دانشگاه شهید بهشتی
دستورالعمل چک لیست پایش عام
عنوان

دستورالعمل
 .1اگر تابلو سردرب پایگاه بر اساس فرمت ابالغی از سوی معاونت موجود ،در معرض دید و سالم باشد ،وتابلوی سردرب اتاقها طبق طرح تحول سالمت وجود
دارد1( ،امتیاز) اگروضعیت نظافت وسایل کار  ،کف و دیوار ،آراستگی کلی پایگاه و چیدمان وسایل و فضای استانداردطبق قرارداد موجود باشد1( ،امتیاز) اگر
همه ی مراقبین لباس فرم سرمه ای با نوار قرمز رنگ پوشیده اند .و تعداد مراقبین سالمت  3نفر باشند (1امتیاز) اگرهمه ی مراقبین ساعت ورودو خروج ( )16 – 8
را رعایت و در دفتر ثبت (تایمکس) کرده باشند1( ،امتیاز)
اگر یخچال  14فوت دودرب موجود باشد ./5(،امتیاز) ،قد سنج اطفال طبق لیست اطفال  100تا  120سانتی متری و ترازوی توزین اطفال مدل سکا 700،710،712
کا موجود باشد ./5(،امتیاز) ،ترازوی توزین بزرگسال مدل سکا  725کا باشد ./5(،امتیاز) ،حد اقل  2فشار سنج سالم و قابل استفاده در پایگاه موجود باشد./5(،
امتیاز) ،سونی کیت در پایگاه موجود باشد ./5(،امتیاز) ،اتوکالو  25لیتری سالم و قابل استفاده در پایگاه موجود باشد ،و مراقب سالمت نشان دهد که توانایی پک

گسترش

کردن حداقل یک ست و استریل کردن آن در دستگاه اتوکالو با رعایت تمام نکات استریلیزاسیون را دارد ( ./5امتیاز).
 .2اگر ساعت ارائه خدمات ،توضیحات در مورد پوشش همه ی خدمات ،اطالعیه رایگان بودن ارائه خدمات طبق دستور العمل ابالغی در تابلو در معرض دید
مراجعه کنندگان قراردارد( ./5امتیاز) ،اگر مراجعین از ساعت ارائه خدمت ،مدت زمان انتظار جهت دریافت خدمت و رعایت نوبت دهی رضایت(از  3مراجعه
کننده پرسش حضوری یا تلفنی شود)اگرحداقل  2نفر از هر سه گزینه راضی بودند ( ./5امتیاز).
 .3اگر مراقب سالمت بتواند از طریق سامانه سیب گزارش گیری پوشش جمعیتی منطقه(خدمات) بر اساس گروههای سنی را انجام دهد و نسبت جمعیتی بر اساس
جدول ذیل رعایت شده باشد ،امتیاز را کسب می نماید.
گروه سنی

امتیاز()0.5

امتیاز()0.25

امتیازصفر

سالمند

 6.5درصد وبیشتر

 4-6.9درصد

کمتراز  4درصد

میانسال

 34درصد و بیشتر

 30-33.9درصد

کمتراز  30درصد

کودک

 8درصد و بیشتر

 5-7.9درصد

کمتر از  5درصد

 .4اگر پنل اطالعات سالمت با چیدمان صحیح موجود و اطالعات آن به روز رسانی شده باشد ( 1متیاز) و در غیر این صورت صفردر نظرگرفته می شود.
 .5اگر دونفر از مراقبین سالمت حقوق خود را حداکثردرماه قبل از پایش( طبق تعرفه :کارشناس 1400و کاردان  )1200دریافت کرده باشد (1امتیاز) و در غیر
اینصورت صفر محسوب می شود .رویت فیش حقوقی پرداخت شده یا اس –ام –اس دریافت ) .اگر  %70حقوق پرداخت شده باشد ،باید پرداختهای  3ماه قبل
رویت شود که مابه التفاوتها طبق تعرفه صورت گرفته باشد).
 .6اگر قرارداد فی مابین پیمانکار و حداقل  2نفر از مراقبین رویت شود (1امتیاز) و در غیر اینصورت صفر محسوب می شود.
 .7اگر همه ی مراقبین سالمت دوره اول را گذرانیده باشند( 1امتیاز) ،اگر دونفر یا بیشتر از مراقبین سالمت دوره تکمیلی را گذرانیده باشند ( 1امتیاز) ،اگر دونفر یا
بیشتر از مراقبین سالمت دوره عملی را طی کرد باشند ( 1امتیاز) را کسب خواهند کرد.
 .8اگر نسبت جمعیت یکبار خدمت گرفته شده به جمعیت سرشماری شده توسط پایگاه باالی  %70باشد3( ،امتیاز) اگر این نسبت بین %70تا  %60باشد2(،امتیاز) و
ااگر این نسبت بین  %60تا  %50باشد1( ،امتیاز) ودر صورتی که این نسبت زیر  %50باشد ،صفر محسوب می شود.
 .9اگر مراقبین پایگاه ،هریک در دوروز اتقاقی  20مراجعه کننده در روز داشته باشندکه بطور متوسط به هر مراجعه کننده  10خدمت ارائه کند (3امتیاز) درصورتی
که دو مراقب این شرایط را داشته باشند 2 ( ،امتیاز) و در صورتی که یک مراقب این شرایط را داشته باشند (  1امتباز) و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می
شود.
 .10دو پرونده بررسی شود در صورت ثبت هر پرونده ( 0.5امتیاز)
نوزاد :در قسمت گزارش ،مراقبت های انجام شده ،یک نوزاد  3تا  5روزه جستجو کرده سپس از لیست مشاهده شده یک پرونده به صورت رندوم انتخاب شده  ،خالصه
پرونده الکترونیکی باز شده در قسمت پایین سمت چپ آیتم فهرست داروهای تحویل شده باز شده و در صورت تحویل قطره آد در مراقبت  3تا  5روزگی امتیاز داده می
شود
همین روند نیز برای یک کودک  6ماهه جهت بررسی تحویل قطره آهن انجام می گردد و در صورت تحویل قطره آهن امتیاز تعلق می گیرد.
کودک :زیر دو سال قطره  ADیا مولتی ویتامین 6 -ماه تا  2سال قطره آهن-باردار :یدوفولیک یا اسید فولیک تا پایان هفته  16بارداری روزی یک عدد ،قرص آهن و مولتی
ویتامین مینرال از هفته  16بارداری تا  3ماه پس از زایمان روزی یک عدد
میانسال و سالمند  :ماهانه یک پرل ویتامین  5000 Dواحدی و سالمند روزانه یک عدد کلسیم جستجو و انتخاب می شود ،در صورت تکمیل فرم مراقبت نوزادی

 3تا  5روزگی( با توجه به تاریخ تولد) توسط مراقب سالمت( 1امتیاز) در غیر این صورت صفر محسوب خواهد شد.
 .11بررسی یک مورد کارت مراقبت کودک :وزن – قد – دورسر -تاریخ مراجعه بعدی سه مورد و بیشتر انجام شود یک امتیاز -دو مورد و کمتر ،صفرامتیاز محسوب خواهد شد.
 .12ابتدا یک کودک زیر  2ماه( یک روز تا  2ماه) در سامانه سیب جستجو و انتخاب می شود ،در صورت تکمیل فرم مراقبت نوزادی  3تا  5روزگی وفرم غربالگری هیپوتیروئیدی( با
توجه به تاریخ تولد) توسط مراقب سالمت 1امتیاز و در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.

 .13ابتدا یک کودک  12تا  13ماهه در سامانه سیب جستجو و انتخاب می شود ،در صورت تکمیل پرسشنامه  12 ASQماهگی توسط مراقب سالمت (  1امتباز) و در
غیر این صورت امتیازی تعلق نمی گیرد.
 .14صورت کسر :با نقش ستادی وارد سامانه سیب شده در TABشبکه خدمت –فعالیت کاربران سامانه انتخاب -سپس پایگاه برون سپار انتخاب وزمان از ابتدای سال جاری
ثبت شود .در کادر خدمت "فرزند آوری"تایپ کرده( کد )7514انتخاب شود تعداد فرم پر شده در باالی جدول" افرادی که خدمت گرفته اند"در صورت کسر قرار
می گیرد.
مخرج کسر :با نقش ستادی وارد سامانه سیب شده در TABشبکه خدمت –فعالیت مراکز به تفکیک انتخاب -سپس پایگاه برون سپار انتخاب وزمان از ابتدای سال
جاری ثبت شود.در جدول زنان مشمول باروری سالم" تعداد مراجعین در مخرج کسر قرار گیرد.
اگر درصد محاسبه شده مساوی و باالتر از مرکز /شبکه تحت پوشش بود یک امتیاز و زیر درصد مرکز /شبکه امتیازی تعلق نمی گیرد (.درصد مرکز /شبکه نیز
طبق دستورالعمل باال از ابتدای سال جاری محاسبه می شود)
 .15باروری سالم:
از مراقب سالمت سوال شود آیا از شرایط زنان پرخطر برای بارداری آگاهی دارد؟ مراقب سالمت باید بتواند دو مورد از شرایط زنان پرخطر برای بارداری را بیان کند :افراد  40سال به باال -تعداد فرزند  3وبیشتر-مادر دارای فرزند زیر دوسال -سن زیر  18سال -بیماری های خاص که منع بارداری دارد ( طبق دستورالعمل
وزارتی 302/8438مورخ )94/6/9
میانساالن :
از مراقبت سالمت دو سوال زیر پرسیده شود:
آیا مراقب سالمت از موارد ارجاع میانساالن به پزشک در خصوص تن سنجی آگاهی دارد؟ ارجاعات به پزشک  30 : BMIو باالتر و  BMIکمتر از  ، 18.5اضافهوزن با دور کمر  90و بیشتر با امتیاز صفرتا- 6
آیا مراقب سالمت عوامل خطر سرطان پستان را می داند؟ عالئم خطر سرطان پستان :سن باال ،جنس مونث ،سابقه خانوادگی مثبت ،بافت پستان متراکم ،عکس برداریبا اشعه ایکس ،مصرف الکل ،زایمان در سنین باالتر از  30سال ،عدم شیردهی ،موتاسیون ژن  ، BRCA1,2سابقه برخی از بیماریهای پستان  ،قاعدگی زودرس و یائسگی

دیررس
در صورت آگاهی کامل  1امتیاز اگر دو مورد را ذکر نمود  0.5نمره و در غیر اینصورت صفر
 .16رویت دفترچه ارجاع و پسخوراند مادران و ثبت نتیجه پی گیری و تاریخ پی گیری مادر باردار ارجاع شده ( تمامی موارد ثبت شده امتیاز یک و در غیر این صورت
صفر امتیاز
 .17مرااقب سالمت  %2جمعیت آن منطقه (جمعیت مادر باردار) را بداند و از تعداد مادر باردار پایگاه آگاهی داشته باشد (.از قسمت جمعیت /جمعیت مادر باردار به تفکیک
گروه سنی)در صورت اطالع مراقب سالمت از این موارد امتیاز  0.5و درغیر این صورت امتیازصفر ،لیست مادران پرخطر و علل آن رویت شود  0.5امتیاز و در صورت
عدم وجود صفر
 .18با توجه به اطالعات وارد شده در سامانه سیب ،در قسمت جستجو ( گزارش مراقبت ها – گزارش مراقبت های انجام شده)گروه سنی 30تا  59سال و بازه زمانی
یک ماه قبل از تاریخ بازدید مشخص شود .سپس در قسمت مراقبت عبارت" تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه-غیرپزشک " را ثبت نموده ،جستجو انجام می
شود.تعداد خدمت گیرنده مالک امتیاز است .برای هر مراقب سالمت حداقل  15نفر برابر با  1نمره  ،در غیر این صورت امتیاز به این صورت که تعداد مراقبت را بر
تعداد مورد نظر تقسیم نموده نمره را محاسبه می کنیم .الزم به ذکر است باید هر یک از کارتابل های مراقبین سالمت مجزا بررسی گردد.
 .19نحوه محاسبه آن در سامانه سیب با نقش مراقب سالمت :در گزارش مراقبت ها ،گزارش مراقبت های انجام شده  ،گروه سنی  60تا 100سال و بازه زمانی یک ماه
قبل انتخاب شده ،سپس در قسمت مراقبت یکی از مراقبت های مرتبط به سالمندان را درج کنید .دکمه جستجو زده شده و تعداد خدمت گیرنده مالک امتیاز است.
هر مراقب سالمت حداقل  5سالمند در ماه مراقبت کرده باشد یک امتیاز دریافت نموده و در غیر این صورت باید از تقسیم تعداد مراقبت شده به حد انتظار مراقبت
فرد ،امتیاز را محاسبه می کنیم ( .این روند برای کلیه مراقبین سالمت انجام شود).
 .20مستندات کالس های بهبود شیوه زندگی در سالمندی بررسی شود در صورتی تشکیل کالس طبق دستورالعمل برنامه امتیاز یک و در غیر اینصورت صفر امتیاز
تعلق می گیرد .در کل سال حداقل  5کالس بهبود شیوه زندگی که شامل موضوعات تغذیه -مراقبت از مفاصل -زندگی شاداب-توصیه بهداشتی -پیشگیری از
سقوط است باید برگزار گردد .تعداد کالس برگزار شده با توجه به زمان پایش در طول سال بررسی می شود  .همه مراقبین سالمت باید به نحوی در این آموزش
ها مشارکت داشته باشند.
 .21دو پرونده بررسی شود( از  2گروه سنی هر کدام یک پرونده) در صورت تکمیل هر پرونده  0.5نمره در مجموع یک امتیاز تعلق می گیرد.
 .22دو پرونده بررسی شود در صورت ارجاع به پزشک  /کارشناس تغذیه هر پرونده  0.5امتیاز تعلق گیرد و در مجموع یک امتیاز

و در صورتی که مراقب سالمت ارجاع داده و فرد مراجعه نکرده  ،مراقب سالمت باید پی گیری نماید و در سامانه ثبت نماید ،در صورت عدم مراجعه فرد و پی
گیری توسط مراقب ( مشاهده از قسمت پی گیری ها) هر پرونده  0.5امتیاز خواهد داشت.

دارویی

 .23کلیه مکمل ها و اقالم باروری سالم موجود باشد ،دمای نگهداری آمپول ها باید بین  5- 25درجه سانتی گراد و ایستاده نگهداری شود -کاندوم باالتراز سطح زمین
باشد و دردمای باالتراز 40درجه سانتی گراد  ،کنار وسایل گرم کننده  ،رطوبت و یا نورالکتریکی نباشد  -قرص ها و مکمل ها دور از نور خورشید و رطوبت باشد و
تغییررنگ دیده نشود و در دسترس مراجعین نباشد .عدم وجود داروی تاریخ گذشته– گزارش کتبی داروهای مازاد با کمتر از  6ماه تاریخ انقضاء مصرف به مرکز مرجع
یا عدم وجود داروی مازاد.
 .24اگرسازمانهای تحت پوشش منطقه خود را شناسایی کرده و لیست آن برر روی بررد موجرود اسرت ( -)%25اگرگروههرای خرود یرار را در مرکرز تشرکیل داده انرد و
مستندات موجود است( - )%25اگرشوراهای محلی در منطقه را شناسایی کرده و با آنها جلسه داشته اند(بر طبق مستندات) ( – )%25اگربه میزان  %70از خرانوار هرای

آموزش و ارتقای سالمت

دارای پرونده سفیران سالمت جذب شده باشد( - )%25اگر شورای ارتقاء سالمت پایگاه را تشکیل داده و جلسه برگزار کرده باشد()%25
 .25اگررر ترریم معتمرردین را تشررکیل داده باشد(مسررتندات)()%25اگررر ترریم سرخوشرره هررا را مشررخص کرررده باشد(مسررتندات)()%25اگررر ترریم سررالمت را مشررخص کرررده
باشد(مستندات)() %25اگر مشکل اولی را مشخص کرده باشدو بر روی برد باشد() %25اگر برنامه مداخله برای مشکل اولی تهیه کرده باشد()%25
 .26اگر برنامه آموزش ماهانه یا هفتگی بر روی برد در معرض دید مراجعین قرار دارد()%25اگر برنامه آموزش ماهانه بر اساس مشکل اولی و مناسب تهیه شده است()%25اگرر
 12جلسه در ماه کالس برگزار می شود()%25اگر برنامه ریزی آموزش مراجعین انجام شده باشد()%25
 .27اگر دستورالعمل برنامه آمادگی خانوار در برابر بالیا موجود است( ) %10اگر کارکنان در خصوص اجرای برنامه آمرادگی خرانوار آگراهی دارنرد( )%25اگرر ارزیرابی
آمادگی خانوار در برابر بالیا در سامانه سیب به درستی انجام می گیرد( )%30اگر آموزش آمادگی خانوار در برابر بالیا انجام می گیرد و درسامانه سیب ثبرت مری شرود (

بهداشت روان

)%30
 .28یک پرونده در سامانه سیب بررسی شود ،اگر مراقب سالمت غربالگری اختالالت روانپزشکی را انجام داده باشرد (0.5امتیراز) ،اگرر غربرالگری سرالمت اجتمراعی
انجام گرفته شده باشد( 0.5امتیاز) ،اگر غربالگری اعتیاد انجام گرفته شده باشد( 0.5امتیاز) ،در غیره این صورت صفر محسوب خواهد شد.
 .29یک پرونده در سامانه سیب بررسی شود ،اگر مراقب سالمت ارجاع موارد را طبرق دسرتورالعمل انجرام گرفتره و در صرورت انجرام پری گیرری مروارد ارجراع بره
روانشناس یا به پزشک مرکز ( 1امتیاز)  ،در غیر این صورت صفر محسوب خواهد شد.

 .30در صورتی که مستندات الزم برای ایجاد هماهنگی در خصوص آم وزش برنامه های سالمت روانی  ،اجتماعی ،و اعتیاد موجود بوده و آموزش ها انجام گرفته است
( 1امتیاز)  ،در غیر این صورت صفر محسوب خواهد شد.
 .31آموزش مسواک زدن و نخ دندان بر روی ماکت  /قرار دادن مسواک به صورت زاویه  45درجه  /منظم مسواک زدن از یک سمت به سمت دیگرر در هرر فرک  /تمیرز
کردن سطوح داخلی دندانها /قرار دادن مسواک به صورت عمودی برای دندانهای قدامی فک باال و پایین  /قرار دادن خمیر دندان به اندازه یک نخود بر روی مسواک،
به اندازه  30-45سانتیمتر نخ دندان استفاده شود  /طریقه نگه داشتن نخ دندان با انگشتان سبابه و شست  /طریقه وارد کردن نخ دندان به ما بین دندان ها  /طریقه اسرتفاده
از نخ دندان در فضای بین دندانی،
3مورد وبیشتر پاسخ صحیح دادن در آموزش مسواک زدن و  3مورد و بیشتر پاسخ صحیح دادن در آموزش نخ دندان در جمع ()0/25
آیا معاینه گروه های هدف (خانم های باردار،مادران شیرده،کودکان زیر 6سال،کودکان  6تا  14سال)انجام می شود()0/25

دهان و دندان

آیا ارجاع گروه های هدف به واحد بهداشت دهان و دندان به نحو مناسب انجام می شود()0/25
آیا پسخوراند انجام خدمات گروه هدف در سامانه سیب انجام می شود)0/25(.
در بررسی  4پرونده خانوار  ،بررسی ثبت معاینات دهان و دندان در فرم مراقبتی خانم باردار و مادران شریرده  /بررسری ثبرت معاینرات دهران و دنردان در فررم مراقبتری
کودک بررسی ارجاع در صورت نیاز  /بررسی پیگیری دریافت خدمات دهان و دندان در صورت نیاز در صورت تکمیل نبودن هر مورد نمره صفر منظور شود.
 .32اگر هر  6ماه برای  2000نفر وارنیش فلوراید انجام داده است( )0/5اگر 1500-2000وارنیش فلوراید انجام داده است ( )0/5اگر  1000-1500وارنریش فلورایرد انجرام
داده است ( )0/25در غیر این صورت صفر محسوب می شود .اگر آگاهی دارد که هر  6ماه یکبار باید کودک فلوراید دریافت کند و قبل از فلورایدتراپی ،کودک باید
مسواک زده باشد ) 0/25(.آیا روش صحیح وارنیش فلورایدتراپی را می داند(.خشک کردن سطح دندان ها با گاز -زدن وارنیش فلوراید به صورت الیه نازک برر روی
سطح دندان ها از یک سمت به سمت دیگر در هر فک ( )0/25درغیر این صورت هریک از موارد صفر محسوب می شود.
 .33اگریخچال در محلی مناسب و دور از گرما و نور آفتاب قرارگیرد بطوریکه پشت آن با دیوار  15تا  20سانتیمتر فاصله داشته باشد و فاقد هر گونره نقرص فنری و در

بیماریهای واگیر

بیماریهای واگیر

جای خود تراز باشد ( 1امتیاز)  -اگر چیدمان واکسنها مناسب باشد 0/5( ،امتیاز) اگر نام  ،شماره سریال وتاریخ انقضاء واکسنها نوشته شرده و تراریخ آنهرا نگذشرته
باشد ( 0/5امتیاز) – اگر ترمومتر داخل یخچال سالم و درجه ی  8-2را نشان بدهد 1( ،امتیاز ) – اگرفریزر بدون برفک یا با برفک کمترر از نریم سرانت باشرد1( ،
امتیاز) -اگر تعداد ) (Ice Packداخل کلد باکس  4-2عدد و ترمومتر داخل آن درجه ی  8-2را نشان بدهد 1( ،امتیاز )  -اگر تعداد کیسه های یرخ )(Ice Pack
را در قسمت فریزر یخچال بصورت ایستاده قرارداده و به تعداد  8عدد باشد 0/5( ،امتیاز)– اگرظروف حاوی آب در قسمت پرائین یخچرال قررار داشرته باشرد0/5( ،
امتیاز ) -اگر دستورالعمل زنجیره ی سرد واکسن (ُ )SOPموجود بود 1( ،امتیاز)  -وجود هر گونه غذا و نوشیدنی در یخچال حاوی واکسن ( 1امتیازمنفی) دارد.

 .34اگر مراقب سالمت بیماری های مشمول گزارش فوری تلفنی  :دیفترری -کرزاز -سریاه سررفه -وبرا -حیروان گزیردگی و هراری -ترب هرای خرونریزی دهنرده -
آنفلوانزای پرندگان  -عوارض فوری واکسن – مننژیت – سرخک  -فلج شل حاد  -ماالریا  -سرخجه و سرخجه مادر زادی ،در صرورتی کره  5مرورد را بدانرد (1
امتیاز) در غیر این صورت صفر محسوب خواهد شد.
 .35انتظار می رود ماهانه  %4از جمعیت باالی  30سال خطر سنجی شده باشد .اگر  %3خطر سنجی شرده برود  %75امتیراز و اگرر  %2برود  0.5و کمترر صرفر محسروب
خواهد شد.
 %100 .36زوجین معرفی شده با فرم شماره  5از طریق اتوماسیون و یا ارجاع شده در سامانه سیب بایستی پیگیری شوند .پیگیری به این معنا که در قسمت خالصه پرونرده
الکترونیکی قسمت ثبت بیماری .1به عنوان مورد .تحت مراقبت تاالسمی ثبت شده باشد .2در صفحه مراقبت ژنتیک در قسمت سایر مراقبتها به طور کامل انجام شده

بیماریهای غیر واگیر

باشد . 3 .قسمت اقدام ها آموزش ماهانه ثبت شده باشد و روش پیشگیری از بارداری در قسمت باروری سالم ثبت شده باشد (هر کدام از این  3مورد  0.25امتیراز در
صورت عدم معرفی زوجین به دالیل عدم ارجاع از پزشک و یا نداشتن زوج تحت پوشش مورد ندارد تلقی گردد)  %100 .زوجین بایستی از نظرر  PNDمرحلره اول
پیگیری و نتیجه را مشخص نمایند بررسی با توجه به موارد ثبت شده در پرونده الکترونیک و مشاهده نتیجه ( .PNDدرصورت انجام  0.25امتیاز) .چنانچه فرد سرابقه
بارداری وتولد نوزاد داشته و یا باردار است بایستی ارجاع جهت انجام  PNDمرحله دوم و ثبت نتیجه  ،جهت موارد تعیین تکلیف شده صرورت گیررد  ( .درصرورت
باردار بودن  . )0.25چنانچه باردار نبود امتیاز این بخش از کل امتیاز مخرج کسر شود.
 .37بررسی پرونده بیماران هیپو از نظر دفعات پیگیری با توجه به فرم شماره  4و فنیل کتونوری فرم شماره  6می باشد و در صورت بررسی و مراقبت  %100بیماران از نظر
ارجاع به پزشک و  ( PNDدر بیماران فنیل کتونور) ( 1امتیاز) و در غیر این صورت امتیاز صفر لحاظ شود) این مورد ثبت در سامانه ندارد بایسرتی پرونرده بصرورت
فیزیکی بررسی شود(.
 .38آیا مراقب سالمت هماهنگی و اقدامات الزم جهت معاینات ارزیابی مقدماتی گروه سنی  5تا  18سال دانشآموز و غیر دانشآموز انجام داده است؟ ( دانش آمروزان:

مدارس و

جوانا ن

پایه های  10-4-1و غیر دانش آموز 15-12-9 :سال)
-

هماهنگی ،اطالع رسانی و اقدام الزم برای انجام معاینات هیچ یک از دو گروه دانش آموز و غیر دانش آموز انجام نشده است(  0امتیاز).

-

هماهنگی ،اطالع رسانی و اقدام الزم برای انجام معاینات دانش آموزان انجام شده ولی برای غیر دانش آموزان اقدام خاصی صورت نگرفته است( ./5امتیاز).

-

هماهنگی ،اطالع رسانی و اقدام الزم برای انجام معاینات دانش آموزان و غیر دانش آموزان انجام شده است( 1امتیاز).

 .39آیا مراقب سالمت هماهنگی و اقدامات الزم جهت غربالگری پدیکولوزیس گروه سنی  5تا  18سال دانش آموزان انجام داده است؟
-

هیچ اقدامی صورت نگرفته است(  0امتیاز).

-

هماهنگی ،الزم با مدارس تحت پوشش انجام شده و تعدادی مورد معاینه قرار گرفتهاند( ./5امتیاز).

-

تعداد معاینات انجام شده مطلوب است 1( .امتیاز)

 .40آیا مراقب سالمت معاینات جوانان  29-18سال (  %30جمعیت جوان تحت پوشش) را انجام داده است؟
معاینات جوانان انجام نمی شود(  0امتیاز) معاینات جوانان ،کمتر از  %30انجام می شود و در سامانه سیب کامل ثبت نمی گردد( ./5امتیاز)
 % 30جمعیت جوان تحت پوشش در سال بطور کامل معاینه شده و در سامانه ی سیب ثبت می گردد ( ا امتیاز)

