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 برنامه سالمت سالمندان   -چک لیست پایش مرکز خدمات جامع سالمت

 ..........................................تاریخ .......................................شهری/ روستایی دانشگاه/ دانشکده.......................... شهرستان............................. مرکز خدمات جامع سالمت

ردیف 

 سنجه
 حداکثر امتیاز نحوه امتیازدهی استاندارد/راهنما سنجه 

1 
سالمت سالمندان بسته خدمت  اجزایپزشک از  آیا

 آگاهی کامل دارد؟و مصادیق ارجاع 

مندان را مطابق بسته باید اجزای خدمت سالمت سال پزشک

به مصادیق ارجاع به سطح دو در خدمات بتواند  وخدمتی بداند 

ارجاع از سطح غير )مختلف بنا به پرسش پایشگر پاسخ دهد

پزشک به پزشک شامل: فشار خون باال، دیابت ، چربی خون باال 

سوء تغذیه الغری و چاقی، احتمال  -با یا بدون مصرف دارو

 (سقوط، مشکوک به سرطان پستان و روده بزرگ

 

امتياز 3آگاهی از اجزای خدمت   

 امتياز 3اگاهی از مصادیق ارجاع 
6 

2 
سالمندان ارجاع شده که مراجعه نموده  ،یا پزشکآ

 اند را مراقبت می نماید؟
 –از بخش پيام ها  )به صورت راندوم(سالمند،پرونده سه انتخاب 

 ارجاعات دریافتی و باز کردن مراقبت های انجام شده در پرونده 
 6 امتياز  6امتياز جمعا  2هر پرونده 

3 
ارجاع شده  افراد زمين خوردنآیا پزشک از نظر خطر 

 ؟را مورد ارزیابی کامل قرار داده است
انتخاب دو فردی که مورد مراقبت از نظر زمبن خوردن قرار 

 گرفته اند و بررسی اقدامات انجام شده توسط پزشک

گزارش مراقبت های  -گزارش مراقبت ها -از قسمت گزارش

ماهه جستجو و دو  6را در بازه زمانی  8054کد انجام شده 

 پرونده را بررسی نمایيد.
6 

4 
پسخوراند الزم به بهورز/  ،آیا در سالمندان ارجاع شده

 ؟مراقب سالمت داده شده است

 

با بسته پرونده از نظر انجام پسخوراند ارجاع مطابق 3مشاهده 

 خدمت

 
 

 6 امتياز 2هر پرونده 



2 
 

ردیف 

 سنجه
 حداکثر امتیاز نحوه امتیازدهی استاندارد/راهنما سنجه

5 
از پرونده الکترونيک استفاده از سامانه در آیا پزشک 

 مهارت کافی برخورداراست؟

از تعداد  صحيح انتظار می رود پزشک نحوه گزارش گيری

سالمندان مراقبت شده در بازه زمانی را به ازای نوع 

و  ، غربالگری تغذیه خوردن خدمت)دیابت، فشارخون، زمين

 به دست بياورد. سه ماه گذشته رادر را  (افسردگی

 امتياز به ازای هر گزارش صحيح دو

گزارش  –گزارش مراقبت ها  -ها گزارشمنوی  –مسير صحيح 

  ،خدمات انجام شده 

 همچنين گزارش مراقبت های انجام شده 

10 

6 

مناسبت ها و برنامه های در برگزاری آیا پزشک 

 برای سالمندان دیابتان از قبيل سالمند آموزشی به

 مشارکت دارد؟

در طی  بررسی مستندات مشارکت پزشک در برنامه های آموزشی

 ششموزشی ه، انتظار می رود در برنامه های آماهه گذشت شش

موزشی برای سالمندان مشارکت آبرنامه  سهاقل دماه گذشته در ح

 داشته باشد.

 6 امتياز 2برنامه آموزشی به ازای شرکت در هر 

 یا بازآموزی مرتبط با دوره آموزشیآیا پزشک  7

دریافت  در یکسال گذشتهرا  سالمت سالمندان 

تعيين علت عدم نموده است؟ در صورت خير 

 موزشدریافت آ

 ثاز پزشک در خصوص زمان آخرین دوره ای که در مبح

)بدون سالمت سالمندان آموزش دیده است سوال می شود 

 ثبت امتیاز(

 امتياز 2 *امتياز برای ستاد شهرستان

 

 

 

 

امتیاز برای ستاد 

 امتیاز 2شهرستان 

 

 

 
 

آیا پزشک از شاخص ها و اطالعات مرتبط به ارایه  8

 خدمت به سالمندان تحت پوشش آگاهی دارد؟

  تعداد سالمندانی که بيماری فشارخون باال در یکسال

 گذشته برای آنها ثبت گردیده است.

  تعداد سالمندانی که بيماری دیابت در یکسال

 گذشته برای انها ثبت گردیده است.

گزارش بيماری های  -گزارش وقایع ثبت شده -مسير گزارش

 ICD10ثبت شده و تعيين تاریخ و کد بيماری بر اساس 

 امتیاز3هر کدام

4 

 

9 
ایا پزشک در مورد غربالگری خطر پذیری و نحوه 

مداخالت مرتبط با سالمندان  ارزیابی تکميلی و سایر

بسيار پرخطر در جمعيت تحت پوشش خود آگاهی 

 دارد؟

انتظار می رود پزشک از تعداد سالمندان بسيار 

پرخطر و پرخطر در جمعيت تحت خود آگاهی 

داشته باشد و نحوه ارزیابی تکميلی را بداند و 

مداخالت، هماهنگی ها بين بخشی و مراقبت های 

 مشکالت آنان را بداند انجام شده برای حل

 امتياز  2آگاهی از تعداد 

 امتياز 1آگاهی از نحوه ارزیابی تکميلی 

پيگيری ، مداخالتف مراقبت های انجام شده اگاهی از 

 امتياز 3برای سالمندان 

6  

 50  جمع  
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ردیف 

 سنجه
 حداکثر امتیاز نحوه امتیاز دهی استاندارد/راهنما سنجه

1 

آیا وضعيت موجود شاخص های سالمت سالمندان 

و مشخص شده  در مرکز خدمات جامع سالمت

 ؟ مسئول مرکز از آن آگاهی دارد

 امتياز( 1)جمعيت تحت پوشش

 امتياز( 1)سالمند تحت پوشش درصد /جمعيت

تعداد و درصد سالمندانی که حداقل یک بار خدمت گرفته 

 امتياز( 4)کل و به تفکيک نوع خدمت()اند

توسط غير پزشک مراقبت تعداد و درصد سالمندانی که 

 امتياز( 1شده اند)کليه خدمات()

)غربالگری،  تعداد و درصد سالمندان بر اساس ميزان خطر

 )ا امتياز(شناسایی و طبقه بندی شده( 

انتظار می رود مسئول مرکز از اطالعات / شاخص های ستون 

داشته باشد و روند این شاخص  یاگاه در سال گذسته قبلی

به تفکيک واحد ارایه  را در بازه های زمانی سه ماهه و ساليانه

 داشتن تحليلی از روند این اطالعاتدهنده خدمت داشته باشد 

موجود باشد مورد قبول مرکز  در برنامه عملياتیاگر  حتی 

 است

8 

2 

به ویژه سالمندان سالمندان  آیا اهم مشکالت

منطقه تحت پوشش اولویت بندی و برنامه  پرخطر

  ؟مداخله ای برای رفع آن تدوین شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی مستندات مرتبط با اولویت بندی مشکالت و 

طراحی مداخالت بر اساس تحليل وضعيت موجود در 

 برنامه عملياتی

انتظار می رود بر اساس شاخص های مرتبط با برنامه 

یت نسبت به اولو  ،تحليل پایش های انجام شده ،سالمندان

نوع و شدت و و متناسب با بندی مشکالت برنامه اقدام شود 

 )نظر کارشناسی( مداخله مناسب طراحی گردد.وسعت مشکل 

 ازيامت 4مطلوب   تيدرصد وضع 100-80

 ازيامت 3درصد مورد انتظار:  79-50

 ازيامت 2درصد مورد انتظار  49-20

 ازيامت 1مورد انتظار درصد  19-10

 ازيدرصد و کمتر امت 9

 

 

 

 

4 

 



4 
 

ردیف 

 سنجه
 حداکثر امتیاز نحوه امتیاز دهی استاندارد/راهنما سنجه

3 

موزشی و آخرین دستورالعمل ها، محتواهای آ آیا

بسته های خدمت های برنامه سالمت سالمندان 

وز از تاریخ دریافت ر 15و حداکثر  بودهدردسترس 

 خدمت ارسال شده است؟ ارایهبه مراکز 

 یو بسته ها یموزشآ یدستورالعمل ها، محتواهامشاهده 

و مکاتبات ارسال شده  برنامه سالمت سالمندان یخدمت ها

و بررسی تاریخ ارسال دستورالعمل ها نسبت به تاریخ 

 از ستادشهرستاندریافت 

 )در مراکز خدمات جامع سالمت روستایی(

های برنامه با زمان دریافت بررسی زمان ارسال دستورالعمل 

 4  .شود

4 

 سالمت سالمندان آیا مکمل های مورد نياز برنامه 

 مصرفبه موقع و به تعداد مورد نياز )برای سه ماه 

مسئول مرکز درخواست واحدهای محيطی( توسط 

 داده می شود؟

درخواست مکمل ها و برآورد مورد نياز مشاهده مستندات 

جامع سالمت با توجه به تاریخ درخواست در مراکز خدمات 

 ها و موجودی یکسال گذشته

مکمل های برنامه را در یکسال گذشته بررسی نموده موجودی 

مصرف ماهانه کنترل نمایيد و موجودی یکساله را با متوسط 

چنانچه در مقاطع زمانی موجودی سه ماهه کاهش پيدا کرده 

مکمل بایستی برآورد و درخواست الزم است مستندات بود 

 توسط مرکز انجام شود.

4 

5 

آیا ليست تجهيزات به تفکيک خانه بهداشت/ پایگاه 

)وجود دارد/ نياز به تعمير/ وجود ندارد(  یه صورت

 موجود است و نيازها به موقع تامين می شود؟

و واحدهای ارایه کز سی مستندات تجهيزات مورد نياز مربرر

و پيگيری تامين/ خدمت تحت پوشش در برنامه سالمندان 

 تجهيزاتکاليبراسيون  /تعمير 

 تجهيزات امتياز کامل پيگيری در صورت عدم نياز به  

 وجود وضعيت موجود تجهيزات دو امتياز

 وجود مستندات پيگيری دو امتياز
 

4 

6 

مرکز  آیا گزارش عملکرد برنامه سالمت سالمندان

طبق برنامه زمانبندی به ستاد  خدمات جامع سالمت

 گردد؟ شهرستان ارسال می

 

 

 

 

و تاریخ برنامه ارسال گزارش عملکرد  بررسی مستندات

 ماه یکبار. 6ارسال بر اساس انتظار ستاد شهرستان حداقل 

 

 

حداقل دو گزارش عملکرد طی یکسال گذشته مشاهد شود 

 6 امتياز 3هر گزارش 



5 
 

ردیف 

 سنجه
 حداکثر امتیاز نحوه امتیازدهی استاندارد/راهنما سنجه

7 

خانه بهداشت/ پایگاه یا پایش و نظارت برعملکرد آ

و بر اساس جدول زمان بندی انجام سالمت 

 مستندات انجام این پایش ها موجود می باشد.

عملکرد واحد های ارایه و تيم همراه انتظار می رود مسوول مرکز 

لمندان بر اساس برنامه زمان بندی دربرنامه سالمت ساخدمت را 

و با چک ليست پایش نموده و در پسخوراند ارسالی مستندات، 

 .موجود باشد

تعيين درصد  –ابزار پایش  -وجود برنامه زمان بندی پایش

هرکدام یک امتياز وحداقل –اجرای پایش منطبق با برنامه 

  امتياز 3ازخورد ب 3وجود

 

6 

8 

موزشی در طی یکسال اخير با حداقل یک دوره آآیا 

موضوع سالمت سالمندان برای بهورز/ مراقب سالمت 

 برگزار شده است؟

بررسی مستندات برگزاری جلسه آموزشی در طی یکسال اخير 

 توسط مرکز خدمات جامع سالمت برای ارایه دهندگان خدمت
 5 

9 

توسط ستاد خدمات جامع سالمت مرکز آیا 

یکسال اخير در برنامه سالمت سالمندان شهرستان 

 بازدید شده است؟

انتظار می رود ستاد شهرستان بررسی مستندات بازخورد ارسالی 

طی حداقل دو بار توسط ستاد معاونت بهداشتی در برنامه 

سالمندان مورد بازدید قرار گرفته باشد و بازخورد نيز دریافت 

 کرده باشد.

 

درصورت عدم بازدید *

امتیاز منفی برای برنامه 

ستاد شهرستان در نظر 

 گرفته می شود.

10 

آیا پيرو پسخوراند پایش در موعد مقرر )حداکثر پس 

گزارش هفته پس از دریافت پسخوراند ( 2از مدت 

به ستاد  جامع از مرکز طراحی/ انجام شده مداخالت

 شهرستان ارسال شده است؟

 مقرربررسی مستندات ارسال گزارش ها در ظرف مدت 

انتظار می رود پس از دریافت بازخورد از سوی کارشناسان 

دتوسط واحدهای ارایه شهرستان مشکالت مطرح شده در بازدی

مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ای مداخله ای  دهنده خدمت

برای کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت طراحی و این 

 برنامه ظرف مدت مقرر به شهرستان اعالم گردد.

4 

11 

منطقه  آیا  برای حل مشکالت سالمت سالمندان 

 انجام شده است؟تحت پوشش تعامل برون بخشی 

 

مشاهده مستندات برگزاری جلسات/تعامالت در طی شش ماه 

 اخير به ویژه برای حل مشکالت سالمندان پرخطر

 

 -دعوتنامه-انتظار می رود مستندات هماهنگی قبل از جلسه

 پيگيری انجام–تهيه شدهتنظيم دستور جلسه و صورتجلسات 

 موجود باشد. مصوبات
5 

12 
مالحظات و  یآیا مرکز از نظر فيزیکی و فرآیند

 ؟را داردشرایط مناسب حضور سالمند 

فرآیندها انتظار می رود مراکز خدمات جامع سالمت شرایط محيطی یا 

ی خود را به گونه ای تعریف نمایند که برای حضور و دریافت خدمت 

سالمند مناسب باشد از جمله رمپ، دستگيره، اختصاص نوبت های 

 اول برای دریافت خدمت،و...

 
در صورت وجود امتیاز 

مثبت برای ستاد 

  شهرستان

 50  جمع  

 


