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 نام و نام خانوادگی پایش شونده / امضاء                           نام و نام خانوادگی پایشگر / امضاء                        

 

 راهنماي تکمیل سواالت

هاي ارسالی از مرکزبهداشت شهرستان در واحد موجود بوده و به  پکیج  آموزشی گروه بهبود تغذیه وآخرین دستورالعمل -1سوال 

ها  صورتی بایگانی شده باشد که دسترسی به آنها آسان باشد ( لیست دستورالعمل ها همراه با تاریخ و شماره تهیه گردیده و دستورالعمل

امتیاز )   . و میزان آگاهی همکاران ازطریق 5هاي ارسالی بررسی گردد( براي هر برنامه آخرین دستورالعمل طبق تاریخ بایگانی شده باشد)

 امتیاز )   5مصاحبه  بررسی گردد . (

 متیاز )ا 10امتیاز ) و پرسش از مراجعین مرکز ( 10بررسی و تطابق تقویم آموزش همگانی و بررسی دفتر ثبت آموزش  (  -2سوال 

امتیاز) و موجود بودن  2امتیاز ) پیگیري ارجاع مادران ( 5امتیاز )، ارجاع مادران  به مشاور تغذیه ( 2براي ویزیت ویژه  مادران  (  -3سوال 
 امتیاز ) که در پرونده و فرمهاي آماري ثبت شده است .  1آمار صحیح (

 1امتیاز) ، وموجود بودن آمار صحیح ( 2امتیاز )، پیگیري کودکان ( 5( امتیاز )،  ارجاع کودکان  به مشاور تغذیه 2براي ویزیت ویژه  کودکان (
 امتیاز ) که در پرونده و فرمهاي آماري ثبت شده است .

 ) امتیاز 10بررسی وجود امار کودکان ارجاعی به برنامه هاي حمایتی ( – 4سوال

امتیاز )  10امتیاز) وموجود بودن آمار ( 10پیگیري ( ، امتیاز ) 10امتیاز )، ویزیت  بیماران (10شرکت در جلسات آموزشی بیماران ( -5سوال 
 که در پرونده و فرمهاي آماري ثبت شده است.
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 آیا پکیج آموزشی گروه تغذیه موجود است و مطالعه می شود ؟ 1
 

مشاهده 
 وپرسش

10  

 آیا جلسات آموزشی را طبق برنامه آموزش همگانی برگزار نموده و آگاهی مراجعین از اطالعات تغذیه اي مطلوب بود؟ 2
 

مستندات 
 وپرسش وپاسخ

20  

3 
آیا مادران باردار وکودکان نیازمند مراقبت ویژه ارجاعی، ویزیت  وپیگیري شده و آموزش داده شده و در صورت لزوم به 

  مشاور تغذیه ارجاع داده شده وآمار آن موجود می باشد؟  
  20 مستندات

 موجود می باشد؟آیا کودکان نیازمند سوءتغذیه  به سازمانهاي حمایتی  ارجاع داده شده و آمار آن  4
 

  10 مستندات

5 

نامطلوب، فشار خون، دیابت، کم  BMIآیاآموزش ، بیماریابی ویزیت وپیگیري بیماران ارجاعی(هایپرلیپدمی ،افراد داراي
عروقی ) انجام گرفته و در صورت لزوم به مشاور تغذیه ارجاع داده  -خونی،کبد چرب، پوکی استخوان و بیماران قلبی

 شده و آمار آن موجود می باشد؟  
 

 40 مستندات
 

   100 جمعامتیاز


