فرآیند صدور گواهی عقد
مراجعه زوجین به دفترخانه مورد نظر با
در دست داشتن شناسنامه ها  ،عکس
زوجین و دریافت معرفی نامه مراجعه
زوجین به مرکز بهداشتی درمانی شماره
یک شهری  /انار
مراجعه زوجین به مرکز بهداشتی
درمانی شماره یک شهری  /انار

مراجعه زوجین به دبیرخانه برای ثبت معرفی
نامه عاقد و دریافت برگه راهنما

مراجعه به صندوق و پرداخت هزینه
آزمایشات و بسته آموزشی

مراجعه به آزمایشگاه جهت انجام تست عدم
اعتیاد CBC
شرکت زوجین در کالسهای مشاوره قبل از ازدواج

دریافت جواب از آزمایشگاه وبررسی پزشک جهت
بیماری تاالسمی و اعتیاد

خیر

آیا نتایج آزمایشات

ابالغ نتایج آزمایشات به
زوجین و ادامه روند درمان (

مورد تأئید است ؟

مشاوره ) طبق دستورالعمل
تاالسمی
بلی

تأئید سالمت زوجین و مهمور نمودن
نامه عاقد
یادآوری  : 1پس از تأئید سالمت زوجین تعداد  8مهر شامل  3مهر ترک اعتیاد  1 ،مهر تأئید آزمایشات پزشک  1 ،مهر کالس
مشاوره  1 ،مهر واکسیناسیون  1 ،مهر دبیرخانه  1 ،مهر تأئید مرکز بر روی نامه عاقد زده می شود .

فرآیند تأمین درخواست داروهای مکمل و داروهای پیشگیری
شروع

درخواست داروهای مورد نیاز از حانه های بهداشت

دریافت درخواست داروئی توسط
کاردان مسئول مرکز بهداشتی درمانی

سرجمع نمودن درخواست داروها توسط کاردان
مسئول مراکز بهداشتی درمانی
تأئید درخواست توسط پزشک مراکز بهداشتی درمانی

ارسال درخواست از طریق نمابر به واحد
بهداشت خانواده معاونت بهداشتی

بررسی درخواست های داروئی توسط
کارشناس مربوطه معاونت بهداشتی

خیر
آیا
درخواستها
مورد تأئید
بلی
است ؟

تصحیح درخواست داروئی توسط کارشناس
بهداشت خانواده معاونت بهداشتی

تصحیح درخواست داروئی توسط کارشناس
بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
پایان

یادآوری  : 1درخواست مکمل ها به صورت فصلی ( سه ماهه ) بوده و داروهای پیشگیری به صورت ماهیانه می
باشد .
یادآوری  : 2درخواست اصولی  :مقدار مصرف یک ماه گذشته  - %22 +موجودی پایان ماه گذشته

فرآیند پایش استانداردسازی آی.یو.دی
شروع

فرستادن چک لیست پایش
استاندارد سازی آی.یو.دی

برگزاری دوره آموزشی بصورت عملی
جهت ماماها

هماهنگی با معاون بهداشتی استان مربوطه جهت
فرستادن مامای منتخب کشوری جهت پایش

هماهنگی با مامای مرکز شماره

هماهنگی با تدارکات جهت خرید بلیط وسایل

یک جهت تهیه  coseآی.یو.دی

نقلیه و تهیه اسکان جهت حضور مامای

گذاری

منتخب کشوری
حضور مامای منتخب کشوری با  2نفر از
ماماهای پایش شده برنامه جهت پایش
ماماهای دیگر
تکمیل چک لیست پایش استاندارد سازی هر
کدام از ماماها به صورت جداگانه

ثبت اطالعات چک لیست و دادن امتیاز با
ماماها

آیا نتیجه

خیر

مطلوب است ؟

اعالم نتایج در سایت وزارت
بهداشت
بلی
پایان

یادآوری  :امتیازبندی  mes + %88می باشد .

هماهنگی جهت پایش
مجدد

برآورد وسایل پیشگیری از بارداری در سال
شروع

تعیین مصرف  4سال قبل به تفکیک هر سال
محاسبه  6ماه ذخیره اطمینان

رسم نمودارهای رگرسیون بر اساس مصرفی سال گذشته

تعیین موجودی پایان سال

برآورد مصرف جاری بر اساس رگرسیون
 6 +ماه ذخیره اطمینان – موجودی پایان
سال
ارسال به وزارتخانه جهت
تأمین بودجه

تحلیل کارشناسی وزارت
بهداشت

اعالم تأمین بودجه مورد نیاز
تا پایان سال توسط وزارت
بهداشت
تخصیص اعتبار هر سه ماه توسط
وزارت بهداشت

اعالم مورد نیاز وسایل پیشگیری از بارداری هر سه
ماه توسط کارشناس مربوطه به معاون بهداشتی

صدور دستور خرید توسط معاون
بهداشتی

خریدکنتراسپتیوها

پایان

فرآیند بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
شروع

تهیه برنامه مدون بازدید مراکز و خانه های
بهداشت توسط واحد سالمت خانواده معاونت
بهداشتی
تهیه چک لیست بازدیدها توسط
کارشناسان سالمت خانواده معاونت
بهداشتی

بازدید طبق برنامه توسط کارشناس واحد
سالمت خانواده از مراکز و خانه های بهداشت

ثبت سوابق بازدیدهای انجام شده در چک لیست ها
توسط کارشناسان سالمت خانواده

خیر
آیا کاردان یا بهورز
مراقبت های الزم را

آموزش به کاردان و بهورز در محل
در خصوص اشکاالت موجود توسط
خیر
کارشناسان سالمت

انجام داده است ؟

بلی

ارائه گزارش پس

آیا نیاز به ارائه

خوراندتوسط

پس خوراند می
باشد ؟

بلی

ارائه گزارش بازدید به معاون بهداشتی

پایان
یادآوری  1برنامه بازدیدها به دو صورت برنامه ریزی شده و مدون و همچنین اتفاقی  ،سرزده می باشد .

کارشناسان سالمت
به سرپرست مرکز
بهداشت

فرآیند ارسال آمار ماهیانه فرم ( 188تنظیم خانواده )
پایان

استخراج آمار تنظیم خانواده به صورت ماهیانه
توسط بهورز درحانه های بهداشت
ثبت آمار تنظیم خانواده در فرمهای مربوطه توسط
بهورز
دریافت آمار تنظیم خانواده توسط کاردان مسئول مراکز
بهداشتی درمانی
کنترل صحت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی
درمانی
سرجمع نمودن آمار به صورت ماهیانه 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

آیا آمار
صحیح است
؟

خیر

بلی

سرجمع نمودن آمار توسط کارشناس برنامه
کودکان به صورت فصلی

ارسال آمار به وزارتخانه هر سه
ماه یکبار

پایان

عودت آمار ناصحیح به
مرکز جهت اصالح از
طریق email

فرآیند روند مشاوره جهت زنان  12تا  44ساله همسردار پس از زایمان

شروع

مراجعه زنان  51تا  94سال همسردار به کلینیک مادر و کودک
تکمیل فرم مشاوره ،انتخاب وآغاز استفاده از روش پیشگیری از بارداری

تکمیل شرایط جدول الف  :پاسخ از مراجعه کننده در خصوص شرایط عمومی
در صورت پاسخ خیرجدول قسمت ب ( پاپ اسمیر ) تکمیل گردد

در صورت پاسخ بلی برای حداقل یکی از پرسش ها
،آموزشهای الزم و خطرات بارداری احتمالی با تاکید
بیشتری به مراجعه کننده آموزش داده می شود

بلی

آیا مراجعه کننده تاکنون از روش های
مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده
کرده است
اگر بلی

تجربیات مراجعه کننده با استفاده از روش مورد استفاده سوال و ثبت میگردد
سوال از مراجعه کننده در خصوص ویژگیهای روش مناسب پیشگیری از بارداری و کشیدن دایره دور مالک های انتخاب شده
خیر

آیا مراجعه کننده اطالعاتی درباره همه
روشهای پیشگیری از بارداری داشته باشد

مراجعه کننده روشی را در ذهن خود
انتخاب کرده است

بلی

کلیاتی از همه روشهای پیشگیری از بارداری برای او توضیح داده شود

در مورد روش  ،نحوه درست صحیح  ،استفاده و عوارض
جانبی شایع روش برای وی توضیح داده میشود

آیامراجعه کننده در این مرحله روشی برای
پیشگیری از بارداری انتخاب کرده است ؟

توضیح مطالب درباره ارتباط سالمت مادر و
کودک و خانواده و ارتباط آن با بارداری
خیر
ناخواسته و پرخطر  ،از مراجعه کننده درخواست
خواهد شد تا در اولین فرصت به واحد ارائه
خدمت مراجعه کند
به گیرنده خدمت کمک کنید که روش
دیگری را انتخاب کند

بلی

خیر

ایا روش انتخاب شده برای وی
مناسب است؟

بلی

خیر

به فرم مربوطه به روش مورد نظر
مراجعه کنید

پایان

