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  مقدمه
از . انند بیماري هاي قلبی عروقی، دیابت و چاقی ایفا می کندار بر سالمت ماثرگذ تغذیه نقش مهمی در پیشگیري و مدیریت عوامل

می گذرانند و از طرف  آنجا که پزشکان خانواده تعداد واحدهاي درسی محدودي در مورد اصول تغذیه در دوران تحصیل دانشگاهی

، همه و همه سبب می شود که پزشکان از ردوجود داروزافزون دانش تغذیه و ه دت گسترابراي ارائه خدم يمدت زمان محدود دیگر

تخصصی و مشاوره  مندنیازنیز لیپیدمی و چاقی  بیماریهاي مزمن همچون دیابت، دیس. یه  بازبمانندارائه خدمات موثر مشاوره تغذ

ارائه  با بوده و مورد نیازدانش  و ویژه متخصصین تغذیه داراي مهارتدر این خصوص مشاورین، به  دارند دریافت رژیم غذایی درمانی

  .جلوگیري می نمایند و از رخداد و پیشرفت سوء تغذیه شدهخدمات مکمل تیم سالمت، سبب تسریع در بهبودي بیماران 

مشاورین تغذیه می توانند پزشک خانواده را در برنامه هاي پیشگیري، ارزیابی و درمان بیماریهاي غیرواگیر وابسته به تغذیه کمک 

وارد شدن مشاور تغذیه به  .را داشته باشنددر مدیریت مشکالت تغذیه اي مراجعین پزشک خانواده نقش ده نمایند و تکمیل کنن

برنامه ویزیت افراد توسط تیم پزشک خانواده فرصتی است براي تشخیص به موقع و مداخله در مراحل اولیه عوامل خطر تغذیه اي 

ویتهایی که الزم است در مراحل اولیه نسبت به آن اقدام شناختی و مداخله اي به عنوان مثال یکی از اول. تهدید کننده سالمت افراد

حضور مشاور تغذیه در زمانی که زنگ خطر افزایش کنترل نشده وزن در کودکان به صدا در می . صورت گیرد، چاقی کودکان است

  .ري نمایدآید با ارائه مشاوره به موقع می تواند از پیشروي این وضعیت و ایجاد چاقی جلوگی

  اهداف
  :هبرنامه پزشک خانواد درخدمات تغذیه  ارائههدف از 

 وابسته به تغذیه   بیماري هايدسترسی خانواده ها به خدمات تغذیه با توجه به گسترش روزافزون  شافزای .1

 افزایش بهره مندي مردم از خدمات مشاورین تغذیه در قالب سیستم ارجاع .2

  سطح اولخدمات در ی قابل دسترس) و درمانی پیشگیرانه(گسترش طیف خدمات تغذیه .3

برنامه هاي با و ) به ویژه بین تیم پزشک خانواده و مشاورین تغذیه(تقویت ارتباط بین خدمات سطح اول و سطوح باالتر  .4

 تغذیه جامعهبهبود ملی 

 اي اولیه در ارائه توصیه هاي تغذیهسهولت  جهتصحیح اصول تغذیه  در خصوصدانش پزشکان خانواده ارتقاء  .5

  افزایش توانمندي پزشکان خانواده در ارائه آموزش تغذیه به گروه هاي مخاطب .6
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  و شرایط ضوابط

کلیه ضوابط و شرایط ارائه خدمات مشاوره تغذیه مطابق دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري نسخه 

خدمات مشاوره تغذیه پیشگیرانه و درمانی توسط کارشناسان، کارشناسان  آنچه در این برنامه مورد نظر است ارائه. می باشد 02

ارشد و متخصصین تغذیه از طریق ارجاع در موارد تعیین شده از سوي پزشکان خانواده هر منطقه از شهر و سپس تهیه پس خوراند 

  .از سوي مشاور تغذیه به پزشک خانواده در قالب پرونده الکترونیک می باشد

موزي نواده موظف به گذراندن دوره هاي بازآدر برنامه پزشک خا) اعم از کارشناسان و کارشناسان ارشد( رین تغذیهمشاوکلیه 

  .استانی می باشند برنامه ریزي دفتر بهبود تغذیه جامعه و هماهنگی اجرایی ستادمرتبط حسب 

از وزارت بهداشت درمان و آموزش  جوز دفتر کارمکلیه فارغ التحصیالن مقاطع مختلف تغذیه واجد  :واجد شرایط نیروي انسانی

مشاورین تغذیه فاقد دفتر کار می توانند ضمن توافق با مرکز . پزشکی می توانند داوطلب همکاري با برنامه پزشک خانواده شوند

  .بهداشتی درمانی مجري، در آن مکان به ارائه خدمت به موارد ارجاعی  از سوي پزشک خانواده بپردازند

با  الزم استداوطلب همکاري با تیم پزشک خانواده واجد شرایط مشاورین تغذیه  :شروع همکاري با تیم پزشک خانوادهنحوه 

بهداشتی درمانی و یا  مراکز/به نزدیکترین مرکزبا مراجعه همچنین . مراجعه به دفاتر بیمه نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند

  . اعالم آمادگی نماید با تیم نسبت به معرفی خود جهت همکاري پزشک خانواده مجري برنامه مطب هاي/مطب

نفر یک نفر در هر مرکز  2500تغذیه مورد نیاز به ازاي حداکثر هر  تعداد مشاور، 02طبق دستورالعمل نسخه : نحوه خرید خدمت

مرکز (ایشان یا مرکز مجري  از محل دفتر کار (FFS)خدمات مشاور تغذیه به صورت پرداخت به ازاي خدمت . پیش بینی شده است

و قسمت بهداشت عمومی تیم  بهداشتی درمانی مجري برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع محل استقرار پزشک خانواده مسئول

، حسب درخواست پزشک خانواده )و پایگاه پزشک خانواده ضمیمه است ...کارشناس بهداشت محیط، خانواده، /سالمت مانند کاردان

 با دریافت تیم،موارد ارجاعی از پرداخت وجه ویزیت بدیهی است که . الب مشاوره توسط بیمه ها خریداري می شوددر ق "صرفا

  .صورت می گیردو باقی وجه از محل دفتر بیمه  مراجعینوجه مشاوره از % 30 مستقیم
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 در تغذیه مشاوره هحرف در شاغل دار پروانه فارغ التحصیالن از مشاوره درخواست به مربوط الزحمه حق: مشاوره الزحمه حق

 از بازخورد ارسال شرط به و خصوصی یا و دولتی بخش در دولت هیئت مصوب هاي تعرفه برابر خانواده پزشک طرف از ارجاع صورت

  .است پرداخت قابل ها بیمه طریق

لسات ادواري هماهنگی و مشاور تغذیه مطابق برنامه زمانبندي مرکز تحت پوشش، الزم است در ج :آموزش و توانمند سازي

این جلسات جهت تبادل اطالعات و تجربیات، یادگیري از یکدیگر و شرکت در  .شرکت نمایددر مرکز مجري ارزیابی دوره اي برنامه 

به عنوان مثال آموزش اصول اولیه تغذیه به اعضاء تیم پزشک خانواده براي ارائه خدمات اولیه به . فعالیت هاي آموزشی می باشد

از جمله فعالیتهاي آموزشی در هر مرکز مجري که با هدایت ستاد ... جعه کنندگان، بازآموزي حرفه اي براي مشاورین تغذیه و مرا

  .استان و شهرستان صورت می گیرد می باشد

  

  پزشک خانواده مشاور تغذیه بانحوه تعامل 
مشاور تغذیه می تواند به اطالعات مراجعه . تکمیل می نماید براي شروع ارزیابی و درمان، پزشک خانواده فرم ارجاع فرد مورد نظر را

مشاور . کننده همچون نتایج آزمایشات خون، درمان قبلی و گزارشات پزشکی قبل از شروع ارزیابی خود دسترسی داشته باشد

تیم مدیریت برنامه پزشک . تغذیه می تواند قبل از شروع ارزیابی خود، با پزشک خانواده در موارد ارجاع بحث و تبادل نظر نماید

  .خانواده در هر مرکز مسئول ایجاد هماهنگی تیم مرکز با مشاور تغذیه بوده و آنها را با خدمات پزشک خانواده هماهنگ نماید

ی او با مشاورین تغذیه می باشد، پزشک تدر این  سیستم که مبتنی بر تعامل دو جانبه مابین پزشک خانواده و تیم تحت سرپرس

ده و مشاور تغذیه به طور فعال درگیر مراقبت از فرد می باشند و در خصوص فرد می توانند با هم به بحث و تبادل نظر خانوا

ه باید براي پاسخگویی به برخی سواالت تغذیه اي در پی گیري بیماران مراجعه کننده به پزشک آماده مشاورین تغذی. بپردازند

  .همکاري باشند

 را دهنده ارجاع به شده ارجاع سطح از بیمار پیگیري و خدمات ارایه نحوه از الزم اطالعات انتقال ):بازخوراند( ارجاع برگشت

 خدمات شده، تجویز داروهاي شده، انجام اقدامات بیماري، شرح شامل باید اطالعات این. نامند می) ارجاع بازخوراند( ارجاع برگشت

 .باشد ...و بیمار مجدد مراجعه تاریخ تعیین پیگیري، نحوه دهد، انجام باید خانواده شکپز احیاناً که اقداماتی نیاز، مورد پاراکلینیکی
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خوراند در هر ویزیت از بیمار و ارائه سیر بازوضعیت بیماران مراجعه کننده و ارائه  پایش و پی گیريمشاور تغذیه در  بنابراین

  . بیماري  به پزشک خانواده باید فعال باشد

  تغذیه در همکاري با برنامه پزشک خانواده شرح وظایف مشاورین

، مادران باردار و شیرده، نوجوانان و ) برنامه کودك سالم و مانا(به مادران و مراقبین کودك  مشاوره تغذیه پیشگیرانهارائه  -1

) سنی هاي هت مربوط به گروابراساس دستورعمل ها وپروتکل هاي موجود کشوري در ادار(جوانان، میانساالن و سالمندان 

 ارجاع شده  توسط پزشک خانواده 

، زنان )تئوري وعملی( سال 5گروه هاي هدف از جمله مادران داراي کودك زیر  آموزش تغذیههمکاري با تیم سالمت براي   -2

باردار وشیرده، نوجوانان وجوانان ، میانساالن، سالمندان و کسبه  درمنطقه تحت پوشش براساس سیاست ها، دستورعمل ها 

 کل هاي دفتر بهبود تغذیه جامعه وپروت

اضافه وزن و چاقی، دیابت، استئوپروز، ( بیماران مبتال به بیماري هاي مزمن غیرواگیر مشاوره تغذیه و رژیم درمانیارائه  -3

ارجاع شده  توسط پزشک خانواده براساس دستورعمل ها و پروتکل ...)  عروقی، هایپرلیپیدمی، سرطان و  –بیماري هاي قلبی

 و سایر اطالعات پرونده مراجعه کننده ارزیابی مصرف مواد غذائیدفتر بهبود تغذیه جامعه بر اساس هاي 

همکاري با تیم سالمت جهت تعیین وضعیت تغذیه اي افراد تحت پوشش براساس آمار سوء تغذیه کودکان و مادران باردار،  -4

دیابت، ( و بیماري هاي غیرواگیر )، ید Dو   Aویتامین کمبود آهن ، روي ، ( اضافه وزن وچاقی ، کمبود ریزمغذیهاي شایع 

 ...)  عروقی، فشار خون باال، هایپرلیپیدمی، سرطان و  –استئوپروز، بیماري هاي قلبی 

 تعیین چالش ها و  مشکالت تغذیه اي شایع در جمعیت تحت پوشش  -5

  تکمیل پرونده مراجعه کننده و درج خدمات ارائه شده  - 6

همکاري  ت مناسب تغذیه اي جهت بهبود وضعیت تغذیه اي جمعیت تحت پوشش به تیم  سالمت وارائه پیشنهاد مداخال -7

 دراجراي آنها

 همکاري با تیم سالمت دراجراي برنامه هاي بین بخشی - 8
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  :اعضاء تیم سالمت خدمات تغذیه اي قابل ارائه توسط
  تواتر ارائه خدمت   خدمت نوع  ارائه دهنده خدمت

وزن و نمایه توده بدنی در همه گروههاي سنی، ترسیم و پی  قد و گیري اندازه -  پزشک خانواده
  گیري منحنی وزن گیري در مادران باردار

آموزش تغذیه مناسب و مکمل هاي دارویی و توصیه هاي تغذیه اي در موارد  -
و الگوي تغذیه نامناسب با هدف تغییر عادات غذایی و ) در مراحل اولیه(بیماري 

  گیاصالح شیوه زند

  تغذیه در همه گروههاي سنی وزنی و مشکل کم کنترل-
  )آهن فولیک، مولتی ویتامین، اسید( دارویی هاي مکمل تجویز-
درمان اختالالت تغذیه اي و بیماریهاي مرتبط با تغذیه  و تشخیص گیري، پیش-

خون باال، دیابت، پوکی  خونی، فشار اضافه وزن و چاقی، الغري، کم نامناسب مانند
  لیپیدمی، هیپو تیروئیدي ، فنیل کتونوریا ان و دیساستخو

ارجاع به مشاور تغذیه در اندیکاسیون هاي تعیین شده براي دریافت رژیم غذایی -
  مناسب بیماري

در ویزیت پایه و موارد 
اصالح نشده یا کنترل 
نشده بیماري بنابر بسته 
هاي مراقبت گروه هاي 

  سنی

سایر اعضاء تیم سالمت 
ر، پرستا/ماما(

کارشناس /کاردان
بهداشت خانواده و 

  ...)محیط و 

و   دورسر، ارزیابی عادات وزن، قد، وضعیت نظر از کودك کنترل و ارزیابی -
وزن و نمایه توده بدنی و  قد و گیري زندگی، اندازه شیوه و رفتارهاي تغذیه اي

ه بدنی ترسیم منحنی وزن گیري در مادران باردار، ارزیابی قد و وزن و نمایه تود
  در سایر گروههاي سنی

آموزش تغذیه مناسب و مکمل هاي دارویی با هدف پیشگیري از بیماریهاي -
  غیرواگیر مزمن و اصالح الگوي مصرف

اضافه  گیري اختالالت تغذیه اي و بیماریهاي مرتبط با تغذیه نامناسب مانند پی-
 تخوان و دیسخون باال، دیابت، پوکی اس خونی، فشار کم وزن و چاقی، الغري،

  لیپیدمی، هیپو تیروئیدي ، فنیل کتونوریا

ارزیابی وضعیت تغذیه اي جمعیت تحت پوشش بویژه گروههاي آسیب پذیر ، -
شناسایی مشکالت تغذیه اي  شایع ، پایش ونظارت بر عرضه مواد غذایی در 

  فروشگاهها ، بوفه مدارس

تند و ارجاع مشخص کردن کلیه مواردي که دچار مشکالت تغذیه ایی هس -
  مطابق با دستور عمل به پزشک خانواده

برنامه ریزي برگزاري جلسات آموزش تغذیه گروهی براي عموم مردم و کارکنان -
  بین بخشی ودورن بخشی

هماهنگی با کارشناس تغذیه ستاد شهرستان براي پیگیري اجراي برنامه هاي -
  بهبود تغذیه جامعه

در بدو مراجعه حسب 
  مورد
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  پزشک به مشاور تغذیهاز ارجاع  اندیکاسیون هاي
  ارجاع پزشک به مشاور تغذیه در گروه سنی کودکان اندیکاسیون هاي •

 بعد از ویزیت کامل توسط پزشک خانواده و ارائه مراقبت هاي الزم  -SD 3 کمتر از کلیه موارد سوء تغذیه و کم وزنی .1

 عه پی در پی اصالح نشده باشندموارد دچار توقف و یا کندي رشد که پس از سه مراج .2

 ابتال به  اضافه وزن و چاقی  .3

 ... غدد و متابولیک، گوارشی و  با تغذیه مانند بیماري هايابتال به بیماریهاي مرتبط  .4

  
  ارجاع پزشک به مشاور تغذیه در گروه سنی نوجوانان، جوانان و مدارس اندیکاسیون هاي •

    3zscore- زیرقد :  شدید کوتاه قدي .1

 3zscore-     ≥ قد2zscore- >   بین  :ه قديکوتا .2

  3zscore-نمایه توده بدنی زیر  :الغري شدید .3

 2zscore    BMI    ≤     -3zscore- > نمایه توده بدنی :الغري .4

 2zscore+و مساوي  1zscore+باالي  نمایه توده بدنی: اضافه وزن .5

 2zscore+باالي نمایه توده بدنی :چاقی .6

در موارد ) ، هایپرلیپیدمیفشارخون باال و دیابت، بیماري هاي قلبی عروقی(ري هاي نیازمند مراقبت ویژهافراد مبتال به بیما .7

 ) غربالگري(شناخته شده بیماري و یا شناسایی شده در ویزیت پایه 

 داراي رفتارهاي پرخطر تغذیه اي .8

 آموزش تغذیه دوران بلوغ بنابه تشخیص پزشک .9

 

  مشاور تغذیه در مادران باردار و شیردهارجاع پزشک به  اندیکاسیون هاي •

 سال 19مادران زیر  .1

ها نبوده و علل  گیري نامناسب آنها مربوط به عوارض بارداري و یا بیماري مادرانی که بنا به نظر متخصص زنان علت وزن .2

 .اي عامل وزن گیري نامناسب تشخیص داده شده است تغذیه
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3. BMI  25یا بیشتر از  5/18زیر ) يیا سه ماهه اول باردار(قبل از بارداري   

  داشتن رژیم غذایی درمانی براي یک بیماري .4

 ...می، بیماري کلیوي، فشار خون وهاي مادر باردار شامل دیابت، آن بیماري .5

  

  ارجاع پزشک به مشاور تغذیه در گروه سنی میانساالن اندیکاسیون هاي •

سپس در صورت مشکل جدید یا و  )ب(به محض تشخیص ) الف( :پره دیابتی، مبتال به دیابت افراد در معرض خطردیابت، .1

به شرط پیگیري برنامه  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

 غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است 

سپس در صورت مشکل جدید یا عدم و  )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد در معرض خطردیس لیپیدمی یا مبتال به آن .2

به شرط پیگیري برنامه غذایی  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

  در مرکزي که فرد تحت مراقبت است 

د یا عدم و سپس در صورت مشکل جدی )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد در معرض خطرفشارخون باال یا مبتال به آن .3

به شرط پیگیري برنامه غذایی  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

  در مرکزي که فرد تحت مراقبت است

 )ب(در صورت عدم موفقیت آموزش و مشاوره مرکز ارائه دهنده خدمت بعد از سه ماه ) الف( :افراد مبتال به اضافه وزن .4

و در ) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه  صورت وجود مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی  سپس در

  به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است هر سال یک بارصورت عدم وجود مشکالت فوق 

سپس در صورت وجود  )ب( اهش وزن ، فرد براي دریافت رژیم غذایی ک  به محض تصمیم ) الف( :افراد مبتال به چاقی .5

و در صورت عدم وجود مشکالت ) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه  مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی 

( به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است تا زمان رفع مشکل   هر سه ماه یک بارفوق 

  )درصد 10کاهش وزن به میزان حد اقل 

در صورت عدم موفقیت آموزش و مشاوره مرکز ارائه ) الف( : 5/18تا  16نمایه توده بدنی بین ( افراد مبتال به الغري .6

سپس در صورت وجود مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی  )ب(دهنده خدمت بعد از سه ماه 
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به شرط پیگیري برنامه غذایی در  هر سال یک بارکالت فوق و در صورت عدم وجود مش) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه   

براي  2ارجاع در زمان تشخیص به سطح  16مرکزي که فرد تحت مراقبت است و در افراد با نمایه توده بدنی کمتر از 

  2بررسی بیشتر و به کارشناس تغذیه از طریق سطح 

و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم  )ب(ض تشخیص به مح) الف( :یا مبتال به آن افراد در معرض خطراستئو پروز .7

  موفقیت در اجراي برنامه غذایی به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است

سپس در صورت مشکل جدید  )ب(به محض تشخیص و ) الف( :یا مبتال به آن  فراد در معرض خطر بیماري قلبی عروقی ا .8

به شرط پیگیري برنامه  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(امه غذایی یا عدم موفقیت در اجراي برن

 غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است

به محض تشخیص ) الف( :قرار گرفته اند تحت رژیم غذایی ویژه بدون تجویز کارکنان بهداشتی یا درمانی  افرادي که  .9

وفقیت در اجراي برنامه غذایی به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم م )ب(

 یا وجود بیماري خاص یا شرایط خاص بر اساس پروتکل بیماري مربوطه) ج(که فرد تحت مراقبت است ، 

پروتکل بیماریهاي مزمن گوارشی  و بیماریهاي غدد و متابولیک به جز دیابت و استئوپروز و سرطانمبتال به بیماران  براي .10

د بنا براین در صورت نیاز به نارجاع و پیگیري می شو 2وجود ندارد و به محض تشخیص به سطح 1ارائه خدمت در سطح 

  ارجاع صورت پذیرد 2از سطح   ، الزم است مشاوره

  

  ارجاع پزشک به مشاور تغذیه در گروه سنی سالمندان اندیکاسیون هاي •

سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه و  )ب(ص به محض تشخی) الف( :افراد مبتال به دیابت .1

به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(غذایی 

 مراقبت است 

وفقیت در اجراي و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم م )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد مبتال به دیس لیپیدمی .2

به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(برنامه غذایی 

  تحت مراقبت است 
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و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي  )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد مبتال به فشارخون باال آن .3

به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد  هر سال یک باردر صورت عدم وجود مشکالت فوق و ) ج(برنامه غذایی 

  تحت مراقبت است

 )ب(در صورت عدم موفقیت آموزش و مشاوره مرکز ارائه دهنده خدمت بعد از سه ماه ) الف( :افراد مبتال به اضافه وزن .4

و در ) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه  برنامه غذایی سپس در صورت وجود مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي 

  به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است هر سال یک بارصورت عدم وجود مشکالت فوق 

سپس در صورت وجود  )ب(  فرد براي دریافت رژیم غذایی کاهش وزن ،  به محض تصمیم ) الف( :افراد مبتال به چاقی .5

و در صورت عدم وجود مشکالت ) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه  عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی  مشکل جدید یا

( به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است تا زمان رفع مشکل    هر سه ماه یک بارفوق 

  )درصد 10کاهش وزن به میزان حد اقل 

در صورت عدم موفقیت آموزش و مشاوره مرکز ارائه ) الف( :5/18تا  16دنی بین نمایه توده ب ( افراد مبتال به الغري .6

سپس در صورت وجود مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی  )ب(دهنده خدمت بعد از سه ماه 

غذایی در به شرط پیگیري برنامه  هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(پیشنهادي کارشناس تغذیه   

براي  2ارجاع در زمان تشخیص به سطح  16مرکزي که فرد تحت مراقبت است و در افراد با نمایه توده بدنی کمتر از 

  2بررسی بیشتر و به کارشناس تغذیه از طریق سطح 

نامه و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي بر )ب(به محض تشخیص ) الف( :افراد مبتال به استئو پروز .7

  غذایی به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي که فرد تحت مراقبت است

سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در  )ب(به محض تشخیص و ) الف( :فراد مبتال به بیماري قلبی عروقیا .8

ذایی در مرکزي به شرط پیگیري برنامه غ هر سال یک بارو در صورت عدم وجود مشکالت فوق ) ج(اجراي برنامه غذایی 

 که فرد تحت مراقبت است

به محض تشخیص ) الف( :قرار گرفته اند بدون تجویز کارکنان بهداشتی یا درمانی  خاصیتحت رژیم غذایی  افرادي که  .9

و سپس در صورت مشکل جدید یا عدم موفقیت در اجراي برنامه غذایی به شرط پیگیري برنامه غذایی در مرکزي  )ب(

 یا وجود بیماري خاص یا شرایط خاص بر اساس پروتکل بیماري مربوطه) ج(ت است، که فرد تحت مراقب
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بیماریهاي مزمن گوارشی پروتکل  و بیماریهاي غدد و متابولیک به جز دیابت و استئوپروز و سرطانمبتال به بیماران  براي .10

د بنا براین در صورت نیاز به نارجاع و پیگیري می شو 2وجود ندارد و به محض تشخیص به سطح 1ارائه خدمت در سطح 

  ارجاع صورت پذیرد 2از سطح   ، الزم است مشاوره

  

  :اعضاء تیم پزشک خانوادهبه آموزش تغذیه  ویژهمتون آموزشی پیش بینی شده 

  تواتر ارائه آموزش  متون آموزشی  گروه هدف  

و  )1391 -امعهدفتر بهبود تغذیه ج(راهنماي کشوري تغذیه براي پزشک خانواده   پزشک خانواده  1
  سایر کتب معرفی شده از سوي دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

در بدو شروع خدمت و 
سال بعد از  2تجدید آن 

  دریافت اولین آموزش

سایر اعضاء تیم   2
سالمت 

پرستار، /ماما(
کارشناس /کاردان

بهداشت خانواده 
  ...)و محیط و 

زندگی، ویژه کارکنان بخش هاي  راهنماي آموزش تغذیه در دوران هاي مختلف
و سایر کتب معرفی  )1389 -دفتر بهبود تغذیه جامعه(توسعه و رفاه اجتماعی 

  شده از سوي دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

در بدو شروع خدمت و 
سال بعد از  2تجدید آن 

  دریافت اولین آموزش

  تون آموزشی دفتر بهبود تغذیه جامعهبرنامه هاي کشوري، دستورالعمل ها و م-  مشاور تغذیه  3

دفتر بهبود (پروتکل هاي کشوري حمایت هاي تغذیه اي در بیماریهاي شایع -
  )دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی-تغذیه جامعه

 )1391 - دفتر بهبود تغذیه جامعه(راهنماي کشوري تغذیه براي پزشک خانواده -
  دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشتو سایر کتب معرفی شده از سوي 

استاندارد شناسنامه ارائه خدمات مشاوره تغذیه در بیماریهاي شایع و گروههاي -
 استاندارد تدوین ، آوري فن ارزیابی دفتر - دفتر بهبود تغذیه(سنی آسیب پذیر
  )وتعرفه سالمت

در بدو شروع خدمت و 
سال بعد از  2تجدید آن 

  دریافت اولین آموزش
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 از انتشارات( پیشنهادي  براي آموزش تغذیه به گروه هدف تیم پزشک خانواده متون آموزشیسایر 
  ) :دفتر بهبود تغذیه جامعه

 )1391(از مجموعه کتابهاي اصالح الگوي مصرف  "از نوشیدنی ها چه می دانید؟ "کتاب  .1

 )1390(اصالح الگوي مصرف  از مجموعه کتابهاي "آنچه باید درباره چربی ها و روغن ها بدانیم"کتاب  .2

 )1390(از مجموعه کتابهاي اصالح الگوي مصرف  "تخم مرغ معجزه اي در سفره"کتاب  .3

  )1390("تغذیه و سالمت مردان"کتاب  .4

 )1390("راهنماهاي پیشگیري از سرطان "کتاب  .5

 )1390("تغذیه در ماه مبارك رمضان"کتاب  .6

  )1390("اسب و فعالیت بدنی، سالمتر زندگی کنیم؟رهنمودهاي غذایی ایران،چگونه با تغذیه من"کتاب  .7

 )1387(از مجموعه کتابهاي اصالح الگوي مصرف  "درباره نان برکت الهی چه می دانید؟"کتاب  .8

  )1387(ویژه پزشک خانواده "راهنماي کشوري تغذیه دوران بارداري و شیردهی"کتاب  .9

 )1387( "تغذیه سالمندان در سالمت و بیماري"کتاب  .10

 )1386("یزمغذي ها و راهکارهاي پیشگیري از کمبود آنها با تاکید بر غنی سازي مواد غذاییر"کتاب  .11

 )1386سال ( کتاب اسید فولیک ونقش آن در سالمت  .12

 )1385(کتاب تغذیه ، ورزش و سالمت استخوان  .13

 )1384(مجموعه آموزشی ویژه پزشکان . کتاب بهبود رشد و تغذیه کودکان .14

  

جهت آشنایی تیم سالمت با برنامه هاي  وري دفتر بهبود تغذیه جامعهدستورالعمل هاي کشلیست 
  :کشوري

 یاري آهن دستورالعمل .1

   (IDD)دستورالعمل اجرایی پایش برنامه کشوري پیشگیري و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید .2

  مشارکتی برنامه اجرایی دستورالعمل .3

  غذایی ترکیب تعادل و غذا سالمت کنترل دستورالعمل .4



14 

 

  خشکسالی در ویژه به ها بحران در تغذیه مدیریت دستورعمل وعهمجم .5

  دستور العمل پایش و ارزشیابی برنامه حمایت تغذیه اي از زنان باردار خانواده هاي نیازمند .6

 مجموعه دستور العمل هاي اجرایی و  بسته آموزشی مدیریت تغذیه در بحران  .7

  هاي مدارسو تعاونی  سالم تغذیه دستورالعمل بهداشتی پایگاه .8

  )1391(دستورالعمل وزن گیري دوران بارداري .9


