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مقدمة

مقدمة
تســعى وزارة الصحــة إلــى تقديــم الرعايــة الصحيــة
بجــودة عاليــة مبنيــة علــى أفضــل األســس العلميــة
بوقــت زمنــي يتناســب مــع إحتياجــات المواطنيــن
وزيــادة عــدد الســكان وتغيــر النمــط العمــري والتوزيــع
الســكاني داخــل أرجــاء المملكــة الواســعة.
و تتمثــل رؤيــة الــوزارة للتحــول الوطنــي لعــام 2020م
إلــى الوصــول بالحالــة الصحيــة لســكان المملكــة
العربيــة الســعودية ألقصــى وأفضــل مــدى ممكــن
عــن طريــق تزويــد هــذا الوطــن بخدمــات صحيــة خاصــة
وعامــة ذات مســتوى عــال مــن الجــودة ،وبحيــث
تغطــي هــذه الخدمــات كافــة الســكان.
وينقســم نظــام الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية إلــى مســتويين:
المســتوى األول عبــارة عــن شــبكة مــن مراكــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة والعيــادات الموزعــة علــى جميــع
مناطــق المملكــة .و المســتوى الثانــي وهــو عبــارة
عــن مستشــفيات ومرافــق معالجــة متخصصــة فــي
مختلــف مــدن المملكــة.
وتعتبــر الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي المملكــة العربية
الســعودية هــي المدخــل األساســي للنظــام الصحــي،
كمــا أن تعزيــز وتقويــة الرعايــة الصحيــة األوليــة يعــد
أحــد المكونــات الثمانيــة الرئيســة لمشــروع الرعايــة
الصحيــة المتكاملــة والشــاملة؛ بــل إنــه يعــد حجــر
األســاس للمشــروع .ويتــم تقديــم الرعايــة الصحيــة
األوليــة فــي الممكلــة بواســطة المراكــز الصحيــة
الموزعــة فــي أنحــاء الوطــن والتــي بلــغ عددهــا أكثــر
مــن  2390مركــزا.
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ويتــم التركيــز علــى تطويــر الخدمــات فــي هــذه
المراكــز لتحقــق إحتياجــات المواطنيــن مــن خدمــات
صحيــة أوليــة ،ولتواكــب هــذه الخدمــات التطــورات
الحديثــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي
الــدول المتقدمــة ،فقــد وضعــت الــوزارة إســتراتيجية
متكاملــة للتطويــر ومنهــا تزويــد المراكــز بأطبــاء
أستشــاريين وأخصائييــن فــي مجــال طــب األســرة
والتخصصــات الصحيــة األخــرى ،لتمكيــن المواطنيــن
مــن الحصــول علــى خدمــات صحيــة شــاملة بجــودة
عاليــة مــن قبــل عامليــن صحييــن وأكفــاء ،قريبــا مــن
أماكــن ســكنهم.
وتأكيــدًا لحــرص الــوزارة علــى مواكبــة اإلســتراتيجية
الجديــدة لتطويــر القطــاع الصحــي فــي إطــار الســعي
إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030تــم إعتمــاد عــدد
مــن المبــادرات علــى مســتوى الــوزارة ،وتهــدف هــذه
المبــادرات إلــى النهــوض بمســتوى األداء فــي مجــال
الرعايــة الصحيــة األوليــة ،كمــا تعمــل علــى إعــادة ثقــة
المواطــن فــي الرعايــة األوليــة والمراكــز الصحيــة.
ومــن ضمــن المبــادرات علــى مســتوى وزارة الصحــة
تــم إعتمــاد مبــادرة تعزيــز منهــج طــب األســرة فــي
المراكــز الصحيــة األوليــة فــي ســبتمبر عــام 2016م،
وذلــك للتحــول الكبيــر فــي التركيبــة الســكانية
والخريطــة الوبائيــة خــال العقــود الســابقة .حيــث
إرتفــع عــدد المســنين أكبــر مــن  65عامــا إلــى .%٦،٥
مــن الســكان الســعوديين وعلــى الجانــب اآلخــر غلــب
علــى الوضــع الصحــي إنتشــار األمــراض المزمنــة غيــر
المعديــة وعوامــل الخطــورة المؤديــة إليهــا مثــل
قلــة النشــاط البدنــي وتنــاول الغــذاء الغيــر الصحــي
والتدخيــن فــي المجتمــع الســعودي ومالهــا مــن آثــار
ســلبية ،ووجــود نســبة كبيــرة مــن الحــاالت الغيــر
مكتشــفة و الغيــر مشــخصة.

تهــدف المبــادرة إلــى تعزيــز و تكريــس مفهــوم منهــج
طــب األســرة فــي الرعايــة المقدمــة للمرضــى وذويهــم
المراجعيــن للمركــز الصحــي والــذي يرتكــز علــى
تقديــم خدمــات صحيــة ذات جــودة عاليــة ومتميــزة
وتقديــم رعايــة شــاملة ومتكاملــة ومســتمرة
مــن خــال فريــق متعــدد التخصصــات يشــمل األطبــاء
والتمريــض والمثقفيــن الصحييــن تعــزز صحــة المراجع
وتســاعده علــى الوقايــة مــن األمــراض الشــائعة فــي
المجتمــع واإلكتشــاف المبكــر لهــا والتحكــم الجيــد
بهــا لمنــع المضاعفــات و الســيطرة و التحكــم فــي
عوامــل الخطــورة التــي تــؤدي إليهــا إن وجــدت وتوفيــر
المــوارد الماديــة و البشــرية و التنظيميــة و اإلجرائيــة
واألنشــطة التــي تضمــن ذلــك.
تســتهدف المبــادرة بشــكل رئيســي األمراض الشــائعة
فــي المجتمــع ذات العــبء الصحــي و النفســي و
اإلجتماعــي و اإلقتصــادي الجســيم مثــل األمــراض
المزمنــة غيــر المعديــة كالســكري ،واألمــراض القلبية
الوعائيــة كإرتفــاع ضغــط الــدم وزيــادة الدهــون بالــدم،
األورام كــورم الثــدي والقولــون ،األمــراض النفســية
كاإلكتئــاب والقلــق ،هشاشــة العظــام .وعوامــل
الخطــورة المؤديــة اليهــا كزيــادة الــوزن والســمنة
والتدخيــن مع حســاب خطر األحــداث القلبيــة والوعائية.

إشــتملت المبــادرة علــى مســار جديــد للمرضــى
يتــم فيــه فــرز المراجعيــن بواســطة كادر طبــي مــن
التمريــض .وقــد تــم التركيــز بشــكل أساســي علــى
تســجيل البيانــات الخاصــة بالمريــض واإلستفســار عــن
التاريــخ المرضــي المتعلــق باألمــراض المســتهدفة
وعوامــل الخطــورة المؤديــة إليهــا مثــل تنــاول الغــذاء
الغيــر صحــي و الخمــول و قلــة النشــاط البدنــي،
التدخيــن ،و وجــود تاريــخ عائلــي لألمــراض المســتهدفة
وأي عوامــل خطــورة أخــرى متعلقــة بــكل مــرض
علــى حــدة وحســب الفئــة العمريــة .ويتــم أيضــً إجــراء
القياســات الحيويــة والقياســات البدنيــة داخــل محطــة
التمريــض .و بنــاء علــى التاريــخ المرضــي و عوامــل
الخطــورة والفئــة العمريــة يتــم عمــل المزيــد مــن
الفحوصــات و االجــراءات التشــخيصية .ويتــم بعــد ذلــك
إتبــاع منهــج الكشــف الصحــي الــدوري حســب نتائــج
األولــي.
الفحــص ّ
إن المبــادرة تمثــل طريــق عمــل شــامل لتقديــم
خدمــات الرعايــة األوليــة ولذلــك وضعهــا فــي الواقــع
بتوفــر البنيــة التحتيــة وااللتــزام
العملــي مرهــون
ّ
والدعــم مــن قبــل كافــة مســتويات االدارة فــي الصحــة
العامــة والقطــاع والمركــز.
الصحيــة المعنيــة
أعــد لتدريــب الكــوادر
هــذا الدليــل ّ
ّ
بتطبيــق مبــادرة تعزيــز منهــج طــب األســرة بمراكــز
الرعايــة الصحيــة األوليــة.
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مع خالص الشكر
لمعدي دليل العمل على آلية تطبيق مبادرة تعزيز
الشكر
ّ
منهج طب األسرة بمراكز الرعاية الصحية األولية
والشكر لكل من ساهم في تحديث الدليل.
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المشاركون

شــارك فــي تحديــث دليــل العمــل علــى آليــة تطبيــق مبــادرة تعزيــز منهــج طــب األســرة بمراكــز الرعايــة الصحيــة
األوليــة  ١٤٣٩هـــ  ٢٠١٨ -م مجموعــة مــن الممارســين الصحيــن مــن شــتى المؤسســات الصحيــة بالمملكــة :
أ.احمد الجنيني

د .غادة عبدالقيوم أمير

د .أشرف أمير

د.غالب الفرج

أ .آالء الربيع

د .فاتنة الطحان

د .أمل العلواني

د .فاطمة آل صليل

د .أمنية عزت الشريف

د .فؤاد نبيل أبو غزالة

الصيدالنية .آن عدنان بدوي

د .فيصل العنزي

د .إيمان معتوق السلمان

د .قاسم عبدالعظيم

د .باسمة الخضير

د .محمد أبو بكر الحامد

د .تركية العتيبي

د .مصطفى صالح حسنين

د .حصة الحسيني

أ .منار فهد المطيري

د .حنان المولد

د.منال اإلمام

د .خلود المغربل

د.ميسون العامود

د .رجاء آل ردادي

د .ندى حسن الشفيع

د .رشا الفواز

د .نهاد شاش

د .زينب عز الدين رجاجي

د .هادية العنزي

د .سامر الرحيلي

د .هاني أبو زيد

د .سحر محمد عثمان

د .هشام إبراهيم الخشان

العمري
د .شاكر بن عبدالعزيز ُ

د .هيفاء أنور نصري

د .شذى الزهير

د .ياسمين النجار

الصيدالنية .شذى الضويلع
د .شذى زرنوقي
د .عبدالقادر جموع
د .عبداهلل الخثعمي
د .عال محمود بابلي
د .عز الدين فضل
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فهـــارس
الكـــتاب
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فهرس األشكال
شكل رقم :1
الرسم التوضيحى لمسار المراجعين لمبادرة طب األسرة في مراكز الرعاية الصحية األولية
شكل رقم :٢
فحوصــات الكشــف المبكــر ( الــوزن ،ضغــط الــدم ،الســكري ،الدهــون ،اإلكتئــاب ،القلــق ،التدخيــن ،خطــر
األحــداث القلبيــة والوعائيــة ،ســرطان الثــدي ،ســرطان القولــون ،الفحــص الشــامل للمســنين ،هشاشــة
العظــام )
شكل رقم :٣
الرســم التوضيحــى لمســار المراجعيــن لمبــادرة طــب األســرة فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بمحطــة
التمريــض (المراجعــون بــدون موعــد مســبق).
شكل رقم :٤
جدول مؤشر كتلة الجسم للبالغين
شكل رقم :٥
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة المئوية للعمر من الوالدة إلى  36شهر و من  2إلى  19سنة ،إناث.
شكل رقم :٦
مؤشر كتلة الجسم بالنسبة المئوية للعمر من الوالدة إلى  36شهر و من  2إلى  19سنة ذكور.
شكل رقم :٧
أداة تقييم الخطورة القلبية من منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق األوسط ،المملكة العربية
السعودية WHO/ISH Risk Prediction Chart for Eastern Mediterranean B .معدل الخطر لألحداث القلبية
القاتلة أو الغير قاتلة لمدة  10سنوات على أساس الجنس ،العمر ،قياس ضغط الدم اإلنقباضي ،التدخين،
وجود أو عدم وجود مرض السكري.
شكل رقم :٨
أداة منظمــة الصحــة العالميــة  WHO/ISH risk prediction chartلتقييــم خطــر االصابــة بالمــراض القلبيــة
الوعائيــة ل 10ســنوات لحــدث قاتــل ووعائــي قاتــل أو غيــر مميــت حســب النــوع  ،العمــر  ،ضغــط الــدم
االنقباضــي  ،الكوليســترول الكلــي فــي الــدم  ،حالــة التدخيــن ووجــود أو عــدم وجــود داء الســكري.
شكل رقم :٩
أداة تقييم الخطورة القلبية من الدليل الوطني لمعالجة عوامل الخطورة لألمراض القلبية والوعائية.
شكل رقم :١٠
مسار المراجع في المركز الصحي (برنامج الكشف المبكر عن هشاشة العظام)
شكل رقم :١١
صورة توضح طريقة عمل أشعة الثدي (الماموغرام)
شكل رقم :١٢
مسار المراجع في المركز الصحي (برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون)
شكل رقم :١٣
مسار الحامل بعيادة صحة األم داخل المركز الصحي
شكل رقم :١٤
مسار الطفل داخل المركز الصحي
شكل رقم :١٥
مسار كبار السن داخل العيادة

12

فهرس الجداول
جدول رقم :1
جــدول إختبــارات الكشــف المبكــر المصنفــة حســب األمــراض المســتهدفة و الفئــات العمريــة
جــدول رقــم :2
المستوى الطبيعي للعالمات الحيوية لألطفال والبالغين حسب الفئة العمرية
جدول رقم :3
العوامل المؤثرة بالعالمات الحيوية
جدول رقم :4
تصنيف الوزن حسب معدل كتلة الجسم للبالغين
جدول رقم :5
تصنيف الوزن حسب معدل كتلة الجسم لألطفال والمراهقين
جدول رقم :6
جدول تصنيف مستويات ضغط الدم
جدول رقم :7
جدول تصنيف اإلصابة بالسكري على أساس تحليل مستوى السكر بالدم
جدول رقم :8
جدول تقيم مستويات الدهون على أساس تحليل الدهون بالدم
جدول رقم :9
الخطــورة القلبيــة مقســمة بنــاء علــى النســبة المئويــة للخطــر وخطــوات العمــل بنــاء علــى
مســتوى الخطــر
جدول رقم :10
أستبيان األسئلة التسعة حول اإلكتئاب ()PHQ-9
جدول رقم :11
تقييم الدرجات من اإلكتئاب ()PHQ-9
جدول رقم :12
أستبيان األسئلة السبعة حول القلق ()GAD-7
جدول رقم :13
تقييم الدرجات من إستبيان القلق ()GAD-7
جدول رقم :١٤
المراجعيــن الذيــن لديهــم عوامــل خطــورة متزايــدة إلحتمــال حــدوث ســرطان القولــون والفحــص
المطلــوب وتــردد عملــه.
جدول رقم :١٥
الخدمــات المقدمــة للحوامــل مقســمة علــى الزيــارات للمراكــز الصحية حســب الوقت المناســب
للفحــص مــن فتــرة الحمل
جدول رقم :١٦
الحــد األدنــى للزيــارات خــال الخمــس ســنوات األولــى والخدمــات الروتينيــة التــي تقــدم فــي كل
زيــارة
جدول رقم :١٧
الخدمات المقدمة للطفل السليم على حسب العمر باألشهر
جدول رقم :١٨
عوامل الخطورة لدى كبار السن
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فهرس الملحقات
ملحق رقم :1
التقيم والفرز الطبي للتمريض
ملحق رقم :٢
التقييم الطبي للطبيب
ملحق رقم :٣
اإلرشاد للغذاء الصحي
ملحق رقم :٤
اإلرشاد للنشاط البدني
ملحق رقم :٥
النموذج التفريقي لتصنيف الحوامل لمتابعتها بالمركز أو تحويلها للمستشفى
ملحق رقم :٦
إدارة منظمة الصحة العالمية للتقييم الشامل لكبار السن
الجزء األول  -في محطة التمريض
ملحق رقم :٧
ادوات التقييــم الشــامل لكبــار الســن التــي أوصــت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة  -الجــزء الثانــي-
فــي عيــادة طــب األســرة.
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ﻋﻴﺎدات
ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة

ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺮة

Stable
Case

ﺣﺎﻟﺔ
اﺳﻌﺎﻓﻴﺔ
Emergency
Case

ﻋﻴﺎدة ﻃﺐ اﺳﺮة:
ﻛﻞ ﻋﻴﺎدة ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺪون ﻣﻮﻋﺪ

اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ:

Triage

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔﺮز

ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻬﺞ ﻃﺐ اﺳﺮة
زﻳـــﺎرة ﺑــﻤــﻮﻋــﺪ/
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

Specialized
Clinics

ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ اﻟﻤﺒﻜﺮ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
أﺧﺬ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ

زﻳﺎرة
ﺑﺪون ﻣﻮﻋﺪ

Booked Visit/
Vital Signs

ﻋﻴﺎدة
ﻃﺐ اﺳﺮة

Family
Medicine Clinic
Nurse Station Screening
Vital Signs
Anthropometric
Measurement

Walked
in Visit

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة:
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
اﻻﺷﻌﺔ
)اﺧﺮى(
ﻛﻞ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﺜﻞ :ﻋﻴﺎدة
اﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻋﻴﺎدة اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
ﻋﻴﺎدة ﻃﺐ اﺳﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﻮﻋﺪ

اﻻﺳﺘﻘﺒـﺎل
واﻟﻤﻠﻔــﺎت
Reception
and Medical
Records

Primary
Care Client

ﻣﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ

شكل رقم  :1الرسم التوضيحى لمسار المراجعين لمبادرة طب األسرة في مراكز الرعاية الصحية األولية

External Referral

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

Supportive Clinics

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
Supportive Services

ﻏـــﺮﻓــﺔ
اﺳـــﻌـــﺎف

Emergency
Room

اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة:

اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ
ﻋﻴﺎدات اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ارﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﺧﺼﺎﺋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

Saudi_Moh

SaudiMOH

MOHPortal

SaudiMOH

937

www.moh.gov.sa

دور محطة اإلستقبال
والملفات
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إستقبال المراجعين
و الترحيب بهم.

إعداد و إخراج الملف الطبي
للمريض المسجل.

توجيه المرضى محطة التمريض
و الفرز للقيام بالفحص األولي و
الكشف المبكر.

تسجيل المرضى الغير مسجلين
و فتح ملف لهم و أخذ نسخة من
أوراق الثبوتية للمراجع.

االمراض والخدمات
المستهدفة بالمبادرة
17

األمراض والخدمات
المستهدفة بالمبادرة:
تعمل العيادة مع وحدة التمريض والمثقفين الصحيين
كفريق متعدد التخصصات لتقديم خدمة وقائية و
عالجية و تعزيزية للمراجعين و تقوم العيادة بتقديم
حزم تغطي الوقاية واالكتشاف المبكر والعالج
والمتابعة لألمراض المستهدفة (شكل رقم )2وذلك
ّ
المبكر الوطنية.
اعتمادًا على بروتوكوالت الكشف
• • أنماط الحياة الصحية :

•
•
•
•

•التدخين
• السمنة وزيادة الوزن
•النشاط البدني
•العادات الغذائية

• •تقييم مخاطر األمراض القلبية الوعائية مما
يشمل :

•
•
•
•

•تقدير خطر االصابة باألمراض القلبية الوعائية
•االكتشاف المبكر الرتفاع ضغط الدم
•االكتشاف المبكر الرتفاع دهون الدم
•االكتشاف المبكر لداء السكري

•
•

•االكتشاف المبكر لهشاشة العظام
•الكشف المبكر عن السرطان ذات األولوية
المحددة (الثدي والقولون)
•الكشف المبكر عن االكتئاب والقلق
•الفحص الشامل لكبار السن

•
•

تمثل هذه االمراض والخدمات المرحلة األولى من
المبادرة والتي ستشمل الحقا جميع االمراض
المترددة على الرعاية الصحية األولية
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ﻗﻴﺎس اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم
ﻣﻌﺪﻻت ﺳﻜﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ :ﻛﻞ ٣
ﺳﻨﻮات ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺮي:
ﺳﻨﻮﻳﺎ

)ﻛﻞ  ٥ﺳﻨﻮات ﻟﺷﺨﺎص ﺑﺪون ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة

وﻛﻞ ﺳﻨﺔ اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة(

ﺳﻤﻨﺔ

SBP <140
DBP<90

SBP >140
DBP >90

FBS <100 mg/dl
HB A1c<%5.7

FBS 125-100 mg/dl
HB A1c<%6.4-5.7

FBS >126 mg/dl
HB A1c>%6.5

TC<200 mg/dl

LDL<130 mg/dl

TC 239-200 mg/dl

LDL 159-130 mg/dl

TC>240 mg/dl

LDL>160 mg/dl

ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﻤﺮ  ٣٥ﺳﻨﺔ

)ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ

ﻗﻴﺎس اﻟﻮزن ﻓﻲ ﻛﻞ زﻳﺎرة

شكل رقم  :٢فحوصات الكشف المبكر ( الوزن ،ضغط الدم ،السكري ،الدهون ،اإلكتئاب ،القلق ،التدخين ،خطر
) األحداث القلبية والوعائية ،سرطان الثدي ،سرطان القولون ،الفحص الشامل للمسنين ،هشاشة العظام

ﻣﻦ  ٥-٣ﺳﻨﻮات
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة

ﻗﻴﺎس اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺪم

ﻗﻴﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
ﻗﻴﺎس ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك

BMI>30

ﺳﻨﻮﻳﺎ(

زﻳﺎدة وزن

ﺳﻠﻴﻢ

BMI 29.9-25

ﺑﺘﻜﺮار ﻛﻞ

ﺿﻐﻂ ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻃﺒﻴﻌﻲ

إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ

ﻣﺮﻏﻮب

BMI 24-18.5

ﻧﻤﻂ

ﺣﻴﺎة

ﻧﻤﻂ
ﺣﻴﺎة
ﺻﺤﻲ

ﺻﺤﻲ

ﺣﻴﺎة

ﻧﻤﻂ

ﻧﺤﺎﻓﺔ

HDL<40 mg/dl

وﺟﻮد

ﻋﻦ ٩٠/١٤٠

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮﻳﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﺑﺪأ اﻟﻌﻼج ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻨﺪ إرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ

ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻠﺴﻤﻨﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻠﻨﺤﺎﻓﺔ

BMI<18.5

HDL 59-40 mg/dl

ﺳﻜﺮي ﻣﻊ

إرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻫﻮن

HDL>60 mg/dl

ﺑﺪون

اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ

ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي

ﺳﻜﺮي

إﻋﺘﻼل اﻟﺴﻜﺮي

ﻧﻤﻂ

ﺻﺤﻲ

أﻋﺮاض

ﺣﻴﺎة

ﺳﻨﺔ

اﻋﺮاض

اﻟﻌﻼج ﻓﻮرا

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺑﺪأ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺧﻼل أﺳﺒﻮع

ﺻﺤﻲ

ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺑﺘﻜﺮار اﻟﻔﺤﺺ
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﻔﺎﺻﻞ ﻻ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﺳﺒﻮع
إﻟﻰ  ١٢أﺳﺒﻮع

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
ﻋﻴﺎدة اﻣﺮاض
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻌﻼج
إرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻫﻮن
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
ﻋﻴﺎدة اﻣﺮاض
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻌﻼج
ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
ﻋﻴﺎدة اﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻟﻌﻼج ﻣﺮض إرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد
أﺳﺒﺎب ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ Àرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة اﻣﺮاض
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﺴﻤﻨﺔ
وزﻳﺎدة اﻟﻮزن

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﻴﺎدة
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻗﻼع
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

ﺣﺴﺎب ﺧﻄﻮرة
اﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻣﺮاض
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ واﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻗﻼع
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ؟

ﻋﺪد ﺳﻨﻮات

ﻣﺪﺧﻦ ﺣﺎﻟﻲ

ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

ﻋﻠﻰ اﻗﻼع

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ

اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

ﻟﻗﻼع ﻋﻦ

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ

اﻗﻼع

وﻋﺪد ﺳﻨﻮات

اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ؟

ﻋﺪد ﺳﻨﻮات

ﻣﺪﺧﻦ ﺳﺎﺑﻖ

ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻘﻠﻌﺎ
واﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ

اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻨﺰل أو ﺑﻴﺌﺔ

ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺪﺧﻦ ﻓﻲ

ﻣﺪﺧﻦ ﺳﻠﺒﻲ

ﻓﻲ ﻛﻞ زﻳﺎرة ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ

اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة ﻃﺐ اﺳﺮة
ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻛﺘﺌﺎب
وإﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﻼزﻣﺔ

PHQ-9

اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺑﺎﻛﻤﺎل ﻣﺴﺢ اﻻﻛﺘﺌﺎب
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺒﻴﺎن

ﻧﻌﻢ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة ﻃﺐ اﺳﺮة
ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘﻠﻖ
وإﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﻼزﻣﺔ

GAD-7

اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎرة

اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺑﺎﻛﻤﺎل ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻠﻖ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺒﻴﺎن

اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎرة

إﻋﺎدة اﻟﺴﺆال

ﻧﻌﻢ

ﻻ

إﻋﺎدة اﻟﺴﺆال

ﻻ

ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ؟

ﻫﻞ ﻗﻞ إﻫﺘﻤﺎﻣﻚ أو إﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻚ

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺰن أو اﻟﻀﻴﻖ أو اﻟﻴﺄس؟

ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻛﺘﺌﺎب ):(PHQ-2

ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ ):(GAD-2
ﻫﻞ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ أو اﻟﻘﻠﻖ أو
اﻧﻔﻌﺎل اﻟﺸﺪﻳﺪ؟
ﻫﻞ ﺷﻌﺮت ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء
اﻟﻘﻠﻖ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ؟

إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ
ﺑﺘﻜﺮار ﻛﻞ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات

وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻂ
اﻟﺤﻴﺎة

ﺳﻠﻴﻢ

ﻣﺼﺎب

ﻓﺤﺺ ﻛﺜﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻈﺎم
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺪل
اﻟﺨﻄﺮ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
ﻋﻴﺎدة اﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻟﻌﻼج اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ

ﻋﻼج اﻟﺤﺎﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮرة
ﺑﻌﻼج ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻈﺎم ﻣﻊ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻤﻨﻊ ﻛﺴﻮر اﻟﻌﻈﺎم
إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻈﺎم
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮرة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻼج ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻂ
اﻟﺤﻴﺎة

اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ Vit D
ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم
واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺸﻤﺲ

وﺟﻮد ﻛﺴﺮ أو

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﺴﺮ

اﻟﺨﻄﻮرة

ﻗﻠﻴﻞ

ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺨﻄﻮرة

ﻳﺒﺪأ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  ٦٠ﺳﻨﺔ

اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ

ﻳﺒﺪأ ﻋﻨﺪ  ١٢ﺳﻨﺔ واﺷﺨﺎص ذوي

ﻋﻤﺮ  ٥٠ﺳﻨﺔ

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ

اﻛﺘﺌﺎب

اﻟﻘﻠﻖ

ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻈﺎم
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ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﻤﺮ  ٤٠ﺳﻨﺔ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﺜﺪي

اﻟﻔﺤﺺ

اﻟﺸﻌﺎﻋﻲ

ﺑﺎﻟﻤﺎﻣﻮﻏﺮام

ﺳﻠﻴﻢ

ﻳﻌﺎد ﻛﻞ ﺳﻨﺔ

ﻳﻌﺎد اﻟﻔﺤﺺ ﻛﻞ
ﺳﻨﺘﻴﻦ

 ٣٠ﺳﻨﺔ ﻟﻤﺮﺗﻔﻌﻲ اﻟﺨﻄﻮرة

وﺟﻮد ورم
ﻳﻮﺟﻪ ﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
اﻟﺤﺎﺟﺔ

ﺧﺒﻴﺚ

ﺣﻤﻴﺪ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺠﺮاﺣﺔ
واورام
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﻌﻼج واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

إﻳﺠﺎﺑﻲ

ﻳﻌﺎد اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﺔ

ﺳﻠﺒﻲ

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪم اﻟﺨﻔﻲ
FIT/FOBT

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن
ﻳﺒﺪأ اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﺳﻦ  ٤٥ﺳﻨﺔ ﻟﻤﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
ﻳﺒﺪأ ﺑﺴﻦ  ٤٠ﺳﻨﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة
ﻣﺘﺰاﻳﺪة

إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻴﺎدة
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻠﻘﻮﻟﻮن

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺠﺮاﺣﺔ
واورام
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﻌﻼج واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ
ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  ٦٠ﺳﻨﺔ

اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ
اﻟﺬاﻛﺮة
ا·ﻛﺘﺌﺎب
ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل
اﻟﺴﻘﻮط
اداء اﻟﻴﻮﻣﻲ

ﻋﺎﻟﻲ
اﻟﺨﻄﻮرة

ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺨﻄﻮرة

ﻣﻨﺨﻔﺾ
اﻟﺨﻄﻮرة

ﻳﻌﺎد ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﻋﻼج اﻣﺮاض
اﻟﻤﺸﺨﺼﺔ
ﻋﻼج اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﺴﻜﺮي
أﻟﻘﻠﺐ
اﻟﺴﻤﻨﺔ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻮزن واﻟﻐﺬاء

ﺣﺴﺎب اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ ا·ﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ وﺟﻮداﻟﺴﻜﺮي وﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول

اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ا·ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻌﺰﻟﺔ
اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﺪﻫﻮن

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻌﻴﺎدة
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻗﻼع
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﻐﻂ ،إﻋﺘﺒﺎر دواء
اﻟﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﻟﻠﺪﻫﻮن
إﻋﺘﺒﺎر إﻋﺘﻼل
اﻟﺴﻜﺮي وﻋﻼﺟﻪ

ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﻐﻂ ،إﻋﺘﺒﺎر دواء
اﻟﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﻟﻠﺪﻫﻮن
إﻋﺘﺒﺎر إﻋﺘﻼل
اﻟﺴﻜﺮي وﻋﻼﺟﻪ
اﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺒﺮﻳﻦ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
ﻋﻴﺎدة اﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻟﻌﻼج أﺳﺒﺎب إرﺗﻔﺎع
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة
ﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﻦ

دور محطة التمريض
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دور الممرض
محطة التمريض تمثل نقطة اإللتقاء األولى للمراجع مع نظام الرعاية الصحية األولية .ويقوم بتقديم الخدمة بها
ممرضين مدربين على مايلي:
• •معرفة بفرز المراجعين على أساس مستوى
الخطورة و توجيه المراجع بناء على ذلك .شكل
رقم 1
• •العناية بعوامل الخطورة و األمراض المستهدفة
بالمبادرة المكتشفة و متابعتها و إجراء التقييم
التمريضي لهم و ذلك لتقديم خدمات عالجية و
وقائية لهم .شكل رقم ٣
• •يجب أن يكون لديه/لديها المهارات الالزمة للعمل
بعيادة طب األسرة و الكشف المبكر لعوامل
الخطورة و األمراض المستهدفة حسب دليل
المبادرة.

• •يجب أن يطور نفسه/نفسها بإستمرار في
المعرفة و المهارات و السلوك.
يهدف دور الفرز في المركز الصحي لتصنيف
المراجعين حسب األولوية اإلسعافية وتحديد الذين ال
يستطيعون اإلنتظار لتقديم الخدمة بشكل عاجل.
يقوم المسؤول عن الفرز بعمل تقييم مركز
و مختصر يصنف المريض على حسب مستوى
الخطورة والفترة التي يستطيع المريض إنتظارها
قبل أن يتلقى العالج.

ويتم تقسيم المراجعين كالتالي :
1.1حاالت طارئة يتم تحويلهم مباشرة لقسم
الطوارئ
2.2حاالت مستقرة يتم تسجيلها بسجل الفحص
الدوري الشامل
وتنقسم الى قسمين :
أ -المراجعين الذين لديهم موعد مسبق:
يتم توجيههم مباشرة بعد تسجيل الحضور عند
االستقبال وقياس العالمات الحيوية إلى العيادة
المعنية كالتالي :
• •مرضى األمراض المزمنة الذين لديهم موعد
مسبق إلى عيادة األمراض المزمنة أو العيادة
التخصصية المعنية.
• •المراجعين األكبر من خمس سنوات يوجهون إلى
عيادة طب األسرة.
• •توجيه األطفال أقل من  5سنوات الذين لديهم
موعد مسبق إلى عيادة الطفل السليم
(التحصينات ،مراجعة النمو ،الجرعات الوقائية).
• •النساء الحوامل الالتي لديهن موعد مسبق إلى
عيادة الحوامل.
• •توجيه كبار السن ( 60سنة فما فوق) الذين لديهم
موعد مسبق الى عيادة كبار السن
• •اذا لم تتوفر العيادات التخصصية يتم توجيه كل
هذه الفئات لعيادة طب االسرة

ب -المراجعين بدون موعد  :يتم تسجيلهم و
فتح ملف لهم داخل المركز ويتم توجيههم
كالتالي .
• •األطفال المرضى أقل من  5سنوات في حالة
األعراض التي ال تهدد الحياة يتم توجيههم إلى
عيادة الطفل.
• •النساء الحوامل و الالتي لديهن أعراض ال تشكل
خطرا على الحمل أو الحياة و حالتهن مستقرة
يتم توجيههم إلى عيادة االمومة ( خدمات
متابعة الحمل والتطعيمات ) ......
• •توجيه المراجعين األكبر من  5سنوات الذين
يعانون من اعراض بسيطة بعد اجراء الكشف
المبكر لألمراض و عوامل الخطورة المستهدفة
إلى عيادة طب األسرة الجدول رقم .١
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دور محطة التمريض في
المبكر:
الكشف
ّ
يجري الكشف المبكر على المراجعين األصحاء بدون
المحدثه.
موعد باستخدام استمارة تقييم التمريض
ّ
ملحق رقم ١
• •السؤال عن حالة التدخين
و التدخين السلبي.
• •السؤال عن التاريخ المرضي
وتاريخ األسرة المرضي وتسجيل
السلوكية كالنشاط البدني والتغذية.

األنماط

قياس النبض ،ضغط الدم ،درجة الحرارة.
جدول رقم ٢
• •قياس الطول و الوزن
و يتم حساب مؤشر كتلة الجسم للبالغين
(بالمعادلة التالية :الوزن بالكيلو جرام مقسوم
على مربع الطول بالمتر) .شكل رقم ٤

2

• •لقياس محيط الخصر إتبع اآلتي:
1.1إستعمال شريط قياس متر بعد التأكد دوريا من
عدم تلفه بالتمدد.
2.2خلع المالبس الخارجية الثقيلة و إرخاء األحزمة
وأربطة البطن إن وجدت.
3.3أن يقف المراجع مستقيما و يباعد بين رجليه
مسافة ما بين  15-12سنتميتر و يتنفس بطريقة
طبيعية.
4.4يلف شريط القياس حول الخصر أفقيا على
منتصف المسافة أعلى عظم الحوض و أسفل
األضالع مارا بالسرة.
5.5أن يكون الشريط مشدودا ويسمح بإدخال إصبع
واحد بين البطن و الشريط.
6.6أن تؤخذ القراءة عند الزفير.

• •قياس محيط الخصر
ويستخدم كقياس إضافى لمؤشر كتلة
الجسم لقياس السمنة البطنية و توقع حدوث
المضاعفات المصاحبة للسمنة ()Co-Morbidity
خاصة السكري و المضاعفات القلبية والوعائية.
الحد الفاصل للرجال أكثر من أو يساوى  102سم و
يقاس محيط الخصر إضافة لمؤشر كتلة
الجسم لتقدير السمنة البطنية و لتقدير مخاطر
األمراض المصاحبة للسمنة (Obesity-Related
 )Co-Morbiditiesمثل السكري و األمراض القلبية
وغيرها.
• •المعدل لتشخيص السمنة البطنية بالنسبة
للرجال  102سنتميتر وللنساء  88سنتميتر (يجب
العمل على أن ال يتعدى المعدل  94للرجال 80
للنساء).
2 Australian Government: Department of Health and Aging. Clinical Practice Guidelines for the Management of overweight
and obesity in adults, adolescents and children in Australia http://www.healthyactive.gov.au/internet/main/publishing.
nsf/Content/obesityguidelines-guidelines-adults.htm. Canberra; 2003. Available from url: https://www.healthyactive.gov.
au/internet/main/publishing.nsf/Content/obesityguidelines-index.htm
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بالنسبة لألطفال يوجد منحنيين للنمو حسب
الجنس و العمر فالمنحنى األول من الوالدة وحتى
 36شهر و المنحنى الثاني من سنتين و حتى 19
عام .شكل رقم .٦- ٥
• •يتم قياس الطول والوزن و حساب مؤشر
كتلة الجسم لألطفال و المراهقين بالمعادلة
التالية :الوزن بالكيلو جرام مقسوم على مربع
الطول بالمتر.
• •للكشف عن الصحة النفسية (اإلكتئاب و/أو
القلق) يتم الفحص باإلجابة على أربعة أسئلة من
تجربة المراجع خالل األسبوعين الماضيين:
• •للكشف عن اإلكتئاب (:)PHQ-2
1.1هل تشعر بالحزن أو الضيق أو اليأس؟
2.2هل قل إهتمامك أو إستمتاعك بممارسة أو
القيام بأي عمل؟
• •للكشف عن القلق (:)GAD-2
1.1هل شعرت بالغضب أو القلق أو اإلنفعال الشديد؟
2.2هل شعرت بعدم القدرة على إنهاء القلق أو
التحكم فيه؟
• •تسجيل موعد الزيارات التالية للكشف الدوري
بناء على الحالة و العمر.
• •تعبئة بيانات الكشف المبكر والقياسات الحيوية
في إستمارة التقييم و الفرز الطبي للتمريض و
توجيه المرضى و أصحاب الخطورة إلى عيادة طب
األسرة لتكملة الكشف المبكر .ملحق رقم ٢
موجهات قياس الوزن

•
•
•

•
•

•التأكد من ضبط الميزان و أن يكون المؤشر على
وضع الصفر.
•أن يخلع المراجع الحذاء و المالبس الخارجية الثقيلة
كالمعاطف و إخالء الجيوب من المحتويات.
•أن يقف المراجع بكلتا رجليه على الميزان و يكون
مسترخيا و يسدل يديه على الجانب و ينظر أفقيا
بعيدا عن مؤشر القراءة.
•أن تتم القراءة إلى أقرب خانة عشرية واحدة.
•إعادة القراءة مرة أخرى و أخذ القراءة في حالة
تتطابق القراءات بإختالف ال يزيد عن  0,1كيلو جرام.

• •عدم النطق بصوت عالي بالوزن تفاديا لتسبيب أي
نوع من الحرج للمراجع.
• •تدوين القيمة مباشرة في السجل المخصص.
• •إخضاع الجهاز دوريا للمعايرة.

موجهات قياس الطول

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1

•اطلب من المراجع خلع الحذاء و أغطية الرأس.
•أن يقف المراجع على أرضية صلبة و يجعل ظهره
مواجها لمقياس الطول (.)Stadiometer Rule
•أن يضم أرجله بحيث تتالصق مع بعضها البعض
في أي نقطة.
•أن تكون األرجل مستقيمة و األيدي على الجانب و
األكتاف مسترخية.
•أن يكون الشخص واقفا مستقيما بحيث يالمس
كعبيه وأردافه و ظهره و رأسه مقياس الطول في
بعض النقاط كما في الشكل.
•أن يكون الرأس في وضع مستقيم و يكون
مستوى العين في مستوى أفقي.
•أن يتم القياس في وضع حبس الهواء بالصدر بعد
اإلستنشاق.
•أن يخفض ذراع القياس حتى يضغط على الشعر
في قمة الرأس.
•إجعل مستوى نظرك موازيا لذراع القياس وتتم
القراءة ألقرب خانة عشرية واحدة.
•أعد القراءة مرة أخرى بعد مراجعة وقوف المراجع
بطريقة صحيحة حتى تتطابق القراءات بفرق ال
يتجاوز سنتمتر واحد ويتم أخد متوسط هذه
القراءات.

1 State of Alaska Measuring Height/Weight and Calculating BMI Guidelines for Schools, 2011
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المرض/

فحص البراز ( )FITو المنظار

44 - 40

60

من 45-20سنة

لمن لديهم عوامل خطورة :للرجال  35-20سنةو للنساء

من  35سنة للرجال و 45للنساء

أو ارتفاع دهون الدم

من لديه عوامل ارتفاع الخطر من سمنة أو سكر أو ضغط

لعمر أكثر من  35سنة

يبدأ من  18سنة

غير محدد (يترك لتقيم الطبيب المعالج)

يبدأ عند  ۱۲سنه  ،يشمل الحوامل و ما بعد الوالدة

التدخين السابق

لكل األعمار يشمل التدخين السلبي و النشط و تاريخ

≥  ۱۸سنة من العمر

 ۱٩ - ۲سنة من العمر

لمن لديهم أمراض معينة

 60سنة لمن لديهم عوامل الخطورة و أصغر من  50سنة

يبدأ في سن  60سنة للنساء والرجال وبعمر أصغر من

يبدأ بعمر 75 - ٤٥سنة

اقل من  40سنه لمرتفعي الخطورة

يبدأ بعمر69-40

أقل من  ١٨سنة

الكبار:

محيط الخصر:

طبيعي

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية ()179-160مع/او( )109-100مم زئبق

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة األولى ()159-140مع  /او ( )99-90مم زئبق

كل  ٣سنوات للسليمين

كل سنة لمن لديهم ترقق العظام

كل سنة/كل  10سنوات للمنظار

كل سنتين

الى 1-

اإلنحراف المعياري من كثافة العظم لدى الشباب األصحاء (معيار )T

في حالة إرتفاع الخطورة يعاد المنظار كل سنة

سكر الدم صائم أقل من  100مغ/دل

الخضاب السكري أقل من %5.7

سكر الدم صائم أقل من  100مغ/دل

الخضاب السكري أقل من %5.7

معدل الدهون الكلية < 200مغ/دل

إستهداف أن يكون معدل الخطر أقل من %10

تترك للتقيم الطبي

كل  3سنوات

مرحلة ما قبل السكري :كل سنة

سكر طبيعية

كل  3سنوات لمن لديهم معدالت

كل سنة

كل  5سنوات

معدل خطر كبير :كل سنة

معدل خطر قليل :كل خمس سنوات

والسمنة ,أو عند وجود عوامل الخطر

 ٥-٣سنوات (18الى39سنة وليس

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثالثة (≥ )180مع/أو(≥)110

سنويا ( عمر  40وأكبر. ,زيادة الوزن

لديهم طبيعية :اقل من )130/80

لديهم عوامل خطورة وقراءات الضغط

مرحلة ما قبل الضغط(  )139-120مع /او ( )89-80مم زئبق

تحديد مدى شدة الحالة

السؤال عن األعراض الحالية

وإستعداده وحالته الحالية للتدخين
البحث عن سبب الزيارة الغير معلن

۱٠۲سم للذكور و  ۸ ۸سم لإلناث
سمنة
يحول المريض على عيادة التدخين المتخصصة بناء على رغبته

>40

۹٤سم للذكور  ۸٠-سم لإلناث

الفئة  3سمنة (مفرطة)

 39.9-35الفئة  2سمنة (متوسطة)

 34.9-30الفئة  1سمنة (خفيفة)

 ( 29.9 - 25زيادة الوزن )

 ( 24.9 – 18.5الوزن الطبيعيى )

مؤشر كتلة الجسم 18.5< :

نحافة

>  ( % ۹٥السمنة)

السؤال عن األسبوعين السابقين
ضغط الدم الطبيعي اقل من ( 80/120مم زئبق)

بكل زيارة

يتم السؤال في كل زيارة

سنويًا

بكل زيارة

(>( % )۹٥< - ۸٥زيادة الوزن)

 %5الى اقل من  %85وزن طبيعي

اقل من  %5تحت الوزن الطبيعي

األطفال :إذا كان مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر المئوي

جدول رقم  :1جدول إختبارات الكشف المبكر المصنفة حسب األمراض المستهدفة و الفئات العمرية

المسح الضوئي

سرطان القولون

سرطان الثدي

السكري (النوع

التصوير الشعاعي للثدي

الثاني فى األطفال)

تحمل الجلوكوز عن طريق الفم

هشاشة العظام

59 - 45
تحمل الجلوكوز عن طريق الفم

34 18

يبدأ بعمر أقل لمن لديهم عوامل خطورة واحدة أو أكثر

39 - 35
سكر صائم  ،السكر التراكمي،او ۲ساعة إختبار

11 - 5

يبدأ بعمر  ٤٠سنة

اختبارين

والدهون الثالثية  ،التشخيص يبنى على

الكثافة والبروتينات الدهنية قليلة الكثافة

الكولسترول الكلي و البروتينات الدهنية عالية

معدل الخطوره القلبيه خالل  10سنوات

إختبار ضغط الدم بالعيادة

إستبيان  GAD2للتمريض

إستبيان  PHQ2للتمريض

مدخن نشط/مدخن سلبي/مدخن سابق

مؤشر كتلة الجسم  +محيط الخصر للبالغين

و الجنس لألطفال

مؤشر كتلة الجسم بالنسبة المئوية للعمر

سكر صائم  ،السكر التراكمي،او ۲ساعة إختبار

الثاني في البالغين)

السكري (النوع

إرتفاع الدهون

الوعائية

خطر األحداث القلبية

إرتفاع ضغط الدم

القلق

اإلكتئاب

التدخين

السمنة

زيادة الوزن و

عامل خطر

فحص التقصىي /القياس

المجموعة المستهدفة

تكرار الفحص

مرجع النتائج /وخطة العمل
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17 - 12

جدول رقم  :2المستوى الطبيعي للعالمات الحيوية لألطفال والبالغين حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية

الضغط اإلنقباضي

الضغط
اإلنبساطي

معدل
النبض

معدل
التنفس

حديث الوالدة

70-50

-

160-120

50-30

رضيع ( 12-1شهر)

100-70

-

140-80

30-20

طفل ( 3-1سنوات)

110-8

٦٣ - ٤٢

130-80

30-20

طفل ما قبل المدرسة ( 5-3سنوات)

110-80

٧٢ - ٤٦

120-80

30-20

طفل بعمر المدرسة ( 12-6سنوات)

120-80

٧٦ - ٥٧

110-70

30-20

المراهقون (19-13سنة)

120-110

٨٠ - ٦٤

105-55

20-12

البالغون

<120

<٨٠

100-60

20-12

موضع قياس حرارة الجسم

درجة الحرارة

أخذ الحرارة من داخل األذن

 38.1 - 37.0درجة مئوية

أخذ الحرارة من الفم

 37.6 - 36.4درجة مئوية

أخذ الحرارة من فتحة الشرج

 38.0 - 37.0درجة مئوية

أخذ الحرارة من اإلبط

 37.0 - 35.9درجة مئوية
جدول رقم  :3العوامل المؤثرة بالعالمات الحيوية

العامل المؤثر

معدل النبض

معدل التنفس

الحرارة

الضغط اإلنقباضي

الحرارة

طبيعي

التوتر

طبيعي

األلم الحاد

طبيعي
طبيعي

األلم المزمن
الذبحة الصدرية

طبيعي

طبيعي

الحقًا

طبيعي
طبيعي/

إصابة الحبل الشوكي
بداية

فشل في القلب
جلطة الرئة
الرياضة
إنخفاض السكر

طبيعي/

طبيعي

طبيعي/
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شكل رقم ( :)3الرسم التوضيحى لمسار المراجعين لمبادرة طب األسرة في مراكز الرعاية الصحية األولية
بمحطة التمريض (المراجعون بدون موعد مسبق).

ﻋﻴﺎدة ﻃﺐ اﺳﺮة
Family Medicine clinic

ﻋﻴﺎدة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ
Well Baby Clinic

ﻋﻴﺎدة ﺻﺤﺔ ام واﻟﺤﻮاﻣﻞ
Maternity Health Clinic

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
اﻟﻮزن
اﻟﻄﻮل
ﻣﻌﺪل ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ
ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺨﺼﺮ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﻔﺮز
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻌﻴﺎدة ﻃﺐ اﺳﺮة
ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ

Vital Signs
Weight
Hight
BMI
Waist Circumference
Documenting the ﬁnding in the nurse
Assessment/Triage sheet and direct
the clients according to family
Medicine clinic

ﻣﺮاﺟﻊ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ٥
Client > 5 years old

ﻣﺮاﺟﻊ آﺻﻐﺮﻣﻦ ٥
Client < 5 years old

ﺳﻴﺪة ﺣﺎﻣﻞ
Pregnant Lady

شكل رقم  :4جدول مؤشر كتلة الجسم للبالغين
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ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة

Stable Case

شكل رقم  :5مؤشر كتلة الجسم بالنسبة المئوية للعمر للسعودين
من الوالدة إلى  36شهر ،و من  2إلى  19سنة ،إناث

شكل رقم  :6مؤشر كتلة الجسم بالنسبة المئوية للعمر للسعودين
من الوالدة إلى  36شهر ،و من  2إلى  19سنة ،ذكور
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دور عيادة طب األسرة
30

دور الطبيب
•

•
•

•
•
•
•

•تقديم خدمات صحية شاملة من النواحي الصحية
واإلجتماعية والنفسية ،و متكاملة و مستمرة
(وقائية و عالجية و تأهيلية) لعوامل الخطورة
واألمراض المستهدفة في المبادرة.
•تقديم خدمات تعزيزية و وقائية لجميع المرضى
وذلك للوقاية من اإلصابة باألمراض والمضاعفات.
•تقديم التثقيف الطبي للمريض و عائلته من قبل
مقدمي الرعاية عن كل ما يتعلق برعاية عوامل
الخطورة و األمراض المستهدفة في المبادرة.
•اإلشراف و القيام بأعمال عيادة طب األسرة
بالمركز.
•اإلشراف و التدريب لكامل الكادر الطبي داخل
المركز.
•تقديم اإلستشارات لألطباء العاميين في المركز.
•يجب أن يطور الطبيب نفسه بإستمرار في
المعرفة و المهارات و السلوك.

دور محطة عيادة طب االسرة :
•

•

•
•
•
•

•يتم إكمال عملية الكشف المبكر عن
االمراض المستهدفة جدول رقم  1ومراجعة
البيانات المسجلة باستمارة تقييم التمريض
ملحق رقم .1
•يستخدم الطبيب استمارة التقييم الطبي
المبكر
الكشف
غرض
ألداء
المحدثة
ملحق رقم .2
•إرشاد وتثقيف المرضى سريريا عن األمراض
المستهدفة والتوعية باتباع اسلوب حياة صحية
•عمل المزيد من الفحوصات واإلجراءات التشخيصية
الالزمة.
•العالج المستند على المراجع واألدلة العلمية
الحديثة حسب البروتوكوالت المعتمدة.
•تطبيق الفحص الدوري وتعبئة استمارات الفحص
الدوري الشامل للفئات العمرية المختلفة حسب
حالة المريض ونتائج الفحص األولي.
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الكشف المبكر عن زيادة
الوزن و السمنة:
• •للوقاية األولية من داء السمنة والذي يعد من أهم
و أكثر المشاكل الصحية إنتشارا في المملكة
العربية السعودية يتم التقصي عن النشاط
البدني والعادات الغذائية سنويا لكافة المراحل
العمرية.

• •مراجعة القياسات التي تمت في وحدة التمريض
و تصنيف الوزن حسب المؤشر و توجيه المراجع
السليم بضرورة قياس الوزن عند كل زيارة و
قياس مؤشر كتلة الجسم و محيط الخصر مرة
كل عام أو أكثر ،كجزء من الكشف الصحي
الدوري.

ومن ثم يتم تصنيف الناتج حسب مؤشر كتلة الجسم بشكل رقم  3أو إستخدام الجدول أدناه:
تصنيف الوزن

مستوى المؤشر

أقل من 18,5

اقل من الوزن الطبيعي (نحافة)

24,9 - 18,5

وزن طبيعي

29,9 - 25

زيادة الوزن

34,9 - 30

سمنة من الدرجة األولى

39,9 - 35

سمنة من الدرجة الثانية

أكبر من أو يساوى 40

سمنة مفرطة

جدول رقم  :4تصنيف الوزن حسب معدل كتلة الجسم للبالغين
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• •التقصي عن النشاط البدني و الغذاء الصحي و
التاريخ المرضي و إجراء الفحص السريري لحاالت
زيادة الوزن أو السمنة إلستبعاد األسباب الثانوية
للسمنة.

• •األطفال :التقصي عن التاريخ األسري لألطفال
المصابين بزيادة الوزن.

و من ثم يتم تحديدها في منحنى النمو لتصنيف الوزن كما هو موضح في الجدول أدناه:
تصنيف الوزن حسب مؤشر كتلة الجسم

مؤشر كتلة الجسم لدى األطفال و المراهقين
(حسب منحنى النمو)

تحت الوزن الطبيعي

أقل من %5

وزن طبيعي

من  %5إلى أقل من %85

وزن زائد

من  %85إلى أقل من %95

سمنة

يساوي أو أكبر من %95

جدول رقم  :5تصنيف الوزن حسب معدل كتلة الجسم لألطفال و المراهقين

• •البالغون :إجراء التحاليل المختبرية حسب الحالة
إلستبعاد المضاعفات المرتبطة بالسمنة (Co-
 )Morbidityأو السمنة ألسباب ثانوية و تشمل
التحاليل المختبرية :سكر الصائم ،دهون الدم،
وظائف الكلى و الكبد.

• •تحويل الحاالت المشتبهة بأمراض نفسية
كاإلكتئاب أو أمراض اإلعتالل الغذائي (Eating
 )Disordersللمختصين.
• •تسجيل الحاالت المكتشفة بسجل الحاالت
المزمنة وإخضاعهم إلى برنامج عالجي وتعزيزي
حسب الحالة وفق موجهات الدليل السعودي
لمكافحة السمنة وزيادة الوزن .2016
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الكشف عن
حالة التدخين:
يأتي دور عيادة طب األسرة وطبيب الرعاية األولية بعد
التعرف على حالة التدخين للمراجع التي تم تدوينها
في محطة التمريض أن يتحاور مع المراجع عن مضار
التدخين النشط والسلبي عليه وعلى المحيطين به،
وبناء على حالة المراجع الحالية للتدخين ومدى رغبته
في اإلقالع عنه يقوم الطبيب بإرشاد المراجع والحوار
معه عن أهمية إيقاف التدخين والبقاء بعيدا عن
الدخان ويشجعه على البدء بالخطوات اإليجابية لإلقالع
عن التدخين ويوجهه لعيادة التدخين المتخصصة.

الكشف المبكر
إلرتفاع ضغط الدم:
•

•
•

•
•
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•للوقاية األولية من إرتفاع ضغط الدم يجب أن يقاس
ضغط الدم بصورة دورية و أن يقوم ممارس صحي
مؤهل بتقديم المشورة فيما يتعلق بنمط الحياة
الصحية.
•يتم قياس ضغط الدم في كل زيارة طبية
للبالغين بعمر  18عام و أكثر.
•مراجعة القياسات التي تمت في وحدة التمريض
و توجيه المراجع السليم بضرورة قياس ضغط
الدم عند كل زيارة أو بشكل دوري ضمن برنامج
الكشف الصحي الدوري.
•إذا ظهر إرتفاع في قياس ضغط الدم في القراءة
األولى يجب إعادة القياس مرة أخرى.
•يجب أن يقاس ضغط الدم في كلتا الذراعين في
الزيارة األولى.

• •إذا كان هناك فرق في القراءة بين الذراعين أكثر
من  10في الضغط اإلنقباضي تؤخذ الذراع للقراءة
األعلى كمرجع للقياس في كل مرة وعليها
تعتمد القرارات اإلكلينيكية.
• •يتم تأكيد إرتفاع ضغط الدم بعد زيارتين على
األقل و المتابعة تتم خالل فترة أسبوع إلى شهرين
و يتم قياس ضغط الدم مرتين في كل زيارة.
• •إذا كان ضغط الدم في المرحلة الثانية يتم تقييم
الحالة و يبدأ العالج فوريا.

يوصى بتحري إرتفاع ضغط الدم سنويا لمن هم:
1.1في عمر  40عاما أو أكثر.
2.2أقل من  ٤٠وتزيد لديهم نسبة خطورة اإلصابة
بإرتفاع ضغط الدم.
3.3يتم التحري عن إرتفاع ضغط الدم كل  5-3سنوات
للبالغين من عمر  39-18سنة ممن لديهم قراءات
ضغط طبيعية وليست لديهم عوامل خطورة
أخرى.

جدول رقم  :6جدول تصنيف مستويات ضغط الدم

الفئة

الضغط االنقباضي

الضغط االنبساطي

مثالي

>120

>80

طبيعي

129 - 120

84 - 80

مرحلة ما قبل الضغط

139 - 130

89 - 85

ارتفاع الضغط المرحلة األولى

159 - 140

109 - 100

ارتفاع الضغط المرحلة الثانية

179-160

119-110

ارتفاع الضغط المرحلة الثالثة

≤180

≤120

• •تسجيل الحاالت المكتشفة بسجل الحاالت المزمنة وإخضاعهم إلى برنامج عالجي و تعزيزي حسب الحالة وفق
موجهات الدليل الوطني لمكافحة االمراض الوعائية واالستقالبية المزمنة . 2014
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الكشف المبكر عن
السكرى النوع الثاني:
ينقسم المراجعين في الكشف المبكر عن
السكري إلى قسمين:
1.1المراجعين الذين ليس لديهم أعراض السكري:
يجب إخضاع المراجعين من عمر أكثر من ٤٠
عاما للكشف المبكر للسكري بحيث يتم
إدراج المراجعين الذين لديهم معدالت سكر
طبيعية في برنامج الكشف الصحي الدوري كل
 3سنوات علي األقل ،و الذين هم في مرحلة ما
قبل السكري يتم ادراجهم في برنامج الكشف
الصحي الدوري كل سنة.
2.2المراجعين الذين أعمارهم أقل من  ٤٠عام و الذين
لديهم زيادة في الوزن بحيث تكون كتلة الجسم
≥ ٢٥كلغ/م ٢مع وجود واحد أو أكثر من عوامل
الخطورة التالية ،يتم إدراجهم في الكشف
المبكر عن السكرى مباشرة و يعاد الكشف
سنويا:
• •تاريخ عائلي للسكري ألقارب من الدرجة األولى.
• •تاريخ والدة طفل وزنه أكثر من  4كجم أو سكري
حمل للنساء.
• •ممن لديهم ضغط الدم أعلى من أو يساوي
 90/140أو من يستخدمون أدوية خفض ضغط الدم.
• •إعتالل دهون الدم- :الكلسترول العالي الكثافة
( 35< )HDLمغ/دل ( 0.9ممول/لتر
• •الدهون الثالثية أعلى من >  250مغ/دل ( 2.8ممول/
لتر)
• •فحص سابق كشف عن اإلصابة بإعتالل ما قبل
السكري (إعتالل السكر الصائم أو إعتالل تحمل
السكر أو نسبة الخضاب السكري أعلى من
.)%5.7
• •وجود أمراض تسبب مقاومة لتمثيل اإلنسولين
بالدم مثل التكيس المبيضي و المتالزمة
األيضية.
• •تاريخ مرضي ألمراض قلبية ووعائية كالجلطات
الدماغية وأمراض الشراين وأمراض األوعية
الدموية.
• •قلة ممارسة النشاط البدني.
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3.3يعتبر المريض مصابا بالسكري حسب جمعية
السكري األمريكية إذا كان معدل الخضاب
السكري ( )HB A1cيساوي أو اكثر من  ،%6.5تأخذ
القراءة بتحفظ في الحاالت التالية:
• •الحمل في الثلث الثاني أوالثالث من الحمل.
• •تغيير وغسل الدم.
• •فقدان أو نقل دم حدث قريبا.
• •عالج باإليريثروبيوتين (.)Erythropoietin Therapy
• •إعتالالت خضاب الدم.
• •فقر الدم الناتج من نقص الحديد.
• •فقر الدم الناتج من تكسر الخضاب الدموي.
• •فقر الدم الثاالسيمي.
• •إعتالالت الدم األخرى مثل ال .Spherocytosis
• •أمراض الكبد.
• •أمراض الكلى.

يصنف الدليل الوطني لألمراض الوعائية واإلستقالبية اإلصابة بالسكري وفق الجدول التالي:
جدول رقم  :7جدول تصنيف اإلصابة بالسكري على أساس تحليل مستوى السكر بالدم

الفئة

سكر الدم
صائم
)(FBS

إختبار تحمل السكر
الفموي
)(OGTT

سكر الدم
العشوائي
)(RBS

خضاب الدم
السكري
HbA1c

العمل

طبيعي

<100 mg/dl
5.6 mmol/l

<140 mg/dl
7.8 mmol/l

A

<%5.7

التوجيه
لنمط حياة
صحي

ماقبل
السكري

125-100mg/dl
6.9-5.6 mmol/l
D

199-140 mg/dl
11-7.8 mmol/l
E

A

%6.4-5.7

التوجيه
لنمط حياة
صحي

السكري
يدون
أعراض
B

>126 mg/dl
6.9 mmol/l
B

>200 mg/dl
11 mmol/l
B

>200 mg/dl
11 mmol/l
B

>%6.5
B

التقييم
والتأكد بعد
أسبوع

بأعراض
C

>126 mg/dl
6.9 mmol/l

>200 mg/dl
11 mmol/l

>200 mg/dl
11 mmol/l

>%6.5

التقييم وبدأ
العالج

كيفية
عمل
التحليل

يقاس سكر
الدم بعد صيام
 8ساعات بدون
سعرات حرارية

يشرب محلول سكري
 75غرام بعد صيام 8
ساعات ويقاس سكر
الدم بعد ساعتين من
شرب المحلول

يقاس سكر
يقاس سكر الدم
في أي وقت بغض الدم في أي وقت
النظر من توقيت بغض النظر من
توقيت األكل
األكل

 A.Aليس مناسبًا لنفي وجود مرض السكر

 D.Dإعتالل السكر الصائم

 B.Bالتحليل يجب أن يتم تأكيده بإعادته بيوم آخر

 E.Eإعتالل تحمل السكر

 C.Cاألعراض المعروفة لمرض السكر مثل كثرة التبول و كثرة
العطش و نزول وزن غير مبرر

• •تسجيل الحاالت المكتشفة بسجل الحاالت المزمنة و إخضاعهم إلى برنامج عالجي و تعزيزي حسب الحالة
وفق موجهات الدليل الوطني للسكري  2014و الدليل اإلرشادي للعناية الذاتية لمرضى السكرى البالغين.
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الكشف المبكر عن
السكري من النوع الثاني
في األطفال:

الكشف المبكر عن
إرتفاع دهون الدم:

• •األطفال الذين لديهم زيادة في الوزن ،بمعدل كتلة
الجسم أعلى أو تساوي  %85للعمر و الجنس أو
الوزن للطول أكثر من  %85أو الوزن أعلى من
الوزن المثالي ب  %120إلى الطول.
• •ولديهم إثنان أو أكثر من عوامل الخطورة التالية:
1.1تاريخ عائلي للسكري النوع الثاني في األقارب من
الدرجة األولى أو الثانية.
2.2وجود سكر عند األم خالل فترة الحمل.
3.3وجود أمراض تسبب مقاومة لتمثيل االنسولين
بالدم مثل:
	.المتالزمة األيضية.
	.إرتفاع ضغط الدم.
	.إرتفاع الدهون بالدم.
	.التكيس المبيضي.
	.أقل من الوزن الطبيعي عند الوالدة.

•

هؤالء األطفال يدرجون في برنامج الكشف المبكر عن
السكري عند عمر  10سنوات أو عند البلوغ بحيث يعاد
الكشف كل ثالث سنوات.
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•

•

•
•

•يتم الكشف المبكر إلرتفاع دهون الدم للبالغين
بعمر  35عاما فأكثر(رجال) و  45عام فأكثر (نساء)
ويمكن أن يجرى على أصحاب الخطورة بعمر -20
35عام للرجال و  45-20عام للنساء .و يدرج األصحاء
في الفحص الصحي الدوري كل  5سنوات.
•أفضلية إجراء الفحص الكامل للدهون للصائمين
( 12ساعة) و يمكن إجراء الفحص لغير الصائمين،
ويجب عند أخذ العينة مراعاة عدم حجز الدم بالذراع
ألكثر من  3دقائق ( )Tourniquetو التي يمكن أن
تسبب إختالف في القراءة بنسبة تصل إلى .%5
•إذا كانت القراءة األولى مرتفعة يجب إعادة الفحص
خالل فترة أسبوع إلى  12أسبوع قبل تصنيف المراجع
أو بداية العالج .إذا إختلف معدل الكولسترول
الكلي عن  40 – 30ملج/دل ( )mmol 1في القراءتين
يجب إجراء قراءة ثالثة وأخذ المتوسط.
•هدف العالج بصورة أساسية تخفيض مستوى
الكولسترول منخفض الكثافة (.)LDL Cholesterol
•يتم تقييم الدهون بالجدول التالى:

جدول رقم  :8جدول تقيم مستويات الدهون على أساس تحليل الدهون بالدم
مستويات الكولسترول المنخفض الكثافة
mg/dl

مدلوالت القيم المخبرية

<100

مثالي

129 - 100

قريب من المثالي /أعلى من المثالي

159 -130

على الحد القريب من األرتفاع

189-160

مرتفع

>190

مرتفع جدا

ّ
الكل
مستويات مجموع الكولسترول

مدلوالت القيم المخبرية

<200

المرغوب فيه

239-200

على الحد القريب من اإلرتفاع

>240

مرتفع

مستويات الكولسترول العالي الكثافة

مدلوالت القيم المخبرية

<40

منخفض

>60

مرتفع مرغوب فيه

مستويات الدهون الثالثية

مدلوالت القيم المخبرية

<150

طبيعي

199-150

على الحد القريب من اإلرتفاع

499-200

مرتفع

>500

مرتفع جدا
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الكشف المبكر عن الخطورة القلبية :
شكل رقم  :٧أداة تقييم الخطورة القلبية من منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق األوسط ،المملكة العربية
السعودية WHO/ISH Risk Prediction Chart for Eastern Mediterranean B .معدل الخطر لألحداث القلبية القاتلة
أو الغير قاتلة لمدة  10سنوات على أساس الجنس ،العمر ،قياس ضغط الدم اإلنقباضي ،التدخين ،وجود أو عدم
وجود مرض السكري.
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يقوم الطبيب بإستخدام أداة منظمة الصحة العالمية و
الجمعية العالمية للقلب لتقييم الخطورة القلبية لدى
البالغين للمراجعين بعمر أكثر من  35عام أو أصحاب
ضغط الدم ،السكري ،إرتفاع دهون الدم و السمنة.
شكل رقم  :٨أداة منظمة الصحة العالمية  WHO/ISH risk prediction chartلتقييم خطر االصابة بالمراض
القلبية الوعائية ل 10سنوات لحدث قاتل ووعائي قاتل أو غير مميت حسب النوع  ،العمر  ،ضغط الدم االنقباضي ،
الكوليسترول الكلي في الدم  ،حالة التدخين ووجود أو عدم وجود داء السكري.
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كيفية إستخدام أداة منظمة الصحة العالمية للتنبؤ بمخاطر القلب و األوعية الدموية
()WHO/ISH Risk Prediction Charts
تخدم األداة التنبؤ بالمخاطر القلبية و األوعية الدموية الكبرى ( قاتلة أو غير قاتلة) لألشخاص الذين لم تظهر
عندهم أعراض أمراض القلب والشراين مثل إحتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية أو تصلب الشراين .فهي
مفيدة كأداة للمساعدة في تحديد األشخاص المعرضين للخطر ،وتحفيز المرضى لتغيير السلوك ،و إلى إتخاذ
اإلجراءات الالزمة للحد منها ،و عند اللزوم البدء بأدوية الضغط ،الدهون و األسبرين.
يوجد نوعين من األدوات:
• •المجموعة األولى تقيم المخاطر وفقا للسن والنوع ،وضغط الدم ،حالة التدخين ،و الكوليسترول في الدم
ووجود أو عدم وجود مرض السكري.
• •والثانية تقوم بتقييم المخاطر باستخدام نفس المعلومات أعاله باستثناء الكولسترول.
تستخدم األداة للفئات التالية:
• •األفراد الذين تزيد أعمارهم عن  45سنة و يفضل إستعمالها من عمر  35للذكور.
• •جميع األفراد ألذين يعانون من السمنة المفرطة.
• •جميع األفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم ،السكري أو الدهون بالدم.
يعاد التقيم كاالتى:
• •كل  10سنوات لذوي المخاطر المنخفضة < %10
• •كل  5سنوات لذوي المخاطر المتوسطة %20-10
• •سنويا لذوي المخاطر المرتفعة و أصحاب ضغط الدم و السكري و إرتفاع دهون الدم.
• •خطوات تقدير المخاطر القلبية فى وحدة التمريض:
البداية برصد وتسجيل العوامل التالية:
• •وجود السكري من عدمه.
• •الجنس.
• •التدخين.
• •العمر.
• •ضغط الدم اإلنقباضي.
إنتقل لتقدير المخاطر وفق الخطوات التالية:
• •إختار األداة المناسبة (.)WHO/ISH Risk Prediction Charts (Without Cholesterol
• •إختار حسب وجود السكري (المخطط األعلى ألصحاب السكري و األدنى للذين اليعانون من السكري )
• •إختر حسب الجنس (الجانب األيمن للذكور واأليسر لإلناث).
• •إختر حسب حالة التدخين.
• •إختر حسب الفئة العمرية ،مثال المجموعة  50تعني من األعمار من 59-50
• • إنظر إلى المربع الصغير الذى يقابل مستوى الضغط االنقباضي.
• •لون المربع الصغير يحدد نسب المخاطر كما هو موضح.
3 WHO, Implementation tools Package of Essential Noncommunicable (PEN) disease interventions for primary
health care in low-resource settings. 2013
WHO/ISH Risk prediction charts; http://ish-world.com/downloads/activities/colour_charts_24_Aug_07.pdf
4 The National Guidelines for Management of Cardio-metabolic Risk Factors in Primary Health Care, KSA
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جدول رقم  : 9الخطورة القلبية مقسمة بنا ًء على مستوى الخطر:
خطوات العمل

فئة الخطر

·

·األفراد في هذه الفئة نسبة الخطورة القلبية لديهم قليلة ،وهذا ال يعني إنعدام وجود الخطورة.

·

·اإلجراءات التحفظية تركز على نمط الحياة الصحي.

·

·اإلرشادات الغذائية الصحية .ملحق رقم 6

·

·الرياضة و النشاط البدني .ملحق رقم 7

·

·المحافظــة علــى الــوزن :كل مــن لديهــم زيــادة بالــوزن أو ســمنة واضحــة يجــب تشــجيعهم علــى تخفيض
الــوزن بتقليــل الطاقــة المســتهلكة بتقليــص الســعرات الحراريــة و زيــادة الطاقــة المصروفــة عــن طريــق
الحركــة و الرياضــة.

·
الخطر أقل من % 10

·الســيطرة علــى الضغــط بإســتخدام األدويــة و تغييــر نمــط الحيــاة إلــى نمــط صحــي (الرجــوع إلــى الدليــل
اإلرشــادي الوطنــي لعــاج أخطــار القلــب واإلســتقالب فــي الرعايــة األوليــة).

·

·كل األفــراد بمجمــوع الكوليســترول أعلــى مــن  8ممول/لتــر ( 320مع/دلتــر) أو الدهــون المنخفضــة
الكثافــة أعلــى مــن ( 6 )LDLممول/لتــر ( 240مغ/دلتــر) يجــب أن يتبعــوا حميــة لتخفيــض الدهــون بالــدم
ويصــرف لهــم عــاج الســتاتين لتخفيــض نســبة الخطــورة القلبيــة.

·

·كل األفــراد بمعــدل الســكر الصائــم مــن  6.9-5.6ممول/لتــر (إعتــال الســكري) يجــب عليهــم اإللتــزام
بالحميــة و تنــاول دواء الســكر المتفورميــن.

·

·أدويــة الســيولة (مضــادات الصفائــح) :ال يصــرف األســبرين لألفــراد ذوي الخطــورة القلبيــة القليلــة و ذلــك
للموازنــة بيــن خطــر اإلســتخدام و الفائــدة المرجــوة.

·

·يعــاد قيــاس الخطــورة القلبيــة كل ســنتين إلــى خمــس ســنوات و يؤخــذ باإلعتبــار عوامــل الخطــورة
المتغيــرة مثــل الــوزن و التدخيــن و نســبة الدهــون و مســتوى الضغــط و حالــة الســكر.

·

·األفــراد فــي هــذه الفئــة إحتماليــة حصــول األحــداث القلبيــة الوعائيــة القاتلــة أو الغيــر قاتلــة هــي بنســبة
متوســطة الخطــورة.

·

·يعاد التحقق من الخطر كل  12-6شهر.

·

·كل المدخنيــن يجــب إرشــادهم وتشــجيعهم لإلقــاع عــن التدخيــن بواســطة أخصائيــن فــي هــذا المجــال
ودعــم جهودهــم فــي ذلــك.

·

·نصائح للغذاء الصحي .ملحق رقم 6

·

·نصائح للنشاط البدني والرياضة .ملحق رقم 7

·

·المحافظــة علــى الــوزن :كل مــن لديهــم زيــادة بالــوزن أو ســمنة واضحــة يجــب تشــجيعهم علــى تخفيض
الــوزن بتقليــل الطاقــة المســتهلكة بتقليــص الســعرات الحراريــة و زيــادة الطاقــة المصروفــة عــن طريــق

الخطر من % 20-10

الحركــة و الرياضــة.
·

·الســيطرة علــى الضغــط بإســتخدام األدويــة و تغييــر نمــط الحيــاة إلــى نمــط صحــي (الرجــوع إلــى الدليــل
اإلرشــادي الوطنــي لعــاج أخطــار القلــب و اإلســتقالب فــي الرعايــة األوليــة).

·

·كل األفــراد بمجمــوع الكوليســترول أعلــى مــن  8ممول/لتــر ( 320مع/دلتــر) أو الدهــون المنخفضــة
الكثافـ�ة أعلـ�ى مـ�ن ( 6 )LDLممول/لتــر ( 240مغ/دلتــر) يجــب أن يتبعــوا حميــة لتخفيــض الدهــون بالــدم
و يصــرف لهــم عــاج الســتاتين لتخفيــض نســبة الخطــورة القلبيــة .مســتوى الكوليســترول المطلــوب
يختلــف بإختــاف عوامــل الخطــر.

·

·كل األفــراد بمعــدل الســكر الصائــم مــن  6.9-5.6ممول/لتــر (إعتــال ألســكري) يجــب عليهــم اإللتــزام
بالحميــة و تنــاول دواء الســكر المتفورميــن.

·

·أدويــة الســيولة (مضــادات الصفائــح) :ال يصــرف األســبرين لألفــراد ذوي الخطــورة القلبيــة القليلــة و ذلــك
للموازنــة بيــن خطــر اإلســتخدام و الفائــدة المرجــوة.
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·

·األفــراد فــي هــذه الفئــة إحتماليــة حصــول األحــداث القلبيــة الوعائيــة القاتلــة أو الغيــر قاتلــة هــي بنســبة
عاليــة الخطــورة.

·

·يعاد التحقق من الخطر كل  6-3أشهر

·

·كل المدخنيــن يجــب إرشــادهم وتشــجيعهم لإلقــاع عــن التدخيــن بواســطة أخصائيــن فــي هــذا المجــال
ودعــم جهودهــم فــي ذلــك .بدائــل النيكوتيــن العالجيــة و/أو النورتريبتيليــن أو الببروبيــن يجــب أن
يوصفــوا للمدخــن الــذي لــم ينجــح باإلقــاع عــن التدخيــن بالجلســات اإلرشــادية.

·

·نصائح للغذاء الصحي .ملحق رقم 6

·

·نصائح للنشاط البدني والرياضة .ملحق رقم 7

·

·المحافظــة علــى الــوزن :كل مــن لديهــم زيــادة بالــوزن أو ســمنة واضحــة يجــب تشــجيعهم علــى تخفيض
الــوزن بتقليــل الطاقــة المســتهلكة بتقليــص الســعرات الحراريــة وزيــادة الطاقــة المصروفــة عــن طريــق
الحركــة والرياضــة.

الخطر من %30-20

·

·الســيطرة علــى الضغــط بإســتخدام األدويــة وتغيــر نمــط الحيــاة إلــى نمــط صحــي (الرجــوع إلــى الدليــل
اإلرشــادي الوطنــي لعــاج أخطــار القلــب واإلســتقالب فــي الرعايــة األوليــة).

·

·كل األفــراد بمجمــوع الكوليســترول أعلــى مــن  8ممول/لتــر ( 320مع/دلتــر) أو الدهــون المنخفضــة
الكثافـ�ة أعلـ�ى مـ�ن ( 6 )LDLممول/لتــر ( 240مغ/دلتــر) يجــب أن يتبعــوا حميــة لتخفيــض الدهــون بالــدم
ويصــرف لهــم عــاج الســتاتين لتخفيــض نســبة الخطــورة القلبيــة .مســتوى الكوليســترول المطلــوب
يختلــف بإختــاف عوامــل الخطــر.

·

·البالغيــن أكبــر مــن  40ســنة و ذوي الكوليســترول المرتفــع أعلــى مــن  5ممول/لتر و/أو الكوليســترول
المنخفــض الكثافــة أعلــى مــن  3ممول/لتــر يجــب أن يحرصــوا علــى الحميــة و أخــذ عالج الســتاتين.

·

·كل األفــراد بمعــدل الســكر الصائــم مــن  6.9-5.6ممول/لتــر (إعتــال ألســكري) يجــب عليهــم اإللتــزام
بالحميــة و تنــاول دواء الســكر المتفورميــن.

·

·أدويــة الســيولة (مضــادات الصفائــح) :ال يصــرف األســبرين علــى األرجــح لألفــراد ذوي الخطــورة القلبيــة
القليلــة وذلــك للموازنــة بيــن خطــر اإلســتخدام والفائــدة المرجــوة.

·

·األفــراد فــي هــذه الفئــة إحتماليــة حصــول األحــداث القلبيــة الوعائيــة القاتلــة أو الغيــر قاتلــة هــي بنســبة
عاليــة الخطــورة جــدا.

·

·يعاد التحقق من الخطر كل  6-3أشهر

·

·كل المدخنيــن يجــب إرشــادهم وتشــجيعهم لإلقــاع عــن التدخيــن بواســطة أخصائيــن فــي هــذا المجــال
ودعــم جهودهــم فــي ذلــك .بدائــل النيكوتيــن العالجيــة و/أو النورتريبتيليــن أو الببروبيــن يجــب أن
يوصفــوا للمدخــن الــذي لــم ينجــح باإلقــاع عــن التدخيــن بالجلســات اإلرشــادية.

·

·نصائح للغذاء الصحي .ملحق رقم 6

·

·نصائح للنشاط البدني والرياضة .ملحق رقم 7

·

·المحافظــة علــى الــوزن :كل مــن لديهــم زيــادة بالــوزن أو ســمنة واضحــة يجــب تشــجيعهم علــى تخفيض
الــوزن بتقليــل الطاقــة المســتهلكة بتقليــص الســعرات الحراريــة وزيــادة الطاقــة المصروفــة عــن طريــق
الحركــة والرياضــة.

الخطر أكثر من %30
·

·الســيطرة علــى الضغــط بإســتخدام األدويــة وتغيــر نمــط الحيــاة إلــى نمــط صحــي (الرجــوع إلــى الدليــل
اإلرشــادي الوطنــي لعــاج أخطــار القلــب واإلســتقالب فــي الرعايــة األوليــة).

·

·مســتوى الكوليســترول بالــدم يجــب أن يخفــض إلــى أقــل مــن  5ممول/لتــر ( الكوليســترول المنخفــض
الكثافــة إلــى أقــل مــن  3ممول/لتــر) ،أو إلــى  %30( %25للكوليســترول المنخفــض الكثافــة) بغــض النظــر
مــن األعلــى( .الهــدف هــو تخفيــض الكوليســترول المنخفــض الكثافــة بنســبة  %50بإســتخدام أدويــة
الســتاتين الشــديدة الفعاليــة).

·

·كل األفــراد بمعــدل الســكر الصائــم مــن  6.9-5.6ممول/لتــر (إعتــال ألســكري) يجــب عليهــم اإللتــزام
بالحميــة و تنــاول دواء الســكر المتفورميــن.

·

·أدويــة الســيولة (مضــادات الصفائــح) :األفــراد فــي هــذه الفئــة يجــب أن يصــرف لهــم األســبرين بجرعــات
منخفضــة.
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وبوجود معطيات أوسع يتم تحديد نسبة الخطورة القلبية كما هو موضح بالشكل رقم  9باستخدام اداة
الدليل الوطني لمعالجة عوامل الخطورة لألمراض القلبية والوعائية.
تسجيل موعد الزيارات التالية للكشف الدوري بناء على الحالة والعمر.

شكل رقم  :8أداة تقييم الخطورة القلبية من الدليل الوطني لمعالجة عوامل الخطورة لألمراض القلبية
والوعائية:
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الكشف المبكر
عن اإلكتئاب:
يخضع المراجعين من عمر  12عام للكشف المبكر
عن اإلكتئاب ويبدأ ذلك في محطة التمريض بطرح
السؤالين عن قلة اإلستمتاع واإلهتمام بالمهام
اليومية .وعن الشعور بالحزن واليأس.
إذا وضح الكشف المبكر وجود إكتئاب يكمل
الطبيب الفحص باكمال إستبيان  PHQ-٩ومن ثم
التشخيص و العالج ( جدول رقم )10

خالل األسبوعين الماضيين كم مرة عانيت من المشاكل التالية:
جدول رقم  : 10استبيان األسئلة التسعة اإلكتئاب(PHQ-9 Questionneir) :
السؤال

أبدًا

بعض
األيام

أكثر من
نصف
األيام

كل
يوم
تقريبا

1

قلة أو فقدان اإلهتمام أو إلستمتاع بممارسة األشياء

0

1

2

3

2

الشعور بالحزن أو ضيق الصدر أو اليأس

0

1

2

3

3

الصعوبة في الدخول للنوم أو النوم بانتظام أو النوم أكثر
من العادة

0

1

2

3

4

الشعور بالتعب أو بقلة الحيوية

0

1

2

3

5

قلة الشهية أو كثرة األكل

0

1

2

3

6

الشعور بعدم الرضا عن النفس أو بالفشل أو باإلحباط

0

1

2

3

7

الصعوبة في التركيز على األشياء مثل قراءة الصحف أو
مشاهدة التلفزيون

0

1

2

3

8
9

بطء في الحركة أو الكالم بدرجة ملحوظة من اآلخرين أو
على العكس من ذلك كثرة التعامل والتحرك الى درجة فوق
العادة

0

1

2

3

الشعور بتفضيل الموت على الحياة أو بإيذاء النفس بطريقة
ما

0

1

2

3

المجموع الكلي
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جدول رقم  :11تقييم الدرجات من استبيان اإلكتئاب
مجموع
الدرجات

4-1

9-5

مستوى
االكتئاب

اكتئاب قليل

اكتئاب بسيط

يحتاج إلى وجود أحد المعاير األساسية لتشخيص
اإلكتئاب ي لمدة أسبوعين أو أكثر:
• •مزاج حزين مع الشعور باإلحباط أو اإلكتئاب أو
فقدان األمل.
• •فقدان المتعة و الرغبة في عمل االشياء.
• •في حال تم تشخيص المريض بعد المعاينة
الطبية النفسية والسؤال عن أعراض االكتئاب
وتاثيرها على االمراجع يمكن عالجه في مركز
الرعاية الصحية األولية و سوف يقوم طبيب
األسرة ببدء األدوية العالجية للحاالت التي شخصت
بمستوى متوسط الشدة أو شديد بعد التأكد
من عدم وجود بعض االضطرابات التي قد تسبب
أعراض مشابهة مثل:
1.1إضطرابات التكيف :المرتبطة بالضغوطات ،من
فترة بسيطة.
2.2االضطرابات الذهنية األخرى.
3.3األعراض الجانبية لدواء :مثل حاصرات بيتا
(( ،B-Blockersالكورتيزون ،حبوب منع الحمل
سواء عن طريق الفم أو أإلبر.
4.4أمراض عضوية تسبب أعراض االكتئاب :مثل
قصور نشاط الغدة الدرقية.

الكشف المبكر عن القلق:
يتم مراجعة أسئلة الكشف المبكر للقلق التي تمت
في محطة التمريض ،وعند وجود القلق عند المراجع
يبدأ الطبيب بمرحلة التشخيص بإستخدام إستبيان
المراجع (:)GAD-7
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14-10

19-15

اكتئاب متوسط
اكتئاب متوسط
الشدة

27-20

اكتئاب شديد

تتم متابعة الحاالت المكتشفة كل  4-2أسبوع وتحول
الحاالت التي لم يطرأ عليها تحسن إلى اإلختصاصيين.
الحاالت التي تحتاج إلى تحويل:
• •اإلنتحار.
• •األعراض الذهانية ،مثل الهلوسة والتهيوءات.
• •تعاطي المخدرات والكحول.
• •طفل يعاني من مشاكل عقلية ما عدى التبول
الالإرادي.
• •اضطراب ثنائي القطب ،وإكتئاب ما بعد الوالدة.
• •الحاالت التي ال تستجيب للعالج.
• •الحاالت التي تحتاج إضافة أدوية مع األدوية السابقة.
• •وحاالت أخرى حسب تقييم ورؤية الطبيب المعالج.
• •إذا وجدت إحدى الحاالت السابقة يتم التحويل إما
لطبيب النفسية أو اإلسعاف.

خالل األسبوعين الماضيين كم مرة أقلقتك المشاكل التالية ؟
جدول رقم  :12إستبيان األسئلة السبعة حول القلق ()GAD -7

السؤال

أبدا
0

بعض
األيام
1

أكثر من
نصف األيام
2

كل يوم
تقريبا
3

1

الشعور بالغضب أو القلق أو اإلنفعال الشديد

0

1

2

3

2

عدم القدرة على إنهاء القلق أو التحكم فيه

0

1

2

3

3

القلق المفرط في اإلسترخاء

0

1

2

3

4

الصعوبة في اإلسترخاء

0

1

2

3

5

شدة اإلضطراب لدرجة صعوبة البقاء في هدوء

0

1

2

3

6

السرعة في اإلنزعاج أو اإلنفعال

0

1

2

3

7

الشعور بالخوف كما لو أن شيئا فظيعا قد يحدث

0

1

2

3

تقييم الدرجات من إستبيان القلق ()GAD -7
يتم تجميع الدرجات التي يحصل عليها المريض من
اإلجابات لألسئلة السبعة ويكون الحد الفاصل يساوى
أو أكثر من:
 5درجات للقلق البسيط
 10درجات للقلق المتوسط
 15درجة للقلق الشديد
يخضع المراجع لتقييم أوسع إذا كانت الدرجات 10
فأكثر.

جدول رقم  :13تقييم الدرجات من إستبيان القلق
()GAD -7
الدرجة

التفسير

9-5

قلق عام بسيط

14-10

قلق عام متوسط

 15فأكثر

قلق عام شديد
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الفحص المبكر عن
هشاشة العظام:
يتم الكشف عن مرض هشاشة العظام لدى الرجال والنساء من عمر  60سنه فأكثر ومن عمر  50سنة فأكثر
لمن لديهم عوامل خطورة عن طري تقييم عوامل الخطورة والكشف بواسطة جهاز قياس كثافة العظام (
الديكسا ):
تنقسم عوامل الخطورة إلى عوامل يمكن التحكم بها وعوامل يمكن التحكم بها :

عوامل ال يمكن التحكم بها (ثابتة):

عوامل يمكن التحكم بها ( غير ثابتة ):

الجنس
النساء أكثر عرضة لإلصابة بهشاشة العظام أكثر
منال رجال ,كذلك النساء بعد انقطاع الطمث نتيجة
النخفاض هرمون االستروجين.

1.1عدم ممارسة النشاط البدني.
2.2سوء التغذية وعدم اخذ االحتياج الالزم من
الكالسيوم والفسفور في الطعام.
3.3عدم التعرض الكافي ألشعة الشمس والكفاية
من فيتامين د.
4.4االضطرابات الهرمونية ونقص االستروجين عند
النساء .
5.5انقطاع الطمث عند النساء قبل سن  45سنة او
عند استئصال المبايض
6.6بعض المشاكل الطبية التي يمكن أن توثر
على صحة العظام مثل أمراض الكبد ومرضى
الروماتيزم ونشاط الغدة الدرقية و قلة الشهية
ونقص في هرمون التستيرون عند الرجال.
7.7استخدام بعض األدوية التي تحتوي على
الكورتيزون و أدوية الصرع ومضادات التخثر
وغيرها لفترات طويلة.
8.8مرضى الجهاز الهضمي مثل مرضى السلياك
9.9التدخين.

العمر
كلما تقدم العمر كلما زادت احتمالية اإلصابة
بهشاشة العظام .
العرق( النوع)
األشخاص ذوي البشرة البيضاء أكثر عرضة لإلصابة من
األشخاص ذوي البشرة السمراء.
العامل الوراثي
التاريخ العائلي للمرض في األسرة يزيد من احتمال
اإلصابة بهشاشة العظام.
الوزن
نقص الوزن وضعف البنية يزيد من احتمال اإلصابة.

يقوم الطبيب بتشخيص عوامل الخطورة والتاريخ الطبي للمريض  ,يتم الفحص بواسطة جهاز كشف انخفاض
كثافة العظام ( الديكسا)
عند التاكد من اإلصابة يقوم الطبيب بصرف أدوية تساعد على وقف تطور المرض ,والبد للطبيب أن يطلب إجراء
تحليل دم لمعدل فيتامين د والكالسيوم لدى المراجعين ( )-25Dihydoxycholicalciferol
يعد فيتامين دال طبيعي اذا كان اكبر من  50نانو مول\لتر ( 20نانودرام\مول)
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فيما يلي جدول االحتياجات اليومية من فيتامين د والكالسيوم :
الفئة العمرية

فيتامين د بالوحدة الدولية IUs/ day

الكالسيوم بالمليجرام Mg/day

سنة أو أقل

400

260-200

سنه – ثالث سنوات

600

700

 8-4سنوات

600

1000

 18-9سنه

600

1300

 49-19سنه

600

1000

 70-50سنه عند الرجال

600

1000

 70-50سنه عند النساء

800

1200

كبار السن فوق  70سنة

800

1200

الحامل والمرضع من عمر 18 -14سنه

600

1300

الحامل والمرضع من عمر  50 -19سنه

600

1000

شكل رقم  :١٠مسار المراجع بمركز الرعاية الصحية األولية( الكشف المبكر عن هشاشة العظام))
ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ

ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻗﻞ
ﻣﻦ  ٥٠ﺳﻨﺔ

ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ  ٥٠اﻟﻰ  ٥٩ﺳﻨﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة

ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ ٦٠
ﺳﻨﺔ واﻛﺜﺮ

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  +ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د
 +ﻛﺎﻟﺴﻴﻮم
اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة

ﻻﻳﺤﺘﺎج ﻋﻼج

ﻓﺤﺺ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻈﺎم BMD

ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻣﻌﺪل
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  ١-واﻋﻠﻰ (

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ
)ﻣﻌﺪل اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
) ١--اﻟﻰ (٢٫٥ -

ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻋﻈﺎم )ﻣﻌﺪل
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ (٢٫٥-

ﻋﻼج اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺸﺎﺷﺔ
اﻟﻌﻈﺎم

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪوث
ﻛﺴﻮر اﻟﻌﻈﺎم

اﻋﺎدة ﻓﺤﺺ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮرة وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﻼج
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة
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الكشف المبكر عن
سرطان الثدي:
لسرطان

الثدي

وكيفية

عوامل الخطورة
مكافحتها:
بالنسبة لعوامل الخطورة التي قد تزيد من إحتمال
اإلصابة بسرطان الثدي فهناك عدة عوامل بعضها
ال يمكن تغييرها أو التدخل فيها و بعضها يمكن
تغيرها مثل (العوامل البيئية و عوامل تعود لنمط
الحياة الشخصي مثل التغذية و النشاط البدني).

عوامل الخطورة التي ال يمكن تغييرها :
• • الجنس ( أنثى ).
• • التقدم بالعمر ( 40سنة فما فوق ).
• •العوامل الجينية الوراثية.
• •التاريخ الشخصي أو العائلي لسرطان ثدي أو
مبيض.
• • عدم اإلنجاب أو تأخر اإلنجاب لما فوق عمر  30سنة.
• •المعالجة الشعاعية السابقة على الصدر بعمر
بين  30-10سنة.

• •عوامل الخطورة التي ممكن تغيرها:
بعضها يعود لنمط الحياة الشخصي :
• • زيادة الوزن و السمنة و قلة النشاط البدني.
• •عدم ممارسة اإلرضاع الطبيعي.
• •إستخدام حبوب منع الحمل الفموية لمدة
طويلة.
• • المعالجة الهرمونية بعد إنقطاع الطمث.
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بعضها يعود لعوامل بيئية مثل:
• •طريقة تحضير األغذية و حفظها (من األغذية
السريعة التحضير ،األغذية المعلبة و المحفوظة،
طرق حفظ األغذية) مما يجعلها غذاء غير صحي .
• •و تتم مكافحة مرض سرطان الثدي من خالل
تجنب عوامل الخطورة الممكن تجنبها ومن
أهم وسائل الوقاية إجراء الكشف المبكر عن
سرطان الثدي بالماموغرام وبشكل دوري (كل
سنة إلى سنتين) للسيدات بعمر  40سنة فما فوق
وللسيدات بعمر بين  30و 40سنة في حال وجود
تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي أو المبيض.
• •التصوير الشعاعي للثدي بالماموغرام هو
الفحص األهم إلكتشاف سرطان الثدي بشكل
مبكر و ذلك قبل أن تتمكن السيدة أو طبيبتها
من إكتشافه أو لمسه بـ  2إلى  3سنة مما
يساعد في نسبة الشفاء أكثر.
• •الماموغرام هو إجراء صور للثدي بجرعة قليلة
من أشعة .
شكل رقم  :١١صورة توضح طريقة عمل أشعة الثدي
(الماموغرام)

بروتوكول الكشف المبكر
عن سرطان القولون:

الكشف المبكر عن
سرطان القولون:
نظرا لعدم وجود أعراض في المراحل المبكرة
لسرطان القولون ،لذا فان إجراء الفحص المبكر
إلستكشاف هذاالمرض يعتبر مهم جدا ،حيث أنه يقي
من اإلصابة به و يرفع من معدالت نجاح العالج.

1.1الذين لديهم عوامل خطورة معتدلة (Average
:)Risk
وهم االشخاص الذين ليس لديهم أعراض المرض،
وليس لديهم تاريخ عائلي لإلصابة بمرض سرطان
القولون ،أو متالزمة داء السالئل الورمي الغدي
(:)Adenmatosis Polyposis
• •يبدأ الكشف لهم في سن  ٤٥عامًا حتى 75
عاما سيدات ورجاال.
• •أما بالنسبة للفئة العمرية  85 -76فيكون قرار
عمل الكشف المبكر إختياريا وليس الزاميا،
حيث يعتمد القرار على كل حالة بشكل منفرد،
أخذا في اإلعتبار ألحالة الصحية العامة للشخص.
2.2الذين لديهم عوامل خطوره متزايده( :) High Risk

جدول رقم  :١٤المراجعين الذين لديهم عوامل خطورة متزايدة إلحتمال حدوث سرطان
القولون والفحص المطلوب وتردد عمله
عامل الخطورة

بداية عمرالفحص

وجود تاريخ مرضي في العائلة لمرض
سرطان القولون أو متالزمة داء السالئل

قبل  10سنوات من عمر التشخيص

الورمي الغدي في الدرجة االولى من

للشخص القريب أو من سن  40عامًا

االقارب

نوع الفحص
منظار القولون الكامل
Colonoscopy
يعاد كل  5 - ٣سنوات
التنظير السيني للقولون
Sigmoidoscopy

داء السالئل الورمي الغدي

من سن  12 - 10عامًا

إلتهاب القولون المزمن كرون

يبدأ خطر اإلصابة بالسرطان بعد

Crohn’s Disease

 8سنوات من حدوث إلتهاب كلي

منظار كلي للقولون

إلتهاب القولون التقرحي

للكولون ( )Pancolitisأو

Colonoscopy

Ulcerative Colitis

بعد  15-12سنة من ظهور إلتهاب

يعاد كل  2-1سنة

يعاد سنويا

القولون األيسر
سرطان القولون و المستقيم الوراثي
الغير غدي

من سن  25-20عامًا أو

منظار كلي للقولون

Herditary- Nonpolyposis

قبل  10سنوات من عمر الشخص القريب

Colonoscopy

Colorectal Cancer *(Lynch

الذي تم تشخيص المرض لديه

يعاد كل  2-1سنة

)Syndrome
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يتم إستخدام إحدى هذه الفحوصات األربعة:
1.1فحص البراز الكيميائي المناعي ( )FITوهو
الفحص األكثر نوعية والموصي به ويعاد سنويًا.
2.2اختبار الدم الخفي في البراز ( )FOBTويعاد سنويًا.
3.3التنظير السيني للقولون ()sigmoidoscopy
ويعاد كل  ٥سنوات.

4.4التنظير الكلي للقولون ( )Colonoscopyيعاد
كل  10سنوات .
المقطعي
اإلشعاعي
بالتصوير
5.5الفحص
( )CT Colonographyيعاد كل  5سنوات.

شكل رقم  :١٢مسار المراجع في المركز الصحي (برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون)

اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻓﺮز
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻋﻴﺎدة ﻃﺐ اﺳﺮة
)اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ(

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻄﻮرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة
High Risk

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻄﻮرة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
Average Risk

اﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻋﻴﺎدة اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪم اﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮاز
FOBT/FIT

اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮﻟﻮن
Colonoscopy

إﻳﺠﺎﺑﻲ
Positive

ﺳﻠﺒﻲ
Negative

إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
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دور عيادات صحة
األم والطفل
55

دور عيادات صحة
األم و الطفل:

جميع األطفال و األمهات السليمين أو الذين يشكون
من أمراض خفيفة يجب أن يتم توجيههم في محطة
التمريض و الفرز إلى عيادات صحة األم والطفل قبل
ذهابهم إلى العيادة التي حضروا من أجلها للمركز
الصحي .أما أصحاب المرض الشديد أو المتوسط
فيتم توجيههم أوال لقسم اإلسعاف في المركز
و بعد إكتمال اإلجراءات هناك يعاد توجيه المريض
لعيادة صحة األم والطفل لتلقى الخدمات الوقائية
والتعزيزية بها حسب الحاجة.

دور عيادة صحة األم:
تهدف الوحدة لتعزيز صحة األم و لتقليل األمراض
والمضاعفات المرتبطة بالحمل والوالدة لألم والطفل
وتقدم العيادة الخدمات التالية:
• •متابعة الحمل و إكتشاف الحمل ذو الخطورة
مبكراَ.
• •تنظيم األسرة بالمباعدة بين الوالدات.
• •عالج العقم.
• •إرشاد و تعليم الحامل عن عالمات الخطورة
للحمل.
• •إرشاد و تعليم الحامل عن الموضوعات المتعلقة
بالحمل وتشمل العناية بالطفل الوليد ،تغذية
الحامل ،الرضاعة الطبيعي و النظافة الشخصية.
• •خدمات الوالدة بكادر ماهر.
• •تعزيز الوضع بالمستشفيات.
• •مكافحة األمراض المنقولة جنسيا.
• •اإلرشاد و التعليم لغير الحوامل الذين لديهم
عمليات قيصرية سابقة أو الالتي يعانين من الصرع
و ضغط الدم و السكري و السمنة و زيادة الوزن
و أمراض الغدة الدرقية  ,و اللحميات الرحمية و
األورام  ,و األمراض القلبية.
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• •اإلكتشاف المبكر لألمراض المرتبطة بالحمل
مثل:
1.1األنيميا.
2.2الحمل خارج الرحم.
3.3ضغط الجنين.
4.4سكري الحمل.
5.5أعراض الوحم.
6.6اإلجهاض المهدد.
7.7المشيمة المتقدمة.
8.8الوالدة المبكرة.
9.9النزيف اثناء الحمل.
1010العامل الريسسى (.)Rhesus Incompatibility
1111اإللتهابات للقناة التناسلية و البولية و األمراض
المنقولة جنسيا.
1212إلتهابات الطفل داخل الرحم (Cytomegalovirus
.)(CMV) & Toxoplasmosis Infections
• •خدمات ماقبل الزواج مثل التطعيمات.
• •زيارات الحامل:
• •يجب تقييم مواءمة متابعة الحامل للكشف
بالمركز الصحي بإستخدام إستبيان تصنيف
الحوامل (إنظر الملحق رقم  .)8وإذا كان التقييم
سالب ألى من األسئلة التي يحتويها اإلستبيان
سواء أكان ذلك في الزيارة األولى أو الزيارات الالحقة
يتم تحويل الحامل للمتابعة بالمستشفى.
• •يجب أن تقوم الحامل بعدد  4زيارات أثناء الحمل
بالمركز الصحي وتكون الزيارات كاالتي:
1.1الزيارة األولى في الثلث األول للحمل.
2.2الزيارة الثانية في الثلث الثاني للحمل.
3.3الزيارة الثالثة قبل األسبوع  32للحمل.
4.4الزيارة الرابعة بين األسبوع  36الى  38للحمل.

تستهدف الخدمات التالية حسب رقم الزيارة:
جدول رقم  :١٥الخدمات المقدمة للحوامل مقسمة على الزيارات للمراكز الصحية حسب
الوقت المناسب للفحص من فترة الحمل
رقم الزيارة
االجراء

1

2

3

4

الكشف العام على الحامل ويشمل إرتفاع الرحم – األنيميا – الدوالى – سماع نبض الجنين
الوزن
مؤشر كتلة الجسم
ضغط الدم
الهمجلوبين
تطعيم الكزاز
جرعات الحديد والفوليك أسيد
فصيلة الدم والعامل الريسسى
البول للبروتين والباكتيريا
المشورة واإلرشاد
وضعية الجنين بالرحم
سكر الصائم
فحص مهبلي
اختبار لألمراض التناسلية الجنسية المعدية مثال اإلختبار السريع لمرض الزهري ،إلتهاب الكبد
الوابائي ب ،مرض نقص المناعة /فيروس نقص المناعة ،او الفيروس المضخم للخاليا ،أو
جرثومة المقوسات (داء القطط)
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شكل رقم  :١٣مسار الحامل بعيادة صحة األم داخل المركز الصحي

دﺧﻮل

ﺧﺮوج

ﻧﺴﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺠﻮاز اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة و ارﺷﺎد ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺤﻤﻞ و ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻨﻴﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ

ز

اﻟﺰﻳﺎرة ا±وﻟﻰ

ﻣﻮ

اﺋﻢ

ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
)إﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻮاﻣﻞ(

ﻏﻴﺮ

إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻮﻻدة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة ﻓﻲ
ا±ﺳﺒﻮع ٣٦
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ﻣﻮاﺋﻢ

اﻟﻄﺒﻴﺐ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ /اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
إﺟﺮاء اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻃﻠﺐ /إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ
وﺻﻒ اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮﻟﻴﻚ
أﺳﻴﺪ وﺣﺒﻮب اﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﻮاﻣﻞ –
وﻛﺮت اﻟﺤﺎﻣﻞ

ﺘﺎﺑ

تﻣ

ﻳﺎرا

ﻌﺔ

اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ /اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﻮاﻣﻞ – و ﻛﺮت رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺤﺎﻣﻞ – و اﻟﺠﻮاز اﻟﺼﺤﻲ
ﻗﻴﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﺪم – اﻟﻮزن – اﻟﻄﻮل – ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ
اﻟﺠﺴﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻄﻌﻴﻤﺎت اﻟﻜﺰاز اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى إرﺗﻔﺎع اﻟﺮﺣﻢ
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ )اﻟﺒﻮل
ﻋﻤﻮﻣﻲ –اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢ – اﻟﻬﻴﻤﻮﺟﻠﻮﺑﻴﻦ(
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﻮاﻣﻞ – وﻛﺮت
اﻟﺤﺎﻣﻞ – واﻟﺠﻮاز اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺒﻴﺐ ا±ﺳﺮة

دور عيادة الطفل
السليم:
وضع برنامج زمني لمتابعة األطفال المسجلين
بالعيادة:
يقوم المركز بتسجيل وتحديد مواعيد زيارات لكل
طفل لتلقي رعاية الطفولة و ذلك بحد أدنى لمعدل
الزيارات التالية:
1.1الزيارة األولى (عند الوالدة )
2.2الزيارة الثانية (عمر الطفل شهرين )
3.3الزيارة الثالثة (عمر الطفل أربعة أشهر )
4.4الزيارة الرابعة ( عمر الطفل ستة أشهر )
5.5الزيارة الخامسة ( عمر الطفل تسعة أشهر )
6.6الزيارة السادسة ( عمر الطفل إثنى عشر شهرا )
7.7زيارتان في كل عام بعد العام األول كل ستة
أشهر كحد أدنى .
تسجيل المعلومات األساسية وبيانات الزيارات في
سجل رعاية األطفال اليومي الجواز الصحي للطفل،
وأيضا في الملف الموجود بالمركز ويشمل البيانات
األولية (اإلسم ،رقم السجل العائلي ،تاريخ الميالد،
الجنس ،الجنسية ،فحوصات ذات أهمية ،الحساسية
الدوائية ،أمراض أخرى و قائمة المشاكل الصحية).

تشمل الخدمات المقدمة للطفل اآلتي:

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•التقصي و تسجيل التاريخ المرضي.
•التطعيمات وفق جدول التطعيم الموسع.
•القياسات غير السريرية (الوزن ،الطول ،محيط
الرأس) و تسجيلها على منحنى النمو بملف
الطفل و الجواز الصحي للطفل في كل زيارة.
•قياس ضغط الدم و تسجيله في الملف الصحي
خالل الزيارات عند األعمار التالية 5 ،4 ،3( :سنوات) و
إبالغ الطبيب عند الحاجة.
•قياس نسبة الهيموجلوبين لجميع األطفال عند
بلوغهم عاما من العمر و ذلك لإلكتشاف المبكر
لحاالت فقر الدم و عالجها بعد عمل التوعية الصحية
الالزمة لهم و تزويدهم بمطويات التوعية الخاصة
بأنيميا نقص الحديد.
•متابعة نمو و تطور الطفل (النمو العقلي و
النفسي و العصبي و الحركي) في كافة المراحل
العمرية حتى الخامسة و ذلك إلكتشاف النمو أو
التطور الغير سليم.
•فحص الحواس للطفل منذ الزيارة األولى مثل
فحص السمع و العينين و تستمر المتابعة حتى
إتمام جميع الزيارات المحددة بالجواز الصحي و
المعتمدة من الوزارة .و يتم إتخاذ اإلجراء الالزم
حسب النتائج طبقا للبروتوكوالت المعتمدة
من الوزارة .و يتم تسجيل جميع النتائج بالجواز
الصحي و الملف الخاص بالطفل.
•الفحص المخبري للطفل في الزيارة األولى أو عند
الوالدة للتأكد من صحة الغدة الدرقية و الكشف
المبكر لنقص الهرمون.
•وضع آلية إلستدعاء المتأخرين عن الحضور و
متابعتهم و حصرهم حسب نظام إستدعاء و
متابعة األطفال المتأخرين عن الحضور(خطة و
برنامج زمني إلستدعاء األطفال المتخلفين عن
الحضور ).
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•
•

•

•

•

•
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•فحص األسنان واللثة إبتداء من الزيارة الرابعة
للطفل أو في عمر ستة أشهر.
•وضع آلية و برنامج زمني لتحويل الطفل إلى
المستشفى ألخذ اإلستشارات الطبية و لعمل
الفحوصات المخبرية عند الحاجة لذلك.
•تحليل المعلومات الناتجة عن القياسات للتعرف
على األطفال المعرضين للخطر(مؤشرات
الخطورة في األطفال و تسجيلهم في سجل
المعرضين للخطر و إتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال
ذلك و متابعتهم) .
•وضع آلية لمتابعة و تحديد األطفال المتخلفين
عن الزيارات في نهاية كل شهر وذلك الستيفاء
الخدمات الصحية للجميع بكل الطرق الممكنة .
•تقديم خدمات توعوية وتثقيفية لألمهات و
الحوامل و أيضا فئات المجتمع عن أهمية
المتابعة بالعيادة الخاصة بالطفل السليم و عن
أهمية الزيارات لصحة الطفل .
•جعل المواعيد الخاصة بعيادة الطفل السليم
ورعاية األمومة مرتبطة بمواعيد التطعيم كلما
أمكن .

تقديم التوعية والتثقيف الصحي حسب الفئات
العمرية مثل -:
• •أهمية زيارات الطفل لعيادة الطفل السليم في
المواعيد المقررة له وفقا لبطاقة المواعيد .
• •الرضاعة الطبيعية.
• •مراحل نمو الطفل.
• •الفطام.
• •التغذية الصحية السليمة للطفل.
• •أمراض الطفولة.
• •أهمية التحصينات للطفل للوقاية من أمراض
الطفولة و اإلعاقات.
• •اإلسهال و كيفية التعامل معه.
• •مرض فقر الدم و أهمية إكتشافه وعالجه مبكرا.
• •كيفية التعامل مع إرتفاع درجة الحرارة عند
الطفل.
• •اإلسعافات األولية.
• •الحوادث المنزلية وكيفية الوقاية منها.
• •نظافة الطفل و العناية به.
• •وضع ملصقات على الجدران الداخلية للمركز
لتكون مصدر توعية لألم عن مراحل نمو الطفل
و أهمية الرضاعة الطبيعية و فوائدها لألطفال و
كيفية الفطام.

شكل رقم  :١٤مسار الطفل داخل المركز الصحي
ﻃﻔﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات

زﻳﺎرة أوﻟﻰ

زﻳﺎرات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ

ﺗﻨﻮﻳﺮ ام ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﺴﻨﻮي
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﻤﻠﻒ اﺳﺮة

ﻗﻴﺎس اﻟﻮزن – اﻟﻄﻮل – ﻣﺤﻴﻂ اﻟﺮأس
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ )(Developmental Milestones
ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻨﻈﺮ وﻧﻤﻮ اﺳﻨﺎن
إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت وﻓﻖ ﺟﺪول اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟم
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰﻳﺎرة
اﻟﻘﺎدﻣﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻤﻮ ﻃﺒﻴﻌﻰ

ﻻ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮة
إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻄﺒﻴﺐ اﺳﺮة

جدول رقم  :١٦الحد األدنى للزيارات خالل الخمس سنوات األولى والخدمات الروتينية التي تقدم في كل زيارة
رقم
الزيارة

وقت الزيارة

الخدمات المرتبطة بالزيارة

1

عند الوالدة

الكشف المبكر لحديثى الوالدة (راجع
دليل البرنامج)

2

شهرين

3

أربعة اشهر

4

 6اشهر

فحص األسنان

5

 9أشهر

فحص األسنان

6

 12شهر

فحص األسنان

14-7

زيارة كل  6شهور

قياس ضغط الدم
فحص األسنان

الخدمات الروتينية التى تقدم في كل الزيارات
التطعيمات وفق جدول التطعيماتمتابعة النمو والتطورالجسمي و العقليمتابعة السمع و النظرالمشورة و اإلرشاد لألم حسب عمر الطفل عن:• •الرضاعة الطبيعية
• •نمو الطفل
• •الفطام
• •تغذية الطفل
• •أمراض الطفولة
• •التطعيمات
• •مكافحة اإلسهال
• •األنيميا
• •عالج الحمى
• •....الخ
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جدول رقم  :١٧الخدمات المقدمة للطفل السليم على حسب العمر باألشهر
الشهور
0
الخدمة
الوزن
الطول
محيط الرأس
ضغط الدم
الهموجلوبين
النمو و التطور
كشف السمع و النظر
الفحص المبكر للمواليد
نمو األسنان

BCG
Hepatitis B
IPV
DTaP
Hib
Pneumococcal conjugate
)(PCV13
Rota
OPV
Measles
Meningococcal conjugate
)quadri-valent (MCV4
MMR
Varicella
Hepatitis A
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2

4

6

9

12

18

24

30

36

42

48

54

60

الكشف المبكر
على كبار السن:

التقييم الشامل لكبار السن ( ٦٠سنه فما فوق)
ّ
المبكر عنها
للمشاكل الصحية الستهدفة للكشف
في الرعاية الصحية األولية باستخدام اداة منظمة
الصحة العالمية للتقييم الشامل لكبار السن في

محطة التمريض كما هو مفصل في ملحق رقم
 ،٦ويقوم المريض بتعبئة عوامل الخطورة لدى
كبار السن ( الجدول  )٢٠ويكمل الطبيب التقييم
بإستخدام النموذج الخاص بالطبيب ( ملحق رقم .) ٧

عوامل الخطورة لدى كبار السن:
Risk factors

عوامل الخطورة
1

العمر أكثر من  85سنة

Elderly more than 85 years old

2

يعاني من أمراض مزمنة

Having a chronic disease

3

معرض لإلصابة بمرض في الجهاز القلبي *

4

عزلة اجتماعية

5

الخروج مؤخرا من المستشفى

6
7
8

يعاني من هذيان أو اكتئاب *

9

يعاني من صعوبة في المشي *

10

* Cardiovascular system risk
Social deposition
Recently discharged from hospital
Having a physical disability

وجود إعاقة جسدية
يعاني من العمى أو الصمم

No Yes

Having blindness , deafness
* Having delirium, depression
* Having walking difficulty

يعاني اضطراب اإلدراك والذاكرة – من أي درجة *

* Having a cognitive disability – of any degree

Grieving due to recent death of a close relative or friend

11

حزين بسبب وفاة قريب أو صديق

12

يستخدم أكثر من خمس أدوية في وقت واحد

13

سوء معاملة المسن *

Taking more than five drugs simultaneously
* Elderly Abuse

* تعبأ من قبل الطبيب بعد االنتهاء من فحص وتقييم كبير السن
* Filled by the doctor after completing the elderly examination and assessment
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شكل رقم  ١٥مسار كبار السن داخل العيادة

64

مالحق
65

:١ ملحق رقم
التقييم والفرز الطبي للتمريض

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹدارة اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟــﺸﺌﻮن اﳌـﺮاﻛﺰ
..........اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
.........اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
............ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health
General directorate of H.C
General directorate of health aﬀairs in........
Health Sector........
Health Center........

:رقم الملف الصحي

..............................................:اإلسم

Nurse Assessment / Triage
Procedures
اإلجراء

Date

/ /

Date

Time:

/ /

..............................................:العمر

Date

Time:

/ /

Date

Time:

/ /
Time:

Chief Complaint
الشكوى الرئيسية
Temperature/C
م/درجة الحرارة
Hight/m
 م/الطول
Weight/kg
 كغم/الوزن
Systolic Blood Pressure
ضغط الدم اإلنقباضي
Diastolic blood pressure
ضغط الدم اإلنبساطي
Pulse
 الدقيقة/النبض
Respiratory Rate
 الدقيقة/التنفس
Pain Scale
معيار األلم
Glucometer Result
نتيجة تحليل سكر الدم
Trige Level
تصنيف فرز الحاالت

Adult
BMI )Kg/m²(
مؤشر كتلة
الجسم
Child/
Adolescent
5-19 years old

Waist Circumference
محيط الخصر
)cm(

Underweight <18

Underweight <18

Underweight <18

Underweight <18

Normal 18-24

Normal 18-24

Normal 18-24

Normal 18-24

Overweight 25-29

Overweight 25-29

Overweight 25-29

Overweight 25-29

Obese 30-34

Obese 30-34

Obese 30-34

Obese 30-34

Severe obesity >35

Severe obesity >35

Severe obesity >35

Severe obesity >35

Underweight: < 5%

Underweight: < 5%

Underweight: < 5%

Underweight: < 5%

Normal: 5% - <85%

Normal: 5% - <85%

Normal: 5% - <85%

Normal: 5% - <85%

Overweight:
85%- <95%

Overweight:
85%- <95%

Overweight:
85%- <95%

Overweight:
85%- <95%

Obese: ≥ 95%

Obese: ≥ 95%

Obese: ≥ 95%

Obese: ≥ 95%

Males:

Females

Males:

Females

Males:

Females

Males:

Females

<102

<88

<102

<88

<102

<88

<102

<88

>102

>88

>102

>88

>102

>88

>102

>88
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اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹدارة اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟــﺸﺌﻮن اﳌـﺮاﻛﺰ
..........اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
.........اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
............ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health
General directorate of H.C
General directorate of health aﬀairs in........
Health Sector........
Health Center........

:رقم الملف الصحي

Physical
Activity
Level:

Adult

Children

Adult

Dietary
Habits:
Children

Past History of Chronic
Diseases

Family History of Chronic
Diseases:

67

.................................................:اإلسم

1-INSUFFICIENT: <150
min moderate activity
(or) 75 min of vigorous
activity per week.

1-INSUFFICIENT: <150
min moderate activity
(or) 75 min of vigorous
activity per week.

1-INSUFFICIENT: <150
min moderate activity
(or) 75 min of vigorous
activity per week.

1-INSUFFICIENT: <150
min moderate activity
(or) 75 min of vigorous
activity per week.

2-SUFFICIENT: >150
min moderate activity
(or) 75 min of vigorous
activity per week.

2-SUFFICIENT: >150
min moderate activity
(or) 75 min of vigorous
activity per week.

2-SUFFICIENT: >150
min moderate activity
(or) 75 min of vigorous
activity per week.

2-SUFFICIENT: >150
min moderate activity
(or) 75 min of vigorous
activity per week.

1-INSUFFICIENT:
< 60 mins of physical
activity/day

1-INSUFFICIENT:
< 60 mins of physical
activity/day

1-INSUFFICIENT:
< 60 mins of physical
activity/day

1-INSUFFICIENT:
< 60 mins of physical
activity/day

6-SUFFICIENT:
>60 mins of physical
activity/day

6-SUFFICIENT:
>60 mins of physical
activity/day

6-SUFFICIENT:
>60 mins of physical
activity/day

6-SUFFICIENT:
>60 mins of physical
activity/day

Serving of Fruits/ Vegetables per day:

Serving of Fruits/ Vegetables per day:

Serving of Fruits/ Vegetables per day:

Serving of Fruits/ Vegetables per day:

>5 servings (400gms)

>5 servings (400gms)

>5 servings (400gms)

>5 servings (400gms)

<5 servings

<5 servings

<5 servings

<5 servings

(5 portions of fruits and
vegetables/day)

(5 portions of fruits and
vegetables/day)

(5 portions of fruits and
vegetables/day)

(5 portions of fruits and
vegetables/day)

(2 meals with the family
without distraction)

(2 meals with the family
without distraction)

(2 meals with the family
without distraction)

(2 meals with the family
without distraction)

(One hour of physical
activity/day)

(One hour of physical
activity/day)

(One hour of physical
activity/day)

(One hour of physical
activity/day)

(0 high sugar contents
beverages)

(0 high sugar contents
beverages)

(0 high sugar contents
beverages)

(0 high sugar contents
beverages)

Hypertension

Hypertension

Hypertension

Hypertension

CVD/IHD

CVD/IHD

CVD/IHD

CVD/IHD

Dyslipidemia

Dyslipidemia

Dyslipidemia

Dyslipidemia

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

Cancer (type) ................

Cancer (type) ................

Cancer (type) ................

Cancer (type) ................

Osteoporosis

Osteoporosis

Osteoporosis

Osteoporosis

Depression

Depression

Depression

Depression

Anxiety

Anxiety

Anxiety

Anxiety

Others

Others

Others

Others

Hypertension

Hypertension

Hypertension

Hypertension

CVD/IHD

CVD/IHD

CVD/IHD

CVD/IHD

Dyslipidemia

Dyslipidemia

Dyslipidemia

Dyslipidemia

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

Cancer (type) ................

Cancer (type) ................

Cancer (type) ................

Cancer (type) ................

Osteoporosis

Osteoporosis

Osteoporosis

Osteoporosis

Depression

Depression

Depression

Depression

Anxiety

Anxiety

Anxiety

Anxiety

Others

Others

Others

Others

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹدارة اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟــﺸﺌﻮن اﳌـﺮاﻛﺰ
..........اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
.........اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
............ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health
General directorate of H.C
General directorate of health aﬀairs in........
Health Sector........
Health Center........

:رقم الملف الصحي

.................................................:اإلسم

Non-Smoker

Non-Smoker

Non-Smoker

Non-Smoker

Ex-Smoker

Ex-Smoker

Ex-Smoker

Ex-Smoker

Current Smoker

Current Smoker

Current Smoker

Current Smoker

Passive Smoker

Passive Smoker

Passive Smoker

Passive Smoker

Years of smoking ..........

Years of smoking ..........

Years of smoking ..........

Years of smoking ..........

 هل تشعر بالحزن أو الضيق أو.1
اليأس؟

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

 هل قل إهتمامك أو.2
إستمتاعك بممارسة أو القيام
بأي عمل؟

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

 هل تشعر بالغضب أو القلق أو.1
االنفعال الشديد ؟

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

 هل تشعر بصعوبة في إنهاء.2
القلق أو التحكم فيه ؟

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Tobacco Smoking Status:

 اإلكتئابDepression
خالل األسبوعين الماضين
 سنه فما فوق1٢ من عمر

 القلقAnxiety
خالل األسبوعين الماضين

Action Taken
اإلجراء المتخذ

Nurse Name and Signature

HR05.6
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:٢ ملحق رقم
التقييم الطبي للطبيب

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹدارة اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟــﺸﺌﻮن اﳌـﺮاﻛﺰ
..........اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
.........اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
............ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health
General directorate of H.C
General directorate of health aﬀairs in........
Health Sector........
Health Center........

:رقم الملف الصحي

.................................................:اإلسم

Doctor Assessment
Triage Level..............................
Procedures

Date

HB A1c (%)

Total Cholesterol (mg/dl)

LDL (mg/dl)

HDL (mg/dl)

Triglycerides (mg/dl)

non-fatal cardiovascular events

Depression
PHQ-9 Score

69

Date

/ /

Date

Time:

/ /

Date

Time:

/ /
Time:

Normal <100 mg/dl (5.6
mmol/l)

Normal <100 mg/dl (5.6
mmol/l)

Normal <100 mg/dl (5.6
mmol/l)

Normal <100 mg/dl (5.6
mmol/l)

Pre Diabetes 100125mg/dl (5.6-6.9
mmol/l)

Pre Diabetes 100125mg/dl (5.6-6.9
mmol/l)

Pre Diabetes 100125mg/dl (5.6-6.9
mmol/l)

Pre Diabetes 100125mg/dl (5.6-6.9
mmol/l)

Diabetes ≥126 mg/dl
(7 mmol/l)

Diabetes ≥126 mg/dl

Diabetes ≥126 mg/dl

Diabetes ≥126 mg/dl

Normal<5.7%

Normal<5.7%

Normal<5.7%

Normal<5.7%

Pre diabetes 5.7-6.4%

Pre diabetes 5.7-6.4%

Pre diabetes 5.7-6.4%

Pre diabetes 5.7-6.4%

Diabetes ≥6.5%

Diabetes ≥6.5%

Diabetes ≥6.5%

Diabetes ≥6.5%

Desirable <200

Desirable <200

Desirable <200

Desirable <200

Borderline high 200-239

Borderline high 200-239

Borderline high 200-239

Borderline high 200-239

High≥240

High≥240

High≥240

High≥240

Desirable <130

Desirable <130

Desirable <130

Desirable <130

Borderline high 130-159

Borderline high 130-159

Borderline high 130-159

Borderline high 130-159

High≥160

High≥160

High≥160

High≥160

Desirable >60

Desirable >60

Desirable >60

Desirable >60

Borderline 40-59

Borderline 40-59

Borderline 40-59

Borderline 40-59

Dyslipidemia<40

Dyslipidemia<40

Dyslipidemia<40

Dyslipidemia<40

Desirable <150

Desirable <150

Desirable <150

Desirable <150

Borderline high 150-199

Borderline high 150-199

Borderline high 150-199

Borderline high 150-199

High≥200

High≥200

High≥200

High≥200

<10%
10-year Risk of a fatal or

/ /
Time:

اإلجراء

FBS (mg/dl)

......................تصنيف فرز الحاالت

Low Risk

(7 mmol/l)

<10%

Low Risk

(7 mmol/l)

<10%

Low Risk

(7 mmol/l)

<10%

Low Risk

10-20% Moderate Risk

10-20% Moderate Risk

10-20% Moderate Risk

10-20% Moderate Risk

20-30% High Risk

20-30% High Risk

20-30% High Risk

20-30% High Risk

>30%

>30%

>30%

>30%

Very High Risk

Very High Risk

Very High Risk

Very High Risk

(0-4) Minimal Depression

(0-4) Minimal Depression

(0-4) Minimal Depression

(0-4) Minimal Depression

(5-9) Mild Depression

(5-9) Mild Depression

(5-9) Mild Depression

(5-9) Mild Depression

(10-14) Moderate
depression

(10-14) Moderate
depression

(10-14) Moderate
depression

(10-14) Moderate
depression

(15-19) Moderately
Severe

(15-19) Moderately
Severe

(15-19) Moderately
Severe

(15-19) Moderately
Severe

(20-27) Severe
depression

(20-27) Severe
depression

(20-27) Severe
depression

(20-27) Severe
depression

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻹدارة اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟــﺸﺌﻮن اﳌـﺮاﻛﺰ
..........اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
.........اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
............ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health
General directorate of H.C
General directorate of health aﬀairs in........
Health Sector........
Health Center........

:رقم الملف الصحي

.................................................:اإلسم

1- (0-4) No anxiety

1- (0-4) No anxiety

1- (0-4) No anxiety

1- (0-4) No anxiety

Anxiety

2-(5-9) Mild anxiety

2-(5-9) Mild anxiety

2-(5-9) Mild anxiety

2-(5-9) Mild anxiety

GAD7- Score

3-(10-14) Moderate
anxiety

3-(10-14) Moderate
anxiety

3-(10-14) Moderate
anxiety

3-(10-14) Moderate
anxiety

4-(≥15) Severe

4-(≥15) Severe

4-(≥15) Severe

4-(≥15) Severe

Colon Cancer / FIT

Colon Cancer / FIT

Colon Cancer / FIT

Colon Cancer / FIT

Breast Cancer / Mamogram

Breast Cancer / Mamogram

Breast Cancer / Mamogram

Breast Cancer / Mamogram

PH

PH

PH

PH

Protein

Protein

Protein

Protein

Glucose

Glucose

Glucose

Glucose

Ketone

Ketone

Ketone

Ketone

Leukocyte Esterase

Leukocyte Esterase

Leukocyte Esterase

Leukocyte Esterase

Blood

Blood

Blood

Blood

Billirubin

Billirubin

Billirubin

Billirubin

Others

Others

Others

Others

Positive

Positive

Positive

Positive

Negative

Negative

Negative

Negative

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Cancer Screening

Urine Dipstick
تحليل البول

Presence of Pregnancy
وجود حمل

Peak Flow Meter
قياس قدرة قوة النفخ القصوى

Action Taken

Management Plan

Name of Doctor and
Signature
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ملحق رقم  :٣اإلرشاد للغذاء الصحي
الفئة العمرية

من الوالدة إلى عمر
خمس سنوات

اإلجراء المتخذ
·

·ينصح بالرضاعة الطبيعة فقط بدون إدخال أي مغذيات أخرى حتى عمر ستة أشهر

·

·تدريجيا إدخال الطعام الصلب من عمر ستة أشهر

·

·تدريجيــا إدخــال بحــرص أنــواع طعــام كل علــى حــدى (عــدم خلــط أنــواع الطعــام) ألنهــا قــد تســبب الحساســية مثــل
الحليــب ،البيــض ،القمــح ،البــذور ،المكســرات ،الســمك و المحــار

·

·تقديم ثالث وجبات رئيسية و وجبتين خفيفتين بينهم لألطفال بعمر سنة

·

·اإلبتعاد عن الوجبات العالية األلياف و مرتفعة الدهون و كثيرة الكمية لألطفال األقل من السنتين

·

·تدريجيا إدخال منتجات الحليب قليلة الدسم لألطفال ذوي النمو الطبيعي و أكبر من سنتين

·

·تحديــد كميــة الملــح المســتهلكة بالطعــام بالنســبة لألطفــال ( أقــل مــن  1غــرام باليــوم حتــى عمــر  12شــهر ومــن
عمــر  3-1ســنوات ال يتجــاوز الملــح أكثــر مــن  2غــرام باليــوم ،و مــن عمــر  6-4ســنوات ال يتجــاوز  3غــرام باليــوم)

·

·التوجيــه للغــذاء الصحــي إذا كان الطفــل ال يعانــي مــن أمــراض معينــة مــع مراعــاة كميــة الطعــام مــع الجنــس و
الــوزن و نشــاط الطفــل

األطفال أكبر من
عمر خمس سنوات

·

·تشجيع الطفل لألكل على حسب شهيته

·

·تشجيع الطفل على أكل وجبات منتظمة تشمل الفطور

·

·محاولة تجنب األغذية السريعة الغير منصوح بها لألطفال و الغير مفيدة

·

·تشــجيع تنــاول األغذيــة قليلــة الســعرات الحراريــة و قليلــة الملــح و تجنــب األغذيــة العاليــة الطاقــة و الوجبــات
الســريعة

·

·إتبع نصيحة  0-1-2-5يوميا:
-

 = 5تشجيع تناول خمس حصص يوميا من الفواكه و الخضار

-

 = 2تشــجيع الطفــل علــى األكل مــع المجموعــة بــدون ملهيــات و فصــل الطعــام عــن األنشــطة األخــرى و الحــد

مــن مشــاهدة الشاشــة إلــى أقــل مــن ســاعتين يوميــا
-

 = 1أن يشمل برنامج الطفل نشاط حركي ال يقل عن ساعة يوميا

-

 = 0اإلبتعاد عن المشروبات المحالة و شرب الماء بشكل كافي يوميا

·

·التشــجيع علــى األكل الصحــي مــا دام ال يوجــد مانــع مــن الغــذاء لوجــود حالــة مرضيــة خاصــة مــع مراعــاة
كميــة الطعــام للعمــر و الجنــس و الــوزن و مســتوى النشــاط

·

·الخبــز ،الــرز ،البطاطــا ،المعكرونــة و األغذيــة عاليــة بالنشــا و الكربوهيــدرات :كل بكميــة جيــدة ،ويفضــل
تنــاول الحبــوب الغيــر مقشــورة إذا أمكــن

·

·الفواكــه و الخضــار :كل بكميــة جيــدة ،علــى األقــل خمــس حصــص متنوعــة مــن الفواكــه و الخضــار يوميــا (
علــى األقــل  400غــرام باليــوم متفاوتــة بيــن الفواكــه والخضــار و الحبــوب الكاملــة و البــذور)

·

·مشــتقات و منتجــات الحليــب :كل بكميــة معتدلــة ،إختيــار المنتجــات ذات الدهــون المنخفضــة أو أكل كميــة
أقــل مــن المنتجــات كاملــة الدهــون

·
البالغين

·اللحــوم ،الســمك ،البيــض ،البقــول و مصــادر البروتينيــات مــا عــدا منتجــات الحليــب :كل بكميــة بســيطة،
إختــار المصــادر القليلــة الدهــون إذا أمكــن أمــا المصــادر الغنيــة بالدهــون كل بكميــة بســيطة مــرات قليلــة.
الهــدف هــو أخــذ حصتيــن علــى األقــل مــن األســماك أســبوعيا و األفضــل إختيــار األســماك الغنيــة بدهــن الســمك

·

·الطعام و المشروبات الغنية بالدهون و السكريات :يفضل إستهالك كميات بسيطة جدا منها

·

·األشــخاص الذيــن يســتخدمون أدويــة تســاعد علــى زيــادة الــوزن يجــب أن يقللــوا مــن إســتهالك األغذيــة الغنيــة
بالدهــون المشــبعة .كميــة الدهــون يجــب أن ال تتجــاوز أكثــر مــن  %30مــن إســتهالك الطاقــة اليومــي ،بالنســبة
للدهــون المشــبعة يجــب أن ال تتجــاوز أكثــر مــن  %10مــن الســعرات الحراريــة المســتهلكة يوميــا ،أمــا الدهــون
المتحولــة يجــب أن يحــد مــن إســتهالكها قــدر األمــكان و تســتخدم الدهــون الغيــر مشــبعة و أحاديــة التشــبع
بديــا عــن الدهــون المشــبعة و المتحولــة

·

· يجــب أن يتــم تشــجيع الجميــع الــى التقليــل مــن إســتهالك الملــح اليومــي إلــى الثلــث و إذا كان باإلمــكان
تحديــده إلــى أقــل مــن  5غــرام أو أقــل مــن  90ممــول يوميــا
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ملحق رقم  :٤اإلرشاد للنشاط البدني
اإلجراء المتخذ

الفئة العمرية

·

·تشــجيع األطفــال للقيــام برياضــة متوســطة أو شــديدية القــوة تدريجيــا لمــدة ســاعة يوميــا ،ســواء بشــكل متقطــع
أو متواصــل

·
األطفال

·تشــجيع األطفــال للقيــام بالحركــة اليوميــة مثــل المشــي و ركــوب الدراجــات و صعــود الســالم و تشــجيعهم
علــى اإلنخــراط بالرياضــة المناســبة لعمرهــم و إمكانياتهــم مثــل كــرة القــدم والســباحة

·

·محاولة اإلبتعاد عن الخمول وقضاء الوقت بمشاهدة الشاشة بحيث ال تتجاوز ساعتين يوميا

·

·التشــجيع علــى القيــام بالنشــاط بشــكل عائلــي مثــل الذهــاب للمدرســة مشــيا والتوجــه للمجمعــات الترفيهيــة
والمنتزهــات والســباحة

تقديــم النصائــح بالنســبة للنشــاط البدنــي بمــا يتناســب مــع الحالــة الصحيــة للفــرد .التركيــز يجــب أن يكــون علــى
األنشــطة التــي تتماشــى مــع جــدول الفــرد اليومــي وتنســجم مــع ميولــه ورغباتــه و وضعــه.
اإلنتبــاه للحوامــل بإعتبــار زيــادة الــوزن مــا بعــد الــوالدة والنســاء فــي فتــرة إنقطــاع الطمــث واألفــراد فــي محاولــة
اإلقــاع عــن التدخيــن
البالغين

توعيــة المراجعيــن إلــى فوائــد النشــاط البدنــي مــن تقليــل خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب والســكري حتــى بــدون
إنقــاص الــوزن
تشــجيع البالغيــن علــى القيــام بنشــاط بدنــي متوســط القــوة لمــدة  30دقيقــة ال تقــل عــن  5أيــام باألســبوع .يفضــل
أن يكــون هــدف الوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن النشــاط البدنــي تدريجيــا بحيــث يبــدأ ب  10دقائــق مشــي يوميــا
ويزيــد التكــرار باألســبوع حتــى يصــل الفــرد إلــى ال يقــل عــن نصــف ســاعة لمــدة خمــس أيــام باألســبوع
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ملحق رقم :٥
النموذج التفريقي لتصنيف الحوامل لمتابعتها بالمركز أو تحويلها للمستشفى
معايير تصنيف الحوامل لمعرفة مدى أحقيتهم في المتابعة بالمركز الصحي من خالل برنامج رعاية الحوامل
المطور
اسم الحامل .........................................................:رقم الملف الصحي العائلي.......................................................:
العنوان ..................................................................:الهاتف........................................................................................ :
التعليمات :توضع عالمة صح في المربع المناسب أمام كل عنصر من العناصر التالية:
تاريخ الوالدات السابقة
مولود ميت أو فقدان طفل حديث الوالدة
إجهاض تلقائي (عدد  3فأكثر)
وزن آخر مولود أقل من 2500جم
وزن آخر أكثر من 4500جم
تنويم بالمستشفى إلرتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل أو تسمم ما قبل الحمل
(في الحمل السابق)
عمليات جراحية سابقة على الجهاز التناسلي
Myomectomy – Removal of Septum – Cone Biopsy – Classical CS – Cervical Cerclage
الحمل الحـالي:
حمل توائم (مؤكد ـ اشتباه)
عمر األم الحامل أقل من ( )16سنة
عمر األم الحامل أكبر من ( )40سنة
عامل الريسس سلبي (في الحمل الحالي أو في حمل سابق)
نزيف مهبلي
ورم في الحوض Pelvic mass
ضغط اإلنقباضي 90مم زئبقي أو أكثر عند التسجيل في الزيارة األولى
الحالة الصحية العامـــة :
مرض السكري
مرض في الكلى
مرض في القلب
أي حالة صحية أو مرض طبي شديد (يحدد
عند اإلجابة بنعم على أي عنصر من العناصر السابقة تعتبر الحامل غير مؤهلة للمتابعة بالمركز
الصحي من خالل برنامج رعاية الحوامل  ،الرأي النهائي .
هل السيدة الحامل مؤهلة للمتابعة من خالل البرنامج ؟
عند اإلجابة بـ (ال) تحول للمستشفى .
اسم الطبيب المعالج
توقيعه ......................................................
التاريخ ......................................................
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ملحق رقم :٦
أداة منظمة الصحة العالمية للتقييم الشامل لكبار السن
الجزء األول  -في محطة التمريض

ملحق رقم :٦
ادارة منظمة الصحة العالمية للتقييم الشامل لكبار السن
الجزء األول  -في محطة التمريض

76

ملحق رقم :٦
ادارة منظمة الصحة العالمية للتقييم الشامل لكبار السن
الجزء األول  -في محطة التمريض
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:٧ ملحق رقم
ادوات التقييم الشامل لكبار السن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
 في عيادة طب األسرة- الجزء الثاني

: الجزء الثاني- التقييم الشامل لكبار السن

Part two: By the doctor
Current complaint :
Clinical examination :

...............................................................
If yes, specify the abnormality

Any
abnormality

Yes

No

General appearance
Eye
ENT
Neck
Chest and lungs
Heart
Any abnormality
Breast
Abdomen and pelvis
Central nervous system
Gait abnormality
Foot examination
Joint examination
Back examination

Further evaluation for :According to results of the part 1 of the comprehensive screening:
The elderly needs further evaluation by using forms of the following test:
 GDS
 Mini-cog
 Falls evaluation – part 2
 Urine incontinence – part 2

8/1
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:٧ ملحق رقم
ادوات التقييم الشامل لكبار السن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
 في عيادة طب األسرة- الجزء الثاني
Geriatrics depression scale (GDS):
Instruction:
Ask the elderly to choose the answer that best describe how he felt over the past week:
Questions

no

1-

Are you basically satisfied with your life?

0

1

2-

Have you dropped many of your activities and your interests?

1

0

3-

Do you feel that your life is empty?

1

0

4-

Do you often get bored?

1

0

5-

Are you in good spirits most of the time?

0

1

6-

Are you afraid that something bad is going to happen to you?

1

0

7-

Do you feel happy most of the time?

0

1

8-

Do you often feel helpless?

1

0

9-

Do you prefer to stay at home, rather than going out and doing new things?

1

0

10-

Do you feel you have more problems with memory than most?

1

0

11-

Do you think it is wonderful to be alive now?

0

1

12-

Do you feel worthless the way you are now?

1

0

13-

Do you feel full of energy?

0

1

14-

Do you feel that your situation is hopeless?

1

0

15-

Do you think that most people are most better of than you are?

1

0

Total score

……/15

Scoring results:. A score of 5 or more suggests depression

GDS suggests depression:  Yes

79

yes

 No
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ملحق رقم :٧
ادوات التقييم الشامل لكبار السن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
الجزء الثاني  -في عيادة طب األسرة
™ فحص اإلدراك المختصر
مالحظة :يرجى االطالع على التعليمات الواردة في صفحة 71
 -7أحصل على اهتمام المريض ثم قل" :سوف أقول ثالث كلمات وأريدك أن تتذكرها اآلن وفيما بعد" :الكلمات هي:
قطة أخضر
بيت
أطلب من المسن ما يلي :قل هذه الكلمات اآلن ( أعط المسن ثالث محاوالت إلعادة الكلمات .إذا لم يستطع القيام بها بعد
ثالث محاوالت اذهب للخطوة التالية).
 -2قل الجمل التالية بالترتيب المذكور " :أريدك أن ترسم ساعة في الفراغ الذي بالصفحة المقابلة .ابدأ برسم دائرة كبيرة.
ضع كل األرقام في الدائرة وارسم الساعة بحيث يظهر الوقت الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق" .77:71
أعط المسن قلما
 اذا لم ينتهي المريض من رسم الساعة خالل ثالث دقائق ,توقف وأسأله عن الكلمات الثالثة. -3قل " :ما هي الكلمات الثالثه التي طلبت منك أن تتذكرها؟
(نقطة لكل كلمة صحيحة)
درجة تذكر الثالث كلمات
قم بتقييم الساعة :
يرجى االطالع على تفسير بنود التقييم الوارد في صفحة  71ثم قيم رسم الساعة
ساعة صحيحة  :نقطتان

ساعة غير صحيحة  :صفر

درجة رسم الساعة

الدرجة النهائية = درجة تذكر الثالث كلمات  +درجة رسم الساعة
أذا الدرجة النهائية صفر 1 ,أو  : 2احتمال وجود تدهور  :يحتاج المسن إلى إحالة للمستشفى
أذا الدرجة النهائية  4 ,3أو  5تعني عدم وجود تدهور.
)  Mini-CogTMحقوق استعمال محفوظة للمؤلف د .سو بورسون ومرخص باستعمالها لوزارة الصحة السعودية .غير
مسموح بالتعديل بدون اذن مسبق من المؤلف .(soob@uw.eduجميع الحقوق محفوظة
™ MINI-COG
Note: Please read the instruction in page 17.
1.Get the attention of the patient and then say: "I will say three words and I want you
to remember them now and later." The words are:
Chair
Banana
Sunrise
Ask the elderly the following: Say it with me now (Give the patient three attempts
to re-words. If he could not do after three attempts go to the next step).
2.Say the following sentences in the order mentioned: "I want you to draw a face
of a clock in the next page. Start to draw a big circle. Put all the numbers in the circle
"and draw the hands of the watch for the time ten past eleventh - 11:10.
Give the elderly a pen
-If the patient did not end drawing the watch within three minutes, stop and ask him
about the three words.
"?3- Say : "W hat are the three words that I asked you to remember
One point for each right
Score of remembering 3 words
Score the clock :
Please read the interpretation in page 18 then score:
Abnormal clock 0 points
clock score
Normal clock: 2 points
Total score= score of remembering the three wards + the watch score:
* Zero, 1 or 2 :possible deterioration: refer to hospital.
* 3, 4 or 5 mean no deterioration
Mini-CogTM Copyright S Borson. Licensed by the author to the Saudi Ministry of Health. May not be modified without
permission of the author (soob@uw.edu). All righ ts reserved
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:٧ ملحق رقم
ادوات التقييم الشامل لكبار السن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
 في عيادة طب األسرة- الجزء الثاني

77:71 - "رسم ساعة يظهر الوقت الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق

Draw awatch for the time ten past eleventh - 11:10

غير مسموح بالتعديل بدون اذن مسبق من المؤلف. سو بورسون ومرخص باستعمالها لوزارة الصحة السعودية.  حقوق استعمال محفوظة للمؤلف دMini-CogTM )
جميع الحقوق محفوظة.(soob@uw.edu
Mini-CogTM Copyright S Borson. Licensed by the author to the Saudi Ministry of Health. May not be modified without
permission of the author (soob@uw.edu). All rights reserved

غير. سو بورسون ومرخص باستعمالها لوزارة الصحة السعودية.  حقوق استعمال محفوظة للمؤلف دMini-CogTM )
 جميع الحقوق محفوظة.(soob@uw.eduمسموح بالتعديل بدون اذن مسبق من المؤلف
Mini-CogTM Copyright S Borson. Licensed by the author to the Saudi Ministry of Health. May not be
modified without permission of the author (soob@uw.edu). All rights reserv ed

Mini-cog test result:
The elderly needs referral to hospital for further falls evaluation and management
 Yes

81

 No
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:٧ ملحق رقم
ادوات التقييم الشامل لكبار السن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
 في عيادة طب األسرة- الجزء الثاني
PART 2 of urine incontinence management – if needed:
Medication review
 β blocker,

:

W hat medication are you currently taking?

 sedative,

 diuretic,

 narcotic,

 anticholinergic,  calcium channel blockers,

 non-prescription drugs,

 cold remedy, herbals)
Result: Needs referral to the hospital for further evaluation and management :



 No

Yes

PART 2 of Falls evaluation – if needed:
A- Gait analysis:

Gait :  Normal

 Abnormal

B- Up-and-Go test:
1- Timed “Up-and-Go” : by seconds – can use a stopwatch for timing of the test duration.
2- The elderly is told the test is timed, and a “practice walk” is allowed.
3- The elderly sits in a standard armchair. He is allowed to push off the sides or arms of the chair when
getting up and can use any walking aid (e.g., a cane or walker) during the test if he normally uses one.

4- A stopwatch is used to record time from signal “Go” until the elderly returns to a seated position.
5- Timed “Up-and-Go” :
The test is performed by observing the elderly on the signal “Go, "rises from a standard arm chair,
walks as fast as possible (without running) three meters in front of the chair, turns around, walks back
to the chair, turns and sitting back down in the chair.

6- Elderly used walking aid  Yes

 No

7- The test scoring: If the test is : Ccompleted in 10 sec : Normal elderly
 Completed in >30 seconds : the elderly has a high risk of falls and requires referral.

C-: Balance test: Romberg's test:

Patient stands up, shoes off with his legs closed, and he

closes his eye and extends his hands. If he lose balance the test is positive.

Summary of the falls evaluation :1-

Gait :  Normal

2-

Up-and-Go test : The elderly takes > 30secondsto complete the test

 Abnormal

Romberg's test: positive:

 Yes

 Yes

 No

 No

Result: The elderly needs referral to hospital for further falls evaluation and management

 Yes

 No

Summary of dependency evaluation :
The physical functional capacity, part 2 of fall evaluation and the clinical assessment
show that the elderly is:-

 Independent

 Need assistance

 Dependent

Result: The elderly needs referral to hospital for further falls evaluation and management
 Yes  No

8/5
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ملحق رقم :٧
ادوات التقييم الشامل لكبار السن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
الجزء الثاني  -في عيادة طب األسرة

Referral for hospital needed
If yes , specify cause of referral :

Next appointment: ------------

_______________________ Dr's name:
_________________________

Dr's signature and stamp

إرشادات
* مثال لحساب  %5و %71بالنسبة لتغير الوزن :
إذا كان وزن المرض 51كغم فان حساب نقص الوزن كما يلي:
 5,5 = 711 ÷ 51× 5كغم
(  )%5من وزنه =
إذا نقص وزن المريض خالل شهر أكثر من  5,5كغم أي أصبح وزنه اقل من  51,5كغم فذلك يعد فقدان غير طبيعي للوزن
 5 = 711 ÷ 51× 71كغم
(  )%5من وزنه =
إذا نقص وزن المريض خالل  6أشهر أكثر من  5كغم أي أصبح وزنه اقل من  55كغم فذلك يعد فقدان غير طبيعي للوزن.
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:٧ ملحق رقم
ادوات التقييم الشامل لكبار السن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
 في عيادة طب األسرة- الجزء الثاني

:Mini-CogTM تعليمات لفحص

:عزيزي مقدم الرعاية الصحية
التدهور اإلدراكي مشكلة منتشرة بين المسنين ومن الممكن أن تؤثر على قدرتهم على التواصل مع اآلخرينو العناية بأنفسهم والمحافظة على
.نظام حياة صحي أو حتى القيام بأنشطة تستدعي التخطيط والتنفيذ مثل تناول األدوية في مواعيدها
 اآلثارو الجانبية لألدوية واالضطرابات النفسية, مشاكل صحية حادة:إن التدهور اإلدراكي قد يكون مؤقتا أو مستمرا حسب أسبابه والتي تشمل
.ومشاكل النوم واألمراض الدماغية واالضطرابات األيضية وغير ذلك
 أن فعاليته في.7 هو من االختبارات المنصوح بها بشدةMini-CogTM للبحث عن التدهور اإلدراكي في بيئة الرعاية الصحية األولية فان الختبار
 التي تستعمل في بيئة3 وأحيانا تتفوق على بعض االختبارات األخرى5التعرف على المرضى المصابين بالتدهور اإلدراكي بسبب الخرف مساوية
 ال يشير إلىMini-CogTM الرجاء تذكر أن الحصول على درجة منخفضة في اختبار.مشابهة ولكن مع تدريب أقل ووقت أقصر لعمل االحتيار
.تشخيص معين لكنه يشير إلى الحاجة لتقييم أدق تعتمد تفاصيله على حالة المريض العامة وعلى متغيرات فردية
 عاما فما فوق61: الفئة العمرية المستهدفة
مساعد طبي فما فوق: تقديم االختبار
 دقائق5-5 :مدة األختبار
. الذاكرة قصيرة األمد و الفهم اللغوي والمهارات البصرية الحركية والتفكير المجرد والوظائف التنفيذية: الوظائف اإلدراكية المستهدفة

Instructions for Mini-CogTM
Dear healthcare professional:
Cognitive impairment (CI) is prevalent among the elderly, potentially affecting their ability
look after themselves, communicate with others, maintain a healthy lifestyle or even conduct
activities that require active planning and execution such as taking medications. The nature
of CI may be temporary or persistent depending on the cause. Causes of CI include acute
medical problems, medication side effects, psychiatric disorders, poor sleep, brain disorders,
metabolic derangement and many others. Screening for CI allows for early identification of
some of these causes and assessment, treatment, and management of their impact on
overall patient health and health care.
To screen for CI in primary care setting, the Mini-CogTM is one of the highly recommended
tools1. Its ability to identify patients with cognitive impairment due to dementia is as good 2 or
better3 than other commonly used screening tools in primary care but in less time and with
less training. Please be aware that a low Mini-CogTM score is not indicative of a specific
diagnosis. However, it does indicate the need for further assessment depending on the
patient’s general condition and individual variables. The following are basic characteristics of
Mini-CogTM:
Age range: 60 years and above
Administration: medical assistant or above
Administration time: 2- 5 minutes,
Cognitive functions tested: short-term memory, language comprehension, visualmotor skills, abstract thinking and executive function.
1. Milne A, Culverwell A, Guss R, Tuppen J, W helton R. Screening for dementia in primary care: a
review of the use, efficacy and quality of measures. Int Psychogeriatr. 2008 Oct;20(5):911-26.
2. (Brodaty H, Low LF, Gibson L, Burns K. What is the best dementia screening instrument for general
practitioners to use? Am J Geriatr Psychiatry. 2006 May;14(5):391-400).
3.Holsinger T, Plassman BL, Stechuchak KM, Burke JR, Coffman CJ, W illiams JW Jr. Screening for
cognitive impairment: comparing the performance of four instruments in primary care. J Am Geriatr Soc.
2012 Jun;60(6):1027-36.
غير مسموح بالتعديل بدون اذن مسبق من المؤلف. سو بورسون ومرخص باستعمالها لوزارة الصحة السعودية.  حقوق استعمال محفوظة للمؤلف دMini-CogTM
جميع الحقوق محفوظة.(soob@uw.edu
Mini-CogTM Copyright S Borson. Licensed by the author to the Saudi Ministry of Health. May not be modified without
permission of the author (soob@uw.edu). All rights reserved
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ملحق رقم :٧
ادوات التقييم الشامل لكبار السن التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
الجزء الثاني  -في عيادة طب األسرة
تقييم الساعة:

الﺴاعة الﻄﺒﯿعﯿة ﻓﯿها كﻞ العﻨاصﺮ الﺘالﯿة :
 كﻞ األرقام , 75-7كﻞ رقﻢ مﺮة واحﺪة فقﻂ ,مﻮجﻮدة بالﺘﺮتﯿﺐ واالتﺠاه الﺼﺤﯿح (باتﺠاه عقارب الﺴاعة) بﺪاخﻞ الﺪائﺮة .
 يﻮجﺪ خﻄﯿﻦ أحﺪهﻤا يﺆشﺮ على رقﻢ  77واآلخﺮ يﺆشﺮ .5
كﻞ ساعة ﻓاقﺪة ﻷي مﻦ هﺬه العﻨاصﺮ يﺘﻢ تقﯿﯿﻤها ساعة غﯿﺮ صﺤﯿﺤة .
رﻓﺾ رسﻢ الﺴاعة يﺘﻢ تقﯿﯿﻤﮫ ساعة غﯿﺮ صﺤﯿﺤة.

Clock scoring:

A NORMAL CLOCK HAS ALL OF THE FOLLOW ING ELEMENTS:
) All numbers 1-12, each only once, are present in the correct order and direction (clockwise
inside the circle.
 Two hands are present, one pointing to 11 and one pointing to 2.
ANY CLOCK MISSING ANY OF THESE ELEMENTS IS SCORED ABNORMAL.
REFUSAL TO DRAW A CLOCK IS SCORED ABNORMAL.
الﺴاعة الطبيعية
Normal watch

بعض األمثلة لﺴاعة غير صحيحة (يوجد أمثلة أخرى كثيرة)

)SOME EXAMPLES OF ABNORMAL CLOCKS (THERE ARE MANY OTHER KINDS
أرقام مفقودة

Missing Numbers

خطوط غير صحيحة

Abnormal hands
TM

.السعودية الصحة لوزارة باستعمالها ومرخص بورسون سو .د للمؤلف استعمال محفوظة حقوق Mini-Cog
من مسبق اذن بدون بالتعديل مسموح غير .السعودية
محفوظة الحقوق جميع .(soob@uw.eduالمؤلف
Mini-CogTM Copyright S Borson. Licensed by the author to the Saudi Mini stry of Health. May not be modified without
permission of the author (soob@uw.edu). All rights reserved
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تم بحمد اهلل
لالستفسارات والمالحظات
التواصل على البريد االلكتروني التالي:
FMAI@moh.gov.sa
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