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با سالم و احترام 

          با توجه به سواالت متعدد توسط مراقبین سالمت وکارشناسان تغذیه در زمینه نحوه ثبت خدمت ، مراتب به شرح زیر   
ارسال می شود  انتظار می رود کلیه همکاران گرامی در زمان ارائه و ثبت خدمت به این روش عمل نمایند :

 
در گروه سنی زیر ۵ سال تا اطالع ثانوی و بارگذاری بوکلت جدید مراقبت کودکان در سامانه سیب جهت هر  

کودک ارجاع شده به کارشناس تغذیه یک اقدام ( ارائه آموزش های الزم ) با درج خالصه ای از اقدامات انجام 
شده جهت کودک و ... در قسمت توضیحات آن ثبت شود. 

در گروه سنی نوجوان، جوان میانسال، سالمند و باردار ارجاع شده به کارشناس تغذیه باید برای ۴ بیماری اضافه  

وزن و چاقی و بیماری دیابت، چربی خون و فشار خون رژیم غذایی تنظیم شود.
فرم مراقبت تغذیه ای مربوطه تکمیل شود و در قسمت توضیحات آن خالصه ای از نتایج مشاوره و  -۱

ارزیابی انجام شده همچون عادات غلط غذایی بیمار، آلرژی به مواد غذایی و ... ثبت شود. 
در فرم ثبت برنامه غذایی رژیم غذایی تنظیم شده در قسمت توضیحات آن کالری محاسبه شده درج  -۲

شود و یک برنامه غذایی به تفکیک واحد های محاسبه شده ثبت و جهت ارائه به بیمار پرینت شود. 
یک اقدام سایر ثبت و در قسمت آن تنظیم رژیم غذایی ثبت شود.  -۳

یک اقدام ارائه آموزش های الزم ثبت و در قسمت توضیحات آن موارد آموزش داده شده درج گردد.  -۴
الزم به ذکر است در صورت عدم وجود پرینتر نیز الزم است میزان کالری محاسبه شده از واحد های  -۵
غذایی در قسمت برنامه غذایی ثبت شود و یک نسخه از رژیم غذایی ارائه شده به مراجعه کننده در سامانه یا به 

صورت فیزیکی بایگانی گردد. 
در مراجعات بعدی تکرار مراقبت تغذیه ای و یک اقدام آموزش ثبت می شود. چنانچه رژیم غذایی نیاز به  -۶

تنظیم مجدد دارد اقدام سایر با تنظیم برنامه غذایی مجدد ثبت شود. 
         

بهداشت خانواده 
گسترش 

کارشناسان محترم تغذیه جهت اقدام الزم 
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