چك ليست پايش خانه بهداشت
شهرستان...............:

نام خانه بهداشت ........:
نام بازديد كننده .................................... :

تاريخ بازديد ............ :
آيا

1

اطالعات وارد شده توسط بهورز در زيج حياتي (مرگ و تولد  ،تنظيم خانواده و)...با
اطالعات خطي در دفاتر هماهنگي و همخواني دارد

2

فرمهاي گزارش دهي به اندازه كافي در خانه هاي بهداشت موجود مي باشد

3

سوابق آماري ماههاي قبل نگهداري و قابل دسترس مي باشد

استاندارد

امتياز
امتياز

امتياز

مطلوب

مكتسبه

 -1تعداد تولدها بر حسب سن مادر با دفتر زنان باردار با زيج حياتي هماهنگي دارد  -2تعداد مرگها ي
ثبت شده در زيج حياتي با دفاتر خطي يكسان است  -3بين مراجعين كاندوم  … , HD ،LDبا دفتر

22

تنظيم و زيج حياتي هماهنگي دارد
فرمهاي شماره ( 1مرگ)  121 - 121 - 123- 111 3/112 - 2/ 112 - 1/ 112 -11 - 112 -موجود است
-1بايگاني مناسب وجود دارد  -2آمارهاي ماه قبل موجود است  -3آمار  6ماه قبل موجود است  -4آمار
سال قبل موجود است

11
12

4

گزارش آمار ماه قبل طبق زمان دستورالعمل انجام گرفته است

گزارش ارسال موجود است

1

1

بهورز با گردش كار و زمانبندي فرمهاي گزارش دهي اشنا است

زمانبندي ارسال فرمها را مي داند ( 1هر ماه )

1

6

فلوچارت گردش كار و زمانبندي فرمهاي گزارش دهي موجود است

فلوچارت گردش كار به ديوار الصاق است

1

7

فرم زيج سالمت و حياتي سال جاري و سالهاي قبل موجود است

فرمها به ديوار الصاق است

1

فرم تنظيم خانواده تكميل شده در زيج سالمت و دفتر همخواني دارد

1

8

در فرم گزارش تنظيم خانواده رديف توزيع وسيله پيشگيري در رديف كل مراجعين
بدون نقص وطبق دستور العمل تكميل شده است

1

آمارهاي ارسالي به صورت صحيح و دقيق مي باشد .

12

درجدول شماره1زيج سالمت اطالعات جمعيتي به درستي ثبت شده است ؟

به صورت راندوم از امارهاي ماه قبل ( واكسيناسيون -بهداشت محيط و حرفه اي  -تنظيم خانواده و...
چند مورد بررسي و با دفاتر و پرونده هاي خانوار مقايسه و ميزان صحت آمارها كنترل شود
-1توزيع جمعيت تحت پوشش بر اساس سرشماري است  - 2توزيع جمعيت بر اساس گروههاي سني و
جنسي با اطالعات سرشماري مطابقت دارد .

جمع امتياز

11
11

122

چك ليست پايش مركز بهداشتي درماني شهري/روستايي
نام مركز بهداشتي
درماني........:

رديف

1

تاريخ بازديد كننده ............................:

نام بازديد كننده ........ :

آيا

فلوچارت گردش كار و زمانبندي فرمهاي گزارش دهي در مجموعه
واحدهاي مركز موجود است

شهرستان...............:

استاندارد

امتياز مطلوب

فلوچارت به ديوار الصاق است

5

امتياز مكتسبه

فرمهاي شماره  1مرگ  -فرم مراجعين - 112فرم هاي بهداشت محيط
2

فرمهاي گزارش دهي به اندازه كافي در مركز بهداشتي درماني و

و حرفه اي  2،3، 1-112و  - 2، 1- 111فرم مدارس  - 121فرم جمعيت

خانه هاي بهداشت وجود دارد

 - 121فرم الم ها  - 11فرم دندانپزشكي  - 123فرم تنظيم خانواده

01

 128و ..موجود است
4
1
6

اطالعات آماري جمعيت تحت پوشش مركز به تفكيك خانه هاي

جمعيت به تفكيك جنس و سن در تمامي واحد ها به ديوار الصاق

بهداشت در مجموعه واحدهاي مركز موجود ميباشد

است و با هم يكسان است .

در صورت مشاهده نواقص گزارشهاي رسيده از خانه هاي بهداشت
توسط كاردان اقدام مشخصي صورت مي گيرد
از طريق كاردانهاي مركز جهت بهبود كمي و كيفي گزارشهاي خانه
هاي بهداشت اقدامي صورت مي گيرد

01

-1بررسي مستندات  -2ارائه پس خوراند

5

 -1بررسي مستندات  -2ارائه پس خوراند

5

 -1شاخصهاي جمعيت موجود است  -2شاخصهاي حياتي موجود
7

شاخصهاي بهداشتي منطقه محاسبه و در اتاق كار كاردانهاي مركز

است  -3شاخصهاي بهداشت خانواده موجود است  -4شاخصهاي

نصب شده است

پوشش ايمن سازي در كودكان زير يكسال موجود است  -1همه

01

شاخصها به ديوار الصاق مي باشد
8
1

12

11
12
13
14

بايگاني ماهيانه گزارش خانه هاي بهداشت تحت پوشش مركز در

 -1بايگاني مرتب و منظم دارد  -2آمارهاي ماه قبل موجود است - 3

محل كار كاردانهاي مركزموجود مي باشد

آمار شش ماه قبل موجود است  -4آمار سال قبل موجود است

تيم بهداشتي مركز پس خوراند الزم را در خصوص مسائل اماري به
خانه هاي بهداشت تابعه ارسال مي نمايد

بررسي مستندات و پس خوراندهاي موجود

5
5

كاردانهاي مركز هنگام سر شماري روستاههاي تحت پوشش كه از

 - 1گزارش بازديد و نظارت موجود است  -2برنامه بازديد موجود

طريق بهورزان صورت مي گيرد نظارت فعال دارند؟

است

آمارهاي مركز طبق برنامه زمان بندي به مركز بهداشت ارسال مي

 -1زمانبندي فرمها را مي داند ( 12هر ماه )  -2پس خوراند گزارش

گردد؟

ارسال موجود است

جمع بندي آمارهاي ماه به درستي انجام شده است ؟

بررسي دفاتر و گزارشات

5

اطالعات ثبت شده در زيج با دفتر سرشماري يكسان است

5

جدول شماره  1زيج سالمت بر اساس سر شماري به دقت تكميل و
اطالعات بدرستي ثبت شده است
پزشك به اطالعات جمعيتي تحت پوشش منطقه اشراف دارد

 -1جمعيت تحت پوشش منطقه را مي داند  -2گروه هدف و جمعيت
گروه هدف را ميداند

5

5

8

شاخصهاي حياتي بهداشتي و جمعيتي منطقه تحت پوشش در
11

محل كار پزشك مركز موجود است و پزشك به اين اطالعات

شاخصها به ديوار الصاق است

2

اشراف دارد
16
17
18
11

پزشك مركز به روند جمع اوري و ثبت عملكرد نيروهاي اجرايي
مركز نظارت دارد

بررسي مستندات و پس خوراندهاي موجود

آمارهاي رسيده از خانه هاي بهداشت به رويت و تائيد پزشك

مهر و امضاي پزشك مركز بر روي فرمها موجود است ( .بررسي

مركز مي رسد

مستندات )

در صورت مشاهده نواقص گزارشهاي رسيده ازطريق پزشك مركز
اقدام مشخصي صورت مي گيرد
گزارشهاي آماري رسيده از خانه هاي بهداشت طبق جدول
زمانبندي شده به مراكز بهداشتي درماني مي رسد
جمع امتياز

3
4

بررسي مستندات و پس خوراندهاي موجود

3

بررسي آمار ماههاي قبل

5
011

رديف

1

( چك ليست پايش ستاد شهرستان)

استاندارد

آيا

مركز بهداشت شهرستان فرمهاي آماري مورد نياز مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

فرم شماره -111 )2-1(-)4-3-2-1(112-2/123-121=112

را در اختيار دارد

3/124-121-11-121موجود است

امتياز

امتياز

مطلوب

مكتسبه

12

اگر جواب خير است علت چيست
2

واحد امار برنامه اي جهت پايش به مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت دارد

 -1برنامه بازديد موجود باشد  -2برنامه اجرا شده باشد-3
گزارش بازديد موجود باشد  -4پس خوراند بازديد اائه شده

6

اگر جواب خير است علت چيست
3

پايش مراكز و خانه هاي بهداشت توسط چك ليست انجام مي شود

 -1چك ليست تكميل شده و به ازاي هر واحد موجود است
-2رتبه بندي بر اساس امتياز چك ليست انجام شده است

1

اگر جواب خير است علت چيست
4

امار به صورت هر ماه به معاونت بهداشتي ارسال مي شود

-1برنامه زمانبندي تكميسل و ارسال را مي داند  -2آمار هر
ماهه وجود دارد

12

اگر جواب خير است علت چيست
1

اطالعات موجود در فرمها به صورت دقيق و درست در برنامه نرم افزاري ثبت شده است

بررسي برنامه و مطابقت داده هاي ورودي با فرمهاي كاغذي و
صحت و دقت فرمها بررسي شود

12

اگر جواب خير است علت چيست
6

شاخصهاي آماري در واحد اندازه گيري شده است

 -1شاخصها (جمعيت  ،مرگ ،واكسيناسيون تعداد مراجعين
و  )........موجود است  -2به ديوار الصاق شده است

1

اگر جواب خير است علت چيست
 -1آمار مراكز به تفكيك موجود ميباشد  -2جمع سه ماهه با
7

آمار پزشك خانواده و بيمه روستايي موجود و به درستي تكميل و ارسال شده است

جمع امار هم خواني دارد  -3آمار در طي سه ماهه قبل
ارسال شده است  -4آمار جمعيت ثبت شده با جمعيت اول

1

سال همخواني دارد
اگر جواب خير است علت چيست
8

اطالعات مرگ و مير در نرم افزار مربوط به صورت دقيق و صحيح ثبت شده است و به موقع
ارسال شده است

 -1بررسي آمار ثبت شده در نرم افزار و مطابقت با فرمها و
گواهي فوت ارسالي از منابع -2وجود مستندات مبني بر

12

ارسال-back up2رسيد اطالعات به استان

اگر جواب خير است علت چيست
1

مقايسه اطالعات سال گذشته ثبت شده با سال جاري درهمان مقطع زماني با انجام برنامه
مداخله اي صورت گرفته است

 -1روند افزايشي ثبت مرگ وجود دارد  -2كميته مرگ و مير
شهرستاني تشكيل شده است  -3كد پوج نسبت به گذشته

12

كاهش يافته باشد  -4در ئدست بررسي پيگيري شده است

اگر جواب خير است علت چيست
12

اطالعات جمعيتي به تفكيك شهر و روستا در واحد موجود است

11

بايگاني مناسب در واحد وجود دارد

12

مسئول آمار مركز به پس خوراند هاي ارائه شده توسط استان ترتيب اثر مي دهد

 -1به كليه واحدها ايالغ شده است -2جمعيت به تفكيك معين
شده  -3نمودار روند جمعيتي  1ساله اخير موجود
فرمهاي آماري ماههاي قبل به صورت ماهيانه  ،شش ماهه و
ساليانه موجود است
بررسي مستندات

1
1
1

اگر جواب خير است علت چيست
13

مسئول واحد به برنامه بازديد از طرف استان توجه دارد

-1دور نگار برنامه بازديد به واحد ارسال شده است و برنامه به
ديوار الصاق است 2كارشناس برنامه در محل حضور دارد

1

اگر جواب خير است علت چيست
14

مراكز بهداشتي درماني به پس خوراندهاي ارائه شده توسط مركز بهداشت ترتيب اثر مي دهد

11

فلوچارت زمانبندي دريافت فرمهاي آماري در واحد وجود دارد
جمع امتياز

بررسي مستندات

1

فلوچارت به ديوار الصاق است

4
011

