
 )طرح هر خانه یک پایگاه سالمت(

 
 

 مرکز خدمات جامع سالمت بر نظارت و پایش لیستچک تکمیل راهنمای

 کلیات:

 شآموز و درمان بهداشت وزارت عاونت بهداشتتقا سالمت مراآموزش و شبکه و دفتر  مرکز مدیریت ارزیابان توسط لیستچک این 

  گردد.می تکمیل دانشگاهبا همراهی رابط  پزشکی

  گردد.  سامانه یکپارچه بهداشت استخراجبهتر است قبل از انجام نظارت، اطالعات مرکز خدمات جامع سالمت از 

 باشدمیمرکز خدمات جامع سالمت تیم سالمت  شونده ارزیابی.  

 است. "هرخانه یک پایگاه سالمت"اجرای برنامه  در مرکز خدمات جامع سالمت عملکردسنجش  نظارت، این اجرای از هدف  

 خیر" گزینه نقص یک حتی وجود صورت در ،"بله" گزینه موجود، مستندات و شواهد اساس بر بودن کامل صورت در هاسوال کلیه در" 

 شود.تشریح می "هانقص/ نقص"و در قسمت توضیحات  شودمی انتخاب

  ،باشد.می خدمات جامع سالمتمراکز در این راهنما منظور از مراکز 

  برنامه ریزی، ساختار، سازماندهی و استقرار بخش اول:

 .جلسات در دسترس استتابعه تشکیل شده و صورت واحدهای مسوولینجلسات با  -1

رسانی الزم به واحدهای زیرمجموعه به منظور تبیین اهداف برنامه، نقش برگزاری نشست با مسوولین پایگاه و اطالعدهد نشان می هاصورتجلسه

 مراکز در رسیدن به اهداف، بیان انتظارات و... انجام شده است. 

 

 .باشد.با هدف آشنایی با طرح، نحوه جذب و آموزش موجود می مراقبین سالمت/ بهورزانبرنامه آموزش  -2

 هایهای ارتباطی، اصول آموزش، معرفی و توضیحات الزم در مورد بستههای مهارتبا موضوع /بهورزانجلسه توجیهی برای مراقبین سالمت

 آموزشی برگزار شده است. هایریزی و زمانبندی برای برگزاری کالسآموزشی، نحوه برنامه

 دی )گانت( اجرا شده است. برنامه آموزش مراقبین سالمت/ بهورزان طبق برنامه زمانبن -3

 / بهورزان موجود بوده و طبق برنامه اجرا شده است.برنامه زمانبندی آموزش مراقبین سالمت
 

 

 .واحدهای زیرمجموعه تدوین شده استهای آموزشی جدول زمانبندی کالس -4

 اند.مرکز ارسال نمودهتدوین نموده و یک نسخه از آن را به ها نامه زمانی برگزاری کالسبر واحدهای زیرمجموعه 

 برنامه آموزشی طبق زمانبندی انجام شده است. 
 

 

 آموزش دیده در برنامه مشخص است. / بهورزاننسبت مراقبین سالمت  -5

 باشد. / بهورزانسالمت کل مراقبینتعداد  :مخرجو  آموزش دیده /بهورزانمراقبین سالمتصورت: تعداد 
 

 

 باشد. موجود می برنامه پوشش تحت خانوارهایدر صد  -6

 مرکز  تحت پوشش تعداد کل خانوارهای :مخرجو تعداد خانوارهای دارای سفیر سالمت  :صورت  

 



 

 

 اجرا ش وزموآ -بخش دوم

 

 .به اندازه کافی تامین شده است آموزشی یهابسته -7

  بوده استکافی  هر پایگاه آموزش گیرندگانتعداد  پیش بینی ر اساسهای آموزشی مورد نیاز بتعداد بسته.  

 

 است. گردیده تامین مناسب آموزشی تجهیزات و فضا -8

  از سوی واحدهای زیرمجموعه به مرکز ارسال شده است. "قسمت ج" -"فرم ارزیابی محتوی و فرایند آموزش"فایل 

  بر اساس گزارش واحدهای زیرمجموعه( در مرکز تهیه شده است. مناسب بودن فضا و تجهیزاتتجمیع و گزارش تحلیلی از( 

 .گزارش فرایند آموزش  به مرکز بهداشت شهرستان ارسال شده است 

 

 باشد.می در حد مورد انتظار خانوار سالمت سفیرانهای برگزار شده برای کالس -9

 نموده است. هر مراقب سالمت حداقل دو کالس آموزشی در هفته برای سفیران سالمت برگزار 

 

 پایش و ارزشیابی: بخش سوم

 .است شده تدوینواحدهای زیرمجموعه  سطح در برنامه پیشرفت چگونگی ازمرکز خدمات جامع سالمت  ینمسوول نظارت برنامه -11

  .ناظر/ ناظرها مشخص شده است 

 است.  شده تهیهپایش واحدزیرمجموعه  بندیزمان برنامه 

 
 .است شدهواحدهای زیرمجموعه اجرا  سطح در برنامه پیشرفت چگونگی از ینمسوول نظارت برنامه -11

  گزارش بازدید، تصاویر( اند.ی آموزشی بازدید نمودههاطبق برنامه زمانبندی شده، از کالسناظر/ ناظرها( 
 باشد.میی خالقانه موجود هاگزارش بازدیدها شامل مشکالت و نواقص، پیشنهاد، کارهای 

 باشد.رفع مشکالت موجود می گزارش اقدامات انجام شده در 

 .گزارش بازدیدهای انجام شده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال شده است 

 

 .موجود استفرم مربوطه  طبقآموزش مستندات فرایند  -12

  از سوی واحدهای زیرمجموعه به مرکز ارسال شده است. "قسمت ب" -"فرم ارزیابی محتوی و فرایند آموزش"فایل 

  تهیه شده است.در مرکز واحدهای زیرمجموعه( بر اساس گزارش فرایند آموزش ) تحلیلی ازتجمیع و گزارش 

  به مرکز بهداشت شهرستان ارسال شده است.  فرایند آموزشگزارش 

 

 .برای آموزش بکار گرفته شده استی آموزشی مورد نظر در بازه زمانی پایلوت هابسته -13

 شده  )تعداد بسته تدریستدریس شده باشد. بسته آموزشی برای سفیران در پایان دوره زمانی پایلوت   8قل رود حداانتظار می

 در هر واحد به تعداد مورد انتظار(

  موجود باشد. ها در مرکزداده شده و عناوین آن ی آموزشهامبنی بر تعداد بستهواحدهای زیرمجموعه گزارش 

 انجام شده است به مرکز بهداشت شهرستانها و ارسال آن هاجمع بندی گزارش . 

 



 )طرح هر خانه یک پایگاه سالمت(

 
 

 مستندات محتوای آموزش طبق  فرم مربوطه موجود است. -14

 از سوی واحدهای زیرمجموعه به مرکز ارسال شده است. "قسمت الف" -"فرم ارزیابی محتوی و فرایند آموزش"فایل  -15

 حدهای زیرمجموعه( در مرکز تهیه شده است.تجمیع و گزارش تحلیلی از محتوای آموزش )بر اساس گزارش وا 

 .گزارش محتوای آموزش به مرکز بهداشت شهرستان ارسال شده است 

 

 


