
            استان بهداشت مرکز                                                                                تبریز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 :    /   /   / مورخه       پزشک ویژه    بیماریهاي غیر واگیر هاي برنامه پایش لیست چک

 

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

ف
ردی

 

 خیر بلی عملکرد
مورد 
 ندارد

نحوه 
 بررسی

 امتیاز

مورد 
 انتظار

کسب 
 شده

 انجام شده است؟ سال) 30%جمعیت باالي 7( دیابت آیا شناسایی بیماران مبتال به 1
    

10 
 

2 
پرونده از هر بیماري حداقل یک نوبت  5آیا مراقبت بیماران دیابتی داراي پرونده انجام می پذیرد؟  (با انتخاب 

  8     مراقبت در فصل،  بررسی شود)

  10     سال) انجام شده است. 30% باالي 16( فشار خون باال آیا شناسایی بیماران مبتال به 3

4 
حداقل یک پرونده از هر بیماري  5آیا مراقبت بیماران فشار خون باال داراي پرونده انجام می پذیرد؟  (با انتخاب 

  8     نوبت مراقبت در فصل،  بررسی شود)

  5     سال) انجام شده است؟ 30% جمعیت باالي 12( قلبی عروقیآیا شناسایی بیماران مبتال به بیماري  5

6 
پرونده از هر بیماري حداقل یک  5آیا مراقبت بیماران, قلبی عروقی داراي پرونده انجام می پذیرد؟  (با انتخاب 

     نوبت مراقبت در فصل،  بررسی شود)
5 

 

  5     % کل جمعیت) انجام شده است؟7آیا شناسایی بیماران مبتال به آسم( 7

8 
پرونده از هر بیماري حداقل یک نوبت  5آیا مراقبت بیماران آسم داراي پرونده انجام می پذیرد؟  (با انتخاب 

     مراقبت در فصل،  بررسی شود)
5 

 

     شود؟ می انجام انتظار مورد نسبت به پوشش تحت جمعیت در بیماران مجدد مراقبت و سرطانی بیماران شناسایی 9
5 

 

10 
از هر بیماري حداقل یک نوبت پرونده 5داراي پرونده انجام می پذیرد؟  (با انتخاب  سرطانیآیا مراقبت بیماران 

  5     مراقبت در فصل،  بررسی شود)

11 
در صورت وجود زوج ناقل یا مشکوك پر خطر تاالسمی در جمعیت تحت پوشش اقدامات طبق دستورالعمل 

 کشوري انجام می شود؟
    4  

12 
اقدامات طبق  در صورت وجود نوزاد مبتال به کم کاري مادرزادي تیرویید در جمعیت تحت پوشش

 دستورالعمل کشوري انجام می شود؟
    4  

13 
اقدامات طبق دستورالعمل کشوري انجام  در صورت وجود بیماري فنیل کتونوري در جمعیت تحت پوشش

 می شود؟
    4  

14 
نسبت  ،  دستورالعمل و فرم هاي آماري برنامه هاي گروه بیماریهاي غیر واگیر در مرکز موجود بوده یافلوچارتآیا

  2     به درخواست آنها اقدام گردیده است؟

15 
، کپسول اکسیژن، دستگاه  ECGآیا تجهیزات معاینه نورولوژیک و افتالموسکوپ، فشار سنج، ترازو و قد سنج، دستگاه 

  2     ساکن و  گلوکومتر سالم و قابل استفاده هستند؟

 آیا آموزش مردم طبق تقویم آموزشی انجام می گیرد؟ 16
    

3 
 

 آیا پانل بیماریهاي پزشک بطور صحیح و به موقع تکمیل می شود؟ 17
    

5 
 

 و دفتر پیگیري و مراقبت با همدیگر مطابقت داشته و بطورصحیح تکمیل می شود؟ 3آیا تعداد بیماران شناسایی شده فرم ب  18
    

5 
 

  5     تکمیل و به موقع ارسال می گردد؟بطور صحیح فرم هاي آماري مربوط به فرایندهاي بیماریهاي غیر واگیر  19

 100 امتیاز  جمع
  



 

 غیر واگیر گروه پیشگیري و مراقبت بیماریهاي -راهنماي چک لیست  پزشک خانواده 

 

و در شهرهاي باالي بیست هزار  % 5  هزار نفر 20ستاندارد مورد انتظار کشوري براي شناسایی در مناطق روستایی و شهرهاي زیرا )1
 سال تحت پوشش است. 30% جمعیت باالي 7نفر 

  است.درصد یعنی شناسایی ..... .بیمار در سه ماه  مورد توافق در شناسایی بیماران دیابتی در این شهرستان ..........  درصد
 درصد بیماریابی انجام شده =  (تعداد بیماریشناسایی شده تقسیم بر جمعیت ویزیت پایه شده) ضریدر صد

 امتیاز پزشک = ( درصد بیماریابی انجام شده تقسیم بر درصد مورد توافق شهرستان ) ضربدر نمره سوال
 10نمره سوال  
 

(برحسب مورد ممکن است این مدت طبق نظر پزشک  شوند توسط پزشک مراقبتدیابتی هر سه ماه یکبار  انبیماری رود انتظار م )2
  ).تغییر یابدمرکز 

پرونده لنتخاب شده و از لحاظ موارد زیر بررسی و نمره  5نرم افزار یا پرونده بیماران بایست انجام گیرد و بیماران در ثبت اطالعات 
 داده شود.

 . تعداد مراقبت حضوري و غیر حضوري (هر سه ماه یکبار) 
 (هر شش ماه یکبار) HbA1c. سنجش 

 . ارجاع ساالنه به متخصص داخلی و چشم
  امتیاز پزشک = جمع نمره ردیف ها خواهد بود.

 8نمره  سوال  
 

%   16 هزار بیست باالي شهرهايو  نفر هزار 20زیر شهرهاي و روستایی مناطقکلیه  در شناسایی براي کشوري انتظار مورد استاندارد )3
 .است پوشش تحت سال 30 باالي جمعیتدر 

  است.درصد یعنی شناسایی ..... .بیمار در سه ماه  در این شهرستان ..........  فشارخون باالمورد توافق در شناسایی بیماران  درصد
 بر جمعیت ویزیت پایه شده) ضریدر صد درصد بیماریابی انجام شده =  (تعداد بیماریشناسایی شده تقسیم

 امتیاز پزشک = ( درصد بیماریابی انجام شده تقسیم بر درصد مورد توافق شهرستان ) ضربدر نمره سوال
 10نمره سوال  
 

(برحسب مورد ممکن است این مدت طبق نظر  شوند توسط پزشک مراقبتهر سه ماه یکبار  فشارخون باال انبیمارانتظار می رود  )4
  ).تغییر یابدپزشک مرکز 

پرونده لنتخاب شده و از لحاظ موارد زیر بررسی و نمره  5نرم افزار یا پرونده بیماران بایست انجام گیرد و بیماران در ثبت اطالعات 
 داده شود.

 . تعداد مراقبت حضوري و غیر حضوري (هر سه ماه یکبار) 
 گیري فشارخون و آموزش بیماران) مراقبت بیماران شامل (اندازهانجام . 

 امتیاز پزشک = جمع نمره ردیف ها خواهد بود.
 8نمره  سوال   

 
%   8 هزار بیست باالي شهرهايو  نفر هزار 20زیر شهرهاي و روستایی مناطقکلیه  در شناسایی براي کشوري انتظار مورد استاندارد )5

 .است پوشش تحت سال 30 باالي جمعیتدر 
  است.درصد یعنی شناسایی ..... .بیمار در سه ماه  در این شهرستان ..........  ایسکمیک قلبیمورد توافق در شناسایی بیماران  درصد

 درصد بیماریابی انجام شده =  (تعداد بیماریشناسایی شده تقسیم بر جمعیت ویزیت پایه شده) ضریدر صد
  ابی انجام شده تقسیم بر درصد مورد توافق شهرستان ) ضربدر نمره سوالامتیاز پزشک = ( درصد بیماری

 5نمره سوال 
 
 
 



 
(برحسب مورد ممکن است این مدت طبق نظر  شوند توسط پزشک مراقبتهر سه ماه یکبار  ایسکمیک قلبی انبیمارانتظار می رود  )6

  ).تغییر یابدپزشک مرکز 
پرونده لنتخاب شده و از لحاظ موارد زیر بررسی و نمره  5پرونده بیماران بایست انجام گیرد و نرم افزار یا بیماران در ثبت اطالعات 

 داده شود.
 . تعداد مراقبت حضوري و غیر حضوري (هر سه ماه یکبار) 

 . کنترل ریسک فاکتورها( چربی خون، قند خون، سیگار،چاقی ، فعالیت فیزیکی)
 بود.امتیاز پزشک = جمع نمره ردیف ها خواهد 

 5نمره  سوال   
%   7 هزار بیست باالي شهرهايو  نفر هزار 20زیر شهرهاي و روستایی مناطقکلیه  در شناسایی براي کشوري انتظار مورد استاندارد )7

 .است پوشش تحت جمعیتدر 
  است.درصد یعنی شناسایی ..... .بیمار در سه ماه  در این شهرستان ..........  آسم مبتال به مورد توافق در شناسایی بیماران درصد

 درصد بیماریابی انجام شده =  (تعداد بیماري شناسایی شده تقسیم بر جمعیت ویزیت پایه شده) ضریدر صد
 امتیاز پزشک = ( درصد بیماریابی انجام شده تقسیم بر درصد مورد توافق شهرستان ) ضربدر نمره سوال

 5نمره سوال 
(برحسب مورد ممکن است این مدت طبق نظر  شوند توسط پزشک مراقبتهر سه ماه یکبار  مبتال به آسم انبیمارانتظار می رود  )8

  ).تغییر یابدپزشک مرکز 
 پرونده لنتخاب شده و از لحاظ موارد زیر بررسی و نمره 5نرم افزار یا پرونده بیماران بایست انجام گیرد و بیماران در ثبت اطالعات 

 داده شود.
 . تعداد مراقبت حضوري و غیر حضوري (هر سه ماه یکبار) 

 5نمره  سوال  
%   3/1 هزار بیست باالي شهرهايو  نفر هزار 20زیر شهرهاي و روستایی مناطقکلیه  در شناسایی براي کشوري انتظار مورد استاندارد )9

 .است پوشش تحت جمعیتدر کل 
  است.درصد یعنی شناسایی ..... .بیمار در سه ماه  در این شهرستان ..........  سرطانیمورد توافق در شناسایی بیماران  درصد

 درصد بیماریابی انجام شده =  (تعداد بیماریشناسایی شده تقسیم بر جمعیت ویزیت پایه شده) ضریدر صد
  رصد مورد توافق شهرستان ) ضربدر نمره سوالامتیاز پزشک = ( درصد بیماریابی انجام شده تقسیم بر د

 5نمره سوال 
(برحسب مورد ممکن است این مدت طبق  شوند توسط پزشک مراقبتماه یکبار  ششهر به سرطان  مبتال انبیمارانتظار می رود  )10

  ).تغییر یابدنظر پزشک مرکز 
پرونده لنتخاب شده و از لحاظ موارد زیر بررسی و نمره  5گیرد و نرم افزار یا پرونده بیماران بایست انجام بیماران در ثبت اطالعات 

 داده شود.
 . تعداد مراقبت حضوري و غیر حضوري (هرشش ماه یکبار) 

 )بررسی از عود انجام مراقبت بیماران (. 
 امتیاز پزشک = جمع نمره ردیف ها خواهد بود.

 5نمره  سوال   

مراقبت "به لحاظ اهمیت تولد هر نوزاد با بیماري تاالسمی ضروري است که زوجین ناقل یا مشکوك پر خطر تاالسمی تحت  )11
 قرار بگیرند.  "تنظیم خانواده

o  ماهه گزارش  3بصورت  6انجام و در دفتر تنظیم خانواده ثبت و در فرم شماره  مراقب سالمتاین کار توسط بهورز یا کارشناس
  –می گردد که بایستی به تائید پزشک مرکز برسد. 

o  می بایست زوجین را جهت انجام آزمایشات تشخیص پیش از تولد( مراقب سالمتهمچنین پزشک با همکاري بهورز وPND (
  –ره ژنتیک شهرستان معرفی نماید به مرکز مشاو مرحله اول قبل از بارداري

o )اگر زوجینی اقدام به باردار شدن نمایند جهت انجامPND ( به مرکز مشاوره ژنتیک  بارداري 10مرحله دوم در هفته
شهرستان معرفی نماید که در صورت مثبت بودن جواب و مبتال بودن جنین به تاالسمی ماژور اقدامات الزم براي سقط قانونی طبق 

 –بعمل آید.   فلوچارت
  4:  سوال نمره

بعد از تولد است که  5الی  3در روز و فنیل کتونوري   طبق دستورالعمل بهترین زمان براي غربالگري کم کاري مادرزادي تیرویید )12
. در صورت وجود نوزاد با کم کاري بایگانی می شود مراقب سالمت کارشناس یا بهورزتوسط برگه انجام غربالگري در پرونده خانوار 



فرم مراقبت بیماري کم کاري مادرزادي " 4نسبت به تشکیل پرونده و تکمیل فرم شماره  پزشکان الزم است ، مادرزادي تیرویید
  ند. بر روند ارجاع به موقع و درمان نظارت داشته و اقدام الزم را بنمایطبق دستورالعمل براي کودك اقدام نماید و   "تیروئید

 در صورت وجود نوزاد با کم کاري مادر زادي تیرویید و ثبت اقدامات در دفتر پیگیري بیماران و پرونده نوزاد نمره داده شود.  

 4نمره  سوال  
 پرونده در غربالگري انجام برگه که است تولد از بعد 5 الی 3 روز در  کتونوري فنیل غربالگري براي زمان بهترین دستورالعمل طبق )13

 و موقع به ارجاع روند بر است الزم پزشکان  ،کتونوري فنیلبیماري  با نوزاد وجود صورت در. شود می بایگانی بهورز توسط خانوار
ضروري است که  فنیل کتونوريبه لحاظ اهمیت تولد هر نوزاد با بیماري همچنین . بنمایند را الزم اقدام و داشته نظارت درمان

 .قرار بگیرند "مراقبت تنظیم خانواده"تحت  کتونوريداراي فرزند فنیل زوجین 
 می گزارش ماهه 3 بصورت 6 شماره فرم در و ثبت خانواده تنظیم دفتر در و انجام مراقب سالمت کارشناس یا بهورز توسط کار این

 . برسد مرکز پزشک تائید به بایستی که گردد
) PND(تولد از پیش تشخیص آزمایشات انجام جهت را زوجین بایست می مامایی کارشناس و بهورز همکاري با پزشک همچنین

  – نماید معرفی شهرستان ژنتیک مشاوره مرکز به بارداري از قبل اول مرحله
 شهرستان ژنتیک مشاوره مرکز به بارداري 10 هفته در دوم مرحله) PND(انجام جهت نمایند شدن باردار به اقدام زوجینی اگر و 

 فلوچارت طبق قانونی سقط براي الزم اقدامات فنیل کتونوري به جنین بودن مبتال و جواب بودن مثبت صورت در که نماید معرفی
 .  آید بعمل

 4نمره  سوال  

در صورتیکه این مجموعه در مرکز موجود نباشد و همکار پزشک اقدام به درخواست آنها نماید، نمره ( بررسی فلوچارتهاي موجود )14
 )داده خواهد شد.

 2: سوال نمره
و یا قابل در مرکز موجود  تجهیزاتدر صورتیکه این (از نظر وجود تجهیزات و قابل استفاده بودن آنها  بررسی تجیزات ذکر شده )15

 )نباشدو همکار پزشک اقدام به درخواست آنها نماید، نمره داده خواهد شد. استفاده 
 2: سوال نمره

نسبت نمایند و بر اساس اقدام برنامه هاي آموزشی  يبه اجرا نسبتنتظار می رود همکاران پزشک طبق تقویم آموزشی ساالنه ا )16
 نمره داده خواهد شد. و طبق مستندات ارائه شده هر فصل  اجراي برنامه هاي آموزشی

 3: سوالنمره 
  یماریهاي پانل پزشکمربوط به فرایندهاي ببررسی قسمت اطالعات  )17

 5: سوال نمره
 ثبت افراد تعداد با باید مراقبت و پیگیري دفتر در، فشارخون باال، ایسکمیک قلبی، آسم  دیابتی افراد تعداد که است توضیح به الزم )18

 عدم یا و بهبودي مهاجرت، مرگ، -علت و دلیل با بایستی افراد حذف گونه هر و باشد داشته مطابقت 3ب ماهانه گزارش فرم در شده
  .)پذیرد انجام  -تشخیص تائید
 5: سوال نمره

 فرم هاي آماري مربوط به فرایند بیماریها بایستی توسط پزشک تکمیل و یا تایید و به موقع به مرکز بهداشت شهرستان ارسال گردد. )19
 5: سوال نمره


