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 2چك ليست شماره 

بسمه تعالي 

 درماني بوشهر بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتيمعاونت امور 

ری آن ،د��ورا��مل� ب ا�ت �و��ر� ، ���ھا ، چک ��ست  �ت و ��وه ن�ھدا  � ود�� �ورد نیاز خا� �ھدا
 

 بازديد اول.............................................بازديد اول .................            

: .................... نام فرد بازديد كننده :             تاريخ انجام بازديد :  : ..................... خانه بهداشت  مركز بهداشت شهرستان : .............. مركز بهداشتي درماني 

          بازديد دوم...............................................بازديد دوم.................. 

 

 يف

 مواردي كه بايد در برد بهورز نصب شود

امتياز  

 )1 يا 0(
بازديد 

 اول

بازديد 

 دوم

   پوستر اولويت هاي آموزشي بر اساس نياز سنجي آموزشي 1

   تقويم مناسبت هاي بهداشتي يا مناسبت هاي مرتبط باسالمت در سال 2

   فرم مشخصات آموزشگاه هاي تحت پوشش  3

    بلوك بهورزي)6ليست اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي ( فرم شماره  4

نوزادي، ديفتري، تعريف تعاريف قطعي و محتمل بيماريها شامل : مورد فلج شل حاد،مورد مشكوك به سرخك ، سياه سرفه ، كزاز  5
 طغيان بيماريهاي منطقله از آب و غذا، مشكوك و قطعي وبا و اسهال ،

  

   برنامه بازديد بهورز از روستا يا روستاهاي قمر و مدارس تحت پوشش  6

   برنامه باز آموزي و آزمون هاي فصلي بهورزان شاغل با تعيين تاريخ و محل اجراي آن 7

   امتياز جمع
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 يف

 دفاتر مورد نياز خانه بهداشت ومسئول تهيه آن

امتياز 

 )1 يا 0 (
بازديد 

 اول

بازديد 

 دوم

   (استان) دفتر ثبت كالسهاي آموزشي 1

   دفتر ثبت آموزش هاي چهره به چهره ( استان ) 2

   دفتر ثبت رسانه هاي آموزشي و دستورالعملها ( ثبت محتويات كتابخانه) ( شهرستان) 3

   (شهرستان) دفتربازديد منازل 4

   دفتر گزارش مربي ( شهرستان) 5

   دفتر گزارش بازديد ( شهرستان) 6

   دفتر انديكاتور( شهرستان) 7

   دفتر فعاليتهاي روزانه بهداشت محيط ( شهرستان) 8

   دفتر دارويي خانه بهداشت ( شهرستان ) 9

   دفتر ثبت نام بيماران (شهرستان ) 10

   دفتر كنترل دريافتي ، مصرفي و موجودي واكسن(شهرستان) 11

   دفتر واكسيناسيون خانوار(استان) 12

   دفتر مراقبت ممتد مادران (شهرستان) 13

   دفترتوزيع شير مصنوعي(شهرستان) 14

   دفتر مراقبت ممتدكودكان  (شهرستان) 15

   دفتر مراقبت سالمندان ( شهرستان) 16

   دفتر مراقبت تنظيم خانواده ( شهرستان) 17

    امتيازجمع
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 يف

 فرمهاي آماري كه بايد توسط بهورز تكميل شود و نحوه نگهداري آن ( زونكن ، پوشه ، برد و...)

امتياز 

 )1 يا 0 (
بازديد 

 اول

بازديد 

 دوم

   فرم آماري گزارش ماهانه  آموزش هاي چهره به چهره ( پوشه) 1

   فرم آماري گزارش ماهانه  آموزش هاي گروهي ( پوشه) 2

    سال يكبار تكميل مي شود ( پوشه)2فرم تعيين اولويت هاي آموزشي بر اساس نيازسنجي آموزشي هر  3

   جدول گانت فعاليت هاي آموزشي ( پوشه ) 4

    ارزيابي (سالي يكبار ) ( پوشه)109-1فرم آماري  5

    معاينات پزشك (سالي يكبار ) ( پوشه)109-1فرم  6

   فرم آماري واكسيناسيون توام دانش آموزان (سالي يكبار) ( پوشه) 7

   پرونده بهداشتي براي هر مدرسه ( فايل گردان ) 8

   فرم كشوري ثبت اختالالت روان پزشكي  (پوشه آمار) 9

   فرم آماري عملكرد پيشگيري از اعتياد ( پوشه آمار) 10

   فرم ثبت موارد خودكشي ( پوشه آمار)  11

   فرم ارجاع و مراقبت بيماران رواني- عصبي (پوشه  مربوطه) 12

    بهداشت محيط(پوشه آمار)110- 1فرم آماري  13

   فرم آماري بهداشت محيط مدارس (پوشه آمار) 14

   فرم آماري ثبت فعاليتهاي طرح ادغام بهداشت مواد غذايي(پوشه آمار) 15

   فرم شماره يك بهداشت حرفه اي(پوشه آمار) 16

    (پوشه آمار)6/10- 6/9نتايج كنترل كيفي آب آشاميدني داراي شبكه فاقد شبكه فرم شماره  17

   فرم گزارش روزانه سنجش كلر باقيمانده آب آشاميدني ( پرونده  آب ) 18

   فرم وضعيت تامين آب آشاميدني روستايي داراي شبكه لوله كشي ( پوشه آب ) 19

    ( پرونده شوراي بهداشتي )1/1صورتجلسات شوراي بهداشتي فرم شماره  20

    ( پرونده مربوطه)11/4اطالعات مربوط به جمع آوري و دفع زباله و فضوالت حيواني روستا فرم شماره  21

   (پرونده مربوطه)11/5وضعيت جمع آوري و دفع فاضالب روستا فرم شماره  22

    (پرونده شوراي  بهداشتي )11/2صورتجلسه بررسي مشكالت و تعيين اولويت نيازهاي بهداشت محيط روستا فرم شماره 23

    ( پرونده مربوطه )11/3ليست خانوارهاي دريافت كننده وسايل و مصالح ساختماني در بهسازي محيط روستا فرم شماره 24

   ) ( پوشه آب )6/8برگ ارسال موارد نامطلوب سنجش كلر باقيمانده (فرم شماره  25
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   فرم ماهانه درخواست و دريافت داروهاي خانه بهداشت ( پوشه ) 26

   فرم ارسال داروهاي تاريخ نزديك به شهرستان ( پوشه ) 27

    ليست تاريخ انقضاء داروها ( نصب بر درب كمد دارويي ) 28

   فرم تبديل ماههاي ميالدي به شمسي ( نصب بر كمد دارويي ) 29

    حمايتي بهبود وضع تغذيه كودكان( ويژه كودكان مشمول طرح  (پوشه)– پايش و ارزشيابي برنامه مشاركتي 1فرم شماره  30

 ساله تحت پوشش طرح تامين يك وعده غذاي گرم در روستا مهدها (بهبود وضع تغذيه كودكان) 3- 6تعيين وضعيت رشد كودكان1فرم شماره  31
 (پوشه)

  

   فرم پايش و ارزشيابي برنامه حمايت تغذيه اي زنان باردار خانواده هاي نيازمند (پوشه ) 32

   فرم برگزاري كالس تغذيه تكميلي ومصرف مكمل ها (پوشه) 33

    حمايتي موسسه بنياد علوي(پوشه)– گزارش برنامه مشاركتي 2فرم شماره  34

   فرم بيماريابي موارد مشكوك به سل ( پوشه) 35

    - پديكلوز (پوشه )2فرم گزارشدهي شماره  36

   فرم بيماريابي ماالريا و گزارش حيوان گزيدگي ( پوشه ) 37

   فرم تعيين دماي يخچال واكسيناسيون ( نصب بر درب يخچال) 38

   فرم درخواست واكسن هاي مورد نياز ( پوشه) 39

   فرم تبديل ماههاي ميالدي به شمسي نصب بر درب يخچال 40

    ايمنسازي ( پوشه آمار)105فرم  41

   فرم ارزشيابي ايمنسازي (پوشه) 42

   فرم پايش هفتگي فلج شل حاد و كزاز (پوشه ) 43

   ليست خطي عوارض واكسن (پوشه) 44

   فرم گزارش ماهانه موارد بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن رده محيطي (پوشه آماري) 45

    سال يا فرم گروه سني ( پوشه ) 6فرم مراقبت واكسيناسيون كودكان زير  46

   فرم ماهيانه افراد ي كه نياز به تلقيح واكسن دارند ( پوشه )  47

   مراقبت التور)  فرم نمونه برداري روزانه بيماري اسهالي (پوشه)3(فرم شماره 48

    ( در پرونده فرد مبتال به تاالسمي ماژور نگهداري شود )16 و 15فرم شماره  49

   - فصلي مراقبت ويژه زوج هاي ناقل تاالسمي/مشكوك نهايي، نوزادان متولد شده و عملكرد استراتژي سوم (پوشه آماري.)6فرم شماره 50

   (در  پرونده خانوار مربوط به  بيمار مبتال به فشارخون باال )16 و 15فرم شماره  51
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   فرم مراقبت بيماران مبتال به فشارخون باال (پرونده خانوار) 52

    مراقبت و پيگيري بيماران فشار خون ( پوشه )2فرم شماره  53

   فرم غربالگری فشار خون ( پوشه ) 54

    ويژه مراقبت از بيماران ديابتي توسط بهورز و پزشك ( پرونده خانوار )4فرم شماره  55

   فرم غربالگري بيماران پره ديابتي ( پوشه ) 56

    - ديابت( پوشه آمار) 5فرم تكميل شده شماره  57

   در پرونده فرد مبتال به ديابت و زن مبتال به ديابت بارداري 16و15فرم شماره  58

    برگ ( پوشه ) 3 سال به باال حاوي 30پرونده غربالگري ديابت در افراد  59

    غربالگري و بيماريابي ديابت و فشارخون باال( پوشه)1فرم شماره  60

    ( پوشه) 2فرم مراقبت و  پيگيري بيماران ديابتي فرم شماره  61

    استاني ( پوشه شاخص ها ) – سال به باال ، شاخص هاي شيوع ، بروز ديابت 30جمعيت  62

   فرم مراقبت نوزادان مبتال به كم كاري تيروئيد مادرزادي ( پرونده بيمار) 63

    در پرونده نوزاد مبتال به كم كاري تيروئيد مادرزادي16 و 15فرم شماره  64

   ليست مادران پرخطر يا در معرض خطر ( پوشه ) 65

   فرم آماري  مشاوره پيش از بارداري (پوشه آمار) 66

    ماهه  گزارش جمع بندي تعداد كودكان شير مصنوعي خوار( پوشه )3فرم آماري  67

   فرم جمع بندي اطالعات مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم (پوشه) 68

   ماه ( پوشه)2فرم جمع بندي اطالعات مانا در كودكان كمتر از  69

    ساله ( پوشه ) 5 ماهه تا 2فرم جمع بندي اطالعات مانا در كودكان  70

    ماه ( پوشه ) 59- 1فرم گزارش فوري مرگ كودكان  71

    ماه ( پوشه و نرم افزار ) 59-1پرسشنامه  ب مربوط به مرگ كودكان  72

    ماهه ( پوشه )6فرم جمع بندي اطالعات برنامه ادغام يافته سالمندي - 73

   فرم هاي مربوط به  برنامه آموزش شيوه زندگي سالم ( پوشه )  74

    تنظيم خانواده ( پوشه آمار ) 108فرم  75

   فرم اطالعات روستا ( پوشه سرشماري ساليانه ) 76

   فرم بازديد ساليانه خانوار( پوشه سرشماري ساليانه ) 77
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   اطالعات سرشماري ساليانه بر حسب سن ،جنس و وضعيت تاهل زنان( پوشه سرشماري ساليانه ) 78

   فرم ثبت وقايع حياتي ( پوشه ) 79

   فرم گزارش مرگ و مير خانه بهداشت ( پوشه آمار ) 80

   شاخص هاي زيج حياتي ( پوشه شاخص ها ) 81

   فرم مراقبت و پيگيري روزانه ( درپوشه  و يا به شكل دفتر تهيه و بر روي ميز بهورز نگهداري شود)  82

 سال گذشته و برنامه زمان بندي كالس هاي باز آموزي بهورزان شاغل در سال گذشته و سال 2نتيجه نيازسنجي هاي فصلي به عمل آمده در  83
 جاري ( پوشه )

  

   جمع امتياز

 

 يف

 مواردي كه بايد در اتاق كار بهورز نصب شود

امتياز 

 )1 يا 0 (

 بازديد اول
بازديد 

 دوم

    نصب شود)1زيح حياتي (قاب شده در اتاق شماره  1

    (در كنار ترازوي بزرگسال نصب شود)BMI كارت بدون قاب 2

    نصب شود )1پوستر دستورالعمل تجويز شير مصنوعي ( قاب شده در اتاق شماره  3

    نصب شود)1كروكي روستا و نقشه آبادي هاي منطقه (قاب شده در اتاق شماره  4

    نصب شود)1(قاب شده در اتاق شماره  مشخصات بهورزان 5

    نصب شود) 2پوستر مراقبت  بيماري هاي رواني  - عصبي (قاب شده در اتاق شماره  6

    نصب شود)2 ( قاب شده در اتاق شماره 88پوستر راهنماي تشخيص و درمان سل ويرايش  7

    امتيازجمع
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 يف

 كتاب ها و دستورالعمل هاي مورد نياز خانه بهداشت و نحوه نگهداري آن

امتياز  

 )1 يا 0(
بازديد 

 اول

بازديد 

 دوم

   دستورالعمل استاني اجراي برنامه نيازسنجي آموزشي ( كتابخانه ) 1

   دستورالعمل تكميل پرونده مدرسه ( كتابخانه ) 2

   دستورالعمل تكميل شناسنامه دانش آموز( كتابخانه ) 3

   دستورالعمل واكسيناسيون توام( كتابخانه ) 4

   بسته خدمت غير پزشك  مدارس ( كتابخانه ) 5

   دستورالعمل مدارس مروج سالمت در مناطقي كه طرح در حال اجرا است ( كتابخانه ) 6

   بسته آموزشي پديكلوز ( كتابخانه ) 7

   كتاب تغذيه در سنين مدرسه( كتابخانه ) 8

   بهداشت بلوغ پسر ودختر( كتابخانه ) 9

   دستورالعمل مراقبت از بيماران اعصاب و روان ( در زونكن) 10

   جزوه يا كتاب سالمت روان ويژه بهورز( كتابخانه ) 11

   كتاب اعتياد ويژه والدين ( كتابخانه ) 12

   كتاب سالمت روان در دوران بارداري ( كتابخانه ) 13

   دستورالعمل و بروشور شادي و نشاط ( كتابخانه ) 14

   كتاب ازدواج سالم ( كتابخانه ) 15

   كتاب اين طور هم مي شود ( كتابخانه ) 16

   كتاب حمايتهاي رواني اجتماعي در باليا ويژه بهورزا ن و معلمان و مشاوران مدارس و ... ( كتابخانه ) 17

   فصلنامه هاي بهورز ( كتابخانه ) 18

   * مجموعه كتاب هاي آموزش بهورزي (كتابخانه) 19

   تمامي دستورالعمل ها و بخشنامه ها در يك زونكن به همين نام در كتابخانه نگهداري شود 20

   تمامي نامه هاي اداري در يك زونكن به همين نام در كتابخانه نگهداري شود 21

   راهنماي زيج حياتي( كتابخانه ) 22

   دستورالعمل نحوه تهيه كلر ( زونكن دستورالعمل ها) 23

   دستورالعمل تعداد موارد كلرسنجي از آب و نمونه برداري از آب ( زونكن دستورالعمل ها) 24

   دستورالعمل طرح ادغام بهداشت مواد غذايي (زونكن دستورالعمل ها ) 25
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   دستورالعمل اقدامات بهداشت محيط در پيشگيري از بيماريهاي واگير دار( زونكن دستورالعمل ها ) 26

   آئين نامه بهداشت محيط مدارس ( زونكن دستورالعمل ها ) 27

    مراكز و اماكن ( زونكن دستورالعمل ها )13اصالحيه آئين نامه قانون ماده  28

   دستورالعمل تكميل فرمهاي آماري بهداشت محيط (زونكن دستورالعمل ها ) 29

   دستورالعمل معاينات شغلي كارگران ( زونكن دستورالعمل ها ) 30

   دستورالعمل بازديد كارگاه تك واحدي ( زونكن دستورالعمل ها ) 31

   دستورالعمل درخواست دارو (زونكن دستورالعمل ها ) 32

   دارونامه بهورز( كتابخانه ) 33

    حمايتي بهبود تغذيه كودكان (كتابخانه )–دستورالعمل برنامه مشاركتي  34

   دستورالعمل جامع آهن ياري گروههاي در معرض خطر ( كتابخانه) 35

   دستورالعمل طرح تامين يك وعده غذاي گرم در روستامهدها (كتابخانه ) 36

   دستورالعمل طرح حمايت تغذيه اي زنان باردار خانواده هاي نيازمند مبتال به سوءتغذيه ( كتابخانه ) 37

   (يد دار تصفيه شده) (زونكن دستورالعمل ها) 86/4/24 يا دستورالعمل نهايي كنترل كيفي نمك خوراكي مورخ IDDدستورالعمل 38

   دستورالعمل مكمل ها ( زونكن دستورالعمل ها) 39

   جزوه آموزشي روغن هاي خوراكي ويژه بهورزان(كتابخانه) 40

   كتابچه تغذيه تكميلي  (كتابخانه) 41

   كارت مراقبت كودكان  (كتابخانه) 42

   كتابچه كمبودآهن وكم خوني فقر آهن (كتابخانه) 43

   دستورالعمل كارت مراقبت كودك (تغذيه ،واكسيناسيون،پايش رشد) (كتابخانه) 44

   كتابچه چه غذايي بخوريم تاسالم زندگي كنيم (كتابخانه) 45

   كتاب راهنماي آموزشي اچ آي وي/ ايدز و بيماريهاي آميزشي ويژه بهورز (كتابخانه) 46

   آموزش مبارزه با سل براي بهورز( كتابخانه ) 47

   دستورالعمل كشوري پديكولوز( كتابخانه ) 48

   دستورالعمل درمان سالك و تب مالت( كتابخانه ) 49
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   برنامه و راهنماي ايمنسازي ، ويرايش هفتم( كتابخانه ) 51

   دستورالعمل كشوري مراقبت فلج اطفال( كتابخانه ) 52

   دستورالعمل جامع كشوري پيشكيري از تاالسمي ويژه خانه بهداشت (كتابخانه) 53
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   الگوريتم استراتژي سوم تاالسمي (لوله شده در كتابخانه  نگهداري شود) 54

   فشار خون ويژه بهورز (كتابخانه) دستورالعمل كشوري 55

   دستور العمل كشوري ديابت ويژه بهورز (كتابخانه) 56

    (كتابخانه) BMIكارت 57

   دستورالعمل كم كاري تيروئيد مادرزادي نوزاد ويژه بهورز (كتابخانه) 58
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   دفترچه ارجاع مادران (روي ميز كار بهورز) 62

   راهنماي كشوري تغذيه بارداري و شيردهي(روي ميز بهورز) 63

   دستورالعمل هاي  شير مادر (درزونكن دستورالعملها) 64

   بوكلت چارت كودك سالم (روي ميز بهورز) 65

    ماه (كتابخانه)1-59دستورالعمل مرگ كودكان  66

   بوكلت چارت مانا ( روي ميز بهورز)  67

   بوكلت چارت برنامه ادغام يافته سالمندي (روي ميز بهورز) 68

   دستور العمل هاي برنامه سالمندان (زونكن دستورالعمل ها) 69

   كتاب تغذيه دوران سالمندي (كتابخانه) 70

   دستورالعمل روشهاي پيشگيري از بارداري ( روي ميز كار بهورز) 71

    امتيازجمع
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 يف

 مواردي كه بايد در سالن انتظار نصب شود

امتياز  

 )1 يا 0(
بازديد 

 اول

بازديد 

 دوم

   پوستر هرم غذايي ( به صورت قاب شده نصب شود) 1

   پوستر الگوي مصرف روغن هاي خوراكي ( در برد آموزشي نصب شود)  2

   پوستر آموزشي راهنماي تغذيه با شير مادر ( در برد آموزشي نصب شود ) 3

    ميليالرد نفري ( در برد آموزشي نصب شود )7پوستر تنظيم خانواده - جمعيت  4

   برنامه زماني ماهانه برگزاري كالسهاي اموزشي در خانه بهداشت (در برد آموزشي نصب شود ) 5

   برنامه زماني ده گردشي پزشك ( دربرد آموزشي نصب شود ) 6

   امتياز جمع

 
 – مباني بهداشت و كار در روستا – بهداشت مدارس –كتاب هاي بهداشت محيط *مجموعه كتاب ها و جزوات آموزش بهورزي شامل : 

 – مباحث مقدماتي – دارونامه بهورزي – بهداشت دهان و دندان – تنظيم خانواده –سالمت مادران  –چيدمان استاندارد در خانه بهداشت 
 ايدز وديگر مجموعه كتاب هاي آموزش بهورزي ، جزوات آموزشي بيماريهاي غير واگير و بيماريهاي – بهورز و ديابت –درمانهاي ساده عالمتي 

واگيردار،تمامي متوني  كه در دوره تحصيل آموزش بهورزي و باز آموزي آموزش داده مي شود و به صورت جزوه در اختيار بهورزان قرار مي گيرد 
. 

  شماره ) در كتابخانه نگهداري شود.4 كتاب ها،دستورالعمل ها ، جزوات آموزشي و فصلنامه هاي بهورز( در هر سال توجه:  

  دفاتر مراقبتي و بوكلت چارت ها بر روي ميز بهورز قرار داده شود

 پس از مدت يك ماه لوله پوسترهايي كه به مناسبت ها تهيه و به خانه بهداشت ارسال مي شود در برد آموزشي ، در سالن انتظار نصب شود و
 شود و در كاور در كتابخانه و يا در كمد ديواري نگهداري شود.

 
 


