
چك ليست پايش ماما ي تيم های سالمت  

 
 
 

مورد خير بلی سالمت خانواده و جمعيت 
ندارد 

امتياز 
مورد 
انتظار 

کسب 
شده 

آیا دستورالعمل ها و بخشنامه ها و پکيج های آموزشی برنامه ها در دسترس  .۱
  1   می با شد ؟ 

آيا اسامي تمام زنان باردار تحت پوشش در دفتر مراقبت زنان باردار به تفكيك  .۲
  1   خانه و روستاي سياري ثبت شده است؟ ( بررسي دفتر مراقبت مادر ) 

آيا بر اساس وظايف محوله(طبق بوکلت ) مراقبت مادر باردار(خانه بهداشت –  .۳
  3    پرونده ) 3تيم سيار ) را انجام ودر پرونده ثبت مي كند؟( بررسي 

آیا بر اساس بوکلت برای تمام مادران باردار مشاوره پيش از بارداری را انجام  .۴
  3   داده است ؟ 

آيا در صورت لزوم و طبق دستورالعمل  و براساس دفترچه ارجاع ، زنان باردار را  .۵
  3    پرونده ) 3به سطوح باالتر ارجاع مي دهد؟(بررسی 

  1   آیا موارد ارجاعی را بر اساس دفترچه ، به سطوح پائين  پسخوراند می دهد ؟   .۶

  3   آيا مراقبت بعد از زايمان  را براي مادران زايمان كرده انجام داده است ؟   .۷

  1   آیا اقدامات الزم در خصوص پيشگيری از مرگ مادری را  انجام داده است ؟   .۸

آيا بر وضعيت عملكرد ماما روستا، بهورز ماما در منطقه تحت پوشش  خود  .۹
نظارت دارد ؟( داشتن آمار زايمان توسط بهورز ماما ، ماما روستا ، برنامه 

آموزشي براي ماما روستا و...) 
   1  

آيا ماما براي مادران  كودكان شيرخوار مشكل دار مشاوره شير دهي را انجام  .۱۰
  2   مي دهد ؟  

آيا ماما به زنان شير ده در مورد روشهاي پيشگيری از بارداري مناسب  در شير  .۱۱
 دهي آموزش

 مي دهد ؟   
   3  

 70 و  MUST درصد موارد 80گذاری  IUD آیا بر اساس چک ليست استاندارد  .۱۲
  1.5   درصد کل نمره را کسب نموده است ؟ 

۱۳. IUD  گذاری جهت زنان واجد شرایط در صورت تمایل و دارابودن شرایط انجام
  3   داده و فرم مربوطه را تکميل نموده است ؟ 

  را بطور دوره ای انجام داده و IUDمعاینه از زنان واجد شرایط استفاده کننده از  .۱۴
  3   در فرم مربوطه ثبت کرده است  ؟  

آیا در خصوص معاینات پستان اقدامات الزم را طبق دستورالعمل انجام داده و در  .۱۵
  1.5   فرم مربوطه ثبت نموده است ؟ 

آیا در خصوص انجام پاپ اسميرویا ارجاع به منطور نمونه برداری پاپ اسمير  .۱۶
بصورت دوره ای اززنان واجد شرایط انجام  داده و در فرم مربوطه ثبت نموده 

است ؟  
   1.5  

 ، زن واجد شرایط را جهت آزمایش هموگلوبين ارجاع IUD آیا   قبل از گذاشتن   .۱۷
  1.5   داده است ؟(طبق دستورالعمل روشهای پيشگيری از بارداری ) 

(نمايه توده بدنی) و ميزان وزن گيري توصيه شده بر حسب BMIآیا نحوه تعيين  .۱۸
BMI                                       1     را ميتواند محاسبه کند؟  

 زنان باردار آشنایی داردو BMI آیا با نحوه رسم منحني وزن گيري براساس  .۱۹
  1   می تواند رسم کند؟ 



توضيحات :  
 کودکان زیر یکسال جمعيت تحت پوشش تعداد مادران باردار را نشان می دهد . 12/9 – تقریباً 1

– سونوگرافی - بررسی رفتارهای پرخطر در مادر و همسرش Uتمام  آزمایشاتU –  ثبت دقيق فرم های پرونده .(ارجاع و تکميل 2

 فرم پسخوراند در صورت ارجاع توسط بهورز وپيگيری موارد ارجاعی مانند ... 7ارجاع و پيگيری های مربوطه- تکميل بخش 

 امتياز) 1 پرونده ،هرمورد 3)(بررسی 

  – تمام مادران باردارکه اسامی آنها در دفترمراقبت  ممتد مادران ثبت شده است با یستی در ستون مشاوره پيش از بارداری 

U 1کدU)1پرونده ،هرکدام 2 امتياز)  تکميل فرم مشاوره پيش از بارداری و انجام اقدامات بر اساس بوکلت .(بررسی 1 داشته باشد 

امتياز ) 

 پرونده مادر باردار پرخطر و بررسی دفترچه ارجاع که بایستی موارد ارجاعی دفترچه و پرونده همخوانی داشته 3 – بررسی 4

 امتياز) 1باشد . (هرمورد 

 امتياز ) 1پرونده ،هرکدام 2– بررسی دفترچه ارجاع خانه بهداشت وبرگه های پسخوراند ارسالی در پرونده . .(بررسی 5

 امتياز) 1 پرونده که حداقل دو مراقبت بعد اززایمان را داشته است . (هرمورد 3 -  بررسي 6

– مداخالت خارج بيمارستانی مرگ مادری شامل :   7

خدمات اورژانس بين راهی وپيش بيمارستانی ميباشند که با شناسائی فعال، پيگيری فعال، انتقال فعال و پذیرش  •

 امتياز ) 1فعال مادران پرخطر قابل انجام ميباشد . ( 

داشتن آمار زايمان توسط بهورز ماما ، ماما روستا ، برنامه آموزشي براي ماما روستا و... .  - 8

 – پرونده هاي كودكان شير مصنوعي خوار بايد در مورد مشاوره شير دهي توسط ماما بررسي شود توصيه هاي الزم بر 9

اساس بوكلت مانا  وکتاب مشاوره با مادر در پرونده ثبت شود . 

اسامي  كودكان  مشكل دار كه توسط ماما مشاوره شده اند در دفتر آموزش بهداشت ثبت  و  پرونده بعضي از  كودكان بررسي 

 پرونده ) 2شود (

 - برای مادران شيرده در خصوص استفاده ازروشهای پيشگيری مشاوره الزم را انجام دهد  بطوری که روش پيشگيري  باعث 10

 پرونده كودك شير خوار بررسي شود  مثال الینسترنول ،کاندوم و 3کم شدن شير مادر نشود.و در فرم تنظيم خانواده ثبت شود . 

IUD  

 گذاری شهرستان با چک ليست مربوطه پایش گردد.    IUD – در بدو و یا ضمن خدمت ماما می بایستی توسط فوکال پوینت 11

 امتياز) 1(هرمورد   IUD پرونده 3 – بررسی دفتر تنظيم خانواده خانه بهداشت تابعه و 12

 امتياز) 1(هرمورد   IUD پرونده 3 – بررسی 13

 امتياز) 1 پرونده زن واجد شرایط(هرمورد 3 - بررسی 14

 امتياز) 0.5 گذاری ،هرمورد IUD (سه پرونده آخر   IUD – بررسی سه پرونده 15

 امتياز ) 0.5 (هرکدام   IUD پرونده 3 – بررسی 16

 - زن باردار بايد بر اساس وزن قبل از بارداري يا حداكثر طي سه ماه اول بارداري تعيين شود. براي اينكار عدد وزن اورا روي 17

خط كش وزن و قد او را روي خط كش قد عالمت زده و تقاطع دو خط را با خط مستقيمي به هم وصل مي كنيم.محل تقاطع اين 

(نمايه توده بدنی و وضعيت بدنی) فرد را نشان مي دهد.  BMIخط با خط كش وسط عدد 

 ، وزن قبل از بارداري باشد وضعيت او به شكل زير خواهد بود: BMIب: اگر مبناي تعيين 

5/18≤ BMI   25: الغر <BMI< 5/18  30 :طبيعي≤BMI< 25   اضافه وزن: BMI ≤ 30چاق:  

 ، وزن سه ماه اول بارداري باشد معيارهاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد: BMIج: اگر مبناي تعيين 

8/19≤ BMI   25: الغر <BMI< 8/19   30 :طبيعي≤BMI<  25 اضافه وزن:BMI ≤ 30  .چاق: 

 تا 7 ، افراد داراي اضافه وزن 16 تا 5/11 كيلوگرم ، افراد طبيعي 18 تا 5/12د: ميزان وزن گيري توصيه شده براي افراد الغر 

 كيلوگرم در طول دوران بارداری مي باشد. 9 تا 6 و برای افراد چاق 5/11

 - تقاطع خط وزن گيري در مراجعه خانم باردار با خط مربوط به هفته بارداري وضعيت كنوني زن باردار در منحني وزن گيري را 18

 نشان مي دهد.



چك ليست پايش ماما ي تيم های سالمت  

 

*در مراکزی که کادر پرستاری ویا دارویاردر مرکز موجود باشدموارد مربوط به کادرفوق از ماما پایش نخواهد شد. 

چك ليست پايش ماما ي تيم های سالمت 

 

یک برگ فرم بایگانی ثبت علتی و عالمتی برای هر ماه داشته باشد.   -۱

 پرونده های مادران پرخطر بررسی شود . -۲
 - فرم مراقبت بارداری موجود در پرونده تمام مادران باردار آلوده بررسی گردد. 2
- از اتوکالو مناسب، دستکش، اسپکولوم یک بار مصرف، ، ماسک و روپوش در مراحل مراقبت استفاده می 4

 شود. (وسایل استریل و یک بار مصرف موجود باشد) .

 

 

 

خير بلی گسترش  
مورد 
ندارد 

امتياز 

مورد 
انتظار 

کس
ب 

شده  

  0.5    آیا ارائه خدمات تزریقات وپانسمان و..... توسط ماما انجام می شود؟ .۱

  0.5   آیا برنامه تدوین شده برای دهگردشی دارد؟  .۲

  0.5   آیا برنامه دهگردشی را بطور مرتب اجرا می کند؟  .۳

  0.5    آیا ساعات کارحضورماما طبق قرارداد رعایت می شود؟ .۴

  0.5    آیا تجهيزات تزریقات وپانسمان درشرایط استریل نگهداری می شود؟ .۵

  0.5   گذاری موجود می باشد ؟  IUD آیا تجهيزات و وسائل مصرفی  .۶

  0.5    گذاری  درشرایط استریل نگهداری می شود؟   IUDآیا تجهيزات  .۷

بلی (بيماری های واگير  ) 
 

خير 

مورد 
ندارد 

امتياز 

مورد 
انتظار 

کسب 
شده  

آیا ماما فرم ثبت بيماریهای آميزشی ( علتی و عالمتی) را در آخر هرماه  .۱
تکميل نموده است؟ 

   0.5  

آیا مادران باردار دارای رفتار پرخطر و همسر دارای رفتار پر خطر طبق  .۲
 بررسی شده اند. HBVراهنمای کشوری دو بار از نظر آلودگی به   

   
0.5 

 

 یک هفته بعداز HBVآیا در فرم تکميل شده مراقبت مادر باردار آلوده به  .۳
 حاملگی ارجاع جهت تهيه ایمنوگلبولين 33تشخيص و قبل از هفته 

 )  ثبت شده است.B) HBIGاختصاصی هپاتيت 

   
0.5 

 

آیا مامای تيم سالمت در ویزیت و مراقبت مادران اصول احتياطات استاندارد  .۴
 را رعایت می کند؟

   
0.5 
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-نيازهای آموزشی براساس نتایج نيازسنجی ، برنامه های روتين وابالغی مرکز یا خانه بهداشت درآخرهرفصل برای سه ماهه 1
بعد با شرکت پزشک، ماما ، مربی وبهورزان اولویت بندی ودرفرم برنامه ریزی آموزشی سه ماهه ثبت وجلسات آموزش گروهی 
براساس آن برگزار می گردد مامای تيم سالمت نيز بابد برنامه های آموزشی خود را درفرم مربوطه ثبت وطبق آن برگزار نمایيد 

 دوره  در هر فصل الزامی است ) (ثبت 3.لحاظ نمودن دوره های آموزشی زیر و برگزاری آنها  ضروری است :  (برگزاری حداقل  
 امتياز ) 0.5 امتياز و برگزاری هردوره 1فرم مربوطه 

 مراقبتهای پيش از بارداری  •
 مراقبت دورا ن بارداري و عالئم خطر •
 زايمان ایمن   •
 مراقبت بعد از زايمان    •
 مراقبت از توزاد  •
 كانسر پستان و انجام نمونه برداري دهانه رحم   •
 شير مادر در سه ماهه آخر بارداری  •
 پوزیشن  صحيح شير دهی و شير دهی انحصاری  •
 روشهای پيشگيری از بارداری مناسب در شير دهی  •
 هپاتيت و پيشگيری از آن  •
 نغذیه دوران بارداری  •
 تنظيم خانواده   •

 نمره  1شرکت در تدوین برنامه 

 تمره ) 1.5 نمره ( در هر فصل 0.5برگزاری هر دوره 

-باتوجه به مصوبه کميته آموزش وارتقای سالمت استان وابالغی گروه سيستم گسترش شبکه استان تمامی فعاليت های 2
آموزشی دردفتر آموزش وارتقای سالمت محل تشکيل جلسه ( مرکز یا خانه های بهداشت ) به تفکيک (مرکز یا خانه بهداشت ) 
ثبت خواهد شد مامای تيم سالمت نيز فعاليت های آموزشی خود رابسته به محل فعاليت  (مرکز یا خانه بهداشت ) ثبت نماید . 

 

 

بلی ارزیابی برنامه آموزشی  

 

خير 
مورد 
ندارد 

امتياز 

مورد 
انتظار 

کسب 
شده  

آیا درتدوین  و اجرای برنامه آموزشی سه ماهه مرکز وخانه های  .۱
بهداشت شرکت فعال دارد؟ 

   2.5  

آیا فعاليتهای آموزشی و اطالع رسانی انجام یافته دردفاتر آموزش و  .۲
ارتباطات سالمت را ثبت می کند ؟(طبق دستورالعمل بيمه روستائی ) 

   1  



 چك ليست پايش ماما ي تيم های سالمت 

 

از یک خانم شيرده و یک خانم باردار در خصوص سواالت باال پرسش گردد . 

توضيحات :  

 -  قابليت درمان كامل ، عدم تحمل هزينه گزاف درماني در صورت تشخيص بموقع ، بي ضرر بودن اقدامات تشخيصي از جمله 2
ماموگرافي  . 

 قسمت است : 2- خود آزمایی شامل 3

 الف - نگاه کردن به پستانها در جلوی آینه     ب - لمس کردن کامل پستانها  که گيرنده حدمت هر یک از موارد را طبق دستورالعمل 
 توصيح دهد. در صورت اشاره به تمام موارد امتياز کامل داده شود.

 سيكل است و سنين 18 تا 10 سال ) ،زمان مناسب   روز 65-20- شناسایی زودرس سرطان گردن رحم -  كليه زنان ازدواج كرده( 4
 سال می باشد . 54 تا 35پر خطر جهت فربالگری سنين بين 

- بدن شيرخوار روبروی مادر ودر تماس نزدیک با بدن مادر ،سر وبدن در یک امتداد،صورت شير جوار روبروی پستان ،چانه چسبيده به 5
چستان ،لب تحتانی کامال به خارج برگشته ،قسمت اعظم بخش تحتانی هاله در دهان شير جخوار ،مکيدن وبلعيدن منظم وبا مکث 

باشد 

-هر زمان کوک گرسنه به نظر برسد بر حسب ميل کودک تا زمانی کودک سير شده وپستان را ول کند باید شير بدهد  .( در یک 6
 بار باشد ) 8شبانه روز نباید کمتر از 

 – عالئم خطر دوران بارداری شامل :خونریزی و یا لکه بينی -  کاهش حرکات جنين در نيمه دوم بارداری – سردرد مداوم – آبریزش – 7
تاری دید و سرگيجه – تب و لرز – ورم دست و صورت – استفراغ شدید و مداوم – افزایش ناگهانی وزن – درد زیر شکم و یا پهلوها – 

سوزش ادرار – زردی – صایعات پوستی مانند بيماری آبله مرغان ، سرخجه و ... 

– تب و لرز – خونریزی بيش از ميزان قاعدگی در هرزمان و یا ادامه خونریزی بيشتر از ده روز -  درد و ورم ناحيه بخيه ها – هرگونه درد 8
، قرمزی و تورم پستان ها – خروج ترشحات چرکی از محل بخيه ها - خروج ترشحات چرکی از واژن – درد زیر دل یا درد ساق پا – 

سوزش و یا درد هنگام ادرار – افسردگی شدید – سرگيجه و رنگ پریدگی  

– مدت زمان بستری کم می باشد – در شير دهی و دادن آغوز موفق هستند – از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است – مرگ و مير 9
کمتر است – خطر ابتال به خونریزی ،عفونت و خطرات بيهوشی کمتر است . خانم ها زودتر با انجام ورزش تناسب اندام خود را بدست 

 می آورند .

خير بلی آگاهی سنجی 
مورد 
ندارد 

امتياز 

مورد 
انتظار 

کسب 
شده 

  0.5   -آیا گيرنده خدمت از ساعت حضورو نحوه برخورد ماما رضایت دارد؟ 1

  0.5   -آیا گيرنده خدمت در مورد اهميت شناسايي زودررس كانسر پستان اطالع دارد؟ 2

  0.5   -آیا گيرنده خدمت خودآزمایی پستان را بصورت صحيح انجام می دهد؟ 3

-آیا گيرنده خدمت در مورد هدف انجام پاپ اسميرو زمان مناسب جهت انجام آن و 4
سنين پر خطر جهت غربالگری اطالع دارد. 

   
0.5 

 

  0.5   -آیا گيرنده خدمت می تواندوضعيت صحيح شيردهی را  توضيح دهد؟ 5

  0.5   -آیا گيرنده خدمت تعداد دفعات وطول مدت شير دهی را در یک شبانه روز می داند؟ 6

  0.5    مورد ) 4-آیا گيرنده خدمت عالئم خطر دوران بارداری را ميداند؟(اشاره به 7

  0.5    مورد ) 4-آیا گيرنده خدمت عالئم خطر دوران پس از زایمان را ميداند؟ (اشاره به 8

  0.5    مورد ) 4-آیا گيرنده خدمت مزایای رایمان طبيعی  را می داند؟ (اشاره به 9



 

چك ليست پايش ماما ي تيم های سالمت 

 

 

توضيحات : 

- با توجه به ضرورت وجود قيمت داروهاي پزشك خانواده در داروخانه  داروها بطور صحيح قيمت گذاري ميشود 1
 نسخه سه روز قبل بطور راندوم انتخاب و بررسي گردد و به نسبت تخلف از حداكثر امتياز كسر گردد) 10

 نسخه سه روز قبل بطور راندوم انتخاب و بررسي گردد و به نسبت تخلف از حداكثر امتياز كسر گردد) 10- 2

- ليست دارويي (ويژه كارشناسان مامايي )برنامه پزشك خانواده به پيوست قرارداد در اختيار كارشناسان 3
  نسخه سه روز قبل بطور راندوم انتخاب و بررسي گردد و به نسبت تخلف از حداكثر امتياز 10مامايي قرار گيرد 

كسر گردد) براي كاردانان مامايي  "موردي ندارد عالمت گذاشته شود) 

 قلم دارويي كنترل و در صورت وجود داروي تاريخ گذشته به نسبت تخلف از حداكثر امتياز كسر 10 –تاريخ انقضا 4
گردد) 

 نسخه سه روز قبل بطور راندوم انتخاب واز نظر ممهور بودن نسخ مامايي به مهر استاندارد  بررسي گردد 10-  5
و به نسبت تخلف از حداكثر امتياز كسر گردد)اگر تعداد نسخ مامايي كم باشد به نسبت محاسبه گردد 

- در صورت ارائه برگ آخرين درخواست دارويي و تكميل بودن آن امتياز مربوطه تعلق گيرد. 6

 - در صورت ارائه  برگ آناليزنسخ  امتياز مربوطه تعلق مي گيرد7

 

 

 

 

خير بلی ارزیابی دارویاری 
مورد 
ندارد 

امتياز 

مورد 
انتظار 

کسب 
شده 

  1.5   آیا نسخ دارويي بطور صحيح  توسط ماما قيمت گذاري مي شود؟  .۱

آیا ماما تعرفه اخذشده از بابت ارائه دارو وتجهيزات را به نسخ الصاق مي  .۲
کند ؟ 

   1.5  

در تجويز نسخ ليست داروهاي قابل ارائه بيمه توسط  كارشناسان  .۳
مامايي رعايت مي گردد؟ 

   1.5  

  1.5   آیا ماما تاريخ انقضا داروهاي سياري (دهگردشي) را كنترل می کند ؟  .۴

  1.5   آیا ماما از مهر استاندارد پزشك خانواده استفاده مي كند؟  .۵

آیا ماما دارو براي دهگرد شي ها  را در فرم هاي استاندارد شبكه  .۶
درخواست مي کند ؟ 

   1.5  

آیا نسخ دارويي تجويز شده در سياري (دهگردشي)  توسط ماما آناليز و  .۷
به مسول داروخانه داده مي شود. 

   1.5  


