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بررسی عملکرد

راهنمای تکمیل چک لیست ارزشیابی (شاخصهای قضاوت)
 1گشدگیشی سٍصاًِ اتالْا،هیضواسٍ تویض تَدى شیشِ ّا -تویض تَدى وف اتاق-خالی تَدى سطل صتالِ -هشتة تَدى هیضواسً -ظافت ٍسایل پاًسواى -وٌتشل
سشٍیس تْذاشتی
 2هشاّذُ هستٌذات جْتشفغ ًَالض ساختواًی ٍووثَد تجْیضات هَسدًیاص
پَشش تَْسصاى هشد شاهل وت ٍ شلَاس سشهِ ای ٍ پیشاّي آتی ون سًگ ٍ خاًن ّا هاًتَ ٍ شلَاس سشهِ ای ٍ همٌؼِ هشىی ٍ پَشیذى وفش هٌاسة -
3
ًظة اتیىت تش سٍی لثاس(تشاساس شْشستاى)
تجْیضات اتاق هؼایٌِ :یخچال ٍاوسي ،تشاصٍی تضسگسال تا لذ سٌج ،تخت هؼایٌِ ٍ پاساٍاى ،وپسَل اوسیژى ،تشالی پاًسواى ٍ سیٌی  ،ORTچاست سٌجش
تیٌایی ٍ  ،BMIووذ داسٍییً -ظة پَستشّای سل ،تیواسیْای سٍاًی ٍ ػالین خطش تاسداسی ،فشم تثذیل هاُ ّای هیالدی تِ شوسی ،جذٍل ثثت دسجِ
4
حشاس ت یخچال ،فشم تاسیخ اًمضای داسٍّا ،فَس ٍ ،اوسي وشیش  ،تشاًىاسد  ،تشالی تیواسی ّا  ،تشالی تْذاشت هحیط ٍ حشفِ ای  ،اًَاع آتل  ،نیت ولشسٌجی ،
سفتی تاوس  ،پایِ سشم
تجْیضات اتاق واس :هیض لذ سٌج ٍ تشاصٍی اطفال ،ووذ وتاتخاًِ ،هاوي دًذاى ،سیٌی هؼایًٌِ -ظة صیج حیاتی ،وشٍوی ٍ ًمشِ سٍستا ،فشم هشخظات تَْسص،
5
جذٍل گاًت ،فشم هشخظات هذاسس ٍ داًش آهَصاى ،تمَین سالهت ،تاتلَی اطالع سساًی تواس ّای تلفٌی
تجْیضات سالي اًتظاس :تشد آهَصشی ،وپسَل آتش ًشاًیً -ظة پَستشّای آهَصشی ،پَستش ػَاهل خطش تیواسیْا ،تشاوت فلج شل حاد ،تشاوت تشًاهِ
6
دّگشدشی پضشه خاًَادُ ٍ هسیش اسجاع
ً 7گْذاسی ٍ تایگاًی دفاتش ٍ پشًٍذُ ّا هطاتك دستَسالؼول چیذهاى -دلت دس حفظ تجْیضات ٍ ٍسایل -هشتة تَدى اًثاس
تىویل فشم تٌخَاُ گشداىٍ -جَدهَادهظشفی( ًَشت افضاس ،شَیٌذُ ّاٍ  ).تِ اًذاصُ وافی دسخاًِ تْذاشت -تایگاًی ًوَدى ولیِ لثَع،
8
فاوتَسّاٍسسیذّادسپَشِ خظَص
واهل تَدى جذٍل جوؼیت -تىویل گشدًٍِ تظَست هاّاًِ -ثثت تَلذ ٍ هشگْا تظَست چَب خط سٍصاًِ -توویل جذٍل تٌظین خاًَادُ صیج حیاتی  ،هطاتمت
1
دادى صیج تا پَشِ آهاس حیاتی
 2تىویل فشم ٍضؼیت تیوِ جوؼیت تحت پَشش -ثثت هشخظات ولیِ خاًَاسّای تحت پَشش دس ساهاًِ سالهت ایشاًیاى
 3لشاس دادى سایاًِ دس هىاى اهي -دلت دس ًظافت ٍ گشدگیشی سایاًِ ً -ثَد ّشگًَِ ًشم افضاس ٍ یا فایل غیش هشتثط تا ٍظایف تْذاشتی دس حافظِ سایاًِ
 4دٍ هَسد سَال اص تاصآهَصی اخیش ٍ تشسسی فؼالیت ّای تَْسص تشاساس تاصآهَصی اًجام شذُ
تشسسی 3هَسد اص آهاسّا دس سایاًِ یا تایگاًی ّا
5
تشسسی یه هَسد پشًٍذُ هشالثت وَدواى صیش  2سال ٍ یه هَسد تاالی  2سال -ثثت هشالثتْای وَدواى دس دفتش اطفالّ -وخَاًی هَاسد ثثت شذُ تا پشًٍذُ
 1خاًَاس
 2تشسی یه هَسد پشًٍذُ ٍهشاّذُ فشم ثثت هاًا
 3تشسسی 3هَسد پشًٍذُ ٍ هَاسد پثت شذُ
تشسسی لیست هادساى تاسداس -همایسِ شاخض تاسداسی ًاخَاستِ شْشستاى تا شاخض تاسداسی ًاخَاستِ سٍستا
4
هادساى تاسداس جذیذ ÷ول تاسداسی ًاخَاستِ (صى ٍ هشد) ; شاخض تاسداسی ًاخَاستِ خاًِ تْذاشت
تشسسی یه هَسد پشًٍذُ تْذاشتی هادساى تاسداس -اًجام هشالثت ّای تْذاشتی هادساى تاسداس -ثثت واهل هشالثتْا دس پشًٍذُ خاًَاسّ -وخَاًی دفتش هادساى
5
تاسداس تا پشًٍذُ خاًَاسٍتشسسی یه هَسد پشًٍذُ پس اص صایواى
 6شٌاسایی خاًن ّای ٍاجذ ششایط ،لثل اص تاسداسی  -تىویل ولیِ تخش ّای فشم هشالثت پیش اص تاسداسی ٍ اًجام الذاهات هشتَطِ
 7ثثت اساهی هیاًساالى  30الی 59سالِ ٍ سالوٌذاى تاالی  60سال دس دفاتش هشتَطِ -اًجام الذاهات هَسد ًیاص
 8تشسسی یه هَسد پشًٍذُ تْذاشت هذاسس (تشجیحا اتتذایی) -هطاتمت فشم اطالػات هذاسس تا پشًٍذُ تْذاشتی هذسسِ
لشاس دادى یخچال دٍس اص ًَس خَسشیذ-سسن سٍصاًِ ًوَداس دهای یخچال  -بسفه صدایی یخچال ٍ -جَد 8ػذد آیس تگ -ثثت تاسیخ تاص وشدى ٍاوسي تش سٍی
آىٍ-جَد تطشی آب ًوه ٍ تا تش چسة تاسیخ تْیًِ -ثَد ّش گًَِ ٍسایل اضافی دس یخچال-چیذى ٍاوسي ّا ٍ حالل ّا دس طثمات یخچال هطاتك تا
 9دستَسالؼول وشَسی
استخشاج هاّاًِ اساهی ٍاجذیي ششایط ایوي ساصیّ -وخَاًی تؼذاد افشاد استخشاج شذُ تا صیج حیاتی -ثثت دلیك تاسیخ تضسیك ٍ شواسُ سشیال ٍاوسي پس
10
اص تضسیك ٍاوسي -هطاتمت اطالػات دسج شذُ دس دفتش ٍاجذیي ششایط ایوي ساصی تا دفتش ایوي ساصی
ّ 11وخَاًی تؼذاد هتَلذیي تا تؼذاد ًوًَِ ّیپَتیشٍئیذی گشفتِ شذُ ٍ PKU
سل :تْیِ  5هَسد ًوًَِ تِ اصای ّش ّضاس ًفش جوؼیت دس سال -ماالریا :تْیِ ًوًَِ اص  %1جوؼیت دس هاُ -ول افاغٌِ -التورً :وًَِ گیشی اص  4دسطذ
12
وَدواى صیش  5سال دس ششایط ػادی  - -ثثت ولیِ الذاهات دس فشهْا ٍ دفاتش هشتَطِ
تؼذاد هَسد اًتظاس تیواسیاتی فشاس خَى تاال  :حذالل  %10جوؼیت تاالی  30سال سٍستا-تؼذاد هَسد اًتظاس تیواسیاتی دیاتت :حذالل  %1/4جوؼیت تاالی 30
13
سال سٍستا -پیگیشی ٍ هشالثت هاّاًِ ولیِ تیواساى دیاتتیه ٍ فشاسخًَی -ثثت دلیك ًتایج الذاهات دس فشم ّای پیگیشی ٍ هشالثت

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

هشتة تَدى تشالی ایوي ساصی ٍ تضسیمات -پلوة تَدى دسب ً -safty boxثَد سشًگ هظشف شذُ دس داخل سطل صتالِ -پش ًثَدى تیش اص safty %75
box
هشاّذُ 5هَسد چه لیست ایوٌی دس هٌضل
هشالثت ٍ پیگیشی هاّاًِ تیواساى سٍاًی شٌاسایی شذُ ٍ ثثت آى دس فشهْای هشتَطِ -تؼذاد هَاسد تیواسیاتی ّش یه اص تیواسیْای سٍاًی تِ اصای ّش 1000
ًفش جوؼیت سٍستا :خفیف سٍاًی( 25-21 :ػالی)( 20-16 ،خَب)( 15-11 ،هتَسط)( 10-5 ،ضؼیف) -شذیذ سٍاًی( 15-11 :ػالی)( 10-7 ،خَب)6-3 ،
(هتَسط) ،ووتش اص ( 3ضؼیف) طشع :تیشتش اص ( 5ػالی)( 4-3 ،خَب)( 2 ،هتَسط) ،ووتش اص ( 2ضؼیف) -ػمة هاًذُ رٌّی( 15-11 :ػالی)( 10-6 ،خَب)-3 ،
( 5هتَسط) ،ووتش اص ( 3ضؼیف)
ثثت دلیك اساهی ٍ هشخظات تیواساى هشاجؼِ وٌٌذُ تِ خاًِ تْذاشت -ثثت دلیك الذاهات اًجام یافتِ
ثثت دفتش داسٍیی تظَست سٍصاًِ ٍ هاّاًِ -ثثت تاسیخ اًمضای داسٍّا دس فشم هخظَصّ -وخَاًی هَجَدی داسٍّا دس ووذ داسٍیی تا دفتش داسٍیی
هشاّذُ ٍ همایسِ جذٍل اٍلَیت ّای آهَصشی (اسائِ شذُ تَسط هشوض تْذاشت) ٍ جذٍل گاًت خاًِ تْذاشت
تْیِ طشح دسس تشای جلسات آهَصشی -تٌظین طَست جلسات آهَصشی تشای ولیِ جلسات  -تایگاًی ولیِ هستٌذات دس پَشِ هخظَص
ًگْذاسی جضٍات ٍ وتة آهَصشی تِ طَس هشتة دس وتاتخاًِ ٍ دسیه طثمِ جذاگاًِ -تایگاًی هشتة فظلٌاهِ ّای تَْسصی تِ طَسهشتة دسوتاتخاًِ ٍدسیه
طثمِ جذاگاًِ
تشگضاسی جلسات شَسای تْذاشت تظَست هاّیاًِ -ثثت ٍ تایگاًی ًتایج جلسات دس پشًٍذُ طَستجلسات شَسای تَْسصی
ولش سٌجی سٍصاًِ آب آشاهیذًی سٍستا -ثثت ًتایج ولشسٌجی سٍصاًِ دسفشم ٍدفتشهشتَطِ-سٌجش  pHتِ طَست ّفتگی ٍثثت آى دس فشم ولش سٌجی( دفتش
حزف شَد )
اسسال صتالِ ّای ػفًَی تِ هشوض -دفغ تْذاشتی صتالِ ّای غیشػفًَی ( هٌظَس اص صتالِ ػفًَی هشخض شَد )
تشسسی  2هَسد پشًٍذُ هشاوض تْیِ ٍ تَصیغ هَادغزایی ٍ اهاوي ػوَهی
تْیِ آهاس دلیك تؼذاد واسگاُ ّا ٍ شاغلیي -تْیِ تشًاهِ تاصدیذ اص واسگاُ ّا تظَست فظلی -اسسال ًَالض هشاّذُ شذُ تظَست هىتَب تِ هتظذیاى
تشسسی تظادفی  3هَسد پشًٍذُ خاًَاس -تىویل فشم ٍضؼیت هحل سىًَت

