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 هرست مطالبف

 

  19شیوع کووید دوران مقدمه ای بر اهمیت تغذیه در 

 19ام شبكه در شرایط شیوع کووید ارائه خدمات تغذیه ای در نظ اهداف 

 19شبكه بهداشت و درمان کشور در زمان شیوع کووید  در ایتغذیه حداقل مراقبت های  
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 بسمه تعالی

 19شیوع کووید دوران ای بر اهمیت تغذیه در  مقدمه

پیشگیری،  در فازهایهان، ارائه خدمات مشاوره ای جدر کشور ما و سایر کشورهای  19 -بیماری کووید با شیوع

جامع ات اکز خدمپایگاه ها و مرخانه های بهداشت، درمان و نقاهت این بیماری در اولویت خدمات تیم سالمت در 

 سالمت قرار گرفته است.

م و الز رفتهگرار آنچه مسلم است، تواتر و شكل ارائه خدمات در شرایط جدید تحت الشعاع شرایط قرنطینه جامعه ق

م دت نامعلوبه م است سیاست گذاران و برنامه ریزان سالمت در سطوح ستاد و صف با در نظر گرفتن شرایط ویژه که

 یمن اقدامامكان به تداوم ارائه خدمات بهداشتی درمانی به اشكال جدید و تاحد ا بر کشور حاکم می باشد، نسبت

 نمایند.

و  ت، پایگاهبهداش ه در سطوح خانهقابل ارائدر این مجموعه، کلیه خدمات و مراقبت های بهداشتی مرتبط با تغذیه 

هداشتی، بكل های رعایت کلیه پروتمرکز خدمات جامع سالمت مورد بازنگری قرار گرفته است و انتظار می رود با  

رائه االمت بیشترین و با کیفیت ترین خدمات به اشكال غیرحضوری و در موارد خاص بصورت حضوری توسط تیم س

 گردد.

 پرفشاری، عروقی -یقلب غیرواگیر از جمله بیمارهای به مبتالیان، سالمندان ،مادران باردار ،کودکان در این میان

ای ایر گروه هی بیش از سنقص سیستم ایمنسرطان و مبتالیان به  و تنفسیایر بیماری های سدیابت، آسم و ، خون

 ینا ابتال از ی به آنها برای پیشگیریهای تغذیه ا مراقبتارائه  لذا هستند 19-کووید به ابتال خطر معرض در جامعه

ه یا شت، پایگابهدا ای حضور در خانهو الزم است جز در موارد ضروری بر باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد افراد

 ارائه گردد.سالمت بصورت غیر حضوری با ثبت در پرونده الكترونیک تغذیه ای مرکز، خدمات 

شرایط  دمت درخارائه  خود را در تجربیات موفق ،دانشگاه های علوم پزشكی کشور در انتها موجب امتنان است که

  ند.هد ه این دفتر انعكاسبکرونا ویژه 

دگار پرور را از محضراعضای پرتالش تیم سالمت در ارائه خدمات به شكل ایمن  مت و موفقیت بیش از پیشسال

 .خواستاریم
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 19شیوع کووید شرایط در  ارائه خدمات تغذیه ای در نظام شبكه اهداف

 سوء تغذیه اشكال مختلف پیشگیری و کنترل  و جمعیت تحت پوشش تداوم ارائه خدمات تغذیه به .1

تغذیه در  خصوص در ، نگرش و عملكرد کارکنان تیم سالمت)مراقب، بهورز، ماما، کارشناس تغذیه و پزشک(رتقاء سطح آگاهیا .2

  19 –پیشگیری و کنترل کووید 

 19ید در شرایط شیوع کوو گروه های هدف خاص با تاکید برتغذیه ای جامعه ، نگرش و عملكرد سطح آگاهیارتقاء  .3

 و ترویج تغذیه سالم جامعهیه الگوی تغذ اصالحتداوم  .4

 امنیت غذائی خانوارها با تاکید بر اقشار آسیب پذیرارتقاء حفظ و  .5

 19در شرایط شیوع کووید تغذیه ای حمایت تغذیه ای از گروه های آسیب پذیر  .6

 

  19شبكه بهداشت و درمان کشور در زمان شیوع کووید  در یاهیتغذ یمراقبت هاحداقل 

 بهورز /سالمت بمراقشرح وظایف  -الف

نحنی های ه توده بدنی و مقایسه با مو ارزیابی وضعیت نمایتحت پوشش  مادران باردار و کودکانگیری های تن سنجی اندازه .1

 مرجع

ه غذیه و گروالگوی ت و ارائه توصیه ها و آموزش های فردی تغذیه براساس وضعیت کنونی مراجعه کنندگان غذایی الگوی ارزیابی .2

 با بسته های خدمت سنی فرد مطابق

وء تغذیه، سچاقی، ، )دیابت، فشار خون باال، چربی خون باال یبیمارو  مادر و کودك موارد سوء تغذیهمراجعین حضوری  ارجاع .3

 تغذیهجهت دریافت مشاوره تغذیه  رشناسا( به ک19نقاهت کووید فاز ، 19کووید  مبتالیان به

 مراقبت های بعدی مراجعه و دریافت س تغذیه جهتموارد ارجاع شده به پزشک/کارشناتلفنی پیگیری  .4

از جهت نی مورد امپیوتر و ...(کملزومات )مانند ترازو، قدسنج،  و ابزار دیگر و آموزشی متون ها،مكمل موقع به درخواست و برآورد .5

 حداقل برای گروه سنی آسیب پذیر مادر و کودك و سالمند ایتغذیه هایمراقبت

  19کووید  در خصوصبه ویژه  ستاد دانشگاهتغذیه مجازی توجیهی  -آموزشی اتو جلس شرکت در کالس ها .6

 ای کشوریهمطابق پروتكل ن و توصیه به مصرف منظم مكمل ها ه مراجعه کنندگابو آموزش های الزم  هامكمل ارائه .7

غی ل های ابالستورعمدنواده و مطابق با بسته آموزش تغذیه خاارائه آموزش های الزم و پاسخگویی به سواالت احتمالی مراجعین  .8

 دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 

ای  های تغذیه فت حمایتکه مایل به دریا و نیازمند گیری نامطلوب و وزن مادران باردار مبتال به سوء تغذیه شناسایی و ارجاع .9

  گیری مواردو پی (تغذیه بررسی وضعیتاز طریق سوال مربوطه در زمان ) کمیته امداد امام( هستند )مثل سازمان های حمایتگر

مان های حمایتگر دریافت حمایت های تغذیه ای سازجهت نیازمند سال مبتال به سوء تغذیه  5شناسایی و ارجاع کودکان زیر  .10

 و پیگیری موارد )مانند کمیته امداد امام و ...( 

غذیه آموزش های ت ت، الزم اسیاز الگوی غذایی آنان مطلوب نیستیماری که صرفا امتافراد غیر ب، 19در شرایط بیماری کووید  .11

  . دریافت کنندمراقب سالمت/بهورز از ای مرتبط را 
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 بیماریها( در برنامه با مبارزه عمومی، بهداشت مامایی، خانواده، تبهداش کارشناس /)کاردان ناظر شرح وظایف مراقب سالمت-ب

 در ارتباط با تغذیه روستایی هبیم و خانواده پزشک

 می شود ی کارکنان بهداشتی برگزاربرا دانشگاهکه ساالنه توسط  تغذیه مجازی توجیهی -آموزشی و جلسات شرکت در کالس ها -

 
 پزشک وظایف شرح -ج

با  مطابق( غذیهتسوء  و ارجاع شدگان )دیابت، چاقی، فشارخون باال، اختالالت چربیدرخواست انجام آزمایشات پاراکلینیک برای  .1

 بسته های خدمت 

ارد ن گیری، موختالل وز، مادران باردار با اسوءتغذیهکودکان مبتال به  شاملمراقب سالمت /بهورز از طرف یبررسی موارد ارجاع .2

ه ب رجاع آناندمت و اخلیپیدمی، چاقی و الغری و ... مطابق با بسته های مبتال به پره دیابت و دیابت، فشار خون باال، دیس 

 کارشناس تغذیه 

 یموزشته آبسبر اساس  19در خصوص کووید ستاد دانشگاه  تغذیه مجازی آموزشی توجیهی و جلسات شرکت در کالس ها .3

 جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی مراجعین  عمل های ابالغیتغذیه خانواده و دستور

 

 مرکز جامع سالمت  تغذیه کارشناس وظایف شرح -د

 نظارت و پایش و گروهی آموزش به که روزی دو است الزم ندارند، مرکز خارج فعالیت تغذیه کارشناسان کرونا بحران در اینكه به توجه با

 .بپردازند -غیر حضورییا  حضوری از اعم- کننده مراجعه به تغذیه خدمات ارائه به مرکز دارد، در اختصاص

 

، الفشار خون با دیابت، پره دیابت،های غیرواگیر در استان ) بیماری شاخص های تغذیه ای منطقه و شیوع آگاهی و پیگیری .1

 ربی خون باال، اضافه وزن و چاقی(چ

 انجام مراقبت های تغذیه ای برای افراد ارجاع شده به صورت حضوری  .2

 در پرونده الكترونیکشده آنتروپومتریک ثبت  شاخص های کنترل 

 ثبت در پرونده الكترونیکای و تغذیه تخصصی ارزیابی 

 ثبت در پرونده الكترونیکو ژیم غذایی مشاوره تغذیه ای و تنظیم ر 

ت بصور یرواگیرغ های بیماری یا ، گروه های سنیخدمت تغذیه های بعدی طبق بسته مراجعات درسوء تغذیه و بیماری  مواردپیگیری   .3

 یا تلفنی حضوری

 ه تحت پوشش قپاسخگویی تلفنی به سواالت تغذیه ای افراد منط .4

سته آموزش ببر اساس  جامعه موزشآبه منظور پاسخگویی به پرسش های تغذیه ای و  4030در سامانه  داوطلبانه همكاری .5

 19تغذیه خانواده و دستورعمل های ابالغی در خصوص بیماری کووید 

تن  های دازهانو از طریق دسترسی به بخش غربالگری تغذیه ای  توسط مراقبین سالمت ارائه شده خدمات تغذیه ایکنترل  .6

 الكترونیک سالمتپرونده سنجی در

ش برنامه از وشغذایی در مناطق تحت پ سبدهای توزیع و کودك ،مادر حمایتی های برنامه اجرای فرایند پیگیری و نظارت .7

مادران  توسط خریداری شدهغذایی و نوع مواد بن ها/کارت های ویژه خرید مواد غذایی  دریافتپیگیری تلفنی طریق 

 سال واجد شرایط و ارائه آموزش های الزم  5کان زیر باردار/کود
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 :شرح وظایف کارشناس تغذیه ستاد شهرستان/ استان -ه

و تامین و ارتقا  19نظارت بر حسن اجرای برنامه های تغذیه جامعه به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها به ویژه کووید .1

 سالمت تغذیه ای جامعه 

 بازنگری شده پروتكل هایكمل یاری، مطابق با نظارت بر حسن اجرای برنامه م .2

زی و تاکید بر رسانه های جمعی به منظور حساس سا طریق از 19کوویدپیشگیری و کنترل اجرای برنامه های آموزشی ویژه  .3

 مل یاری و ...()از جمله هرم غذایی، مكرعایت تغذیه صحیح 

المت/بهورز، )مراقب س کارکنان درون بخشیبرای  19ویدپیشگیری و کنترل کو ژهویمجازی به شكل آموزش و بازآموزی  .4

س ابه منظور حس .و بین بخشی و همچنین والدین، معلمین، دانش آموزان، مربیان مهدکودك ها و ..کارشناس تغذیه، پزشک( 

  غذایی، مكمل یاری و ...(سازی و تاکید بر رعایت تغذیه صحیح )از جمله هرم 

بخش دولتی زی مورد استفاده در فضای مجا19ویژه پیشگیری و کنترل کووید تغذیه ای ی آموزش محتواینظارت بر  و تهیه .5

 و ...(امام خمینی )مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروهای مسلح، کمیته امداد 

ی د برنامه ها)مانن19همكاری با صدا و سیمای استانی جهت تهیه برنامه های آموزش تغذیه در پیشگیری و کنترل کووید  .6

 کارشناسی، تهیه پیام های تغذیه ای زیرنویس و ...(

ستایی ی و روهمكاری با سازمان های بین بخشی حوزه سالمت نظیر شهرداری و دهیاری ها برای استفاده از فضاهای شهر .7

  19جهت انتقال پیام های آموزشی تغذیه در راستای پیشگیری و کنترل کووید 

 كرد کارشناسان ستاد شهرستان نظارت کارشناس ستاد دانشگاه بر عمل .8

 نظارت کارشناس ستاد شهرستان بر عملكرد کارشناسان تغذیه مراکز تحت پوشش  .9


