برنامه های مرتبط به واحد بيماريها شامل کليه بيماريهای واگير و غيرواگير ،ايمن سازی و واحد هاری می باشد .
کليه برنامه های واحد بيماريها به شرح ذيل می باشد :
 -1جمع آوری اطالاعات مربوط به سالمت وبيماری درشهرستان وتجزيه وتحليل آنها بمنظور شناسايی بيماری ها ومشکالت
بهداشتی شايع در شهرستان وبرنامه ريزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها
 -2بيماريابی ،اجرای موازين پيشگيری وپيگيری ودرمان بيماری هايی که بايد تحت مراقبت باشند
 -3داشتن توانايی الزم جهت مقابله با همه گيری بيماريهای مختلف
 -4آموزش کل يه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بيماری های مختلف و راه های درمان و پيشگيری از آنها
–  5ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه بيمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

–  6تامين کليه واکسن های مورد نياز شهرستان ونگهداری آنها درشرايط و دمای مناسب و توزيع آنها درسطح مراکز
واکسيناسيون شهرستان جهت انجام واکسيناسون گروه های هدف
–  7برنامه ريزی و اجرای واکسيناسيون مناطق و جمعيت های آسيب پذير به منظور پيشگيری از بروز بيماری
–  8برنامه ريزی و اجرای مراقبت از بيماری ها در اتباع بيگانه به منظور کنترل بيماری
–  9انجام واکسيناسيون در گروه های خاص ( مننژيت وکزاز درسربازان وهپاتيت  Bدرکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض
خطر )
با توجه به تغييرات درروند اپيدميولوژيک بيماری ها وتوجه بيشتر متوليان بهداشت جهانی به همه گيری های خاموش
بيماری های غيرواگير مانند ديابت ،پرفشاری خون،بيماری های ايسکميک قلب ،کم خونی ها و...غيره دردو دهه اخير مديريت
مبارزه با بيماری ها در سطح وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و بالطبع آن مديريت مبارزه بيماری ها درسطح استان و
واحد مبارزه بابيماری ها در سطح شهرستان ها به دو قسمت مجزای مبارزه با بيماری های واگير و غير واگير تقسيم شده
است .
رئوس برنامه ها و فعاليت های جاری ذيل هر برنامه در واحد :
رئوس برنامه ها و فعاليت های جاری ذيل هر برنامه در واحد در دو بخش بيماريهای واگير و بيماريهای غير واگير به شرح
ذيل بيان می شود :
الف – بيماری های واگير  :شامل موارد ذيل می باشد

 1طراحی،ارائه واجرای برنامه عملياتی بصورت ساالنه 2-مراقبت بيماريهای واگير

 3گزارش دهی بيماريهای واگير 4جمع آوری،تجزيه وتحليل و ارسال آمار بيماريهای واگير به سطح استان 5نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت 6آموزش بيماريهای واگير جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم 7تشکيل کميته ها و جلسات بخشی و بين بخشی 8تامين وتوزيع واکسن ها و داروهای مورد نياز 9آمادگی و ذخيره واکسن و دارو جهت مقابله با شرايط اضطراری در باليای طبيعی و بروز اپيدميها 10انجام واکسيناسيون سياری  ،بدو خدمت سربازی و هپاتيت ب درگروههای در معرض خطر 11انجام آزمايشات بيماريهای واگير و پيگيری موارد مثبت 12-انجام مشاوره در زمينه بيماريهای رفتاری

 13اجرای برنامه های کنترل ناقلين بيماريهای واگيرکه در ذيل در مورد هر مورد توضيح مختصری داده می شود:
 1طراحی  ،ارائه و اجرای برنامه عملياتی :جهت هدفمند بودن فعاليتهای مبارزه با بيماريها  ،اين واحد در ابتدای هر سال اقدام به تهيه يک برنامه زمانبندی شده با
اهداف مشخص برای هربيماری بطور جداگانه می کند و در طول سال طبق همان برنامه فعاليتهای خود را اجرا خواهد کرد .
2مراقبت بيماريهای واگير :درحال حاضر واحد مبارزه با بيماريهای واگير حدودا  33بيماری را تحت مراقبت دارد که در اينجا بطور مختصر به بيان

برخی از آنها می پردازيم .

ماالريا :
بيماری ماالريا در شهرستان از قديم االيام بصورت وارده بوده است  .اقداماتی به شرح در اين خصوص صورت می گيرد :
· تامين وتوزيع دارو و وسايل نمونه گيری به ميزان کافی
· آموزش بصورت برگزاری سمينار و کالسهای آموزشی با شروع فصل گرما وفعاليت پشه ماالريا بصورت ساليانه برای حساس
نمودن پرسنل بهداشتی

· برگزاری کالسهای آموزشی جهت عموم مردم توسط پرسنل بهداشتی شاغل در مراکز و خانه های بهداشت
· بيماريابی (تهيه الم خون محيطی) از افراد تبدار مشکوک
· آزمايش نمونه های افراد مشکوک در اسرع وقت ودر عرض  22ساعت
· درمان سر يع بيماران تشخيص داده شده وپيگيری درمان وتهيه الم های تعقيب جهت اطمينان از موفقيت درمان
سل :

بيماری سل يکی از بيماريهای بازپديد است که پس از يک دوره کاهش بروز در کل جهان ،به علت همزمانی با عفونت HIV
و مقاومت دارويی )  ( MDRبا شدت بيشتری در حال انتشا ر در جهان می باشد بطوريکه در حال حاضر به عنوان يکی از
اولويت های سازمان بهداشت جهانی مطرح می باشد ودر همين راستا واحد مبارزه با بيماريهای واگير مطابق با دستورالعمل
کشوری مبارزه با سل اقداماتی به شرح زير در سطح شهرستان انجام می دهد :
· تامين و توزيع داروهای ترکيبی مبارزه با سل و وسايل نمونه گيری

· برگزاری سمينارها و کالسهای آموزشی در مورد تعاريف  ،راههای انتقال  ،راههای پيشگيری و ...جهت پرسنل بهداشتی
وعموم مردم
· بيماريابی (تهيه نمونه خلط ) از افراد مشکوک (دارای سرفه بيش از  2هفته)بصورت پاسيو و از جمعيت های در معرض
خطر بصورت اکتيو(خانواده بيمار سلی )

· آزمايش نمونه های جمع آوری شده در اسرع وقت
· درمان بيماران کشف شده با راهکار(  DOTSدرمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقيم) جهت پيشگيری از انتشار بيماری
در جامعه
· پيگيری افرادخانواده و افراد در معرض تماس با بيمار جهت شناسايی افراد بيمار جديد
· پيگيری درمان بيماران و پايش آنها برای جلو گيری از موارد عدم موفقيت درمان
سالک :

بيماری سالک يکی از بيماريهای وارده به منطقه می باشد  ،مشکالت زمينه ای اصلی مرتبط با اين بيماری عبارتند از :

 1عدم دفع صحيح زباله وکودهای دامی که به عنوان يکی از زيستگاههای بسيار مناسب پشه خاکی ( ناقل بيماری )محسوب می شود .
 2دامپروری در روستاها ودر کنار محيط زندگی که شرايط بقاء وتوليد مثل پشه را در محيطهای انسانی فراهم می آورد . 3آب و هوای مناسب منطقه جهت رشد وتکثير ناقل 4وجود سگهای ولگرد در کل منطقه که به عنوان يکی از مخازن عمده بيماری تلقی می شود . 5وجود مخازن وحشی از قبيل جوندگان در اکثر مناطق که يکی از مشکالت جدی در امر مبارزه با اين بيماری می باشد برهمين اساس مبارزه با بيماری سالک هماهنگی و همکاری بين بخشی وسيعی با ارگانهای مختلف تاثيرگذار بر اين مشکل رامی
طلبد .
در همين راستا فعاليتهای واحد در اين زمينه به شرح زير است :

· برگزاری کالسهای آموزشی در زمينه تعاريف،راههای انتقال،راههای پيشگيری و ...جهت پرسنل بهداشتی وعموم مردم
· برگزاری کميته بيماريهای مشترک بين انسان و دام با حضور نمايندگان فرمانداری،شهرداری،نيروی
انتظامی،دامپزشکی،محيط زيست و کارشناسان بهداشتی شبکه بهداشت در منطقه شهری ونمايندگان
شهرداری،بخشداری،پاسگاههای انتظامی،دامپزشکی،دهياری،شورای اسالمی وکاردانان بهداشتی در بخشها وروستاها جهت
همکاری و همفکری بيشتر در زمينه های گوناگون مرتبط با هر ارگان بصورت حداقل سالی يکبار
· بيماريابی ودرمان مبتاليان به سالک جهت پيشگيری از انتقال بيماری
· اتالف سگهای ولگرد جهت حذف مخزن انگل
· آموزش جهت استفاده از پشه بند وپوشش کامل به هنگام خواب
فلج اطفال :
بيماری فلج اطفال به اين علت حائز اهميت می باشد که جهان درحال حاضر در حال ريشه کنی اين بيماری می باشد و بروز
حتی يک مورد نيز به عنوان اپيدمی محسوب می شود،کشور ايران نيز همگام با ساير کشورهای جهان در اين زمينه فعاليت
می کند وتاکنون زحمات زيادی در اين زمينه صورت پذيرفته است  ،در همين راستا واحد مبارزه با بيماريها فعاليتهايی به
شرح زير انجام می دهد :
· آموزش تعاريف ،راههای انتقال ونحوه برخورد با مورد مشکوک به پرسنل بهداشتی
· حساس سازی پرسنل بهداشتی با ارسال دستورالعمل های جديد
· بيماريابی و گزارش سريع وتلفنی موارد مشکوک
· بررسی موارد مشکوک بصورت فوری و گزارش تلفنی به استان جهت گزارش به سطح کشوری و سازمان بهداشت جهانی
· تهيه  2نمونه مدفوع وارسال به تهران طی  3روز جهت تاييد يا رد بيماری
· واکسيناسيون کودکان برعليه بيماری در تمامی نقاط شهرستان

· لکه گيری واکسيناسيون در مناطقی که پوشش پايينی دارند ودر مهاجرين خارجی در اوايل هرسال در دو نوبت
سرخک :
بيماری سرخک در مرحله حذف قرار دارد (حذف:به معنی کنترل بيماری به نحوی است که بيماری مشکل بهداشتی منطقه

نباشد)،در مورد اين بيماری اقدامات زير انجام می شود :

· آموزش تعاريف ،نحوه انتقال و راههای پيشگيری و عوارض بيماری به پرسنل بهداشتی
· حساس سازی پرسنل در زمينه کشف به موقع موارد مشکوک وگزارش تلفنی
· گزارش موارد مشکوک به سطح استانی

· بررسی موارد مشکوک وکنترل اطرافيان از نظر ابتال
· تهيه  3نمونه ادرار،سرم خون و حلق وارسال در اسرع وقت به تهران برای تاييد يارد بيماری

· واکسيناسيون کودکان در تمامی نقاط شهرستان برعليه بيماری
تب مالت :
تب مالت يکی از بيماريهای مشترک بين انسان ودام می باشد که اغلب حيوانات اهلی را درگير می کند وانسان بطور اتفاقی
در مسير اين بيماری قرار می گيرد،اين بيماری يکی ازمشکالت منطقه است وچون به عنوان يک بيماری شغلی به حساب می
آيد ،در نتيجه بيشتر بين دامداران ،قصابان وکسانی که به نحوی با دام درتماس هستند مشاهده می گردد،در همين راستا
واحد مبارزه با بيماريها همگام با ساير نقاط استان اقداماتی به شرح زير دراين زمينه انجام می دهد :
· آموزش بيماری ،راههای انتقال،روشهای پيشگيری و محافظت فردی به پرسنل بهداشتی در غالب برگزاری کالسهای
آموزشی و همچنين به عموم مردم به خصوص دامداران و ...توسط پرسنل بهداشتی آموزش داده می شود .
· برگزاری کميته بيماريهای مشترک و هماهنگی با دامپزشکی جهت واکسيناسيون به موقع دامها ومعدوم کردن حيوانات
آلوده
· بيماريابی ودرمان افرادمبتال وپيگيری ادامه درمان وبهبودی
· تامين وتوزيع داروهای مورد نياز جهت درمان مبتاليان
· بررسی افرادمبتال و آموزش آنها
بيماريهای اسهالی :
يکی از مشکالت اساسی شهرستان بيماريهای اسهالی می باشد.لذا آموزش نحوه صحيح ضدعفونی کردن آب مصرفی از
اقدامات موثر در اين زمينه می باشد،اقدامات ديگری که توسط واحد مبارزه با بيماريها در اين زمينه انجام می شود به شرح زير
است :
· برگزاری کالسهای آموزشی در زمينه تعاريف ونحوه مراقبت بيماريهای اسهالی جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
· تبليغات در زمينه ضدعفونی کردن آب ،ميوه وسبزيجات
· بررسی موارد اسهال خونی و آموزش بيمار وخانواده بيمار
· تهيه نمونه التور در موارد اسهال حاد آبکی جهت کشف به موقع و پيشگيری از بيماری شديد وکشنده وبا
· گزارش گيری از آزمايشگاه و مطبهای خصوصی و مراقبت و پيگيری بيماران گزارش شده
هاری :
بيماری هاری يک بيماری صعب العالج و  133در صد کشنده می باشد که در اثر گزش حيوانات خونگرم ايجاد می شود و در
حال حاضر نيز به دليل گزارش موارد قطعی از هاری حيوانی وتعدادی موارد مثبت انسانی در استان و کشندگی باالی آن به
عنوان يک اورژانس مطرح می باشد .سيستم بهداشتی در اين زمينه هميشه بايد هوشيار بوده وموارد حيوان گزيدگی را به
سرعت کشف و مراقبتهای مورد نياز را برای آنها انجام دهد  ،در همين راستا و در جهت پيشگيری از بيماری کشنده فوق و
نگهداری وضعيت موجود اقداما تی به شرح زير توسط واحد مبارزه با بيماريها انجام می شود :
· آموزش وايجاد حساسيت جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم در زمينه بيماری
· آموزش وحساس سازی پرسنل بهداشتی و عموم مردم در زمينه لزوم پيگيری و مراقبت موارد حيوان گزيده
· سروواکسيناسيون (تزريق سرم و واکسن ضد هاری ) موارد حيوان گزيده در اسرع وقت و پيگيری ادامه درمان توسط مراکز
پيشگيری ودرمان هاری و بهورزان
· برگزاری جلسات توجيهی فصلی برای مسئولين پيشگيری مراکز در زمينه دستورالعملهای جديد و حفظ نمودن حساسيت
آنها در مورد مراقبت به موقع موارد
· گزا رش فوری موارد مشکوک انسانی و بررسی اپيدميولوژی مورد
· گزارش موارد مشکوک حيوانی به اداره دامپزشکی جهت بررسی موارد وتهيه نمونه

· برگزاری جلسات هماهنگی با ارگانهای درگير در اين زمينه جهت همفکری و گزارش فعاليتها
· اتالف سگهای ولگرد به عنوان يکی از عوامل خطر در زمينه بروز بيماری
ايدز و هپاتيت های ويروسی :

در حال حاضر جهان در مرحله پاندمی(جهان گيری) بيماريهای خونی – سرمی مانند ايدز  ،هپاتيت ) ( B-C-Dقرار دارد ،
بيماريهای فوق از نوع بيماريهای ويروسی بوده که اکثرا فاقد واکسن ودارو می باشند  ،لذا پيشگيری مهمترين راه مقابله با آنها
می باشد و در همين راستا واحد مبارزه با بيماريها اقداماتی به شرح زير انجام می دهد :
· اطالع رسانی به عموم مردم در زمينه راههای پيشگيری

· برگزاری سمينارها وجلسات آموزشی در مورد تازه های بيماری جهت پرسنل بهداشتی
· انجام مشاوره جهت کسانی که رفتارهای پرخطر داشته اند
· بيماريابی  ،مراقبت  ،مشاوره و راهنمايی بيماران
· گزارش گيری از مطبها و آزمايشگاههای خصوصی وپيگيری بيماران
· واکسيناسيون خانواده درجه يک بيماران مبتال به هپاتيت ب
· گزارش موارد بصورت کتبی و ماهيانه به سطح باالتر
تب خونريزی دهنده کريمه کنگو :
با توجه به اينکه اين بيماری در کشور آندميک می باشد و يکی از بيماريهای مشترک بين حيوان و انسان ميباشد و در
شهرستان هم مورد محتمل کشف شده اشت لذا پيشگيری مهمترين راه مقابله با آنها می باشد و در همين راستا واحد مبارزه

با بيماريها اقداماتی به شرح زير انجام می دهد :
· اطالع رسانی به عموم مردم در زمينه راههای پيشگيری

· برگزاری جلسات آموزشی در مورد بيماری جهت پرسنل بهداشتی
· انجام بيماری يابی فعال در مناطقی که با دام سرو کار دارند
· بيماريابی  ،مراقبت  ،مشاوره و راهنمايی بيماران
· گزارش گيری از مطبها و آزمايشگاههای خصوصی وپيگيری بيماران
· برگزاری جلسه با دامپزشکی
 · هماهنگی با واحد بهداشت محيط جهت بررسی و نظارت از محيط دام ها ،سم پاشی جهت از بين بردن کنه ها· گزارش موارد بصورت تلفنی به استان
عالوه بر بيماريهای فوق اين واحد بيماريهايی نظير مننژيت  ،سرخجه  ،سرخجه مادرزادی  ،اوريون  ،ديفتری  ،کزاز  ،کزاز
نوزادی  ،سياه سرفه  ،تيفوئيد(حصبه)  ،عوارض واکسيناسيون  ،جذام  ،تب راجعه  ،تيفوس  ،توکسو پالسموز  ،کيست هيداتيد
 ،گال(جرب)  ،بيماريهای آميزشی ( سوزاک  ،سيفليس و ) ...و ...را نيز تحت مراقبت و پيگيری دارد .همچنين بيماريهای از
جمله سالک،حيوان گزيدگی،تب مالت،آنفلوانزا و...به صورت انالين در سايت پورتال وزارت بهداشت ثبت می شود .
 3گزارش دهی بيماريهای واگير :بيماريهای واگير بر حسب شدت  ،ميزان کشندگی  ،مرحله کنترل واستراتژيهای ملی و بين المللی به  3صورت فوری(تلفنی)
 ،کتبی(ماهيانه) و فصلی (سه ماهانه) به سطوح بالتر گزارش می شوند .
 4-جمع آوری  ،تجزيه و تحليل و ارسال آمارها :

آمار بيماريهای واگير از سطح خانه های بهداشت (اولين سطح سيستم بهداشتی) جمع آوری شده وبه مراکز بهداشتی
روستايی و از آنجا به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می گردد و در آنجا توسط پرسنل مبارزه با بيماريها مورد تجزيه و تحليل
قرار می گيرد و اين تجزيه و تحليل ها در تعيين خط مشی ها و تصميم گيريهای بهداشتی و تخصيص منابع و امکانات مورد

استفاده قرار خواهد گرفت .

 5نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت :مراکز وخانه های بهداشت بصورت فصلی توسط واحد مبارزه با بيماريها مورد بازديد قرار می گيرد و نحوه عملکرد آنها در
زمينه بيماريهای واگير ارزيابی می شود و توصيه های الزم نيز برای عملکرد بهتر انجام خواهد شد .
 6آموزش بيماريهای واگير :در اين زمينه واحد مبارزه با بيماريها اقدام به برگزاری سمينار،کارگاه و کالسهای آموزشی در مورد دستورالعمل های جديدو
همچنين اولويت های آموزشی بر حسب بيماريهای غالب و مشکالت موجود در شهرستان و بر حسب اولويت های زمانی
بيماريها وبرنامه های کشوری بصورت ماهيانه جهت پرسنل بهداشتی می نمايد  ،همچنين جهت عموم مردم وبا توجه به
مشکالت بهداشتی هر منطقه ،بطور جداگانه اهم فعاليتهای آموزشی برحسب همان مشکل توسط پرسنل بهداشتی برگزار می

شود .

 7تشکيل کميته ها و جلسات بخشی و بين بخشی :جهت بعضی از مسائل که نياز به همکاری بخشی و بين بخشی است  ،اين واحد به عنوان هماهنگ کننده اقدام به برگزاری
جلسات نموده واقدامات مورد نياز در آن موضوع را هماهنگ و هدفدار ميکند  ،تا در آينده نتيجه ای بهتر عايد سيستم

بهداش تی شود  ،از جمله اين کميته ها می توان به کميته بيماريهای اسهالی  ،کميته بيماريهای مشترک  ،و ...اشاره کرد .
 8-تامين وتوزيع واکسن وداروهای مورد نياز :

واکسن مورد نياز تمام مراکز و خانه های بهداشت توسط واحد مبارزه با بيماريها تامين شده و توسط مسئول زنجيره سرد
اين واحد و با رعايت تمام نکات بهداشتی و حفظ زنجيره سرد به مراکز ارسال می گردد  ،همچنين داروهای مورد نياز در
درمان بيماريهايی نظير سل  ،ماالريا  ،تب مالت  ،وبا  ،و ...براساس موارد موجود و تخمينی محاسبه شده واز استان تامين می
شود و سپس در مراکز توزيع می شود .
 9آمادگی و ذخيره واکسن ودارو جهت مقابله با شرايط اضطراری و بروز اپيدميها :واحد مبارزه با بيماريها جهت مقابله با شرايط غير طبيعی اقدام به تهيه يک ذخيره دارو و واکسن جهت پيشگيری و درمان
بيماريها برای هر سال می کند .
 10انجام واکسيناسيون سياری  ،بدو خدمت سربازی :گروهی از افراد جامعه به علت دور افتاده بودن تحت پوشش هيچ خانه بهداشتی نيستند ولی مطابق با اصول بهداشتی اوليه
بايد مراقبتهای بهداشتی مثل بقيه جامعه برای آنها نيز انجام شود  ،لذا واحد مبارزه با بيماريها هر ماه يک تيم مجهز را به اين
مناطق اعزام می نمايد تا واکسيناسيون کودکان را کامل کرده وهمچنين موارد مشکوک به بيماريها را بيماريابی کرده ومراقبت
الزم را برای آنها انجام دهند .همچنين سربازان قبل از عزيمت به خدمت سربازی  ،جهت پيشگيری از بيماری مننژيت (که در
مراکز با ازدحام زياد احتمال همه گيری آن وجود دارد)  ،کزاز و ديفتری واکسينه می شوند .
 11-پيگيری موارد مثبت بيماريها :

در صورت مثبت بودن يک بيماری توسط مسئول آزمايشگاه شهرستان يا از شهرستان های ديگر و يا از استان به واحد
گزارش شده و پيگيريهای الزم توسط واحد صورت خواهد گرفت .
 12-انجام مشاوره در زمينه بيماريهای رفتاری :

· آموزش  ،مشاوره و آزمايش داوطلبانه از افراد دارای رفتار پر خطر ( تماسهای جنسی غير ايمن  ،افراد دارای شرکای
جنسی متعدد  ،معتادان تزريقی و )...
· آموزش  ،مشاوره و درمان بيماريهای منتقله از راه تماس جنسی
· آموزش  ،مشاوره وکاهش آسيب در افراد دارای رفتار پرخطر
· آموزش  ،مشاوره و مراقبت از افراد آلوده به ايدز و خانواده آنان
· مشاوره و انجام پيشگيری دارويی برای افراد تماس يافته با خون وترشحات آلوده
 13اجرای برنامه های کنترل ناقلين :تعدادی از بيماريها توسط ناقلين (پشه ها  ،شپش ها  ،کنه ها  ،کک ها و )...منتقل می شوند  ،از جمله اين بيماريها می توان

به ماالريا  ،سالک  ،تب راجعه  ،تيفوس  ،تب های خونريزی دهنده و ...اشاره کرد،که اين برنامه با هماهنگی بهداشت محيط در
مناطق آلوده انجام می شود .
ب – بيماری های غير واگير

 1.پيگيری برنامه های مراقبت و پيشگيری از بيماريهای غير واگير در سطح شهرستان(ديابت-تاالسمی-فشار خون-سوانح و
حوادث-فنيل کتنوری-هيپوتيروئيدی -سرطان )...
 2.آموزش در خصوص کليه بيماريهای غير واگير بر حسب اولويت در شهرستان به پرسنل بهداشتی درمانی و عموم مردم
 3.نظارت بر فعاليتهای بيماريهای غير واگير مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
 4.جمع آوری،تجزيه و تحليل و ارسال آمارها
 5.گزارش دهی بيماريهای غير واگير

 6.تشکيل کميته ها و جلسات بخشی و برون بخشی
 7.تامين وسايل و لوازم جهت انجام غريالگری تيروييد و PKU
 8.پيگيری موارد مثبت
در ذيل در مورد هر بند توضيحاتی داده می شود:
 1پيگيری برنامه های مراقبت و پيشگيری از بيماريهای غير واگير در سطح شهرستان :ديابت

 1.آموزش در خصوص ديابت و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محيطی(خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
 2.نظارت بر غربالگری ديابت در سطح خانه های بهداشت و شهرهای زير  23هزار نفر جمعيت به منظور شناسايی بيماران
ديابتی و تحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترل بيماری و پيشگيری از عوارض بيماری

 3.هماهنگی بين خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی با واحد ديابت مستقر در بيمارستان امام رضا(ع) به جهت
مراقبت بيماران
 4.برگزاری جلسات کميته ديابت
فشار خون

 1.آموزش در خصوص فشار خون و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محيطی(خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی
درمانی )

 2.غربالگری فشار خون در سطح خانه های بهداشت جهت شناسايی بيماران فشارخونی و تحت مراقبت قرار دادن آنها
جهت کنترل بيماری و پيشگيری از عوارض آنها
تاالسمی

 1.آموزش در خصوص تاالسمی و عوارض آن و همچنين چگونگی انتقال بيماری از والدين به فرزندان به عموم مردم و
کارکنان بهداشتی و همچنين عاقدين
 2.غربالگری دختران و پسران متقاضی ازدواج(استراتژی اول تاالسمی )
 3.مشاوره جهت زوج ناقلين
 4.مراقبت زوج ناقلين به منظور پيشگيری از تولد نوزاد مبتال به تاالسمی ماژور

 5.مراقبت والدين بيمار ان تاالسمی و همراهی آنها تا به دنيا آوردن يک نوزاد سالم
 6.اجرای استراتژی سوم پيشگيری از تاالسمی ماژور
 7.کنترل زوجهايی که قبل از سال  1322ازدواج کرده اند .چون قبل از سال  22آزمايشات قبل از ازدواج انجام نمی شده
است زوجين از و ضعيت ناقل بودن يا نبودن خود بی خبرند .
 8.ارجاع زوج ناقلين جهت انجام ازمايشات تشخيص پيش از تولد ) ( PND
غربالگری نوزادن

 1.اجرای غربالگری نوزادان جهت شناسايی بيماری فنيل کتنوری -هيپو تيروئيدی در مراکز بهداشتی درمانی تابعه
 2.آموزش به زنان باردار در خصوص بيماری های مذکور و اهميت غربالگری
 3.تامين وسايل و مواد الزم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گيری
 4.ارسال نمونه های گرفته شده به ازمايشگاه غربالگری نوزادان
 5.گرفتن جواب آزمايشات از ازمايشگاه

 6.پاسخگو بودن در خصوص جواب ازمايشات به والدين
 7.پيگيری موارد مشکوک به هيپو تيروئيدی ،و فنيل کتونوری جهت آزمايشهای مجدد و تائيدی
 8.ارجاع موارد بيمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوينت
 9.اطالع به والدين نوزادان جهت آگاهی و مراقبت از نوزادان خود
 10.برگزاری کميته و کالس های آموزشی هيپو تيروئيدی جهت پرسنل درگير برنامه
سوانح و حوادث

 1.آموزش به عموم مردم نسبت به اهميت سوانح و حوادث و ميزان مرگ و مير باالی آن
 2.تکميل نمودن چک ليستهای ايمنی منزل در سطح خانه های بهداشت هر سال و آموزش جهت برطرف نمودن عوامل
حادثه زا و اصالح مکانهای حادثه زا در منازل
 3.ثبت حوادث در درمانگاه شبانه روزی به منظور شناسايی اولويت عاملهای سوانح و حوادث در شهرستان جهت برنامه
ريزی و پيشگيری
 4.فراهم کردن مقدمات جامعه ايمن و پيوستن به جامعه ايمن بين المللی با همکاری ،فرمانداری ،شهرداری ،آموزش و

پرورش،راهنمايی و رانندگی ،اداره راه و ترابری ...
سرطان

 1.گرفتن آمارهای سرطان از مراکز و ارسال به معاونت بهداشتی
 2.آموزش در خصوص سرطانها بخصوص سرطانهای شايع در شهرستان نظير معده و ...
 3.همچنين واحد پيشگيری و مبارزه با بيماريهای غير واگير به عنوان مجری طرح های واحدغير واگير معاونت بهداشتی در
شهرستان می باشد .

 4.همچنين برگزاری مراسمهای مختلف هماهنگ با تقويم های بهداشتی درمانی نظير روز جهانی قلب،روز حمايت از
بيماران خاص،و ...
در مورد بند های  2تا  8در قسمت بيماريهای واگير توضيحات داده شد .
ش رح وظايف کارشناس بهداشت عمومی در واحد پيشگيری و مبارزه با بيماريها :

 1.جمع آوری اطالاعات مربوط به سالمت وبيماری درشهرستان وتجزيه وتحليل آنها بمنظور شناسايی بيماری ها ومشکالت
بهداشتی شايع در شهرستان وبرنامه ريزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها
 2.اجرای موازين پيشگيری وپيگيری ودرمان بيماری هايی که بايد تحت مراقبت باشند
 3.داشتن توانايی الزم جهت مقابله با همه گيری بيماريهای مختلف

 4.آموزش کليه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بيماری های مختلف و راه های درمان و پيشگيری از آنها
 5.ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه بيمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان
 6.تامين کليه واکسن های مورد نياز شهرستان ونگهداری آنها درشرايط و دمای مناسب و توزيع آنها درسطح مراکز
واکسيناسيون شهرستان جهت انجام واکسيناسون گروه های هدف
 7.برنامه ريزی جهت اجرای واکسيناسيون مناطق و جمعيت های آسيب پذير به منظور پيشگيری از بروز بيماری
 8.برنامه ريزی جهت اجرای مراقبت از بيماری ها در اتباع بيگانه به منظور کنترل بيماری
 9.انجام واکسيناسيون در گروه های خاص (مننژيت وکزاز درسربازان و هاری در افراد حيوان گزيده )
شرح وظايف کاردان مبارزه با بيماريها :

 1همکاری و همراهی با پزشک و ساير کارشناسان مربوط در تيم بازديد از خانه های بهداشت 2همکاری با کارشناس مربوط در تهيه برنامه های عملياتی بيماريهای غيرواگير منطقه 3انجام خدمات محدود و مجاز در زمينه مبارزه با بيماريها و بررسيهای مقدماتی 4همکاری با کارشناسان مربوطه در آموزش بهداشت به کارکنان تحت آموزش 5بازديد از منازل تحت پوشش خانه های بهداشت جهت نظارت بر اجرای روند برنامه های مختلف از جمله برنامه ايمنیدر منزل
 6همکاری در امر آموزش بهداشت عمومی با کارشناسان مربوط 7پيگيری موارد مشکوک به کم کاری مادرزادی تيروئيد و  PKUو ... 8مشاوره با زوجهای ناقل تاالسمی 9-شرکت در کالسهای آموزشی برگزار شده در ستاد شبکه بهداشت

