چک لیست پبیص ي ارسیببی بزوبمٍ ببريری سبلم
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سئًال
استبودارد

آیب مزاقب سالمت/بًُرس اس دستًرالعمل َب ي مکبتببت (يسارت ي معبيوت) در مًرد ببريری سبلم اطالع دارد؟(
سًال اس ایه مًارد اس سبل  (93ابالغ سیبست َبی کلی جمعیت))
آیب مًاد کمک آمًسضی مًردویبس بزای آمًسش َبی ببريری سبلم ي فزسودآيری ي وبببريری مًجًد است؟

1
1

دستَرالؼول پیطگیزی اس تارداری در جوَْری اسالهی ایزاى ،کتاتچِ ّای ًاتارٍری ٍ تک فزسًدی ،جشٍُ سمط المایی
آیب مزاقب سالمت/بًُرس در ديرٌ َبی آمًسضی ببريری سبلم ضزکت کزدٌ است؟ در صًرت خیز علت عدد
ضزکت ي در صًرت مًجٍ بًدن امتیبس دادٌ ضًد
آیب کالس َبی آمًسضی مدين بزای گزيٌ َبی َدف بزگشار ضدٌ است ؟

1
2

تزًاهِ ریشی آهَسضی در لالة جدٍل گاًت تا پایاى سال اًجام ضدُ تاضد.
 %75تزًاهِ آهَسضی طثك سهاًثٌدی اًجام ضدُ تاضد ٍ در ساهاًِ سیة ثثت ضدُ تاضد.
آیب اصًل استزیلیشاسیًن دراتبق معبیىٍ مبمبیی بز طبق چک لیست اصدًل استزیلیشاسدیًن رعبیدت ضددٌ
است؟(فقط مزاقب سالمت مبمب مًرد پبیص قزار گیزد)

6

 هاها گَاّیٌاهِ هْارت ارائِ خدهت آی یَدی گذاری دارد (کارضٌاس هاهایی) هاها اس اصَل استزیلیشاسیَى اطالع کافی دارد؟ (ًحَُ استزیل کزدى ٍسایل ٍ درجِ هٌاسة استتزیل کتزدى در فتَر ٍاتَکالٍٍ ،سایل ٍ تجْیشات السم ،ضزایط اتاق هؼایٌِ )
 ًظافت اتاق هؼایٌِ ٍ چیدهاى صحیح آى رػایت ضدُ است؟ ٍسایل ٍ تجْیشات اتاق هؼایٌِ هَجَد ٍ سالن است؟ ٍسایل استزیل هی تاضٌد؟ (درج تاریخ استزیل تز رٍی ٍسایل) ست احیاء کاهل در هزکش خدهات جاهغ سالهت هَجَد است ( .تزرسی تاریخ اًمضا -پز تَدى کپسَل اکستینى -ستالنتَدى هاسک  -آهثَتگ– آًنیَکت  -ایزٍی).....
آیب سیج حیبتی بدرستی تکمیل ضدٌ است؟

1

جداٍل پَضص فاصلِ گذاری ٍ فزسًدآٍری در سیج حیاتی تِ درستی تکویل ضدُ است.

سئًال

آیب مزاقب سالمت /بًُرس اس تعداد سوبن  11-49سبلٍ َمسزدار جمعیت تحت پًضص خًد اطالع دارد؟

1

سئًال

آیب ارایٍ خدمبت فبصلٍ گذاری بٍ سوبن در معزض ببرداری پزخطز تحت پًضص بٍ وحً صحیح اوجب می گیزد؟

6

سًاى در هؼزض تارداری پزخطز در هزکش/پایگاُ/خاًِ تْداضت هطاتك دستَرالؼول ضٌاسایی ضدُ اًد؟
هطاٍرُ صحیح تزای سًاى در هؼزض تارداری پزخطز صَرت هی گیزد؟ هطتاّدُ یتک هتَرد هطتاٍرُ (درصتَرت ًثتَدى
هزاجؼِ کٌٌدُ ،ارسیاتی اس طزیك ایفای ًمص صَرت پذیزد)
7

امتیبس

هتماضیاى تَتکتَهی طثك دستَر الؼول تِ کویتِ ًظارتی ارجاع هی ضًَد؟
استبودارد

ارائِ الالم فاصلِ گذاری تزای سًاى در هؼزض تارداری پزخطز تصَرت رایگاى اًجام هی گیزد؟(تزرسی  2پزًٍدُ در ساهاًِ
سیة)
اهٌیت کٌتزاسپتیَّا (ضزایط ًگْداری صحیح ،هَجَدی الالم فاصلِ گذاری ٍ درخَاست التالم تتزای سًتاى پزخطتز تتِ
درستی هحاسثِ ضدُ ٍ رػایت گزدیدُ است؟
در تزرسی فزم ّای تارٍری سالن در ساهاًِ سیة  ،در سًاى در هؼزض تارداری پزخطز ،اًجام هؼایٌات ٍ آسهایطتات السم،

امتیبس
مکتسبٍ

ارجاع ٍ پیگیزی ّای السم ٍ ثثت آًْا تدرستی صَرت گزفتِ است (.تزرسی  1پزًٍدُ اس ّز رٍش پیطگیزی اس تارداری)
سئًال

8

استبودارد

آیب آمًسش/مطبيرٌ فزسودآيری بزای ياجدیه ضزایط فزسودآيری بدرستی صًرت می گیزد ؟

4

گزٍُ ّای ّدف هطاٍرُ فزسًدآٍری تدرستی ضٌاسایی گزدیدُ اًتد؟سًاى تتی فزسًتد(افزادی کتِ  24هتاُ اس اسدٍاج آًْتا
گذضتِ ٍ در ایي هدت ساتمِ تارداری ًداضتِ اًد) سًاى تک فزسًد ( سٍجیٌی کِ یک فزسًد تا سي حدالل  24هاُ دارًتد)
،سًاًی کِ  2فزسًد دارًد ٍ سي آخزیي فزسًد آًْا تیطتز اس  24هاُ تاضد
آیا هزالة سالهت تؼزیف تی فزسًدی ٍ تک فزسًدی را تِ درستی هی داًد؟
آیا هزالة سالهت اصَل ٍ ًکات آهَسش ٍ هطاٍرُ سًاى ٍاجد ضزایط فزسًدآٍری را تِ درستی اًجام هی دّد؟
هزاجؼِ کٌٌدگاى اطالػات هٌاسثی در سهیٌِ فزسًدآٍری دارًد؟

سئًال

آیب خدمبت وبببريری بدرستی ارائٍ می گزدد؟

4

پزسٌل ارائِ دٌّدُ خدهت در سهیٌِ ًاتارٍری ،راُ ّای پیطگیزی ٍ هحتَای کتاب ّای پیطگیزی اس ًاتتارٍری اطالػتات
کافی دارًد؟ ( اس ّز کتاتچِ  2سَال پزسیدُ ضَد)
9

استبودارد

آهَسش ّای السم در سهیٌِ ًاتارٍری ٍ راُ ّای پیطگیزی اس آى تِ گزٍّْای ّدف دادُ ضدُ است؟
تَسیغ کتاب ّای پیطگیزی اس ًاتارٍری تِ گزٍّْای ّدف تدرستی اًجام ضدُ ٍ در ساهاًِ ٍ دفتز ثثت است؟
ٍاجدیي ضزایط دریافت خدهات ًاتارٍری تدرستی ضٌاسایی ضدُ اًد ٍ فزم تزرسی ٍ ضٌاسایی سٍجتیي اس ًظتز ًاتتارٍری
تزای آًاى تکویل ضدُ است ٍ ثثتیات ایي فزم ،صحیح هی تاضد.

سئًال

ارایِ دٌّدُ خدهت اس ًحَُ هحاسثِ ضاخص ّای تارٍری سالن آگاّی دارد؟

11

11

آیب مزاقب سالمت /بًُرس اطالعبت کبفی اس ضبخص َبی ببريری سبلم جمعیت تحت پًضص خًد دارد؟

2

تحلیل هٌاسثی اس ضاخص ّای ًاهطلَب هَجَد هی تاضد ٍ هداخالت السم جْت تْثَد ضاخص ّای ًاهطلَب طزاحی ٍ
در حال اجزا هی تاضد.
سئًال
استبودارد

جم کل امتیبسات

آیب مزاقب سالمت /بًُرس وسبت بٍ پیگیزی گزيٌ َبی َدف بزوبمٍ ببريری سبلم اقدا ومًدٌ است؟

1

پیگیزی مبَیبوٍ ایي گزٍُ ّا در خبوٍ َبی بُداضت ٍ پیگیتزی فصلی در مزاکش ي پبیگدبٌ َدبی خددمبت جدبم
سالمت
31

