فرآیند مراقبت سالمندان
فراخوان سالمندان جهت مراجعه به مراکز
بهداشتی و خانه های بهداشت

مراجعه سالمندان به مراکز بهداشتی و
خانه های بهداشت

توضیح اهداف برنامه

تشکیل پرونده و انجام مراقبت های ادغام یافته
توسط تیم غیر پزشک

نیازمند
به پزشک
ارجاع به
متخصصین کلینیک
ها

ارسال پسخوراند به
پزشک مرکز

ارجاع

نیاز مند به پیگیری
توسط غیر پزشک

ارجاع به پزشک مرکز

انجام مراقبت های
ویژه طبق بوکلت

انجام پیگیری و مراقبت
های ویژه طبق پسخوراند
پزشک

وضعیت سالمند بدتر
شده است

مراقبت دوره
ای ساالنه

بهتر شده است

پیگیری بعدی طبق
دستورالعمل
انجام مراقبت دوره ای به صورت
مراقب
ساالنه

یادآوری  : 1انجام مراقبت ها به صورت ساالنه می باشد و در صورتی که سالمند نیاز به انجام مراقبت ویژه و ارجاع به پزشک را داشته باشد طبق
دستورالعمل برنامه مراقبت های ادغام یافته عمل می شود .

فرآیند برنامه ترویج بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی
با توجه به نیازسنجي به عمل آمده توسط وزارتخانه "،تغذیه " به عنوان یكي
از مشكالت اولي مد نظر قرار گیرد و به شرح زیر برنامه ریزي و اقدام
گردد

شناسایی تمامی سالمندان  02سال و باالتر

تقسیم سالمندان به گروه هاي 5-02نفره

ثبت اسامي هر گروه در یك برگ اطالعات تغذیه

برنامه ریزی برای آموزش هر گروه  -دو جلسه كالس در طی یک هفته

دعوت از سالمندان براي برگزاري كالسهاي مشاركتي
تغذیه

برگزاری جلسه آموزشی اول

برگزاری جلسه آموزشی دوم

تکمیل فرمهای اطالعات تغذیه ،پیش آزمون
و پس آزمون ،جمع بندی

سالمند به  07درصد سواالت پس
ازمون در دو جلسه پاسخ صحیح
میدهد

سالمند آموزش دیده

سالمند به کمتر از  07درصد سواالت پس
آزمون پاسخ صحیح می دهد

آموزش مجدد به سالمند

سالمند به  07درصد سواالت پس
ازمون در دو جلسه پاسخ صحیح
میدهد

نداشتن توافق با آموزشات

ارجاع به پزشک

تکمیل فرم اطالعات
ماندگار پس از  2ماه

به  52الی  02در صد سواالت اطالعات ماندگار پاسخ صحیح
دهد (  52درصد در صورتی قابل قبول است که مدرس تشخیص
بدهد که اشتباه سهوی بوده است و به دلیل عدم آگهی سالمند نمی
باشد)

به  52الی  02در صد سواالت
اطالعات ماندگار پاسخ صحیح
نداده است

خاتمه فرایند آموزش

شرکت دوباره در کالسها

یادآوری
-1

شناسایی تمامی سالمندان  07سال و باالتر

 -2تقسیم سالمندان به گروه های 5-27نفره
 -3ثبت اسامی هر گروه در یک برگ اطالعات تغذیه
-4

برنامه ریزی برای آموزش هر گروه  -دو جلسه کالس در طی یک هفته

-5

دعوت از سالمندان برای برگزاری کالسهای مشارکتی تغذیه

 -0آموزش طبق طرح درس( انجام پیش آزمون ،آموزش تغذیه ،جمع بندی اطالعات کالس  ،انجام پس آزمون و ثبت اطالعات کالس و نتایج
آزمونها در برگ اطالعات تغذیه )
 -0در صورت نیاز سالمندان به مشاوره ،تعیین زمان مراجعه سالمند به پزشک (سالمندانی که نیاز به رژیم غذایی خاص به دلیل بیماری دارند)
 -8تکمیل فرم پایش آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
 -9برگزاری آزمون اطالعات ماندگار از سالمندان آموزش دیده 2ماه پس از پایان کالس
 -17آموزش مجدد سالمندانی که اطالعات ماندگار ندارند.
سالمند آموزش دیده
سالمند آموزش دیده  :سالمندی است که در تمامی کالس ها شرکت کند و پس از پایان کالس به حدود  %07از سواالت پس آزمون پاسخ صحیح
داده باشد.
در صورتی که سالمندی به تعدادی از سواالت پاسخ صحیح نداده است ،الزم است مربی آگاهی سالمند را در خصوص سواالت مربوطه افزایش دهد و
در نهایت پاسخ درست را از او دریافت کند.
سالمندی که به پزشک ارجا ع می شود نیز پس آزمون را انجام داده و در صورتی که به تست عملکردی و سواالت پس آزمون پاسخ صحیح داده
باشد  ،در لیست سالمند آموزش دیده قرار می گیرد.
سالمند با اطالعات ماندگار
سالمند آموزش دیده ای است که پس از دو ماه از پایان کالس،فرم بررسی اطالعات ماندگار برای وی تکمیل شده و به تمامی  %07سواالت پاسخ
صحیح داده است.
سالمندانی که بین  57تا  %07سواالت را پاسخ صحیح داده اند  ،در صورتی که مربی تشخیص دهد که پاسخ های نادرست سهوی بوده است و ناشی
از عدم آگاهی آنان نیست و با یک توضیح و پرسش و پاسخ کوتاه  ،سالمندان به پاسخ صحیح می رسند  ،در رده سالمندان با اطالعات ماندگار قرار
می گیرند.
سالمندانی که به کمتر از نیمی از سواالت پاسخ صحیح می دهند دارای اطالعات ماندگار نیستند و نیاز به شرکت دوباره در کالس دارند.

فرآیند تأمین درخواست داروهای مکمل
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 به واحد
بهداشت خانواده معاونت
بهداشتی
بررسی درخواست های داروئی توسط
کارشناس مربوطه معاونت بهداشتی

آیا درخواستها
مورد تأئید
است ؟

خیر

بلی

تایید درخواست داروئی توسط کارشناس بهداشت
خانواده معاونت بهداشتی
پایان

یادآوری  : 1درخواست مکمل ها به صورت فصلی ( سه ماهه ) است
یادآوری  : 2درخواست اصولی  :مقدار مصرف یک ماه گذشته  - %25 +موجودی پایان ماه گذشته

تصحیح درخواست داروئی توسط کارشناس
بهداشت خانواده معاونت بهداشتی

فرآیند تشکیل کمیته سالمت سالمندان
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

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

ارسال به دبیرخانه جهت ثبت و شماره گذاری صورتجلسه

ارسال صورتجلسه به اعضاء کمیته توسط دبیرخانه

پایان

یادآوری  : 1اطالعات الزم جهت برگزاری کمیته ها شامل گزارشات مراکز بهداشتی درمانی  ،اطالعات بازدیدها  ،برنامه های وزارت بهداشت و ....
می باشد .
یادآوری  : 2پیگیری تصمیمات اتخاذ شده در کمیته توسط دبیر جلسه انجام می شود .

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

آموزش به کاردان و بهورز در محل در

آیا کاردان یا بهورز

خصوص اشکاالت موجود توسط کارشناسان

مراقبت های الزم را

سالمت

خیر

انجام داده است ؟

ارائه
آیا نیاز به ارائه

بلی

بلیخوراند
پس
می باشد ؟

ارائه گزارش بازدید به معاون بهداشتی

پایان

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

گزارش

خوراند

پس
توسط

کارشناسان سالمت به
سرپرست
بهداشت

مرکز

فرآیند ارسال آمار فصلی به ستاد در خصوی فرم جمع بندی مراقبت های ادغام یافته ویژه غیر پزشک
شروع

استخراج آمار مراقبت های ادغام یافته ویژه غیر پزشک به صورت ماهیانه
توسط بهورز درحانه های بهداشت
ثبت آمار در فرمهای مربوطه توسط بهورز
دریافت آمار 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 توسط 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 ؟
بلی

خیر

ثبت اطالعات آماری در نرم افزار مربوطه
توسط کارشناس برنامه به صورت فصلی

سرجمع نمودن آمار توسط کارشناس برنامه
به صورت فصلی
ثبت آمار بر روی پورتال وزارت
بهداشت به صورت شش ماهه
پایان

عودت آمار ناصحیح به
مرکز جهت اصالح

فرآیند ارسال آمار فصلی به ستاد در خصوی فرم جمع بندی مراقبت های ادغام یافته ویژه پزشک
شروع

استخراج آمار به صورت فصلی توسط پزشک
درحانه های بهداشت
ثبت آمار در فرمهای مربوطه توسط پزشک
دریافت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی
درمانی
کنترل صحت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی
درمانی
کنترل و بررسی آمار توسط پزشک مسئول مرکز
بهداشتی درمانی

تأئید آمار توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی
ارسال آمار توسط 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 ؟بلی

خیر

ثبت اطالعات آماری در نرم افزار مربوطه
توسط کارشناس برنامه به صورت فصلی

سرجمع نمودن آمار توسط کارشناس برنامه به صورت فصلی
ثبت آمار بر روی پورتال وزارت بهداشت
به صورت شش ماهه
پایان

عودت آمار ناصحیح به مرکز
جهت اصالح

فرآیند ارسال آمار شیوه زندگی سالم در سالمندی به ستاد به صورت شش ماهه
شروع

استخراج آمار شیوه زندگی سالم در سالمندی توسط بهورز درخانه های
بهداشت
ثبت آمار در فرمهای مربوطه توسط بهورز
دریافت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی
درمانی
کنترل صحت آمار توسط کاردان مسئول مراکز بهداشتی
درمانی
سرجمع نمودن آمار به صورت شش ماهه توسط کاردان مسئول مراکز
بهداشتی درمانی
کنترل و بررسی آمار توسط پزشک مرکز بهداشتی
درمانی

تأئید آمار توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی

ارسال آمار توسط 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
ثبت اطالعات آماری در نرم افزار مربوطه
توسط کارشناس برنامه به صورت شش
ماهه
سرجمع نمودن آمار توسط کارشناس برنامه

ثبت آمار بر روی پورتال وزارت
بهداشت به صورت شش ماهه
پایان

عودت آمار ناصحیح به
مرکز جهت اصالح

