
 توضيحات چك ليست پايش كارشناسان برنامه مادران شهرستانها

 صفحه اول
:بخش دوم

پس- مراقبتهاي دوران بارداري- حداقل چند شاخص اصلي مانند مراقبتهاي پيش از بارداري:8سوال مراقبتهاي
زايمان در منزل در مراكزي كه زايمان در منزل دارند درصد-مادران مراقبت ويژه- درصد سزارين-از زايمان

و مراكز شهري با رسمو به تفكيك مراكز روستايي...و .هاي مربوطه ترسيم شوندنمودار جداول
وروند تغييرات شاخ،بررسي تحليلي وضعيت موجود ومطلوبتشريح:9سوال بعنوان ...صها در چند ساله اخير

از،آخرين مبحث و اختصاصيپيش .يك صفحه نوشته شوددر حد ...و پرداختن به اهداف كلي
:بخش سوم

ن/زمان/ گروه هدف(:8سوال ها/نحوه ارزشيابي/ هزينه/مكا .سي مي شودربر)محاسبه صحيح هزينه

و درصد پيشرفت(:9سوال .بررسي مي شود)و پيگيريهاي انجام شده فعاليتهامشاهده جدول گانت تكميل شده

 صفحه دوم
:بخش اول

دوساعت باشد در اين دوساعت ،حداقلزمان اختصاص داده شده براي پايش برنامه مادران يك مركز:2سوال
و پايش ونظارت مدنظر باشد .آموزش

ها پسخوراند:7سوال رش پايش به نقاط در گزا شده استبه محيط ارسال، ظرف يكي دوروز بعد از پايش پايش
و ضعف آموزش و،روستايي، از جمعيت هدف در مراكز شهري"حتما وپايش ونظارت توجه شود قوت پايگاهها

،خانه ها  هاصحت انجام مراقبتهاي بهداشت در پايش كاردانهاي مراكز روستايي از خانه(.سوال شود...و ،آموزش
).جزيي از پايش است كه دركار ستادي اين بخش را نداريمعالوه براين دو بخش ،كار اجرايي مراقبتها هم 

و براساس پسخوراندب:12سوال ، بررسي نموده عد از هرپايش استاني،ستاد بايستي وضعيت مركز پايش شده را
.جهت رفع نواقص مشاهده شده در آن مركزاجرا نمايد)با ذكر مهلت( ارسالي استان ،مداخالت مستندي را

و علت عدم شهاي انجام شده،جدول تحليل درصد پاي:13سوال وانجام نشده با ذكر تاريخ تكميل شده ....انجام
و براي مراكز هر سه ماه يكبار اين جدول بايستي تكميل شود(باشد ).براي ستاد هرشش ماه يكبار

:ومدبخش
ه:2و1سوال واي اداري مربوط به برنامه مادران،كميته ها،نامه  منظم بايگاني شده اند... دستورالعملها

و موارد فوق بايگانياگر تا حد امكان ولي تهيه شود همه موارد ليست كن نگهداري مي شوند،در زونها دستي بود
.دسته بندي ها الكترونيكي باشند

:ومسبخش
بيماريهاي اهميت/مراقبتهاي پيش از باردارياهميت: مباحثآموزش در برنامه مادران بيشتر روي:4سوال

ب/ عالئم خطر/مادران بارداردر زمينه اي .تأكيدمي شود،اداراتودر دبيرستانها ...و سزارينروشه عوارض زايمان



ومسصفحه
:نظام مراقبت مرگدر فرآيند

.سال اخير فايل بندي شده باشند ليست موارد ابتداي فايل تهيه شده باشد3-5حداقل كميته هاي:1سوال
و كاربردي جاري كميته هاي مادران اطالعات كافي داشته:2سوال .باشداز مصوبات اجرايي
و.با حضور اعضاء اصلي طبق مقررات ،تشكيل شده باشد،چهار كميته فصلي:3سوال مصوبات كميته ها واضح

.اطالع رساني به سطوح پاييني انجام شده باشد.كاربردي تعريف شده باشند 
د پيگيري:13و12سوال و بهداشت؛مستند مادران يدر پيش بيمارستانر معرض خطر مرگ، در بخش درمان
اس– .ساعت به اطالع استان برسد24موارد ظرفتبيمارستان وپس از ترخيص انجام شده

هادر فرآيند :شاخص
و يكساله را داشته باشندي اصلي شاخصها بطور كلي پوشش مراقبتها محاسبه،سه ماهه ،شش ماهه،نه ماهه
.سنجيده شود،قبليمشابه با موقعيت وضعيت فعلي.روند پيشرفت شاخص ها بررسي شود،شده باشد

��� 
و انتقادات تا پايان همكاران محترم.تهيه شده است امتيازي10 بند80اين چك ليست در سالجاري پيشنهادات

.معاونت ارسال دارنداين خودرا جهت اصالح به 
-700عالي وبين نمائيدامتياز كسب 700امتياز درصورتيكه باالي 800مجموع از

و زير 500-600وب،خ600 . شده ايدضعيف ارزيابي 500قابل قبول


