
خدمت سطح توافقنامه نمونه
"پايش بيماريهاي غيرواگير" خدمت سطح توافقنامه

16042575101كد: 
مقدمه1-

بدليل افزايش روند مرگ و مير ناشي از بيماري هاي غير واگير بخصوص در كشورهاي در حال توسعه، سازمان جهاني
اولويتهاي بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه اعالم كردهاز دو دهه پيش بيماريهاي غير واگير را جزو   ) WHO  (بهداشت

سازمان جهاني2010 		است. اكنون بيماري هاي غير واگير علل اصلي مرگ و ناتواني در جهان مي باشند و در گزارش سال
مرگ را به%80 		علل مرگ مربوط به بيماري هاي عمده غير واگير مي باشد. كشورهاي با درآمد پائين و متوسط %63		بهداشت،

خود اختصاص مي دهند . چهار بيماري عمده غير واگير( بيماري قلبي و عروقي، سرطان، بيماري انسدادي مزمن ريوي و ديابت)
كه.به سه عامل خطر اصلي قابل پيشگيري شامل مصرف سيگار ، تغذيه نامناسب و عدم فعاليت بدني مناسب وابسته هستند" مستقيما

 .اي غيرواگير پايش اين بيماريها اهميت داردجهت كاهش بار بيماريه

هدف2-
فراهم آوري منابع اطالعات صحيح و به روز در سطح استان جهت تعيين توزيع، شيوع و بررسي روند عوامل خطر بيماري هاي							)1

 غير واگير

ديدنو پ		 				نهايي كنترل و كاهش اپيدميفراهم آوري ابزاري براي تصميم گيري مبتني بر شواهد در حيطه سالمت با هدف 							)2
بيماري هاي غير واگير

بسترسازي براي پژوهش در حيطه پيشگيري از بيماري هاي غير واگير به منظور تعيين مداخالت اثربخش						)3
ل عوامل خطرظرفيت سازي در نظام بهداشت و درمان جهت تمركز بر پيشگيري از بيماري هاي غير واگير از طريق كنتر)4

مشترك اين بيماري ها.
مسئوليت3-

مراقبت بيماران ديابتي و فشارخوني: ماهيانه توسط بهورز و سه ماهه توسط پزشك خطرسنجي سكته هاي قلبي و مغزي: برحسب
روزگي تولد 5تا  3سال غربالگري نوزادان: در  30خطرسنجي انجام شده ( ساليانه، نه ماهه، شش ماهه و سه ماهه) ويژه افراد باالي 

روزگي تولد مراقبت زوجين ناقل تاالسمي: مراقبت ماهيانه زوجين ناقل غربالگري سرطان روده 5تا  3غربالگري شنوايي نوزادان: در 
سال 69تا  50بزرگ: هر دو سال يكبار ( ويژه افراد 

اجرايي دستگاه و گيرنده خدمت متقابل تعهدات( -4
 :نمونه متن

افراد مي بايست ابتدا به مراكز بهداشتي مراجعه و مدارك الزم جهت ثبت نام در اختيار كاركنان بهداشت قرار دهند
آزمايش و اقدامات خواسته شده از سوي كاركنان بهداشت را انجام دهند

در زمانهاي مقرر شده جهت مراقبت به مراكز بهداشتي درماني مراجعه نمايند
اجرايي:تعهدات دستگاه 

ثبت نام از مراجعه كنندگان
انجام مراقبتها طبق دستورالعمل

ثبت مراقبتها در سامانه
 نظارت از سوي سطوح باالتر بر درست انجام شدن مراقبتها

پرداختها و ها هزينه5-



 .هزينه مراقبتها رايگان مي باشد

عملكرد دوره6-
جرت يا  مرگ فرداز زمان ثبت نام فرد در سامانه سيب تا زمان مها

توافقنامه خاتمه7-
مهاجرت فرد به استان ديگر -1

مرگ فرد -2


