
 
 
 

 :اطالعات  آمار و  گروه–پزشک خانواده چک لیست پایش عملکرد راهنماي تکمیل 
 
 

 پنل مدیریت اطالعات سالمت به صورت زیر ارزیابی گردد : -1

 5                                                                              اطالعات پایه الف )  تکمیل فرم 
 15                                گروه هاي کارشناسی شاخصهاي سالمت هاي ب) تکمیل فرم 

 5       ) تکمیل فرم اطالعات گروههاي هدف مراقبتهاي اولیه بهداشتی                   ج
 1           ) تکمیل فرم مشخصات نیروي انسانی تیم سالمت                                      د
  1                                                                                             منطقهنقشه   نصب ) ذ
 5/1                                                                دهگردشی                     برنامه ) تکمیلر
  5/1                    ) تکمیل فرم لیست مشکالت                                                            ز

 -د)تکمیل برنامه ساالنه                                                                                           
 

 الزم به توضیح است نمره مربوط به تکمیل برنامه ساالنه در پایش مدیریت منظور شده است.
 
  
 

 نحوه امتیاز دهی به تکمیل قسمتهاي پانل سالمت پزشک
 

 شاخص هاي مشخص شده هر واحد به تفکیک تیم سالمت ، جمعیت شهري و خانه بهداشت باید تکمیل شده باشد .کل  .1

 کل شاخص ها  براساس رنگهاي  چهار گانه و براساس راهنماي تعیین وضعیت رنگ شده باشند . .2

 پزشک تیم سالمت به تحلیل رنگ ها و وضعیت شاخص ها در خانه هاي بهداشت مسلط باشد  .3

 
 اطالعات آمار و گروه  –پزشک خانواده چک لیست پایش عملکرد 

 مرکز بهداشتی درمانی روستایی/ شهري........................تاریخ تکمیل............................نام پزشک .....................         
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1 
تابلوي اطالعات پزشک خانواده با اطالعات کامل  در اتاق پزشک  تکمیل شده  

       است.
 50  

 آمار مربوط به پزشک بموقع به مرکز بهداشت  شهرستان  ارسال می شود .  2
      

 20  

٣  
هاي کلیه مرگ هاي اتفاق افتاده در منطقه که گواهی فوت ندارند  ثبت علت

       .مشخص میشود
  

 30 
  

  100   جمع نمره

١ 
 



 ئول تیم سالمت برنامه الزم براي  ارتقا شاخص ها  را داشته باشد .مس  .4

 تکمیل گرددهر سه ماه یکبار بازبینی شده باشد . 94شاخص ها یا اطالعاتی که باید در سال  .5

 در جدول ساالنه قسمت مورد انتظار در اول سال تکمیل و در پایان هر ماه تحقق یافته تکمیل شده باشد . .6

 
شاخص را به چهار  حالت( مطلوب ، رو به  تیو روند  شاخص ، وضع یاستان نیانگیآن با م سهیاسبه شاخص ها و مقاپزشک بعد از مح

رو به ضعف با رنگ زرد  ،یبا رنگ آب شرفتیمطلوب به رنگ سبز ، رو به پ يو با رنگها دینما یم نیی، روبه ضعف و نامطلوب) تع شرفتیپ
 .دینما یاطالعات پزشک خانواده مشخص م يتابلو  يبر رو کیو با استفاده از ماژ رمز، و نامطلوب با رنگ ق

 بهتر است . یاستان نیانگیاست که شاخص هم نسبت به سال قبل بهتر شده و هم از م نیمطلوب  :  نشاندهنده ا تی:  وضعالف
 بدتر است . یاستان نیانگیاز م یشده ولاست که شاخص نسبت به سال قبل بهتر  نیرو به بهبود :  نشاندهنده ا تی:  وضعب
نسبت به سال قبل بدتر  یبهتر است ول یاستان نیانگیشاخص از م نکهیاست که با وجود ا نیرو به ضعف :  نشاندهنده ا تی:   وضع ج

 شده است.
 بدتر است . یاستان نیانگیاست که شاخص هم نسبت به سال قبل بدتر شده و هم از م نینامطلوب   :  نشاندهنده ا تی:   وضع د

 

 5            مطلوب                                                يشاخص ها نیی:  تعالف

 5                                                  شرفتیرو به پ يشاخص ها نیی:  تعب

 5           رو به ضعف                                            يشاخص ها نییج:  تع 

 5          نامطلوب                                                  يشاخص ها نیی:  تعد

 گردد.در صورتی که پزشک آمار ذیل را بموقع به مرکز بهداشت شهرستان ارسال نماید امتیاز مربوط به هر بند منظور -2

 نمره 4                            ( نمونه اي یکروز در ماه)                       102-1الف) فرم 

 نمره 4      ( موارد جدید بیماري)                                                  102-2ب) فرم  

 نمره 4                                          سرپایی                                         112ج) فرم  

 نمره 4                                                                                           3-د) فرم ب  

 نمره 4     )1جدول شماره (مرکزبهداشتی درمانی اتمراجعثبت اطالعات م ه ) فر

 
 
 

 ؟ هاي اتفاق افتاده در منطقه که گواهی فوت ندارند مشخص میشودثبت علت هاي کلیه مرگ  -3
که فرم گواهی فوت در بیمارستان تکمیل به تعداد مرگ هاي اتفاق افتاده در مناطق روستایی و شهري تحت پوشش  .1

 امتیاز  10فرم کالبد شکافی شفاهی تکمیل شده باشد .نگردیده است 

 امتیاز  15تکمیل شده  باشد . کامل علل فوت پس از بررسی و بصورت سلسله  .2

 امتیاز  5/2در ثبت علل فوت از ثبت علل پوچ خوداري نماید . .3

 امتیاز  5/2علل فوت بصورت خوانا و به فارسی ثبت شده باشد . .4
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