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ابزار هاي پایش
چک لیست پایش مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان-
چک لیست پایش رئیس مرکز بهداشت  شهرستان-
پروفایل اطالعاتی مرکز بهداشت شهرستان و استان-

سیاست گذاري  و برنامه ریزي،سازمان : محورهاي پایش 
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چک لیست پایش مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان-
چک لیست پایش رئیس مرکز بهداشت  شهرستان-
پروفایل اطالعاتی مرکز بهداشت شهرستان و استان-

سیاست گذاري  و برنامه ریزي،سازمان : محورهاي پایش 
دهی، حمایت و پشتیبانی، تعامل و هماهنگی هاي درون و برون 

سازمانی، نظارت و کنترل مدیر و  رهبري 



)صفحھ اول ( 1392سال شناسنامھ مرکز بھداشت استان  در 
1991000جمعیت شھری42تعداد شھر
1177000جمعیت روستایی40تعداد بخش
3168000جمعیت کل2967تعداد آبادی

گسترش شبکھ
6پایگاه بھداشتی روستایی991خانھ بھداشت

9مرکز آموزش بھورزی115مرکز بھداشتی درمانی روستایی
11واحد تسھیالت زایمانی90روستایی-شھرید شھری و .ب.م
6مراقبت بھداشتی مرزیپایگاه 7د شھری شبانھ روزی.ب.م

10رفتاری و پایگاه مشاورهمرکز مشاوره بیماریھای 73شھریپایگاه بھداشتی 
%84درصد واحدھای بھداشتی شھری تحت پوشش برنامھ رابطین

%35درصد واحدھای بھداشتی روستایی تحت پوشش برنامھ رابطین
%31پوشش برنامھ رابطینجمعیت روستایی تحت درصد 

%39درصد جمعیت شھری تحت پوشش برنامھ رابطین
2771تعداد داوطلبان روستایی

3900تعداد داوطلبان شھری
240تعداد مامای خانواده232تعداد پزشک خانواده

بھداشت خانواده
2GFR77.2درصد گروه سنی زیر یکسال
9.9TFR2.3درصد گروه سنی زیر پنجسال

99.4درصد زایمان در بیمارستان27سال15درصد گروه سنی زیر 
LBW4.5در صد 263200تعداد خانوار

CPR76.1در صد 5.6سالھ و باالتر65درصد گروه سنی 
63.7NMR10.6سالھ ھمسردار49-15درصد زنان 

21.6IMR14.8میزان خام تولد 21.6IMR14.8میزان خام تولد
4.41U5MR18.3میزان خام مرگ

59MR6.8-1.71رشد طبیعی جمعیت
10تعداد مرگ مادر باردار4.6بعد خانوار

بھداشت محیط
98.9شدهدرصد خانوارھای روستایی با دسترسی بھ آب آشامیدنی با شبکھ عمومی و منابع بھسازی 

95درصد خانوارھای روستایی با دسترسی بھ آب آشامیدنی با شبکھ عمومی 

82.5درصد خانوارھای روستایی تحت پوشش دارای توالت بھداشتی  
71.4درصد خانوارھای روستایی کھ زبالھ خود را بھ روش بھداشتی جمع آوری و دفع میکنند  

62.72درصد خانوارھای روستایی کھ فضوالت حیوانی را بھ روش بھداشتی جمع آوری و دفع میکنند  
92.5درصد اماکن عمومی شھری دارای معیار بھسازی و بھداشتی  

90.6درصد اماکن عمومی روستایی دارای معیار بھسازی و بھداشتی 
94.5در صد مراکز تھیھ و توزیع مواد خوراکی و بھداشتی شھری دارای معیار بھسازی و بھداشتی 

90.6در صد مراکز تھیھ و توزیع مواد خوراکی و بھداشتی روستایی دارای معیار بھسازی و بھداشتی  
92درصد کارکنان مراکز تھیھ و توزیع و اماکن شھری دارای کارت معاینات پزشکی معتبر  

89درصد کارکنان مراکز تھیھ و توزیع و اماکن روستایی دارای کارت معاینات پزشکی معتبر  
83.3در آنھا مطلوب است مدیریت پسماند درصد بیمارستانھایی کھ 

90درصد بیمارستانھای دارای سیستم جمع آوری و دفع فاضالب  مطلوب  
73.3درصد بیمارستانھای دارای رختشویخانھ مطلوب   

90درصد بیمارستانھای دارای آشپزخانھ مطلوب   
48.7درصد نمونھ ھای مواد خوراکی با نتیجھ  نامطلوب

99.7درصد نمونھ ھای آب آشامیدنی شھری با نتیجھ مطلوب از نظر باکتریولوژیک  
92.6درصد نمونھ ھای آب آشامیدنی روستایی با نتیجھ مطلوب از نظر باکتریولوژیک  



سیاست گذاری و برنامھ ریزی

سئوالردیف

آیا مدیر شبکھ بھداشت و درمان میتواند تحلیلی از وضع موجود شھرستان ارائھ دھد ؟1

آیا مھمترین علت مرگ و میر در شھرستان را میدانند ؟2

آیا مھمترین مشکل مرتبط با برنامھ سالمت مادران باردار  را در شھرستان  میدانند ؟3 آیا مھمترین مشکل مرتبط با برنامھ سالمت مادران باردار  را در شھرستان  میدانند ؟3

ماھھ را در شھرستان را میدانند ؟59تا 1آیا مھمترین علت مرگ و میرکودکان 4

آیا جدول زمانبندی مشخص برای فعالیتھای عمده شان  دارند ؟5

آیا فعالیتھا مطابق جدول زمانبندی  اجرا شده است ؟6

آیا میزان پیشرفت برنامھ عملیاتی  حوزه بھداشت و درمان شھرستان را پایش نموده اند ؟7



سازمان دھی و ھماھنگی
سئوالردیف
آیا در ماه اخیر با رئیس مرکز بھداشت و رئیس بیمارستان جلسھ داشتھ اند ؟1
)با ارائھ مستندات ( آیا مواردی از مشکالت  در ھر دو حوزه مطرح شده است ؟ 2
)با ارائھ مستندات ( آیا بھ نتیجھ رسیده اند ؟ 3
بازدید داشتھ اند ؟) بھداشت و درمان ( ماه اخیر از واحدھای تابعھ 2آیا در 4
)با ارائھ مستندات ( آیا مصوبات جلسات برگزار شده اجرا شده است ؟ 5
ماه اخیر در جلسھ مسئولین مراکز بھداشتی با بھورزان شرکت داشتھ اند ؟6آیا در6
)با ارائھ مستندات ( آیا بر اجرای مصوبات جلسات مذکور نطارت و پیگیری داشتھ اند ؟ 7 )با ارائھ مستندات ( آیا بر اجرای مصوبات جلسات مذکور نطارت و پیگیری داشتھ اند ؟ 7
ماھھ  شھرستان شرکت نموده اند ؟59تا 1ماه گذشتھ در چندکمیتھ مرگ کودکان  6در 8
)با ارائھ مستندات ( آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟ 9
ماه گذشتھ در چندکمیتھ ترویج زایمان ایمن شرکت نموده اند ؟3در 10
)با ارائھ مستندات ( آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟ 11
آیا در کمیتھ اخیر عفونت ھای بیمارستانی شھرستان شرکت نموده اند ؟12
)با ارائھ مستندات ( آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟ 13
ماه اخیر چند جلسھ کارگروه سالمت و امنیت غذایی در شھرستان برگزار نموده اند ؟3در 14
)با ارائھ مستندات ( آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟ 15
ماه اخیر جلسات ھماھنگی با سایر سازمانھا و ارگانھا داشتھ اند ؟3آیا در 16
)با ارائھ مستندات ( آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟ 17



نظارت و کنترل

سئوالردیف

دارند ؟)حوزه ھای بھداشت و درمان ( آیا برنامھ مدون و زمان بندی شده  جھت پایش از واحدھای تابعھ  1

آیا پایش ھا مطابق جدول زمانی انجام شده است ؟2

آیا در پایش ھا از وجود مسئولین ذیربط بھره مند بوده اند ؟3

آیا نتیجھ پایش ھا مستند شده است ؟  4

)با ارائھ مستندات ( آیا مصوبات و دستورات اجرا شده است ؟ 5

را دریافت نموده اند ؟) بھداشت و درمان ( آیا برنامھ ماھانھ پایش گروه ھای  کارشناسی   6

برگزار شده )  بھداشت و درمان ( آیا جلسھ برای بررسی و تحلیل کارشناسی پایش ھای گروه ھای کارشناسی 7
است ؟  

آیا مصوبات مستند شده است ؟8

)با ارائھ مستندات ( آیا مصوبات اجرا شده است ؟ 9

آیا نسخھ ای از پسخوراندھای ارسالی از معاونت ھای  بھداشتی  و  درمان را دارند ؟10



رھبری

سئوالردیف

دارند ؟  ) مشتریان خارجی سازمان ( آیا برنامھ مشخص مالقات با ارباب رجوع1

مھمترین اقدام در آخرین جلسھ چھ بوده است ؟2

دارند ؟  ) مشتریان داخلی سازمان ( آیا برنامھ مشخص مالقات با ھمکاران اداری3 دارند ؟  ) مشتریان داخلی سازمان ( آیا برنامھ مشخص مالقات با ھمکاران اداری3

مھمترین اقدام در آخرین جلسھ چھ بوده است ؟4

آیا صندوق انتقادات و پیشنھادات در مرکز بھداشت شھرستان وجود دارد ؟5

ماه اخیر مفتوح شده است ؟6آیا در 6

)تکریم ارباب رجوع ( آیا وضعیت کلی فضای فیزیکی ستاد شبکھ بھداشت و درمان  در حد قابل قبول است ؟ 7



سیاست گزاري و برنامه ریزي

توضیح داردخیربلیسوالردیف

آیا رئیس مرکز بھداشت میتواند تحلیلی از وضع موجود شھرستان ارائھ دھند ؟1

آیا مھمترین علت مرگ و میر در شھرستان را میدانند ؟2

آیا مھمترین علت مرگ و میر نوزادان را در شھرستان را میدانند ؟3

ماھھ را در شھرستان را میدانند ؟59تا 1آیا مھمترین علت مرگ و میرکودکان 4

آیا با توجھ بھ موارد باال برنامھ کاری مشخصی برای سال تدوین نموده اند ؟5

آیا جدول زمانبندی مشخص برای فعالیتھای عمده اش  دارند ؟6

آیا فعالیتھا مطابق جدول زمانبندی  اجرا شده است ؟7

آیا میزان پیشرفت برنامھ عملیاتی واحدھای کارشناسی را پایش نموده اند ؟8



سازمان دهی
توضیح داردخیربلیسوالردیف

آیا در ماه اخیر با مدیر شبکھ بھداشت و درمان شھرستان جلسھ داشتھ اند ؟1
آیا موردی از مشکالت را مطرح نموده اند ؟2
آیا بھ نتیجھ رسیده اند ؟3
ماه اخیر با واحد ھای کارشناسی ستاد شھرستان جلسھ داشتھ اند ؟2آیا در 4
آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟5
ماه اخیر با مسئولین مراکز بھداشتی درمانی  جلسھ داشتھ اند ؟2آیا در 6
آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟7
ماه اخیر در جلسھ مسئولین مراکز بھداشتی با بھورزان شرکت داشتھ اند ؟3آیا در8 ماه اخیر در جلسھ مسئولین مراکز بھداشتی با بھورزان شرکت داشتھ اند ؟3آیا در8
آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟9
ماھھ  شھرستان شرکت نموده اند ؟59تا 1آیا در کمیتھ اخیر مرگ کودکان  10
آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟11
آیا در کمیتھ اخیر عفونت ھای بیمارستانی شھرستان شرکت نموده اند ؟12
آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟13
ماه اخیر جلسات ھماھنگی بین بخشی داشتھ اند ؟3آیا در 14
آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟15
ماه اخیر جلسات ھماھنگی با سایر سازمانھا و ارگانھا داشتھ اند ؟3آیا در 16
آیا مصوبات جلسھ اجرا شده است ؟17



نظارت و کنترل
توضیح داردخیربلیسوالردیف

آیا برنامھ مدون و زمان بندی شده پایش از واحدھای تابعھ دارند ؟1

آیا پایش ھا مطابق جدول زمانی انجام شده است ؟2

آیا در پایش ھا از وجود مسئولین واحدھای کارشناسی بھره مند بوده اند ؟3

در ماه اخیر از چند مرکز بھداشتی درمانی پایش شده است ؟4

در ماه اخیر از چند خانھ بھداشت پایش شده است ؟5

آیا نتیجھ پایش ھا مستند شده است ؟6

آیا مصوبات و دستورات اجرا شده است ؟7 آیا مصوبات و دستورات اجرا شده است ؟7

آیا برنامھ ماھانھ پایش واحدھای کارشناسی  را دریافت نموده اند ؟8

آیا جلسھ برای بررسی و تحلیل کارشناسی پایش ھای کارشناسان ستادی برگزار شده است ؟ 9

آیا مصوبات مستند شده است ؟10

آیا مصوبات اجرا شده است ؟11

آیا نسخھ ای از پسخوراندھای ارسالی از معاونت بھداشتی را دارند ؟12

آیا راھکارھا و پیشنھادات کارشناسان معاونت بھداشتی را اجرا نموده اند ؟13

آیا در صورتی کھ بھ مورد فوق اعتراض داشتھ اند مکاتبھ ای با استان نموده اند ؟14



رهبري
توضیح داردخیربلیسوالردیف

دارند ) مشتریان خارجی سازمان ( آیا برنامھ مشخص مالقات با ارباب رجوع1

مھمترین اقدام در آخرین جلسھ چھ بوده است ؟2

دارند ) مشتریان داخلی سازمان ( آیا برنامھ مشخص مالقات با ھمکاران اداری3

مھمترین اقدام در آخرین جلسھ چھ بوده است ؟4

آیا صندوق انتقادات و پیشنھادات در مرکز بھداشت شھرستان وجود دارد ؟5

آخرین با چھ موقع مفتوح شده است ؟6

آیا وضعیت کلی فضای فیزیکی ستاد مرکز بھداشت در حد قابل قبول است ؟7



برنامه هاي بیماریهاي غیر واگیر
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ارومیھ بوکان تکاب چالدران خوی سردشت نقده اشنویھ پیرانشھر سلماس شاھیندژ مھاباد میاندوآب پلدشت چایپاره شوط ماکو



برنامه هاي بیماریهاي واگیر

20 20 20 20 20 20 20 20

15 15 15 15 15 1515 15 15 15 15 15

10 10 10

ارومیھ اشنویھ بوکان تکاب خوی مھاباد میاندوآب نقده پیرانشھر چالدران سردشت سلماس شاھیندژ ماکو پلدشت چایپاره شوط



برنامه هاي بهداشت خانواده

25 25 25 25 25 25

20 20 20 20 20 20 20

15 15

10

5

ارومیھ بوکان خوی شاھیندژ میاندوآب نقده اشنویھ پیرانشھر چالدران سردشت سلماس شوط مھاباد چایپاره ماکو تکاب پلدشت



اجرایی-برنامه هاي گروه گسترش 

25 25

20 20 20 20 20

15 15 15 15 15 15 15

10 10 10

خوی شاھیندژ ارومیھ بوکان پیرانشھر سلماس نقده اشنویھ پلدشت تکاب چالدران سردشت ماکو مھاباد چایپاره شوط میاندوآب



برنامه هاي بهداشت محیط و حرفه اي
25 25 25 25 25

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

15

10

بوکان خوی شاھیندژ ماکو مھاباد ارومیھ اشنویھ پلدشت پیرانشھر تکاب چایپاره سردشت سلماس میاندوآب نقده چالدران شوط



حیطه مدیریت فنی

25 25 25 25 25 25

20 20 20

15 15 15

10 10 10 10 10

ارومیھ بوکان خوی شاھیندژ میاندوآب نقده پیرانشھر سلماس مھاباد اشنویھ چایپاره سردشت پلدشت تکاب چالدران شوط ماکو



راهنما

نمادامتیازارزیابی
0ضعیف/ بسیار ضعیف  - 10 0ضعیف/ بسیار ضعیف  - 10

10متوسط - 15
15خوب - 20

20بسیار خوب - 25



فنیمحیط و حرفھ ایاجرایی-گسترش خانوادهواگیرغیر واگیرشھرستان

ارومیھ

اشنویھ

بوکان

پلدشت

پیرانشھر

تکاب

چایپاره

چالدران

خوی

سردشت

سلماس

شاھیندژ

شوط

ماکو

مھاباد

میاندوآب

نقده



امتیاز کل
140

135
130 130 130

115 115
110 110

107 105 105
95 95

9090
80

70 70

خوی بوکان ارومیھ شاھیندژ نقده مھاباد میاندوآب پیرانشھر سلماس اشنویھ سردشت میانگین تکاب چالدران ماکو چایپاره پلدشت شوط



)   1(طراحی مداخالت براساس نتایج پایش
 اھداف کالن و اھداف –اولویت ھا –مدیران با برنامھ ھا

.اختصاصی حوزه معاونت امور بھداشتی آشنا باشند 
 ارتقای دانش  مدیران نسبت بھ روند مراقبت برنامھ ھای

)مطالعھ گزارشات فنی تدوین شده استانی و کشوری(بھداشتی
 برگزاری دوره ھای اموزشی برای مدیران شبکھ و روسای

HNMFفلوشیپ مراکز بھداشت شھرستان از جملھ دوره ھای

 اھداف کالن و اھداف –اولویت ھا –مدیران با برنامھ ھا
.اختصاصی حوزه معاونت امور بھداشتی آشنا باشند 

 ارتقای دانش  مدیران نسبت بھ روند مراقبت برنامھ ھای
)مطالعھ گزارشات فنی تدوین شده استانی و کشوری(بھداشتی
 برگزاری دوره ھای اموزشی برای مدیران شبکھ و روسای

HNMFفلوشیپ مراکز بھداشت شھرستان از جملھ دوره ھای



)  2(طراحی مداخالت براساس نتایج پایش
 فراھمی امکان بازدید مدیران از سایرشبکھ ھای بھداشت و

.درمان ، فراھم شود 
 آشنایی مدیران با آئین نامھ مالی و معامالتی و فرآیند ھای

امورمالی و حسابداری تعھدی 
مشارکت کامل و دقیق مدیران درفرآیند  توزیع منابع مالی
 اعمال حساسیت و توجھ در ھزینھ کرد اعتبارات ابالغی از

سوی حوزه بھداشت

 فراھمی امکان بازدید مدیران از سایرشبکھ ھای بھداشت و
.درمان ، فراھم شود 

 آشنایی مدیران با آئین نامھ مالی و معامالتی و فرآیند ھای
امورمالی و حسابداری تعھدی 

مشارکت کامل و دقیق مدیران درفرآیند  توزیع منابع مالی
 اعمال حساسیت و توجھ در ھزینھ کرد اعتبارات ابالغی از

سوی حوزه بھداشت



)  3(طراحی مداخالت براساس نتایج پایش
 تمام برنامھ ھا از اولویت یکسان برخوردار ھستند ، برنامھ

!!ھا را اولویت بندی نکنید 
 نظارت، کنترل و پیگیری موثر برنامھ ھا در ستاد شھرستان.
 پیگیری ھا موثر و ارتقا یابد.
 مراکز بھداشتی و خانھ ھای بھداشت(ھاارزیابی محیطی برنامھ(
 حضور فعال و موثردر جلسات درون سازمانی ، برون

سازمانی و کمیتھ ھای مرتبط بین بخشی بویژه شورای برنامھ 
. ریزی شھرستان

 تمام برنامھ ھا از اولویت یکسان برخوردار ھستند ، برنامھ
!!ھا را اولویت بندی نکنید 

 نظارت، کنترل و پیگیری موثر برنامھ ھا در ستاد شھرستان.
 پیگیری ھا موثر و ارتقا یابد.
 مراکز بھداشتی و خانھ ھای بھداشت(ھاارزیابی محیطی برنامھ(
 حضور فعال و موثردر جلسات درون سازمانی ، برون

سازمانی و کمیتھ ھای مرتبط بین بخشی بویژه شورای برنامھ 
. ریزی شھرستان



)  4(طراحی مداخالت براساس نتایج پایش
تالش در راستای تقویت ھمکاری ھاو مشارکت بین بخشی
 عدم غفلت از رویکرد مشارکت جویی کارکنان صاحب فکر

و نظر در مدیریت سازمان
 تقویت و نھادینھ نمودن  مراقبت(Surveillance) برنامھ

ھای بھداشتی
توجھ ویژه بھ  توانمند سازی کارکنان
اجتناب از تبعیض و رفتار عادالنھ بین کارکنان

تالش در راستای تقویت ھمکاری ھاو مشارکت بین بخشی
 عدم غفلت از رویکرد مشارکت جویی کارکنان صاحب فکر

و نظر در مدیریت سازمان
 تقویت و نھادینھ نمودن  مراقبت(Surveillance) برنامھ

ھای بھداشتی
توجھ ویژه بھ  توانمند سازی کارکنان
اجتناب از تبعیض و رفتار عادالنھ بین کارکنان



)  5(طراحی مداخالت براساس نتایج پایش
بکارگیری مبانی مدیریتی مبتنی بر عملکرد
  تدوین برنامھ ھای عملیاتی سالیانھ مبتنی برنتایج و تحلیل

عملکرد و نظارت تامھ براجرای مفاد برنامھ ھا 
 ترویج نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
  مطالعھ دقیق پسخوراند ھای ارسالی از حوزه بھداشت و

اعمال مفاد آنھا 
ضرورت حفظ یکپارچگی و وحدت در تیم مدیریتی برنامھ ھا
 تھیھ گزارش عملکرد تحلیلی ساالنھ

بکارگیری مبانی مدیریتی مبتنی بر عملکرد
  تدوین برنامھ ھای عملیاتی سالیانھ مبتنی برنتایج و تحلیل

عملکرد و نظارت تامھ براجرای مفاد برنامھ ھا 
 ترویج نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
  مطالعھ دقیق پسخوراند ھای ارسالی از حوزه بھداشت و

اعمال مفاد آنھا 
ضرورت حفظ یکپارچگی و وحدت در تیم مدیریتی برنامھ ھا
 تھیھ گزارش عملکرد تحلیلی ساالنھ



با آرزوي تندرستی و شادکامی


