چرخه كار كلي مراقبت از سالمند
سالمند به دنبال فراخوان نزد شما مراجعه می کند

مراقبت هاي ادغام يافته و جامع سالمندي بر اساس راهنماي آموزشی مراقبت هاي ويژه غير
پزشک براي سالمند ارايه می شود.
سالمند براي ارزيابی تکميلی و تعيين نوع بيماري احتمالی به پزشک مرکز جامع
سالمت ارجاع می شود.

آيا سالمند احتماالً بيمار است؟
خير

سالمند بيمار نيست و نياز به مراقبت
دوره اي دارد.

بلی

سالمند بيمار است و نياز به مراقبت هاي
ويژه يا ارجاع به سطح تخصصی دارد.

نمودار كلي جریان فرایند مراقبت از سالمند /میانسال

شناسايی و فراخوان سالمند/ميانسال

تشکيل پرونده و ارزيابی سالمند /ميانسال توسط غير
پزشک

جمع بندي ارزيابی غيرپزشک و ارزيابی و اقدامات الزم
توسط پزشک

آيا سالمند /ميانسال نياز
به درخواست آزمايشات
پاراکلينيک دارد؟

خير

بلی

آيا سالمند/
ميانسال
بيمار
است؟

وصول و بررسی پاسخ
آزمايشات

مراقبت دورهای

خير
مراقبت دوره اي سالمند/
ميانسال

بلی

سالمند/میانسال

پيگيري و مراقبت
ويژه

بلی

درمان تخصصی

* منظور آزمايشات در سالمندان کمتر از شش ماه گذشته است.
* منظور آزمايشات در ميانساالن يکسال گذشته است.

* مراقبت ممتد در سالمندان بصورت يسکاله میباشد.
*مراقبت دوره اي ميانساالن بصورت سه ساله میباشد.

ارجاع

آيا نياز به درمان
تخصصی دارد؟

خير

درمان و
مراقبت ويژه

فلوچارت مراقبت مادر باردار

مراجعه خانم باردار به پایگاه
سالمت /خانه بهداشت

پذيرش فرد و تعيين علت مراجعه

تشکيل پرونده يا جستجوي پرونده قبلی
مراجعه با شکايت

رسيدگی به شکايت فرد

انجام مراقبت هاي روتين بارداري
اولين مراقبت

آيا فرد نياز به
ارجاع دارد؟

مراقبت دورهاي

انجام مراقبت بر اساس موارد مندرج در
پرونده و بوکلت مربوطه

خير
خير

انجام طبقهبندي بر اساس
يافتههاي حاصل از مراقبت

بدون مشکل

داراي عامل خطر

بلی

ارجاع فوري /غير
فوري به پزشک

داراي مشکل و
احتمال بيماري

آيا تا کنون براي
انجام مراقبت روتين
مراجعه کرده است؟

بلی
انجام توصيههاي الزم و يادآوري
زمان پيگيري يا انجام مراقبت
دورهاي

آيا فرد نياز به
ارجاع دارد؟

انجام توصيههاي الزم و يادآوري
زمان پيگيري يا انجام مراقبت دورهاي

انجام وظايف تعيين شده توسط مراقب سالمت بر
اساس فرم پسخوراند و ارائه توصيههاي الزم

بلی
مراجعه فرد به مراقب سالمت خانواده

تعيين نحوه پيگيري و هدايت گيرنده خدمت
جهت مراجعه مجدد به مراقب سالمت خانواده

مراجعه فرد به پذيرش مرکز
سالمت جامعه

تحويل پرونده فرد توسط مسئول
پذيرش و راهنمايی به واحد مربوطه

تکميل فرمهاي پرونده مربوط به
هرکدام از ارائه کنندگان خدمت
توسط همان ارائه کننده خدمت

تکميل کامل و صحيح فرم ارجاع
همسطح (در صورت نياز) و
پسخوراند مناسب ،کامل و جامع

فرم و دستورالعمل
ارجاع همسطح

تکميل کامل و صحيح فرم ارجاع و
ارجاع به پزشک /روانشناس /آزمايشگاه
يا کارشناس تغذيه بر اساس بوکلت

يادآوري زمان پيگيري
و نحوه انجام پيگيري

يادآوري زمان
پيگيري يا
انجام مراقبت
بعدي

خير

آيا فرد نياز
به ارجاع
دارد؟

مراجعه فرد به ارائه کنندگان خدمت بر اساس بوکلت و نمودارهاي
گردش کار نيروهاي تخصصی و دريافت خدمت

هدايت گيرنده
خدمت تا راهاندازي
پرونده الکترونيک
به عهده ارائه کننده
خدمت قبلی است

فلوچارت ارجاع و پیگیری مادر پرخطر
مراجعه مادر به مركز خدمات جامع /
پايگاهها /تسهیالت زايماني /خانه بهداشت

اخذ شرح حال  ،شناسايي مادر پر خطر  ،تكمیل فرم ارجاع
ونشاندار كردن مادر بر اساس بوكلت

حساس سازی مادرواطرافیان وتاكید برمراجعه به بیمارستان

مراجعه به اورژانس زنان وپذيرش توسط ماما مسوول
كلینیک  ،رابط پرخطر ويا مامامسئول بلوک زايمان
دربیمارستان
مراقبت و معاينه بیمار توسط پزشک متخصص

بستری در بیمارستان
بلي

نیاز به بستری

انجام مراقبت /مشاوره /معاينه
خیر

و تكمیل فرم پسخوراند

انجام مراقبت تا زمان ترخیص

پیگیری روزانه توسط رابط پرخطر

اطالع به كارشناس مادران مركز

توسط متخصص

ارايه اطالعات مادر پرخطر ارجاعي به
كارشناس مادران ستاد شهرستان
درزمان ترخیص

تكمیل فرم پس خوراند براساس
پرونده بیمار  /دستورات پزشک
جهت ارايه به مبداء ارجاع به منظور
پیگیری

بهداشت شهرستان

تكمیل فرم گزارش مادر

ارائه فرم پسخوراند توسط

پرخطروارايه آن به كارشناس مادران

بیمار به پرسنل بهداشتي

ستاد شهرستان درپايان هر ماه

ارجاع دهنده جهت پیگیری

چرخه كار ارجاع شیر مصنوعي
مراجعه مادر داراي کودک زير يکسال به خانه بهداشت/پايگاه سالمتا

مراقبت کودک /مشاوره مادر

آيا كودک نیاز به ارجاع دارد؟

بلی

انجام مراقبت /مشاوره و تكمیل فرم
خیر

کودک براي ارزيابی تکميلی و تعيين نوع بيماري احتمالی به پزشک مرکز جامع
سالمت ارجاع میشود.
بلی

تكمیل فرم ارجاع شیر مصنوعي ارايه مشاوره و
بررسي كودک /ارجاعي به كارشناس كودكان
ستاد شهرستان

واجد شرايط دريافت شیرمصنوعي
ميباشد.

تكمیل مجوز تخصیص
شیرمصنوعي و ارجاع جهت
دريافت كپن شیرمصنوعي

پسخوراند

فلوچارت ارائه خدمت مشاوره پیش از ازدواج
) سطح اول و دوم ارائه خدمت ( مرکز مشاوره ازدواج – مرکز جهاد دانشگاهی

ورود زوجین به آزمایشگاه
ارجاع یه مرکز مشاوره ازدواج
بلی

انجام آزمایش

شرکت در کالس مشاوره قبل از ازدواج و

ارزیابی نتایج آزمایشات توسط پزشک

انجام واکسیناسیون در صورت نیاز

معتمد

ارجاع یه مرکز مشاوره
جهاد دانشگاهی
تایید نتایج آزمایشات

تحویل تاییدیه نهایی

توسط پزشک

بلی
انجام مشاوره مهارتهای زندگی
خروج زوجین
خیر

خیر

ارجاع به مرکز مشاوره تاالسمی جهت
پیگیری

ارجاع مجدد به مرکز جهاد
دانشگاهی

مشاوره تخصصی

انجام اقدامات مورد نیاز

در صورت رفع مشکل از
نظر بیماری تاالسمی

فلوچارت اولین مراجعه فرد جهت دریافت خدمات فاصله گذاری پس از ابالغ تغییر رویکردها

ورود متقاضی خدمات فاصله
گذاری/پیشگیری از بارداری

آیا متقاضی دارای فرزند
است؟

بلی

آیا 3فرزند یا بیشتر
دارد؟

خیر

خیر

بلی

ارایه خدمت فاصله
گذاری

براساس اصول سالمت مادر و کودک ،تشویق به
مذارکره با همسر برای داشتن فرزند ،تامین خدمت
فاصله گذاری و دعوت به مراجعه بعدی برای
برنامهریزی

خیر

آیا او و همسرش میخواهند

آیا سن کوچكترین فرزند

فرزند دیگری داشته باشند ؟

او بیش از  33ماه است؟

بلی

بلی

تامین خدمت فاصله گذاری و آغاز فرآیند
مراقبت پیش از بارداری

خیر

