
   ان سالمندسالمت  برنامهچك ليست نظارتي  
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران    

 تاريخ:                                                                   خانه بهداشت:/سالمتنام پايگاه 

 م =مشاهده    ب = بررسي                س = سوال                                                  تكميل كننده :              

 توضيحات
امتياز 

1-0  

روش 

بررسی 

 

   موارد پايش

بدون ثبت امتياز -و ثبت تعداد مشاهده در سامانه ؟چه تعداد می باشد  جمعيت تحت پوشش پايگاه     1 

ی
عموم

ت 
عا

ال
ط
 ا

بدون ثبت امتياز -و ثبت تعداد مشاهده در سامانه  
 2 جمعيت سالمندان  تحت پوشش پايگاه چه تعداد می باشد  ؟  

بدون ثبت امتياز -و ثبت تعداد مشاهده در سامانه  
؟جمعيت سالمند ثبت شده چه تعداد می باشد     3 

بدون ثبت امتياز -و ثبت تعداد مشاهده در سامانه  
سالمند مراقبت شده چه تعداد می باشد ؟جمعيت      4 

بدون ثبت امتياز -و ثبت تعداد مشاهده در سامانه پوشش چه تعداد می باشد؟ تحت ساله 70 تا60 سالمندان جمعيت     5 

دوره در يکسال گذشتهحداقل يک  گذرانده اند؟برنامه سالمندان  پرسنل در يکسال گذشته دوره باز آموزی ب    6 

آخرين نامه و دستورالعملها موجود و به رويت پرسنل رسيده است؟  ب    7 

 8 کليه مراقبتهای مورد انتظار برای سالمندانجام شده است؟  م  مشاهده در سامانه پايگاه سالمت و خانه بهداشت

ی
سالمند

غام يافته 
ی اد

 برنامه مراقبتها

 9 پيگيري سالمند در زمان مقرر انجام شده است؟ م  مشاهده در سامانه

 10 پيگيری عدم دريافت پسخوراند انجام شده است؟ ب  بررسی مستندات 

 ب  مشاهده در سامانه
از مرکز سالمت جامعه انجام شده  دريافتی پسخوراندبوط به مر الزماقدامات 

 است؟
11 

مشاهده در سامانه)عدم  علت تجويزدر قسمت اقدام 
( باشدثبت شده    م  

مکمل های ويتامين د و کلسيم طبق دستورالعمل در اختيار سالمندان قرار می 

 گيرد؟)ثبت در سامانه(
12 

 13 مکمل های ويتامين د و کلسيم به اندازه کافی موجود است؟ ب  ماهحداقل به اندازه مصرف سه 

درسامانه ثبت ميگردد؟ ومصرف داروها حساسيتها بيماريها، ) سوابق سالمند م  مشاهده در سامانه  14 

 15 تجهيزات سالم مورد نياز جهت مراقبت سالمند موجود است؟ م  دستگاه فشارخون،وزنه،قد سنج ، متر، و ...

و  وجود فايل برنامه در سيستم کليه پرسنل

 پزشک 
 16 بوکلت مربوط به برنامه موجود است ؟ م 

 17 نحوه فراخوان سالمندان برای مراقبت و شرکت در کالس مشخص است؟   مشاهده مستندات،سوال از سالمند

در حد انتظار می باشد؟تعدادسالمند مراقبت شده  ب  %70نسبت سالمند مراقبت شده به ثبت شده بیش از   
1
8 

نسبت سالمند ثبت شده به جمعیت تحت پوشش سالمند بیش 
 تعداد سالمند ثبت شده در حد انتظار است ؟   از .... 

1
9 

 مراقب سالمت به درستی از سامانه گزارشگيری می کند؟ م  
2
0 

فرم پيش بينی کالسهای آموزشی سالمندان تکميل شده است؟  م  نصب در واحد  
2
1 

ن 
سالم در دورا

ی 
شيوه زندگ

برنامه بهبود 
ی

سالمند
 

ن 
سالم در دورا

ی 
شيوه زندگ

برنامه بهبود 
ی

سالمند
 

سال مورد  70تا  60از سالمندان  %30حداقل 

.انتظار برای مراقبت، آموزش داده شود   م  
با توجه به جمعيت تحت پوشش سالمند و تعداد شرکت کنندگان،تعداد کالسها ی  

 پيش بينی شده مناسب می باشد ؟
2
2 

کالسها در زمان مقرر برگزار شده است؟  ب    
2
3 

سالن انتظار مشاهده عنوان کالس در زمان و موضوع کالسهای آموزشی سالمندان اطالع رسانی شده است؟   م    24 

ارائه اموزشهای الزم –اقدام  –ارائه خدمت   25 موارد آموزش داده شده در قسمت اقدام سامانه سيب ثبت می شود ؟ ب  

است؟ جود مو سالم زندگی شيوه به بوط مر آموزشی يا تک جلدی کتاب رجلد چها ب    26 

مناسب است؟فضای فيزيکی آموزشی  ب  نور/تهويه/صدا/وسايل کمک آموزشی وصندلی  و..  27 

 28 اسامی سالمندان آموزش ديده در دفتر آموزشی ثبت شده است؟  ب  بررسی دفتر آموزشی

نحوه ارائه خدمت)در صورت وجود( مشاهده ی 29 ارزيابي سالمند صحيح انجام مي شود ؟ م  
ج
سن

ت 
 مهار

سامانه در ثبت خدمات مشاهده شود؟ نتايج ارزيابی به درستی در سامانه ثبت می م    30 

شود؟ می داده هدف گروه به الزم های وتوصيه اقدامات  م     31 

 32 به سالمند تاريخ مراجعه بعدی گفته می شود؟ م  


