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  دستورالعمل تكميل فرم گزارش ماهيانه پيگيري بيماريهاي غير واگير

فرم مزبور از سري فرمها و گزارشات ماهيانه خانه بهداشت و مرآز بهداشتي درمـاني شـهري   

باشد آه پس از اجراي طرح هاي آشوري و پيشـگيري و آنتـرل بيمـاري هـاي      و روستايي مي

  .شود  ميغير واگير تكميل به مراآز باالتر ارسال 

در حال حاضر اين فرم صرفًا مربـوط بـه منـاطقي اسـت آـه برنامـه بهداشـت روانـي و آنتـرل و          

لذا در آينده پس از اينكه طرح . پيشگيري فشار خون و ديابت در آنها به مورد اجرا درآمده است 

اء مـورد تأييـد و جهـت اجـر    .... هايي از قبيل پيشگيري و آنترل سوانح و حـوادث ، تاالسـمي و   

با ارسال دستورالعمل مجدد اطالعات مربـوط در همـين فـرم و پـس از افـزودن بـه       . ابالغ گرديد 

س بزرگتر در آنـار زيـج حيـاتي و    ايالزم است فرم در مق. ستون گروه بيماري ، ثبت خواهند شد

مابقي فرمهاي گزارش ماهيانه بر روي ديوار خانه بهداشت نصب و به روش چوب خطي ثبـت و  

  .ماه پس از جمع بندي به مرآز بهداشتي ، درماني روستايي ارسال گردد در پايان

  .دانيم  قبل از آنكه به نحوه تكميل فرم بپردازيم توضيحات زير را ضروري مي

بايسـت بيمـاران روانـي بـه      در فرم پيشگيري بيماريها ، در قسمت مربوط به نوع بيماري مي -١

عقـب مانـدگي ذهنـي و سـاير مـوارد و پـس از        تفكيك روانـي شـديد ، روانـي خفيـف ، صـرع و     

بـديهي اسـت ايـن فـرم در پرونـده خـانوار       . شناسايي بهورز و تأييد پزشك مرآز مشخص گردد 

  .نگهداري خواهد شد 

ارجـاع بـه مراآـز تخصصـي و     ( آليه اطالعات مندرج در اين فرم بـه اسـتثناي دو سـتون آخـر      -٢

  .بيماري استخراج نمود توان از فرم پيگيري  را مي) موارد بستري 

هر دو نوع بيماري در فرم ) توأم ( چنانچه فردي به دو نوع از بيماري هاي رواني مبتال باشد  -٣

بـراي مثـال   . گـردد  در پايان فرم نوع دوم بيماري ذآر مي ( * )شود و با گذاردن ستاره   ثبت مي

مورد صرع  ٢. مبتال باشند  مورد بيمار به بيماري صرع و همچنين به عقب ماندگي ذهني ٢اگر 

مورد عقب ماندگي ذهني شمارش و در صورت گذاردن ستاره بر روي آلمه صـرع در پـايين    ٢و 

  .مورد از بيماران صرعي به عقب ماندگي ذهني نيز مبتال هستند  ٢فرم توضيح داده شود آه 

  

سـتناد نظـر   منظور از ساير موارد ، بيماريهـاي روانـي و عصـبي اسـت آـه تشـخيص آن بـه ا       (* 

  ...).و پزشك معالج در چهارگروه ديگر نمي گنجد مانند شب ادراري ، لكنت زبان ، پارآينسون 

  



 

 

 

٢

  :تكميل فرم به شرح زير است 

در گوشه سمت راست و چپ باالي اين فرم نام خانه بهداشت و مرآـز بهداشـتي درمـاني      -١

رماني شهري نام مرآـز مـذآور   د -آن خانه بهداشت و در صورت تكميل فرم در مراآز بهداشتي 

  .نوشته شود 

  .در وسط فرم نام استان و شهرستان متبوع و در زير آن ماه و سال گزارش نوشته شود  -٢

ايـن قسـمت بـر    . آن تعداد از بيماران آه در اين ماه تحت درمان بـوده انـد  : موارد تحت درمان -٣

  :شوند حسب مورد به سه گروه تقسيم مي

راني هستند آه براي اولين بار به منظور درمان اين بيماري مراجعه آرده انـد  بيما: جديد / الف 

نه در اين قسمت تعداد نفراتي آه در طول ماه بعنوان بيمار مراجعه آرده اند منظور مي شود . 

مثًال اگر بيماري براي اولين بار در اين ماه مراجعه آرده است و دو بـار   تعداد دفعات مراجعه آنها

شود و در ماهها و سالهاي بعد مورد  ز همين بيماري مراجعه باشد يك مورد گزارش مي ديگر ني

  .عود و يا تكراري محسوب خواهد شد 

اين ستون به گروههاي سني تقسيم شده آه به تفكيك مرد و زن بر حسب ابتالء به هر آدام 

  .شود  از بيماري ها مشخص مي

براي درمان اين بيماري مراجعاتي داشته و پزشك  شود آه قبًال به مواردي گفته مي: عود / ب 

مرآز تاييد نموده آه بهبودي نسبي حاصل شده بطوريكه نياز بـه مصـرف دارو و مراجعـه مجـدد     

باشد ، امـا بعـد از مـدتي مجـددًا بعلـت برگشـت تـدريجي يـا ناگهـاني اآثـر عاليـم قبلـي              نمي

  .گردد تفكيك مي نمايند  اين ستون نيز به دو قسمت مرد و زن مراجعه مي

بيماري است آه قبًال براي درمان اين بيماري تحت عنوان جديـد يـا عـود بـه خانـه      : تكراري / ح 

مـثًال اگـر   . بهداشت مراجعاتي داشته است و در اين ماه نيز مراجعه اش ادامـه داشـته اسـت    

در  فردي آه بيمار جديد نيست و بـه دليـل فشـار خـون در همـان مـاه سـه بـار مراجعـه نمـوده          

  .گردد اين ستون به دو قسمت مردو زن تفكيك مي. محاسبه يكبار شمارش خواد شد 

گـردد آـه بـا توجـه بـه عـدم وجـود         آن گروه از بيماران را آه شامل مـي : موارد تحت مراقبت  -٤

عاليم و بهبودي نياز به درمـان دارويـي ندارنـد، ولـي بـه منظـور جلـوگيري از بازگشـت بيمـاري          

مراقبت در مورد بيمار رواني شديد ، عقب مانـدگي ذهنـي   . ترل قرار گيرند بايست تحت آن مي

در خصوص مابقي بيماريهاي طبـق دسـتورالعمل هـاي مربـوط بـه هـر       . يكبار در ماه خواهد بود 

  .بيماري عمل شود 



 

 

 

٣

در مواردي چون عقـب مانـدگي دهنـي آـه بهبـودي مفهـوم نـدارد منظـور از مراقبـت توجـه بـه            

  .ه آموزش هاي الزم به اطرافيان طبق ستون آموزشي است وضعيت فرد و اراي

 ...جمله بهبودي ، فـوت ، مهـاجرت    چنانچه بيمار به هر دليلي از: موارد قطع پيگيري بدليل  -٥

به دليل عدم امكان . پيگيري نشده باشد بر حسب مورد در ستون مربوط شمارش خواهد شد 

لمه بهبودي معني و مفهـومي نداشـته و لـذا    بهبودي در بيماراني چون عقب ماندگي ذهني آ

  .مشخص خواهد شد )  -( قسمت فوق با خط تيره 

پس از ارجاع بيمار از سوي مراآز بهداشتي ، درمـاني بـه پلـي آلينيـك تخصصـي و      : ارجاع  -٦

بازگشت بيمار از مرآز فوق و حصول اطمينان خانه بهداشت يا مرآز بهداشتي درماني شهري 

  .به پلي آلينيك تخصصي يا بستري دو ستون مربوط تكميل شود  از مراجعه بيمار

منظور از حصول اطمينان اين اسـت آـه عـالوه بـر بـاز گردانيـدن قسـمت تحتـاني فـرم ارجـاع ،           

  . آند آسب اطالع شفاهي مشروط بر اطمينان نيز آفايت مي

گروهاي در سمت راست پايين جدول جمعيت تحت پوشش روستايي به تفكيك مرد و زن و  -٧

سني و در سـمت چـپ جمعيـت تحـت پوشـش شـهري بـه تفكيـك مـرد و زن و گـروه بيمـاري            

  .مشخص گردد

منظــور از جمعيــت تحــت پوشــش در منــاطق روســتايي ، تعــداد افــرادي اســت آــه بــر اســاس  

آنند و در مناطق شهري جمعيت  آمارگيري اول سال در محدوده آن واحد بهداشتي زندگي مي

  .بر اساس آخرين سرشماري است واقعي تحت پوشش مرآز 

نام و نام خانوادگي و امضاء تكميل آننده فرم و تـاريخ ارسـال گـزارش در سـمت چـپ پـايين        -٨

  .فرم ثبت مي شود 

بايست فرم  گزارش ماهيانه پيگيري بيماريهاي غير واگير را حـداآثر   خانه هاي بهداشت مي -٩

  .تابعه ارسال نمايند تا تاريخ سوم ماه بعد به مراآز بهداشتي درماني 

مرآز بهداشتي درماني روستايي فعال در برنامه آليه آمارهاي رسـيده از خانـه بهداشـت     -١٠

تابعه خود را آنترل و در صورت صحت ، بدون هيچگونه تغييري حداآثر تا پنجم آن مـاه بـه مرآـز    

بهداشـت ،  در صورت وجود نقـص در آمـار ارسـالي از خانـه     . بهداشت شهرستان گزارش نمايد 

مامور و آـاردان مرآـز بهداشـتي درمـاني مربـوط بايـد فـورًا در محـل خانـه بهداشـت موضـوع را            

الزم به يادآوري است آه اينگونه مراآز نيازي به ادغام . بررسي آرده و امار صحيح را ثبت نمايد

  .و استخراج و ارايه گزارشات در يك فرم را ندارند 



 

 

 

٤

ســت گزارشــات رســيده را آنتــرل و در فــرم مشــابه  مرآــز بهداشــت شهرســتان موظــف ا  -١١

  .استخراج نموده و حداآثر تا تاريخ دوازدهم ماه به مرآز بهداشت استان ارسال دارد 

مرآز بهداشت استان موظف است آمارهاي ارسالي از مرآز بهداشت شهرستان را آنترل  -١٢

اره آل مبارزه با بيماريهاي غير و در فرم مشابه استخراج نموده و حداآثر تا بيستم آن ماه به اد

  .واگير ارسال نمايد 

  :توضيحات مهم 

اين فرم صرفًا مربوط به بيماريهاي رواني، ازدياد فشار خون و ديابت مناطقي مي باشـد آـه    -١

برنامه هاي بهداشت رواني ، آنترل و پيشگيري بيماري افزايش فشـار خـون و ديابـت درآن بـه     

سال فرم گزارش ماهيانه مـوارد بيمـاري و گـزارش ماهيانـه پيگيـري      ار. مورد اجرا درآمده است 

بيماريها براي ساير بيماريها در اينگونه منـاطق و همچنـين در سـاير منـاطق آـه طرحهـاي غيـر        

  .واگير اجرا نگرديده آمافي السابق انجام خواهد شد 

حـت پوشـش   مراآز بهداشتي درماني شهري روستايي آه طرحهاي غير واگير در منـاطق ت  -٢

بايد گزارشات هر مـاه خـود را بـه صـورت دو گـزارش      . آن مرآز به مورد اجراء گذارده شده است 

بــه مرآــز بهداشــت » گــزارش فعاليتهــاي روســتايي«و»گــزارش فعاليتهــاي شــهري « مســتقل 

روستاهاي حاشيه شهر اگر تحت پوشش خانه بهداشت و يـا بطـور   . شهرستان ارسال نمايند 

مرآـز بهداشـتي درمـاني روسـتايي باشـد ، جـزء جمعيـت روسـتايي و         مستقيم تحت پوشش 

چنانچه مستقيمًا تحت پوشش مرآز بهداشتي درماني شهري هستند جـزء جمعيـت شـهري    

  .محسوب خواهند شد 

تيم هاي سيار چنانچه در مرآز بهداشتي درماني مستقر شده باشند و طرحهاي غير واگير  -٣

بايسـت گـزارش    مي. يم ها به مورد اجرا درآمده باشند در جمعيت هاي تحت پوشش اينگونه ت

خود را تا سوم ماه بعد به مرآز بهداشتي درماني ارايه نمايند تا از آن طريق همـراه بـا گـزارش    

خانه بهداشت به مرآز بهداشت شهرستان ارسال  گردد و چنانچه هنوز مسـتقيمًا تحـت نظـر    

گزارش را به مرآز بهداشـت شهرسـتان ارايـه     باشد حداآثر تا پنجم ماه بعد مرآز بهداشت مي

  .نمايند 

آمار فعاليتهاي روستايي ، شهري و تيم سيار ضروري است به تفكيك به اداره آل مبارزه بـا   -٤

 .بيماريهاي غير واگير ارسال گردد


