فلًچارت فزآیىذ يیشیت پایٍ ي غزبالگزی جمعیت تحت پًشش مزکش سالمت
فزآیىذ غزبالگزی ي مزاقبت
جمعیت تحت پًشش تًسط
مزاقب سالمت  /بًُرس

دعوت اس خانواراهی تحت پوشش جهت وزییت
اخذ شزح حال و سوابق فردی و افمیلی
ربرسی وضعیت سالمت روان  /اعتیاد
سالمت اجتماعی

ی
ثبت نتا ج رد رپونده  /ساماهن مربوهط
طبقو بندی و انجام تدا بیز مربوهط مطابق بستو
افقد لکشم

اداهم مراقبت اساص فلوچارت

دارای لکشم مصزف
ل
دخانیات  /مواد  /ا کل و خشونت
ااقتنم ایپم اهی سالمت روان

ارجاع هب کارشناص سالمت روان

م
شکوک هب اختالل روانپششکی

راهنمایی جهت اقدام و مراقبت

ارجاع هب زپکش جهت وزییت پاهی

ومًدار کامل جزیان فزآیىذ ارائٍ خذمات سالمت اجتماعی
ٍرٍد هزاخع

کارضٌاس هزاقب سالهت خاًَادُ

غزبالگزی اٍلیِ

+

-

کارضٌاس هزاقب سالهت
خاًَادُ

کارضٌاس سالهت رٍاى

اطالع رساًی در خػَظ:

ارسیابی تکویلی

-آهَسش خَد هزاقبتی

-

آهَسش هْارت ّای سًذگیآهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری+

کارضٌاس سالهت رٍاى
کارضٌاس سالهت رٍاى

پشضک عوَهی

(هذاخالت رٍاًی ،اختواعی)

آهَسش خَد هزاقبتیآهَسش هْارت ّای سًذگی-آهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری

بْبَدی

عذم بْبَدی یا ًیاس بِ خذهات
سطح باالتز

ارخاع بِ سطح باالتز خذهات پشضکی ٍ هذاخالت
رٍاًی ،اختواعی (تَسط پشضک عوَهی)

دریافت خذهات

ارسال باسخَرد اس سطح
باالتز

عذم کٌتزل عالئن بیواری یا
هطکل اختواعی یا تذاٍم
ًیاس بِ خذهات سطح باالتز

کٌتزل بیواری ٍ هطکل رٍاًی ٍ

پشضک عوَهی

اختواعی ٍ پیطگیزی اس عَد

راﻫﻨﻤﺎي ﻓﻠﻮﭼﺎرت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه در ﻓﻠﻮﭼﺎرت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﺪوﻳﻦﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺮوع ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺑﺎ ورود ﻣﺮاﺟﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮم و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺑﻼغﺷﺪه اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲﺷﺪه و ازﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ را
اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ درزﻣﻴﻨﻪ ٔ◌
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻻزم را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري و آﻣﻮزشﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ
روان ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ )ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ( ﺑﻪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ :در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻊ داراي ﻋﻼﺋﻢ ﻃﺒﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪه )آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﻲ ،ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و (...ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ،اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ارﺟﺎع داده ﺷﻮد.
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان ﺿﻤﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ازﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺪﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ:


در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺸﻮد )ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ان( ﻣﺮاﺟﻊ درزﻣﻴﻨﻪ ٔ◌ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري و آﻣﻮزشﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ وي ﺟﻬﺖ
درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد.



در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮد
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از
ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﺮده و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي )ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ( ﻻزم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺮاﺟﻊ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت
ﻣﻲﮔﻴﺮد.



در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻃﺒﻲ
)آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﻲ ،ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و (...و ﻳﺎ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ،اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد( ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ وﺟﻮد دارد ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ.



ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺮاﺟﻊ را اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﺰﺷﻚ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﺮاﺟﻊ )ازﻧﻈﺮ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﻲ( ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺮاﺟﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد
ﺷﺮاﻳﻂ )ﺟﺴﻤﻲ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎزﺧﻮرد از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ارﺟﺎعﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي ارﺟﺎع
ﻣﻲﺷﻮد.



در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻼت اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﻴﮕﻴﺮيﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻊ در
ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻤﻲ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊﺷﺪه و در ﻣﺮاﺟﻊ روﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮي را ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﻴﻢ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت و ﭘﻴﮕﻴﺮي اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ وي را در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن داد ﻣﺠﺪد از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ارﺟﺎع داده ﻣﻲﺷﻮد.

ومًدار جزیان فزآیىذ شىاسایی ،ارجاع ي مزاقبت خشًوت خاوگی  -کارشىاس سالمت ريان ي رفتار

پذیزش هَارد ارخاعی

غزبالگزی تکویلی ارسیابی خطًَت خاًگی
تَسط کارضٌاس سالهت رٍاى

خطز باال

خطز هتَسط

ارسیابی هیشاى ٍ سطح خطز
در هزاخع

ارخاع بِ پشضک خْت

خطز پاییي

ارائِ خذهات رٍاى ضٌاختی
(هذاخلِ هختػز )

درهاًْای پشضکی

پیگیزی ًتیدِ
ارخاع

ارائِ خذهات رٍاى ضٌاختی

 -آهَسش هْارت ّای خَد هزاقبتی

ٍ حوایت اختواعی ّوشهاى

 -آهَسش هْارت ّای سًذگی

با هذاخالت درهاًی

 -آهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری

ارسیابی ًتیدِ

عذم تثبیت

هذاخالت درهاًی

تثبیت
ارخاع بِ هزکش
تخػػی

تْیِ بزًاهِ هزاقبت ٍ پیطگیزی

خزٍج هزاخع

اس عَد هطابق دستَرالعول
( تعییي سهاى هزاخعِ بعذی ٍ پیگیزی)

آهَسش ٍ راٌّوایی بیوار ٍ
خاًَادُ ٍی خْت بْزُ هٌذی
اس خذهات تخػػی

