
 ٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١

  : مقدمه

حتي قبـل از تولـد مـورد نيـاز       اين ماده غــــذايي براي رشد و نمو فرد ،. يد يك عنصر اساسي براي بقاي انسان است

نقش مؤثر يد در ساخت هورمونهاي غده تيروئيد و تأثير هورمونهاي فوق در اعمال حياتي انسـان در دوران جنينـي ،   . مي باشد

  . كودكي و بلوغ دليل عمده اهميت يد است

. كمبود يد از طريق ايجاد اختالل در رشد و تكامل مغز ، ميليونها نفر از ساكنين كره زمين را در معـرض خطـر قـرار داده اسـت    

ي براي نجـات  كمبود يد مي تواند از ابتدايي ترين مرحله حيات ، زندگي انسان را دچار چنان مخاطراتي كند كه بعد از وقوع ، راه

از سوي ديگر چون كمبود يد معموالً بـه دليـل فقـر يـد در آب و خـاك در سـطح جامعـه رخ مـي دهـد          . فرد وجود نداشته باشد

از ايـن رو پيشـگيري و مبـارزه بـا     . عوارض آن دامنگير تعداد كثيري از افراد ساكن در يك منطقه خاص جغرافيـايي مـي شـود   

ويت هايي است كه تمام كشورهايي كه با آن درگير هستند بايد با همت و تالشي مداوم بـه آن  اختالالت ناشي از كمبود يد از اول

  . بپردازند

درماني در همه سطوح و در هر منطقه اي پرچمداران مبارزه بـا كمبـود ايـن مـاده مغـذي هسـتند و ارتقـاء         –كاركنان بهداشتي 

اي بين بخشي و درون بخشي ، روشـهاي پـايش برنامـه و انتقـال     دانش آنان در مورد راههاي مبارزه ، چگونگي كسب همكاريه 

  . پيامهاي مؤثر آموزشي ، رمز مؤفقيت اين برنامه بهداشتي است 
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 ٣

   شناساييفرآيند 

  :  فعاليت ها  

شناسايي مراكز و اماكني كه نمك مصرف و يا عرضه ميكند و همچنين مدارس تحت  – ۱

    پوشش 

توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي  بر اساس جدول بازديد از مراكز تهيه ،  – ۲

  زمانبندي شده 

  :فرآيند ارائه خدمت
  :فعاليت ها

  تنظيم برنامه زمانبندي بازديد از مراكز تحت پوشش  – ۱

  بازديد از مراكز فروش مواد غذايي ماهيانه يك بار  – ۲

ش آموزان جهت همراه داشتن بازديد از مدارس هر شش ماه يكبار با اطالع قبلي به دان – ۳

  مقداري از نمك مصرفي در منزل بصورت نمونه

  يد سنجي از نمك هاي موجود بوسيله  كيت يدسنجي  – ۴

  جمع بندي و ارائه گزارش ماهيانه به سطوح باالتر  – ۵

  خدمات آموزشي  – ۶

آموزش چهره به چهره به متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن  – ۱

  مومي ع

  آموزش چهره به چهره به خانوار و دانش آموزان   – ۲

  آموزش گروهي به گروههاي هدف  – ۳



 ٤

  فرآيند مستند سازي 

  : فعاليتها 

ثبت فعاليت هاي انجام شده در كارت خالصه وضعيت بهداشتي پرونده مراكز فروش  – ۱

  مواد غذايي 

  هداشتي محل كسب ثبت فعاليت هاي انجام شده در كارت خالصه وضعيت ب – ۲

  ثبت فعاليت هاي انجام شده مربوط به مدارس در دفتر مدرسه  -  ۳

  ثبت فعاليت هاي انجام شده مربوط به منازل در پرونده خانوار و ثبت در زيج حياتي   – ۴

  ثبت فعاليت هاي انجام شده مربوط به مدارس در پرونده مربوطه  – ۵

  در پرونده مربوطه  IDDد خانه بهداشت در زمينه نگهداري كليه سوابق مربوط به عملكر – ۶

  پايش و ارزشيابي 

 ندارد  
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 ٦

   : اهداف

سطح سالمت جامعه از طريق كاهش بار بيماريهاي ناشي از كمبود يد در رژيم  ارتقاء  -

    ) IDD(غذايي 

  : تعاريف 

يد در يك گرم نمك مي ) گاما ۴۰ ± ۱۰(است كه حاوي اي   تصفيه شدهنمك  : نمك يد دار تصفيه شده 

  . باشد كه مطابق جدول ذيل طبقه بندي مي شوند

  گاما يد  ۴۰ ± ۱۰  خوب 

  گاما يد  ۵۱ - ۵۵  در حد قابل قبول 

  گاما يد ۱۵ – ۲۹

  گاما يد  ۱۵  <  غير قابل قبول

  دي گاما ۵۵ >   

  

٭ در استفاده از كيت يد سنج قطره محلول يد سنج به نمك اضافه مي شود تغيير رنگ آبي يا بنفش نشانه 

  . يددار بودن نمك است

  بازرسي فرآيند 

  شناسايي  –الف 

  :  فعاليت ها  

  . شناسايي مراكز و اماكني كه نمك عرضه و يا مصرف مي كنند – ۱

  واد غذايي و اماكن عمومي بر اساس جدول زمانبندي شده  بازديد از مراكز تهيه و عرضه م – ۲



 ٧

  ثبت فعاليت در خالصه پرونده و فرم مربوطه و دفتر گزارش روزانه – ۳

  جمع بندي و ارائه گزارش ماهيانه  – ۴

  :فرآيند ارائه خدمت
  :فعاليت ها

  كنترل مشخصات بهداشتي نمك هاي موجود در مراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي  – ۱

كارگاهها  –اغذيه فروشي ها  –رستورانها  –يدسنجي از نمك هاي موجود در محل بيمارستانها  – ۲

  ....و ) دبيرستان –راهنمايي  –ابتدايي (مدارس  –سربازخانه ها  –مهد كودك ها  –يا كارخانه ها 

 نمونه برداري  از نمك هاي موجود در مراكز عرضه و فروش     -  ۳

  ه آزمايشگاه كنترل مواد غذايي  ارسال نمونه ب  -  ۴

  پيگيري نتايج آزمايش نمونه هاي ارسالي  – ۵

  تهيه گزارش براي نمونه هاي غير قابل قبول  – ۶

  اعالم گزارش تهيه شده به مركز بهداشت شهرستان جهت پيگيري هاي بعدي   – ۷

  دار تذكر كتبي به متصديان مراكز جهت تهيه ، استفاده و عرضه نمك هاي يد  -  ۸

  در صورت تكرار موارد ، معرفي متخلف به دستگاه قضايي  -  ۹

ارسال فرمهاي نتايج يدسنجي و فهرست نمك هاي موجود در منطقه تحت پوشش از نظر مجاز  – ۱۰

  و غير مجاز بودن  

  خدمات آموزشي  – ۱۱

  آموزش پيشه وران بصورت چهره به چهره  – ۱

  درماني روستايي آموزش بهورزان توسط مراكز بهداشتي – ۲



 ٨

  فرآيند مستند سازي 

  : فعاليتها 

  ثبت نمونه برداري نمك در دفتر گزارش روزانه   – ۱

  ثبت نتايج نمونه برداري در فرمهاي مربوطه  – ۲

  ثبت اقدامات انجام گرفته در مورد نمونه هاي غير قابل قبول  – ۳

يي در فرم مربوطه بصورت ثبت نتايج يدسنجي اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد غذا – ۴

  ماهيانه 

  تهيه فهرست نمك هاي مجاز و غير مجاز به صورت ماهيانه  -  ۵

  فرآيند پايش و ارزشيابي 

  :  فعاليتها

پايش و ارزشيابي خانه هاي بهداشت تحت پوشش در مورد نمك يددار تصفيه شده طبق چك  – ۱

  ليست

  ارائه پس خوراند به خانه هاي بهداشت  – ۲

  پشتيبان

 مربوط به نمك يددار... دستورالعملها ، بخشنامه ها و فرمها و  

 كيت يد سنجي  

 لوازم التحرير  

 وسيله نقليه  

 وسيله نقليه    


