
 

 کلیو فراینداهی واحد پیشگیری و مبارزه بابیماریهاو پیگیری  مراقبت  ،دستىرالعمل نحىه ثبت 

 



 

 

 ًحَُ ثجت ًوًَِ ثشداسی التَس ، هبالسیب ٍ سل دس سبهبًِ سیت * 

                                                                             

 (ّبی دادُ ضذُ  جْت ثجت کلیِ آهَصش) اسائِ آهَصش ّبی الصم  -1 -2اقذام                              -2 اسائِ خذهت                   -1

 ( ى ٍ سشٍیکساطتشضحبت ، اسویش ٍ خَى ، ادساس ، هذفَع ، خلظ ، هبیؼبت ٍ) گشفتي ًوًَِ آصهبیص  – 2-2                                                                                            

 

 :تَضیحات 

اسائدِ  ثٌهذ    اقدذام  ٍ دساداههِ اص سسهوت   اسائِ خذهتاثتذا هی ثبیست ٍاسد هٌَی  -1 خْت ثجت ًوًَِ ثشداسی التَس ، هبالسیب ٍ سل دس سبهبًِ سیت 

خَى ، ) گشفتي ًوًَِ آصهبیص دا اص سسوت اسذام ثٌهذ  هدذ -2 ، اسذام ًوبئیذ ثجتثجت  آى ثب کلیک سٍی ثٌذ  ٍ ًسجت ثِاًتخبة   آهَصش ّبی الصم

ٍ دس ٍ دس اداههِ    -3، اسذام ًوبئیهذ   ثجتثجت  آى ثب کلیک سٍی ثٌذ  اًتخبة ٍ ًسجت ثِ ( ادساس ، هذفَع ، خلظ ، هبیؼبت ٍ تشضحبت ، اسویش ٍاطى ٍ سشٍیکس

ثغَس هثبل ثبیذ رکهش رهشدد    ... ( ًحَُ ًوًَِ ثشداسی ٍ ) سای ػالئن هطکَکضوي دسج آهَصضْبی الصم دادُ ضذُ ثِ فشد دا تَضیحبتسسوت پبئیي دس ثٌذ 

الصم ثِ تَضیح است کِ کلیِ ) . اسذام ًوَد . خْت اسسبل ثِ آصهبیطگبُ تحَیل دادُ ضذ .... ثِ .... ًوًَِ اص ثیوبس اخز ٍ دس تبسیخ ... ثِ تؼذاد ...... کِ دس تبسیخ 

 ( .ِ ثشداسی ٍ آهَصضْبی الصم ثِ فشد داسای ػالئن ثبیذ دس سسوت تَضیحبت ثجت رشدد یتْبی اًدبم رشفتِ دس حیي ًوًَلفؼب

 اعالػاات  ثثات  - ٍاگیاش  ّاای  تیوااسی  هشاقثت -ّا هشاقثت سایش -خذهت اسائِ اص  ------ٍ خْت ثثت اعالػات ًوًَِ ّای اخز ضذُ 

 .اقذام هی ًوائین  هشتَعِ ًوًَِ اعالػات ثثت - ٍاگیش تیواسیْای

 

 ات قاتل تَخِ ًک

 هشاخؼِ تؼذی ٍ پیگیشی تؼذی سا ثثت هی ًوائین   تاسیخ پیگیشی تِ ًیاص غَست دس. 

 گشفتِ آصهایطی ًَع چِ ضَد ًَضتِ تَضیح دسکادس حتوا،  اقذاهات ًوَُ تشداسی ضذُ اص قسوت  هَاسد غحیح استخشاج خْت 

 .است ضذُ

 

 دس سبهبًِ سیت  (هبالسیب خَى لظ،اسویش،ًوًَِخ التَس،)  اخز ضذُ  ّبی ًوًَِ تؼذاد اص گیشی گضاسش*

 

-اقاذام  تااسیخ  ثثات  -اقذام کادس دس آصهایص ًوًَِ گشفتي گضیٌِ اًتخاب -اقذام -ضذُ اًدام ی اقذاهْا فْشست - خذهت اسائِ

 خستدَ

 



 کادس دس ایٌکِ تش طشٍطه الثتِ. کٌیذ استخشاج سا  آصهایص ًَع ّش هَاسد تؼذاد هیتَاًیذ تَضیحات هطاّذُ ٍ خضئیات تِ سفتي تا

 .است ضذُ گشفتِ آصهایص ًوًَِ چِ تاضیذ کشدُ قیذ آصهایص اًدام ٌّگام تَضیحات

 

 سبهبًِ دس  اس.آس.اٍ یب   ORS پَدس تَصیغ هَاسد ثجت ًحَُ*

 solution(powder -داسٍ  ضکل  -اس.آس.اٍ کلوِ تایپ -تْذاضتی اقالم ٍ داسٍ اسائِ -خذهت اسائِ -گیشًذُ خذهت اًتخاب

 

 تَسظ پضضک دس سبهبًِ سیت  ًحَُ ثجت ثیوبسیْبی ٍاگیش ٍ غیش ٍاگیش* 

 

 ثیوبسی ّب              اًتخبة ًَع ثیوبسی               تَضیحبت((               اًتخبة )) ثجت ثیوبسیْب                 قسوت آثی سًگ                  ثجت ٍقبیغ   -1

 رخیشُ                  

 :تَضیحات 

اًتخبة  فْشست خذهت گیشًذگبىهٌَی  ثجت ٍ سشضوبسی اص سسوت  سا دس اثتذا کذ هلی فشد هَسد ًظشهی تَاى  خْت ثجت ثیوبسیْب دس سبهبًِ سیت 

کلیهک ٍ ٍاسد سسهوت   ((   اًتخبة)) ثب ٍاسد کشدى کذ هلی فشد هَسد ًظش ، سسوت آثی سًگ  ثجت ثیوبسیْب،  ثجت ٍقبیغکشد ٍ یب ثغَس هستقین اص هٌَی 

ارشهَاسدی کهِ   تَضیحبتٌوبئین ٍدسسسوت ثًسجت ثِ ثجت ثیوبسی اسذام (( ثیوبسی)) ثطَین ٍ دس اداهِ ثب اًتخبة ثیوبسی اص هٌَی  ثیوبسی جذیذثجت 

 . تبئیذ رشدد  ((رخیشُ))سسوت است حتوب ثبیذ رکش رشدد ٍ دس پبیبى ثبیذ   ٍ دس پیگیشیْبی ثؼذی ًیبص داضت ثشداسیبدًیبص ثِ ی

 : ًکتِ هْن 

اگش تیواسی اص ًَع ّپاتیت ّای هٌتقلِ اص ساُ خَى تاضذ پضضک پس اص ثثت تیواسی ًسثت تِ تشسسی اعشافیاى ٍ ثثت ًتایح آصهایطات اقذام 

 .هی ًوایذ

 

 

 

 



 

 ًحَُ ثجت آصهبیطبت ثیوبسیْبی ٍاگیش ٍ غیش ٍاگیش دس سبهبًِ سیت * 

 

آصهبیص                اًتخبة ًَع آصهبیص            ثجدت آصهدبیص ثدِ                  ثجت آصهبیص جذیذثجت  ًتبیج آصهبیص ّب                                    آصهبیص ّب  

 تَضیحبت              رخیشُ             تکویل قسوت ّبی تبسیخ ٍ سبػت ّوشاُ  

 

 :تَضیحات 

ثجدت ًتدبیج   سسوت  هٌَی آصهبیص ّبضضک ٍ ثجت ثیوبسی دس سبهبًِ خْت ثجت آصهبیطبت هشثَط ثِ ثیوبسی ثبیستی اص ثؼذ اص ضٌبسبیی ثیوبس تَسظ پ

ٍ  تبسیخثِ ّوشاُ  ثجت آصهبیصًسجت ثِ  ًَع آصهبیصٍ اًتخبة  آصهبیص،  ثجت آصهبیص جذیذخبة رضیٌِ ّبی ٍ دس اداهِ ثب اًتاًتخبة  آصهبیص

 . اسذام هی ًوبئین رخیشًَُضتِ ٍ دس ًْبیت ًسجت ثِ تبئیذ ٍ  تَضیحبتي تَضیحبتی دس سسوت اسذام ًوَدُ ٍ دسغَست داضت سبػت

 

 : ًکتِ قاتل تَخِ 

 غیهش  دس کهشد  خَاّین هطبّذُ سسوت ایي دس سا آصهبیطبت رضاسش هب آصهبیص ایتن دس هبهب ٍ پضضک آصهبیطبت تَسظ ثجت غَست دس 

 .ضذ ًخَاّذ هطبّذُ ای دادُ ایٌػَست

 

 است هطبّذُ سبثل آصهبیطبت کلیِ ًیض آصهبیطبت رضاسش ایتن دس ٍ الکتشًٍیکی پشًٍذُ خالغِ سسوت دس. 

 

 دس سسهوت  ایهي  دس دسخَاستی آصهبیطبت رضاسش فقظ ٍ اصهبیص ًتیدِ ثجت ًِ هیطَد دسخَاست آصهایطات فقظ ٍیضیت سسوت دس 

 ثبضذ هی رضاسضگیشی لسبث خضییبتٍسُ هطب ثب ضذُ اًدبم ّبی ٍیضیت فْشست ایتن پشًٍذُ خالغِ

 

 

 

 

 

 



 

 ثیوبسی ّبی ٍاگیش دس سبهبًِ سیت اعالػبت  د  ًحَُ تکویل فشم ٍسٍ* 

 

 اعالػت ثیوبسیسٍد اسائِ خذهت              سبیش هشاقجت ّب              ثیوبسیْبی ٍاگیش            ثجت اعالػبت ثیوبسیْبی ٍاگیش              فشم ٍ

 :تَضیحات 

 ضٌبسبیی ثیوبس تَسظ پضضک ٍ ثجت ثیوبسی دس سبهبًِ خْت تکویل فشم ّبی ٍسٍد اعالػبت ثیوبسی ثبیستی هشاست یب ثَْسص ثب دس دست داضتي کذ ثؼذ اص

ثجت اعالػبت ثیوبسیْبی سا اًتخبة ٍ سسوت   ثیوبسیْبی ٍاگیشثٌذ  سبیش هشاقجت ّبضذُ ٍ دس سسوت  اسائِ خذهتهلی فشد هَسد ًظش ٍاسد سسوت 

 .ًسجت ثِ ثیوبسی اسذام ًوبیذ   فشهْبی ٍسٍد اعالػبتسا هدذدا اًتخبة ٍ ًسجت ثِ تکویل  گیشٍا

 

 

 ًحَُ ثشسسی ٍ پیگیشی اعشافیبى ثیوبس دس سبهبًِ سیت * 

اسائِ خذهت            ٍیضیت ،          ضٌبسبئی اػضبی خبًَاس      ثجت ٍ سشضوبسی              فْشست خبًَاسّب              اػضبی خبًَادُ                

 پیگیشی ،  هطبٍسُ،  دسخَاست آصهبیص یب هؼشفی ثِ ٍاکسیٌبتَس ثش حست ًیبص

 

 :تَضیحات 

ًسجت ثِ ضٌبسبئی اػضبی خهبًَاس اسهذام    فْشست خبًَاسّبٍ اًتخبة سسوت  ثجت ٍ سشضوبسیخْت ثشسسی ٍ پیگیشی اعشافیبى ثیوبساى اثتذا اص هٌَی 

،   پیگیشی،  ٍیضیتثش حست لضٍم ٍ ًسجت ثِ ثیوبسی تَسظ پضضک سسوت ّهبی   اسائِ خذهتٍ دساداهِ ثب دػَت اص اػضبی خبًَادُ اص هٌَی  هی ًوبئین

                                                                                                                                                                                                      . اسذام هیگشدد  هؼشفی ثِ ٍاکسیٌبتَسیب  دسخَاست آصهبیص،  هطبٍسُ



 

 ( تَسظ ثَْسص ٍ پضضک )  دس سبهبًِ سیت  ٍ سبیش سٌذسٍهیک ّب       ILI    ٍSARIثجت هَاسد * 

سٌذسٍم ثش حست  15ثجت             ثیوبسیْبی ٍاگیش             ًظبم سٌذسٍهیک ثیوبسیْبی ٍاگیش             اسائِ خذهت            سبیش هشاقجت ّب 

 ثیوبسی 

 :تَضیحات 

دس اثتذا ثبیستی اص      ILI    ٍSARIکبسضٌبس هشاست سالهت ٍ ثَْسص  هي خولِ ثجت هَاسد  ،  خْت ثجت سٌذسٍم ّب دس سبهبًِ سیت تَسظ پضضک

ههی   ًظبم سٌذسٍهیک ثیوبسیْبی ٍاگیدش ثِ سسوت  ثیوبسیْبی ٍاگیشثطَین ٍ ثب اًتخبة سسوت  سبیش هشاقجت ّبٍاسد سسوت  ائِ خذهتاسهٌَی 

             .  سسین کِ ثبیستی ثش حست ًَع ػالئن یکی اص سٌذسٍم ّب سا اًتخبة ٍ اعالػبت تکویل رشدد 

 

 

 (سبالًِ یکجبس   –ٍیضیت دٍسُ ای ) بًِ سیت  اسصیبثی اٍلیِ جْت ضٌبسبئی ثیوبساى  دس سبه* 

 اسائِ خذهت               فْشست هشاقجت ّب              هشاقجت ّبی اًجبم ضذُ ٍ هشاقجت ّبی اًجبم ًطذُ         

        

 :تَضیحات 

ُ  هشاقجت ّبی اًٍاسد سسوت ّهبی   اسائِ خذهتاص هٌَی سبالًِ  ثِ غَست ٍیضیت دٍسُ ایخْت اًدبم         جبم ضذُ ٍ هشاقجت ّبی اًجدبم ًطدذ

 .اسذام هی ًوبئین فْشست هشاقجت ّب دس سسوت کویل اعالػبت ت هی ضَین ٍ ًسجت ثِ

 : ًکتِ هْن 

 .اًدام هیگیشد  حذاقل سالی دٍ تاس ( هشاقثت ادٍاسی اص ًظش ّپاتیت)یت دٍسُ ای ضدس ّپاتیت ّای هٌتقلِ اص ساُ خَى ٍی

 



 

 ش ٍاگیش  دس سبهبًِ سیت  هشاقجت ثیوبساى غی* 

 اسائِ خذهت                 سبیش هشاقجت ّب               هشاقجت ّبی فشد هجتال ثِ ثیوبسیْبی غیش ٍاگیش 

 هشاقجت ثیوبسی فطبس خَى  -3 -پیگیشی فطبس خَى -2  -هشاقجت اص ثیوبس دچبس هسوَهیت ثب سشة .1

 

 :تَضیحات 

هی ضَین ٍ  سبیش هشاقجت ّبٍاسد سسوت  اسائِ خذهتاص هٌَی  هسوَهیت ثب سشةٍ  فطبس خَىضبهل  ٍاگیشهشاقجت ثیوبسیْبی غیش خْت اًدبم 

 -2  -هشاقثت اص تیواس دچاس هسوَهیت تا ساشب   -1-ثش حست لضٍم یکی اص رضیٌِ ّبی هشاقجت ّبی فشد هجتال ثِ ثیوبسیْبی غیش ٍاگیشاص سسوت 

 سایش تیواسیْاای ییاش ٍاگیاش   سا اًتخبة ٍ ًسجت ثِ تکویل اعالػبت اسذام هی ًوبئین ٍ ثشای  خَىهشاقثت تیواسی فطاس  -3 -پیگیشی فطاس خَى

ّهش  )  تَضدیحبت آهَصش ّبی الصم ٍ ثجت اسذام ًسجت ثِ اًتخبة اسائِ ثٌذ  اسائِ خذهتسسوت اص ... ضبهل دیبثت ، آسن ، ایسکویک سلجی ٍ سشعبى ٍ 

 . ًَضتِ ضَد  تبسیخ هشاجؼِ ثؼذیٍ دس پبیبى ( ًَضتِ ضَد اًدبم ضذُ است دس سسوت تَضیحبت  ِاسذاهی ک

 

 

 دس سبهبًِ سیت   ضذُ اًجبم هشاقجتْبی گضاسش دسثخص ًبقص ٍ ضذُ تکویل هشاقجت

 تِ اسخاع ًیاصهٌذ ، ساهاًِ تطخیع حسة تش ٍ ضذُ اًدام کاهل ّا گزاسی ػالهت هشتَعِ هشاقثتی فشم دس فشد هشاقثت ٍ اسصیاتی تذًثال اگش 

 اسخااع  کااس  فشایٌاذ  ضاَد  اسخااع  تایستی اگش اها ضَد هی هحسَب  ضذُ تکویل هشاقثت  دسساهاًِ ضَد  اًدام تَدُ خاظ اقذام یا  دفش

 ّوااى  دس سا ًااقع  هشاقثتای  فشهْای خضئیات تَاًیذ هی.گشدد هی هحسَب ًاقع هشاقثت دسساهاًِ ًطَد ثثت ٍ گزاسی ػالهت دسساهاًِ

 .ًواییذ هطاّذُ ٍ کشدُ تاص خاظ سٌی ٍگشٍُ ًاقع اًتخاب تا ضذُ اًدام هشاقثتْای گضاسش تخص

 

 

 

 

 

 

 



 

 دس سبهبًِ سیت  جْت تؼییي تؼذاد ثیوبس ثجت ضذُ  سبخت گضاسش* 

 

 ثجت                ثیوبسی          هذیشیت سبهبًِ                  سبخت گضاسش افشاد تحت پَضص             ػٌَاى               تکویل سبیش هطخصبت ٍ فیلذّب     

 

 :تَضیحات 

سبخت گضاسش افشاد تحت ٍاسد  سسهوت  هذیشیت سبهبًِ اص هٌَی خْت ضٌبسبئی ٍ تؼییي تؼذاد ثیوبساى ثجت ضذُ ٍ سبخت رضاسش دس سبهبًِ سیت 

ثِ سبخت رضاسش ثِ غَست خضئهی سهبیش   خْت رضاسش ریشی الضاهی است ٍ دس غَست ًیبص  ًَع ثیوبسیٍ تؼییي ػٌَاى هیطَین ٍ سسوت ّبی  پَضص

 . فیلذّب تکویل رشدد 

 

 

 ( ًحَُ ثجت ٍ کبس ثب سبهبًِ سیت )  ٍ ثیوبسیْبی آهیضضی  HIV / AIDSفشایٌذ ثیوبسیْبی *

 :تَضیحات 

ٌّگبم هشاسجت صًبى ثبسداس دس )   PMTCTثشًبهِ  -2 –( دس سبهبًِ سیت ثجت ًویگشدد فؼال )  اًجبم سپیذ تست ثشای گشٍُ ّبی ّذف -1: ثشًبهِ ّب 

 ِ است یب خیش یکی اص سئَاالت هشثَط ثِ اًدبم تست دس دٍساى ثبسداسی هی ثبضذ کِ فقظ ایي سسوت خْت ایٌکِ آیب سپیذ تست ثشای صًبى ثبسداس اًدبم رشفت

  ثیوبسیْبی آهیضضی -3. ثبیستی تکویل رشدد ٍ اص ًظش ثیوبسی ایذص آصهبیص ضذُ است یب خیش 

ًهَع ثیوهبسی ثجهت     ثجدت ثیوبسیْدب  ثٌذ   ثجت ٍقبیغتَضیح است کِ دس غَست داضتي فشدی داسای ثیوبسی ایذص یب ثیوبسی آهیضضی دس سسوت الصم ثِ 

 ( ایذص یب ثیوبسی هقبسثتی ) . هیگشدد 



 

  ِ سیتًحَُ ثجت ٍ کبس ثب سبهبً ثیوبسیْبی هٌتقلِ اص آة ٍ غزا  فشایٌذ  هبالسیب ، التَس ، پذیکلَصیس ، عغیبى *

 

 :تَضیحات 

ثجهت هیگهشدد ٍ دس    تَسظ پضضهک  ًَع ثیوبسی ثجت ثیوبسیْبثٌذ   ثجت ٍقبیغدس غَست داضتي فشدی داسای ثیوبسی هبالسیب ،  یب پذیکلَصیس دس سسوت  

اعالػهبت ههَسد ًظهش ثجهت      تَضیحبتاًتخبة ٍ دس سسوت پبییي دس هٌهَی   سبیشثٌذ  ًَع ثیوبسیدس سسوت ( التَس یب ٍثب :  هثبل ) غَست ًجَد ثیوبسی 

 . هیگشدد 

 :خْت ثثت کلیِ تیواسیْای ٍاگیش تایستی هشاحل ریل سا عی ًوائین ) 

ثجدت  سا اًتخاب هی ًوائین ٍ دس هشحلِ تؼذی ٍاسد قساوت     ثیوبسیْبی ٍاگیش،  سبیش هشاقجت ّبٍ دس اداهِ،  تٌذ  اسائِ خذهتٍاسد قسوت 

 .سا تکویل هی ًوائین  اعالػبت هشثَط ثِ ثیوبسییٌِ هیگشدین  ٍ گض  اعالػبت ثیوبسیْبی ٍاگیش

ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ ٍ ایي هَاسد سبثل پیگیشی دس س خػَظ ثیوبسی فَق سَال هیگشد توبهی سئَاالتی کِ دس سبهبًِ سیت د ( : ٍثب)ثیوبسی التَس 

 . سبهبًِ هی ثبضٌذ 

 ( ػولکشد خبًِ ثْذاضت ٍ هشکض سالهت تکویل رشدد ، هبِّ  3َست ثبیستی ثِ غ) :  هبِّ التَس 3فشم ٍسٍد اعالػبت ػولکشد  -

 (ثبیستی ثِ غَست  هبّبًِ ػولکشد خبًِ ثْذاضت ٍ هشکض سالهت تکویل رشدد ) :  فشم ٍسٍد اعالػبت هبّیبًِ ًوًَِ ثشداسی التَس -

 یگشدددس غَست داضتي هَسد ثیوبسی تکویل ه:  فشم ٍسٍد اعالػبت ٍ ثشسسی اپیذهیَلَطیک ٍثب -

 

د  ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ ٍ ایي ت دس خػَظ ثیوبسی فَق سَال هیگشدتوبهی سئَاالتی کِ دس سبهبًِ سی :عغیبى ثیوبسیْبی هٌتقلِ اص آة ٍ غزا 

 .هَاسد سبثل پیگیشی دس سبهبًِ هی ثبضٌذ 

 (ت تکویل هیگشدد دس غَست داضتي هَسدی اص عغیبى ایي سسو) ( : غیش پضضک ) هَاسد عغیبى ّب  فشم اعالػبت

 

د  ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ ٍ ایهي هَاسدسبثهل   ت دس خػَظ ثیوبسی فَق سَال هیگشدتوبهی سئَاالتی کِ دس سبهبًِ سی :گبل  –پذیکلَصیس  -ضپص

 .پیگیشی دس سبهبًِ هی ثبضٌذ 

 (هیگشدد دس ٌّگبم اسصیبثی ٍ هؼبیٌِ ٍ هطبّذُ هَاسد ثجت ) :اسصیبثی هَاسد ضکبیت آلَدگی ثِ ضپص  -



 بیٌِ ٍ هطبّذُ هَاسد ثجت هیگشدد دس ٌّگبم اسصیبثی ٍ هؼ)  ( :غیش پضضک  –سبل  11 – 5) هشاقجت پَست ٍ هَی ًَجَاًبى اص ًظش پذیکلَصیس  -

 (شدد دس ٌّگبم اسصیبثی ٍ هؼبیٌِ ٍ هطبّذُ هَاسد ثجت هیگ)  ( :غیش پضضک  –سبل  11 – 5) پَست ٍ هَی ًَجَاًبى اص ًظش  گبل هشاقجت -

 دس غَست داضتي هَسد ثیوبسی تکویل هیگشدد: فشم ٍسٍد اعالػبت هَاسد ثیوبسی پذیکلَصیس  -

 

 ساهاًِ دس پذیکلَصیس هَاسد ًکات تکویلی خْت ثثت

 

 .تیواسی ثثت- ٍقایغ ثثت-گیشًذُ خذهت اًتخاب

 پذیکلَصیس هشاقثت - ٍاگیش تیواسیْای - هشاقثتْا سایش - خذهت اسائِ

 رخیشُ - تدَیض هقذاس -پشهتشیي ضاهپَ -تْذاضتی اقالم ٍ داسٍ - خذهت اسائِ

 

د  ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ ٍ ایي هَاسد سبثهل پیگیهشی   ت دس خػَظ ثیوبسی فَق سَال هیگشدتوبهی سئَاالتی کِ دس سبهبًِ سی ( :هبالسیب ) ثیوبسی 

 . دس سبهبًِ هی ثبضٌذ 

 ثیوبسی تکویل هیگشدد دس غَست داضتي هَسد: اعالػبت هَاسد هبالسیب  -

 دس غَست داضتي هَسد ثیوبسی تکویل هیگشدد:  (هشاقت سالهت ٍ کبسداى ثیوبسی ّب ) اداهِ سًٍذ دسهبى ثیوبساى هبالسیب  -

 دس غَست داضتي هَسد ثیوبسی تکویل هیگشدد ( :پضضک ) دسهبى هَاسد اسجبع ثیوبساى هبالسیبی ضذیذ  -

 دس غَست داضتي هَسد ثیوبسی تکویل هیگشدد ( :غیش پضضک ) سیب پیگیشی سًٍذ دسهبًی ثیوبساى هبال -

 خْت اسصیبثی ٍ ثیوبسیبثی اص هَاسد هطکَک تکویل هیگشدد :اسصیبثی اٍلیِ هَاسد هطکَک ثِ هبالسیب  -

 ( : غیش پضضک ) ثشسسی ًتبیج الم خًَی هحیغی ثیوبساى هطکَک ثِ هبالسیب  -

 

 

 

 



 

 :دس سبهبًِ سیت  SHEPاًسبى ٍ حیَاى ٍ ثشًبهِ آهَصضی فشایٌذ ثجت ثیوبسیْبی هطتشک *

 

 :تَضیحات 

سا اًتخاب ٍ ًسثت تِ  ثجت ثیوبسیْب،   ثجت ٍقبیغاص قسوت ..... ( تة هالت ، سیاُ صخن ، کاالآصاس ٍ ) دس غَست داضتي هَسد هثثت تیواسی

 .گشدداقذام هیتَسظ پضضک  ثثت آى دس ساهاًِ 

اص  ثیوبسیْبی ٍاگیشتٌذ  سبیش هشاقجت ّب،  اسائِ خذهتسیة اص قسوت  ساهاًِدس   SHEPدس خػَظ تشًاهِ  کلیِ اقذاهات ٍ آهَصش ّا سا

 . اًتخاب ٍ ًسثت تِ تکویل آى اقذام هی ًوائین    shepفشم ٍسد اعالػبت آهَصضی  ثشًبهِ  گضیٌِ   ثجت اعالػبت ثیوبسیْبی ٍاگیشقسوت 

 

 .تَسظ هشاقة یا تَْسص تکویل هیگشدد  بى ٍ حیَاىثیوبسیْبی هطتشک اًسفشم ٍسٍد اعالػات 

 (  .....تیواسیاسایِ خذهت ، سایش هشقثت ّا ، تیواسی ّای ٍاگیش ، ثثت اعالػات تیواسیْای ٍاگیش ، فشم ٍسٍد اعالػات ) 

 

 سبهبًِ دس گضیذگی حیَاى هَاسد ثجت*

 پیگیشی ًیاص غَست دس، ّاسی هَاسد اعالػات، ٍاگیش تیواسیْای تاعالػا ثثت، ٍاگیش تیواسیْای، هشاقثتْا سایش،  گیشًذُ خذهت اًتخاب

 ّاسی هَاسد گضاسش فشم ،ّاسی هَاسد ٍاکسیٌاسیَى

 

 

 

 

 



 :دس سبهبًِ سیت ( اسصیبثی ضٌَائی کَدک ) فشایٌذ ثجت  ثشًبهِ کن ضٌَائی  *

 :تَضیحات 

  کَدکبى پبیلَت سبلنگضیٌِ  سبیش هشاقجت ّبتٌذ  اسائِ خذهتدس ساهاًِ سیة دساتتذا اص قسوت  اسصیبثی ضٌَائی کَدکخْت ثثت تشًاهِ 

 . اقذام هی ًوائین  اسصیبثی کَدک اص ًظش ٍضؼیت ضٌَائیسا اًتخاب هیکٌین  ٍ ًسثت تِ تکویل تٌذ 

 

 . الصم تِ تَضیح است کِ تواهی ًَصاداى ّواًٌذ کن کاسی هادسصادی تیشٍئیذ دس ساهاًِ سیة ثثت گشدًذ 

 تَسظ پضضکبى یب هشاقجیٌی کِ قغغ ّوکبسی ًوَدًذ دس سبهبًِ سیت( فطبسخَى ، دیبثت ) هطبّذُ تؼذاد هشاقجت ثیوبسیْبی *

 :تَضیحات 

یک تیک هیگزاسین ٍ  ًقص ّبی حزف ضذُسا اًتخاب هیکٌین ٍ دس قسوت  فؼبلیت کبسثشاى سبهبًِ، گضیٌِ ضجکِ خذهت دس اتتذا اص قسوت 

 .م پضضک ٍ ًام هشکض تؼذاد هشاقثت ّای اًدام یافتِ تَسظ آى ضخع هطاّذُ هیگشدد دساداهِ تِ تفکیک ًا

 . خْت هحاسثِ ٍ استخشاج تاس هشاقثت کلی هشکض تا تؼذاد هشاقثت ّای اًدام یافتِ خوغ هیگشدد 

 

 

 

 

 



 

 :فشایٌذ ثجت  ثشًبهِ  سل  دس سبهبًِ سیت 

 . دادُ ضذُ است ًوًَِ تشداسی ّا  ٍ ًحَُ ثثت تیواسی  قثال تَضیح 

 توبهی سئَاالتی کِ دس سبهبًِ سیت دس خػَظ ثیوبسی فَق سَال هیگشدد  ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ ٍ ایي هَاسد سبثل پیگیشی دس سبهبًِ : ثشًبهِ سل

 . هی ثبضٌذ  سیت

  .شدد دساسصیبثی ّبی اٍلیِ ٍ ٍیضیت پبیِ ٍ ٍیضیت دٍسُ ای تکویل هیگ :ییش پضضک  –اسصیاتی تیواسی سل  -

 .دساسصیبثی ّبی اٍلیِ ٍ ٍیضیت پبیِ ٍ ٍیضیت دٍسُ ای تکویل هیگشدد  (:پضضک  –سال  39تا8) هشاقثت اص ًظش ضک تِ سل  -

 .دساسصیبثی ّبی اٍلیِ ٍ ٍیضیت پبیِ ٍ ٍیضیت دٍسُ ای تکویل هیگشدد  (:پضضک  –سال  18تا  5)هشاقثت اص ًظش اتتال تِ سل  -

 .دساسصیبثی ّبی اٍلیِ ٍ ٍیضیت پبیِ ٍ ٍیضیت دٍسُ ای تکویل هیگشدد  (:ییش پضضک  –ضک تِ سل هشاقثت خَاًاى اص ًظش  -

 .دساسصیبثی ّبی اٍلیِ ٍ ٍیضیت پبیِ ٍ ٍیضیت دٍسُ ای تکویل هیگشدد  ( :پضضک  –سال  29-18)هشاقثت اص ًظش ضک تِ سل  -

  قاتل تَخِ هذیشاى ، هشتیاى ، پضضکاى ٍ کاسضٌاساى فٌی ٍ سالهت

 

گضاسش اًتخبة ٍ رضیٌهِ   گضاسش هشاقثت ّا، ثٌذ  گضاسش ّاخْت رضاسش ریشی دس سبهبًِ سیت دس خػَظ هَاسد فَق ثبیستی اص سسوت 

 .ٌوبئین ثًسجت ثِ خستدَی هَاسد فَق اسذام   هشاقثت ّاسا اًتخبة ٍ دس سسوت  گضاسش تطخیع ّاٍ یب رضیٌِ ػالین ٍ ًطاًِ ّا 

 

 :دس سبهبًِ سیت  (ثشسسی ثیوبس ٍ اعشافیبى هجتال ثِ ّپبتیت ،ثجت)  بتیتّپ فشایٌذ ثجت  ثشًبهِ 

 . ًحَُ ثثت تیواسی  قثال تَضیح دادُ ضذُ است 

توبهی سئَاالتی کِ دس سبهبًِ سیت دس خػَظ ثیوبسی فَق سَال هیگشدد  ضبهل هَاسد ریل هی ثبضذ ٍ ایي ههَاسد سبثهل پیگیهشی دس     : ثشًبهِ ّپبتیت

 . ثبضٌذ سبهبًِ سیت هی 

             .دساسصیبثی ّبی اٍلیِ ٍ ٍیضیت پبیِ ٍ ٍیضیت دٍسُ ای تکویل هیگشدد  :پضضک  –سال  29-18اسصیاتی اص لحاػ ّپاتیت   -



 ددثؼذ اص تطخیع ثیوبسی اص سسوت سبیش هشاسجت ّب ، ثیوبسیْبی ٍاریش ، ثجت اعالػبت ثیوبسیْبی ٍاریش ثجت هیگش :فشم ٍسٍد اعالػات ّپاتیت -

 .دساسصیبثی ّبی اٍلیِ ٍ ٍیضیت پبیِ ٍ ٍیضیت دٍسُ ای تکویل هیگشدد  :ییش پضضک –صًظش اتتال تِ ّپاتیت خَاًاى اهشاقثت  -

   .دساسصیبثی ّبی اٍلیِ ٍ ٍیضیت پبیِ ٍ ٍیضیت دٍسُ ای تکویل هیگشدد :  پضضک  –سال  19-5خًَی ٍ ّپاتیت  لتشسسی اص ًظش اختال -

 

 ثیطتش ٍ-%30 ػشٍقی قلجی سبلِ دُ خغش ثب افشاد تؼذاد اص گیشی گضاسش ًحَُ*

 

 خستدَ -هیکٌین تایپ سا هغضی قلثی ّای سکتِ اص پیطگیشی ، هشاقثت کادس دس  -ّا تطخیع گضاسش -ّا گضاسش

 ضَد هی دادُ ًوایص% 30 تاالی سٌدی خغش تِ هشتَط ًتایح

 

 :است ضذُ هحبسجِ آًْب ػشٍقی قلجی سبلِ 10 خغش کِ افشادی اصتؼذاد گیشی گضاسش ًحَُ*

 

 اص پیطگیشی  تایپ - ضذُ اًدام ّای هشاقثت گضاسش -ّا هشاقثت گضاسش - ّا گضاسش هسیش اص ٍ پضضک سالهت، هشاقة تَْسص، کاس هیض دس

 خستدَ  - هشاقثت کادس دس... هغضی قلثی ّای سکتِ

 

 

 :دس سبهبًِ سیت فشایٌذ ثجت ٍسٍد اعالػبت هشاقجت طًتیک *

 :پضضک ساٌّوای -الف

 .رشدد هی اػالم ضذُ اًتخبة فشد ثشای صیش تشتیت ثِ طًتیک هشاسجت -2رشدد هی اًتخبة پضضک تَسظ ریشًذُ خذهت فشد اثتذا  -1

 ( پضضک –اسائِ خذهت ، سبیش هشاسجت ّب ، طًتیک ، فْشست هشاسجت ّب ، ضشٍع هشاسجت طًتیک ) 

 دس سسوت خالغِ پشًٍذُ پضضکی ثٌذّبی



 (سا اًتخبة هیکٌین  سایش ٍ تٌذ آصادسسوت ) اغلی ثیوبس ضکبیت   -

سا اًتخبة (  هطکَک پشخغش تاالسوی تَدُ ٍ هی تایست تحت هشاقثت طًتیک قشاس گیشًذ/  PKUًاقل / ًاقل تاالسوی ... صٍج ) ضشح هطکل  -

 ضکایت اغالی ٍ  ضشح هطکلشحلِ ثؼذی سسوت ّبی ٍ دس هرخیشُ اعالػات ٍ  پیص ًوایصٍ دس هشحلِ ثؼذی ٍ ًسجت ثِ رخیشُ آى اسذام هیکٌین 

ثثت ًْاائی ٍ پایااى   سا هی صًین ٍ دسپبیهبى   ثثت اسخاعسا اًتخبة ٍ ثؼذ  ًقص ٍ هکاىسا   اًتخبة ٍ دس هشاحل ثؼذی  اسخاع تیواسسا تکویل ٍ سسوت 

 . سا اًتخبة هیکٌین  ٍیضیت 

 :تَْسص ساٌّوای -ب

 دسیاافتی  اسخاػاات   / ّا پیام سسوت دس هشاست یب ثَْسص کبس هیض دس ضًَذ هی دادُ اسخبع طًتیک جتهشاس اًدبم ثشای پضضک تَسظ کِ هَاسدی -1

 . ضًَذ هی دادُ ًوبیص

سبیش  –اسائِ خذهت  –فْشست خذهت ریشًذربى  –خضئیبت اسخبػبت  –اًتخبة فشد هَسد ًظش  –فْشست اسخبػبت دسیبفتی  –اسخبػبت دسیبفتی  –پیبهْب ) 

 (ثجت سقظ  -2ثجت صایوبى  -1 غثجت ٍسبی –هشاسجت طًتیک دس عَل ثبسداسی  -2 –هشاسجت طًتیک هبّیبًِ  -1 –تیک طً –هشاسجت ّب 

 

 :تَخِ قاتل ًکات

ِ  یک فقظ فهشد  ّش ثشای هبُ ّش دس است ضشٍسی ثبسداسی، صهبى غیش دس طًتیک هشاسجت  )هبّیبًِ( ای دٍسُ هبّیت ثِ تَخِ ثب -1  هشتجه

 .شدپزی اًدبم طًتیک هشاسجت

 هبّیبًِ هشاسجت فشد یک ثشای چٌبًچِ سبهبًِ، دس ضذُ اًدبم سیضی ثشًبهِ عجق رضاسضبت ٍ آهبس هستٌذات، تذاخل اص خلَریشی خْت -2

 سهشاس  اسهتابدُ  ههَسد  رهضاسش  ٍ آههبس  تْیِ ثشای هبُ آى دس ثجت هشتجِ اٍلیي تٌْب تکویل رشدد، هبُ یک عَل دس هشتجِ یک اص ثیص

 .رشفت خَاّذ

 3- ِّن هَاسد ایي دس .پزیشد غَست هشتجِ یک فقظ  )ثبسداسی اًتخبثی ختن یب صایوبى ضبهل( ثبسداسی ًتیدِ ثجت ٍ ٍمد هشحل PND - دس 

 ههَاسد،  ایهي  دس آى اص ثؼذ ّبی ثجت ٍ ثَد خَاّذ هستٌذات ٍ رضاسش ٍ آهبس تْیِ هالک ثجت، ًتیدِ اٍلیي ثبیست هی ًیض ثبسداسی هشاسجت

 .ریشد ًوی شاسس استٌبد ٍ استابدُ هَسد

 

 سبهبًِ دس تبالسوی ًبقل صٍج ثجت ًحَُ*

 

 هیٌَس صٍج :   تَضیحبت دس         تبالسوی ،   ثیوبسیْب ثجت ،   ٍسبیغ ثجت،   ریشًذُ خذهت اًتخبة:  اٍل صٍج خْت

 

  ضًَذ هی ثجت ّب،طًتیک هشاسجت سبیش ، خذهت اسائِ دسسسوت هطکَک ٍصٍخیي تبالسوی ًبسل صٍخیي

 

  ضًَذ هی ثجت ثیوبسی ،ثجت ٍسبیغ ثجت دسسسوت هبطٍس ثتبتبالسوی ثِ هجتال ثیوبس کِ ییذًوب دست

 

 ضَد ًوی هحسَة ثیوبسی ٍ است غات یک هیٌَس تبالسوی

 

 تاالسوی ًاقل صٍخیي طًتیک هشاقثتْای هَسد دس هْن تسیاس ًکتِ

 تیواسی  تاییذ دسغَست صیشا دّیذ اسخاع پضضک تِ تیواسی ًْایی تاییذ خْت سا فشد تایذ اتتذا دس ًاقل صٍخیي طًتیک هشاقثتْای خْت

 آیذ هی پیام ایي ایٌػَست ییش دس ضَد تاص  تَْسص ٍ  هشاقة کاس هیض دس  طًتیک الصم ّای هشاقثت پضضک تَسظ

 .(ضَد اًدام هشاقثت پضضک اػالم  اص پس است ًطذُ اًدام گیشًذُ خذهت تشای پضضک تَسظ طًتیک هشاقثت اػالم)



     

 گضاسش گیشی اص جوؼیت تحت پَضص دس سبهبًِ سیت 

 

 خوؼیت کل خوغ تَاى هی سي تفکیک تِ  خوؼیت رضاسش-ضذُ ًام ثثت خوؼیت رضاسش-ّا گضاسش دسهٌَی  ُ  ّاای  گاشٍ

ِ  ًیهبص  ٍ ضهَد  ههی  هطهبّذُ  ًیض خوؼیت ًَع ٍ هلیت کشد،ثشحست هالحظِ آًالیي ثػَست سا حیبتی حدسصی هٌذسج سٌی  سهبخت  ثه

 . ثبضذ ًوی سٌی ّبی رشٍُ دس تخوؼی رضاسش

 خوؼیت گضاسشکٌیذ  کلیک ، غاحِ ساست سوت ثبال سًگ آثی سٍی رضیٌِ  ثش ارش خوؼیت سٌی ّشم سشضواسی ٍ ًام ثثت هٌَی دس  ِ  ثه

 .رشفت رضاسش هیتَاى سال 5 سٌی تاصُ دس سا هشد ٍ صى تاکیک

 

 :   سالهت هشاقجیي ٍ ثَْسصاى ثشای  هْن ًکتِ

 هغاتقت تایذ «خاًَاس فْشست» قسوت ٍ «گیشًذگاى خذهت فْشست» قسوت دس خوؼیت تِ هشتَط ػذد سالهت هشاقة ٍ تَْسص کاس هیض دس

 .  تاضذ داضتِ

ِ  داسًذ ٍخَد خوؼیتتاى دس افشادی احتواال ، است تیطتش «گیشًذگاى خذهت فْشست» قسوت دس خوؼیت اگش ِ  کاذخاًَاس  کا ِ  ٍ ًذاضات  تا

 :  داسًذ ٍخَد گیشًذگاى خذهت فْشست دس فقظ خاًَاس دس ًسثت تذٍى ٍ تکی غَست

 ٍ اًتخاب سا «خاًَاس کذ تذٍى» گضیٌِ ٍ ًوَدُ تاص سا  � خاًَاس اػضای قسوت� گیشًذگاى خذهت فْشست گضیٌِ�سشضواسی ٍ ًام ثثت هٌَی

 .  صًین هی سا "خستدَ"

 دس آًْاا  ًساثت  ٍتایاذ  ّستٌذ خوؼیت التالی هؼلق ٍ ٌفشده تػَست ٍ ًذاضتِ خاًَاس کذ کِ دّذ هی ًطاى سا افشادی لیست حالت ایي دس

 . گشدد اغالح حالت ایي ٍ ضذُ هطخع هشتَعِ خاًَاس

 قسوت اص آًْا ها ٍ اًذ کشدُ فَت ٍ تَدُ خاًَاس سشپشست کِ تاضین افشادی دًثال تِ تایذ ، است تیطتش« خاًَاس فْشست» تِ هشتَط ػذد اگش

 فْشسات  قساوت  اص تایذ ًتیدِ دس.  داسًذ ًقص ایفای خاًَاس ایي دس سشپشست تؼٌَاى ٌَّص ٍلی این کشدُ حزف گیشًذگاى خذهت فْشست

 . ًوایین تؼشیف خاًَاس ایي تشای خذیذ «سشپشست» ٍ حزف سا افشاد ایي ّن خاًَاس

 

 : ًکتِ قبثل تَجِ 

ِ . هیطاَد  تااسگضاسی  سالهت اُپایگ ٍ تْذاضت خاًِ دس فقظ ٍخوؼیت تاضذ خوؼیت ضاهل ًویتَاًذ دسهاًی ٍ تْذاضتی هشکض  ُ  گاّاتا  اضاتثا

 افشاد ایي غَست ایي دس صیشا ضَد اغالح تایذ اًذکِ ضذُ ٍاسد دسهاًی تْذاضتی هشکض دس افشاد ایي ٍ اًذ کشدُ ًام ثثت سا افشادی هاها ٍ پضضک

 هَاسدی چٌیي ّوکاساى اص تؼذادی حتوا.  ًذاسد ٍخَد آًْا تِ سساًی خذهت اهکاى ٍ ًیست سٍیت قاتل هشاقة ٍ تَْسص یؼٌی اٍل سغَح تشای

 گشفتِ خذهت هْواى ػٌَاى تِ ضایذ ٍ ًویطَد پیذا فشد هلی کذ خستدَ ٌّگام ٍلی است آًْا پَضص تحت هٌغقِ فشد اًذ، کشدُ تدشتِ سا



 قشاس  دسهاًی تْذاضتی شکضه دس ضَد ًام ثثت فشدی اًذ ضذُ تؼشیف هشکض آًْادس ًقص کِ تغزیِ ٍ سٍاى ٍ پضضک ، هاها ًقص تا ٍقتی. تاضٌذ

 تاا  ضَد سالهت پایگاُ ٍ خاًِ ٍاسد ٍ خاسج هشکض اص تایذ خوؼیت ایي. تذٌّذ اسائِ خذهت آًْا تِ ًویتَاًٌذ  سالهت هشاقة ٍ تَْسص ٍ هیگیشد

 .تاضٌذ داضتِ دستشسی آًْا تِ ضذُ تؼشیف ّای ًقص ّوِ

 

 تٌذی تلَک  اتوام اص پس ساهاًِ دس هشاقة ّش پَضص تحت خوؼیت استخشاج چگًَگی 

 

  خذهت رشٍُ کبدس دس ثلَک اًتخبة ، پیطشفتِ خستدَی،  ریشًذربى خذهت فْشست

 

 هشاقة  ّش پَضص تحت ّذف سٌی ّای گشٍُ خوؼیت تؼییي خستدَ تشای 

 

 خستدَ ثذیي،ًظش هَسد ّذف رشٍُ سي اًتخبة،خذهت رشٍُ کبدس دس ثلَک اًتخبة،پیطشفتِ خستدَی،ریشًذربى خذهت فْشست

 .داسد پَضص تحت سا سبلوٌذ ٍ هیبًسبل ، خَاى ًَخَاى، کَدک، تؼذاد چِ ّشهشاست کِ هیطَد هطخع غَست

 : ًکتِ هْن 

 دس دیگاش  هاَاسد  عثق پیگیشی ٍ هیطَد اًدام ٍیضیت اص هشاقثت تیواساى آسوی تشای تٌاتشایي ًیست تَکلت خضٍ  آسن

 هیطَد ثثت تواس فْشست ٍ پیگیشیْا فْشست

 

 

 

 دس سبهبًِ سیت  MS بسیثیو ثجت

 (MS)اسکلشٍصیس هالتیپل -  تیواسیْا ثثت - ٍقایغ ثثت

 

 



 

 

 سیت  سبهبًِ دسّب   آهَصش ثجت ًحَُ

 ًظش هَسد آهَصش تَضیحات -الصم  ّای آهَصش اسائِ  -اقذام -خذهت اسائِ -گیشًذُ خذهت اًتخاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِ  ضاذى  هطاخع  تاشای  .فشهاییذ هطاّذُ سا هغالة ریل  داسد ٍاکسٌی چِ تِ ٍاکسي تِ ًیاص کَدک کذام ّشسٍص دس ایٌکا

 

 .ثَْسص ثِ تشتیت صیش ػول ًوبیٌذ ، هشاسجت سالهت ٍ ٍاکسیٌبتَس هحتشم ّوکبساى

 ثجت ٍاکسي تلقیح ضذُ  - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 

 تؼییي تبسیخ هشاخؼِ ثؼذی ٍ ثجت آى ثِ سٍش صیش 

ًَثت ٍاکسي :  دس سسوت تَضیحبت  ----------تبسیخ هشاخؼِ ثؼذی  -----------اسائِ آهَصش   --------اسذام  ---------اسائِ خذهت 

 2پٌتا هثال هی ًَیسین    . ثؼذی ثجت ضَد

 

 



 . پیگیشی ّب هطبّذُ ٍ ٍاکسي هَسد ًیبص ّش فشد سا هطخع هی ضَد حبل ّش سٍص لیست – 3

 ...........تب هَسخِ ...... تؼییي سٍص پیگیشی یب تبسیخ پیگیشی اص هَسخِ  ----------فْشست پیگیشی ّب  ----------اسائِ خذهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبهبًِ دس AEFIٍاکسي اص ًبضی ػَاسض اعالػبت ٍسٍد ًحَُ

 ٍاریش ّبی ثیوبسی اعالػبت ثجت -ٍاریش ّبی ثیوبسی - هشاسجتْب سبیش -خذهت سائِا

 

 

 

 

 دس سبهبًِ سیت   دیبثت ٍ خَى فطبس ثیوبساى آهبس ًحَُ استخشاج

 

 هیکٌین اًتخاب سا ًظش هَسد ّای اص،تیواسی یکی تیواسی کادس دس -پَضص تحت افشاد گضاسش ساخت - ساهاًِ هذیشیت قسوت اص -1

ِ  ٍ ضاَد  هی ساختِ گضاسش هیضًین سا ثثت دکوِ  سال 70 تا 30هثال هیٌَیسین سا سٌی تاصُ یک ًیض سي کادس دس ٍ اتتدی هثال  تا

 کشد هطاّذُ سا دیاتتی تیواساى   هطاّذُ دکوِ سٍی کلیک تا تَاى هی کِ گشدد هی اضافِ ّا گضاسش لیست آخش

 

 .آًْاست تشای هغضی ، قلثی سکتِ اص پیطگیشی هشاقثت اسائِ تِ هٌَط دیاتتی تیواساى هطاّذُ  -2

َ   -هغاضی  ، قلثی سکتِ اص پیطگیشی هشاقثت تایپ -ّا تطخیع گضاسش -هشاقثتْا گضاسش-گضاسضْا تِ هشاخؼِ تا                ساپس  خساتد

 تثیٌین سا ضذُ ضٌاختِ ّای دیاتت هیتَاًین آخش سدیف دس هیکٌین آخشتاص تا سا غفحِ

 



 اى ، هشتیاى ، پضضکاى ٍ کاسضٌاساى فٌی ٍ سالهت قاتل تَخِ هذیش: ًکات هْن 

 

 گشفتِ( ّا اقذام ٍ ّا ًطاًِ ٍ ػالئن ّا، تطخیع) هشاقثتْا، گضاسش ، گضاسش ّٰا گضاسش قسوت اص کِ ّای گضاسش هحتشم ّوکاساى -1

 کاستش کذهلی تایذ تخَاّیذ استشاىک تفکیک اگشتِ. ًیست کاستش آى کاس هیض تِ هشتَط فقظ ٍهیذّذ ًطاى سا خاًِ یا پایگاُ کل گضاسش هیطَد

 . سا تضًیذ  خستدَ ٍ کٌیذ ٍاسد دٌّذُ خذهت کادس دس سا

 

 هشاقثتْاای  ّا، گاضاسش  گضاسش قسوت اص تیاٍسیذ تذست سا گشفتِ اًدام آًْا تشای هشاقثت ایي کِ سا افشادی اساهی تخَاّیذ اگش -2

 اًتخااب  هشاقثات،   کاادس  دس( سالوٌذاى دس تغزیِ یشتالگشی هثال ًظش هَسد تهشاقث ، اًتخاب تاال تِ 60 هثال تغَس سي تؼییي  ضذُ،  اًدام

 تاسیخ، خستدَ

 

 .هیثاضذ کاستش ّواى هختع فقظ ضذُ اًدام هشاقثتْای گضاسش قسوت اص گیشی گضاسش -3

 

 

 ٍ تیواسیْاا  ساایش  تنای خذهت اسایِ قسوت دس افشاد تواهی ای تش پایِ ٍیضیت ػٌَاى تِ اٍلیِ اسصیاتی اص تؼذ لغفا هحتشم ّوکاساى -4

ُ  تْاَسصاى  ٍ سالهت هشاقة کاستشاى ای تش کِ ٍاگیش تیواسیْای کلیذی ػالین اٍلیِ اسصیاتی قسوت ٍاگیش تیواسیْای سپس  هیطاَد  هطااّذ

 ِتا  ًیااص  غَست دس ٍ تکویل سالهت هشاقثت یا تَْسص سا  هشتَط ایتن  ّای دادُ اسصیاتی ایي دس هطکل ضٌاسایی غَست ٍدس. گشدد تکویل

 دّذ اسخاع پضضک

 

  تشای تیواساًی کِ قثال ضٌاسائی ضذُ اًذ -1

 .فشم ٍسٍد اعالػات ّپاتیت تَسظ هشاقة یا تَْسص تکویل هیگشدد 

 ( اسایِ خذهت ، سایش هشقثت ّا ، تیواسی ّای ٍاگیش ، ثثت اعالػات تیواسیْای ٍاگیش ، فشم ٍسٍد اعالػات ّپاتیت ) 

 ذیذا ضٌاسائی گشدیذُ است تشای تیواساًی کِ تَسظ پضضک خ-2

 ( ثثت ٍقایغ ، ثثت تیواسی ، اًتخاب ًام تیواسی ، ثثت تاسیخ ضشٍع تیواسی ،  ثثت تَضیحات الصم  )

 ثثت آصهایطات تشای تیواساًی کِ تَسظ پضضک خذیذا ضٌاسائی گشدیذُ است-3

 خْت تکویل فشم تشسسی ّپاتیت هٌَی آصهایص ، ثثت ًتایح اصهایص ، هؼشفی تیواس تِ هشاقة یا تَْسص هشتَعِ ) 

 تیواساًی کِ تَسظ پضضک خذیذا ضٌاسائی گشدیذُ است پیگیشی اعشافیاى -4

 

ا هشاخؼِ اعشافیاى تِ پضضک ، اًتخاب ًام تیواس ، تاص کشدى فْشست خاًَاس ، اًتخاب اػضای خاًَادُ ، هٌَ اسائِ خذهت ، ٍیضیت ، پیگیشی یا )

 ( هایص ، ثثت ًتیدِ آصهایص  ، ثثت تَضیحات الصم ، دس غَست ًیاص هؼشفی خْت ٍاکسیٌاسیَى هطاٍسُ ، دسخَاست آصهایص ، هٌَی آص

 

 

 

 



 سین دا ٍیضیت ًَع چْاس ها  

 ًطذُ اًدام هشاقثتْای خذهت اسایِ قسوت دس ضًَذ پایِ ٍیضیت هشاخؼِ ٍلیي ا دس افشاد تواهی لغفا( 1

 ٍیضیت ایتن خذهت اسایِ:  خاسی ٍیضیت(2

 اسخااع  ای تش ٍیضیت قسوت ایي اص اگش ٍیضیت_هطاّذُ-دسیافتی اسخاػات_ پیاهْا:  اسخاع تاصخَسد اص ًاضی ٍیضیت(3

 ًویطَد ُ داد ًوایص دٌّذُ اسخاع فشد تشای اًالیي غَست تِ اسخاع تاصخَسد ًطَد اًدام

 ٍ هشاقثتْاا  ساایش  ایاتن  خاذهت  اسایِ قسوت اص ضَد کٌتشل هاّاًِ تایذ فطاسخَى هثال ػٌَاى تِ:  ای دٍسُ ٍیضیت(4

 تیواس هشاقثت ٍ ٍاگیش ییش تیواسیْای قسوت سپس

 

 

 

 (غیشفؼبل ٍ فؼبل) فؼبلیت جْت اص سبهبًِ کبسیشاى ٍضؼیت اص ستبدی کبسضٌبس ٍ سیستن هذیش گیشی گضاسش ًحَُ*

 

 سیستن کاستشاى فؼالیت ٍضؼیت -فؼالیت ٍضؼیت -خذهت ضثکِ

 

 ّاش  سٍی اگاش (  فؼاال  ییش تؼذاد قشهض ٍ تؼذادفؼال آتی)هیذّذ ًطاى سا پَضص تحت هشاکض کل فؼالیت گضاسش هیطَد تاص کِ ای غفحِ-1

ِ  هیطَیذ هتَخِ ٍ هیذّذ ًطاى سا هشکض آى پَضص تحت ّای خاًِ ٍ  ّا پایگاُ فؼال ٍییش کٌیذتؼذادفؼال کلیک ًوَداسّا اص کذام  ایاي  کا

 . هیثاضذ خاًِ ٍ پایگاُ کذام تِ هشتَط ییشفؼال کاستش تؼذاد

 پایگاُ کل دس هیطَد تاص آى گشٍُ صیش ٍقتی ٍلی هیذّذ ًطاى سا فؼال ییش کاستش 10  هشکضی تغَسهثال کِ ایٌست کٌیذ تَخِ تایذ کِ ای ًکتِ

 هاهاا،  پضضاک، ) هثال  است ضذُ تؼشیف هشکض دس کِ است ّایی ًقص تِ هشتَط دیگش فؼال ًفشییش 5 یؼٌی هیذّذ ًطاى فؼال ییش 5 خاًِ ٍ

 ًذاسد فؼال ٍییش آتی ّوِ پایگاُ ٍ خاًِ ضذیذ گشٍّص صیش ٍاسد ٍقتی ٍلی هیذّذ ًطاى  فؼال ییش هشکض ایٌکِ یا ٍ( تفزیِ ٍ ىسٍا کاسضتاس

 فؼالیات  خذهت اصضثکِ کافیست است فؼال ییش ّا ًقص کذام تذاًیذ تخَاّیذ اگش.ّستٌذ فؼال ییش هشکض دس ضذُ تؼشیف ّای ًقص تؼٌی

 .تگیشیذ سا اخیش ٍصس سِ گضاسش ساهاًِ کاستشاى

 

ِ  ًیاص یا ٍ ًثَدُ هشتَعِ ّای ػول دستَس هغاتق ساهاًِ دس ضذُ اػالم پیگیشی تاسیخ کِ  سا هَاسدی هحتشم ّوکاساى -2  فاشد  پیگیاشی  تا

 .ًوائیذ اقذام پیگیشی حزف تِ ًذاسد،ًسثت

 

 

 



  هحتشم پضضکاى

 اص پاس  تایذ حتوا  ٍ کٌٌذ هطاّذُ دسیافتی اسخاػات ّا پیام قسوت دس اس هیذٌّذ اسخاع  آًْا تِ هحیغی ّوکاساى کِ سا هَاسدی هیتَاًٌذ

ِ  تاا  تضًٌاذ  سا تاصخَسد ٍ ًْایی تاییذ دکوِ  دادُ اًدام اقذاهات گضاسش هطاّذُ اص پس ٍ کشدُ تاص سا ًوایص پیص دکوِ  ٍیضیت اتوام  ًتیدا

 تؼاذاص .. ًویاشٍد   ّوکااساى  تشای اسحاع پسخَساًذ ٍ هیواًذ ًاقع اسخاع کاس  ایٌػَست ییش دس تشٍد است دادُ اسخاع کِ فشدی تشای اسخاع

 .ضَد اًدام ًیض فشد سٍتیي هشاقثتْای ٍ ضذُ خذهت اسائِ قسوت ٍاسد اسخاع اتوام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


