
فرم مراقبت دوره ای سالمت  گروه سنی                             
 سال 18تا  6



 مراقبت دوره ای نوجوانان 

 : کارگاه برگزاری مسئول

 مدارس و ،نوجوانان جوانان سالمت واحد 

   :مدرسان

 دندان و واحددهان

 جامعه تغذیه بهبود واحد

 اعتیاد و اجتماعی ، روانی سالمت واحد

 بهورزی آموزشگاه

 واگیر ها بیماری از پیشگیری واحد

 غیرواکیر ها بیماری از پیشگیری واحد

 

 



 : توسط تکمیلی کارگاه برگزاری به نیاز

 واگیر های بیماری از پیشگیری واحد

 غیرواگیر های بیماری از پیشگیری واحد

 جامعه تغذیه بهبود واحد

 اعتیاد و روانی،اجتماعی سالمت واحد

 :تکمیلی کارگاه برگزاری مسئول

 واگیر های بیماری از پیشگیری واحد

 غیرواگیر های بیماری از پیشگیری واحد

 جامعه تغذیه بهبود واحد

 اعتیاد و روانی،اجتماعی سالمت واحد

 

 

 

 

 



   : مباحث

 بلوغ

   ایمنی نکات

 شود برگزار حضوری غیر صورت به

 

 

 

 



نمای کلی فرم مراقبت دوره ای سالمت  گروه  
 سال 18تا  6سنی 



(/ سالگی 6)مراقبت ویژه/ اطالعات اختصاصی/ مشخصات فردی
 (سالگی 6تولد تا )ایمن سازی



الگوی /تن سنجی/ ابتال به بیماری نیازمند مراقبت ویژه در فرد
 تغدیه ای و فعالیت فیزیکی



/ سابقه بیماری /پایش رشد( /سالگی 16تا  14)ایمن سازی 
 عادت در خانواده



 تشخیص و طبقه بندی/ارزیابی



 سال 15تا  7سواالت غربالگری سالمت روان 



سالمت / خودکشی/معلولیت ذهنی/ سواالت غربالگری صرع
 سال به باال 15روان 



نوجوان باالی /سواالت ارزیابی سالمت اجتماعی
 زنان نوجوان متاهل/ سال متاهل 15



رفتارهای (/سال 10تا  6)سواالت ارزیابی دخانیات 
 (سال 18تا  11)پرخطر



 سال 18تا  11ارزیابی اختالل مصرف مواد



 تشخیص و طبقه بندی مقدماتی/ارزیابی 



 معاینات پزشک



 ادامه معاینات پزشک



 معاینات پزشک





 







 سال 17تا  6طبقه بندی فشارخون دختران 



 ادامه



 سال 17تا  6طبقه بندی فشارخون پسران 



 ادامه



 فرم نوجوانان در سیب 



 آشنایی با بسته خدمت نوجوانان

 :است کلی قسمت  3 شامل مجموعه این 

 در ها فوریت و غربالگری  خدمات بر مشتمل :غربالگری و مراقبت بخش

 .است روز 29 و ماه 11 و سال 17 تا  ماه 61 سنی رده

 قسمت این در ها توصیه و ها آموزش خدمت، سنجش نحوه :راهنما بخش

 .است شده ذکر

   .باشد می رشد پایش نمودارهای و خون فشار جداول شامل :ضمایم بخش



 یک نمونه ازجداول چارت  



 نحوه استفاده از چارت

  :است زیر موارد شامل صفحه باالی و راست سمت از چارت   

 .کند می مشخص را ارزیابی نحوه -1 شماره خانه

 بندی گروه ارزیابی نتیجه ارزیابی، نتیجه به توجه با -2 شماره خانه

 .شود می

 .شود می بندی طبقه ها، نشانه و عالیم به توجه با -3 شماره خانه

 .شود می اقدام بندی، طبقه به توجه با -4 شماره خانه

 



 مفهوم رنگ ها

 .است شده استفاده سفید و سبز زرد، قرمز، رنگ چهار از درمان بخش های چارت در•

  درمانی مراکز یا مرکز پزشک به بیمار فوری ارجاع به نیاز دهنده نشان قرمز رنگ ـ الف

   .است

 مراکز یا مرکز پزشک به بیمار فوری غیر ارجاع به نیاز دهنده نشان زرد رنگ ـ ب

   .است ساعت 24 طی درمانی

  درمانی مراکز به ارجاع به نیاز بدون خدمت کامل ارایه امكان دهنده نشان سبز رنگ ـ پ

   .است پزشک یا و

  خدمت، دهنده ارایه و ندارند ارجاع به نیاز که است مواردی دهنده نشان سفید رنگ -ت

 .دهد می انجام اقداماتی دستورالعمل اساس بر

 



 : مراقبت دوره ای نوجوانان 
 

روز  29ماه و  11سال و  17ماهگی تا  61از روز اول 
 .است

 



 نوجوانان توالی ارایه خدمات

 سال تمام  17تا  5برای سنین ( ویزیت پایه)انجام مراقبت •

سال انجام       3در صورت نداشتن بیماری یا مشكل خاص ،مراقبت بعدی به فاصله •

 .می گردد

 انجام مراقبت در شهر و روستا•

 .در صورت نیازبه مراقبت ممتد وارد فرم های مراقبت همان واحد می شود•

 : 95-96تاکید برمراقبت پایه های تحصیلی ذیل درسال تحصیلی

 پایه اول دبستان•

 پایه چهارم•

       پایه هفتم•
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 اطالعات اختصاصی/ مشخصات فردی

  



 واحد سالمت جوانان ، نوجوانان و مدارس  : مدرس

 سال 6-18فرم مراقبت دوره ای گروه سنی : منابع

 بوکلت غیر پزشک



 تاریخ در باشدو می 1384 سال خرداد اول متولد صبوری مینا

 کرده مراجعه تیر هفت سالمت جامع خدمات مرکز به 95/3/3

 کالس در.باشد می2453597812 ملی کد و اکبر پدر نام . است

  .باشد می تحصیل به مشغول معینی مدرسه در ابتدایی دوره پنجم

 .باشد می 21356984 مدرسه کد

 همراه تلفن .میکند زندگی اول طبقه 17 پالک امام خیابان بوشهر در

 ندارد تکمیلی بیمه . دارد پایه بیمه ،3334452 ثابت تلفن. ندارد

 .باشد می امداد کمیته پوشش تحت



 طبقه اول 17خیابان امام پالک 

 2453597812 1384/03/01 اکبر صبوری

 21356984 معینی ابتدایی پنجم 

 مینا

_____ 3334452 

   (ره)کمیته امداد امام خمینی 

 هفت تیر هفت تیر بوشهر بوشهر

 ابتدا نام دانشگاه شهرستان و نام مرکز وارد شود

روزها و ماه های تک رقمی به :  تاریخ تولد به صورت کامل نوشته شود 
 .باشد 01صورت 

مثل هفتم ، .یعنی  مشغول به تحصیل در چه کالسی  می باشد :منظور از پایه
 نهم

دهم )متوسطه دوم ( هفتم تا نهم)، متوسطه اول ( اول تا ششم)منظور از دوره ،سه دوره ابتدایی
 (تا دوازدهم می باشد

این کد از آموزش و 
 .پرورش گرفته می شود

. 

نوجوانان غیر دانش آموزمراقبت شده 
 و نوع شغل ذکرشود



 یک و راست غالب دست . گذرانده را دبستانی پیش دوره . بوده ایرانی

  دبستان دوم کالس تا مادر و باسواد و شاغل پدرش .باشد می زبانه

 .است خوانده درس

 .بنویسد را ساده جمله یک و بخواند را ساده متن یک تواند می مادرش

 پدر.باشند می تحصیل به مشغول سه هر که دارد برادر یک و خواهر دو

 دوری خیلی خویشاوندی پدرش مادرو.هستند زنده دو هر مادرش و

 .میکند زندگی مادرش و پدر با حاضر حال در.دارند هم با



    

 

__ __ __ __ __ 
 3 

در صورتی که  یکی از والدین فوت شده باشد درکنار فوت تیک زده و در زیر 

 مورد فوتی خط می کشیم

__ 
_  



توسط پزشک مرکز تکمیل و یک نسخه  از صفحه گزارش پزشک  ،،بعد از تکمیل تمام صفحات فرم ،

 اول  برای ثبت نام در مدرسه به والدین تحویل داده می شود



 واکسیناسیون



 واحد پیشگیری از بیماری های واگیر: مدرس

 سال 6-18فرم مراقبت دوره ای گروه سنی : منابع

 بوکلت غیر پزشک 

 آخرین دستور عمل واکسیناسیون









 تشخیص نیاز به انجام واکسیناسیون

 سن فرد•
 سابقه واکسیناسیون قبلی•
 بیماری فرد•
 شغل فرد•
 (پرخطر)رفتار فرد•
 موارد منع مصرف  •

2/25/2017 49 



 زمانهای انجام واکسیناسیون

 :  واکسیناسیون روتین 

 سالگی 6واکسیناسیون بدو تولد تا •

 (توام بزرگسال) 14-16واکسیناسیون •

 (توام بزرگسال)سال یکبار  10واکسیناسیون هر •

واکسیناسیون به دلیل ) : واکسیناسیون در شرایط خاص 

 ...(مسافرت به سایر کشورها و  -بیماری خاص 
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 برنامه ايمن سازي كودكان با توجه به شرايط اپيدميولوژيك كشور
 سن نوع واكسن توضيحات

در كودكان زير يك سال، مقدار 
ميلي ليتر   /.05« ژ.ث.ب»واكسن 

 .معادل نصف دز بالغين است
 بدو تولد **ب هپاتيت -*فلج اطفال -ژ .ث.ب

 ماهگي 2 هپاتيت ب -فلج اطفال -سه گانه 

 ماهگي 4 فلج اطفال  -سه گانه 

 ماهگي 6 هپاتيت ب –فلج اطفال  -سه گانه

اين واكسن شامل واكسن هاي 
سرخك، سرخجه و اوريون 

 .مي باشد
MMR 12 ماهگي 

 ماهگي MMR 18  - فلج اطفال  -سه گانه 

 ***سالگي 6 فلج اطفال   -سه گانه 

 .منظور از فلج اطفال، قطره خوراكي فلج  اطفال است* 
نوبت  4چنانچه در وقت مقرر مراجعه نموده باشند در گرم  2000وزن تولد كمتر از واكسن هپاتيت ب كودكان با ** 

 .انجام مي شود( ماهگي 6بدو تولد، يك ماهگي، دو ماهگي و )
 .دشوپس از آخرين نوبت واكسن،هر ده سال يكبار واكسن دوگانه ويژه بزرگساالن بايستي تزريق *** 

 



6 Years 
18 

Months 
12 

Months 
6 

Months 
4 

Months 
2 

Months 
At Birth Vaccine 

**** BCG 

**** **** **** **** **** **** OPV 

**** IPV 

**** 

 

Hep B 

 

**** **** **** Penta 

**** **** DTP 

**** **** MMR 





اهمیت بررسی سابقه بیماریهاای افاراد مراجعاه کنناده بارای       -1

دریافت واکسن اعم از کودکان یا بزرگساالن را یادآور نموده ، 

آغاز برنامه واکسیناسیون طبق نظر و لذا ترتیبی اتخاذ گردد تا 

 .معالج انجام گیرد/صالحدید پزشکان مراکز 

در مراجعات بعدی برای دریافت نوبت های بعدی واکسن نیز  -2

قبل از تجویز واکسان در ماورد عاوار  و مشاکالت احتماالی      

پرسش و در صورت اظهار وجاود هار گوناه عاوار  ،پا  از      

ویزیت پزشک مرکز یاا نظار پزشاک معاالج نسابت باه اداماه        

 .واکسینایسون اقدام گردد
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مای باشاد   بیماریهای زمیناه ای  درموارد نادر که بیمار دچار •

نظریه پزشک معالج برای واکسیناسایون بایساتی دریافات    

حضااور پزشااک در گردد،باادیهی اساات در چنااین مااواقعی 

 .استجهت انجام مراقبت های فوری احتمالی ضروری 

برنامه ریازی گاردد تاا در اطاالع رساانی باه خاانواده هاا ،         •

اهمیت ذکر سابقه بیماریهای قبلی هنگام مراجعه به مراکاز  

 .واکسیناسیون توسط والدین و خانوارها نیز لحاظ گردد
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در صورت مثبت بودن پاسخ مراجعاه کنناده باه    
سوال ابتال باه بیمااری خااص و یاا تحات نظار       

، بااه پزشااک ارجاااع و مجااوز  پزشااک بااودن 
واکسیناسیون اخذ و یا از پزشک معالج نظریه 
مبنی بر بالمانع بودن واکسیناسیون دریافات و  

 .به مرکز واکسیناسیون ارائه گردد
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 واحد پیشگیری از بیماری های غیر واگیر: مدرس

 آخرین دستورعمل های بیماری های غیر واگیر: منابع



 به بیماری نیازمند مراقبت ویژه در فرد ابتال

 دارو مصرف پزشک توسط قطعی ،تشخیص  آزمایش داشتن مثل  باشد مستند باید ها بیماری این

 به ولی است شده مصرف ماه یک از کمتر مدت در دارو و است شده داده تشخیص که است ماه یک لز کمتر بیماری که صورتی در

  رغم علی دارو نام قسمت این در شد خواهد مصرف طوالنی مدت به نیز دارو باشد می مزمن بیماری اگر که نكته  این به توجه

 .است شده دیابت دچار اخیرا که فردی در انسولین تزریق مثل . شود می وارد ماه 3 از کمتر مصرف



  هنگام در .است شده خون تعویض باقالیی علت به کودکی در وی ، مادرمینا گفته به

  اسپری وی برای آسم تشخیص با پزشک و شده می سینه خ  خ  دچار فعالیت

  سالبوتامول  اسپری از که است نیم و سال یک حدود و کرده تجویز سالبوتامول

  گاهگاهی فقط نداردو حادی عالئم آسم با رابطه در حاضر درحال.کند می استفاده

  علت به که است هفته یک حدود.شود می سینه خ  خ  دچار فعالیت هنگام در

   .کند می استفاده یموکسازول کوتر ادراری عفونت

 
_ _ _ 

_ 

_ _ 
_ 

 کوتریموکسازول عفونت ادراری _ _ _

فقط بیماری های نیازمند مراقبت ویژه وارد می شود مثل 
مصرف دارو باید بیش از سه ماه ......ابتال به هپاتیت ، ایدز

 باشد

 
 __ _ اسپری سالبوتامول



 واحد بهبود تغذیه جامعه: مدرس

 سال 6-18فرم مراقبت دوره ای گروه سنی : منابع

 بوکلت غیر پزشک







 معیار وضعیت قد و معیار نمایه توده بدنی نوجوان

 :معیار وضعیت قد نوجوان

 :قد برای سن 

 Z Score 3تا  -Z Score 2: مطلوب 

+   Z score 3و یا باالتر از   -Z SCORE 2کمتر از : نامطلوب

 (مشروط به وجود بیماری)



 معیار وضعیت قد و معیار نمایه توده بدنی نوجوان

 :معیار وضعیت نمایه توده بدنی نوجوان

 :معیار نمایه توده بدنی برای سن 
 

 Z Score 1تا  -Z Score 2: مطلوب 

 + Z score 1و باالتر از   -Z SCORE 2کمتر از : نامطلوب









   BMIاندازه گیری قد و وزن سپ  محاسبه 
           

BMI= 
 
 

 وزن به کیلوگرم

 مجذورقد به متر



 است؟ چقدر شما روزانه میوه مصرف -1

                هرگز /ندرت به =0

 سهم2 از تر کم =1

 بیشتر یا سهم 2  =2

 کند عنوان پاسخگو فرد اگر است، میوه روزانه مصرف درباره که 1 پرسش در

  کمتر یا و کند می مصرف بندرت گاهی یا کند نمی مصرف میوه اصال روزانه که

  که کند عنوان اگر و کرد نخواهد کسب امتیازی کند، می مصرف سهم 2 از

 .نمود خواهد کسب امتیاز دو کند، می مصرف میوه بیشتر یا سهم 2 روزانه
 
 نیز سبزی سهم یک هر .است دیگر میوه هر از مقدار همین یا متوسط سیب عدد یک معادل میوه سهم یک هر

 نظیر برگی سبزی لیوان یک یا و هویج، یا بادنجان فرنگی، گوجه مانند متوسط غیربرگی سبزی عدد یک معادل
 .است کاهو یا خوردن سبزی

 

  



                                                     است؟ چقدر شما روزانه سبزی مصرف  -2

                هرگز /ندرت به =0

 سهم 3 از تر کم =1

 بیشتر یا سهم 3  =2

  که کند عنوان پاسخگو فرد اگر است، سبزی روزانه مصرف درباره که 2 پرسش در

  کسب امتیازی کند می مصرف بندرت گاهی یا کند نمی مصرف سبزی اصال روزانه

  امتیاز یک کند، می مصرف سهم 3 از کمتر روزانه که کند عنوان اگر .کرد نخواهد

 دو کند، می مصرف روز در بیشتر یا سهم 3  که کند عنوان اگر و نمود خواهد کسب

 .نمود خواهد کسب امتیاز
 

  



 است؟ چقدر شما روزانه لبنیات و شیر مصرف -3

               هرگز /ندرت به =0

 سهم 3 از تر کم =1

 بیشتر یا سهم 3  =2

 به روزانه که کند عنوان پاسخگو فرد اگر است، لبنیات و شیر روزانه مصرف درباره که 3 پرسش در

 کسب امتیاز صفر کند، استفاده است ممکن بندرت خیلی یا کند نمی مصرف لبنیات و شیر میزان هیچ

 امتیاز یک کند، می مصرف لبنیات و شیر سهم 3 از کمتر روزانه که کند عنوان اگر .نمود خواهد

 خواهد کسب امتیاز دو کند، می مصرف بیشتر یا سهم 3 روزانه که کند عنوان اگر و نماید می کسب

 .نمود

 لیوان یک یا شیر، (لیتر میلی 200 - 250 ) لیوان یک معادل لبنیات و شیر واحد یک هر :تذکر

 .است پنیر (کبریت قوطی 1 / 5 معادل) گرم 45 یا ماست، (لیتر میلی 200 - 250)



 پفک، ،چیپ  مانند چرب و شیرین و شور هوله هله) ارزش بی یا ارزش کم تنقالت چقدر  -4

 کنید؟ می مصرف ( ... و صنعتی میوه آب ،نوشابه

   (روز هر "تقریبا) روزانه  =0

 (دوبار یکی ای هفته) هفتگی =1

  (ماه در بار دو یا یک حداکثر) هرگز /ندرت به  =2

 یا کالباس یا سوسی  حاوی آماده های ساندویچ انواع )فود فست مصرف درباره که 4 پرسش در

 و شیرین و شور هوله هله و (فراوان پیتزای پنیر و کالباس سوسی ، حاوی پیتزاهای یا سمبوسه

 کند عنوان پاسخگو فرد اگر است، شده سوال ... و صنعتی میوه آب نوشابه، پفک، چیپ ، مانند چرب

 هفته که کند عنوان اگر .کند می کسب امتیاز صفر کند، می استفاده موارد این از روز هر "تقریبا که

 که کند عنوان اگر و .نمود خواهد کسب امتیاز یک کند، می مصرف را اقالم گونه این بار دو تا یک ای

 کسب امتیاز دو کند، می استفاده اقالمی چنین از (هفتگی مقیاس از کمتر تکراری با یعنی) ندرت به

 .نمود خواهد
  



 کنید؟ می مصرف ( وعده میان و اصلی وعده شامل) روز شبانه در غذایی وعده چند(5

  تر کم یا وعده 2 =0

   وعده 3 -4=1

   وعده 5 =2

  های وعده از اعم )روز شبانه در غذایی های وعده تعداد درباره که 5 پرسش در

  کمتر یا وعده دو که کند عنوان پاسخگو فرد اگر است، (وعده میان و اصلی

 چهار تا سه که نماید عنوان اگر .نمود خواهد کسب امتیاز صفر نماید، می مصرف

  روزانه که کند عنوان اگر و کرد خواهد کسب امتیاز یک کند، می مصرف وعده

 .کرد خواهد کسب امتیاز دو کند، می مصرف بیشتر یا وعده پنج



   کنید؟ می  استفاده تحرک بدون الکترونیکی های بازی یا کامپیوتر تلویزیون، از روز شبانه در ساعت چند  (6

   ساعت دو از بیشتر  =0

   ساعت دو  =1

   ساعت دو از تر کم =2

که درباره ساعات استفاده از تلویزیون و کامپیوتر و یا مبادرت باه دیگار فعالیتهاای     6در پرسش 

فرد عنوان کند که روزانه بیش از دو ساعت به اینگوناه فعالیات هاا مباادرت      بی تحرک است، اگر

اگر عنوان کند که روزانه حدود دو ساعت باه ایان گوناه    . می ورزد، صفر امتیاز کسب خواهد نمود

کند که روزانه کمتر از دو ساعت به  فعالیت ها می پردازد، یک امتیاز کسب می نماید و اگر عنوان

 .چنین فعالیتهایی می پردازد، دو امتیاز کسب خواهد نمود



  با روز در دقیقه 60 با معادل هفته در دقیقه 420 متوسط بدنی فعالیت حداقل) دارید؟ بدنی فعالیت چقدر هفته در  (7

                          (...و شنا سواری، دوچرخه تند، روی پیاده نظیر هوازی های ورزش شامل هفته در روز 7 تواتر

    هدفمند بدنی فعالیت بدون "تقریبا = 0

    هفته در دقیقه 420 از تر کم =1

 بیشتردقیقه در هفته یا  420= 2

 

دقیقاه فعالیات بادنی     60که درباره میزان فعالیت بدنی در هفته است، منظور از فعالیت بادنی،   7در پرسش 

 . متوسط و شدید در هر وعده و بطور منقسم در روزهای مختلف هفته می باشد

امتیاز          2:  امتیاز       گزینه سوم 1:  امتیاز       گزینه دوم 0:  گزینه اول:   نحوه محاسبه امتیاز

 امتیاز 14:  بیشترین امتیاز



 فعالیت بدنی
 انجام هدفمندی بدنی فعالیت هیچ هفته در که کند عنوان پاسخگو فرد اگر•

   .نمود خواهد کسب امتیاز صفر نمی دهد،

 بدنی فعالیت های اینگونه به هفته در دقیقه 420 از تر کم کند عنوان اگر•

   .نمود خواهد کسب امتیاز یک می پردازد،

 مطلوب جلسه 3 از تر کم طی نظر مورد زمان مدت با بدنی فعالیت انجام•

 .گرفت خواهد یک امتیاز و نبوده

  (روز در دقیقه شصت معادل) دقیقه 420 مجموعاً هفته در کند عنوان اگر •

 دوچرخه یا شنا تند، روی پیاده مانند هوازی بدنی فعالیت به بیشتر یا

   .نمود خواهد کسب امتیاز دو می پردازد، سواری



 سانتی متر ،   150: کیلوگرم ، قد 42وزن مینا صبوری  



 1 وعده میان برای روز هر .کند می میل خیار عدد 1 و پنیر کبریت قوطی1/5 نان با همراه ها صبح

  .خورد می وعده میان برای متوسط شلیل یا سیب عدد

  یک و خوردن سبزی (لیوان یک با معادل ) خوری میوه بشقاب یک اندازه به ناهار کنار در روز هر

 .کند می میل ماست (لیوان یک با معادل ) بزرگ کاسه

 .خورد می چیپ  بسته یک تقویتی کالس از بعد (بار یک ای هفته) ها شنبه پنج

 .خورد می بیسکویت عدد 3 و چای فنجان یک عصرانه همیشه

 .نوشد می دوغ لیوان یک شام با همراه 

   .نماید می دریافت را غذایی وعده 5 روز در

 بدون تقریبا هفته در و کند می استفاده ... و کامپیوتر تلویزیون، از ساعت 2 از بیشتر روز در

 .باشد می هدفمند بدنی فعالیت
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 الگوی   95/09/03 2 - - - -
 تغدیه نامناسب

 - - - - /95/10/03 ارجاع به پزشک ج4         

 آموزش و مشاوره داده شد ارجاع 
 - به کارشناس تغذیه

- 

 مریم محسنی 95/10/03

 مریم محسنی

 148 2453597812 مریم صبوری

 پایگاه سالمت هفت تیر بوشهر بوشهر

 افسردگی

- - - 
95/11/03 

18-6 



 نکته

 قد یاBMI نقطه که صورتی در پسر و دختر رشد نمودار در•

 رو وضعیت گیرد قرار Zscoreمنحنی روی بر دقیقا سن به

   .شود می گرفته نطر در فرد برای مطلوب به



 سابقه بیماری و عادت در خانواده



 واحد پیشگیری از بیماری های غیرواگیر: مدرس

 سال 6-18فرم مراقبت دوره ای گروه سنی : منابع

 بوکلت غیر پزشک



 خانوادهعادت در /فعلیسابقه و ابتالی 

 این بیماری ها باید مستند باشد  مثل داشتن آزمایش  ،تشخیص قطعی 
 توسط پزشک مصرف دارو

 ابتالی فعلی یا سابقه  در خانواده 



در صورتی که هر یک از بیماری  ( سال 18تا  6گروه سنی )نوجوانان 
 های زیر را داشته باشند می بایست تحت مراقبت ویژه قرار گیرند

 تاالسمی•
 سرطان•
 G6PDکمبود •
 اختالل روانپزشکی•

 

 دیابت•
 صرع•
 بیماری قلبی عروقی•

 آسم•
 سل•
 آلرژی•
 هموفیلی•

 (با ذکر نام)سایر بیماری ها 

 (ماه 3بیش از )نام داروهای مصرفی 



 باید توجه داشت که

  با نوجوانان های بیماری از برخی ایجاد خطر عوامل و علل•

 نکته این آموزش هنگام در لذا .است متفاوت بالغ افراد

 .گیرد قرار نظر مد باید

 کشوری مدون برنامه ها بیماری از برخی خصوص در تنها•

 پزشک نظر به توجه با موارد، سایر مورد در .دارد وجود

 .شود انجام ها مراقبت و ها آموزش بایست می

 



 (دیابت)تشخیص و مراقبت 

 توسط پزشک: تشخیص

وجود  1در حال حاضر برنامه کشوری مراقبت دیابت نوع •

 .ندارد

 :برخورد با بیمار مبتال

 آموزش تزریق انسولین •

 (2مشابه دیابت نوع )آموزش تغذیه و تحرک بدنی •



 :  فاصله مراقبت در بیماران مبتال به دیابت•

ماهیانه:مراقب سالمت 

یکبارسه ماه  هر: پزشک 

 



 آسم

 :بیماری این ایجاد احتمالی خطر عوامل .است نامشخص هنوز آسم اصلی و دقیق علت

و غذایی آلرژی بینی، آلرژی اگزما،) آلرژیک های بیماری انواع خانوادگی سابقه 

 (آسم

زا حساسیت مواد از بعضی و ویروسی عفونی عوامل سیگار، دود چون عواملی با تماس   

نانوایان :شغل 

   .دهد رخ نیز آلرژی سابقه بدون افراد در است ممكن آسم بیماری•



 .کنید نشان خاطر آسم به مبتال کودکان به

 .نكنند فراموش را داروهایشان 

 .بدانند را خودشان های محدودیت 

 .کنند قطع را فعالیت باید زمانی چه که بدانند 

  به یكباره و کنند گرم را خودشان ورزش از قبل همیشه 

 نپردازند ورزشی سنگین های فعالیت

 



   :عروقی قلبی بیماری

  سکته سابقه :از است عبارت گیرد، قرار سوال مورد باید که مواردی مهمترین

 فرد در محیطی عروق بیماری و قلبی عروق یاانسداد تنگی مغزی، سکته قلبی،

 در عروقی قلبی بیماری ،سال 55 از قبل برادر یا پدر در قلبی عروقی بیماری یا

   .سال 65 از قبل خواهر یا مادر

  سوال مورد قلبی ای دریچه های بیماری انواع قلبی، نارسایی وجود همچنین

  دال مدرکی یعنی بود، مستند و مثبت کننده مراجعه پاسخ وچنانچه گرفته قرار

 .گردد درج داد، ارائه آن یاسابقه و بیماری وجود بر



 :موارد از یکی حداقل دارای که هستند افرادی عروقی قلبی بیماری به ابتالء خطر درمعرض افراد

 چاقی خانوادگی سابقه،   

باال، فشارخون بیماری خانوادگی سابقه   

دیابت، بیماری خانوادگی سابقه   

خون چربی اختالل بیماری خانوادگی سابقه ،   

زودرس مغزی و قلبی سکته و عروقی قلبی بیماری خانوادگی سابقه   

وزن اضافه ، 

نامطلوب تغذیه وضعیت، 

نامطلوب بدنی فعالیت وضعیت   

دخانیات مصرف  

چربی ،اختالل باال،دیابت فشارخون. چاقی) ساز زمینه های بیماری از یکی به حداقل یا و  

 .هستند مبتال(خون



تمام مردان و زنان که حداقل یکی از مشخصات زیر را داشته  

 :باشندباید از نظر ابتال به دیابت بررسی شوند

  شکمی چاقی و چاقی یا وزن اضافه• 

 برادر و خواهر ، مادر ، پدر در دیابت به ابتال سابقه•

 باال خون فشار دارای افراد•

  خون چربی اختالل به مبتال افراد•

 سابقه مصرف سیگار و دخانیات•

 فعالیت بدنی ناکافی•

 



 نكته 

 عنوان به باشند داشته را فوق موارد از یكی که افرادی کلیه  

 انجام جهت بایست می و شده شناسایی خطر معرض در

 .شوند غیرفوری ارجاع  پزشک به ناشتا خون قند آزمایش



تشخیص نهایی فرد از نظر ابتال به دیابت، به عهده پزشک •

 .  می باشد( مطابق دستورالعمل دیابت)

 :  فاصله مراقبت در بیماران مبتال به دیابت•

ماهیانه:مراقب سالمت 

یکبارسه ماه  هر: پزشک 

 



 خون چربی های اختالل

 تری بد،باالبودن کلسترول بودن باال یعنی خون های چربی اختالل

 .خوب کلسترول بودن پایین و گلیسیرید



   :ژنتیک اختالل یا بیماری

 بیماری داشتن خصوص در کننده مراجعه از قسمت این در

 سوال اش خانواده یا فرد در ماژور، تاالسمی مانند ژنتیک

 درج مربوطه محل در مثبت پاسخ صورت در و گردد

 .گردد



 :شد مشخص  صبوری  مینا خانواده بررسی در

 درگذشته، قلبی سکته علت به سالگی 50 سن در مینا خاله

  به سالگی 47 سن در مینا مادر . دارد مینور تاالسمی مینا مادر

 فشار مینا پدر. است گذاشته بالون قلب عروق گرفتگی علت

 کشد نیزمی قلیان ضمنا .کند می مصرف دارو و دارد باال خون

  می خون فشار بیماری دچار نیز مینا بزرگ پدر ،(بار 2 روزی)

  کم مینا برادر.باشد میG6PD مبتال نیز مینا خواهر .باشد

 خورد می آهن قرص داردو فقرآهن خونی

                            



  

__ 

__ __ __ __ __ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 
__ 

__ 

__ __ 

__ __ __ 

 G6PD کمبود
__ __ 

 تاالسمی مینور __
__ 

 کم خونی فقر آهن

 



 هفت تیر هفتم تیر بوشهر بوشهر

 مینا صبوری

- 1395 

2453597812 216 1384/3/1 
  

- - - 

 مراقب سالمت ابتال به آسم 1395/4/3 1

ماه،   2هر : پزشک
 ماهیانه: مراقب

  قلبی عروقی –فشارخون باال 



- - - 

- - 
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گاهی  1
 اوقات

کترل   - دارد دارد دارد
 کامل

مصرف 
 منظم دارو
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 ارزیابی مقدماتی

  



 واحد سالمت جوانان ، نوجوانان و مدارس: مدرس

 (شنوایی -بینایی)

 سال 6-18فرم مراقبت دوره ای گروه سنی : منابع

 بوکلت غیر پزشک







 چارت اسنلن









 راهنمای سنجش بینایی با چارت اسنلن
 

  قد با متناسب) کرده نصب مناسب جای در را (E) بینایی سنجش تابلوی•

  .بتابد آن به کافی نور که نحوی به (آموز دانش

 به پشت معاینه مورد آموز دانش و باشد پنجره روی به رو تابلو است بهتر•

 گیرد قرار پنجره

 که طوری به را هایش چشم از یكی دست کف یا پوش چشم با آموز دانش•

 .بپوشاند نشود، وارد آن بر فشار

 سوال E دندانه گرفتن قرار جهت و کرده انتخاب پایین به باال از را حروفی •

 .شوند معاینه چشم دو هر بعد و دیگر چشم ترتیب همین به  .شود



 :به نكات زیر توجه کنید
 چشم، کردن تنگ سر، آوردن جلو مانند آموز دانش حرکات به چشم، آزمایش هنگام در 

  بینایی ضعف دهنده نشان عالیم این .کنید توجه پی در پی های زدن پلک یا اشک ریزش

  .است

یک تا تقریباً چشم دید تعیین بمالد، را پلک یا دهد فشار را چشمش دست با آموز دانش اگر 

 .برگردد عادی وضع به چشم تا کرد صبر باید و نیست صحیح آن از تر بیش کمی و دقیقه

 دید که دانند نمی است، دیگر چشم از تر ضعیف چشمشان یک که آموزانی دانش اکثر  

  می خوب ها آن چشم دو هر کنند می تصور و است سالم چشم به مربوط ها آن بخش رضایت

 .کنید دقت مواردی چنین کشف برای .بیند

  نگاه رو روبه به مستقیماً و گیرد قرار تابلو مقابل کامالً معاینه هنگام در آموز دانش صورت 

  درونی ساختمان یا و دید در اختاللی دلیل است ممكن طرف یک به چشم با سر گرداندن .کند

 .شود گرفته نظر در باید که باشد چشم

   بینایی سنجش تابلوی  با معاینه در (E) شود استفاده مختلف جهات در حروف از بایستی 
 





 تست نجوا







 راهنمای سنجش شنوایی با آزمایش نجوا
 

 .است نجوا آزمایش شنوایی، کم غربالگری های روش بهترین از یكی•

 قرار متری سانتی  60 فاصله در و نشانده خلوت اطاق یک در را فرد•

 سپس ببندد، دست با را خود گوش یک که بخواهید او از و بگیرید

  خوانی لب نتواند او که بگیرید قرار نحوی به فرد پهلوی یا سر پشت

  و کودك کتاب، ماشین، مثل سیالبی دو کلمات گفتن با سپس .کند

  صدایی و شود گفته بازدم از استفاده با کلمات که صورتی به غیره

  .گردد ادا نشود، تولید

 این غیر در و دارد قبولی قابل شنوایی کند، تكرار را کلمات بتواند اگر•

 .است شنوایی اختالل دچار صورت



   9/10نتیجه ارزیابی چشم راست (مینا صبوری )
 7/10چشم چپ  

در سنجش شنوایی گوش راست سالم ولی گوش چپ  
 .مشکوک است 



 روز 2سال و  11 95/03/03

 

95
/0
4/
03

 

پیگیری با سه بار تماس تلفنی  بهورز یا مراقب سالمت در یک 

ثبت نام دانش اموزان پایه . دوره زمانی سه ماهه انجام می شود

 اول دبستان منوط به رفع مشکل بینایی و شنوایی می باشد 

 گذاشته می شود( -)در صورت سالم بودن هر کدام از موارد عالمت  

اموزش می تواند شامل تاکید بر مراجعه به پزشک ، اعالم 

 .باشد... نتیجه معاینات پزشک به مرکز، آموزش بهداشت و 
سن بر حسب روز و ماه و  

 سال است
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 نمونه ارجاع  اختالل بینایی در سیب



 نمونه ارجاع بینایی



 بیماری های واگیر

 



 واحد پیشگیری از بیماری های  واگیر: مدرس

 آخرین دستورعمل بیماری های واگیر: منابع



 ارزیابی مقدماتی









دانش آموز را از نظر احتمال ابتال به سل ریوی  به شرح زیر  
 :ارزیابی کنید
 

 را آن کند می سرفه هفته 2 از بیش آموز دانش چنانچه :کشیده طول سرفه•

 خلط همراه به تواند می سرفه کنید دقت .کنید محسوب نشانه یک عنوان به

 .باشد خلط بدون یا (خون بدون یا خونی)

 به مبتال افراد خصوص در آموز دانش از :سل به مبتال فرد با تماس سابقه•

 یا و حاضر حال در دوستان، و اقوام خانواده، در مشابه عالئم دارای یا و سل

 بلی، پاسخ صورت در .کنید سوال (اخیر سال 5 تا 2 در بویژه) گذشته

  اقوام یا دوستان جمع در مبتال فرد با آموز دانش که شدید مطمئن چنانچه

 .کنید محسوب خطر عامل یک عنوان به را آن است داشته تماس



 کنار تسبیح های دانه همانند که سفید هایی دانه صبوری مینا ارزیابی در

    دیده سر پوست روی هایی خراش همچنین مو ساقه به چسبیده و هم

  ؟ گیرید می وی برای تصمیمی چه مورد این در شود می

 

 و باشد می شپش به مشکوک مورد شده ذکر عالیم به توجه با : پاسخ

 از  مو و پوست نظر از مراقبت به مربوط   13 صفحه جدول طبق بایستی

 سنی رده خدمات ارایه برای سالمت تیم اجرایی برنامه و بالینی راهنمای

  پزشک به و شود داده الزم آموزش (پزشک غیر ویژه) سال 18 تا 6

  شود داده ارجاع درمان و نهایی تشخیص جهت

 است نداشته سل به مبتال فرد با تماس
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 دهان و دندان



 واحد سالمت دهان و دندان: مدرس

 سال 6-18فرم مراقبت دوره ای گروه سنی : منابع

 پزشک بوکلت غیر 



 ارزیابی مقدماتی







 دندان ها  معاینهروش 
   .بشویید صابون و آب با را هایتان دست• 

 که بخواهید او از اید ایستاده او جلوی که حالی در و بنشانید صندلی یک روی را شونده  معاینه•

    .کنید روشن را دهان فضای قوه چراغ از استفاده با تا کند باز کامالً را خود دهان

 طرف یک از بایستی کنید، معاینه خوبی به بتوانید را ها دندان سطوح همه و لثه اینکه برای  •

  ادامه را معاینه فک، دیگر سمت به دندانی سطوح کلیه بررسی با منظم طور به و شروع باال فک

   .نمایید عمل پایین فک برای ترتیب همین به سپ  و داده

 لبی سطح و لثه معاینه برای و زبان باید پایین، فک های دندان زبانی سطح و لثه معاینه برای•

   نمایید دور لثه سطح از زبان چوب با را ها گونه و ها لب است الزم پایین، و باال فک های دندان

 طرف به یعنی دهان از خارج سمت به و گرفته تمیز گاز با را آن نوک زبان، معاینه برای    •

 .کنید نگاه دقت به را آن سطوح تمام و بکشید خود



 ایتغییر رنگ دندان به سیاه یا قهوه 

 بین سطوح بویژه ها دندان تک تک در را دندان مختلف سطوح همه•

 های محل) دندان به لثه اتصال محل و جونده سطح های شیار دندانی،

   .کنید معاینه و مشاهده دقیقاً (دندان پوسیدگی شایع

  لک یک از دندان پوسیدگی جرم، میکروبی، پالک یک چنانچه•

  را دندان شدگی سوراخ تا گرفته رنگ سیاه یا ای قهوه کوچک

 .گردد می محسوب عالمت یک ،کنید می مشاهده

 



 پوسیدگی دندان/جرم دندان/بیمارلثه 

 دندان به چسبیده تیز کامالً های لبه  یا و صورتی رنگ فاقد معاینه هنگام در لثه چنانچه: بیمار لثه

  برخی در کنید دقت .کنید لحاظ عالمت یک را آن است رنگ ای قهوه های لکه دارای یا و است

 بیماری بر دال آنها لثه روی رنگ ای قهوه های لکه وجود هستند، ای تیره پوست دارای که افراد

 .باشد نمی لثه

 از دندان نخ و مسواک توسط و بماند باقی دندان روی طوالنی مدت میکروبی پالک اگر :دندان جرم

 دندان جرم که شده تبدیل ای قهوه یا زرد رنگ به سخت ای الیه به نگردد تمیز ها دندان سطح

 .شود می نامیده

 یا  و دندان شدن سوراخ یا دندان مینای در رنگ تغییر مشاهده صورت در :دندان پوسیدگی

 به عالمت یک را آن از استفاده هنگام در دندان نخ  شدن پاره خصوص در بلی پاسخ دریافت

 .آورید حساب



 لکه است پرخون و متورم ها لثه مینا دندان و دهان معاینه در

  و چپ پایین فک 6 های دندان روی بر رنگی سیاه های

 .شود می دیده راست
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 واحد پیشگیری از بیماری های غیرواگیر: مدرس

 سال 6-18فرم مراقبت دوره ای گروه سنی : منابع

 بوکلت غیر پزشک



 ارزیابی مقدماتی



 تشخیص احتمال ابتال به آسم

 :از نوجوان یا همراهان وی موارد زیر را بپرسید•

پزشک توسط آسم تشخیص سابقه 

گذشته سال یک طی پزشک توسط استنشاقی اسپری تجویز 

خ  خ  ،هفته 4 از بیش سرفه شامل تنفسی عالیم وجود 

  یا فیزیکی فعالیت از پ  ویژه به) نف  تنگی یا و مکرر سینه

 گذشته سال یک طی (تنفسی های عفونت متعاقب



 آسم
 :است متفاوت بیماری کنترل سطح حسب بر آسم به مبتال بیماران مراقبت و پیگیری

  سطح پزشک مجدد، ویزیت در بعد ماه یک پزشک، توسط درمان شروع از پ •

  .می کند تعیین را بیماری کنترل

 مراقب کارشناس /بهورز توسط ماهانه بیمار ،باشد کامل بیماری کنترل سطح چنانچه•

   .می گردد مراقبت پزشک توسط بار یک ماه دو هر و سالمت

  /بهورز توسط بار یک هفته دو هر بیمار ،نسبی کنترل یا نشده کنترل آسم موارد در•

  کامل کنترل سطح به که زمانی تا می شود مراقبت و پیگیری سالمت مراقب کارشناس

 مراقب کارشناس /بهورز توسط ماهانه بیمار مراقبت و پیگیری آن از پ  و برسد

   .می یابد ادامه پزشک توسط بار یک ماه دو هر و سالمت

 





 مراقبت

 :وظیفه مراقب سالمت 

 ارجاع نوجوان به پزشک در صورت مثبت بودن پاسخ

 سواالت

مراقبت بیماران مطابق دستور پزشک 



 بیماری قلبی عروقی

   باال خون فشار نوجوانان، عروقی قلبی های بیماری ترین مهم از یکی

  .باشد می



 تشخیص و مراقبت

 :خون پرفشاری به مشکوک افراد با برخورد

   :فشارخون میزان جداول از استفاده با صدك تعیین و فشارخون گیری اندازه•

 5 از پس باشد بیشتر و 90 صدك (دیاستول یا سیستول) فشارخون صدك که صورتی در

  :شود گیری اندازه خون فشار مجدداً دقیقه

  باشد 95 تا 90 صدك بین (دیاستول یا سیستول) نوبت دو فشارخون میانگین اگر1.

 قرار مراقبت تحت ساالنه خطر، معرض در فرد عنوان به ( باال فشارخون پیش)

 گیرد

 فشارخون) باشد باالتر یا 95 (دیاستول یا سیستول) صدك فشارخون میانگین اگر2.

 تر بیش بررسی و تشخیص تایید جهت پزشک به فوری غیر ارجاع (باال



 : باال فشارخون پیش به مبتال نوجوان با برخورد در مراقب وظیفه

 رژیم] سالم زندگی شیوه آموزش و زندگی شیوه اصالح به توصیه•

 اضافه داشتن یا بودن چاق صورت در) وزن کنترل مناسب، غذایی

 [....... و بدنی فعالیت انجام و نمک مصرف محدودیت به توصیه ،(وزن

 ساالنه مراقبت•

 

 باال فشارخون بیماری به مبتال نوجوان با برخورد در مراقب وظیفه

   ماهیانه مراقبت•

 بار یک ماه 3 هر پزشک به ارجاع•

 



 به یاد داشته باشیم

 .شود می انجام نوجوانان همه در خون فشار گیری اندازه•

  از استفاده با باید موارد همه در خون فشار گیری اندازه•

 .شود انجام سن با متناسب (بازوبند) کاف

 



 انواع بازوبند دستگاه فشار خون



 سال 18تا  6فشارخون 



 114/80و بار دوم  110/75بار اول فشار خون مریم  •
 آیا نیاز به اندازه گیری بار دوم می باشد؟.بود



 سال 17تا  6طبقه بندی فشارخون دختران 
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 سالمت روان 



 واحد سالمت روانی اجتماعی اعتیاد : مدرس

 بسته آموزشی و راهنمای عمل کارشناس مراقب خانواده: منابع

 درحوزه سالمت روانی اجتماعی اعتیاد  

 سال 6-18فرم مراقبت دوره ای گروه سنی



 روانگری در حوزه سالمت مقدمه سؤاالت غربال

 هایاسترس و شناختیروان شرایط زمینه در سؤاالتی می خواهم بخش این در» که دهید توضیح والدین به•

 «.بپرسم فرزندتان

 شناسائی سئواالت این از هدف» :دهید توضیح نوجوان و کودک اصلی مراقبین یا و مادر و پدر برای•

 درمان، به نیازمند افراد ترتیب این به .است نوجوانان و کودکان در روان و اعصاب ناراحتی های زودرس

 بروز از می توان ترتیب بدین و می شوند ارجاع درمان برای و شده شناخته زودتر مشاوره و مراقبت

   «.نمود پیشگیری روان و اعصاب شدید ناراحتی های

 ارزیابی به مربوط فقط می گردد مطرح جلسه این در که مطالبی» :دهید اطمینان رازداری حفظ خصوص در•

 «.ماندمی محفوظ پرونده این در اطالعات کلیه .می باشد فرزندتان بهداشتی پرونده تکمیل و سالمت

 و کودکان) مراجعان تمام برای استاندارد فرآیند یک عنوان به غربالگری این» :شوید یادآور والدین به•

 «.شودمی   انجام (نوجوانان

 خدمات ارایه در سالمت تیم به شما صادقانه و باز گوییپاسخ» :دهید توضیح اصلی مراقبین یا و والدین به•

 «.کندمی کمک فرزندشان نیاز مورد
 





 نمره گذاری
 

  پاسخ های برای که است ترتیب بدین پرسشنامه این گذاری نمره

  تعلق  2 و 1 صفر، اعداد ترتیب به واغلب اوقات گاهی هرگز،

 می گیرد

 
 
 
 
 

 

 هرگز گاهی اغلب

2 1 0 



 ادامه نمره گذاری 
 ارجاع موارد .شود می محاسبه و گذاری نمره جداگانه گروه هر و اند شده تقسیم گروه چند در ها سوال

 است ها نمره را گروه هر امتیاز اساس بر

  5 تا 1 سواالت نمره جمع•

 بدهید ارجاع پزشک به را نوجوان بود، 5 از باالتر یا 5 نمره اگر 

    10 تا 6 سواالت نمره جمع•

 بدهید ارجاع پزشک به را نوجوان بود، 7 از باالتر یا 7 نمره اگر

  17  تا 11 سواالت نمره جمع

 بدهید ارجاع پزشک به را نوجوان بود، 7 از باالتر یا 7 نمره اگر

     17 تا 1 سواالت کل نمره جمع

 بدهید ارجاع پزشک به را نوجوان بود، 15 از باالتر یا 15 نمره اگر
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 و شناختیروان شرایط زمینه در سؤاالتی می خواهم  قسمت این در» که  دهیم می توضیح  مینا مادر به•

 «.بپرسم فرزندتان هایاسترس

 این به .است نوجوانان و کودکان در روان و اعصاب ناراحتی های زودرس شناسائی سئواالت این از هدف»•

 و می شوند ارجاع درمان برای و شده شناخته زودتر مشاوره و مراقبت درمان، به نیازمند افراد ترتیب

  «.نمود پیشگیری روان و اعصاب شدید ناراحتی های بروز از می توان ترتیب بدین

 بهداشتی پرونده تکمیل و سالمت ارزیابی به مربوط فقط می گردد مطرح جلسه این در که مطالبی»•

 «.ماندمی محفوظ پرونده این در اطالعات کلیه .می باشد فرزندتان

-می   انجام (نوجوانان و کودکان) مراجعان تمام برای استاندارد فرآیند یک عنوان به غربالگری این» :•

 «.شود

  مریم به نیاز مورد خدمات ارایه در سالمت تیم به شما صادقانه و باز گوییپاسخ» :گوییم می مینا مادر به•

 «.کندمی کمک
 



         ناامیدی احساس هرگز .کند می غمگینی احساس اوقات گاهی ،مینا مینا مادر گفته طبق

 اوقات گاهی .نیست نگران هرگز .است  عصبانی خودش دست از اوقات گاهی .کند نمی

  گوید می بنشیند آرام تواند نمی و خورد می ول جواب در .کند می خوشحالش چیزی کمتر

   اوقات گاهی .کند می بافی خیال خیلی اوقات گاهی . است آرامی بچه همیشههرگز

 طوری جواب در. هرگز گوید می تمرکزدارد مشکل جواب در .شود می پرت حواسش

 بقیه با هرگز همچنین  . هرگز گوید می است شده روشن انگارموتورش که کند رفتارمی

  گوید می .کند نمی پیروی قوانین از مینا آیا پرسیم می مینا مادر از .کند نمی دعوا ها بچه

        دستهرگز را دیگران . هرگز گوید می .فهمد نمی را دیگران احساسات آیا. هرگز

            آیا .کند می سرزنش را دیگران اوقات گاهی خودش مشکالت خاطر به .اندازد نمی

 را دیگران وسایل هرگز. هرگز گوید می بزنند دست وسایلش به دیگران گذارد نمی

   .دارد برنمی



 مادر
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هیچ مشكل رفتاری یا  مینا آیا : از مادر مینا می پرسیم سپس 

عصبی داردکه نیازمند مشاوره یا درمان باشد؟جواب می دهد 

بله به نظرش مریم افسرده و غمگین است و دوستان کمی  

 .دارد

 





   غربالگری بیماری صرع
 (  برای همه گروههای سنی پرسیده می شود ) 



 وی همراه یا (بزرگسال یا کودک) مراجعین از را ذیل سؤاالت صرع بیماری غربالگری برای 

 :بپرسید

غش یا تشنج حمله دچار دقیقه چند مدت به خواب در یا بیداری در بار یک وقت چند هر آیا 

 خون گاه) کف دهانش از و می گیرد گاز را زبانش می زند، پا و دست و شده بیهوش می شود،

  خاطر به را چیزی آمده پیش وقایع از عادی حالت به بازگشت از بعد و می شود خارج (آلود

 .نمی آورد

 خیر   بلی  

چند که ایگونه به شده زده مات اوقات گاهی آیا که شودمی سؤال مدرسه سنین کودکان در  

   .می لیسد یا داده حرکت غیرارادی حالت به را زبانش یا لب ها شود،می خیره جایی به لحظه ای

  خیر   بلی    

 

 .شودفرد به پزشک ارجاع داده می پاسخ بلی به هرکدام از موارد فوقدر صورت 

 

 





 غربالگری معلولیت ذهنی
 در تمام گروه های سنی سوال می شود



 سواالت غربالگری معلولیت ذهنی
متوجه صحبت دیگران نمی شود یا قادر نیست به آن پاسخ دهد:  صورت شنوا بودن در. 

 خیر  بلی  

قادر نیست کارهای شخصی خود را مانند غذا خوردن، توالت رفتن یا لباس پوشیدن را انجام دهد. 

 خیر  بلی  

نمی تواند به طور مناسب و فعال با همساالن خود ارتباط برقرار کند. 

 خیر  بلی  

توانایی یادگیری در حد همساالن خود ندارد. 

 خیر  بلی  

بیماری شناخته شده ای دارد که باعث ناتوانی ذهنی شده است. 

 خیر  بلی  

 



  بررسی برای فوق موارد از یکی حداقل بودن مثبت صورت در

 .شود ارجاع پزشک به ذهنی، معلولیت

 در کودک تکامل سیر بررسی به سال 6 زیر کودکان برای) 

 مراجعه ناخوش کودک بسته در رشد مختلف هایحیطه

 .(شود

 





 غربالگری افکار خودکشی
 ( برای همه گروههای سنی سئوال می شود) 

 



 سئواالت افکار خودکشی 

  فكر مرگ به و شوید خسته زندگی از شده گاه هیچ آیا•

 کنید؟

   کرده اید؟ فكر خودکشی به اخیراً آیا •

 یک عنوان به را عالمت این است، مثبت پاسخ چنانچه

  به فوری ارجاع را بیمار و گرفته نظر در روانپزشكی اورژانس

 .دهید پزشک

 



 :پرسیم می مینا مادر از

 به خواب در یا بیداری در بار یک وقت چند هر مینا است شده  آیا•

 دست و شده بیهوش ، شود غش یا تشنج حمله دچار دقیقه چند مدت

 خارج (آلود خون گاه) کف دهانش از و بگیرد گاز را زبانش ،بزند پا و

 به را چیزی آمده پیش وقایع از عادی حالت به بازگشت از بعد و شود

   خیر دهد می جواب . باشد خاطرنداشته

 چند که ایگونه به شده زده مات اوقات میناگاهی است شده آیا•

 غیرارادی حالت به را زبانش یا لب ها شود، خیره جایی به لحظه ای

 خیر دهد می جواب .بلیسد یا داده حرکت



 خوبی به.دهد می پاسخ سواالت به و شود می سواالت متوجه کامال مینا

 با گوید می مادرش اما باشد می خودش شخصی کارهای انجام به قادر

 خوب مدرسه در نمراتش.کند نمی برقرار ارتباط خوب هایش همکالسی

 .ندارد را شود ذهنش ناتوانی به منجر که بیماری و است

 یا و باشد شده خسته زندگی از  است شده حال تابه آیا پرسیم می ازمینا

 خیر دهد می جواب. کند فکر مرگ به

 جواب ؟ است کرده فکر هم خودکشی به اواخر این آیا پرسیم می او از

 خیر دهد می
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 سال به باال   15سئواالت غربالگری سالمت روان 



 سال به باال   15نمره گذاری غربالگری سالمت روان 

 0:                       اصال 
 1:                به ندرت 
 2:           گاهی اوقات
 3:           اغلب اوقات
  4:                   همیشه

 



 شود می پرسیده که عالیمی به ابتال از منظور که شود متوجه کننده مراجعه اینکه بر تاکید•

   . شود تاکید گذشته روز 30 کلمه بر بنابراین است گذشته روز 30 زمان مدت

 .داد توضیح را عالیم برایشان منطقه افراد محلی زبان با و محلی کلمات از است بهتر •

 سوال روی بر خودتان ابتدا نشود پرسیده سواالت رسمی و کتابی صورت به  المکان حتی•

 کنید می برقرار کننده مراجعه با که چشمی ارتباط با و  بیاورید باال را سرتان بعد کنید نگاه

 بپرسید را سوال

 شما به منفی پاسخ مخاطب شود می باعث زیرا .نشوند پرسیده منفی صورت به سواالت•

 شما کشی؟ نمی قلیان که شما با نبودی؟ که عصبی گذشته روز 30 در مثال عنوان به .بدهد

  کنی؟ نمی امیدی نا احساس که

 



  موضوعات با حتی معمول از زودتر و یافته کاهش تحمل آستانه بودن مضطرب و عصبی•

   .می روید در کوره از اهمیت کم نسبتا

 و نگرانی تشویش، دلشوره، مثل احساس هایی از خاصی دلیل بدون : :قراری بی و آرامی نا•

 بی ،احساس است مشخص هم افراد این ظاهر در حتی نگرانی .دارند شکایت اضطراب

  قراری

  واضح کاهش کردن، گریه زود پوچی، حوصلگی، بی غمگینی، احساس  :اندوه و غم احساس•

 :ها مثال است، بوده فرد عالقه مورد قبالٌ که اموری از لذت یا عالقه

 این به  ایعالقه و رغبت اکنون برده،می  لذت مهمانی ها یا جشن ها در شرکت از قبالٌ که فردی

 .دهدمی  ترجیح را تنهایی و جمع از گیری گوشه فرد .دهدنمی  نشان امور گونه

 .دهدنمی  نشان داده،می  انجام گذشته در که خود عالقه مورد تفریحات انجام به  ایعالقه فرد

   ...و سفر گردش، ها، بچه با بازی نمی شود، فرد در اشتیاق و نشاط خوشحالی، موجب چیزی



 و کارایی واضح افت  است سخت شما برای روزمره کارهای دادن انجام•

  از غیبت به منجر که اجتماعی تحصیلی، شغلی، فعالیتهای در فرد توانایی

 شخصی یا منزل امور انجام از ناتوانی یا جمع از گیری گوشه تحصیل، کار،

 .شود فرد

  اتفاق نیست قرار ، نداشتن هدف  زندگی، به نسبت بودن دلسرد :امیدی نا•

  وقت هیج من مونه، می باقی بد قدر همین همیشه چیز همه بیفته، خوبی

 بودن برنامه بی .نیست بشو درست من زندگی نمیشم، خوب

 گناه احساس خود، سرزنش نف ، به اعتماد کاهش :ارزشی بی احساس•

 .منطقی یا واضح علت بدون وجدان عذاب  و شدید

 



 .دهیم می ارجاع پزشک به را 10 باالی و 10روانشناختی تست•

  سابقه کننده مراجعه ولی بود 10 از کمتر روانشناختی تست اگر•

 بیماری سایر یا و مستند خواب اختالل یا اضطراب ، افسردگی بیماری

 .دهیم می ارجاع پزشک به دارد را روان های

 پزشک به کرد اطالعی بی اظهار یا نداد جواب سوال 3 از بیش به اگر•

 .دهیم می ارجاع

 

 

 



 مثال

 دوم سال امتحانات در است سال 2  که ای ساله 17 دختر حمیده

 استرس دلیل به خودش قول به  ..شود می تجدیدی دبیرستان

 خراب را امتحانش و شود می بد حالش امتحان سر دارد که باالیی

  اوقات بیشتر .است عصبی و مضطرب اوقات بیشتر او .کند می

 احساس ندرت به .است قرار بی اوقات  گاهی .است ناامید

 کاری دادن انجام کند می احساس اوقات گاهی .کند می غمگینی

   .کند می ارزشی بی احساس اوقات بیشتر . است سخت برایش



 نمره گذاری مثال
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17 95/05/04 

 ارجاع به پزشک



 ارزیابی سالمت اجتماعی
 (تمام گروه های سنی )





 ارزیابی سالمت اجتماعی 

ی
زار
ک آ
ود
ک

 

ب 
سی
ه آ
واد
خان

یر
پذ
 

 باز مانده از تحصیل

 کودک شاهد خشونت 



 دائمی های محدودیت از عبارتست معلولیت :روانی - جسمی معلولیت•

 مبتال شخص که روانی _ ذهنی یا حسی جسمی، مختلف های زمینه در

 دچار جامعه افراد سایر با مقایسه در روزمره زندگی در را آن به

 کند می جدی محدودیت یا مشکل

 صعب که شوندمی گفته ها بیماری از دسته آن به  :خاص های بیماری•

 عمر آخر تا بیماران است الزم و باشند نمی درمان قابل و بوده العالج

 طور به بیماران این دارد ضرورت و گیرند قرار خاص مراقبتهای تحت

 دیالیز، ،MS نظیر هایی بیماری .باشند داشته قرار درمان تحت مستمر

 ها بیماری این جمله از کلیه مزمن نارسایی و  تاالسمی هموفیلی،

 هستند



 است مداومی و طبیعی غیر تمایل یا تعلق از عبارت :اعتیاد•

 یا محرک ، مخدر مواد از بعضی به نسبت افراد از برخی که

 و طبی غیر استفاده اعتیاد از منظور .کنند می پیدا الکل

  با کننده مصرف خود ضرر به که است مواد یا دارو مکرر

 باشد می دیگران

 که است مواردی فقر از منظور اینجا در :فقر تعریف•

  سازمان قبیل از حمایتی سازمانهای پوشش تحت خانواده

 .باشند می .... و خیریه نهادهای امداد، کمیته بهزیستی،

 



 شناسایی کودک آزار دیده 
 :وجود عالیم زیر می تواند نشان دهنده سوء رفتار جسمانی با کودك باشد

وجود هرگونه خونمردگی و شکستگی در کودک زیر یک سال 

 وجود کبودی هایی شبیه اثرات انگشت، شالق یا نیشگون 

 سوختگی هایی شبیه آتش سیگار 

 ضایعاتی شبیه سوختگی با آب جوش 

عالئم گاز گرفتن 

 تورم و دررفتگی مفاصل 

 وجود مناطق طاسی در سر ناشی از کشیده شدن موها 

آثار ضربات شالق 

پارگی لجام لب 

کبودی چشمان 

مشاهده صدمات متعدد در مراحل مختلف بهبود 



 وجود سیگار یا جوش آب با سوختگی عالئم مینا معاینه در
 بدنش در ،خونمردگی گرفتگی گاز ، کبودی از اثری.ندارد

 وجوندارد

 پدر .ندارد وجود روانی یا جسمی معلولیت دارای فرد خانواده در
  به که است ماه دو به نزدیک االن و کشد می تریاک اغلب مریم
 .است زندان در فردی با خورد و زد دنبال

 خانگی خشونت قسمت در میانسالی مراقبت هنگام در مینا مادر
 .بود گرفته 12 امتیاز



 ارزیابی سالمت اجتماعی 

ی
زار
ک آ
ود
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 کودک شاهد خشونت 
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یر
پذ
 

 باز مانده از تحصیل
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 :از مراجعین زن که سابقه متأهل بودن دارند، سوال شود 

 جدایی و فوت همسر داشته اید؟/ تجربه طالقیک سال اخیر آیا در 

 در صورت تمایل ارجاع به کارشناس روان



 غربالگری خشونت خانگی
 (  نوجوانان متاهل)

 



 خشونت خانگی  
 

 :آن انواع و خانگی خشونت تعریف

 که می دهد رخ زندگی شرکای و خانواده افراد بین که خشونتی از است عبارت خانگی خشونت•

 آزاری، کودک شامل خانگی خشونت .می افتد اتفاق منازل درون در همواره نه و اغلب

  (همسرآزاری) همسر علیه خشونت به تنها متن این در .است سالمندان آزار و همسرآزاری

   .می شود پرداخته

 خشونت اقتصادی، خشونت کالمی، و روانی خشونت مانند مختلفی صورت های به همسرآزاری•

   .می شود اِعمال جسمانی خشونت  و جنسی

  فیزیکی حمله ی همسر، سمت به اشیاء پرتاب جمله از مختلف اَشکال به جسمانی همسرآزاری•

  خدمات به همسر دستیابی از جلوگیری یا (... و کمربند لگد، مشت، سیلی،) مختلف اشکال به

  .است رایج خانواده ها میان در بهداشتی،



 شودمتأهل سوال از زنان 

زن ها و شوهرها گاهی از دست هم عصبانی می شوند که این عصبانیت گاهی 

آیا . منجر به فریادزدن، تهدید به آسیب، توهین و یا کتک کاری می شود

 :تاکنون همسر شما

 شما را کتک زده است  1)

 شما توهین کرده است  به 2)

 را به آسیب تهدید کرده است  شما 3)

  سر شما فریاد زده است                     4)

 



 نحوه نمره گذاری غربالگری همسر آزاری 

 ( 1)گزینه هیچ وقت   

 ( 2)گزینه بندرت       

 (3)گزینه گاهی          

 ( 4)گزینه اغلب          

 (5)گزینه همیشه        

  20و حداکثر آن  4بنابراین حداقل امتیاز این مجموعه سواالت  

 به عنوان مثبت تلقی می شود 10و باال تر از  10امتیاز . می باشد





 مثال 

 زندگی سال 2  سابقه با ای ساله 16 نوجوان میثاقی  مریم

 او به اغلب اما .زند می کتک  را او بندرت همسرش . زناشویی

  او سر بر همیشه و کند می تهدید را او اغلب .کند می توهین

     .زند می فریاد



 غربالگری خشونت خانگی 
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 در صورت تمایل وی را به روانشناس ارجاع می دهید  15امتیاز 



 رفتارهای پرخطر/سواالت ارزیابی دخانیات

 در معر  خطر شروع  

 آموزش -و دود غیر مستقیم

ک
زش
ه پ
ی ب
ور
ر ف
غی
ع 
جا
ار

 

 ارجاع غیر فوری به پزشک -رفتار پرخطر

 در معر  خطر شروع  و دود غیر مستقیم

 در معر  خطر شروع







 ارزیابی اختالالت مصرف مواد
 (  سال 18تا  11)





 (کننده بخوانیدمُراجعه برای )مقدمه 
   .بپرسم گذشته ماه سه و عمر طول در مواد و الکل سیگار، مصرف از شما تجربه درباره سؤال چند خواهممی بخش این در»

 شناسایی آن هدف و شودمی انجام سالمتی وضعیت استاندارد ارزیابی از بخشی عنوان به مُراجعان تمام برای ارزیابی این

  .است افراد سالمتی ارتقای به کمک منظور به مواد این مصرف زودرس

   .کرد مصرف قرص خوردن یا تزریقی استنشاقی، مشامی، خوراکی، تدخینی، صورت به توانمی را مواد این

 یا ضددرد داروهای بخش،آرام داروهای مثل) باشد شده تجویز پزشک توسط است ممکن شده فهرست مواد از برخی 

  .(ریتالین

  دالیلی به را داروها این شما اگر امّا، .کنیم نمی ثبت کنیدمی مصرف پزشک تجویز مطابق شما که داروهایی مصاحبه این در

   .دهید اطالع ما به لطفاً کنید،می مصرف شدهنسخه میزان از بیشتر مقادیر و دفعات با یا پزشک، تجویز از غیر

 به صادقانه و باز گوییپاسخ .بود خواهد محرمانه کامالً دهید،می ما به مورد این در که اطالعاتی دهیممی اطمینان شما به

   کند،می کمک ما به نیاز مورد خدمات ارایه در هاپرسش این

 «.ندهید پاسخ هاپرسش به توانیدمی تمایل عدم صورت در اما



  محصوالت و سیگار  مصرف درباره ابتدا  سؤاالت به نسبت حسّاسیت کاهش منظور به

    سوءمصرف پتانسیل واجد داروهای تنباکوو

( ...و کدئین ترامادول، دیفنوکسیالت،) ضداسهال و مسکن اُپیوئیدی داروهای 

( ...و آلپرازوالم کلونازپام، دیازپام،) آورخواب و بخشآرام داروهای 

 کنیم می سوال

  تجویز بدون داروها این مصرف ، سوءمصرف پتانسیل واجد داروهای مصرف از منظور

 چه آن از بیش مدت طول و مقادیر با یا و سرخوشی حالت به دستیابی قصد به پزشک،

   .باشدمی نموده، تجویز پزشک

 طول و دوز با و پزشک دستور به را داروها این از یک هر کننده مُراجعه که صورتی در

 بود خواهد منفی او گریغربال کند،می مصرف تجویزی مدت



   مثال

 ترامادول عدد 10 روزانه گذشته سال در که است ای ساله 15 دختر روشنا
 هر همچنین .کند نمی مصرف االن ولی کرده می مصرف پزشک تجویز بدون
 مثل الکلی مشروبات و کشد می جوانا ماری ها مهمانی در دوستانش با ماه

 تازگی به او .کند نمی استفاده آور خواب داروهای از .خورد می آبجو و شراب
  13 وقتی هم بار یک  .کشد می سیگار نخ 10 روزانه و کرده شروع هم سیگار
 تریاک بار یک هم سالگی 14 در و داشته شیشه مصرف تجربه است بوده ساله
 دی اس ال از هم پیش ماه یک .آید نمی خوشش هروئین از  اما است کشده

 .است کرده استفاده
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  ال اس دی



 سال 18تا  11ارزیابی اختالل مصرف مواد





 های مرتبط با مواد وجود دارد؟های و عالیم مطرح کننده اورژان آیا نشانه -1

فرد در حین یا مدت کوتاهی پ  از مصرف مواد یا در عر  چندین ساعت تا چند روز بعد از قطع آیا 

 مصرف مواد دچار یکی یا بیشتر از حاالت زیر شده است؟ 

اغماء یا هوشیاری سطح کاهش 

(دلیریوم یا سرسام) اشخاص یا مکان زمان، از ناآگاهی صورت به یابیجهت اختالل 

تشنج 

خودکشی یا خود به آسیب جدی قصد 

دیگران به آسیب قصد یا پرخاشگری 

 در صورت وجود هریک از عالئم فوق ارجاع فوری به پزشک

 



 ؟در حال حاضر به علت اختالل مواد تحت درمان استآیا  -2

ثبت در  –ارجاع غیر فوری  -تحت درمان/ موادمصرف اختالل –

 پرونده

در خانواده وی، فردی دارای اعتیاد به مواد مخدر و یا آیا  -3

 ؟مصرف کننده تفننی آن وجود دارد

 آموزش مهارت زندگی -موادمعرض سو استفاده در -



 همچنین .است کشیده قلیان پدرش مثل بار چند گوید می مینا.کشد می مواد و قلیان خانه در مینا پدر•

 ای رابطه پسری هیچ با حال به تا نداردو مواد مصرف سابقه.مینااست عهده به توتون خرید مواقع بیشتر

 .است نداشته

  سه در ایا پرسیم می او از خیر گوید می است کشیده سیگار حال تابه قلیان جز به آیا پرسیم می مینا از•

 خیر گوید می است کشیده قلیان هم اخیر ماه

 می جواب . کند می استفاده مداوم و معمول طور به را مسکنی مینا آیا کنیم می سوال مادرش و مینا از•

 ماه سه در آیا پرسیم می او از .خورد می کدئین استامینوفن عدد یک سردرد علت به اوقات گاهی دهد

 مادر از .است کرده مصرف سردرد علت به بار سه تا دو بله دهد می جواب است کرده استفاده هم اخیر

 گفته پزشک پرسیم می وی از بله گوید می است بوده پزشک تجویز با دارو مصرف آیا پرسیم می مینا

 بخورد عدد یک دارد درد سر که موقع هر دهد می جواب کند؟ استفاده را دارو چطور که بود

 جواب خورد می ... کلونوزپام یا دیازپام مثل آور خواب یا بخش آرام داروهای آیا پرسیم می مینا مادر از•
 خیر دهد می

 خیر دهد می جواب بخورد؟ شراب آبجو مثل هایی نوشیدنی از است آمده پیش آیا پرسیم می مینا از•

 کند نمی مصرف نیز را دیگری مواد. ندارد آمفتامینی های محرک یا و حشیش ، افیونی مواد مصرف•

 



 رفتارهای پرخطر/سواالت ارزیابی دخانیات
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توسط پزشک مرکز تکمیل و یک نسخه  از صفحه گزارش پزشک  ،،بعد از تکمیل تمام صفحات فرم ،

 اول  برای ثبت نام در مدرسه به والدین تحویل داده می شود

 

  -لثه ملتهب-دندان پوسیده -پدیکلوز -اختالل بینایی-الگوی تغذیه نامطلوب 
 آسم-کم تحرکی-خانواده آسیب پذیر-شاهد خشونت-پیش فشارخون باال

 

 

  

 خانواده آسیب پذیر -شاهد خشونت-G6PD–کمبود  -آسم 

 شرکت در کالس های مهارت های زندگی -استفاده از الگوی تغذیه مناسب -عدم مصرف دخانیات در حضور فرزند -مصرف مرتب سالبوتامول

 کم تحرکی -درمان پدیکلوز -پیگیری وضعیت بینایی -توجه به وضعیت خانوادگی

 در صورت بروز حمالت آسم مثل تنگی نف  یا خ  خ  
 از انجام فعالیت بدنی خودداری شود

 دکتر پروین افشاری

95/03/03 



 :در برنامه کنترل ایدز چند نکته حائز اهمیت است که مراقبین سالمت الزم است بدانند

 (ایدز/ زندانیان،معتادین تزریقی، مبتالیان به اچ آی وی.) گروههای پرخطر را بشناسد 

(جوانان ، کارگران فصلی ، ملوانان و .) گروههای در معر  خطر را بشناسد ... 

(تزریق مشترک ، روابط جنسی پرخطرو غیر ایمن ، خالکوبی  و .) رفتارهای پرخطر را بشناسد ... 

مراکز منتخب انجام تست تشخیص سریع اچ آی وی ، مراکز  . )مراکز ارائه خدمات ایدز را بشناسد

مشاوره بیماریهای رفتاری ، باشگاه مثبت ، مرکز گذری کاهش آسیب ، کلینیک مثلثی زندان ، 

 (مرکز مراقبت پ  از خروج زندانیان ، مشاوره تلفنی ، باشگاه مثبت 

چرخه مراقبت و درمان ایدز را بشناسد. 

 به حفظ محرمانگی و رازداری و اطالعات شخصی مراجعین پایبند باشد. 



 :به یاد داشته باشید که

 یکی از هدفهای سازمان بهداشت جهانی است که همه  2020تا سال  909090رسیدن به

کشورها مکلف به تالش ؛ برنامه ریزی و اجرای صحیح فعالیتهای خود هستند لذا شناسایی و 

 :پ  . هدایت صحیح بیماران می تواند ما را در رسیدن به این هدف کمک کند 

 مواظب ارتباط کالمی و غیر کالمی خود در زمان مشاوره باشیم. رابطه حسنه ای ایجاد کنیم. 

قضاوت نکنیم. 

 باشیمرازدار و امین گفتار و رفتار مراجعین. 

 

 .شهری خوشبختانه مراقبت ایدز درسیستم بهداشتی ادغام می شود  PHCبا اجرای برنامه 
 


