فرآیند برنامه پایش ادواری ید ادرار دانش آموزان دبستانی
شروع

پیگیری جهت تامین وسایل مورد نیاز انجام
برنامه توسط کارشناس تغذیه

دریافت لیست مدارس دبستان از واحد بهداشت
مدارس و انجام نمونه گیری توسط کارشناس
تغذیه

ارسال لیست نمونه های انتخاب شده به اداره آموزش و
پرورش و اعالم تاریخ انجام برنامه توسط معاون
بهداشتی
اطالع رسانی به مراکز بهداشتی درمانی جهت
تحویل گرفتن وسایل مورد نیاز توسط کارشناس
تغذیه
تحویل گرفتن وسایل مورد نیاز و انجام نمونه گیر توسطه کاردانان مراکز
بهداشتی
پیگیری جهت انجام آزمایشا ت در مرکز بهداشتی
درمانی شماره یک شهری توسط کارشناس تغذیه
دریافت نتایج آزمایشات و ثبت آنها در برنامه مربوطه توسط
کارشناس تغذیه

آیا نتایج قابل
قبول است ؟

خیر

ارسال نتایج به اداره آموزش و
پرورش و مراکز بهداشتی درمانی و
دفتر بهبود تغذیه

بلی
ارسال به دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

پایان

یادآوری  : 1وسایل مورد نیاز عبارتند از ظروف جمع آوری نمونه ادرار  ،لیوان یکبار مصرف  ،اتیکت  ،فرم
یادآوری  84 : 2مدرسه (  28مدرسه پسرانه و  28دخترانه ) انتخاب می شوند که در هر مدرسه از  5دانش آموز
نمونه گیری انجام می شود .

فرآیند اجرای برنامه مکمل یاری اهن و ویتامین د
شروع

هماهنگی با معاون بهداشتی جهت تشکیل کمیته
برنامه توسط کارشناس تغذیه

تشکیل کمیته و تصمیم گیری در زمینه چگونگی
اجرای برنامه مطابقت دستورالعمل وزارت بهداشت
و شرایط منطقه

تشکیل جلسه توجیهی جهت کاردانان مراکز بهداشتی درمانی و توضیح چگونگی
اجرای برنامه

اعالم تاریخ شروع برنامه به آموزش و پرورش و مراکز
بهداشتی
تامین قرص آهن و فرص های مورد نیاز جهت
اجرای برنامه توسط معاونت بهداشتی برای
مراکز بهداشتی درمانی

توزیع قرص آهن و آموزش دانش آموزان و اولیاء
در زمینه کمبود آهن توسط کاردانان مراکز

ارسال گزارش اجرای برنامه از مراکز بهداشتی و جمع
بندی گزارشات و ارسال گزارش نهایی به وزارت
بهداشت

پایان

فرآیند مرکز مشاوره تغذیه
شروع

هماهنگی با معاون بهداشتی جهت تشکیل شروع
برنامه و تعیین محل مرکز مشاوره

تهیه فرمهای ارجاع توسط کارشناس تغذیه

ارسال نامه به مراکز بهداشتی اجرای برنامه و
ارجاع افراد نیازمند به مشاوره تغذیه دارند
ارجاع مواردی که نیازمند مشاوره تغذیه هستند به مرکز
مشاوره توسط کاردانان و بهورزان

انجام مشاوره توسط کارشناس تغذیه در محل
مرکز مشاوره

آیا نیاز به
مراجعه
مجدد فرد
می باشد ؟

مراقبت بعدی در خانه بهداشت یا
مرکز بهداشتی درمانی انجام شود

خیر

بلی
مشاوره مجدد در تاریخ تعیین شده در مراجعه
قبلی توسط کارشناس تغذیه

پایان

فرآیند اجرای برنامه توزیع یک وعده غذای گرم در روستامهدها
شروع

شرکت در جلسه توجیهی که توسط اداره
بهزیستی تشکیل می شود

تنظیم برنامه غذایی کودکان روستامهد توسط
کارشناس تغذیه

آموزش مربیان روستامهد توسط کارشناس
تغذیه

ارسال نامه و فرمهای مربوطه به مراکز بهداشتی درمانی
و خانه های بهداشت که روستا مهد دارند

بازدید از روستامهدها در طول اجرای برنامه و ارسال
گزارش بازدیدها به اداره بهزیستی توسط کارشناس تغذیه

ارسال فرمهای تکمیل شده توسط مراکز و خانه
های بهداشت به واحد تغذیه

ورود اطالعات در برنامه مربوطه و ارسال آنها به دفتر
بهبود تغذیه جامعه

پایان

فرآیند اجرای برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضعیت تغذیه کودکان

شروع

شناسایی کودکان دچار اختالل رشد یا سو تغذیه دارای فقر مالی توسط مراکز بهداشتی

ارسال لیست اسامی کودکان شناسایی شده به کمیته امداد جهت بررسی

اعالم کودکانی که تحت پوشش قرار می گیرنده مراکز بهداشتی توسط کمیته امداد

اهدا سبد غذا به صورت ماهیانه توسط کمیته امداد و اموزش مستمر خانواده در مورد تغذیه
کودک و نحوه استفاده از سبد غذایی توسط مراکز بهداشتی

ارزیابی منظم قد ووزن کودکان توسط مراکز بهداشتی

بازدید از برنامه توسط کارشناس تغذیه

آیا وضیت سو تغذیه کودک بعد
از  6ماه بهبود یافته است ؟

بلی
خیر

 -1در صورتی که در منطقه کودک نیازمند دیگری
وجود دارد جایگزین شود
 -2در صورتی که قطع سبد باعث سوء تغذیه
کودک می شود اهداء سبد ادامه یابد

تداوم توزیع سبد غذااموزش توصیه های تغذیه ای-پیگیری مراقبت ها

پایان

فرآیند اجرای برنامه استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی
شروع

مطرح کردن سند درکارگروه سالمت و امنیت
غذایی توسط معاون بهداشتی در فرمانداری

امضا تفاهم نامه استقرار سند ملی توسط مسئولین
ادارات درگیر

معرفی نماینده توسط هر اداره جهت اجرای
مصوبات سند ملی

تشکیل کمیته برنامه ریزی سند ملی با حضور نمایندگان معرفی شده ادارات توسط
معاونت بهداشتی

تشکیل کمیته برنامه ریزی در پایان هر فصل توسط معاونت
بهداشتی

پیگیری جهت اجرایی شدن مصوبات کمیته ها
توسط کلیه نمایندگان

پایان

فرآیند ارائه مراقبت های تغذیه در موارد بیماری در مراکز بهداشتی و مراکز جامع خدمات سالمت

مراجعه فرد به مرکز

ارزیابی وضعیت سالمت و تغذیه توسط مراقب
سالمت

تکمیل پرسشنامه غربالگری تغذیه و بررسی اندیکاسیون های انتروپومتریک

وجود بیماری در مراجعه کننده

ارجاع به پزشک مرکز جامع سالمت

انجام اقدامات تشخیصی -درمانی

ثبت در فرم ثبت ارجاع

درج در فرم ثبت ارجاع

ارجاع به کارشناس تغذیه مستقر در مرکز

اجرای مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

ثبت در فرم های ارجاع و تعیین زمان
مراجعه بعدی

فرآیند ارائه مراقبت های تغذیه به استثنای موارد بیماری در مراکز بهداشتی و مراکز جامع خدمات سالمت
مراجعه فرد به مرکز

ارزیابی وضعیت سالمت و تغذیه توسط مراقب سالمت

تکمیل پرسشنامه غربالگری تغذیه و بررسی اندیکاسیون های
انتروپومتریک

نیاز به ارجاع به کارشناس تغذیه در موارد
خیر

بله

ارایه اموزش و توصیه های تغذیه ای

ارجاع به کارشناس تغذیه

اجرای مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

پیگیری مراقبت ها

ارجاع به پزشک مرکز جامع سالمت

نیاز به پیگیری مراجعه کننده
بله

تعیین تاریخ مراجعه بعدی

مراجعه فرد در تاریخ مقرر به مراقب سالمت

کنترل مراقبت های تغذیه ای

ثبت در پرونده و در صورت نیاز ارجاع
مجدد به کارشناس تغذیه

خیر

ثبت در فرم ثبت ارجاع

برگشت فرم به مراقب
سالمت

