شرح وظایف بهورز در برنامه ایراپن (خدمات نوین سالمت)
• اًجام خطزسٌجی
• پیگیزی ٍ هزاقثت افزاد خطزسٌجی ضذُ:
 خطز کن تز اس  10درصذ :آهَسش حفظ ٍ ارتقای ضیَُ سًذگی

(اًجام خطزسٌجی ّز

سال)
• در صَرتی کِ فزد فاقذ ّزگًَِ تیواری یا عاهل خطز تِ جش سي (تاالی  40سال ) تاضذ ،خطز
سٌجی تعذی  3سال تعذ اًجام خَاّذ ضذ.
• هوکي است خطز قلثی عزٍقی تعضی اس هثتالیاى تِ تیواری دیاتت ،فطارخَى تاال یا اختالل
چزتیّای خَى ،تا تَجِ تِ ضزایط فزدی ٍ فعلی آًْا ،کوتز اس  % 10تاضذ .گزچِ ایي افزاد اس
ًظز احتوال خطز  10سالِ تزٍس تیواری قلثی عزٍقی در هحذٍدُ خطز کن قزار دارًذ،

تایذ

ّوچٌاى طثق دستَرالعول تحت هزاقثت تیواری دیاتت ،فطارخَى تاال ٍ اختالل چزتی ّای
خَى قزار گیزًذ ٍ خطز سٌجی سکتِّای قلثی ٍ هغشی آًْا تزاساس هیشاى خطز اًجام ضَد.
• اًجام خطزسٌجیّ ،ز سال ،در هثتالیاى تِ تیواری دیاتت ،فطارخَى تا ال یا اختالل چزتی ّای
خَى

(حتی اگز هیشاى خطز قلثی عزٍقی کن تز اس  %10تاضذ)

 خطز تیي 10تا  20درصذ( :اًجام هجذد خطزسٌجی ّز  9هاُ)
 خطز 20تا  30درصذ( :اًجام هجذد خطزسٌجی ّز  6هاُ)
 خطز 30درصذ یا تیطتز( :اًجام هجذد خطزسٌجی ّز  3هاُ)
• اگز هیاًگیي فطارخَى  110/ 180هیلی هتز جیَُ ٍ تیطتز تاضذ ،فزد تِ پشضک ارجاع
دادُ ضَد.

فَری

• اگز فزد هثتال تِ تیواری قلثی عزٍقی تاضذ یا ساتقِ سکتِّای قلثی یا هغشی را داضتِ تاضذ،
پشضک ارجاع هی ضَد  .تزای افزادی کِ ساتقِ سکتِ قلثی یا سکتِ هغشی

تِ

ایسکویک دارًذ،

یزیي تجَیش ضَد.
تَسط پشضک تایذ آسپ
• اگز ًتایج آسهایص قٌذ یا کلستزٍل خَى فزدی تا دستگاُ سٌجص چزتی خَى ،تاالتز اس حذ
طثیعی تَد ،تِ هعٌی اتتالء قطعی فزد ٍ یا تاییذ تیواری ًیست ،ایي ٍضعیت تِ هفَْم احتوال
اتتالء است ٍ فزد هطکَک تِ تیواری تایذ تِ پشضک ارجاع ٍ تَسط ٍی تحت تزرسی قزار
گیزد .هوکي است تیواری دیاتت یا کلستزٍل خَى تاالی افزاد ارجاع ضذُ تَسط پشضک تا
تزرسیّای تیطتز تاییذ ًطَد .ایي هَضَع تایذ حتواً تزای افزادی کِ تِ دلیل قٌذ یا کلستزٍل
خَى تاال ارجاع هیضًَذ ًیش تَضیح دادُ ضَد تا هَجة تی اعتوادی هزاجعیي ًگزدد.
• افزادی کِ هیاًگیي فطارخَى آًاى هساٍی  80/ 120تا  89/ 139تاضذ تِ عٌَاى «پیص فطارخَى
تاال» درًظز گزفتِ هیضًَذ ٍ تَْرس  /هزاقة سالهت ضوي آهَسش اصالح ضیَُ سًذگی ،فزد
را ساالًِ هَرد ارسیاتی قزار هیدّذ.
• ارجاع افزاد هطکَک تِ اتتال تِ تیواری ّای فطارخَى تاال ،دیاتت ٍ ّیپزکلستزٍلوی تِ
پشضک
• ارجاع افزاد هطکَک تِ اتتال تِ تیواری ّای فطارخَى تاال ،دیاتت ٍ ّیپزکلستزٍلوی تِ
پشضک
• ارجاع تیواراى قذیوی
• پیگیزی ٍ هزاقثت تیواراى تزاساس دستَرالعول ّای هزتَطِ قذیوی
• پیگیری ٍ هزاقثت تیواراى تزاساس دستَرالعول ّای هزتَطِ

شرح وظایف پسشک در برنامه ایراپن (خدمات نوین سالمت)
• تائیذ ٍضعیت اتتال تِ تیواری ّای فطار خَى تاال ٍ دیاتت ٍ چزتی خَى تاال در کساًی کِ
ًتیجِ اًذاسُ گیزی فطارخَى یا آسهایص قٌذ ٍ کلستزٍل غیزطثیعی دارًذ.
• پس خَراًذ تِ تَْرس /هزاقة سالهت در هَرد تأییذ یا عذم تأییذ تیواری
• درهاى غیز دارٍیی ٍ دارٍیی تیواراى طثق دستَرالعول تزًاهِ ّا
• آهَسش تیواراى ٍ آهَسش تَْرس  /هزاقة سالهت در سهیٌِ هزاقثت تیواراى ٍ افزاد در هعزض
خطز تِ هٌظَر کاّص هیشاى خطز قلثی عزٍقی
• تجَیش آسپیزیي  ،تزای تیواراًی کِ ساتقِ سکتِ قلثی ٍ هغشی ایسکویک دارًذ ٍ تأکیذ تز
هصزف هٌظن ٍ پیَستِ دارٍ تَسط تیوار
• تجَیش دارٍی هٌاسة کاٌّذُ فطارخَى تزای افزاد تا خطز  ٍ %20تاالتز کِ فطارخَى پایذار
هساٍی یا تیص اس  140/ 90دارًذ ٍ تاکیذ تز هصزف هٌظن ٍ پیَستِ دارٍ تَسط تینار
• تجَیش استاتیي تزای افزاد تا خطز  ٍ %30تاالتز ٍ تاکیذ تز هصزف هٌظن ٍ پیَستِ دارٍ تَسط
تیوار
• ًظارت تز تَْرس  /هزاقة سالهت درخصَظ اقذاهاتی کِ جْت تیواراى ٍ افزاد در هعزض
خطز تایذ اًجام دٌّذ تخصَظ پیگیزی هصزف هٌظن ٍ دائوی دارٍّا ٍ تَصیِ ٍ پیگیزی
اًجام فعالیت تذًی
• ارجاع تیواراى تا خطز قلثی عزٍقی تیص اس  %30کِ علی رغن تَصیِ ّای آهَسضی ٍ دارٍیی
پس اس  6هاُ کواکاى تیص اس  30درصذ در هعزض خطز ّستٌذ ،تِ سطَح تخصصی
• کٌتزل ًوایِ تَدُ تذًی ٍ دٍرکوز (چاقی ضکوی)

• کٌتزل ًحَُ هصزف هکول ّا طثق تزًاهِ هکول ّای گزٍُ سٌی (ٍیتاهیي )... ٍ D
• ارایِ تَصیِ ّای کلی تغذیِ ای تِ تیوار ،هتٌاسة تا تیواری
• ارجاع تِ کارضٌاس تغذیِ جْت هطاٍرُ ٍ دریافت رصین غذایی هٌاسة
• پیگیزی هَارد ارجاع ضذُ تِ کارضٌاس تغذیِ
• ارجاع تِ سطَح تخصصی در هَارد عذم ًتیجِ گیزی هطلَب کارضٌاس تغذیِ پس اس  3دٍرُ
هزاقثت

