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کلیه معاونین محترم بهداشتی دانشگاه ها/دانشکده ها علوم پزشکی کشور

موضوع :دستورالعمل شماره  1سالمت جمعیت
باسالم و احترام

ثب ػٌبيت ثِ سيبست ّبي خوؼيتي كطَس دس سبلْبي گزضتِ ٍ پيطي گشفتي ضتبثبى اص ثشًبهِ اٍل تَسؼِ دس ايي
حَصُ ٍ ػذم سغذ ضشايظ دس سبلْبي ثؼذ ٍ سًٍذ سشيغ كبّص سضذ خوؼيت عي سبلْبي اخيش ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبيح
ػلوي ثذست آهذُ عي هغبلؼبت دُ سبل گزضتِ دسساثغِ ثب ًشخ ثبسٍسي كل (ّ ٍ )TFR= 1/7وچٌيي ثب ػٌبيت ثِ
هٌَيبت ٍ سٌّوَدّبي ػبلوبًِ هقبم هؼظن سّجشي دس استجبط ثب سيبست ّبي خذيذ خوؼيتي كطَس ،ثبصًگشي دسسيبست
ّبي سالهت خوؼيت تَسظ ٍصاست هتجَع دسدستَسكبس قشاس گشفتِ ٍضوي اتخبر تذاثيش ػلوي ٍ ػولي تَسظ ايي
هؼبًٍت ٍ تطكيل خلسبت هتؼذد ثب غبحت ًظشاى  ،اسبتيذ داًطگبُ  ،خوؼيت ضٌبسبى ٍ خوؼي اص هؼبًٍيي هحتشم
ثْذاضتي سشاسش كطَس ،دستَسالؼول ضوبسُ يك هشثَعِ ثِ ضشح ريل تٌظين ٍ اثالؽ هيگشدد :
-

اعالع سسبًي ٍ خلت هطبسكت ّوِ خبًجِ سيبست گزاساى اػن اصاػضبء هحتشم كبسگشٍُ سالهت ٍاهٌيت غزائي
استبى ً ،وبيٌذگبى هحتشم استبى دسهدلس ضَساي اسالهي ،هسئَليي غذا ٍسيوبي استبًي ،داًطگبّيبى
ٍاػضبء هحتشم ّيئت ػلويّ ،وكبساى هحتشم حَصُ ثْذاضتي -دسهبًي داًطگبُ ٍ كبدساسائِ دٌّذُ خذهت دس
حَصُ تحت سشپشستي

-

خوغ آٍسي پَستشّب  ،ثٌشّبي تجليغبتي ٍ  .......هشتجظ ثب هَضَع كٌتشل خوؼيت ٍ يب احيبًبً ثب هضبهيي كبّص
هَاليذ دسهشاكض ثْذاضتي – دسهبًي تحت پَضص ٍ اخشاي ثشًبهِ ّبي آهَصضي ثب سٍيكشد افضايص آگبّي ٍ
اعالع سسبًي ػوَهي دستوبهي اثؼبد سالهت خبًَادُ .

-

ثشًبهِ سيضي ثشاي آهَصش ّبي ػوَهي سالهت هحَس ٍ اسائِ خذهت ثِ خبًَادُ ّب ثب سٍيكشد تػوين گيشي
آگبّبًِ  ،آصاداًِ ٍ هسئَالًِ خبًَادُ ،ثب تَخِ ثِ ٍضؼيت ضْشستبى ّبي تحت پَضص دس ّشاستبى ( :الصم
ثِ ركش است كِ هجٌبي سيبستْب ٍ ثشًبهِ سيضي ّب ًشخ ثبسٍسي كلي دس ّش ضْشستبى هيجبضذ).
دس ايي خػَظ ضْشستبى ّب ثِ  2گشٍُ ػوذُ تقسين ثٌذي هيگشدًذ :
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گشٍُ الف ) ضْشستبًْبي ثب ًشخ ثبسٍسي دس حذ خبيگضيٌي يب كوتش اص حذ خبيگضيٌي
گشٍُ ة ) ضْشستبًْبي ثب ًشخ ثبسٍسي ثبالتشاص حذ خبيگضيٌي
آهَصش ّب  ،اخشاي ثشًبهِ ّبي تطَيقي ٍ اسائِ خذهبت دس ضْشستبى ّبي گشٍُ ( الف ) ػالٍُ ثش حفظ ٍ
استقبء ضبخع ّبي كبّص هشگ ٍ هيش هبدس ٍ كَدک  ،هيجبيست دسساستبي افضايص ثبسداسي ّبي آگبّبًِ ،
ثشًبهِ سيضي ضذُ  ،ثب فبغلِ گزاسي هٌبست ثِ هبدساى دس سٌيي ثبسداسي هٌبست (  11-33سبل ) ٍ دس ساستبي
استقبء ًشخ ثبسٍسي كلي غَست پزيشد .ثشّويي اسبس دس گشٍُ ( الف ) تبكيذ ثش آهَصش ثبسداسي ّبي ايوي ،
ثِ هَقغ ٍ ركش هؼبيت تبخيش دس ثبسداسي ثِ هبدساى قجل  ،حيي ٍ پس اص ثبسداسي است.
ثشًبهِ سيضي ّبي آهَصضي ٍ اسائِ خذهبت دسضْشستبًْبي گشٍُ ( ة ) غشفبً دسساستبي استقبء ضبخع ّبي
سالهت هبدس ٍ كَدک ٍ افضايص آگبّي خبًَادُ ّب دس ساستبي پيطگيشي اص ثبسداسي ّبي پشخغشهيجبضذ.
الصم ثِ ركش است كِ دس ّشدٍ گشٍُ يبد ضذُ ( گشٍُ الف ٍ گشٍُ ة ) اسائِ خذهبت سايگبى ثبسٍسي ثِ افشاد ثب
سفتبسّبي پشخغش  ،گشٍُ ثبسداسي ّبي ّ ٍ High Riskوچٌيي اسائِ خذهبت هَسد ًيبص ثِ اقطبس آسيت پزيش
خبهؼِ تحت پَضص ،ضشٍسي است.
-

دس ساستبي تحكين ثٌيبى خبًَادُ ٍ فشصًذ آٍسي سبلن ،ضوي تَخِ ٍيژُ ثِ تؼبلين ديٌي ٍ اسالهي ،سبصٍكبس
هٌبست ثشاي آهَصش ّبي قجل اص اصدٍاج دس ًظش گشفتِ ضَد ٍ آهَصش ّبي حيي اصدٍاج ٍ هطبٍسُ ّبي
صًبضَئي پس اص اصدٍاج تقَيت گشديذُ ٍ تسْيالت الصم ثشاي صٍخيي ًبثبسٍس ثب هطبسكت هؼبٍى هحتشم
دسهبى داًطگبُ  ،فشاّن گشدد.

-

ثب ّوبٌّگي هؼبٍى هحتشم دسهبى داًطگبُ ،ثشًبهِ سيضي هذٍى ٍ هستوشي خْت اخشاي ثشًبهِ ّبي ػلوي ٍ
آهَصضي هشتجظ ثب افضايص صايوبى ّبي عجيؼي ٍ كبّص اػوبل سضاسيي دس هشاكض ثيوبسستبًي ٍ داًطگبّي،
غَست پزيشد.

-

دس ساستبي سيبست ّبي خذيذ خوؼيتي اثالغي ٍ دس توبهي هشاحل اخشاي ثشًبهِ ّبي هشثَعِ  ،هَضَع اخالق
پضضكي ثب ًظش هتخػػيي اهش ٍ غبحت ًظشاى داًطگبّي ،ثؼٌَاى يك اغل هْن ،هذ ًظش قشاس گيشد.
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-

ثِ هٌظَساسائِ ّش چِ ثْتش آهَصش ّبي الصم ثِ خبًَادُ ّبي هحتشم ،اص ظشفيت پضضك خبًَادُ دسساستبي
سيبست ّبي خذ يذ خوؼيتي ٍ ثب سٍيكشد حفظ سالهت هبدس ٍ فشصًذ ،ثْشُ گيشي حذاكثشي غَست پزيشد.

-

ثِ هٌظَساسائِ پيطٌْبد ات ٍ ساّكبسّبي هٌبست ٍ ًظبست ثش حسي اًدبم ٍظبيف هحَلِ ،پبيص ٍ اسصيبثي
ثشًبهِ هَسد ًظش ثغَسهٌظن ٍ هستوش ،دس دستَس كبس قشاس گيشد.

-

اًتظبس داسد اقذاهبت فَق الزكش سشيؼبً دس دستَس كبس قشاس گشفتِ ٍ گضاسش كبهل اص سًٍذ اقذاهبت اًدبم ضذُ ّش
سِ هبُ يكجبس ثِ دفتش سالهت خوؼيت ،خبًَادُ ٍ هذاسس ايي هؼبًٍت اسسبل گشدد.

