
 16042573100كد :  توافقنامه غربالگري گروههاي سني

 مقدمه :

غربالگري به طور كلي راهبردي است كه در يك جمعيت به كار مي رود تا يك بيماري يا ناهنجاري را در افرادي كهفاقد نشانه و  

مير و ابتال ء بهبيماري كاهش يابد . عالمتند شناسايي كند و با فراهم شدن امكان مداخله و مديريت پيش هنگام ، ميزان مرگ و 

ساله همسردار،مادران 54تا   10گروههاي سني مشمول دريافت خدمت گروههاي آسيب پذير جامعه از جمله زوجين جوان،زنان 

 سال(مي باشند. 60سال(و سالمندان )باالي  59تا   30سال ، ميانساالن ) 5باردار و شيرده ، كودكان زير 

 : هدف

توافقنامه اين است كه به منظور ارائه با كيفيت خدمات ارائه شده توسط معاونت بهداشتي ، كيفيت نحويغربالگري براي هدف از اين  

گروههاي هدف مورد توافق قرار گيرد و هدف اصلي اين خدمت تأمين حفظ و ارتقاء سالمت مردم و كاهشمرگ و مير مي باشد . اين 

اين خدمات ، روش هاي نظارت و مسئوليت هاي سازمانيرا در صورت لزوم مشخص مي بيانيه ، سطح توافق دو جانبه در خصوص 

 كند . 

 :  مسئوليت 

 دانشگاه علوم پزشكي موافقت مي كند كه خدمت و يا پشتيباني محصول به ترتيب زير ارائه شود :  

 دولت است .  معاونت بهداشتي داراي مجوز ايجاد و اجراي سياست هاي واحد بهداشت خانواده براي بخش -

مدير گروه واحد بهداشت خانواده  الف( برنامه ريزي و مديريت   ب( نظارت  و پايش   ج( هماهنگي     د( اقدامات اجراييو(  -

 پشتيباني      ز( ارزشيابي

كميته مرگمادري ، كارشناس برنامه مادران :  جراي برنامه مراقبت مادران باردار ، نظام مراقبت مرگ مادري ، زايمان ايمن ،  -

 آموزش به گروه هدف، پايش و نظارت

كارشناس برنامه نوزادان و  شير مادر : اجراي برنامه  مراقبت هاي دوران نوزادي ، مشاوره تغذيه با شير مادر ، نظام مرگنوزاد  -

، كميته شيرمادر ،  روزه ، پايش و ارزيابي بيمارستان دوستدار كودك ، آموزش به گروههاي هدف،كمسيون شير مادر 1- 29

 كميته سالمت نوزادان

كارشناس باروري و ناباروي : بررسي شاخص هاي جمعيتي ،اجراي برنامه باروري سالم و فرزندآوري در گروه هدف ،بارداري  -

 ناخواسته ، تشكيل كميته افزايش نرخ باروري، آموزش به گروههاي هدف ، پايش و نظارت



راقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال و كودكان ، اجراي برنامه مراقبت كودكسالم كارشناس كودكان : اجراي برنامه م -

 ماهه 1-59،آموزش به گروه هدف، نظارت و پايش ، همچنين نظام مرگ كودك 

كارشناس ميانساالن  و سالمندان : اجراي برنامه سالمت ميانساالن ،اجراي برنامه سالمت سالمندان ، آموزش به گروههدف ،  -

 نظارت و پايش

سال 5كارشناس برنامه آموزش هاي هنگام و پس از زادواج : برگزاري كالس هاي آموزشي ، صدور گواهي ازدواج ، مشاره تا  -

 بعد از عقد ،نظارت و پايش

 :  تعهدات متقابل خدمت گيرنده و ستاد اجرايي

انجام مراقبت مراجعه نمايند . خدمت گيرندگان بايد ) متقاضيان دريافت خدمت موظفند حضوري به واحد هاي بهداشتي جهت 

 كودكان : كارت واكسن و ساير گروهها كارت ملي ( به همراه داشته باشند . 

 متقاضيان بر اساس اينكه در كدام گروه سني و با چه شرايطي قرار مي گيرند تعداد دفعات مراجعه حضوري آنها متفاوتمي باشد . 

 خدمات و مراقبت هاي پيش بيني شده به نحو مطلوب ، صحيح و كامل دريافت نمايند .  خدمت گيرنده بايد تمام

مي باشد ) تمام روزهاي كاري هفته ( مسئوليت  13:30لغايت  7:30ساعات كار خدمات دهند گان از 

 اطالع رساني به خدمت گيرنده به عهده مراقبين سالمت واحدهاي بهداشتي مي باشد .  

 صحيح برنامه هاي واحد سالمت خانواد از وظايف كارشناسان ستادي اين واحد مي باشد . نظارت بر اجراي 

مراقبين سالمت موظفند برابر دستورات ابالغي واحد سالمت خانواده نسبت به انجام مراقبت ها و تكميل پرونده الكترونيكسالمت 

 اقدام نمايند .  پيگيري و در صورت لزوم ارجاعات مورد نياز جهت جمعيت تحت پوشش خود

همچنين گروههاي هدف موظفند برابر توصيه ها و آموزش هاي داده شده توسط مراقب سالمت خود در زمان تعيين شده 

 جهتپيگيري يا ادامه روند مراقبت به واحدهاي بهداشتي مربوطه مراجعه نمايند . 

 :  هزينه ها و  پرداختها 

 شد . خدمات بهداشتي رايگان مي با كليه هزينه 

 :  دوره عملكرد 

 اين توافقنامه تا پايان دوره سالمندي اعتبار خواهد داشت . 



 :  خاتمه توافقنامه  

 در صورت حذف برنامه توسط وزارت بهداشت خواهد بود . 


