واحد بیماریها

فرایندهای خدماتی

هپاتیت

واکسیناسیون اطرافیان بیمار هپاتیتی – واکسیناسیون دانشجویان جدیدالورود – واکسیناسیون افراد
با مشاغل در معرض خطر  -آموزش به اطرافیان بیمار

بیماری آمیزشی

اطالع رسانی به بیمار و ارجاع بیمار به بخش تخصصی

سوانح و حوادث

ثبت آمار سوانح و حوادث در نرم افزار – ثبت مصدومین چهارشنبه سوری
مشاوره وغربالگری مراجعین-انجام رپیت تست در واحد-تشخیص،درمان وپیگیری بیماران

ایدز

ایدزی-تشخیص بموقع عوارض دارویی-آموزش ،پیگیری وتشخیص زودرس مادران باردار-درمان
پیشگیرانه جهت نوزادان متولد از مادران ایدزی-انجام طرح دیده وری در زندانها

بیماریهای منتقله ازغذا

آنفلوانزا

حیوان گزیدگی

جمع آوری وارسال نمونه های مواردمشکوک به آزمایشگاه

جمع آوری وارسال نمونه های مواردمشکوک آنفلوانز به آزمایشگاه رفرانس دانشکده بهداشت
دانشگاه تهران -پیگیری مواردمثبت آنفلوانزا ،تحویل دارو ی آنفلوانزا به مراجعین

آموزش وایمن سازی مواردحیوان گزیده ،پیگیری موارد حیوان گزیده جهت تکمیل درمان،
پیگیری حیوان گزنده و ارسال الشه به انستیتو پاستور در صورت لزوم

توزیع دارو برای بیماران ،آموزش بیماران ،پیگیری تکمیل درمان توسط بیماران ،ارسال نمونه
بیماری های مشترک

بیماران به آزمایشگاه های مرجع در صورت لزوم ،ارتباط با اداره دامپزشکی جهت انجام اقدامات
پیشگیرانه

آسم و بیمار ی های مزمن تنفسی

آموزش به بیماران و ارجاع آنان به متخصص در صورت لزوم

دیابت

فشارخون

کلینیک تندرستی

عفونتهای بیمارستانی

غربالگری افراد باالی سی سال  ،انجام تست قندخون  ،ارجاع به آزمایشگاه  ،تشکیل پرونده ،
پیگیری واموزش بیماران  ،برگزاری کالس آموزشی جهت مراجعین

غربالگری افراد باالی سی سال ،تشکیل پرونده  ،پیگیری واموزش بیماران  ،برگزاری کالس
آموزشی جهت مراجعین

تشکیل پرونده جهت افراد واجد شرایط  ،معاینه افراد جهت بررسی سالمتی  ،آموزش بیماران

هماهنگی با هفت بیمارستان تحت پوشش جهت ارسال آمار به واحدبیماریها  ،کنترل وبررسی
آمارهای ارسال شده وبرطرف کردن نواقص وارسال آن به پورت
ارجاع موارد مشکوک به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به آزمایشگاه جهت نمونه گیری

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

بیماری و ارسال نمونه به انستیتو پاستور و دانشکده بهداشت – اطالع رسانی به گروه هدف و
افزایش سطح اگاهی عموم مردم در راستای پیشگیری از بروز و شیوع بیماری – ارجاع به مراکز
تخصصی باالتر

ماالریا

ایمن سازی ( واکسیناسیون )

ثبت سرطانها

بیماریابی  ،الم گیری و درصورت مثبت بودن الم شروع درمان دارویی بر اساس دستورالعمل
کشوری -در صورت الزم ارجاع به مراکز تخصصی باالتر و متخصصین عفونی

پیگیری درخواست و دریافت واکسن مراکز  ،بیمارستانها و پایگاههای تابعه – تحویل واکسن به مراکز ،
بیمارستانهای خصوصی و پایگاههای تابعه -

قرارداد با کارشناس مدارک پزشکی – جمع آوری آماربیماران سرطانی از مراکز پاتولوژی و بیمارستانی
تحت پوشش

تاالسمی

مشاوره برای زوجهای در حال ازدواج-معرفی زوجها برای آزمایش ژنتیک-پیگیری زنان باردار مبتال به
تاالسمی مینور-پیگیری سقط درمانی در زوجهایی که جنین مبتال به تاالسمی ماژوردارند

غربالگری نوزادان

بیماریابی در نوزادان-پیدا کردن نوزادان مبتال به کم کاری تیروئید ،فنیل کتنوری و فاویسم –معرفی
به فوکال پوینت برنامه جهت بررسی و درمان –مشاوره به خانواده نوزادان بیمار
-1مشاوره بیماران مسلول کاندید درمان پیشگیری(معرض تماس)-وپروفیالکسی(تضعیف

سل

ایمنی)و تعین دوز دارو و تحویل دارو
-2مشاوره و تحویل دارو بیماران مسلول خاص(وارده موقت از خارج کشور)....
 -3مشاوره معاینه وتشکیل پرونده وتهیه نمونه خلط  ,از بیماران مشمول طرح کشوری DRS

