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  بیماریابیراهنماي سواالت   .1

و دفتر مراجعین روزانه پزشک مورد  بررسی قرار گرفته و چنانچه موارد ارجاعی مورد ویزیت  بهورز مصرف مواد ء دفتر برنامه ریزي و ثبت گزارش  غربالگري  اختالالت روانی و رفتاري و سو -1-1
 )3(امتیاز این سوال  .امتیاز سوال  داده می شودو غربالگري قرار گرفته با شد 

و یا دفتر  ویزیت روزانه  مصرف مواد بهورز  روانی و رفتاري و سوء ري  اختالالتبرنامه ریزي و ثبت گزارش  غربالگ  مورد از پرونده بیماران بر اساس اطالعات دفتر سهبه صورت راندوم -1-2
 )15(امتیاز این سوال  می گیرد.امتیاز تعلق  5صحیح مورد  کد ملی افراد تحت پوشش  پزشک انتخاب و روند غربالگري آنها بررسی و کنترل شده و  به ازاي هرمورد  سهپزشک و  نیز 

ورود به سامانه قسمت  انتخاب و با پزشکی اقدام می کند. دو مورد از بیماران موجود در دفتر پیگیري و مراقبت پزشکویزیت پایه نسبت به غربالگري و بیماریابی اختالالت روانپزشک ضمن انجام -1-3
 )6امتیاز این سوال ( االت غربالگري سامانه مورد بررسی و در صورت تطابق با سامانه امتیاز مربوطه داده می شود.مربوط به سو

نفر انتخاب و پرونده آنها بررسی می شود در صورتی که براي آنها  مطابق دستورالعمل فرم شرح حال روانپزشکی تکمیل شده باشد به هر  2از دفتر مراقبت وپیگیري پزشک به صورت راندوم  -1-4
  )6(امتیاز این سوال امتیاز داده می شود 3 صحیح  مورد

آنها  دستورات شرح حال روانپزشکی در فرم  نفر انتخاب و پرونده آنها بررسی می شود در صورتی که 2پیگیري پزشک به صورت راندوم  بیماران تحت مراقبت در دفتر مراقبت و مطابق لیست-1-5
 )4(امتیاز این سوال  .ی شودامتیاز داده م 2دارویی ثبت و براي آنها مطابق دستورالعمل فرم پیگیري و مراقبت تکمیل شده باشد به هر مورد 

 

 راهنماي سئواالت ارجاع، پیگیري و مراقبت : .2

 نفر از بین بیماران سایکوتیک و افسردگی ماژور  انتخاب و پرونده آنها بررسی می شود در صورتی که 2مطابق لیست بیماران تحت مراقبت در دفتر مراقبت و پیگیري پزشک به صورت راندوم  -2-1
 )3(امتیاز این سوال  .امتیاز داده می شود 1.5براي آنها فرم ارجاع و پیگیري ارجاع و انجام مراقبت مطابق پسخوراند متخصص موجود باشد به هر مورد 

درمان غیر دارویی( اختالالت اضطرابی، افسردگی، اقدام به  نیازمند موارد بیماریابی شدهنفر از بین  2مطابق لیست بیماران تحت مراقبت در دفتر مراقبت و پیگیري پزشک به صورت راندوم  -2-2
(امتیاز این سوال  امتیاز داده می شود 1.5براي آنها فرم ارجاع و پیگیري ارجاع موجود باشد به هر مورد  انتخاب و پرونده آنها بررسی می شود در صورتی که خودکشی و مصرف مواد مخدر و الکل)

3(. 

نفر انتخاب و پرونده آنها بررسی می شود  2تحت مراقبت در دفتر مراقبت وپیگیري پزشک به صورت راندوم شناسایی شده و  مطابق ویزیت پایه و تکمیل فرم هاي غربالگري  لیست بیماران  -2-3
 .)4(امتیاز این سوال  .امتیاز داده می شود 2 صحیح تکمیل شده باشد به هر مورد باشدمربوطه همخوانی داشته  اطالعات ثبت شده با لیستآنها  شرح حال روانپزشکی در فرم  در صورتی که

  .)3(امتیاز این سوال امتیاز داده شود. 3 صورت گرفته است دفتر مراقبت و پیگیري بررسی می شوددرصد مراقبت انجام یافته طبق دستورالعمل و با فواصل زمانی مورد انتظار -2-4

سابقه خودکشی هستند نیازمند مراقبت هاي داراي دوقطبی و نیز افرادي که در معرض اقدام به خودکشی و یا  اژور وبیماران شدید روانی مبتال به اختالالت خلقی مانند افسردگی مآن دسته از  -2-5
ن هماهنگی بهره مندي این افراد از خدمات سیستماتیک درمان باید عالئم و نشانه هاي مستمر و ویژه پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی هستند. لذا پزشکان خانواده به عنوان مسئول تیم سالمت ضم

 50/ امتیاز و 5درصد 25ین افرادي را  مدیریت کنند. چنانچه احتمالی خودکشی را در این گونه افراد مورد توجه قرار داده و از طریق مداخله دارویی و غیر دارویی تیم سالمت سیر اختالل و بیماري چن
 .)3(امتیاز این سوال  . امتیاز داده شود. 3درصد  75امتیاز و باالتر از  2درصد 75امتیاز  1درصد 

بیمار عقب مانده  1بیمار صرعی، 1پرونده بیمار خفیف روانی،  1پرونده بیمار شدید روانی،  1به طور تصادفی  پرونده بیمار مطابق شماره  مطابق  اطالعات دفتر پیگیري و مراقبت بیماران، و -2-6
 .)5(امتیاز این سوال مورد از  سایر موارد   انتخاب و  موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:  1ذهنی و 

 درباره نحوه برخورد با بیمار، آموزشهاي الزم را به اطرافیان بیمار می دهد. -الف
 شود.درباره مصرف دارو و عوارض آن، توضیحات الزم به خانواده داده می  -ب 
 در زمان الزم بیمار را به پزشک ارجاع می دهد و براي مراجعه پیگیري می کند. -ج  
 کلیه آموزش ها و اقدامات به صورت کامل در فرم ثبت و مورد ژیگیري قرار گرفته است.  -د  

 امتیاز داده شود.  1به هریک از موارد 
 

 : آسیب  مصرف مواد مخدر و الکلمدیریت تشخیص، درمان و خدمات کاهش  راهنماي سئواالت .3

لیست افراد پر خطر و افراد داراي سوء مصرف مواد و الکل    ،مطابق اطالعات دفتر ثبت و گزارش غربالگري اختالالت روانپزشکی و سوء مصرف و وابستگی مواد و الکل یا مراجعین مستقیم پزشک -3-1
امتیاز ) روند مداخالت درمانی و کاهش  2نسبت به تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی و وابستگی مواد براي این افراد اقدام شده است ( -امتیاز)1در دفتر پیگیري و مراقبت ثبت و مشخص شده باشد (

 .)5(امتیاز این سوال  امتیاز ). 2پیگیري و مراقبت ثبت و مورد توجه قرار گرفته است( آسیب افراد مبتال مطابق فرم

درصد جمعیت تحت  1ي می گردد. حداقل نسبت به ارجاع افراد مصرف کننده و وابسته به مواد و الکل جهت بهره مندي از درمان تخصصی توسط مراکز تخصصی و روانپزشک اقدام و پیگیر-3-2
 .)4(امتیاز این سوال  امتیاز داده شود. 4رصد د  50 امتیاز و باالتر از  3درصد 50امتیاز و  2درصد 25ماریابی و ارجاع شوند حداقل امتیاز شامل بیماریابی و ارجاع پوشش باید بی

ویژه پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی هستند. لذا پزشکان خانواده به عنوان آن دسته از معتادینی که تحت درمان تخصصی هستند و یا در حال ترك می باشند نیازمند مراقبت هاي مستمر و  -3-3
درصد  75ش از یگونه افراد را مدیریت کنند. چنانچه بمسئول تیم سالمت ضمن هماهنگی بهره مندي این افراد از خدمات سیستماتیک درمان باید عالئم ترك و سایر اختالالت احتمالی همراه در این 

 امتیاز داده شود. 2درصد 75امتیاز  1درصد  50و  امتیاز 5/0درصد 25امتیاز داده شود در غیر این صورت براي  3ایی شده تحت درمان تخصصی، تحت پوشش خدمات پزشک باشند معتادین شناس
  .)3(امتیاز این سوال 

 آموزش و اطالع رسانی همگانی  .4

 .)2(امتیاز این سوال  داده شود  امتیاز  2تقویم آموزش همگانی در مرکز وجود داشته باشد  -4-1

امتیاز کسر می گردد در صورتی که بسته آموزشی از  5/0بسته هاي آموزش همگانی (بر اساس لیست بسته آموزشی  ارسالی از استان و ستاد مجتمع ) بررسی می شود به ازاي هر مورد نقص - -4-2
 .)2(امتیاز این سوال . ستاد شهرستان  ارسال نشده باشد این سوال مورد ندارد

امتیاز داده شود   3درصد  80امتیاز و باالتر از  1.5درصد   80درصد تا    50درصد امتیازي داده نشود و  50شود : زیر  از دفتر آموزش بهداشت درصد اجراي برنامه آموزش همگانی محاسبه  -4-3
  .)3(امتیاز این سوال 

 .)3(امتیاز این سوال داده شود امتیاز 3در صورتی که برنامه هاي آموزشی در مناسبتهاي مربوطه بر اساس موارد ابالغی اجرا شده باشد دفتر آموزش بهداشت بررسی می شود  -4-4

 .)2(امتیاز این سوال امتیاز تعلق می گیرد.  5/0نسبت به جمع بندي و گزارش آمار عملکرد آموزشی خود به طور فصلی اقدام می کند به هر مورد  -5-4

 



 

 

 

 امور اجرایی و مدیریتی  .5

در خصوص شرکت در جلسات آموزشی  طراحی شده سوال می شود به ازاي هر مورد عدم شرکت در جلسه (غیر  پزشک از  شهرستان، دوره هاي برگزار شده توسط ستادبراساس لیست  -5-1

 .)2(امتیاز این سوال . متیاز کسر می گرددا 5/0موجه) 

جهت انجام  بهورز ال می گردد در صورت که مستندات موجود نشان دهند هماهنگی و برنامه ریزي  مشترك بین پزشک ووشرکت در جلسات هماهنگی تیم سالمت سئاز پزشک در مورد  -5-2
 .)4(امتیاز این سوال . امتیاز داده شود 2به ازاي هر جلسه  غربالگري اختالالت روانی و مصرف مواد و اجراي برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی  و پیشگیري از  اعتیاد در جمعیت تحت پوشش باشد

. امتیاز کسر می گردد 1کنترل می شود به ازاي هر مورد نقص (در حوزه سالمت روانی اجتماعی و پیشگیري از اعتیاد) دستورالعمل و پروتکل ها براساس لیست دستورالعمل و پروتکل ارسالی  -5-3

  .)3(امتیاز این سوال . نیز دو نمره کسر می گردد. در صورت موجود بودن و عدم استفاده   همچنین

تیاز و ام 0.5درصد اقدامات مورد انتظار اعمل گردیده  50با تیم پایش همکاري داشته و اقدام الزم در مورد نواقص و انتظارات ارسالی در قالب پسخوراند پایش را انجام می دهد. اگر تا پزشک  -5-4

 .)2(امتیاز این سوال . امتیاز داده شود.   2درصد اقدام  75و باالتر از  امتیاز  1درصد اقدام شده است  75درصورتیکه تا 

مار و دفتر مراقبت بیماران و فرم آماري  تکمیل شده بررسی می شود در صورتی که آمار بصورت دقیق  و طبق دستورالعمل تکمیل شده باشد و با آانتخاب  فرم آماري یک ماه  بطور راندوم  -5-5

  .)4(امتیاز این سوال . امتیاز 1آمار ماهانه به موقع  به ستاد ارسال می  شود  –امتیار  3ماه قبل مطابقت داشته باشد 

(امتیاز این سوال . و دستورالعمل تکمیل شده باشد کل امتیاز سوال داده می شود اطالعات فرم آماري برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی و پیشگیري از اعتیاد مطابق  پانل  و نیازسنجیاطالعات  -5-6
6(.  
 


