
 بسمه تعالي

و مشخص هستند جهت رفع ابهام برخي موارد60اين چك ليست در بند تهيه شده است كه كليه موارد آن واضح
و انتقادات خودرا جهت.توضيحات الزم در ذل ارائه شده است  همكاران محترم سه ماهه آخر سالجاري پيشنهادات

.اصالح به معاونت ارسال دارند

.صدور كارت قرمز ليست مادران را داشته واز دستورالعمل كارت اطالع كامل داشته باشدبراساس موارد-6سوال

چند هفته است مشكل خاصي"بداند هر مادر حدودابهورزبطور كلي،با توجه به جمعيت مادران باردار روستا-8سوال
و .سوال شودعيني دو مورد–يكي ....دارد يا خير؟ مرتب مراجعه مي كند يا خير

كل-12السو در روستاهايي كه منطقه سياري ندارند امتياز صفر داده مي شود در خانه هايي كه منطقه سياي دارند
و خالصه اي ازمراقبتهاي انجام شده را داسته باشدمادران در معض خطر اين جمعيت-جمعيت سياري تعداد مادران بادار

.كنترل شده باشند"دقيقا

م- آمار سه ماهه اول-20سوال ارائه درصد براي خانه.ودر پايان سال آماريكساله را داشته باشد- نه ماهه- اول اههشش
.ها كافي است

و پيگيريهاي انجام شده-25سوال ي تكميل شده برنامه عملياتي(براي خانه ها كافي است مشاهده جدول فعاليتها
واولويت بندي–خانه در حد يك صفحه كه شامل مشكالت اصلي برنامه مادران  جدول فعاليتها براساس تهيهآنها

).كافيست

تقريباامتياز اين بخش براساس همان برنامه- مشاهده شناسنامه آموزشي برنامه براساس جدول تفصيلي-26سوال
مي40درصدبرنامه از پيش تعيين شده است60.عملياتي است درصد براساس ضرورت روزمره آموزش در نظر گرفته

.گيري از سر درگمي بهورزبه دستوالعمل آموزش سالمت توجه شوددراين بخش جهت جلو.شود

 آموزشيايمشاهده گزارش برگزاري دوره-28سوال

و ستاد شهرستان به اين سوال امتياز داده-30سوال با سوال از بهورزو مشاهده صورتجلسات آموزشي مركز باال دستي
.شود

وارائه- فواصل مراقبتهارعايت-32سوال وآموزشهاخدمات  ...ي متناسب باسن بارداري

 تشخيص سن بارداري– كنترل صداي قلب- مانورها راصحيح انجام دهد-36سوال

 كنترل وثبت صحيح عالئم را بصورت عملي ارائه دهد-37سوال

 وزن وقدومحاسبه صحيح ورسم نمودار ثبت-38سوال

 انجام آزمايشات وسونو- ارجاع به پزشك وماما–انجام مراقبت-47سوال

 باردوم وسوم براساس دستورالعمل-ثبت بار اول براساس مستندات بيمارستان-51سوال



ها-60سوال  بررسي سه مورد ازنامه هاي اداري وپاسخگويي به موقع به نامه

جمع كل امتياز مكتسبه هرصفحه را قيد نموده وامضاء بزنيد ودرصفحه آخر جمع هرصفحه درپايان
كن 60 و ثبت امتياز 500تيكه بااليرامتياز درصو 600وامضاء بزنيد از مجموعيدمورد را محاسبه

و زير 450-400خوب، 450-500كسب كنند عالي وبين  مي 400قابل قبول ضعيف ارزيابي
وامد شوند كه نيازمند با نبند زما خله خاص با برنامه ريزي پايشهاي تكرارياز شندي خاص مي

.خودداري نمائيديا بدون چك ليست بي نتيجه 


