه توسط
بهورز
دریافت آمار کودک سالم و مانا توسط کاردان مسئول
مراکز بهداشتی درمانی
کنترل صحت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی
درمانی
سرجمع نمودن آمار به صورت  3ماهه توسط کاردان مسئول مراکز
بهداشتی درمانی
کنترل و بررسی آمار توسط پزشک مرکز بهداشتی
درمانی

تأئید آمار توسط پزشک مرکز
بهداشتی درمانی
ارسال آمار از طریق  emailتوسط کاردان مسئول مرکز
بهداشتی درمانی به کارشناس مرتبط واحد سالمت خانواده
معاونت بهداشتی
بررسی آمار دریافتی توسط
کارشناس مرتبط واحد
سالمت

خیر

آیا آمار

مرکز جهت اصالح از

صحیح است
؟

عودت آمار ناصحیح به

بلی

ثبت اطالعات آماری در نرم افزار مربوطه توسط کارشناس برنامه کودکان به صورت فصلی
سرجمع نمودن آمار توسط کارشناس برنامه کودکان به صورت فصلی

ارسال آمار به وزارتخانه هر شش ماه یکبار

پایان

طریق email

پایش بیمارستان دوستدار کودک
شروع

هماهنگی با معاونت درمان جهت پایش
بیمارستان دوستدار کودک طبق برنامه وزارت
بهداشت
حضور کارشناس برنامه شیرمادر و کارشناس
مامایی درمان در مرکز درمانی

تکمیل چک لیست پایش
برنامه دوستدار کودک
ثبت اطالعات پایش برنامه
دوستدار کودک در فرم های
مربوطه
تعیین سطح ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک

گزارش نتایج ارزیابی به معاون بهداشتی

آیا نتایج بازدید
مطلوب است ؟

بلی
ارسال گزارش پایش مرکز درمانی دوستدار
کودک و پس خوراند به وزارتخانه سازمانه
های مرتبط

پایان

خیر

ارائه یک نسخه از پس خوراند به
مرکز بهداشت دوستدار کودک

فرآیند درخواست شیر مصنوعی توسط مراکز
شروع

استخراج آمار کودکان تغذیه با
شیرمصنوعی توسط کاردان
مسئول مرکز بهداشتی درمانی
تکمیل فرم اطالعات مربوط به
شیرمصنوعی توسط کاردان مسئول
مرکز بهداشتی درمانی
تأئید فرم مربوطه و درخواست
شیر مصنوعی توسط پزشک
مسئول مرکز بهداشتی درمانی

ارسال درخواست به واحد بهداشت
خانواده معاونت بهداشتی( ازطریق نمابر
یادستی )
بررسی درخواست شیر خشک توسط
کارشناس مربوطه معاونت بهداشتی

آیا درخواستها
مورد تأئید

خیر تصحیح درخواست شیرمصنوعی توسط
کارشناس بهداشت خانواده معاونت بهداشتی

است ؟

بلی به
تحویل درخواست شیر مصنوعی
انبار داروئی و پیگیری ارسال شیر
مصنوعی به مراکز بهداشتی درمانی
پایان

یادآوری  : 1درخواست شیرمصنوعی به صورت ماهیانه می باشد .
یادآوری  : 2درخواست اصولی  :مقدار مصرف یک ماه گذشته  - %11+موجودی پایان ماه گذشته

فرآیند تشکیل کمیته های شیرمادر
شروع

جمع اوری اطالعات الزم
جهت برگزاری کمیته
هماهنگی با ریاست دانشگاه و معاون بهداشتی
جهت برگزاری کمیته و تعیین تاریخ برگزاری کمیته
ارسال دعوتنامه برای اعضاء
کمیته توسط معاون بهداشتی

پیگیری جهت شرکت اعضاء در جلسه کمیته

تشکیل کمیته با حضور اعضاء در تاریخ تعیین شده

گزارش دهی اعضاء و خواندن صورتجلسه قبلی و
اجرائیات بندهای قبلی و بررسی های الزم جهت
برنامه ها
اتخاذ تصمیمات الزم به عنوان خروجی جلسه

نوشتن صورتجلسه توسط دبیر کمیته

ارسال به معاون بهداشتی جهت پاراف

ارسال به دبیرخانه جهت ثبت و شماره
گذاری صورتجلسه

ارسال صورتجلسه به اعضاء کمیته
توسط دبیرخانه
پایان
یادآوری  : 1پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در کمیته توسط دبیر جلسه انجام می شود .

فرآیند تشکیل کمیته مرگ کودکان
شروع

جمع اوری اطالعات الزم
جهت برگزاری کمیته
هماهنگی با ریاست دانشگاه و معاون
بهداشتی جهت برگزاری کمیته و تعیین
تاریخ برگزاری کمیته
ارسال دعوتنامه برای اعضاء
کمیته توسط معاون بهداشتی
پیگیری جهت شرکت اعضاء در جلسه کمیته

تشکیل کمیته با حضور اعضاء در تاریخ تعیین شده
گزارش دهی اعضاء و خواندن صورتجلسه قبلی و اجرائیات
بندهای قبلی و بررسی های الزم جهت برنامه ها

اتخاذ تصمیمات الزم به عنوان خروجی جلسه

نوشتن صورتجلسه توسط دبیر کمیته

ارسال به معاون بهداشتی جهت پاراق

ارسال به دبیرخانه جهت ثبت و شماره
گذاری صورتجلسه

ارسال صورتجلسه به اعضاء کمیته
توسط دبیرخانه
پایان

یادآوری  : 1اطالعات الزم جهت برگزاری کمیته ها مواردی همچنین تکمیل پرسشنامه مرگ کودکان  ،اطالعات بازدیدها ،
برنامه های وزارت بهداشت و  ....می باشد .
یادآوری  : 2پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در کمیته توسط دبیر جلسه انجام می شود .

