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                ت.          مورد ارزیابی و غربالگری سالمت روان قرار داده اس را سال 5باالی  سنیگروههای  مراقب سالمت – 1

                                                                                                                    امتیاز  41

 داده شود.  ازیکل امت ابدیدرصد تحقق  08 یسال  باال 5 یباال یسن یمجموع گروهها یکه  درصد غربالگر یدرصورت 

 داده شود.  ازیامت 08 ابدیدرصد تحقق   08 -58سال 5 یباال یسن یمجموع گروهها یکه  درصد غربالگر یدرصورت 

 داده شود.  ازیامت 6 ابدیدرصد تحقق   58 -08سال 5 یباال یسن یمجموع گروهها یکه  درصد غربالگر یدرصورت 

 داده شود.  ازیامت 2 ابدیدرصد تحقق   08سال تا  5 یباال یسن یمجموع گروهها یکه  درصد غربالگر یدرصورت 
 

سال، به شناسایی  5باالی  سنیدر فرآیند غربالگری سالمت روان جمعیت تحت پوشش خود در گروههای  مراقب سالمت – 2

   امتیاز  34                                          موارد مشکوک به اختالالت روانپزشکی) غربال مثبت( اقدام نموده است. 

 درصد باشد کل امتیاز داده شود. 28سال  باالی  5مثبت مجموع گروههای سنی باالی  درصورتی که  درصد غربال 

  امتیاز داده شود.  00درصد تحقق یابد 06 -28سال 5مجموع گروههای سنی باالی  غربال مثبتدرصورتی که  درصد 

  امتیاز داده شود. 7درصد تحقق یابد   02 -06سال 5گروههای سنی باالی مجموع  غربال مثبتدرصورتی که  درصد 

  امتیاز داده شود.  4درصد تحقق یابد   0 -02سال  5مجموع گروههای سنی باالی  غربال مثبتدرصورتی که  درصد 

  د.امتیاز داده شو 0درصد تحقق یابد   0سال تا  5مجموع گروههای سنی باالی  غربال مثبتدرصورتی که  درصد  

 

به پزشک/ و تمام موارد نسبت به ارجاع و پیگیری موارد مشکوک به اختالالت روانپزشکی) غربال مثبت(  مراقب سالمت -3

   امتیاز  8  .                    به  روانشناس اقدام نموده است یآموزش گروهآموزشهای روانشناختی وجهت  یغربال مثبت و منف

  در انجام شده / قسمت اقدام ها یدر قسمت گزارش ها/گزارش مراقبتها/ گزارش مراقبت هاکلیه موارد مثبت شناسایی شده بایستی به پزشک ارجاع داده شوند:

ودن کل امتیاز این بند صورتی که تعداد ارجاع به پزشک با تعداد کل غربال های مثبت همخوانی داشته باشد کل امتیاز این بند داده شود  ودر صورت کمتر ب

 امتیاز( 2کسر گردد )

 ها/ گزارش کلیه موارد اعم از غربال مثبت و غربال منفی جهت آموزش گروهی بایستی به روان شناس ارجاع داده شوند ، در قسمت گزارش ها/گزارش مراقبت

انی داشته باشد کل امتیاز مراقبت های انجام شده / قسمت اقدام ها در صورتی که تعداد ارجاع به روان شناس با تعداد کل ارزیابی سالمت روان انجام یافته همخو

 (ازیامت2بند کسر گردد ) نیا ازیدر صورت کمتر بودن کل امت واین بند داده شود 

 گردد در صورت  به صورت راندوم دو نفر از افرادی که نتیجه غربالگری سالمت روان آنها مثبت بوده انتخاب و وضعیت پیگیری و مراجعه آنها به پزشک بررسی

 امتیاز  4در مجموع:  -امتیاز 2جعه فرد به پزشک ، امتیاز داده شود ) هر مورد انجام پیگیری و مرا

 

نسبت به مراقبت و پیگیری افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی درجمعیت تحت پوشش خود اقدام کرده  مراقب سالمت– 4

                                                                                                                                                                 امتیاز88.     است
 ( یک مورد را انتخاب و موارد زیر را یاختالالت روان ریسا،به صورت راندوم از هر گروه اختالل) سایکوتیک، دو قطبی، افسردگی، اضطراب، صرع، معلولیت ذهنی

 گزینه مورد ندارد عالمت زده شده و امتیاز مربوط به آن از کل امتیاز سوال کسر شود. ،)در صورت نبود اختالل در پرونده الکترونیک بیمار بررسی می کنیم:

   7جمع امتیاز   -امتیاز 0الف( انجام غربالگری 

 7 ازیجمع امت -امتیاز 0الزم درباره مصرف دارو و عوارض آن، به بیمار و خانواده وی.  ب(   ارائه آموزشهای 

 .0.5 ازیجمع امت -ازیامت مینج( ارجاع بیمار به پزشک در زمان الزم 

  .0.5 ازیجمع امت -ازیامت میند( تعیین زمان مراجعه بعدی 

  )0.5 ازیجمع امت -ازیامت نیم .ثبت نوع آموزش در قسمت اقدامه 

 0.5 ازیجمع امت -ازیامت مین. د( پیگیری بیمار و ثبت در فهرست پیگیری و فهرست تماس ها 

 

 

 امتیاز  011           غربالگری و مراقبت اختالالت روانپزشکی  یندآفر
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در اجرای برنامه غربالگری و ثبت ارزیابی وضعیت سالمت روان برای هر خانوار اقدامات  الزم را انجام می  مراقب سالمت –5

             امتیاز 41دهد
)مورد سال ، یک مورد میانسال، بصورت ایفای نقش 11تا  5مورد غربالگری سالمت روان برای گروه سنی شود یک خواسته می مراقب سالمتاز  "

مراقب )پرسشنامه مذکور را تکمیل نماید(.در طول اجرای فرآیند، مهارتهای  دیسالمت روان را اجرا نما یغربالگر ندیفرآ ،یک مراجع واقعی  یا فرضی(

 "شود.در موارد زیر ارزیابی می سالمت
 

 امتیاز ( 4)آمیز و همدالنه برقرار کرده و در ابتدای غربالگری به موارد زیر اشاره می کند: با مراجعه کننده ارتباط احترام مراقب سالمتالف(   

  .( ازیامت 0)سئواالتی که از شما خواهم پرسید از تمام افراد پرسیده می شود و در جهت ارزیابی سالمت شماست 

  .( ازیامت0)نتایج این ارزیابی در پرونده الکترونیک شما به صورت محرمانه درج و ثبت می شود، جز پزشک هیچ کس به آن دسترسی نخواهد داشت 

  .( ازیامت 2)پاسخگویی صادقانه شما به این سئواالت، ارائه خدمات سالمت موثر برای شما توسط پزشک و روانشناس را  به دنبال خواهد داشت 

براساس سئواالت موجود در پرونده الکترونیکی وضعیت سالمت روانی مراجع را مورد ارزیابی و به ترتیب سئواالت را با زبان مراجع  مراقب سالمتب( 

 امتیاز (  3مورد پرسش قرار می دهد )

 ( ازیامت 3) :کند یاشاره م ریبه موارد زج( در صورت وجود مشکل احتمالی) غربال مثبت(،  

 0) ام کنیم.ا ممکن است همانند جسم مان روان و ذهن مان نیز ناخوش احوال باشد، نباید نگران و دلواپس باشیم بلکه باید به موقع نسبت به درمان اقدهمه م 

 ( ازیامت

 به پزشک مراجعه و مورد ارزیابی  برای درمان مشکل احتمالی باید به موقع ) زمانی که تعیین شده است( در خانه بهداشت/ مرکز بهداشتی درمانی  حضور یافته /

 امتیاز (2تکمیلی قرار گیرید )

مراقبت های مورد نیاز، توصیه ها و پیام های آموزشی را  متناسب با مشکل احتمالی به فرد   ،در مورد اهمیت رعایت اصول سالمت روان مراقب سالمتو( 

 امتیاز (4)و خانواده او ارائه می نماید. 

 امتیاز ( 2)نسبت به ارجاع  فرد مشکوک به اختالل اقدام و مراجع را راهنمایی می کند.   مراقب سالمتر(   

 (ازیامت 1)  تحویل داده می شود به مراجع )پیام رسانی(یآموزش یبسته ها ز(  

 امتیاز ( 2اقدام می کند. ) یبدر قسمت های مربوطه سامانه س انجام یافتهنسبت به ثبت روند اقدامات   مراقب سالمتح(   

سال تحت پوشش که غربالگری سالمت روان شده اند،سه مورد انتخاب و ضمن تماس  5. به صورت راندوم از جمعیت باالی 6

 امتیاز84                                             تلفنی با وی موارد زیر مورد پرسش قرار می گیرد:                                                     

 

 امتیاز  1هر مراجع در هر آیتم 

 امتیاز ( 0الف(  جهت ویزیت / غربالگری به خانه بهداشت دعوت شده است : )

 ( ازیامت 0در موارد زیر از او سئوال کرده است؟ ) مراقب سالمتب(  در زمان ویزیت / غربالگری 

 ها و اضطراب ینگران 

 بودن  یو عصب ینیغمگ احساس

  یو ناآرام یقراریب

:در صورتی که غربال مثبت نباشد  ( ازیامت 0)پزشک معرفی)ارجاع( کرده است به او را جهت ویزیت و ارزیابی تکمیلی مراقب سالمت( در صورت غربال مثبت بودن ،آیا ج

 این سوال مورد ندارد ثبت شده و امتیاز این سوال از کل امتیاز چکلیست کسر شود.

 ( ازیامت 0)طبق موارد مندرج در سامانه سیب و مطالب پیام رسانی به او آموزش داده است ب سالمتمراقد( 

 (ازیامت 0)  تحویل داده شده است  به مراجع )پیام رسانی( تراکت ز(

 0)امانه ثبت شده است ( بررسی وضعیت فرد و تطبیق آن با پرونده الکترونیکی او ) در صورت غربال مثبت بودن/ بیمار بودن  / سالم بودن اطالعات به درستی در سح

 ( ازیامت
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سال را مورد ارزیابی و غربالگری سالمت 5-11از ابتدای سال ، جمعیت تحت پوشش خود در گروه سنی  مراقب سالمت – 1

  امتیاز  7                                                                                                            اجتماعی  قرار داده است.

  درصد تحقق یابد کل امتیاز داده شود.  08سال  باالی 5-00درصورتی که  درصد غربالگری گروه سنی 

  امتیاز داده شود.  5درصد تحقق یابد   58-08سال 5-00درصورتی که  درصد غربالگری گروه سنی 

  د. امتیاز داده شو 0درصد تحقق یابد   58 -08سال 5-00درصورتی که  درصد غربالگری گروه سنی 

  امتیاز داده شود 0درصد تحقق یابد   08سال 5-00درصورتی که  درصد غربالگری گروه سنی . 

  

سال را مورد ارزیابی و غربالگری سالمت 11-22از ابتدای سال ، جمعیت تحت پوشش خود در گروه سنی  مراقب سالمت –2

                                                                                                                           .امتیاز  7اجتماعی  قرار داده است

   درصد تحقق یابد کل امتیاز داده شود.  08سال  باالی 00-22درصورتی که  درصد غربالگری گروه سنی 

   امتیاز داده شود.  5درصد تحقق یابد   58 -08سال  00-22درصورتی که  درصد غربالگری گروه سنی 

   امتیاز داده شود.  0درصد تحقق یابد   58 -08سال  00-22درصورتی که  درصد غربالگری گروه سنی 

   شود امتیاز داده 0درصد تحقق یابد   08سال  00-22درصورتی که  درصد غربالگری گروه سنی . 

   امتیاز  54                     .نسبت به شناسایی موارد دارای مشکالت سالمت اجتماعی را اقدام نموده است مراقب سالمت – 3

 امتیاز  5هر پرونده -(یمشکالت اجتماع ی)موارد داراررسی سه پرونده ب

 کل امتیاز داده شودی را شناسایی کرده باشد اجتماعمشکالت سالمت )راهنمای فنی و اجرایی (  درصورتی که طبق دستورالعمل . 

) غربال مثبت( به پزشک/ روانشناس  یمشکالت سالمت اجتماع یدارانسبت به ارجاع و پیگیری موارد  مراقب سالمت – 4

  امتیاز  6                                                .                                                                                               اقدام نموده است

  ی قرار گیرد در صورتی که هر سه پرونده ارجاع و پرونده به صورت راندوم انتخاب و روند ارجاع آن مورد بررس 0کلیه موارد شناسایی شده باید ارجاع شود )حداقل

 امتیاز کسر گردد(.  2پیگیری شده اند کل امتیاز داده شود. به ازای هر مورد عدم ارجاع و پیگیری 

در جمعیت تحت پوشش خود اقدام  یمشکالت سالمت اجتماع یدارانسبت به مراقبت و پیگیری افراد  مراقب سالمت –5

   .کرده است

   امتیاز  58                                                                                                                                                               

انتخاب و موارد زیر را در پرونده الکترونیک بیمار بررسی می ( یک مورد را کودک آزاری -همسرآزاری) مشکالت سالمت اجتماعیبه صورت راندوم از هر گروه 

  کنیم:

 ازیامت 0.5 یسالمت اجتماع مشکلهر  امتیاز ( 0های الزم را  ارائه نموده است. )الف( درباره نحوه برخورد با بیمار، به اطرافیان بیمار آموزش 

 سالمت هر مشکل  امتیاز (0مراجعه بعدی زمان مورد نظر را تعیین و پیگیری نموده است. ) ارجاع داده و برای /روانشناس( در زمان الزم بیمار را به پزشکب

  امتیاز 0.5ی اجتماع

 ازیامت 0.5مشکل /خشونت هر  امتیاز (0دهد. )پیگیری الزم) حضوری/ تلفنی( را انجام می مراقب سالمت( درصورت عدم مراجعه بیمار، پ 

  پرونده الکترونیکی بیمار و در صورت تاخیر در مراقبت مصاحبه حضوری / تلفنی با  بیماران و خانواده آنها بدست می آوریم.تبصره: این موارد از طریق بررسی 

 )( ازیامت 2) نیبه مراجع یسالمت یها امیو انتقال پچهره به چهره آموزش ت 

 )( ازیامت 2) نیبه مراجع یآموزش یبسته ها لیتحوث 

 ازیامت 0.5یهر مشکل سالمت اجتماع امتیاز (0پرونده الکترونیک ثبت می نماید. ) اقدامهای ارائه شده برای بیمار و اطرافیان وی  را در قسمت ( آموزشج 

 ازیامت 0.5 یهر مشکل سالمت اجتماع امتیاز(0بیماری ) وضعیت( بررسی روند تغییر و بهبودی ح  

 ازیمت0مورد به صورت راندوم( هر مورد  دو)  یشده به صورت تلفن یغربالگر یاز خانوارها یدانیم یبررس(خ  
 

 امتیاز  011                           اجتماعیسالمت  یندآفر
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برای هر خانوار اقدامات  الزم را انجام  اجتماعیدر اجرای برنامه غربالگری و ثبت ارزیابی وضعیت سالمت  مراقب سالمت. 6

 امتیاز64                                                         می دهد.                                                                           

را اجرا نماید. در طول  اجتماعیسالمت انتخاب و فرآیند غربالگری  ) همسرآزاری یا کودک آزاری( شود به دلخواه یک مورد فرضی خواسته می مراقب سالمتاز  "

 "شود.در موارد زیر ارزیابی می مراقب سالمتاجرای فرآیند مهارتهای 

 امتیاز ( 6آمیز و همدالنه برقرار کرده وموارد زیر را به او اطالع می دهد: )با مراجعه کننده ارتباط احترام مراقب سالمتالف(  

  .( ازیامت 2)سئواالتی که از شما خواهم پرسید از تمام افراد پرسیده می شود و در جهت ارزیابی سالمت شماست 

  .( ازیامت2)نتایج این ارزیابی در پرونده الکترونیک شما به صورت محرمانه درج و ثبت می شود، جز پزشک هیچ کس به آن دسترسی نخواهد داشت 

  .( ازیامت 2)پاسخگویی صادقانه شما به این سئواالت، ارائه خدمات سالمت موثر برای شما توسط پزشک و روانشناس را  به دنبال خواهد داشت 

مراجع را مورد ارزیابی و به ترتیب سئواالت را با زبان مراجع  اجتماعیبراساس سئواالت موجود در پرونده الکترونیکی وضعیت سالمت  مراقب سالمت( ب

 امتیاز (  2مورد پرسش قرار می دهد )

 ( ازیامت 2) که:دهد به مراجعه کننده توضیح می مراقب سالمتج( در صورت وجود مشکل احتمالی) غربال مثبت(،  

  مورد ارزیابی ه موقع ) زمانی که تعیین شده است( در خانه بهداشت/ مرکز بهداشتی درمان  حضور یافته / به پزشک مراجعه و ببرای درمان مشکل احتمالی باید

 تکمیلی قرار گیرید 

صیه ها و پیام های آموزشی را  متناسب با مشکل احتمالی به مراقبت های مورد نیاز، تو  اجتماعیدر مورد اهمیت رعایت اصول سالمت  مراقب سالمتو( 

 امتیاز (2فرد و خانواده او ارائه می نماید. )

 امتیاز ( 2نسبت به ارجاع  فرد مشکوک به اختالل اقدام و مراجع را راهنمایی می کند. )  مراقب سالمتز(   

 امتیاز ( 2نسبت به ثبت روند اقدامات خود در قسمت های مربوطه سامانه سالمت اقدام می کند. )  مراقب سالمتح(   

زیر مورد پرسش  مورد انتخاب و ضمن تماس تلفنی با وی موارد دو سال تحت پوشش 15به صورت راندوم از جمعیت باالی  .7

  امتیاز45                                                                                                        امتیاز                            1.5هر مراجع قرار می گیرد: 

 امتیاز ( 3الف(  آیا جهت ویزیت / غربالگری به خانه بهداشت دعوت شده است : ) 

 ( ازیامت 3سواالت مربوط به ارزیابی سالمت اجتماعی از او پرسیده است؟ ) مراقب سالمتب(  آیا در زمان ویزیت / غربالگری 

 ( ازیامت 3)او را جهت ویزیت و ارزیابی تکمیلی پزشک معرفی)ارجاع( کرده است.  مراقب سالمتج( آیا  

 ( ازیامت 3)طبق موارد مندرج در سامانه سیب و مطالب پیام رسانی به او آموزش داده است مراقب سالمتد( آیا 

 ( ازیامت 3)( بررسی وضعیت بیمار و تطبیق آن با پرونده الکترونیکی او و

   فرد هیچ گونه مشکلی ندارد و در پرونده الکترونیکی نیز مشکلی نداشته است 

  .فردا درای مشکل است در پرونده الکترونیکی نیز مشکل دارد 

  .در پرو.نده الکترونیکی مشکل دارد ولی فرد نسبت به مشکل خودآگاهی ندارد 

 

از آموزش  یتحت پوشش جهت بهره مند تیهدف در جمع یگروهها یبا روان شناس نسبت به معرف یضمن هماهنگ مراقب سالمت .1

                                                 امتیاز 1        . اقدام نموده است ی اجتماعیسالمت روانخودمراقبتی در حوزه  یو ارتقا یو فرزند پرور یزندگ یمهارتها

 ( ازیامت 0) -گروه هدف نوجوانان و جوانان یبرا یزندگ یکالس مهارتها  یجهت برگزار یمعرف 

 (  ازیامت 0)- نیگروه هدف والد یبرا  یفرزندپرور یکالس مهارتها  یجهت  برگزار یمعرف 

 ( ازیامت 0)-ادیو اعت یاجتماع یسالمت روان یآموزشها ریسا یجهت  اجرا یمعرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

00 

 

                                            گروه کارشناسان گسترش شبکه استان                                                                                              مرکز بهداشت                        
 /مرکز)غیر پزشک(لیست پایش خانه بهداشت چک                      ادیو اعت یاجتماع یگروه کارشناسان سالمت روان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

با  یریدرگ یابیارزسال را مورد  15از ابتدای سال ، جمعیت تحت پوشش خود در گروههای هدف باالی  مراقب سالمت – 1

 امتیاز  82                                                         قرار داده است.مطابق استاندارد  اتیالکل و دخان،مواد مصرف 

  درصد تحقق یابد کل امتیاز داده شود.  08سال  باالی 05درصورتی که  درصد غربالگری مجموع گروههای سنی باالی 

  امتیاز داده شود.  05درصد تحقق یابد   08 -58سال05درصورتی که  درصد غربالگری مجموع گروههای سنی باالی 

  امتیاز داده شود.  08درصد تحقق یابد   58 -08سال05درصورتی که  درصد غربالگری مجموع گروههای سنی باالی 

  امتیاز داده شود.  5درصد تحقق یابد   08ا سال ت 05درصورتی که  درصد غربالگری مجموع گروههای سنی باالی 

 

  امتیاز  84        .است را اقدام نموده اتیمواد ،الکل و دخانمصرف با  یریدرگنسبت به شناسایی موارد  مراقب سالمت – 2

 امتیاز  2هر پرونده  -"پرونده  دوبررسی            

 را شناسایی کرده باشد کل امتیاز داده شود.پر خطر   یو رفتارها اتیدخان)راهنمای فنی و اجرایی (  درصورتی که طبق دستورالعمل  

) غربال مثبت( به پزشک/  اتیمواد ،الکل و دخانمصرف با  یریدرگنسبت به ارجاع و پیگیری موارد  مراقب سالمت – 3

 امتیاز  6                          روانشناس اقدام نموده است.                                                                                                    

  پرونده ارجاع و  دوخاب و روند ارجاع آن مورد بررسی قرار گیرد در صورتی که هر پرونده به صورت راندوم انت 2کلیه موارد شناسایی شده باید ارجاع شود )حداقل

 امتیاز کسر گردد(.  0پیگیری شده اند کل امتیاز داده شود. به ازای هر مورد عدم ارجاع و پیگیری 

تحت پوشش خود در جمعیت  اتیمواد ،الکل و دخانمصرف با  ریدرگنسبت به مراقبت و پیگیری افراد  مراقب سالمت –4

   امتیاز  58                                                                                                                             .اقدام کرده است

  مورد را انتخاب و موارد زیر را در پرونده الکترونیک بیمار بررسی می کنیم:دو  به صورت راندوم 

 امتیاز ( 0های الزم را  ارائه نموده است. )الف( درباره نحوه برخورد با بیمار، به اطرافیان بیمار آموزش  

 ( .در زمان الزم بیمار را به پزشک/روانشناس ارجاع داده و برای مراجعه بعدی زمان مورد نظر را تعیین و پیگیری نموده است )امتیاز (0ب  

 ،امتیاز (0دهد. )پیگیری الزم) حضوری/ تلفنی( را انجام می مراقب سالمت د( درصورت عدم مراجعه بیمار  

 نها بدست می آوریم. تبصره: این موارد از طریق بررسی پرونده الکترونیکی بیمار و در صورت تاخیر در مراقبت مصاحبه حضوری / تلفنی با  بیماران و خانواده آ

  امتیاز0)ز( بررسی روند تغییر و بهبودی وضعیت بیماری 

 )( ازیامت 2) نیبه مراجع یسالمت یها امیآموزش و انتقال چهره به چهره پج 

 )(ازیامت 2) نیبه مراجع یآموزش یبسته ها لیتحوچ 

 امتیاز (0های ارائه شده برای بیمار و اطرافیان وی  را در قسمت اقدام پرونده الکترونیک ثبت می نماید. )و( آموزش 

 )ازیمت0مورد به صورت راندوم( هر مورد  دو)  یشده به صورت تلفن یغربالگر یاز خانوارها یدانیم یبررسر  

برای هر خانوار اقدامات   اتیمواد ،الکل و دخانمصرف با  یریدرگ در اجرای برنامه غربالگری و ثبت ارزیابی مراقب سالمت  -5

 امتیاز46                                                                                                                                             .الزم را انجام می دهد

را اجرا نماید.  اتیبا مواد ،الکل و دخان یریدرگو به دلخواه یک مورد فرضی انتخاب و فرآیند غربالگری فرد شود یک خواسته می مراقب سالمتاز  "

 "شود.در موارد زیر ارزیابی می مراقب سالمتدر طول اجرای فرآیند مهارتهای 
 

 امتیاز ( 3آمیز و همدالنه برقرار کرده وموارد زیر را به او اطالع می دهد: )با مراجعه کننده ارتباط احترام مراقب سالمتالف(   

 ( ازیامت 0)هم پرسید از تمام افراد پرسیده می شود و در جهت ارزیابی سالمت شماست. سئواالتی که از شما خوا 

  .( ازیامت0)نتایج این ارزیابی در پرونده الکترونیک شما به صورت محرمانه درج و ثبت می شود، جز پزشک هیچ کس به آن دسترسی نخواهد داشت 

  .( ازیامت 0)پاسخگویی صادقانه شما به این سئواالت، ارائه خدمات سالمت موثر برای شما توسط پزشک و روانشناس را  به دنبال خواهد داشت 

 امتیاز  011پیشگیری و درمان مصرف مواد و الکل و دخانیات   یندآفر



  

 

03 

 

                                            گروه کارشناسان گسترش شبکه استان                                                                                              مرکز بهداشت                        
 /مرکز)غیر پزشک(لیست پایش خانه بهداشت چک                      ادیو اعت یاجتماع یگروه کارشناسان سالمت روان

 
سئواالت مراجع را مورد ارزیابی و به ترتیب  اتیمواد ،الکل و دخانمصرف با  یریدرگ براساس و سئواالت موجود در پرونده الکترونیکی مراقب سالمتب( 

 امتیاز (  3را با زبان مراجع مورد پرسش قرار می دهد )

 ( ازیامت 4) دهد که:به مراجعه کننده توضیح می مراقب سالمتج( در صورت وجود مشکل احتمالی) غربال مثبت(،  

 ه و مورد ارزیابی برای درمان مشکل احتمالی باید به موقع ) زمانی که تعیین شده است( در خانه بهداشت/ مرکز بهداشتی درمان  حضور یافته / به پزشک مراجع

 تکمیلی قرار گیرید 

شی را  متناسب با مشکل احتمالی به فرد و مراقبت های مورد نیاز، توصیه ها و پیام های آموز  پیشگیری از اعتیاد،در مورد اهمیت  مراقب سالمتو( 

 امتیاز (2خانواده او ارائه می نماید. )

 امتیاز ( 2نسبت به ارجاع  فرد مشکوک به اختالل اقدام و مراجع را راهنمایی می کند. )  مراقب سالمتز(   

 امتیاز ( 2قدام می کند. )نسبت به ثبت روند اقدامات خود در قسمت های مربوطه سامانه سالمت ا  مراقب سالمتح(   

مورد انتخاب و ضمن تماس تلفنی با وی موارد زیر مورد پرسش  دوسال تحت پوشش ، 15. به صورت راندوم از جمعیت باالی 6

 امتیاز45                                            امتیاز                                                                                            1.5هر مراجع قرار می گیرد: 

 امتیاز ( 3الف(  آیا جهت ویزیت / غربالگری به خانه بهداشت دعوت شده است : )

 ( ازیامت 3از او سئوال کرده است؟ ) اتیمواد ،الکل و دخان مصرف با یریدرگرد در مو مراقب سالمت ب(  آیا در زمان ویزیت / غربالگری

 ( ازیامت 3)او را جهت ویزیت و ارزیابی تکمیلی پزشک معرفی)ارجاع( کرده است.  مراقب سالمتآیا ج( 

 ( ازیامت 3)طبق موارد مندرج در سامانه سیب و مطالب پیام رسانی به او آموزش داده است مراقب سالمتد( آیا 

 ( ازیامت 3)( بررسی وضعیت بیمار و تطبیق آن با پرونده الکترونیکی او چ

   فرد هیچ گونه مشکلی ندارد و در پرونده الکترونیکی نیز مشکلی نداشته است 

  .فردا درای مشکل است در پرونده الکترونیکی نیز مشکل دارد 

  .در پرو.نده الکترونیکی مشکل دارد ولی فرد نسبت به مشکل خودآگاهی ندارد 

 
 

 

 

 

 

هفته مبارزه با مواد  -هفته سالمت روان -مرتبط با مناسبت ها)هفته سالمت یبرنامه ها ینسبت به اجرا مراقب سالمت - 1

                                                                                                                               امتیاز7ت.                                                                                                              ها و...( اقدام نموده اس نیکمپ -مخدر

 ها و...( نیکمپ -هفته مبارزه با مواد مخدر -هفته سالمت روان -مرتبط با مناسبت ها)هفته سالمت یبرنامه  ها یمشارکت در اجرا
 

 متیاز82.، پانل اطالعات آماری برنامه های سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادرا تکمیل و برتحلیل آن تسلط دارد مراقب سالمت -2

 نصب وتکمیل اطالعات پانل، صحت اطالعات ثبت شده درپانل، تحلیل وضعیت موجوددپانل
 

 -باالی افسردگی/اضظراببررسی مشکالت سالمت روان )شیوع  با همکاری و مشارکت پزشک در خصوص مراقب سالمت-3

آزاری و یا سالمندآزاری ، شیوع مصرف مواد مخدر و الکل، و... ( و اجرای های خانگی مانند همسرآزاری ، کودکخشونت

                                                                                                                                                    .برنامه سالمت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدامات زیر را انجام داده است)مطابق نیازسنجی انجام می گیرد(

 امتیاز  82
  

 امتیاز( 5های اجتماعی در روستا و انعکاس آن به مسئولین ذیربط. )بررسی و تهیه لیست مشکالت سالمت روان و آسیب 

  امتیاز( 05) و اجرای مصوباتگیری در مورد موضوعات و مشکالت سالمت روان و اعتیاد.جلسه هیئت امنا و طرح و تصمیمتشکیل 
 

د.     کننمطابق تقویم آموزشی نسبت به اجرای تقویم آموزشی مطابق دستورالعمل اقدام می مراقب سالمتهریک از -4

  متیازا33
 

 %75 - %28بین  -نمره( 08باشد ) %28ان( بیش از مراقب سالمتدر صورتیکه میزان تحقق تقویم آموزشی )میانگین فعالیت آموزشی درصد میزان تحقیق برنامه : 

 شود. درصد باشد هیچ امتیازی داده نمی 58نمره( کمتر از 0باشد ) %75 -58 -نمره( 2باشد )

 امتیاز(. 2های ارائه شده بر اساس بسته آموزشی بوده است)آموزش -

 امتیاز(.2های جمعی مانند مدارس ومساجد و..اقدام شده است)های هدف وموقعیتنسبت به توزیع موادکمک آموزشی)پوسترو پمفلت، سی دی و..(دربین جمعیت وگروه -

 امتیاز  011        های فنی و اجرایی سالمت روان یندآفر



  

 

03 

 

                                            گروه کارشناسان گسترش شبکه استان                                                                                              مرکز بهداشت                        
 /مرکز)غیر پزشک(لیست پایش خانه بهداشت چک                      ادیو اعت یاجتماع یگروه کارشناسان سالمت روان

 
 امتیاز(. 0اطالعات جلسات آموزشی برگزار شده با دقت در دفاتر آموزش سالمت ثبت شده است) -

می  به دقت تکمیل و ضمن ارسال به موقع آن به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه، یک نسخه از آن را در زونکن مخصوص سالمت روان نگهداری های گزارش فصلی رافرم -

 امتیاز(. 0کند)

-وارد زیر مورد ارزیابی قرار میمیا تلفنی نمونه به صورت تصادفی انتخاب و ضمن مراجعه به درب منزل آنها  0به صورت راندوم و از روی شماره خانوارهای تحت پوشش  -

به ازای هر  -است )با توجه به تقویم ساالنه آموزش سالمت، آیا تاکنون برای آنها برنامه آموزشی با موضوعات سالمت روان و اجتماعی واعتیاد تشکیل یافته  امتیاز 05گیرد 

 امتیاز تعلق گیرد(. 5خانوار مورد بررسی 
 

 را انجام داده است. را مورد توجه قرار داده و اقدامات مورد انتظار یقبل یها شیو پسخوراند پا جهینت مراقب سالمت -5

 امتیاز  82                                                                                                                                                                            
  یارتقاء موارد موجود در پسخوراند قبل ایرفع 


