
  به نام خدا

  ایران  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

  ............................بهداشت  شبکه/ مرکز

  ............................ خدمات جامع سالمتمرکز 

  ........................خانه بهداشت /پایگاه سالمت

  

  

  

  
  

  و پشتیبانی فنیچک لیست پایش عملکرد 

  بهورز  /مرکز مراقب سالمت 

  سالمت  خدمات جامع مرکز/ ستاد تغذیه  کارشناس توسط

  

  

  

  

  

  

  ................تاریخ پایش 

 



 بهورز/ چک لیست پایش عملکرد فنی و پشتیبانی مراقب سالمت

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت 

 

 : سالمت مراقب/ مشخصات بهورز - 1

  مسئولیت   سابقه کار  استخدامیوضعیت   حصیلیرشته تمقطع و   سن  نام خانوادگینام و 

            

 

  )100 :جمع امتیاز: (سالمت خدمات جامعمرکز / پایگاه/ عیت شاخص هاي بهبود تغذیه خانه بهداشتپایش وض - 2

  امتیاز کسب شده  امتیاز  عنوان  ردیف

    50  تهیه و نصب پانل اطالعات برنامه هاي بهبود تغذیه جامعه در محل کار  1

    20  تحت پوشش خانه هاي بهداشت/  پایگاه هادر چگونگی تحلیل شاخص هاي بهبود تغذیه   2

  چگونگی مداخالت انجام شده در راستاي بهبود وضعیت شاخص ها  3

  
30    

                            

  :جامع سالمتمرکز خدمات / سالمتپایگاه / بهداشتخانه حوزه تحت پوشش دار در ولویت مشکل  تغذیه اي ادو   - 3

1- ...............................2 -.................................... 

 

 )100: جمع امتیاز: (سالمت خدمات جامعمرکز / پایگاه/ خانه بهداشت در پایش وضعیت اجراي فعالیتهاي آموزشی مرتبط با مباحث تغذیه -4

  مالحظات    مکتسبهامتیاز   سقف امتیاز  معیار سنجش  نحوه سنجش  سوال   فرایند

   ء فرهنگ و سواد تغذیه اي ارتقا

بودن برنامه زمان بندي آموزش هاي  موجود-1

  )تقویم آموزش همگانی (  گروهی

فرم پیش  مشاهده و بررسی

   بینی آموزش گروهی هفتگی

فرم پیش بینی موجود بودن 

  ١٠  آموزش گروهی هفتگی
    

 از نظر تعداد وعناوین آموزشی  متناسب بودن-2

مشکالت تغذیه (نیازسنجی آموزشی  موضوع، با

   )اي منطقه

دفتر  مشاهده و بررسی

سه ماه  ثبت آموزش در

   گذشته

متناسب بودن موضوعات با 

مشکالت تغذیه اي منطقه و 

  کافی بودن تعداد کالسها
٢٠  

    

 برگزاري جلسات آموزشی تغذیه براي گروه-3

طبق تقویم  )داوطلبان سالمتداوطلبان سالمت(و هاي هدف 

  آموزش همگانی  

دفتر  مشاهده و بررسی

سه ماه  ثبت آموزش در

  گذشته

برگزاري کالسها جهت 

مراجعین  و داوطلبان سالمت 

   طبق تقویم آموزش همگانی 
٢٠  

    

برگزاري کالس آموزش تغذیه جهت برون -4

   مدارس تحت پوششو بخش 

دفتر  مشاهده و بررسی

سه ماه  درثبت آموزش 

  گذشته

برگزاري کالسها جهت برون 

و مدارس ) امتیاز  10(بخش 

   ) امتیاز  20(تحت پوشش 
٣٠  

    

هفته ملی کالس هاي آموزشی دربرگزاري -5

بسیج آموزش همگانی تغذیه و مناسبتهاي دیگر 

  مرتبط با تغذیه

دفتر  مشاهده و بررسی

سه ماه  ثبت آموزش در

  گذشته

برگزاري کالس هاي آموزشی 

  ١٠  در مناسبتها 

    

وجود بایگانی عملکرد آموزشی تغذیه در سه -6

  ماهه گذشته 

فرم  مشاهده و بررسی

آماري ماهانه عملکرد آموزشی 

  محیطی

آماري  فرمموجود بودن 

ماهانه عملکرد آموزشی 

   محیطی و بایگانی مناسب آن
١٠  

    



 بهورز/ چک لیست پایش عملکرد فنی و پشتیبانی مراقب سالمت

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت 

 

  سنجش عیارم  نحوه سنجش  السو  یندفرآ
سقف 

  امتیاز

  امتیاز

  مکتسبه 
  مالحظات

  ) امتیاز 400( مراقبت هاي تغذیه اي کودکان برنامه-الف

  پشتیبان

براي  A+Dه قطر/ مولتی ویتامین /آیا قطره آهن-1

  ؟سال موجود است 2کودکان زیر 

    ویتامین دوز کنترل میزان انقضا وکنترل تاریخ مشاهده و 

A+ D مخصوص کودکانهاي قطره  و آهن در  

  

 10هر مورد  ازايبه 

  % )30+مصرفی ( امتیاز
30      

، ایستاده خوابیده  قدسنجي کودك و ترازو آیا دستگاه-2

  است؟موجود  پسر/ مراقبت کودك دخترکارت و 

و کالیبره بودن از نظر سالم بودن  تجهیزات بررسیمشاهده و 

  کیلوگرمی 2 یا 5/0 شاهدبا وزنه   ترازو

  مورد ازاي هر به 

  امتیاز 10
40      

  وجود دارد؟و دستورالعمل ها آموزشی  -علمی آیا منابع-3

ویژه مراقبین موجود بودن بسته آموزش تغذیه و خدمت تغذیه  -

  در طرح تحول نظام سالمتسالمت 

و پمفلت  کتب آموزشی تغذیههاي ارسالی و  آخرین دستورالعمل-

  آموزشی با مباحث تغذیه

  مورد به ازاي هر 

  امتیاز 5

  دستورالعمل ها

  امتیاز 10  

30  

دانلود دستورالعمل ها و بسته هاي   

آموزشی از سایت معاونت بهداشتی 

دانشگاه ایران به آدرس 

vch.iums.ac.ir / واحدهاي قسمت

واحد بهبود / گروه سالمت خانواده / ستادي

صورت فایل و بایگانی ب تغذیه جامعه

  الکترونیک در کامپیوتر مراقب سالمت

آگاهی و 

عملکرد 

مراقب 

/ سالمت 

  بهورز

کودك  دور سر و ) ایستاده و خوابیده (  قدوزن،  آیا-4

  گیري می شود؟ بدرستی اندازه

و دور  )ایستاده و خوابیده (  وزن و قدگیري  نحوه اندازه مشاهده

  سر

  

  موردبه ازاي هر 

  امتیاز 5 
20  

  
بسته خدمتی ویژه  2و  1پیوست شماره 

کارشناس تغذیه در طرح تحول نظام 

  )96بهار (سالمت 

ستی براي مادر منحنی رشد کودك را بدر تواند میآیا -5

  تفسیر کند؟

  در کارت مراقبت کودك رسم منحنی رشد کودكنحوه  مشاهده

  نحوه توضیح به مادرمشاهده 

  از مادر جهت اطمینان از آگاهی مادردریافت پس خوراند 

  مورد به ازاي هر 

  امتیاز 10
30  

  

  

غذاي کمکی، مقدار سهم مواد غذایی نحوه شروع از آیا -6

و به مادر  داردآگاهی  و طرز تهیه غذاهاي کمکی کودك

  آموزش می دهد؟

نحوه آموزش مادر در مورد نحوه شروع و  مشاهدهمصاحبه و 

و  مقدار سهم مواد غذایی کودك ،ادامه غذاي کمکی و طرز تهیه 

   تغذیه در دوران بیماري و نقاهت

   به ازاي هر مورد

  امتیاز 5

  

20  

  
طبق بسته آموزشی تغذیه ویژه 

  مراقبین سالمت 

 
 
 
 
 
  

 : وضعیت پایش اجراي برنامه هاي بهبود تغذیه جامعه -5

  
  ده اند ؟کرعملی برگزار  تکمیلی آیا کالس تغذیه -٧

دفتر ثبت آموزش به مراجعین و بررسی  مشاهده و بررسی

  ماه اخیر در دوبرگزاري یک جلسه در ماه 

  برگزاري در هر ماه 

  امتیاز 5

10      

 



 بهورز/ چک لیست پایش عملکرد فنی و پشتیبانی مراقب سالمت

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت 

 

  

  سنجش عیارم  نحوه سنجش  السو  فرایند
سقف 

  امتیاز

 امتیاز

  مکتسبه
  مالحظات

  ادامه فرایند مراقبت هاي تغذیه اي کودکان   -الف

آگاهی و 

عملکرد 

مراقب 

/ سالمت 

  بهورز

در خصوص تغذیه کودك در دوران بیماري و آیا -8

 نحوه مقوي و مغذي سازي غذاي کودكنقاهت و 

  می دهد؟ آگاهی داشته و به مادر آموزش آموزش

سال  2مادر داراي کودك زیر به مصاحبه و مشاهده نحوه آموزش 

  مراجعه کننده 

  

   مورد هرازاي  هب

  متیازا 5
20    

 سالمتبسته آموزشی تغذیه ویژه مراقبین  طبق

راهنماي بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی 

صفحات (  95غیرپزشک سال ) مانا(هاي اطفال 

  )109الی  100

قطره آیا از زمان شروع و نحوه مصرف و میزان دوز -9

 2به کودك زیر  A+Dآهن، مولتی ویتامین و قطره 

  آ آگاهی دارد؟ و منابع غذایی آهن و ویتامینسال 

سال  2مادر داراي کودك زیر به مصاحبه و مشاهده نحوه آموزش 

 مصرف و نحوهو  مکملزمان شروع و پایان  در مورد مراجعه کننده

  میزان آن

داشتن آگاهی در 

خصوص مکمل ها و 

منابع غذایی هر مورد 

  امتیاز 10

  طبق دستوالعمل هاي مربوطه    20

گرم قطره  2500 تولد زیرآیا براي کودکان با وزن -10

آهن به موقع تجویز شده است و از زمان شروع و میزان 

  آن آگاهی دارد؟ 

  گرم 2500 زیرلد تو وزن با کودك پرونده 2 تصادفی بررسی

قسمت خالصه پرونده الکترونیکی، تکمیل بودن فرم : سامانه سیبدر 

  تجویز مکمل آهن براي کودکان کم وزن

و  امتیاز 5 پرونده هر

  آگاهی از هر مورد 

  امتیاز 5

20  

  

  طبق دستوالعمل هاي مربوطه

کودکان مبتال به کم وزنی از نحوه  پیگیري آیا -11

غري شدید، ال/ کوتاه قدي، کوتاه قدي شدید/ شدید

آگاهی  الغر، چاق و اضافه وزن، دور سر غیر طبیعی

   دارد و در سامانه بدرستی اقدام کرده اند؟

جهت بررسی ارجاع و  :مورد از سامانه سیب 2 تصادفی بررسی

، ساعت بعد از ارجاع بمنظور اطمینان از مراجعه به پزشک 24پیگیري 

  بررسی بازخورد به پرشک

  آگاهی داشتن 

امتیاز و انجام هر  10

  پرونده  هرمورد در 

  امتیاز 5

40  

  

از بوکلت مراقبت ادغام  1پیوست  طبق

  96سال  یافته کودك سالم غیر پزشک

کودکان کم وزن و کودکان از نحوه پیگیري  آیا-12

آگاهی نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن، قدو دورسر 

  ؟   دارد و در سامانه بدرستی اقدام کرده اند

سیب جهت بررسی مورد از سامانه  2مصاحبه و بررسی تصادفی 

  انجام پیگیري مطابق با دستورالعمل 

از هر داشتن آگاهی 

اقدام  امتیاز و 5مورد 

  10در هر پرونده 

40  

  
از بوکلت مراقبت ادغام  1پیوست  طبق

  96 سال یافته کودك سالم غیر پزشک

پشت نوبتی / مستندات کودکان تحت پوششآیا -13

  برنامه حمایت تغذیه اي موجود است؟

آمار   بررسی نحوه تکمیل آن ، و 1فرم شماره  موجود بودن

ثبت حمایتی بودن  ،غذاییپشت نوبتی کمک / کودکان تحت پوشش 

  کودکان در قسمت اقدام در پرونده الکترونیکی کودك

  به ازاي هر مورد

  امتیاز 5 
20    

 -برنامه حمایتی طبق دستورالعمل 

  مشارکتی

آگاهی مادر 

داراي کودك 

  سال  6زیر 

آیا مادر توانایی تفسیر منحنی رشد کودك خود را -14

  کودك رسم شده است ؟  مراقبتدارد و کارت 
  کودك  مراقبتکارت  و مشاهدهکودك  2با مادر مصاحبه 

  مصاحبه با هر مادر

  امتیاز 5 
10    

طبق بسته آموزشی تغذیه ویژه 

  مراقبین سالمت

و  آیا مادر از اهمیت، زمان و میزان مصرف مکملها -15

   منابع غذایی آهن و ویتامین آ آگاهی دارد ؟
  کودك 2مصاحبه با مادر 

  مصاحبه با هر مادر 

  امتیاز 10
  طبق دستوالعمل هاي مربوطه    20

مقدار /آیا مادر از زمان شروع و نحوه تغذیه تکمیلی-16

  و تعداد وعده هاي غذاي کودك آگاهی دارد؟ 
   سال 5یکسال تا / زیر یکسال  کودك 2 مصاحبه با مادر

  مصاحبه با هر مادر 

  امتیاز 10
20    

تغذیه ویژه طبق بسته آموزشی 

  مراقبین سالمت

در خصوص تغذیه کودك در دوران بیماري آیا مادر -17

نحوه مقوي و مقدي کردن غذاي کودك  و نقاهت و

  آگاهی دارد ؟ 

  سال 5یکسال تا / زیر یکسال  کودك 2مصاحبه با مادر
  مصاحبه با هر مادر

  امتیاز 5 
10    

  



 بهورز/ چک لیست پایش عملکرد فنی و پشتیبانی مراقب سالمت

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت 

 

  

  سنجش عیارم  نحوه سنجش  سوال  فرایند
سقف 

  امتیاز

  امتیاز

  مکتسبه 
  مالحظات

  )امتیاز 400(برنامه مراقبت هاي تغذیه اي مادران باردار و شیرده  -ب

  پشتیبانی

آیا قرص اسید فولیک، آهن و مولتی ویتامین مینرال حاوي -1

  یدوفولیک موجود است؟/ ید

مولتی ویتامین  کنترل و انقضا تاریخ کنترل و مشاهده

  از لحاظ ید دار بودن

 10هرمورد  ازاي به

  % )30+مصرفی (  امتیاز
  طبق دستورالعمل هاي مربوطه     30

      30  امتیاز 10هرمورد ازاي به  کیلویی 5 با وزنه شاهد مشاهده و بررسی  آیا ترازو و قد سنج بزرگسال موجود و کالیبره است؟ -2

  

  

آگاهی و 

عملکرد 

مراقب 

/ سالمت 

   بهورز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آیا اندازه گیري وزن و قد مادر باردار به درستی انجام شده و  -3

قبل  BMIاز میزان افزایش وزن مطلوب مادر باردار  متناسب با 

بارداري آگاهی داشته و به مادر باردار در این خصوص آموزش 

  می دهد؟

    20  امتیاز 5 هرمورد ازاي به  وزن و قداندازه گیري نحوه  مشاهدهمصاحبه و 
کتاب راهنماي تغذیه مادر طبق 

  باردار و شیرده

آیا در خصوص تغذیه مناسب در دوران بارداري، توصیه هاي -4

تغذیه اي در  شکایات شایع تغذیه اي دوران بارداري آگاهی 

  دارد؟

  سالمت مراقب/ بهورز مصاحبه با

از کتاب راهنماي تغذیه مادر باردار و  سوال 4پرسیدن  

  شیرده و دستورالعمل هاي مربوطه

    40  امتیاز 10هر مورد 
طبق کتاب راهنماي تغذیه مادر 

  باردار و شیرده

/ اسید فولیک/ آیا از اهمیت، نحوه و زمان مصرف قرص آهن-5

منابع غذائی ، عوامل ( ویتامین د / مواتی ویتامین مینرال 

افزایش دهنده و کاهنده جذب، موارد منع  و عوارض جانبی 

آگاهی داشته و به مادر باردار آموزش ) ناشی از مصرف مکملها

  می دهد؟ 

 2خصوص مراقب سالمت در / مصاحبه با بهورز

  نحوه آموزش به مادر  مکمل  و مشاهده
  60  امتیاز 5هر مورد 

  
طبق کتاب راهنماي تغذیه مادر 

باردار و شیرده، بسته هاي آموزشی 

تغذیه ویژه مراقبین سالمت و 

  دستورالعملهاي مربوطه

/ آیا کلیه زنان باردار با وزن گیري نامطلوب به پزشک-6

  کارشناس تغذیه ارجاع شده اند؟

مادر باردار از  3پرونده الکترونیک  :بررسی سامانه سیب

فهرست گیرندگان خدمت  ، ارجاعات ارسالی و 

  بازخوردهاي دریافتی، مشاهده ارجاع و پسخوراند مادر

  30  متیازا 10پرونده  هر

  

  

  آیا مادران ارجاع داده شده پیگیري  شده اند؟-7

گیري  پرونده مادر باردار با وزن :بررسی سامانه سیب

وارد کردن کد ملی مادر . نامطلوب که ارجاع داده شده اند

در قسمت پیام ها، بازخوردهاي دریافتی و مشاهده 

  پسخوراند مادر

  30  متیازا 10 هر پرونده

  

  
  

آیا آزمایش خون در اولین مراجعه مادر باردار درخواست و -8

  نتیجه آن در پرونده مادر ثبت شده است؟ 

مادر الکترونیک پرونده  2تصادفی  :بررسی سامانه سیب

  باردار

  

  

  امتیاز 10هر پرونده 
20  

  

  



 بهورز/ چک لیست پایش عملکرد فنی و پشتیبانی مراقب سالمت

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت 

 

  

  سنجش عیارم  نحوه سنجش  سوال  فرایند
سقف 

  امتیاز

  امتیاز

  مکتسبه
  مالحظات

  )متیازا 150(برنامه مراقبت تغذیه اي دانش آموزان و نوجوانان  -پ

آگاهی و 

عملکرد 

مراقب سالمت 

  بهورز/ 

  سالمت مراقب/ بهورز با مصاحبه  آیا از نحوه اجراي برنامه مکمل یاري در مدارس آگاهی دارد؟-1
 10به ازاي هر مورد 

  امتیاز
20  

طبق دستورالعمل برنامه هاي   

  یاريمکمل 

عوارض ابتال به کم خونی و کمبود ویتامین د عالئم و آیا از -2

   این ریز مغذیها را می شناسد؟منابع غذایی اطالع دارد و 
  30  امتیاز 5هر مورد   سالمت  مراقب/ بهورز با مصاحبه

  
  طبق کتاب تغذیه در سنین مدرسه 

درستی چاق به / اضافه وزن/ آیا دانش آموزان دچار سوءتغذیه-3

  پزشک ارجاع شده اند؟/ مراقبت و به کارشناس تغذیه

  نوجوان در سامانه سیب 2پرونده الکترونیک بررسی 

، ارجاعات ارسالی و از فهرست گیرندگان خدمت 

  بازخوردهاي دریافتی، مشاهده ارجاع و پسخوراند

  به ازاي هر پرونده 

  امتیاز 10
20  

  

  

کارشناس تغذیه / به پزشکآیا دانش آموزان ارجاع داده شده -4

  پیگیري شده اند؟
  20  امتیاز 10هر پرونده   از فهرست پیگیري ها ادامه بررسی

    

متوسطه اول   مدارس تمام آیا بر اجراي برنامه مکمل یاري در-5

و به تعداد مدارس نظارت دارد  تحت پوشش مرکزدخترانه  و دوم

  تکمیل شده است ؟  بدرستی چک لیست برنامه

تعداد کل  چک لیست پایش برنامه مکمل یاريبررسی 

تعداد ماه از شروع سال تحصیلی تا قبل از تاریخ *  9مدارس تقسیم بر 

  شده باشد چک لیست تکمیلتعداد مدارسی که باید بازدید و = بازدید 

انجام پایش هاي هر 

   ماه
60  

    

آگاهی مادر 

  باردار 

آیا مادر باردار از میزان افزایش وزن مطلوب در طول بارداري -9

و روند وزن گیري خویش آگاهی دارد و دفترچه مراقبت مادر 

  باردار و نوزاد آن تکمیل شده است ؟

دفترچه مراقبت مادر باردار  و مشاهده  2مصاحبه با 

  مادر باردار و نوزاد 
  30  امتیاز 5هر مورد 

  

طبق کتاب راهنماي تغذیه مادر 

  باردار و شیرده

آیا مادر باردار با گروه هاي غذاي و مقدار سهم هاي غذایی  -10

آشنایی دارد و توصیه هاي تغذیه اي مناسب با وزن خود را می 

  داند ؟

  30  امتیاز 5 هر مورد  مادر باردار 2مصاحبه با 

طبق کتاب راهنماي تغذیه مادر   

باردار و شیرده، بسته هاي آموزشی 

  تغذیه ویژه مراقبین سالمت 

/ قرص آهن آیا مادر باردار از  اهمیت، نحوه و زمان مصرف-11

 ویتامین د/  حاوي ید ویتامین مینرال لتیمو/ اسید فولیک

  آگاهی دارد؟ 

  30  امتیاز 5هر مورد   مادر باردار 2مصاحبه با 

  

  طبق دستورالعمل هاي مربوطه

عوامل افزایش  ریز مغذي ها ،منابع غذائی آیا مادر باردار از -12

عوارض جانبی ناشی از مصرف  جذب آنها  ودهنده و کاهنده 

  مکملها آگاهی دارد ؟ 

  30  امتیاز 5 هر مورد مادر باردار 2مصاحبه با 

  
بسته هاي آموزشی تغذیه طبق 

  ویژه مراقبین سالمت

آیا مادر باردار در خصوص اهمیت شیر مادر آموزش دیده -13

  است ؟
  20  امتیاز 10هر مادر  مادر باردار 2مصاحبه با 

بسته هاي آموزشی تغذیه طبق   

  ویژه مراقبین سالمت



 بهورز/ چک لیست پایش عملکرد فنی و پشتیبانی مراقب سالمت

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت 

 

  

  

  

  سنجش عیارم  نحوه سنجش  سوال  فرایند
سقف 

  امتیاز

  امتیاز

  مکتسبه
  مالحظات

  ) امتیاز 250(مراقبت تغذیه اي جوانان، میانساالن و سالمندان  برنامه  -ت

  مشاهده  دهزار واحدي ویتامین  50وجود مکمل -1  پشتیبانی
وجود مکمل به تعداد 

  % )30+مصرفی (  کافی
20  

  
  

  

آگاهی و 

عملکرد 

مراقب 

/ سالمت 

   بهورز

  

آیا از سهم هاي غذایی و مالحظات تغذیه اي در هر یک از -2

  سالمندان آگاهی دارد ؟ / میانساالن / گروه هاي سنی جوانان
  30  امتیاز 10هر گروه سنی   مراقب سالمت/ مصاحبه با بهورز

بسته هاي آموزشی تغذیه ویژه طبق   

  مراقبین سالمت

، براي گروه دو کلسیم آیا از نحوه و میزان تجویز ویتامین د -3

، تداخالت موارد منع ، )جوان، میانسال و سالمند ( سنی  هاي

  عالئم مسمومیت آن  آگاهی دارد ؟ دارویی و 

  30  امتیاز 10هر گروه سنی   مراقب سالمت / مصاحبه با بهورز

  

  طبق دستورالعمل هاي مربوطه

آیا قد ، وزن و دور کمر مراجعین به درستی اندازه گیري -4

نحوه اندازه گیري دور ساق پاي در سالمندان آگاهی  شده و از

  دارد؟

  نحوه تن سنجی میانساالن و سالمندانمشاهده 

  از دستورالعملهاآگاهی 
  20  امتیاز 5هر مورد 

بسته هاي آموزشی تغذیه ویژه طبق   

و بسته خدمتی  مراقبین سالمت

  کارشناس تغذیه

وزن، چاق، الغر یا سالمند با اضافه / میانسال/ آیا افراد جوان-5

  با الگوي غذایی نامطلوب به کارشناس تغذیه ارجاع شده است؟

پرونده الکترونیک از هر گروه سنی بررسی 

از فهرست گیرندگان خدمت  ،   در سامانه سیب

ارجاعات ارسالی و بازخوردهاي دریافتی، مشاهده 

  ارجاع و پسخوراند

  30  امتیاز 10هر پرونده 

  

  

      30  امتیاز 10هر پرونده   از فهرست پیگیري ها  ادامه بررسی  آیا افراد ارجاع شده، به درستی پیگیري شده اند؟  -6

آگاهی 

  مراجعین 

آیا جوانان، میانساالن و سالمندان با هرم غذایی جدید  -7

آشنایی دارند و تعداد هر سهم از گروه هاي غذایی را می دانند 

  ؟ 

/ در گروه هاي سنی جوانان مصاحبه با مراجعین

  سالمندان / میانساالن 
  30  امتیاز 10هر فرد 

بسته هاي  طبق هرم غذایی جدید و   

  آموزشی تغذیه ویژه مراقبین سالمت

آیا انواع روغن را می شناسند و عوارض مصرف چربیها و -8

  روغن ها را می دانند ؟

/ در گروه هاي سنی جوانان مصاحبه با مراجعین

  سالمندان/ میانساالن 
  30  امتیاز 10هر فرد 

بسته هاي آموزشی تغذیه ویژه طبق   

  مراقبین سالمت

و سالمندان از اهمیت مصرف ویتامین میانساالن  جوانان،آیا -9

تجویز شده  دهزار واحدي ویتامین  50مکمل آگاهی دارند و د 

  است؟

/ در گروه هاي سنی جوانان مصاحبه با مراجعین

  سالمندان/ میانساالن 
  30  امتیاز 10هر فرد 

    



 بهورز/ چک لیست پایش عملکرد فنی و پشتیبانی مراقب سالمت

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت 

 

  

  سنجش عیارم  نحوه سنجش  سوال  فرایند
 سقف

  امتیاز

  امتیاز

  مکتسبه

  

  مالحظات

  )امتیاز 100(و اختالالت ناشی از کمبود ید  بیماریهاي قلبی عروقیپیشگیري و کنترل برنامه  -ج

  یپشتیبان

  ه هاي آموزشی بست: مشاهده  آموزشی وجود دارد؟ و علمی آیا منابع-1
وجود مطلب آموزشی 

  براي عموم
10  

بسته هاي آموزشی تغذیه ویژه   

  مراقبین سالمت

  آیا کیت ید سنج وجود دارد؟-2
 مشاهده 

  
  10  وجود کیت ید سنج 

  
  

آگاهی و 

عملکرد 

مراقب 

/ سالمت 

   بهورز

  

و   چربی هامصرف انواع روغن و مضرات آیا در خصوص -3

نحوه نگهداري  ، عالئم آن وناشی از کمبود ید بیماریهاي

  درست نمک یددار  و مضرات نمک دریا آگاهی دارد؟

  

  مراقب سالمت / مصاحبه با بهورز

  
  20  امتیاز 5 یه ازاي هر

  

بسته هاي آموزشی تغذیه ویژه طبق 

  مراقبین سالمت

آگاهی 

  مراجعین

و   چربی هامصرف انواع روغن و مضرات در خصوص آیا -4

از اهمیت ید ، عوارض ناشی از کمبود ید و منابع غذایی آن 

  آگاهی دارند؟ 

/ در گروه هاي سنی جوانان مصاحبه با مراجعین

  سالمندان/ میانساالن 

به ازاي یک نفر از هر 

  امتیاز 10 گروه سنی 
30  

  
بسته هاي آموزشی تغذیه ویژه طبق 

  مراقبین سالمت

نمک ید دار تصفیه روغن ها و آیا از نحوه نگهداري صحیح -5

  شده آگاهی دارند؟ 

/ در گروه هاي سنی جوانان مصاحبه با مراجعین

  سالمندان/ میانساالن 

به ازاي یک نفر از هر 

  امتیاز 10گروه سنی  
30  

بسته هاي آموزشی تغذیه ویژه طبق   

  مراقبین سالمت

  

  : شوندگان پایش بھ پیشنھاد

  

  

  

  .......................................   :امتیاز ١۵٠٠از  شده کسب امتیاز جمع

  :پایشگر امضا و نام                                                    :                                 شونده پایش امضا و نام                                                      :                           تاریخ



 بهورز/ چک لیست پایش عملکرد فنی و پشتیبانی مراقب سالمت

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت 

 

  1پیوست 

  براي تفسیر کامل وضعیت رشد کودك، هر سه منحنی رشد کودك را بررسی کنید

  : ساعت جهت  24ارجاع به پزشک و پیگیري بعد از 

  کم وزنی شدید  

 ،کوتاه قدي شدید، کوتاه قدي، خیلی بلند قد  

  شدید، الغري، چاقی، اضافه وزنالغري  

  ماکروسفالی(و دور سر بزرگ ) میکروسفالی(دور سر کوچک(  

   

  :  نیازمند بررسی بیشتر از نظر وزن و احتمال خطر اضافه وزن کم وزنی و 

 ارائه توصیه هاي تغذیه اي  

  روز بعد 5پیگیري براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك  

  ماه بعد 1: باالي یکسال/ هفته بعد 2: ماه تا یکسال 2  /روز بعد 10: ماه 2پیگیري براي ارزیابی رشد کودك زیر 

 مراقبت به پزشک ارجاع شود 2در صورت عدم افزایش وزن پس از  نیازمند بررسی بیشتر موارد  در کم وزنی در صورت عدم افزایش وزن در اولین پیگیري  و در.  

 : نیازمند بررسی بیشتر از نظر قد

  هاي تغذیه ايارائه توصیه  

  روز بعد 5پیگیري براي ارزیابی اصالح تغذیه کودك  

  ماه بعد 3: بزرگتر از یک سال / ماه بعد  2: ماه  12تا  6/ ماه بعد  1: ماه  6پیگیري براي ارزیابی رشد کودك کوچکتر از  

  مراقبت به پزشک ارجاع شود 2در صورت عدم افزایش قد کودك پس از. 

  

  :از نظر دور سر  نیازمند بررسی بیشتر

  هفته  بعد  2: ماه  6پیگیري زیر 

 ماه بعد 1: ماه  6باالي 

  


