
  برنامه پزشک خانواده پايشچک ليست 

  ( ستاد ويژه )

1 

  شبکه / مرکز..............                                                                                                    

                                                                                                                                           يست..........................لتاريخ تكميل چك 

     
 

 

 

 

 
ردي
 ف

 امتياز نمره ضريب  در مديريت برنامه پزشك خانواده مورد بررسي عنوان

1 
ک يه ساختار نظام شبکه در دانشگاه و مراکز مجری برنامهه  بهه ک ک   وضعيتاطالعات 
 .استشده مشخص 

5 02  

0 
کحهت پوشهش برنامهه     ،تيه جمع کل) کحت پوشش برنامه تييجمع وضعيتاطالعات 

 .مشخص است مه(يک و نوع بيپزشک خانواده به ک ک
4 11  

3 
مراکز بهداشتي  ، شهرستان وستاد معاونت کينيروی انساني به ک ک وضعيتاطالعات 

از و موجهود( مشهخص   يه م سهالمت)مورد ن يو اعضای که  ، شاغل(درماني )پست مصوب
  .است

4 11  

4 
برنامه عملياکي براساس برنامه ابالغ شده موجود و اقدامي در جهت آن صورت گرفتهه   

 .است 
5 02  

5 
وضعيت قرادادهای منعقده با پزشک ومامها و دندانززشهک بيمهه روسهتاري براسهاس      

  .دستورالعمل مي باشد
5 02  

1 
ش ها  طبق استاندارد برنامه انجام روجود  داشته و پا يطيمح واحدهاینظارت کافي بر

 .شود يرد و بازخورد مناسب به چالشها و مشکالت ارائه ميگ يم
5 02  

7 
رفته و اقهدامي در جههت رفه     رمه سالمت انجام پذيبا اداره کل ب ش های مشترکرپا

 مشکالت موجود انجام شده است. 
5 02  

  02 5 نه شده است.راعتبارات بيمه روستاري بر اساس درصد های ک اهم نامه موجود هز 8

  10 3 های  بيمه روستاري مشخص است.  دستورالعمل طبقنظام پرداخت، کارانه  وضعيت 9

  02 5 .استپرداخت های کيم سالمت به روز  12

11 
مراکز مجری برنامهه   بهبود استاندارددر جهت  ات الزماقدام ،بر اساس اعتبارات برنامه

 انجام شده است.
5 02  

10 
پزشکي شامل کجهيزات ولوازم اکاق پزشک و کزررقات و کرالي اورژانس و  کجهيزات

مورد نياز مراکز مجری بر اکاق ماماري )اسزکولوم رکبار مصرف و ست پاپ اسمير و ...( 
 اساس دفترچه طرح گسترش کهيه شده است. 

5 02  

13 
در جهت رف  آن صورت  ات الزمدر صورت کمبود نيروی انساني کيم سالمت اقدام

 پذررفته است.
4 11  

14 
اقدامي در خصوص مشارکت های مردمي )درون و برون بخشهي( در خصهوص ارکقها      

 .برنامه انجام شده است
4 11  

15 
، بهر  اسهاس طهرح کحهوم سهالمت      ل پرونده سالمت ير ککميشاخص های برنامه نظ

بهرای   یاستخراج و برنامهه ا  و... ، درصد ارجاعيانجام دهگردش رين اقالم دارويانگيم
 ارکقا  آن وجود دارد.

4 11  

  11 4 .است  ت نظام ارجاع در سطوح مختلف ش اف يوضع 11

   0-4دامنه نمره : 

  (بيشترين 4كمترين تا  0)

   1-5نمره :  ضريب

  (وزن بيشترين 5تا  وزن كمترين 1)
نمره× ضريب  =امتياز  
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ردي
 ف

 امتياز نمره ضريب  در مديريت برنامه پزشك خانواده مورد بررسي عنوان

17 
ل و مشهکالت  رمسا به منظور بررسي جلسات ستاد هماهنگي استان بصورت سه ماهه 

 شود. يها اقدامي انجام م و برای رف  چالشکشکيل مي گردد شهرستان  ريستاد اجرا
5 

02  

  02 5 شود. يانجام م بدو ورود کيم سالمتآموزش  18
  02 5 شود ين خدمت انجام ميآموزش کيم سالمت ح 19
  10 3  شده است. پيش بيني در ستاد اجراري برنامه ای برای مصرف مناب  باقيمانده برنامه 02
  02 5 شده است . خودرو مناسب برای انجام وظارف )نظارت،دهگردشي و ....( کامين 01
  02 4 .ارائه خدمات پاراکلينيک طبق دستورعمل انجام ميشود 00
  11 4 . مشخص استکمي و کي ي از بيمه سالمت کسورات وضعيت  03
  11 4 صورت مي گيرد.  بيمهبررسي امار ماهيانه و ارسام به موق  آن به  04
  10 3 ماهانه به بيمه ارسام مي گردد.ليست نسخ خدمات ازمارشگاهي ودهان ودندان و..  05
در خصوص مراقبت بيماررهای ادغام رافتهه   هماهنگي با واحدبيماررها برنامه  مسووم   01

 غير واگير دارد.

4 11  

ک کيک فعاليتها نصهب و بهرای کنتهرم وضهعيت     مرکزبه نمودار ماهيانه درآمد مرکز به  07

 هزرنه و درآمد  برنامه ای وجود دارد.

0 8  

  11 4 ستاد شهرستان  برنامه مشخص جهت بازدرد و پارش کيم سالمت در مرکز دارد.  08
مستنداکي درخصوص کوزر  کارانه و پرداخت اضافه کار به پرسنل مرکز براساس نظر   09

 مسئوم مرکز وجود دارد.

3 10  

  02 5 پاسخ مکاکبات اداری معاونت  در سه ماهه اخير بموق  صورت گرقته است  32
 

 : :و كاركنان برنامه  كارشناسان ،مشكالت و چالش هاي مطرح شده توسط مديرانمهم ترين  -

- 

- 

- 

 

 

 : موجود و چالش هاي  براي رفع مشكالت اجرا شده راهكارهاي پيشنهادي يا  -

 

- 

- 

- 

 

 : از معاونت  انتظارات -

- 

- 

- 

- 

 

 :كننده از ديدگاه پايش /مركزهم ترين مشكالت اجرايي برنامه درشبكهم -

- 
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- 

- 

 

 

 ضعيف - 4متوسط      - 3خوب     - 2بسيار خوب     - 1 :شبكهارزيابي كيفي گروه پايش از وضعيت برنامه در  -

 

 بر اساس امتيازات كسب شده از جدول فوق: شبكهارزيابي كمي گروه پايش از وضعيت برنامه در  -

  جمع امتيازات
 شدهامتياز کسب  کل امتياز

515  
 
 

                                  : کنندهپايش  و امضاي نام و نام خانوادگي   
1-  

2-                                                                                                                               

  امضاء

3-                                                                                                                                     


