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  3چك ليست شماره 

 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 چك ليست چيدمان خانه بهداشت

 

...................................... :  مركز بهداشت شهرستان 

........................................ :  مركز بهداشتي درماني 

................................................. :  خانه بهداشت 

...........................................:  تعداد پست بهورزي 

 

 مشخصات بهورزان شاغل با ذكر نام و نام خانوادگي : 

١- ...............................................2 .................................................. -3...............................................- 

 
 

 بازديد اول .....................
 نام فرد بازديد كننده :

 بازديد دوم .....................
 

  بازديد اول ......./........./.....               

 تاريخ بازديد به عمل آمده : 
 بازديد دوم ......./........./.....

 
 

 

بازديد كننده محترم در صورت نداشتن حتي يكي از شراط استاندارد امتياز  صفر داده شود و در ستون استاندلرد توضيح : 
ها علت امتياز صفر با مداد و با عالمت * مشخص شود . در بازديد دوم در صورت رفع مشكل در ستون استاندارد ها در 

 كنار عالمت * عبارت اصالح شده است نوشته شود . 

جابجايي تجهيزات در اتاق مربوطه به دليل محل قرارگيري درب ، پنجره ، جاكولري ، نكته : 
 كمد ديواري و روشويي و قرار دادن آن در محلي مناسب در همان اتاق بالمانع است . 
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  3چك ليست شماره 

ف
ردي

 

 نوع وسيله
 )1امتياز (  يا 

بازديد  استاندارد ها
 اول

بازديد 
 دوم

1 
آيا تابلو راهنما خانه بهداشت در مسير اصلي 

 روستا نصب شده است؟

تابلو راهنما خانه بهداشت در كنار جاده اصلي در ابتداي مسير فرعي كه به خانه   
بهداشت ختم مي شود نصب شود و فقط كلمه خانه بهداشت و نام روستا بر روي 

 آن نوشته شود. 

 آيا تابلو سر در خانه بهداشت وجود دارد ؟ 2
تابلو سر در خانه بهداشت منطبق با نمونه استاني به اندازه درب حياط خانه   

بهداشت كه ماشين رو مي باشد تهيه شود و باالي درب حياط نصب شود و باشد 
 . تابلو خانه بهداشت ضميمه در كنار تابلو مركز مربوطه نصب شود

3 
آيا وضعيت نيروي انساني خانه بهداشت استاندارد 

 است ؟
به تعداد پست هاي سازماني مصوب ، بهورز شاغل در خانه بهداشت مشغول بكار   

 باشد

4 
آيا بهورز در دوره هاي باز آموزي شركت نموده 

 است و وضعيت مطلوبي دارد ؟
بهورز در نيازسنجي هاي بعمل آمده شركت كرده باشد و جزء گروه خوب و يا   

 متوسط باشد ( با مشاهده مستندات در خانه بهداشت)

5 
ايا بهورزان در محل كار خود از يونيفرم مربوطه 

 استفاده مي نمايند؟

يونيفرم بهورز زن : مانتو و شلوار سرمه اي و مقنعه مشكي ومدل لباس بهورزان   
زن ، آخرين مدل تعيين شده توسط  مركز بهداشت  استان مي باشد يونيفرم 
بهورز مرد :  پيراهن سفيد و شلوار مشكي مي باشد . نصب اتيكت مشخصات 

 بهورز  بر روي يونيفرم بهورزان ضروري مي باشد 

6 
آيا در و ديوار خانه بهداشت عاري از پوستر و فرم 

 هايي كه جزء استانداردها نيست مي باشد ؟

هيچگونه فرم و پوستري بر روي درب و ديوار خانه بهداشت نصب نشود به جز   
پوسترهايي كه مي بايست به صورت قاب شده طبق استانداردهاي تعيين شده در 

 –كتاب چيدمان استاندارد در خانه بهداشت ، نصب شود شامل : زيج حياتي 
 – BMI كارت –مشخصات بهورزان - كروكي روستا و نقشه آباديهاي منطقه

  پوستر مراقبت بيماري –دستورالعمل تجويز شير مصنوعي در اتاق شماره يك 
هاي رواني - عصبي و راهنما ي تشخيص و درمان بيماري سل در اتاق شماره دو 

 ، پوستر هرم غذايي در سالن انتظار نصب شوند

 آيا برد بهورز وجود دارد ؟ 7

 در اتاق شماره يك  بر روي ديوار  نصب شود و 170 در 100برد بهورز در اندازه   
كليه  فرم هايي كه در برنامه چيدمان استاندارد در خانه بهداشت از طرف مركز 

بهداشت استان محل نصب آن در برد بهورز تعيين شده است نظير فرم 
 تقويم –مشخصات آموزشگاههاي تحت پوشش - پوستر اولويت هاي آموزشي 

 برنامه بازديد –مناسبتهاي بهداشتي يا مناسبت هاي مرتبط با سالمت در سال
 برنامه بازآموزي و آزمون هاي –بهورز از روستا يا روستاهاي قمر و مدارس 

بهورزان شاغل با تعيين تاريخ و محل اجراي آن - ليست اماكن عمومي و مراكز 
 تعاريف قطعي و محتمل – ) 6تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي ( فرم شماره 

بيماريها در آن نصب شود  تاكيد مي شود از نصب هرگونه فرم آماري و 
 پوسترهاي ديگر در برد بهورز و بر روي درب و ديوار اتاق بهورز خود داري شود. 

8 
آيا ميزكار بهورز در محل مناسب قراردارد و نظافت 

 و چيدمان آن مطلوب مي باشد ؟

- در تيپ يك : در اتاق شماره يك بهترين محل قرارگيري ميز بهورز ، روبروي 1  
 در اتاق شماره دو –پنجره و در صورت لزوم ميز دوم روبروي درب اتاق مي باشد 

، ميز بهورز روبروي درب اتاق ، زير پنجره  قرار داده شود *در تيپ دو در اتاق 
شماره يك بهترين محل قرارگيري ميز بهورز ، روبروي درب اتاق و در صورت 

لزوم ميز دوم زير قاب كروكي روستا مي باشد و در اتاق شماره دو  ميز بهورززير 
پنجره قرار داده شود ميزكار بهورز در صورت امكان به تعداد بهورزان خانه 
بهداشت بايد تهيه شود و در محل مناسب قرارگيرد ونظافت وچيدمان آن 

 مطلوب باشد 
 نكات قابل توجه در استفاده از ميز بهورز :     .

نظافت روزانه سطح ميز  انجام شود و از پوشش مناسب نايلوني يا شيشه اي  -1  
سيني معاينه شامل : سيني استيل - گوشي  -2بر روي ميز استفاده شود  
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 كرنومتر - – متر نواري – آبسالنگ- چراغ قوه –پزشكي - دستگاه فشارسنج 
ترمومتر دهاني و مژر حاوي مواد ضدعفوني و پنبه جهت نگهداري ترمومتر ، 

- ساير وسايل 3ماكت دندان ، مسواك و نخ دندان بر روي ميز  قرار داده شود
 –نظير بوكلت چارت ها و دفاتر مراقبتي ، وسايل تحرير و مصرفي شامل : كازيه 

 خودكار  – مداد – جاچسبي و چسب – جاي تقويم – پانچ –ماشين دوخت 
 – استامپ و مهر خانه بهداشت  -4پاك كن و غيره روي ميز قرار داده شود .  

 جاي سنجاق – خط كش– قيچي معمولي ، سوزن كش –ماشين حساب 
وكليپس ،  لوازم تحرير اضافه -  فرم ها ي اضافه ،  نظير فرم ارجاع و درخواست 
كاال از انبار ، درخواست دارويي ، كاربن و ...در كشوهاي ميز كار بهورز قرار داده 

شود در خانه هاي بهداشتي كه بيش از دو بهورز دارد در اتاق شماره يك ميز 
 دوم زير قاب كروكي روستا و مشخصات بهورز قرار داده شود

9 
 آيا از دفاتر و بوكلت چارت ها بدرستي نگهداري 

 مي شود؟
دفاتر مراقبتي و بوكلت چارتهاي سامت خانواده و  ساير دفاتر بر روي ميز بهورز   

 قرار داده شود  و در دسترس  بهورز باشد

10 
آيا دستگاه  فشارسنج و گوشي پزشكي وجود دارد 

 ؟
 درون سيني استيل روي ميز كار بهورز قرار داده شود ، روزانه از نظر سالم بودن   

 چك گردد و در پايان روز با پنبه الكل تميز گردد. 

 آيا ترمومتر دهاني - زير زباني وجود دارد؟ 11

يك عدد ترمومتر درون سيني معاينه بر روي ميز كار بهورز داخل مژر نگهداري   
شود يك عدد ديگر داخل مژر بر روي ترالي پانسمان كنار تخت معاينه قرار داده 

شود . از دسترس اطفال و ساير مراجعين دور باشد . پس از هر بار استفاده 
 ضدعفوني شود و سپس در اخل مژر نگهداري شود.

12 
آيا در اتاق بهورز صندلي مناسب براي نشستن 

 بهورز و مراجعه كنندگان روزانه وجود دارد؟

در اتاق بهورز صندلي براي نشستن بهورز و مراجعه كننده با شرايط زير موجود   
 باشد : 

-  يك عدد صندلي سالم گردان پشت ميز بهورز 1
- يك عدد صندلي كنار ميز بهورز ترجيحا سمت چپ ميز براي نشستن 2

- در اتاق شماره دو حداقل دو عدد صندلي معمولي جهت ارائه 3مراجعه كننده
- صندلي سالم 4خدمات ده گردشي پزشك و ماما در محلي مناسب موجود باشد

 باشد و نظافت روزانه آن انجام شود .

 آيا زيج حياتي در اتاق بهورز موجود است ؟ 13

زيج حياتي در اتاق شماره يك بر روي  قاب مربوطه پشت سر بهورز نصب شود.(   
زيج چهار سال گذشته ضميمه باشد ) اين فرم از ابتدا تا پايان سال بايد به ديوار 

خانه بهداشت نصب باشد و فرم سال بعد بر روي آن قرار گيرد . اگر امكان جا 
دادن زيج هاي چهار سال گذشته در پشت زيج سال جاري در قاب مربوطه نمي 

باشد با روكش نايلوني در كتابخانه نگهداري شود - زيج غير ايراني ( افاغنه) 
  عشاير و سياري بر روي قاب در كنار زيج اصلي نصب شود.

14 
آيا كروكي روستا و نقشه آباديهاي منطقه موجود 

 است ؟

كروكي و نقشه روستا جهت نمايش محله ها ، اماكن ، خيابانها ، كوچه ها و   
شناخت موقعيت اماكن و مناطق مختلف روستا ، مطابق با نمونه تهيه شده در 

كتاب مباني بهداشت و كار در روستا از مجموعه كتاب هاي  آموزش بهورزي در 
 تهيه شود . و بصورت قاب شده در تيپ يك در اتاق شماره يك  بر A3اندازه 

روي ديوار ، روبروي درب اتاق و در تيپ دو در اتاق شماره يك  بر روي ديوار 
 اتاق معاينه طبق نقشه چيدمان خانه بهداشت  نصب شود

 آيا قاب مشخصات بهورزان موجود مي باشد ؟  15
  به طور A4 مشخصات بهورزان در فرم ارسالي از مركز بهداشت استان در اندازه   

كامل تكميل شود ،  عكس دار باشد و به صورت قاب شده پشت سر بهورز و در 
 صورت نبود فضاي كافي كنار قاب كروكي روستا نصب شود 

 آيا ترازوي  وزن بزرگسال با قدسنج وجود دارد ؟ 16

- در صورت 2-در اتاق شماره يك نزديك ميز بهورز در محل صافي قرار گيرد  1  
- از گذاشتن اشياء به روي ترازو 3داشتن قفل ، ترازو بعد از استفاده ، قفل شود . 

- كفه ترازو  با روكش كاغذي يا پارچه ايي تميز پوشانده شود و 4خودداري شود
-وزنه شاهد 5در هنگام استفاده مراجعه كننده  بدون كفش روي آن قرار گيرد  

 كيلويي جهت اطمينان از درست بودن آن وجود داشته باشد و دركنار ترازو 5و 2
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  كيلويي موجود باشد2نگهداري شود . حداقل وزنه 

17 
 در اتاق بهورز BMIآيا نموگرام قد و وزن يا كارت 

 موجود مي باشد ؟
در اتاق شماره يك با روكش پالستيكي بر روي ديوار در كنار ترازوي وزن   

 بزرگسال نصب شود .

18 

آيا فايل گردان جهت نگهداري پرونده هاي خانوار 
 و فرم هاي خام آن وجود دارد  ؟

 

 فاصله در و شود تهيه نياز مورد اندازه سايزو در پوشش تحت جمعيت به توجه با  
 درخصوص زير نكات رعايت. گيرد قرار يك شماره اتاق در بهورز ميز از مناسبي
 :  باشد مي ضروري گردان فايل نگهداري و چيدمان

  آن سطح روزانه گردگيري و نظافت- 1
 خود محل در خانوار پرونده صحيح قراردادن- 2
 صورت اين غير  در و شود قرارداده فايل روي بر زيبا گلدان امكان صورت در- 3 
 فرم امكان صورت در- 4 . شود خودداري جدا آن روي بر ديگر وسايل گذاشتن از

. شود نگهداري گردان فايل كف يا پايين قسمت در خام هاي

19 
آيا ميز قدسنج براي اندازه گيري قد كودكان زير 

 دو سال وجود دارد ؟

- 1در اتاق شماره يك طبق نقشه استاندارد چيدمان خانه بهداشت قرار گيرد.     
قدسنج بايد برروي ميزي كه در كنار ديوار است قرار گيرد  

- اگر ميز قدسنج در اختيار نمي باشد الزم است يك متر پارچه اي را روي ميز 2
معمولي كه كنار ديوار و در محل مطمئن قراردارد چسبانيده و جهت اندازه 

  سال استفاده نمود2گيري قد كودكان زير 

20 
آيا ترازوي ثابت روميزي ويژه كودكان زير دو سال 

 در خانه بهداشت وجود دارد ؟

 اين ترازو در اتاق شماره يك بر روي ميز قدسنج كنار ديوار قرارداده شود تا از   
يك طرف از افتادن كودك جلوگيري شود . پارچه يا كاغذ گراف تميز روي كفي 

 500قرار داده شود . در صورت داشتن قفل بعد از استفاده قفل شود . وزنه شاهد 
گرمي جهت تنظيم آن و يك عدد متر نواري جهت اندازه گيري دور سر كودكان 

 سال در كنار آن وجود داشته باشد . از گذراندن اشياء به روي ترازو 2زير 
 خودداري شود . ترجيحاً ترازو به قدسنج نزديك باشد .

21 
 آيا قاب دستورالعمل تجويز شير مصنوعي 

 ( پوستر كشوري) در اتاق بهورز موجود ميباشد ؟
 پوستر كشوري دستورالعمل تجويز شير مصنوعي به صورت قاب شده در اتاق   

 شماره يك  باالي قدسنج اطفال نصب شود. 

22 
آيا كتابخانه وجود دارد و از آن بدرستي استفاده 

 مي شود؟

- تمامي موارد ذيل در 2- در اتاق شماره يك طبق نقشه چيدمان قرارگيرد   1  
 مجموعه كتب آموزش بهورزي و جزوات –آن نگهداري شود: فصلنامه هاي بهورز 

 زونكن ها شامل مكاتبات اداري و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و –مربوطه 
پوستر ها كه تحت عنوان پوسترها ،فرم ها ،كتب و دستورالعمل ها ودفاتر مورد 
نياز خانه بهداشت آمده است - از هركدام از پمفلت ها و كتابچه ها يك نسخه  

-تمامي كتاب هاي موجود بر اساس دستورالعمل آموزش سالمت ، كدگذاري 3
شود و ليستي از آن در دفتر مربوطه تهيه و در كتابخانه نگهداري نمايند .  

 -تمامي درب هاي آن داراي شيشه و سالم باشد4

 آيا سيني درمان اسهال و ملزومات آن وجود دارد ؟ 23

سيني درمان اسهال و ملزومات آن در اتاق شماره يك بر روي ترالي نگهداري   
  شامل پارچ مدرج شده تا يك ليتر براي تهيه ORTشود ملزومات سيني 

 چند بسته پودر – - دو ليوان مدرج  يا پيمانه مدرج - قاشق ORSمحلول 
ORS   در سيني  ORT در طبقه بااليي ترالي قرار گيرد.نظافت مرتب ظروف 

 و انداختن پارچه يا مشمع بر روي وسايل داخل سيني الزامي است .

 آيا  رايانه  در محل مناسبي  نگهداري مي شود 24
ير روي ميز يكي از بهورزان با نظر سرپرست مركز بهداشتي درماني قرار گيردواز   

 آن به درستي نگهداري شود.

 آيا تخت معاينه و پاراوان وجود دارد؟ 25

تخت معاينه به تعداد يك عدد و پاراوان در جلو تخت معاينه در تيپ يك در اتاق   
شماره دو ، در تيپ دو در اتاق شماره يك در اتاق معاينه در يك گوشه اتاق به 

طوري كه يك طرف تخت كنار ديوار باشد قرار گيرد. تخت معاينه با يك ملحفه 
تميز پوشانده شود . ترجيحا از ملحفه يكبار مصرف استفاده شود . پاراوان در جلو 

 تخت معاينه قرار داده شود و تميز و سالم باشد

 در زير تخت معاينه در كاور پالستيكي نگهداري شود   آيا برانكارد تاشو براي حمل بيمار وجود دارد ؟ 26

 پايه سرم دركنار تخت معاينه قرار مي گيرد    آيا پايه سرم وجود دارد؟ 27
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 بر روي ترالي و يا به ديوار كنار تخت معاينه نصب و نگهداري شود   در محل مناسب قرار داردsonicaidآيا سونيكيد  28

29 
آيا كپسول اكسيژن و مانومتر به همراه چرخ 

 گردان وجود دارد ؟

-2در كنار تخت معاينه در محلي كه احتمال افتادن آن وجود ندارد قرارگيرد.  
كپسول اكسيژن هميشه پر و آماده باشد و مانومتر ، فلومتر و سوند بيني و 

ماسك به آن متصل باشد . 
-  جريان سنج 3-  شير تنظيم كننده خودكار 2-  فشارسنج 1مانومتر شامل : 

- شيشه محتوي آب مقطر مي باشد كه همگي مي بايست سالم 5- پيچ كنترل 4
 باشند

 آيا خانه بهداشت كرنومتر دارد؟ 30
يك عدد كرنومتر سالم بر روي ميز بهورز در سيني معاينه ويا در سيني ترالي   

 پانسمان  نگهداري شود

31 
آيا از ترازوي وزن بزرگسال پرتابل به درستي 

 نگهداري مي شود؟
اين ترازو جهت توزين در موارد پيگيري و بازديد از مدارس استفاده مي شود .   

 ترجيحا زير تخت معاينه نگهداري شود 

32 
 safety boxآيا در خانه بهداشت سفتي باكس( 

 )به تعداد مورد نياز وجود دارد ؟

در تيپ يك ، يك عدد در كنار تخت معاينه ، در تيپ دو يك عدد در كنار   
يخچال واكسيناسيون و يك عدد در كنار تخت معاينه ،جهت دفع سرنگ هاي 
آلوده تهيه شود . دور از دسترس اطفال و به ديوار نصب شود و فقط سرنگ با 

 حجم آن كه پر شده درب آن بسته 3/4نيدل  بدون روكش در آن انداخته شود
 شود واقدام الزم جهت دفع آن به عمل آيد.

33 
آيا ترالي پانسمان با تمامي  ملزومات آن وجود 

 دارد ؟

در اتاق شماره دو يا اتاق معاينه در محلي نزديك به تخت معاينه بر اساس نقشه   
چيدمان استاندارد  نگهداري  شود .رعايت نكات زير در استفاده از ترالي پانسمان 

ضروري است  : 
*كليه وسايل با توجه به نوع استفاده آن در طبقات مختلف ترالي پانسمان قرار 

گيرد  
*روي سيني و وسايل آن پارچه يا مشمع گذاشته شود . 

 بيكس كوچك – سيني استيل پانسمان  ملزومات ترالي پانسمان شامل:*
  كرنومتر - – مژر حاوي ترمومتر – گالي پات –حاوي پنبه جهت تهيه پنبه الكل

كويت قلوه اي ، دو عدد مژر يا جا ي پنس حاوي چيتل فورسپس و پنس هاي 
 – آبسالنگ _  قيچي – پنس بلند – پنس كوخر – پنست بي دندانه –موجود 

يك عدد بيكس بزرگ و يك عدد متوسط حاوي پنبه و گاز (هميشه يكي از 
 گوشي –بيكس ها بايد استريل باشد و زمان استريل بر روي آن درج شده باشد)

 انواع باندها - الكل جهت تزريقات و محلول – پوار كوچك و بزرگ –مامايي
 لگن استيل و  يك –  سرم شستشو - چسب  لكوپالست –ضدعفوني كننده 

 پنس و –عدد ست  پانسمان استريل داراي تاريخ مصرف حاوي كووت قلوه اي
  گاز و پنبه در طبقه پاييني ترالي پانسمان قرار گيرد– قيچي –پنست 

34 
آياكمد دارويي وجود دارد و چيدمان آن استاندارد 

 است ؟

كمد دارويي از وسايل مورد نياز خانه بهداشت مي باشد وداروهاي خانه بهداشت   
- در اتاق شماره دو در محل مناسب و 1با شرايط زير در آن نگهداري مي شود.

دور از نور آفتاب ، يا رطوبت و در دماي مناسب  قرار داده شود .  
- نظافت روزانه و گردگيري آن انجام شود 2
- بهتر است داراي قفل و كليد باشد 3
- در صورت داشتن درب شيشه اي ، شيشه ها سالم باشد وسطح آن با كاغذ 4

پوشانيده شود تا از نور آفتاب و ديد مراجعه كننده محفوظ باشد 
- معموال كمد دارويي داراي سه طبقه در باال با درب شيشه اي و يك طبقه در 5

پايين با درب فلزي يا چوبي مي باشد . چيدمان داروها در كمد دارويي مي 
بايست به شرح ذيل باشد: 

-  طبقه اول يا فوقاني : داروهاي خوراكي شامل شربت ها ، قرص ها ،قطره هاي 6
خوراكي و ... 

- طبقه دوم يا مياني : داروهاي غير خوراكي شامل قطره ها ، پمادها ، شامپوها 7
و محلول ها  
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- طبقه سوم يا تحتاني : باند گاز پنبه محلول هاي ضد عفوني نظير ساولن ، 8
بتادين و ... ، تعدادي  سرنگ ، كاندوم و قرص هاي پيشگيري از بارداري 

 جعبه مخصوص نگهداري الم –- طبقه  چهارم با درب فلزي : الم و النست ها 9
 كيت كلرسنج به – ظروف نمونه گيري در پيچ دار و جعبه حمل خلط –ماالريا 

 كيت يدسنج - سرنگ ها و  – سنجphهمراه قرص يا محلول استاندارد و قرص 
دستكش -كيف آب گرم -كيف آب سرد -آتل در اندازه هاي –سرسوزن ها 

مختلف  - ماسك اكسيژن - ترازوي اطفال شلواركي- داروهاي اضافي ،پنبه ، گاز 
و ساير اقالم مرتبط قرار گيرد.در صورتي كه كمد دارويي داراي چهار طبقه در 
باال ويك طبقه با درب چوبي يا فلزي باشد وسايل نمونه گيري درطبقه چهارم 

قرار گيرد.   
- فرم تبديل ماههاي ميالدي به شمسي بر روي درب كمد دارويي نصب شود 10

 .
- ليست داروها شامل نام دارو  تاريخ دريافت دارو و تاريخ انقضاء آن  هرماه 11

يكبار تهيه و بر روي درب كمد دارويي نصب شود 
نكته : شياف ها و آمپول هاي تزريقي پيشگيري از بارداري در يخچال بهورز 

نگهداري شود  
 ماه به انقضاء آن مانده است در 6داروهاي موجود در خانه بهداشت كه كمتر از 

صورتي كه در اين مدت مصرف نمي شوند بايد به مركز بهداشتي درماني مربوطه 
 عودت داده شوند .

 آيا وسايل نمونه گيري موجود مي باشد ؟ 35

محيط كري بلر تا قبل از نمونه گيري در يخچال بهورز ، جعبه مخصوص   
نگهداري الم ،الم و النست و ظرف نمونه گيري در پيچ دار و جعبه حمل آن 

،بطري نمونه برداري شيميايي آب  در طبقه پاييني كمد دارويي نگهداري 
شود.در كمد هاي پنج طبقه در طبقه چهارم يعني يك طبقه مانده به  طبقه 

 درب دار تحتاني نگهداري شود 

36 
آيا پوستر راهنماي تشخيص و درمان سل ( 

  نصب شده است ؟2 ) در اتاق شماره 88ويرايش 
 به صورت قاب شده در اتاق شماره دو در تيپ يك كنار كمد دارويي ودر تيپ   

 دو روبروي ميز بهورز نصب شود 

37 
آيا پوستر مراقبت هاي  بيمارهاي  رواني - عصبي 

 موجود مي باشد ؟2در اتاق شماره 

به صورت قاب شده در اتاق شماره دو كنار پوستر سل نصب شود . در صورت   
نبود فضاي كافي در تيپ يك در كنار يخچال واكسيناسيون ودر معرض ديد 

 بهورز نصب باشد.

38 
آيا واكسن كارير سالم و آيس بگ در خانه بهداشت 

 وجود دارد ؟ 

وجود دو عدد واكسن كارير سالم و آيس بگ در خانه بهداشت ضروري مي باشد   
. در اتاق شماره دو كنار يخچال واكسيناسيون نگهداري شود جدار آن ترك 

نداشته باشد و درب آن سالم باشد و پس از استفاده كامالً خشك نگهداري شود 
 عدد دماسنج براي واكسن كارير 2 عدد) و 16 سري كامل آيس بگ ( 2.حداقل 

 وجود داشته باشد . 

39 
آيا بطري تيره رنگ جهت تهيه كلر مادر وجود 

 دارد ؟

بطري تيره رنگ حاوي كلر مادر در اتاق شماره دو ، در محلي دور از دسترس   
اطفال و مراجعه كننده نگهداري شود. سيني ،پارچ و ليوان مدرج ، قاشق 

غذاخوري و قيف جهت تهيه كلر مادر وجود داشته باشد . تاريخ تهيه محلول كلر 
يك درصدي روي بطري درج شود . مدت انقضاء كلر يك درصد ي تا يكماه پس 

 از تهيه مي باشد

40 
آيا از يخچال واكسيناسيون برقي به درستي 

 نگهداري مي شود؟

 رعايت نكات زير در استفاده از يخچال واكسيناسيون ضروري مي باشد:                                          
 *يخچال واكسيناسيون در اتاق شماره دو و در محل تعيين شده بر اساس نقشه 

چيدمان استاندارد دور از گرما و نور آفتاب و عبور و مرور قرار گيرد.  
 سانتي متر از  ديوار فاصله داشته باشد .  20 تا 15*پشت يخچال حدود 

*يخچال بايد در جاي خود تراز شده باشد. 
*برفك زدايي به موقع : اين كار زماني انجام شود كه قطر يخ بيش از نيم سانتي 

متر باشد. 
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* نظافت سطح و داخل يخچال مطلوب باشد 
*يخچال نگهداري واكسن فاقد هرگونه نقص فني باشد 

* درجه حرارت داخل يخچال را روزي دو بار ( در ابتدا و پايان ساعت كار ) به 
وسيله دماسنجي كه داخل آن كار گذارده شده بايد كنترل و در فرم درجه 

حرارت يخچال كه بر درب آن نصب مي باشد ثبت شود و منحني مربوطه رسم 
 شود 

*فرم تبديل ماههاي ميالدي به شمسي بر روي درب كمد دارويي نصب شود 
*در قسمت فريزر يخچال حداقل دو سري كامل آيس بگ براي هر كلدباكس و 

واكسن كارير بايد به صورت ايستاده قرار داده شوند . در صورتي كه امكان 
ايستاده قرار دادن آيس بگ ها  وجود نداشته باشد ترجيحا بايد به حالت خوابيده 

به پهلو  قرار داده شوند 
* واكسن و حالل مخصوص آن در طبقه همان واكسن  طبق آخرين 

دستورالعمل كشوري نگهداري شود  
* درطبقه فوقاني  يخچال ، واكسن هاي فلج اطفال يا پوليو ، سرخك ، ب ث ژ 

   ، قرار داده شود MMRو
* در طبقه مياني يخچال واكسن هاي هپاتيت ، سه گانه و دوگانه و محلول 

توبركولين ، قرار داده شود 
*در طبقه تحتاني  شيشه هاي حاوي  آب نمك به منظور كنترل برودت يخچال 

گذاشته شوند 
* قراردادن ترمومتر در طبقه اول يخچال به طور عمودي براي تنظيم دماي آن 

ضروري است 
* واكسن ها و حاللها بر اساس آخرين دستورالعمل كشوري درون سبد با 

برچسب در طبقه مربوطه چيده شوند .  
*واكسن ها بايد طوري در يخچال قرار داده شوند كه واكسن هاي قبلي جلوتر 

قرار گرفته و زودتر مصرف شوند .  
*بر روي تمام واكسن ها بايد تاريخ باز كردن آنها قيد گردد. 

*آيس بگ ها را عمودي و يا به روي كناره هايشان در فريزر بگذاريد به طوري 
كه سطح هر بسته با سطح صاف فريزر در تماس باشد . آيس بگ هاي غير 

منجمد را در طبقه پايين يخچال نگه داريد. از قراردادن هر نوع غذا و نوشيدني 
 در يخچال واكسيناسيون خود داري شود

41 
در صورتي كه يخچال نفتي و گاز سوز وجود دارد 

 آيا از آن بدرستي استفاده مي شود ؟

در اتاق شماره دو  در محل مناسب قرارداده شود تامين نفت و گاز به موقع   
 تميز بودن فتيله يخچال در صورت نفتي بودن  و ساير مواردي كه –يخچال 

 درخصوص يخچال برقي گفته شد مي بايست رعايت شود.

 فور برقي سالم باشد و بر روي چهار پايه در اتاق شماره  دو  نگهداري شود    آيا خانه بهداشت فور برقي دارد ؟ 42

 آيا يخچال دوم در خانه بهداشت وجود دارد ؟ 43

يخچال دوم در آشپزخانه خانه بهداشت جهت نگهداري مواردي نظير محيط هاي   
كشت تا قبل از نمونه گيري ، آمپول هاي پيشگيري از بارداري ، شياف ها ،  مواد 

تغذيه تكميلي ، آب  و نوشيدني ها وساير مواد نيازمند دماي پايين ،  قرار داده 
شود . در خانه هاي بهداشت استيجاري و خانه هاي بهداشتي كه داراي 

آشپزخانه نمي باشند  تا زمان رفع مشكل در اتاق شماره د و در كنار يخچال 
 واكسيناسيون قرار داده شود.

44 
آيا از مستندات سنوات گذشته نظير دفاتر و فرمها 

 و زونكن ها بدرستي نگهداري مي شود ؟

مستندات سنوات گذشته نظير دفاتر و فرمها و زونكن ها در كمد ديواري و در   
صورت نداشتن كمد ديواري در فايل چوبي چهار كشويي در محل كمد ديواري 

 به نحو مطلوب وطبقه بندي شده نگهداري شود .2در اتاق شماره 

45 
آيا محلي جهت ده گردشي پزشك وماما در نظر 

 گرفته شده است؟
  

 خدمات ده گردشي در اتاق شماره دو  انجام مي شود

عدد بشقاب -  قاشق در سه سايز  ليوان ، پارچ و رنده 6 –عدد قابلمه 1 شامل    آيا وسايل الزم براي تهيه غذاي كمكي وجود دارد؟ 46
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در كابينت آشپزخانه نگهداري شود و در صورت نداشتن آشپزخانه در كمد اجاق 
 گاز يا كمد ديواري در اتاق شماره دو نگهداري شود

 آيا اجاق گاز در محلي مناسب نگهداري مي شود ؟ 47

در خانه بهداشت مي بايست يك دستگاه اجاق گاز سالم و در صورت نداشتن   
خط گاز در روستا دو عدد كپسول گاز پر موجود  باتشد . اجاق گاز و كپسول آن 

در آشپزخانه و در صورت نداشتن آشپزخانه در خانه هاي بهداشت دولتي و 
 استيجاري تا رفع مشكل در اتاق شماره دو در محلي مناسب قرار داده شود.

48 
 متر كابينت مي باشد 3آيا آشپزخانه داراي حداقل 

 ؟
 متر كابينت جهت نگهداري وسايل تهيه غذاي كمكي 3 آشپزخانه داراي حداقل   

 و وسايل بهورز باشد

 در كنار روشويي ها جاصابوني نصب شود و از صابون مايع پر باشد   آيا صابون مايع در خانه بهداشت موجود است ؟ 49

 آيا سطل زباله پدال دار وجود دارد ؟ 50
يك عدد سطل با كيسه پالستيك زرد رنگ كنار ترالي پانسمان و در تمامي اتاق   

 ها و سرويس بهداشتي هركدام يك عدد سطل با كيسه  مشكي موجود باشد

51 
آيا نيمكت يا صندلي مراجعه كننده در سالن انظار 

 وجود دارد  ؟

 در دو رديف  قرار داده شود، ترجيحا صندلي يا نيمكت هاي فايبرگالس تهيه   
شود- يكي در راستاي درب ورودي و ديگري روبروي برد آموزشي در سالن 

 انتظار قرار داده شود .

52 
آيا در سالن انتظار بردآموزشي مناسب وجود دارد  

 ؟

 ،سانتي متر در سالن انتظار طبق 170 در طول 150برد آموزشي در اندازه عرض   
نقشه چيدمان خانه بهداشت بر روي ديوار  نصب شود و پوسترها و فرم هاي زير 

- 2-   پوستر آموزشي راهنماي تغذيه با شير مادر 1بر روي آن نصب شود  
-پوسترهاي مربوط به تغذيه به 3ميليارد نفري) 7پوستر تنظيم خانواده (جمعيت 

- برنامه زماني ماهانه برگزاري كالسهاي 3صورت چرخشي ماهيانه يك پوستر 
 برنامه  زماني ماهيانه مراجعه پزشك به خانه بهداشت  –4آموزشي خانه بهداشت 

پوسترهايي كه به مناسبت ها تهيه مي شود به مدت يك ماه نصب شود از نصب 
هرگونه پوستر آموزشي و يا فرم بر درب و ديوار سالن انتظار و ساير اتاق ها 

 خودداري شود .

53 
در صورت داشتن تلويزيون آيا از آن به درستي 

 نگهداري مي شود ؟
  

 در سالن انتظار روبروي مراجعه كننده به ديوار نصب شود

 آيا چارت بينايي سنجي وجود دارد ؟ 54

اين چارت در سالن انتظار ، جايي نصب شود كه بسته به نوع آن به هنگام   
 متري چارت قرار گيرد .در جاهايي كه 6 يا 4سنجش بينايي ، فرد در فاصله 

 متري استفاده شود ، در زمان عدم 4 متر نمي باشد از چارت 6امكان فاصله 
 استفاده روي آن نايلون يا مشمعي گذاشته شود

 در سالن انتظار در محلي مناسب نصب شود   آيا تابلو وايت بورد وجود دارد ؟ 55

57 
آيا   آب سرد كن در دسترس بهورز ومراجعه 

 كننده مي باشد ؟
در سالن انتظار و در صورت استفاده از آب سردكن فلزي در سايز بزرگ در   

 محوطه حياط در محلي مناسب نگهداري شود

57 
آيا خانه بهداشت داراي كپسول آتش نشاني مي 

 باشد ؟

حد اقل يك عدد كپسول آتش نشاني  استاندارد ، پر و داراي تاريخ انقضاء ،   
جهت اطفاي حريق در موارد اضظراري  تهيه و در كنار درب ورودي سالن انتظار  

در فاصله اي مناسب از سطح زمين بر ديوار نصب شود. راهنماي استفاده از 
 كپسول آتش نشاني در كنار آن نصب باشد.

رايانه  ،يخچال ها ، آب سردكن ،آب گرمكن ، كولر ها و كامپيوتر داراي محافظ    آيا خانه بهداشت داراي محافظ برق مي باشد ؟ 58
 برق ، ترجيحا محافظ مركزي باشند

تمامي اتاقها و سالن انتظار داراي المپ به تعداد مورد نياز باشند و .چراغ    آيا خانه بهداشت از نور كافي برخوردار است ؟ 59
 اضطراري جهت استفاده در زمان قطع برق موجود باشد

60 
آيا خانه بهداشت داراي وسايل گرمايشي مناسب 

 مي باشد؟
 خانه بهداشت مجهز به حداقل دو دستگاه  بخاري سالم بوده و در محل مناسب   

 نصب شده باشد 

61 
آيا خانه بهداشت داراي وسايل سرمايشي مناسب 

 مي باشد؟
خانه بهداشت مجهز به حداقل دو دستگاه كولر سالم باشد و در محل مناسب   

 نصب شده باشد .

 تمام پنجره ها داراي توري سالم باشند    آيا پنجره ها داراي توري مي باشند ؟ 62
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 تمام پنجره ها داراي شيشه سالم و تميز باشند    آيا پنجره ها شيشه دارند ؟ 63

 تمامي پنجره ها داراي پرده مناسب ، تميز و بدون پارگي باشند   آيا براي پنجره ها پرده مناسب نصب شده است  64

 آ يا خانه بهداشت رنگ آميزي شده است ؟ 65
در و ديوار رنگ آميزي شده و تميز باشد ديوارها ترجيحا تا يك متري از سطح   

 كف كاشي شود

 آيا سقف خانه بهداشت سالم است ؟ 66
سقف خانه بهداشت داراي عايق يا ايزوگام  سالم  باشد و در فصل بارندگي   

 مشكلي نداشته باشد

67 
آيا خانه بهداشت داراي باغچه يا فضاي سبز مي 

 باشد ؟
خانه بهداشت داراي باغچه يا فضاي سبز باشد . باغچه هاي درون حياط خانه   

 بهداشت درخت كاري شوند و سرسبز باشد .

68 
در صورتي كه آب انبار وجود دارد آيا شرايط 

 استاندارد دارد ؟
بدنه داخلي آن سالم و بدون ترك خوردگي باشد داراي درب سالم باشد و   

 كلرزني شده باشد و آب آن قابل شرب باشد .

69 
آيا پودرپركلرين وجود دارد و از آن به درستي 

 استفاده مي شود؟
در محلي غير از اتاق محل كار بهورز در جايي خشك و خنك و دور از دسترس   

 اطفال و به دور از نور آفتاب در انبار كلر نگهداري شود . 

 آيا از انبار پر كلرين بدرستي استفاده ميشود  ؟ 70

پودر پركلرين وتمامي مواد شوينده مي بايست در اين انبار نگهداري شود اين   
اتاقك كوچك درحياط وترجيحا پشت ساختمان خانه بهداشت ساخته شود و 

 آهك و سموم و محلول –  هاالميد –نظافت آن مطلوب باشد (پودر پركلرين 
 پركلرين در جاي خشك و خنك در ظروف پالستيكي درب دار نگهداري شود .

71 
آيا موتورسيكلت و كاله ايمني در اختيار بهورز مرد 

 مي باشد؟

  موتورسيكلت و كاله ايمني در اختيار بهورز مرد  باشد . موتورسيكلت سالم   
باشد . از آن به درستي نگهداري شود و در صورت هر گونه نقص در اسرع وقت 

 تعمير شود .

 آيا خانه بهداشت عاري از وسايل اسقاطي مي باشد  72
 در اسرع وقت وسايل اسقاطي از خانه بهداشت خارج شود و هيچ گونه وسايل   

 اسقاطي در خانه بهداشت  و حياط نگهداري نشود

محوطه يا حياط خانه بهداشت ، اتاق ها و سالن انتظار و سرويس بهداشتي و    آيا نظافت خانه بهداشت مطلوب است؟ 73
 تجهيزات آنها تميز و گردگيري شده باشد

 

 

 

 

 


