
امتیاز بدست میزان امتیازسئوالردیف
آمده

2-0آیا براي آموزش مربیان و بهورزان برنامه ریزي شده است ؟1
1-0آیا کارگاه آموزشی براي پزشکان طی سال گذشته برگزار شده است ؟2
1-0آیا کارشناس برنامه ساالنه حداقل در یک برنامه آموزش عمومی آموزش داده است ؟3
1-0آیا نیاز سنجی آموزشی در سطوح مختلف انجام شده است ؟4
1-0آیا جدول برنامه آموزشی بر اساس نیاز سنجی تهیه شده است ؟5
2-0آیا مناسبتها در جدول آموزشی مورد توجه قرار داده شده است ؟6
1-0آیا نسبت به آموزش گروههاي هدف طبق برنامه اقدام شده است ؟7
1-0آیا گزارش اقدامات انجام شده به مرکز بهداشت استان ارسال شده است ؟8
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براي شهرستانهاي اعالم شده )9 آیا برنامه عملیاتی تدوین شده است ؟ (

آیا جزء فعالیتهاي جاري در جدول فعالیتها ، فعالیتهاي مربوط به زئونوز درج شده است ؟                        10
براي شهرستانهایی که برنامه عملیاتی زئونوز اعالم نشده است . ) )

براي شهرستانهاي اعالم شده )11 آیا برنامه عملیاتی طبق جدول گانت پیشرفت داشته است ؟(

چک لیست ارزیابی مدیریت برنامه مراقبت و کنترل بیماریهاي زئونوز - مرکز بهداشت شهرستان
اطالعات عمومی

مرکز بهداشت شهرستان :                                                          کل جمعیت شهرستان :
نام و نام خانوادگی کارشناس برنامه زئونوز شهرستان :

نام و نام خانوادگی پایشگر :                                                           تاریخ پایش :
فرایند آموزش

مجموع امتیازات آموزش
فرایند برنامه ریزي ، مراقبت و کنترل
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براي شهرستانهاي اعالم شده )11 آیا برنامه عملیاتی طبق جدول گانت پیشرفت داشته است ؟(

آیا فعالیتهاي جاري نوشته شده در جدول فعالیتها پیگیري و اجرا می شوند ؟                                      12
براي شهرستانهایی که برنامه عملیاتی زئونوز اعالم نشده است . ) )

2-0آیا کل موارد مثبت شناسایی شده تحت درمان کامل قرار گرفته اند ؟13
2-0آیا کتابها و دستورالعملهاي کشوري در دسترس کارشناس برنامه می باشد ؟14

آیا به صورت هفتگی به بخشهاي بیمارستان و ماهانه به مطبهاي خصوصی و آزمایشگاهها سرکشی شده 15
است ؟
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2-0آیا جهت اطالع رسانی هفته زئونوز و روز جهانی هاري اقدام خاصی صورت گرفته است ؟16
2-0آیا کانونهاي آلودگی به بیماریهاي زئونوز شناسایی و به دامپزشکی ارسال شده اند ؟17
2-0آیا کارشناس برنامه پایش سطح به سطح را انجام داده است ؟18
1-0آیا کارشناس برنامه مرکز درمان پیشگیري هاري را پایش نموده است ؟19
1-0آیا اعالم پسخوراند به سطوح محیطی مناسب و به هنگام است ؟20
3-0آیا اعالم پسخوراند به بخش خصوصی به هنگام و جامع بوده است ؟21
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آیا جلسه بیماریهاي قابل انتقال بین انسان و حیوان با دعوت از دامپزشکی ، محیط زیست و شهرداري و 22
نیروي انتظامی هر شش ماه یکبار برگزار شده است ؟
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1-0آیا جهت کنترل سگهاي ولگرد در منطقه پیگیري الزم با همکاري بهداشت محیط انجام شده است ؟23

آیا هماهنگی هاي الزم و تخصصی با دامپزشکی منطقه به منظور واکسیناسیون دامها و کشتار دامهاي آلوده 24
صورت گرفته است ؟
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فرایند هماهنگی درون بخشی و برونبخشی

مجموع امتیازات هماهنگی درونبخشی و برون بخشی

مجموع امتیازات برنامه ریزي ، مراقبت و کنترل
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امتیاز بدست میزان امتیازسئوالردیف
آمده

2-0آیا فرم آماري خالصه اطالعات همه گیر شناسی بیماریهاي زئونوز بدرستی تکمیل شده است ؟25
3-0آیا اطالعات کل موارد مثبت وارد برنامه پورتال شده است ؟26
2-0آیا آنالیزي از آمار سال قبل صورت گرفته است ؟27
3-0بروز بیماري تب مالت در صد هزار نفر *28
3-0بروز بیماري سالک در صد هزار نفر *29
3-0بروز بیماري کیست هیداتیک در صد هزار نفر *30
3-0بروز بیماري سیاه زخم در صد هزار نفر *31
3-0بروز بیماریحیوان گزیدگی  در صد هزار نفر *32
3-0در صد موارد رایت مثبت پیگیري شده*33
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2-0آیا فرم بررسی بیماریهاي زئونوز توسط پزشک با همکاري مربی بیماریها بدرستی تکمیل می شود؟46

1-0آیا بیماران زئونوز شناسایی شده و تحت درمان بدرستی پیگیري می شوند ؟47
1-0آیا مربی از جمعیت دامی منطقه تحت پوشش خود خبر دارد ؟48
1-0آیا در جهت نیاز سنجی آموزشی بهورزان اقدام شده است ؟49

آیا در برنامه آموزشی گروههاي هدف بیماریهاي زئونوز بر اساس نیاز سنجی هاي آموزشی شرکت کرده 50
است ؟
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مرکز روستایی و شهري - روستایی

فرایند گزارشدهی و آمار و شاخصها

مجموع امتیازات گزارشدهی ، آمار و شاخصها
* موارد با بروز استانی مقایسه و امتیاز داده خواهد شد

آیا در برنامه آموزشی گروههاي هدف بیماریهاي زئونوز بر اساس نیاز سنجی هاي آموزشی شرکت کرده 50
است ؟
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1-0آیا برنامه پایش و ارزشیابی طبق برنامه انجام شده است ؟51
1-0آیا پزشکان مرکز از وضعیت بروز بیماریهاي زئونوز تحت پوشش منطقه خود اطالع دارند ؟52

1-0آیا به منظور کنترل ناقلین بیماریهاي مشترك موضوع در شوراي بهداشت روستا مطرح شده است ؟53

1-0آیا نقشه پراکندگی بیماریهاي زئونوز منطقه تحت پوشش تهیه شده است ؟54
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امتیاز بدست میزان امتیازسئوالردیف
آمده

1-0آیا بیماران شناسایی شده بیماریهاي زئونوز توسط بهورز پیگیري میشوند ؟55

2-0آیا بهورز بر اساس نیاز سنجی آموزشی اعالم شده از مرکز بهداشت اقدام به آموزش جامعه نموده است ؟56

1-0آیا در شوراهاي بهداشتی تشکیل شده اقدامات خاصی براي کنترل بیماریهاي زئونوز صورت گرفته است ؟57
1-0آیا بهورز همکاري الزم با تیم واکسیناسیون تب مالت دامپزشکی را داشته است ؟58
1-0آیا بهورز از تعدا بیماران زئونوز منطقه تحت پوشش خود خبر دارد ؟59
1-0آیا بهورز خانوارهاي داراي دام را می شناسد ؟ و از جمعیت دامی منطقه خود خبر دارد ؟60
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مجموع امتیازات خانه بهداشت

مجموع کل امتیازات پایش از شهرستان

مجموع امتیازات مرکز روستایی و شهري - روستایی
خانه بهداشت


