شناسنامه خدمات ارائه شده توسط واحد:
 -1برنامه کودکان و شیرمادر و مرگ کودک  1تا  59ماهه

ّذف ارتقاء سطح سالهت کَدکاى ٍ کاّص هزگ ٍ هیز دٍراى کَدکی
هزاقثت اس کَدکاى اس تذٍتَلذ تا  8سالگی
اجزای تزًاهِ هاًا تزای کَدکاى سیز  5سال (هزاقثتْای ادغام یافتِ ًاخَضی ّای اطفال )
اجزای تزًاهِ کَدک هػذٍم تزای کَدکاًی کِ دچار سَاًح ٍ حَادث هی ضًَذ
تزگشاری کویتِ تزرسی ػلل هزگ ٍ هیز کَدکاى  1-59هاِّ
تزٍیج تغذیِ تا ضیز هادر (تاسدیذ اس تیوارستاًْا ٍ سایطگاّْاً ،ظارت تز غذٍر کَپي ضیز هػٌَػی  ،تزگشاری کارگاّْای
آهَسضی تا ّوکاری کویتِ تزٍیج تغذیِ تا ضیزهادر )
اجزای تزًاهِ جاهغ تکاهل دٍراى کَدکی ٍ آهَسش گزٍُ ّذف
-2برنامه مادران

ّذف ارتقاء سطح سالهت هادراى  ،ایجاد سایواى ایوي  ،کاّص هزگ ٍهیز ًَساداى ٍ هزدُ سایی
ارائِ هزاقثتْای پیص اس تارداری  ،ارائِ هزاقثتْای دٍراى تارداری  ،ارائِ هزاقثتْای پس اس سایواى
تزرسی ػلل هزگ ٍ هیز هادراى  ،تزٍیج سایواى ایوي ٍ سایواى فیشیَلَصیک
ارائِ آهَسضْای السم تِ گزٍُ ّذف
 -3برنامه سالمت باروری

تطَیق سًاى ٍاجذ ضزایط هٌاسة جْت تارٍری
ارائِ خذهات تٌظین خاًَادُ تِ گزٍّْای پزخطز تا ّذف جلَگیزی اس حاهلگیْای ًاخَاستِ ٍ پزخطز
آهَسش تِ هذدجَیاى کویتِ اهذاد  ،داٍطلثاى سالهت ،داًص آهَساى دتیزستاًی ،هزاجؼاى تِ هزاکش آهَسش قثل اس اسدٍاج
تاهیي ٍسایل پیطگیزی اس تارداری ٍ تَسیغ تِ هَقغ آى در هزاکش ضْزی ٍ رٍستایی تزای گزٍّْای پزخطز
اجزای تزًاهِ ّای هطاٍرُ ای در ٍاحذ هطاٍرُ قثل اس اسدٍاج
-4برنامه میانساالن

ّذف افشایص آگاّی ٍ سالهت سًاى

آهَسش گزٍُ ّذف
افشایص پَضص پاج اسویز ٍ پیگیزی هَارد هطکَک
افشایص آگاّی سًاى ًسثت تِ اًجام خَدآسهایی پستاى
ارجاع هَارد هطکَک تِ پاتَلَصیست
ارجاع سًاى تزای اًجام هاهَگزافی ٍ یا سًََگزافی
-5برنامه سالمندان

ّذف  :افشایص آگاّی خاًَارّا در خع ٍظ تغییزات ًاضی اس سالوٌذی – پَکی استخَاى – تغذیِ – یائسگی ٍ
تْذاضت رٍاًی ٍ ضیَُ سًذگی سالن تا استفادُ اس  4جلذ کتاب ضیَُ سًذگی سالن در سالوٌذی هی تاضذ.
آهَسش ضیَُ سًذگی سالن تِ سالوٌذاى
ارائِ هزاقثتْای ادغام یافتِ تِ سالوٌذاى در سطح پشضک ٍ غیز پشضک
کٌتزل فطار خَى سالوٌذاى

