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برنامه غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ -غیرپزشک

جهت ارائه خدمت به یک سالمند از قسمت ثبت نام و سرشماری

وارد فهرست خدمت گیرندگان میشویم.

در این قسمت شماره ملی فرد را وارد کرده روی جستجو کلیک نموده و وارد پرونده الکترونیکی فرد مورد نظر می شویم.
فهرست مراقبت ها
در فهرست ارائه خدمت
ترتیب زیر به سالمند ارائه می نماییم.

وارد لیست مراقبت های انجام نشده فرد شده و خدمات را به

مراقبت از نظر فشار خون ( 60سال و باالتر) (غیرپزشک)

در این خدمت فشارخون سالمند در وضعیت نشسته و ایستاده طبق دستورالعملهای مربوطه اندازه گیری شده و در کادرها
ثبت می گردد.

و سپس وارد صفحه بعدی شده ،طبقه بندی و اقدامات الزم انجام و در صورتیکه نیاز به اقدامات خاصی بود می توان در
کادر مربوط به توضیحات یادداشت نمود و در پایان با فشردن دکمه تایید نهایی این خدمت برای سالمند ثبت می گردد.

در صورت مراجعات بعدی سالمندی که مبتال به فشارخون باال نیست :

اقدام وارد شده و در اقدام  ،گزینه سایر را انتخاب نموده و در باکس توضیحات فشارخون سالمند را
از منوی ارائه خدمت
نوشته و سپس دکمه ثبت را میزنیم.

اگر سالمند مبتال به بیماری فشارخون باال باشد و نیاز به پیگیری فشارخون داشت :

مراجعه با شکایت وارد شده و مراقبتهای فرد مبتال به بیماریهای
فهرست مراقبت ها
از منوی ارائه خدمت
غیرواگیر را کلیک نموده و سپس مراقبت بیمار مبتال به فشارخون غیر پزشک را تکمیل مینماییم.

مراقبت بیمار مبتال به فشار خون باال توسط مراقب سالمت و بهورز  :تکمیل ماهیانه و بدون ارجاع فرم مراقبت بیمار مبتال
به فشار خون غیر پزشک و در سومین ماه مراقبت همراه با ارجاع به پزشک انجام گردد( .نکته :در موارد مراجعات کمتر از
یک ماه ،هفتگی یا حتی روزانه بیمار به دستور پزشک پیگیری فشار خون غیر پزشک تکمیل گردد و الزم به ذکر است
تاریخ پیگیری بعدی که پیشفرض سامانه سه ماه بعد است به صورت ماهیانه توسط کاربر تغییر یابد )

غربالگری تغذیه در سالمندان (غیرپزشک)

در این خدمت قد و وزن سالمند اندازه گیری و درکادرهای مربوطه ثبت می گردد.

سپس براساس نمایه توده بدنی پرسشنامه های مربوط به آن تکمیل می گردد.
در صورتیکه نمایه توده بدنی سالمند کمتر از ( 21الغر) باشد ،جهت بررسی ابتال به سوء تغذیه سالمند پرسشنامه شماره یک
(  ) MNAتکمیل می گردد .الزم به ذکر است در این سالمندان دور عضله ساق پا نیز باید اندازه گیری شود.

در صورتیکه نمایه توده بدنی سالمند  21و باالتر باشد ،پرسشنامه شماره  2تکمیل می گردد.

و سپس وارد صفحه بعدی شده ،طبقه بندی و اقدامات الزم انجام و در صورتیکه نیاز به اقدامات خاصی بود می توان در
کادر مربوط به توضیحات یادداشت نمود و در پایان با فشردن دکمه تایید نهایی این خدمت برای سالمند ثبت می گردد.

نکته مهم:کلیه سالمندان مبتال به سوء تغذیه الغری و چاقی پس از غربالگری توسط مراقب سالمت یا بهورز  ،ابتدا به پزشک
ارجاع می شود.

غربالگری افسردگی سالمندان( 60سال و باالتر) (غیر پزشک)

در این قسمت طبق کادر سبز رنگ قبل از پرسشگری موارد زیر را برای گیرنده خدمت توضیح دهید و سپس شروع به انجام
غربالگری نمایید.

در این خدمت پرسشنامه غربالگری افسردگی برای سالمند انجام میگردد.

الزم به ذکر است در صورتیکه غربالگری فرد مثبت شد  ،ارجاع به پزشک داده می شود.

مراقبت از نظر خطر سقوط و عدم تعادل در سالمندان (  60سال و باالتر) (غیرپزشک)

جهت بررسی سقوط در سالمند ابتدا سه پرسش از سالمند پرسیده می شود.

در صورتیکه به هر کدام از سوالها پاسخ مثبت داده شود  ،نیاز به انجام تست تعادل در وضعیت حرکت* دارد .
* تست تعادل در وضعیت حرکت  :از سالمند بخواهید از روی صندلی بلند شود و به اندازه سه متر تا نقطه ای که شما روی زمین با عالمت
مشخص کرده اید به طرف جلو برود ،سپس برگردد و به طرف صندلی آمده و مجدداً روی صندلی بنشیند .از زمان شروع حرکت سالمند تا
نشستن مجدد وی ،با ثانیه شمار زمان بگیرید .چنانچه زمان انجام این فعالیت حداکثر  12ثانیه به طول بیانجامد ،تست را طبیعی و در غیر این
صورت یعنی اگر زمان تست بیش از  12ثانیه طول بکشد ،تست را غیرطبیعی قلمداد کنید.

و سپس پرسشنامه فعالیتهای روزانه زندگی ( )ADLتکمیل می گردد.

و سپس وارد صفحه بعدی شده ،طبقه بندی و اقدامات الزم انجام و در صورتیکه نیاز به اقدامات خاصی بود می توان در
کادر مربوط به توضیحات یادداشت نمود و در پایان با فشردن دکمه تایید نهایی این خدمت برای سالمند ثبت می گردد.

خدمت پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت،فشارخون باال و اختالالت
چربی های خون-غیر پزشک

در این قسمت سواالتی که مربوط به عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی و دیابت می باشد از فرد پرسیده می شود .و
طبق بررسی های انجام شده اقدامات الزم انجام می شود.

بر اساس تشخیص ،اقدامات و شرح حال خدمت گیرنده  ،تاریخ پیگیری  /تاریخ مراقبت دوره ای  /ارجاع به سطوح بعدی
تعیین و اهم توصیه ها در باکس توضیحات ثبت گردیده کلید مرحله بعد زده شود و ادامه اطالعات ثبت و در نهایت کلید
تایید زده شود.

برنامه غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ-غیر پزشک

این خدمت برای افراد  50-69سال میباشد.
در حال حاضر به دلیل عدم وجود کیت نمونه گیری انجام نمی شود.

