بنام خدا

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
معاونت بهداشت

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی
معاون بهداشتی دانشکده /دانشگاه علوم پزشکی ...........................
توسط معاون بهداشتی وزارت

زمان پایش (تاریخ)..................

(سال)94

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی معاون بهداشتی دانشکده  /دانشگاه
 - 1مشخصات معاون محترم بهداشتی دانشگاه:
نام ونام خانوادگی:

مقطع و رشته تحصیلی:

سن:

دوره های مدیریتی که در آن شرکت داشته اند:

سابقه کار در حوزه بهداشت شهرستان و دانشگاه:

-2پایش وضعیت شاخص های بهداشتی دانشگاه(:جمع امتیاز)110 :
ردیف

امتیاز

عنوان

1

تهیه و نصب پانل مدیریت اطالعات سالمت در محل کار

10

2

چگونگی تحلیل شاخص های بهداشتی دانشگاه

100

امتیاز کسب شده

 -3جدول اطالعات ساختاری وجمعیتی دانشگاه:
جمعیت کل تحت پوشش

تعداد شهرستان تحت پوشش

جمعیت شهری

تعداد شهر تحت پوشش

جمعیت روستایی

تعداد روستا های تحت پوشش

تعداد شبکه شهرستان

تعداد مرکز بهداشت شهرستان

تعداد خانه بهداشت طبق

تعداد مراکز شهری طبق

تعداد مراکز روستایی طبق طرح

طرح

طرح

تعداد مراکز شهری وروستایی طبق
طرح

تعداد خانه بهداشت فعال

تعداد مراکز شهری فعال

تعداد مراکز روستایی فعال

تعدادمراکز شهری روستایی فعال

تعداد خانه بهداشت

تعداد مراکز شهری

تعداد مراکز روستایی استیجاری

تعدادمراکز شهری روستایی

استیجاری

استیجاری

استیجاری

 -4مهمترین اپیدمی(های) سال  93دانشگاه :
................................ -3..................................... -2................................. - 1
 -1مهمترین مشکالت حوزه سالمت دانشگاه :
.................................. -3...................................... -2............................... - 1

حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

صفحه 1

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی معاون بهداشتی دانشکده  /دانشگاه
 -6وضعیت جلسات اصلی معاون بهداشتی دانشگاه در سال ( :93جمع امتیاز)110 :
تعداد

تعداد جلسات مورد انتظار

عنوان جلسه

(درصد تشکیل قابل قبول)

جلسات
برگزارشده

درصد اجرا

درصداجرا مورد

مصوبات

انتظار مصوبات

امتیاز
امتیاز

شده

شورای هماهنگی مدیران ستاد

هفتگی ()%00

00

40

شورای هماهنگی روسا و معاونین بهداشتی شبکه ها

فصلی ()%01

00

30

جلسات کار گروه سالمت وامنیت غذایی

ماهانه ()%00

00

40

دو ماهانه ()%66

00

20

کمیته بهداشت کار گروه سالمت در حوادث غیر مترقبه

طبق برنامه استانداری
( %00حضور)

شرکت در جلسات شورای برنامه ریزی

کسب

20

 -0وضعیت پایش معاون بهداشت درسال ( :93جمع امتیاز)200 :
تعداد پایش

پایش شوندگان

مورد انتظار

مدیران گروه های فنی ستاد معاونت بهداشتی

ساالنه یک بار

00

روسای شبکه ها ی بهداشت و درمان

ساالنه یک بار

90

روسای مراکز بهداشتی،درمانی تابعه

درهربار پایش شبکه یک مرکز

20

خانه های بهداشت

درهربار پایش شبکه یک خانه

20

انجام شده

درصد

امتیاز

امتیاز
کسب شده

 -0وضعیت اجرای برنامه های آموزشی ( جمع امتیاز)100 :
عنوان

ردیف

درصد

امتیاز

1

تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی مردم

10

2

تدوین و اجرای برنامه آموزش کارکنان

10

امتیاز کسب شده

 -9وضعیت اعتبارات معاونت بهداشتی در دو سال گذشته:
سال 93

سال 92
-1در آمد اختصاصی سالمت شهری
 -2در آمد اختصاصی سالمت روستایی
-3سرانه پزشک خانواده روستایی
-4اعتبارات جاری ساالنه
-1اعتبارات تملک دارایی ساالنه
سال 91

سال92

سال93

درصد کسورات برنامه پزشک خانواده روستایی

حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

صفحه 2

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی معاون بهداشتی دانشکده  /دانشگاه
 -10وضعیت اجرای برنامه تحول بهداشت در جمعیت روستایی کشور -سال ( :93جمع امتیاز)400 :
ردیف

عنوان

عنوان

مورد انتظار

درصد

امتیاز

امتیاز
کسب شده

1

درصد جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده روستایی

2

درصد تامین پزشک خانواده

تامین%91پزشک3ماه بعد ازابالغ برنامه

3

درصد تامین مامای مورد نیاز

تامین%100ماما3ماه بعد ازابالغ برنامه

11

4

پرداخت به هنگام  %00دریافتی پزشکان و %00ماما های طرف قرارداد

تا پایان هر ماه

11

1

پرداخت %100دریافتی (تسویه کامل )پزشکان وماما های طرف قرارداد

تا پایان هرسه ماه

11

6

درصد ساخت خانه های بهداشت براساس برنامه تحول بهداشت93

%100تا پایان سال

21

درصد تعمیر وتجهیز مراکز روستایی تابعه

%100تا پایان سال

11

درصد تعمیر وتجهیز آزمایشگاه و رادیو لوژی مستقر در مراکز روستایی

 %100تا پایان سال

10

9

درصد تامین مکمل های دارویی طبق تفاهم نامه سال93

 %100سه ماه بعد از اجرای برنامه

11

10

درصد شهرستان های دارای  426قلم دارو

 %100سه ماه بعد از اجرای برنامه

11

11

درصد مراکز بیتوته با محیط زیست پزشک مناسب

 %100سه ماه بعد از اجرای برنامه

11

12

درصد مراکز بهداشتی ودرمانی دارای خودرو مناسب

 %100سه ماه بعد از اجرای برنامه

11

13

درصد مراکز دارای خدمات آزمایشگاهی مناسب

 %100سه ماه بعد از اجرای برنامه

11

14

درصد مراکز دارای خدمات رادیولوژی مناسب

 %100سه ماه بعد از اجرای برنامه

11

11

درصد مراکز دارای خدمات دندانپزشکی طبق برنامه

 %00سه ماه بعد اجرای برنامه

20

16

جمعیت کل حاشیه نشین در سطح استان

-

تعداد مرکز راه اندازی شده جدید درکل جمعیت حاشیه نشین

-

0
0

برنامه پزشک
خانواده روستایی

پوشش%91جمعیت3ماه بعد ازابالغ برنامه

21
20

(210امتیاز)

10
10

برنامه حاشیه
شهر ها
(100امتیاز)

درصد جمعیت حاشیه نشین تحت پوشش برنامه تحول بهداشت

تا پایان سال در حد%10

30

19

درصدتامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز حاشیه با استاندارد مرکز توسعه

تا پایان سال در حد%10

40

20

پرداخت به هنگام پزشکان وسایر نیروهای طرف قرارداد در هر ماه

در پایان هرماه

30

21
22
23

برنامه شهر های
زیر10000نفر
(10امتیاز)

جمعیت شهر های زیر  10000نفر در سطح استان

-

درصد جمعیت شهرهای زیر  10000نفرتحت پوشش برنامه تحول بهداشت

تا پایان سال در حد %10

20

درصدتامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درشهر های زیر  10000نفر

تا پایان سال در حد %10

30

حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

صفحه 3

چک لیست پایش عملکرد مدیریتی معاون بهداشتی دانشکده  /دانشگاه
 -11نظرکلی معاونت بهداشتی دانشگاه در مورد نحوه و کیفیت پایش های مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی وزارت در سال :93
نام حوزه ستادی پایشگر

تعداد

درصد پایش

درصد ارسال

کیفیت پایش و پس خوراند

پایش

با چک لیست

پس خوراند

ارسال شده
عالی

مطلوب

نامطلوب

 -1معاون بهداشت وزارت
 -2مرکز مدیریت بیماری های واگیر
 -3دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر
 -4مرکز توسعه شبکه
 -1مرکز سالمت محیط وکار
 -6دفتر سالمت جمعیت،خانواده و مدارس
 -0دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
 -0دفتر مدیریت وکاهش خطر بالیا
 -9دفتر آموزش و ارتقاء سالمت
 -10دفتر بهبود تغذیه
 -11امور آزمایشگاه ها

 -12خالقیت ونو آوری های فنی ومدیریتی در معاونت بهداشتی دانشگاه 100( :امتیاز تشویقی)
(این خالقیت ها باید در راستای رسالت واهداف بهداشتی بوده و برای پیشبرد برنامه های بهداشتی در سطح دانشکده/دانشگاه موثر بوده و اجرایی شده باشد)

تاریخ :

حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت

نام و امضا پایشگر:

صفحه 4

