
  ارائه خدمات تغذيه اي در طرح تحول نظام سالمت حوزه بهداشت

  

. نفر را تحت پوشش دارد 12500درماني جمعيتي معادل  –در حوزه بهداشت، هر مركز بهداشتي  تحول نظام سالمت برنامهدر 

درماني مختلف، از جمله مراقبتهاي تغذيه اي مبادرت خواهند  –در اين مراكز، مراقبين سالمت به ارائه خدمات بهداشتي 

در اين مراكز جامع، كارشناسان . درماني زير نظر يك مركز جامع خدمات سالمت قرار دارند –هر چهار مركز بهداشتي . ورزيد

كه خدمت رساني به مستقر هستند ... درماني از جمله پزشك عمومي، كارشناس تغذيه، كارشناس سالمت روان و  –بهداشتي 

هزار نفر جمعيت را تحت پوشش مراقبتهاي  50اين مراكز . موارد ارجاعي از سوي مراقبين سالمت را بر عهده خواهند داشت

  .خود دارند

  :جامع خدمات سالمت عبارتند از مراكز و درماني –اهداف ارائه خدمات تغذيه در مراكز بهداشتي 

آموزشي و پيشگيري تغذيه، با توجه به گسترش روزافزون بيماري هاي  افزايش دسترسي خانواده ها به خدمات .1

 .....عروقي، فشار خون، ديابت و چاقي، بيماريهاي قلبي و مانند اضافه وزن و غيرواگير مرتبط با تغذيه

 افزايش بهره مندي مردم از خدمات مشاورين تغذيه در قالب سيستم ارجاع .2

بل دسترسي در خدمات سطح اول و ارجاع به مشاور تغذيه در موارد گسترش طيف خدمات تغذيه پيشگيرانه قا .3

 واگيردار  نيازمند درمان بيماريهاي مزمن غير

 ) به ويژه بين تيم سالمت و مشاورين تغذيه(تقويت ارتباط بين خدمات سطح اول و سطوح باالتر  .4

  

  :كان مركزمراقبين سالمت، كارشناسان تغذيه و پزشاي قابل ارائه توسط  خدمات تغذيه

غربالگري تغذيه اي به تفكيك گروههاي شامل  اي تغذيهو مراقبتهاي به طور خالصه، ارائه كليه خدمات پيشگيرانه 

، اجراي برنامه و طرحهاي جاري آموزش تغذيه سالم ،مشاوره تغذيه افراد واجد شرايط سني با استفاده از پرسشنامه،

و  )سالمت ينمراقب(عهده ارائه دهندگان خدمت در سطح اول  رتغذيه، ب مرتبط با يو پيشگيري از بيماريها تغذيه اي

هاي انفرادي، جلسات  اين خدمات به صورت مشاوره. مي باشدجامع خدمات سالمت كز اتغذيه مر انكارشناس

اي  در موارد نيازمند خدمات مشاوره. شوند آموزشي گروهي و مداخالت تغذيه جامعه در منطقه تحت پوشش ارائه مي

  .بيني شده است پيش) دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني(و رژيم درماني، ارجاع به سطح باالتر تر  تخصصي

  واحد تغذيه معاونت بهداشتي

 94شهريور 


