
 دستورالعمل تکمیل فرم معاینات دوره ای دانش آموزان و نوجوانان

فرم معاینات دوره ای دانش آموزان و نوجوانان جایگزین شناسنامه سالمت شده و برای کلیه دانش آموزان گروه هدف  -

 . تکمیل خواهد شد(دوره های متوسطه اول و دوم اول ابتدائی ،)معاینات 

،نام مدرسه،کد شناسائی ابتدا  بهداشتی درمانی که مدرسه تحت پوشش آن مرکز استمرکز مراجعه به  در هنگام  -

اطالعات ذیل تکمیل  پس س دانش آموز راتکمیل و تحصیلی مدرسه،نام و نام خانوادگی دانش آموز،کد ملی،و پایه و مقطع 

 .میشود

 :ددر مرکز بهداشتی و درمانی اقدامات زیر توسط همکاران غیر پزشک انجام میشو -

 سن دانش آموز از روی تاریخ تولد وی محاسبه و در قسمت مربوطه به سال ثبت میشود:سن -

 .به صورت دختر یا پسر ثبت میگردد :جنس -

سال  6-52وزن دانش آموز مطابق راهنمای بالینی و برنامه اجرائی تیم سالمت برای ارائه خدمات رده سنی :وزن -

 اندازه گیری و ثبت میگردد

سال اندازه  6-52قد دانش آموز مطابق راهنمای بالینی و برنامه اجرائی تیم سالمت برای ارائه خدمات رده سنی  :قد -

 گیری و ثبت میگردد

به یکی از بیماری های قید ( پدر، مادر، خواهر، برادر)در صورتی که افراد خانواده دانش آموز :سابقه خانوادگی -

و در صورتی که هیچکدام از افراد ذکر شده بیماریهای قید شده را . زده شود ()عالمت شده در جدول مبتال باشد در 

 . نداشته باشند در قسمت ندارد عالمت زده میشود

 :بیماری نیازمند مراقبت ویژه -
( )در صورتی که دانش آموز به یکی از بیماری های نیازمند مراقبت ویژه که در جدول قید شده مبتال باشد در     عالمت  -

 .و در صورتیکه نیاز به مراقبت ویژه نداشته باشد در قسمت ندارد عالمت زده میشود. زده شود

،اختالل بینائی، اختالل شنوائی،مشکل دندانی،واکسیناسیون ،اختالل رفتاری و BMI محاسبه  قد،:معاینات -

سال بررسی و  6-52مطابق راهنمای بالینی و برنامه اجرائی تیم سالمت برای ارائه خدمات رده سنی  BPوضعیت 

 ثبت میگردد

 :در مرکز بهداشتی و درمانی اقدامات زیر توسط همکاران پزشک انجام میشود

سال  ویژه  6-52مطابق راهنمای بالینی و برنامه اجرائی تیم سالمت برای ارائه خدمات رده سنی :معاینات فیزیکی-

رفتاری و پوستی  غددی حرکتی عصبیادراری   گوارشیخونی  قلبیریوی پزشک موارد پدیکلوز 

 روانشناختی  بررسی و ثبت میگردد



د ندارد عالمت زده شده است،نیاز به تکمیل ردیف اقدام آن مورد در صورتی که در هنگام ارزیابی غیر پزشک مور :اقدام

 .مشکوک به اختالل بوده ردیف اقدام بایستی تکمیل گردد/نیست  ولی در صورتیکه در ارزیابی دانش آموز دارای اختالل

 می دهد تمام مواردی که پزشک پس از معاینه غیر طبیعی تشخیص داده و جهت بررسی بیشتربه متخصص ارجاع:ارجاع

مواردی که به تشخیص پزشک دانش آموز بیمار بوده و خود پزشک دانش آموز را تحت درمان قرار می دهد و یا  :درمان

همچنین موارد درمان سرپائی متخصص نیز در این قسمت ثبت . مشاوره الزم برای دانش آموز و یا والدین او ارائه میگردد

 . میگردد

عد از بررسی های الزم نیازمند مراقبت ویژه هستند در این قسمت ثبت و اقدامات الزم تمام مواردی که ب:مراقبت ویژه

در این قسمت فقط موارد جدید ثبت . )مطابق دستورالعمل های موجود برای دانش آموز نیازمند مراقبت ویژه انجام میگردد

 .(میگردد

 .اعات انجام یافته نیاز به پیگیری دارند شامل مواردی است که بر اساس ارزیابی ها ، معاینات و ارج :پیگیری

مشکوک به اختالل بوده است پزشک اورا بررسی /در صورتی که در هنگام ارزیابی غیر پزشک دانش آموز دارای اختالل:ندارد

 . کرده و در صورتی که دانش آموز را سالم تشخیص دهد در قسمت ندارد عالمت میزند

 :نتیجه اقدام

تجویز و یا عمل جراحی صورت گیرد در قسمت بهبود عالمت ....برای دانش آموز دارو ،عینک،سمعک ودر صورتیکه :بهبود

 .زده میشود

نتیکی باشد در این ژ در صورتیکه مشکل دانش آموز جز مواردی باشد که غیر قابل تغییر باشد مثالً مشکل:بدون تغییر

 .قسمت عالمت زده میشود

 .خص نباشد در قسمت ندارد عالمت زده میشوددر صورتیکه نتیجه ارجاع مش:ندارد

بعد از انجام ارزیابی و معاینات توسط همکاران غیر : گزارش نتیجه ارزیابی نهائی پزشک عمومی

 . پزشک،پزشک و در صورت نیاز متخصص ،این قسمت توسط پزشک عمومی مرکز تکمیل و مهر میگردد

 


