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 واکسیناسیون 

واکسن عبارت است از یک ماده ایمونوبیولوژیک که برای ایجاد حفاظت اختصاصی در برابر   ➢
 . یک بیماری معین طراحی شده است

 مثل سل سرخک و سرخجه و فلج اطفال خوراکی واکسن های زنده ضعیف شده  ➢

نقص ایمنی ، بدخیمی ها، و کسانی که تحت درمان با کورتون و  کاربرد آن ها در بیماران 
 ممنوع است . داروهای شیمی درمانی و درخانم های باردار 

 . دارددوام بیشتری معموال  زنده  ایمنی حاصل از واکسن های

 

 مثل وبا ، سیاه سرفه ، هاری ، فلج اطفال تزریقی  واکسن های کشته یا غیر فعال ➢

 هستند. کشته شده توسط حرارت و مواد شمیایی حاوی ارگانیسم های 

 از واکسنهای زنده ضعیف شده است  کمتر  تاثیر آنها

انجام شوند و در اغلب اوقات بصورت دو یا چند تزریق معموال برای ایجاد ایمنی کافی  باید 

 . نیز الزم استتزریق یادآور 

 

از اجزای سلولی تهیه می شوند مثل  میکربواکسن های ساخته شده از اجزای سلول  ➢

سلول تهیه می شود یا واکسن پنوموکک که از   آنتی ژنهای پوستهواکسن مننژیت که از 

 . هستندواکسنهای کشته شده تهیه می شودجزء  کپسول پلی ساکاریدی میکرب

 

از برخی میکرب ها مثل توکسین تولید شده   واکسن های ساخته شده از آنتی توکسین ها ➢

 بعنوان واکسن از آن استفاده می کنند. از سم زدایی کزاز و دیفتری را گرفته و بهد 

 محسوب می شوند واکسن های کشته شده زیر مجموعه ی 

 

 ماده ایمنی زا در ترکیب ان وجود دارد. بیش از یک نوع  واکسن های مرکب ➢

ساده تر کردن تجویز، کاهش هزینه ها و به حداقل رساندن مراجعه  هدف از تهیه ان ها 

 . به مراکز بهداشتی است بیماران 

DPT       سیاه سرفه–کزاز   –دیفتری 

MMR     سرخک اوریون و سرخجه 

 



ساخته شده دو یا چند گونه یک میکرب واکسن هایی هستند از   واکسن های چند ظرفیتی  ➢

 اطفال باشند مثل آنفوالنزا و فلج 

 

به واکسن افزوده  تشدید پاسخ ایمنی مواد کمکی برای  واکسن های ساده همراه بامواد کمکی  ➢

 می شوند و به این ترتیب میزان آنتی ژن مورد نیاز و دفعات تزریق کمتری الزم است . 

 است هیدراکسید آلومنیوم ، فسفات آلومنیوم ازجمله این مواد کمکی  

 

پنوموکوک   ، واکسن های پنج گانه، سه گانه، دو گانه، کزاز، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب  

تغییر ماهیت می دهند. در این صورت باید از مصرف آن ها در مقابل یخ زدگی  و فلج اطفال تزریقی  

 جدا خودداری شود. 

  از بیش گرفتن قرارژ در مقابل نور حساس هستند و باید محافظت شوند.   .ث. بو   MMR,واکسنهای

 می شود  هاواکسن  این موجب خراب شدن نورفلوئورسنت و  خورشید  نور معرض در دقیقه 30

ساعت پس از آماده سازی دور    4ویال های آماده شده واکسن ب .ث. ژ که مصرف نشده اند، باید 

 .دقیقه است 30ساعت و برای واکسن آبله مرغان MMR 6 سنریخته شوند. این زمان برای واک

  :هر یک از ویال های باز شده در شرایط زیر باید دور ریخته شوند

 اگر شرایط سترونی بطور کامل رعایت نشده باشد ➢

 شدن ویال محتوی واکسن پس از باز شدن در یخ آب شده داخل یخدان، غوطه ور  ➢

 ذرات قابل رویت در ویال واکسن،  ➢

  ترک خوردگی ویال واکسن ویا کنده شدن برچسب واکسن ➢

ه  ماه داخل در ناحی  24-1  و  ران خارجی –ماه در ناحیه قدامی  1زیر : زریقات داخل عضالنی ت

 دلتویید   

 ماه و باالتر، در ناحیه دلتوئید  12ماه ، در ناحیه قدامی خارجی ران  11-0 :تزریقات زیر جلدی

 تزریقات داخل جلدی کودکان و بزرگساالن ، ناحیه دلتوئید 



بزرگساالن و سه گانه در  تزریق واکسن های ب .ث. ژ، پنج گانه، دوگانه خردساالن، دوگانه محل 

 سمت چپ  

در   MMRهپاتیت ب،   تزریقی اطفال فلج  ب،   تیپ  آنفلونزای هموفیلوس های واکسن تزریق محل

 سمت راست است.  

واکسن ب .ث. ژ باید به صورت داخل جلدی و در حد فاصل یک سوم فوقانی و دو سوم تحتانی بازو  

 . تزریق گردد

عضالنی و عمیق تزریق کرد. زیرا   واکسن های دوگانه، سه گانه و پنج گانه را باید حتما به شکل داخل 

وع واکسن ها در زیر و یا داخل جلد می تواند موجب تحریک موضعی، تشکیل گرانولوم، تزریق این ن 

ماه و باالتر نیز چنانچه حجم عضله دلتوئید کم  25در کودکان  .نکروز بافتی و بروز آبسه استریل شود

 .باید تزریق در ناحیه قدامی خارجی ران صورت گیرد باشد، 

برای تزریق هر واکسن باید   .اید به شدت پرهیز نمودبا ز مخلوط نمودن ویال واکسن های مجزا

 .سرنگ برای تزریق دو یا چند نوع واکسن ممنوع است سرنگ مجزا استفاده شود. استفاده از یک 

 توصیه هایی برای کاهش ناآرامی ، درد و تب

 برقراری تماس پوست به پوست مادر و شیرخوار   ➢

 نوازش کودک پس از تزریق   وتجویز واکسن به کودک در آغوش والدین  ➢

 تزریق سریع واکسن بدون آسپیره کردن قبل از تزریق  ➢

ایجاد می کند، در مرحله بعدی   واکسن های خوراکی در ابتدا و واکسنی که بیشترین درد را ➢

 .تجویز شود

 ازش و دلجویی از شیرخوار حین و پس ازواکسیناسیون  آرام کردن، نو ➢

 ازی یا خواندن کتاب یا گذاشتن موسیقی  باستفاده از اسباب با پرت کردن حواس کودک  ➢

اجتناب از دادن اطمینان   وعدم استفاده از لغات حاکی از اضطراب هنگام صحبت با کودک   ➢

 بیش از حد به کودک 



باشد، قرار دادن پارچه سرد و   در مواردی که درمحل تزریق واکسن، تورم و قرمزی وجود داشته 

 مرطوب تمیز در محل می تواند در کاهش درد موثر باشد

صورت بروز تب، درد و بی قراری،   وصیه می شود بعد از تزریق واکسن پنج گانه و یا سه گانه در ت

  24در  شده ودر صورت نیاز، هر چهار ساعت یک بار 5حداکثر تا بار استامینوفن با دز مناسب تجویز 

 ساعت( تکرار شود.  

تنفسی فوقانی، عفونت    بیوتیک، بیماری ، استفاده اخیر از آنتی بیماری های خفیف با یا بدون تب

گوش میانی، اسهال خفیف و دوران نقاهت بیماری های حاد، مانع ایمن سازی و عاملی برای تاخیر آن  

است ایمن سازی تا زمان بهبودی   الزم در صورت ابتال فرد به بیماری حاد متوسط تا شدید . نیست

 . حال عمومی به تعویق افتد

خورانده شود، باید یک نوبت   اواگر کودکی مبتال به اسهال شدید باشد و هم زمان قطره فلج اطفال به 

 . اضافی واکسن با فاصله حداقل یک ماه دریافت نماید

طابق با برنامه جاری مناسیون شیرخوارانی که در نوزادی به هر علت دچار زردی شده ا ند، واکسی

 .واکسیناسیون کشوری صورت می گیرد

همانند سایر نوزادان    تثبیت شده شروع برنامه ایمن سازی نوزادان نارس در صورت وضعیت بالینی  

ماهگی هنوز در   2زاد نارس در سن در صورتی که نونیست است و نیازی به تعویق برنامه ایمن سازی 

 ،از نوع تزریقی OPV باشد، توصیه می شود به جای واکسن خوراکی فلج اطفال بیمارستان بستری 

IPVمی توصیه.استفاده شود یا واکسن خوراکی فلج اطفال پس از ترخیص از بیمارستان تجویز شود  

 . شود تجویزواکسن آنفلوانزا   واکسن ماهگی 6 سن به رسیدن از  پس نارس نوزادان درشود

مطابق برنامه جاری  و....   تاالسمیمانند  اکسیناسیون افرادی که تزریق مکرر خون دارندو

  .واکسیناسیون کشوری انجام می شود

ولی در شرایط خاص و همه  .تجویز کلیه واکسن های ویروسی زنده در دوران بارداری ممنوع است

اقدام می گردد. درصورتی که فواید واکسن ویروسی زنده بر  گیری ها طبق توصیه وزارت بهداشت



مضرات احتمالی آن ارجح باشد، طبق نظر مرکز مدیریت بیماری های واگیر می توان نسبت به ایمن  

 .سازی زنان باردار با واکسن های ویروسی زنده اقدام نمود

ی، توصیه می شود در خانم  علت خطر ابتال به سرخجه در دوران بارداری و سندرم سرخجه مادرزادب

را ذکر نمی کنند،  MR و یاMMRهایی که قصد باردار شدن دارند و سابقه دریافت واکسن سرخجه، 

عیار آنتی بادی ضد سرخجه ارزیابی شود و در صورت پایین بودن، واکسن سرخجه تجویز شود. بعد  

ق نابجای این واکسن در دوران  از تزریق واکسن، باید تا حداقل یکماه از بارداری اجتناب شود. تزری

 بارداری دلیلی بر سقط درمانی نیست 

غیر فعال و غیر زنده به خانم ها در دوران    بجز واکسن تب زرد تجویز کلیه واکسن های ویروسی زنده 

از تزریق واکسن تب زرد   .شیردهی و هم چنین کودکانی که از شیرمادر تغذیه می کنند، بالمانع است

اید خودداری شود ولی در صورت لزوم مسافرت خانم های شیرده به مناطقی که تب  به زنان شیرده ب

 .زرد در آنها بومی می باشد، تزریق واکسن بالمانع است

و یا دچار نقص عملکرد طحال  داسی شکل مثل مبتالیان به کم خونی  هستندافرادی که فاقد طحال 

.واکسیناسیون  دارندپنوموکوک، مننگوکوک و هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب  نیاز به تجویز واکسنهای

در صورتی که قبل از طحال برداری فرد  . باید حداقل دو هفته قبل از طحال برداری کامل شود 

در این   .طحال برداری شروع شوددو هفته بعد از ، واکسیناسیون باید حداقل  واکسینه نشده باشد

سایر واکسن ها مطابق برنامه جاری ایمن   واکسن فصلی آنفلوانزا ضرورت داردافراد دریافت سالیانه  

 . سازی تجویز می شود



 

 



 

 



 

 نکته:   ادغام نوبت دوم واکسن تزریقی فلج اطفال در برنامه کشوری ایمن سازی 

ماهه این واکسن را دریافت می کنند. بر اساس    4کودکان    در حال حاضر کلیه  

نوبت دوم  توصیه سازمان جهانی بهداشت و مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی،  

   به برنامه کشوری ایمن سازی اضافه شده است  ماهگی 6این واکسن در 

 مثبت:  HIVواکسیناسیون کودکان  موارد منع  

 . سـالیانه واکسـن آنفلوانـزا تزریـق  ➢

و واکسن آبله   MMR،واکسن  OPVعدم تجویـز واکسـن خوراکـی فلـج اطفـال  ➢

و   مثبت بـا عالمـت )نوع شدید( HIVدرکـودکان مبتال بـه عفونـت  مرغان

 . کودکان مبتالء به مرحله ایدز

ـا و یـا بـدون ب   HIVتلقیـح واکسـن ب.ث.ژ در کـودک مبتـال بـه عفونـت  ➢

 عالمــت ممنــوع اســت. 



پرسنل شاغل در مراکز درمانی بستری و سرپایی شامل پزشکان، پرستاران، ماماها،  

بهیاران، کمک بهیاران، واکسیناتورها، دندانپزشکان، کمک دندانپزشکان، کارشناسان و  

آزمایشگاه های تشخیص طبی نظافت چیان واحدهای بهداشتی درمانی و  تکنسین های 

آزمایشگاه های تشخیصی، دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی،مراقبین  

های اکسن  و  بهداشتی در مدارس، مراقبین خانه های سالمندان  و پرسنل اورژانس

 . را دریافت نمایند MMRآنفلوانزای فصلی و هپاتیت ب و 

 

 نکات زنجیره سرما 

زنجیره سرما مجموعه تجهیزاتی است که باعث حفظ دمای واکسن از زمان تولید تا مصرف   ➢

 می شود. 

 واکسن ها از انبار شهرستان توسط کولد باکس به مراکز بهداشتی تحویل داده می شوند.  ➢

 درجه نگهداری می شود.  8-2واکسن در مراکز بهداشتی در یخچال با دمای  ➢

  . یخچال نگهداری واکسن باید فاقد هر گونه نقص فنی باشد ➢

مرتبه اول و آخر ساعت کاری با دماسنجی که  2دمای یخچال در مراکز بهداشتی باید روزی  ➢

داخل آن است چک شود و در فرم و نمودار مربوطه ثبت شود این فرم روی سطح بیرونی  

 یخچال نصب می شود. 

 وشیدنی در یخچال حاوی واکسن باید خودداری شود. از قرار دادن هر نوع خوراکی و ن ➢

 .نزدیک پنجره نباشد وخچال باید در محلی مناسب و دور از گرما و نور آفتاب قرار گیرد ی ➢

 . سانتیمتر باشد 20تا  15فاصله یخچال تا دیوار باید حداقل  ➢

 . از سالم بودن نوار دور درب یخچال اطمینان حاصل نمائید ➢

  . خچال باید در جای خود تراز شده باشد ی ➢

 . یخچال قرار داده شود  و درقسمت تحتانی  فریزر قسمت در بگ آیس کافی تعداد به ➢

ماههای میالدی به شمسی نصب   تبدیل فرم و یخچال  حرارت درجه فرم فقط یخچال روی بر ➢

 . شود



قرار داده شوند و در  در یخچال باید واکسنهایی که زودتر تحویل گرفته می شوند جلوتر  ➢

 اولویت مصرف قرار گیرند. 

 و سرخک باید در طبقه فوقانی یخچال نگهداری شوند.  MMR ، سل ، واکسنهای فلج اطفال ➢

هپاتیت و محلول توبرکولین باید در طبقه میانی یخچال ، پنج گانه ، دوگانه ، واکسنهای سه گانه ➢

 نگهداری شوند. 

شیشه های حاوی آب و نمک است این ظروف باعث می  طبقه تحتانی یخچال محل نگهداری   ➢

 شوند هنگام قطع برق هوای سرد اطراف واکسنها و حاللها جریان یابد. 

 . واکسن و حالل مربوط به آن باید در طبقه مشابه قرار گیرد ➢

ساعت   24در قسمت فریزر یخچال کیسه های یخ قرار می گیرد برای فریز کردن آیس بک ها  ➢

این کیسه های یخ می توان برای حفظ دمای واکسنها در کولد باکس و   از زمان الزم است

 واکسن کریر هنگام حمل واکسنها استفاده نمود. 

 درجه باشد.  15-تا   5-دمای فریزر یخچال حاوی واکسن  باید بین  ➢

 سانتی متر رسید برفک زدایی شود.  0/ 5یخچال باید بصورت ماهیانه و یا وقتی ضخامت یخ به  ➢

 . تب زرد و سل است ،  MMR ، سرخک،   OPVاکسن ها به گرما به ترتیب  حساسترین و ➢

دوگانه   ، سه گانه، هموفیلوس آنفوالنزا ،  Bحساسترین واکسنها به سرما به ترتیب هپاتیت   ➢

 دوگانه خردساالن و پنج گانه است.  ، بزرگساالن

 .مختصر با گرمامعموال واکسن ها در اثر فریز شدن بیشتر صدمه می بینند تا مواجهه  ➢

ر ظ درجه بود باید حتما نوار درب یخچال و فریزر را از ن 8اگر درجه حرارت یخچال باالتر از  ➢

 احتمال خراب بودن و بسته نشدن درب بواسطه آن کنترل کنید. 

کاری شود زیرا ممکن است واکسنها یخ  ت هرگز بعد از قطع برق نباید ترموستات یخچال دس ➢

 بزنند. 

 ق و کنده شدن برچسب واکسن نشانه آلودگی واکسن است. لوجود ذرات مع ، ترک خوردگی ➢

بصورت مجزا قرار گیرند تا جریان هوای   کسنها بر حسب نام در سبدهای کوچک بهتر است وا ➢

 داخل یخچال بصورت یکسان به همه ویالها برسد. 

 رما . سس به واکسنها نباید با دیواره داخلی یخچال تماس یابند بخصوص واکسنهای  حسا  ➢



 . واکسنها نباید در درب یخچال نگهداری شوند ➢

پنج گانه کزاز هپاتیت بعد از باز شدن ویال اگر   ، دوگانه ، سه گانه،  OPVویال واکسنهای  ➢

شرایط زنجیره سرما رعایت شود به رط آنکه بیش از یکماه از از باز شدن آنها نگذشت باشد تا  

 پایان انقضاء قابل مصرف هستند. 

و آبله مرغان اگر استفاده نشوند در پایان همان روزی که باز می  MMRی سل ویال واکسنها ➢

   . ه شوند و قابل استفاده برای روزهای بعد نمی باشدتشوند باید دور ریخ 

 بار حتی در روزهای تعطیل هم کنترل شود.   2دمای یخچال باید روزی  ➢

هپاتیت باید در نوبت کاری  دوگانه سه گانه پنج گانه و OPVویال های باز شده واکسنهای  ➢

 بعدی در اولویت مصرف باشند بنابراین در جلوی قفسه یخچال باید گذاشته شوند. 

 . ساعت قابل نگهداری هستند 48روز و در واکسن کریر تا  7-2در کولد باکس واکسنها  ➢

کولد باکس برای حمل مقادیر زیاد واکسن است مثال توزیع واکسن از مرکز شهرستان به مرکز  ➢

هری و روستایی . همچنین برای برفک زدایی یخچال می توان واکسنها را موقت در  ش

 کولدباکس نگهداری کرد. 

 برای حمل واکسن از خانه بداشت به تیم های سیاری است.  رواکسن کری ➢

باید در کف و واکسنهای   OPVو  MMR MRدر کولد باکس و واکسن کریر واکسنهای سل  ➢

 تر چیده شود. حساس به سرما در قسمتهای باال

در کولد باکس و واکسن کریر از کیسه های یخ استفاده می کنیم حتما واکسنها باید در کیسه  ➢

پالستیک قرار گیرند و بعد در کولد باکس گذاشته شوند واکسن به هیچ وجه نباید مستقیم با  

 کیسه های یخ در تماس باشد. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 ابزار های نظارتی زنجیره سرما 

VVM 
 بصورت دایره تیره رنگ که یک مربع سفیدرنگ در وسط آن قرار دارد. برچسبی روی واکسن  ➢

 هنگامی که واکسن در معرض گرما قرار گیرد رنگ مربع تغییر می کند 

 بهترین ابزار برای کنترل سالمت واکسن است .  ➢

 برای واکسن های حساس به سرما شاخص خوبی نیست .  ➢

 حالت دارد: 4

 تر از دایره واطراف است : مصرف می کنیم رنگ مربع روشن  -1

 رنگ مربع تیره تر شده ولی هنوز از دایره اطرافش روشن تر است : مصرف می کنیم  -2

 رنگ مربع همرنگ دایره شده است : مصرف نمی کنیم  -3

 رنگ مربع تیره تر از دایره اطرافش شده است: مصرف نمی کنیم  -4

 

 



 

 

 

)Monitor(VCCMVaccine Cold Chain  : 

 بصورت یک کارت با نواری مشخص است .  ➢

 رنگ آن در دمای باال تغییر می کند.  ➢

 استفاده می شود .  تعیین زمان قرار گرفتن در معرض گرمااز این ابزار برای   ➢

 آن توجه نمود   VCCMدر هنگام تحویل واکسن باید به  ➢

 تفسیر 

ماه آینده مصرف شود بقیه واکسنها  3:واکسن پولیو باید طی Aدر صورت رنگی شدن خانه  ➢
 قابل استفاده هستند. 

مصرف  ماه 3و تب زرد  طی   MRو  MMR:واکسن سرخک ، BوAدر صورت رنگی شدن خانه  ➢
 شوند وبقیه واکسنها قابل استفاده هستند. 

عالوه بر واکسن های قبلی ، واکسن سه گانه و سل هم   :CوBوAدر صورت رنگی شدن خانه  ➢
 مصرف شوندوبقیه واکسنها قابل استفاده هستند.  ماه  3طی 



 باید کنترل کیفی برای تمام واکسنها صورت گیرد.  Dو CوBوAدر صورت رنگی شدن خانه   ➢

 

 

Freez Tag 

 ابزار نظارتی  ویژه واکسنهای حسا به سرما می باشد .  ➢

 مدار الکتری کی و یک صفحه نمایشگر است . شامل یک  ➢

اگر بیش از یک ساعت در معرض دمای زیر صفر قرار گیرد صفحه نمایش به حالت خطر تغییر   ➢

 وضعیت می دهد 

                                     

0°C + 1H = 

http://www.berlinger.ch/deutsch/ag/produkte/temp/freeze.html
http://www.berlinger.ch/deutsch/ag/produkte/temp/freeze.html


Freeze Watch 

 داشته باشد.   FWشاخص انجماد است . هر یخچال نگهداری واکسن باید یک  ➢

 حاوی یک کارت با زمینه سفید ویک تیوپ شیشه ای حاوی یک ماده رنگی است   ➢

 اگر واکسن در معرض سرما قرار گیرد رنگ مایع موجود در تیوپ آبی می شود.  ➢

ترکد و مایع داخل آن روی صفحه  اگر واکسن در معرض سرما قرار گیرد  ویال حاوی مایع می  ➢
 سفید پخش می شود. 

این وسیله برای واکسنهای حساس به سرما مثل سه گانه ، دوگانه بزرگساالن ، و خردساالن و   ➢
 موثر است .   Bهپاتیت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد بهبود تغذیه فعالیتهای

 ارتقاء سطح سواد تغذیه ای جامعه و ترویج مصرف غذای سالم  ➢

 زنان شیرده و سالمندان ، زنان باردار ، مشاوره چهره به چهره برای کودکانارایه  ➢

  IDDپیشگیری و کنترل  ➢

قرص در دختران   1ماه هفته ای  4آموزش تغذیه و آهن یاری در دبیرستان  به مدت  ➢

 دبیرستانی بصورت سالیانه 

آزمایشگاه پایش ید ادرار دانش آموزان مقطع ابتدایی بصورت سالیانه وارسال آن به  ➢

 ساله( 10-8مرجع)کودکان 

 اجرای طرح بهبود تغذیه کودکان  و معرفی کودکان مبتالء به سوء تغذیه به کمیته امداد  ➢

 سال 6-3طرح توزیع غذای گرم در روستا مهدها با هدف بهبود تغذیه کودکان  ➢

 آموزش دادن به مادران برای نحوه تغذیه تکمیلی شیرخواران  ➢

 ی اماکن عمومی و خانواده های روستایی سنجش کیفی ید نمک مصرف ➢

 سال 2آهن یاری در زنان باردار و شیرده و کودکان زیر   ➢

 ترغیب مردم به استفاده از نان غنی شده با آهن  ➢

 دادن مکمل مولتی ویتامین مینرال به زنان باردار و شیرده  ➢

 سال  6اجراء برنامه های مشارکتی بهبود تغذیه در کودکان زیر  ➢

 

 

 

 

 

 



 احد مبارزه با بیماریها در مراکز بهداشتی درمانی وظایف و

 سال 30بیماریابی پرفشاری خون و دیابت و نظارت بر درمان آنها در جمعیت باالی  ➢

( S1ارایه خدمات مشاوره تاالسمی و انجام آزمایشات برای زوج های داوطلب ) استراتژی  ➢

شناسایی والدین بیماران مبتالء به تاالسمی برای تشخیص زوج های واجد شرایط 

ازدواج   1376(  و شناسایی زوج های ناقل تاالسمی که قبل از سال S2تژی ا بارداری)استر

 . (S3کرده اند)استراتژی 

 دهانه رحم و کولورکتال  ، لگری سرطان پستانغربا ➢

کمبود آنزیم   ، بیماریابی کم کاری مادرزادی تیرویید در نوزادان و غربالگری گاالکتوزمی ➢

G6PD   و فنیل کتونوری 

 پیشگیری از حوادث و سوانح  ➢

 قلب و عروق و فشارخون در مناطق شهریپیشگیری از بیماریهای  اجرای برنامه ➢

)برنامه کنترل آسم در   COPDآسم و  ، کنترل و پیشگیری بیماریهای تنفسیاجرای برانامه  ➢

 مدارس( 

 )پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر آنها (  IraPenاجرای برنامه  ➢

 سال  30ساله سکته قلبی و مغزی در افراد باالی  10ارزیابی خطر  ➢

 اجرای برنامه پیشگیری از پوکی استخوان  ➢

 گری کم شنواییبرنامه غربال ➢

گذاری و ورود اطالعات فرم های ثبت سرطان   کد ، بررسی فرم های ثبت سرطان و رفع نواقص ➢

 ICRر ادر نرم افز

افراد در معرض تماس با آنفوالنزای   ، سربازان، زنان باردار ، سال 6واکسیناسیون کودکان زیر  ➢

و انجام طرح های   Bفوق حاد پرندگان و بیماران در تماس با بیمار مبتالء به هپاتیت 

 واکسیناسیون همگانی در گروههای خاص 

 ارایه خدمات رایگان جهت مبارزه با سل ➢



از بیماران  بیماریابی ماالریا با گرفتن الم خون محیطی و بیماریابی التور با گرفتن نمونه  ➢

 اسهالی  و ارسال به آزمایشگاه

 اجرای برنامه حذف جذام و ارایه خدمات پیشگیرانه و درمانی هاری  ➢

 کاهش موارد بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان ➢

  سیاه زخم،  CCHF ، جذام ، پیگیری و نظارت بر درمان بیماریهای تحت مراقبت مثل سالک ➢

 پدیکولوزیس و مننژیت  ، هپاتیت ، رفهسیاه س، سل و ماالریا ، کیست هیداتیک، 

 کاهش بیماریهای منتقله ارزراه هوا  و آب و کاهش موارد گزش حیوانات زهری  ➢

 STDکنترل و پیشگیر ایدز و هپاتیت و  ➢

جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی و دولتی برای نظام مراقبت و گزارش دهی بیماریهای   ➢

 واگیر  

 ( سرخک و سرخجه مادرزادیAFPارسال گزارش تلفنی وبررسی کامل موارد فلج شل حاد) ➢

 بررسی و کنترل موارد ابتالء به شپش از مدارس و سایر اماکن تجمعی  ➢

، آنفوالنزا ، سرخک  ، بیاران مشکوک به سرخجه جمع آوری و ارسال نمونه های آزمایشگاهی  ➢

 و ...  CCHF ، بوتولیسم

 

 

 

 

 

 

 

 



 میانساالنگروه بسته خدمات 

 اندازه گیری شاخص توده بدنی و دور کمر  ➢

 بررسی الگوی غذایی فرد و آموزش تغذیه سالم  ➢

و توصیه به انجام فعالیت فیزیکی   Par-Qارزیابی وضعیت فعالیت فیزیکی و انجام آزمون  ➢

 روز در هفته  3ساعت  1بار در هفته یا  5دقیقه  30بمدت 

در صورت پرخطر بودن و توصیه به   Bارزیابی وضعیت واکسیناسیون توام بزرگساالن وهپاتیت ➢

 نتزریق واکسن آنفوالنزا در صورت داشتن اندیکاسیو 

 اخذ شرح حال در مورد حساسیت غذایی و دارویی و مواجهات شغلی خاص   ➢

 قلیان و سوء مصرف مواد  ، الکل ، ر استعمال سیگارظارزیابی از ن ➢

 ارزیابی مصرف داروهای آرام بخش و خواب آور بدون نظر پزشک  ➢

ناآرامی و   ، ناامیدی ، مواردی چون احساس اضطرابری گارزیابی سالمت روان و غربال ➢

 روز گذشته 30افسردگی در 

اختالالت خواب و اختالالت  ، افکار خودکشی ، اختالالت دوقطبی ، غربالگری افسردگی ➢

 اضطرابی 

 کم خونی فقر آهن  و  دیابت ، پیشگیری  تشخیص و درمان فشارخون باال ➢

 COPDآسم و  ، پیشگیری  تشخیص و درمان سل ➢

 روزوپروزیس و آرتئپیشگیری  تشخیص و درمان است ➢

 چاقی و دیس لیپیدمی  ، پیشگیری  تشخیص و درمان اضافه وزن ➢

 بررسی عالیم و نشانه های خطر بیماریها ➢

پرفشاری   ، دیابت ، من از جمله بیماریهای قلبی عروقیزاریهای ممبررسی سابقه خانوادگی بی  ➢

 خون و سرطانها

 ارزیابی سالمت باروری و بررسی الگوی قاعدگی و شکایات ادراری تناسلی  ➢

 سگی و مشکالت احتمالی ناشی از آن ئزیابی یاار ➢



وزش و ارجاع در صورت  مآ ، معاینه ، ارزیابی و غربالگری سرطان پستان با انجام شرح حال ➢

 FITلزوم و غربالگری سرطان کولورکتال با تست 

معاینه و توصیه به انجام پاپ  ، شرح حال   گرفتن  ارزیابی و غربالگری سرطان دهانه رحم و ➢

 اسمیر  

 طبق دستورالعمل  Dدادن مکمل ویتامین  ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سال در مراکز بهداشتی   29-18برنامه سالمت جوانان 

ازدواج   ، خود مراقبتی ، از جمله مهارتهای ارتباطی اجتماعی ری کارگاههای آموزشیابرگز ➢

 نامناسب و پیشگیری از رفتارهای پرخطر 

 و ثبت در سامانه سیب ارزیابی وضعیت سالمت نوجوانان و جوانان   ➢

 معاینه بالینی نوجوانان و درخواست آزمایشات بلینی بر حسب نیاز  ➢

 اجرای طرح سفیران سالمت دانشجویی  ➢

  STD ، ایدز ، هپاتیت ، فقر آهن ، اختالالت خونی ، به پرفشاری خون ءارزیابی جوانان از نظر ابتال  ➢

 انپزشکی واختالالت ژنتیک و ر   ، آسم ، بیماریهای تیرویید ، زخم ژنیتال ، عفونت لگنی

 ارزیابی جوانان از نظر سوء مصرف مواد و ارایه راهنمای ترک سیگار به ایشان  ➢

 یه توصیه جهت انجام فعالیت فیزیکی مناسب اار ➢

و   بدنی و ارجاع جوانان دارای مشکل به متخصصان و مشاوران تغذیهص توده خارزیابی شا ➢

 شاخص های تن سنجی و رفتارهای تغذیه ای   رارزیابی سای

سال گذشته با فرم های مخصوص و ارزیابی مواردی چون   30ارزیابی وضعیت سالمت روان در  ➢

 سابقه خشونت خانگی و خود کشی  ، معلولیت ذهنی ، صرع

 دی و اطالعات مربوط به وضعیت خانواده  تکمیل فرم مشخصات فر ➢

 تکمیل اطالعات مربوط به سوابق بیماری در خانواده و اقوام درجه اول  ➢

 نه توسط پزشک یزیابی و معا را ➢

 اسید فولیک و مولتی ویتامین  ، نیاز از جمله آهناس سا ز مکمل تغذیه ای بر  ی تجو ➢

 واحد   50000دوز با  نهاطبق دستورالعمل بصورت ماهی  Vit Dدوز یز مگاتجو ➢

 

 

 



 ارتقای سالمت در مدارس

 ساالن  مآموزش هو  خود مراقبتی در مدارس وظرفیت سازی برای سالمت  ➢

 آموزش فعالیت بدنی  و تغذیه و برنامه های غذای سالم ، بهداشت محیط مدرسه ➢

 برنامه ارتقای سالمت برای کارکنان مدرسه ➢

 سال  6-18ارائه خدمات سالمت به رده سنی تا   ➢

 نمایه توده بدنی  قد و مراقبت از نظر وضعیت  ➢

بررسی مخاط: بررسی از نظر اختالل خونی و هپاتیت کم خونی فقر آهن تاالسمی مینور   ➢

 فاویسم 

اوتیت   و اوتیت مدیا ، اختالل شنواییو  بیماری چشمی  و  بررسی از نظر بینایی اختالل بینایی ➢

 خارجی 

   تیرویید از نطر وجود گواتر تیروئید غده  ➢

 مراقبت از نظر بیماری قلبی عروقی   و  مراقبت از نظر ابتالء به آسم ➢

 گال  و کچلی ، آلودگی به شپش و بررسی از نظر مراقبت پوست و مو   ➢

 عضالنی و قامت  -مراقبت از نظر اختالالت اسکلتی  ➢

 ، سایکوز ، افسردگی  ، پرخاشگری، اختالل اضطراب  ، خودکشی) ارزیابی از نظر سالمت روان ➢

 نقص توجه  و اختالل بیش فعالی ، معلولیت ذهنی ، صرع،  اختالل دوقطبی

 مراقبت از نظر روند بلوغ اختالل در روند بلوغ   ➢

 مراقبت از نظر خطر ابتالء به فشار خون باال  ➢

 مراقبت از نظر مصرف دخانیات و مواجهه با دود مواد دخانی  ➢

 محرومیت از مواد افیونی و مواد محرک  ، مسمومیت ، ز نظر اختالالت مصرف موادمراقبت ا ➢

 

 

 



 یادبرنامه های سالمت روانی ، اجتماعی و اعت

 رنامه تشخیص و مراقبت اختالالت شایع روانپزشکی ب-1

-های عمر که به نـوعی با ناتوانی طی میدرصد از سـال  28طبق آمـارهای جهانی اختالالت روانپزشکی و عصبی  

دهد.. برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی در اداره سالمت روان سعی داشته با شود را به خود اختصاص می

همچنین ارجاع به موقع ، دسترسی به دریافت خدمات را تسهیل  وهنگام جاد ساز و کار غربالگری و تشخیص بهای

این برنامه شناسایی به موقع اختالالت شایع روانپزشکی با اولویت اختالل افسردگی، اختالالت هدف  کند.هم اکنون  

 است. طرابی، اختالالت سایکوز/ دوقطبی، صرع، ناتوانی ذهنی و اختالالت شایع روانپزشکی کودک و نوجوان  ضا

 اهداف کلی برنامه در کشور:

 نگام و درمان اختالالت شایع روانپزشکیه   به  تشخیص   حوزه  در  سرپایی خدمات  به  دسترسی  افزایش  

 اختالالت شایع روانپزشکیافزایش پوشش مراقبت برای بیماران مبتال به 

 برنامه آموزش مهارت های زندگی-2
مهارت های زندگی توانائی های برای سازگاری و رفتار مثبت هستند که فرد را قادر می سازند بطور موثری با نیازها و 

 تغییرات زندگی روزانه مواجهه شوند. 

:تعریف مهارت های زندگی توسط یونیسف :مهارت اصلی زندگی  10  

مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر خالق، مهارت تفکر نقاد، توانایی برقراری ارتباط موثر ، مهارت 

 خودآگاهی، مهارت همدلی کردن، مهارت مقابله با هیجانات، مهارت مقابله با استرس ایجادو حفظ روابط بین فردی، 

غییر رفتار همراه باشدباعث کاهش آسیبهای اجتماعی هدف کلی :فراگیری مهارتهای زندگی اگربا تغییرنگرش وت

وبدنبال آن ارتقاء سالمت روان فراگیران )جامعه (می شود.ارتقاء مهارتهای ارتباطی بین فردی و جمعی ،مهارت حل 

  مسئله ،پیشگیری ازخشم و کنترل استرس از اولویت های برنامه مهارتهای زندگی است

 سال ( 12-2فرزند پروری )برنامه آموزش مهارت های -3
هر اقدام جدی برای بهبود بهداشت روان کودکان مستلزم ارزیابی کیفیت تربیت کودک و روابط خانوادگی آنهاست. 

جو  و  کودک  با  والدین  تعامل  ی  نحوه  است.  سازگاری  ی  کننده  تعیین  عوامل  از  فرزندان،  و  والدین  روابط  کیفیت 

 صیات شخصیتی و رفتاری کودک را شکل می دهد.  عاطفی حاکم بر خانواده، خصو  -روانی

 اهداف کلی برنامه در کشور: 

 پیشگیری از اختالالت روانپزشکی و مشکالت رفتاری کودکان

 ارتقاء روابط والد و کودک 

 توانمند سازی والدین 

q. :ل سا  12تا   2آموزش مهارت فرزندپروری برای والدین دارای کودک   گروه هدف برنامه  

https://health.tums.ac.ir/uploads/32/2021/Mar/10/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87.pdf
https://health.tums.ac.ir/uploads/32/2021/Mar/10/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87.pdf
https://health.tums.ac.ir/uploads/32/2021/Mar/10/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87.pdf


 : خودمراقبتی در حوزه سالمت روانبرنامه -4

 شوند که فرد مبتال نتواند از خودش مراقبت کند شان سبب میکنندههای روانی به دلیل ماهیت ناتواناختالل

ها و جامعه برای مراقبت از خود در سطح جهانی  های گذشته خودمراقبتی و توانمندسازی افراد، خانوادهدر سال

شناختی تمرکز زیادی های روانپزشکی و مهارتهای روانخصوص بر روی بیماریمورد توجه قرار گرفته است و به

تنه کردن  بستری  رویکرد  جهان  کشور  چندین  در  امروزه  است.  قرار شده  استفاده  مورد  شدید  خیلی  موارد  در  ا 

 گیرد و بر مراقبت افراد توسط خود و نزدیکانشان و توانمندسازی آنان تکیه شده است. می

 5-برنامه پیشگیری از خودکشی

 های  رده  در  و  دارند قرار  علل  صدر  در  اساسی  افسردگی مثل  روانپزشکی  اختالالت  خودکشی،   شناسی  سبب  در

تالالت مرتبط با سوء مصرف مواد، اختالالت شخصیت، و یا دوره های افسردگی شدید اختالل دوقطبی قرار اخ  بعدی،

دارند.سازمان بهداشت جهانی، سه راهبرد مؤثر را برای پیشگیری از خودکشی توصیه می نماید، که عبارتند از 

ی اقدام به خودکشی، ثبت مسئوالنه شناسایی و درمان به موقع اختالالت روانپزشکی، کاهش دسترسی به روش ها

 موارد اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن، همزمان با گزارش مسئوالنه در رسانه ها. 
  

 اهداف کلی برنامه پیشگیری از خودکشی در کشور:

 کاهش میزان اقدام به خودکشی در کشور

 کاهش میزان فوت ناشی از اقدام به خودکشی در کشور

 حمایت روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیرمترقبه برنامه -6

  
مراکز خدمات جامع  این خدمات از روزهای اول پس از حادثه تا یک دوره شش ماهه الی یکساله در منطقه و سپس در

 سالمت ادامه می یابد. 

 ه پیشگیری از عوارض روانی اجتماعی ناشی از حوادث غیر مترقب:اهداف کلی برنامه

 

 ) سامان(: : برنامه الگوی خدمات جامع سالمت روانی و مراقبت اجتماعی ایرانیان-7

الگوی خدمات یکپارچه وجامع سالمت روانی و مراقبت  ، اجرای پیشگام و تعمیم  : شامل طراحی  پروژه ملی سامان 

 د بود : اجتماعی ایران در همه شهرستان های کشورطرح سامان شامل پنج بسته خدمتی در سطح محالت خواه

 بسته خدمات پایه سالمت روان و غربالگری سالمت اجتماعی ) مراکز خدمات جامع سالمت( 

ی بسته خدمات پایه سالمت اجتماعی ) مراکز مراقبت اجتماعی جامع سازمان بهزیست  

 بسته خدمات تخصصی مراقبت سالمت روانی ) مراکز سالمت روان جامعه نگر ( 

مشارکت همه دستگاه های فعال در حوزه حمایتهای اجتماعی (بسته خدمات حمایتی تکمیلی )    

( بسته اقدام جامعه ) با مدیریت فرمانداری که شامل تفاهم نامه ادارات شهرستان وخانه مشارکت مردم   

  



 
  

 برنامه پیشگیری از همسرآزاری -8

 گروه سنی مورد نظر برنامه:اهداف

اند   کرده ازدواج   بار  یک  حداقل  که   درمانی  بهداشتی  مراکز به  کننده  مراجعه سال    15کلیه زنان باالی   

 مرتکبین خشونت در صورت تمایل به شرکت در برنامه 

  

 9-برنامه پیشگیری از سوء رفتار با کودک      

هگروه سنی مورد نظر برنام   

کننده به مراکز سالمت جامعه که دارای عالیم و نشانه های سال مراجعه    18کلیه کودکان و نوجوانان زیر 

 مبتنی بر بد رفتاری و یا غفلت در خانواده هستند

سال که مادران آنها تحت   18سال شاهد خشونت )کلیه کودکان و نوجوانان زیر    18کودکان و نوجوانان زیر  

  عنوان موارد همسر آزاری غربالگری شده اند(

  

 های بهداشتی تشخیص و مراقبت اختالالت مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام مراقبتبرنامه -10

 و  الکل مواد،   مصرف  اختالالت  از   مراقبت  و   تشخیص  ارزیابی،   خدمات  دهی  پوشش  هدف   با برنامه  این  هم اکنون 

سال و مادران باردار به شکل ادغام یافته در نظام مراقبتهای اولیه در مراکز بهداشتی  60گروه سنی زیر   در  دخانیات

 درمانی کل کشور در حال انجام است. 

  

 کاهش آسیب اعتیادبرنامه -11

 بهداشتی، اجتماعی برنامه کاهش آسیب مصرف مواد شامل برنامه ها و مداخالتی است که با هدف اولیه کاهش عواقب  

 و اقتصادی متعاقب مصرف مواد مخدّر و محرک صورت می گیرد و الزاماً با کاهش مصرف مواد همراه نیست. 

ت  صور  به   مواد   مصرف   به   دارد  تصمیم   کننده   مصرف   فرد  که   واقعیت  ،این های کاهش آسیب در کشور  در ارائه برنامه

با میگیرد  قرار  پذیرش  مورد  دهد،   ادامه  غیرتزریقی  یا   تزریقی و  انسان  مانند یک  تزریقی  کننده  فرد مصرف  با   .

رنگ و سوزن  س  برنامه  .باشدمی  خویش   رفتارهای  مسئول  نیز   مواد   کننده  مصرف   بنابراینشود.  احترام برخورد می

 مناطقدر مقابل خدمات پرهیزمدار یا درمان نگهدارنده نبوده و نیست. گستره خدمات سرنگ و سوزن نیز فقط در 

  .شهری کشور نبوده و کلیه مناطق شهری و روستایی باید از این خدمات استفاده کنند

  است  بوده  مشترک   تزریق  راه   از HIV نتیجه اجرای برنامه های کاهش آسیب، کاهش سیر پیشرونده و فاجعه بار

  
  
  
  
  

 


