
چک لیست پایش مرکز بهداشتی درمانی (بیماریهاي منتقله از آب وغذا) 
 ..........نام مرکز بهداشتی درمانی .............................تعداد جمعیت تحت پوشش ............... تعداد کودك زیر 5سال  

ف
دی

ر

امتیاز مورد پایش
پایش

اول

پایش 

دوم

1
در مرکز بهداشتی  ......  ،راهنمای فنی کشف و کنترل همه گیریهای وبا،طغیان وبا و غذاکتاب نظام مراقبت  بیماریهای منتقله ازآیا 

 ؟ و پزشک وکاردانها و کارشناسان به تعاریف موارد مظنون ، محتمل و قطعی بیماریها آشنا هستند  درمانی وجود دارد
4

2
بوتولیسم ، تیفویید ، ایکوالی ،  یهای منتقله ازآب وغذا را میداند؟ام بیماریهای تحت نظام مراقبت بیمارآیا کاردان مرکز ن

شیگال ، استاف
1

1؟ دپوی مواد گندزدابرای اقدامات بهداشت محیطی تهیه شده است آیا  3

1آیا آخرین دستورالعمل کشوری درمان بیماری وبا در مرکز وجود دارد؟ 4

1آیا موارد مشکوک به بیماریهای منتقله ازآب و غذا شناسایی و گزارش می شوند ؟ 5

1آیا برنامه جامع عملیاتی مرکز بهداشتی درمانی تدوین شده است ؟ 6

7
اقدام می  ....... ( .طغیانها ، وبا ، اسهال خونی و)  آیا پزشک مرکز با توجه به دستورالعمل کشوری نسبت به درمان موارد مشکوک

نمایید ؟
1

8

در مناطقی که وبا آندمیک مورد مشکوک بیماری وبا را می داند ؟و مورد تایید شده  مشکوک آیا کاردان مرکز تعریف موارد 

ر در مناطقی که وبا آندمیک است ه.سال به باالدچار دهیدراتاسیون شدید یا در اثر اسهال آبکی شدید بمیرد5نیست هر فرد 

از O139یا O1فرد مبتال به اسهال که ویبریو کلرا سال به باال که اسهال حاد آ بکی داشته باشد مورد تایید شده 5فرد 

مدفوعش جدا شده باشد

1

1آیا مناطق فاقد آب آشامیدنی سالم شناسایی ودر اولویت بازدید قرار گرفته اند ؟ 9

1مرتبا کنترل و درصورت لزوم کلر مادر بین مردم توزیع شده است ؟ آیا میزان کلر باقیمانده آب آشامیدنی 11

1به تعداد کافی در مرکز وجود دارد ؟( کری بلر ) آیا سواپ رکتال ومحیط ترانسپورت  11

1 تهیه شده است ؟ 74،74،74صفحه  التور مطابق دستورالعمل فنی کشف و کنترل همه گیری وبا ملزومات مورد نیاز آیا دپوی12

1نظارت برخانه های بهداشت و پایگاهها وجود دارد ؟برای  نیآیا برنامه مدو 13

 1آیا پزشک خانواده بر اجرای برنامه مراقبت بیماریهای منتقله از آب وغذا نظارت کافی دارد ؟  14

 1 یان بیماری انجام شده است  ؟آیا برنامه ریزی جهت بیمار یابی فعال در مواقع بروز احتمالی طغ 15

 1آیا فرم بررسی ولیست خطی برای بیماریهای منتقله از آب وغذا در مرکز بهداشتی درمانی  وجود دارد ؟  16

 1 آیا نقشه اپیدمیولوژی بیماریها درمرکز وجود دارد؟ 17

 1 ؟ربهداشتی بطورمستمرو جدی انجام میشودآیابرخوردقانونی و معرفی به دادگاه درموردفروشندگان موادغذایی غی 18

 1 ؟یا تعداد بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در فصل گذشته مشخص شده استآ 19

 1 ؟آیا تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی بین راهی مشخص شده است 21

 1 ؟بهداشتی می باشندخانوارهای روستایی دارای توالت های % 45آیا حداقل  21

 1 ؟آیا تعداد بوفه های مدارس بازدید شده به تفکیک بهداشتی و غیربهداشتی مشخص شده است 22

 1 ؟آیا تعداد نمونه برداری آب آشامیدنی برای آزمایش باکتریولوژی براساس جمعیت تحت پوشش انجام میگیرد 23

 1 ؟ماهیانه انجام شده است آیا جلسات آموزشی و بازآموزی پرسنل بصورت 24

 1 آیا در جلسه شورای بهداشت موضوع بیماریهای منتقله از آب وغذا مطرح گردیده است ؟ 25

 1 آیا در پایش خانه بهداشت از چک لیست استفاده میشود ؟ 26

 29 جمع کل

 :کاردان مرکز نام ونام خانوادگی :  نام ونام خانوادگی پایشگر 

 امضاء 

 امضاء

1وضعیت مطلوب

0وضعیت نامطلوب  ●

-عدم پایش  ●

؟وموضعیت نامعل  ●


