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مديريت وبرنامه ريزی

٣٢

رييس مرکزبھداشت شھرستان ازبرنامه ی سالمت جوانان وطرح ھای دردست اجرااطالع داشته وحمايت می نمايد.

رييس مرکزبھداشت شھرستان اھميت خدمات سالمت جوانان رابيان می نمايند.

٢

اطالعات جمعيتی جوانان تحت پوشش موجوداست.

اطالعات به تفکيک جنس درقالب جدول درمعرض ديد باشد.

٢

دستورالعملھا  ،راھنمای بالينی ارائه خدمات وبخشنامه ھای ارسالی اداره کل سالمت خانواده درمحل کاروجود
دارد.

يک نمونه قابل مشاھده ودردسترس است.

٢

درموردنامه ھای دريافت شده ازستاداستان بموقع اقدام شده است.

نمونه مکاتبات  /اقدامات قابل مشاھده ودردسترس است.

٢

برنامه عملياتی سالمت جوانان براساس نيازمنطقه تھيه شده است.

برنامه عملياتی تھيه شده که به تاييدستاداستان رسيده موجودباشد.

٣

جدول گانت براساس برنامه عملياتی تھيه شده موجوداست.

جدول گانت تھيه وتکميل شده قابل مشاھده ودردسترس است .

٢

حداقل  ٧٠درصد فعاليتھای سالمت جوانان براساس برنامه عملياتی انجام شده است.

مستندات فعاليتھا طبق برنامه عملياتی موجود باشد.

٢

ارزيابی فعاليتھا به صورت فصلی وساليانه براساس برنامه عملياتی انجام شده است.

نتايج ارزيابی به صورت مکتوب موجود وبه مراکزتحت پوشش ارسال شده باشد.

٢

برنامه زمان بندی نظارت برواحدھای تابعه بموقع تھيه واجراشده است.

بازديد ازکليه واحدھای تابعه بصورت فصلی انجام شود).ھرواحدمحيطی يکباردرفصل بازديدشود(
طبق مستندات

٣

گزارش بازديدھا وپسخوراند به واحدھای تابعه بموقع تھيه وارسال شده است.

بايگانی گزارشات وپس خوراندھا ی بازديدآخرموجودباشد.

٢

جلسات ھماھنگی بين بخشی بموقع تشکيل شده است.

بايگانی صورتجلسات بين بخشی موجودباشد.

٢

جلسات ھماھنگی درون بخشی بموقع تشکيل شده است.

بايگانی صورتجلسات درون بخشی موجود باشد.

٢

سايت پورتال معاونت بھداشتی استان ،برنامه سالمت جوانان بموقع بازديد واطالعات مربوطه دريافت شده است.

ازآخرين اعالنات سايت آگاه است.

٢
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نمره
اقدام الزم جھت برقراری مشارکت ذی نفعان و جوانان منطقه به منظوراجرای برنامه ھای سالمت محورصورت
گرفته است.

نمونه مکاتبات قابل مشاھده ودردسترس است .

٢

طرحھای ابتکاری جھت مشارکت ذی نفعان دربرنامه سالمت جوانان تھيه واجراشده است.

مستندات طرحھا )يک نمونه فعاليت( موجودباشد.

٢

ارزيابی مقد ماتی سالمت ومعاينات پزشکی جوانان

اين بخش درمراکز مجری برنامه ارزيابی سالمت دانشجويان  ،جوانان وطالب تکميل شود.

٣٠

شناسنامه سالمت دانش جو) وشناسنامه سالمت جوان ( بصورت کاغذی ويا فايل تکثيرو دربين مراکزتابعه توزيع
شده است.

مستندات که نشان دھنده اين است که کليه مراکزتابعه دارای شناسنامه سالمت ھستند.

٢

نيروی انسانی موردنياز ) کاردان يا کارشناس  /پزشک ( جھت انجام معاينات دانشجويان ) جوانان ( تعيين شده
است.

نمونه ابالغ قابل مشاھده ودردسترس باشد.

٢

دوره آموزشی  /بازآموزی ويژه کارکنان ذی ربط برگزارشده است.

طرح درس وگزارش دوره موجودباشد.

٢

فضای فيزيکی وابزارکارمناسب دراختيارتيم اجرايی قرارگرفته است.

تطبيق فضا وابزارکاربا استاندارد

٢

معاينات مقدماتی وپزشکی براساس دستوالعمل انجام شده است.

خدمات ثبت شده قابل مشاھده ودردسترس است.

۴

نتايج معاينات جوانان در فرمھا ويا فايل مربوطه بدرستی ثبت شده است.

خدمات ثبت شده قابل مشاھده ودردسترس است.

٢

درصد پوشش معاينات قابل قبول است.

تاييد شاخص توسط مديران

٢

شاخص ھای سالمت دانش جويان به صورت دوره ای ھمراه باتعيين درصدخدمات انجام شده موجوداست.

نتايج به صورت مکتوب درستادموجودباشد.

٢

گزارشی ازوضعيت سالمت جوانان منطقه براساس نتايج معاينات به مديران ومسئولين شبکه ارائه شده است.

نمونه گزارش ارئه شده قابل مشاھده ودردسترس است.

٢

اطالعات ثبت شده درفرمھای آماری معاينات صحت دارد.

با مراجعه به يک مرکز نمونه اطالعات ثبت شده درشناسنامه سالمت بررسی شود.

٢

بيماريھای واگيروغيرواگير درجوانان بررسی وپی گيری شده است.

مستندات محاسبه درصد جوانان مبتال به بيماريھای واگيروغيرواگيرموجودباشد.

٢

وضعيت دانش جويان  /جوانان مشکوک به اختالل درحين انجام معاينات تعيين شده است.

مستندات محاسبه درصد جوانان مشکوک به اختالل موجودباشد.

٢

مراکزتخصصی جھت ارجاع جوانان مشکوک به اختالل يا بيماری تعيين شده است.

ليست مراکزتخصصی موجود باشد.

٢

نظارت برفعاليت تيم ارائه دھنده خدمات انجام شده است.

مستندات بازديھا قابل مشاھده ودردسترس است.

٢

خودمراقبتی
پرسشنامه سبک زندگی برای گروه ھدف تکميل شده است.

بنديک ودو اينبخش درمراکز مجری برنامه ارزيابی سالمت دانشجويان  ،جوانان وطالب تکميل
شود.
نمونه فرمھای تکميل شده قابل مشاھده ودردسترس است.

١٢
٢
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پرسشنامه سبک زندگی در برنامه اکسل ثبت شده است.

نمونه فرمھای ثبت شده قابل مشاھده ودردسترس است.

٢

نشريات خودمراقبتی دراختيارجوانان ومربيان جوانان قرارگرفته است.

نمونه نشريات ومکاتبات ارائه شود.

٢

مشارکت سازمانھای مرتبط درزمينه خودمراقبتی جلب شده است.

مستندات مربوطه نمونه قابل مشاھده ودردسترس است..

٢

گروھی ازجوانان درزمينه خودمراقبتی تعليم ديده اند.

مستندات مربوطه نمونه قابل مشاھده ودردسترس است..

٢

آماروگزارش برنامه به ستاداستان ارسال شده است.

بايگانی بصورت فصلی موجود باشد.

٢

۶

اطالعات ارائه دھنده خدمت ازبرنامه ی سالمت جوانان
کارشناس مسئول برنامه سالمت جوانان درخصوص نحوه تکميل شناسنامه سالمت جوان آگاھی کافی دارد.

اطالعات کارشناس مسئول واحد درزمينه نحوه تکميل شناسنامه سالمت سنجيده شود.

١

کارشناس مسئول برنامه سالمت جوانان درخصوص نحوه ارزيابی مقدماتی براساس شناسنامه سالمت جوان آگاھی
کافی دارد.

اطالعات کارشناس مسئول واحد درزمينه نحوه ارزيابی مقدماتی براساس شناسنامه سالمت
سنجيده شود.

١

کارشناس مسئول برنامه سالمت جوانان درخصوص نحوه انجام معاينات پزشکی براساس شناسنامه سالمت جوان
آگاھی کافی دارد.

اطالعات کارشناس مسئول واحد درزمينه نحوه انجام معاينات پزشکی براساس شناسنامه سالمت
سنجيده شود.

١

کارشناس مسئول واحددرخصوص نحوه تکميل فرمھای آماری آگاھی کافی دارد.

اطالعات کارشناس مسئول واحددرزمينه نحوه تکميل فرمھای آماری سنجيده شود.

١

کارشناس مسئول واحددرخصوص آخرين دستورالعملھا کافی دارد.

اطالعات کارشناس مسئول واحد درزمينه دستورالعملھا سنجيده شود.

٢

٨

فعاليتھای آموزشی ويژه جوانان
اولويت بندی آموزشی درگروه ھدف براساس نيازھای منطقه انجام شده است.

نيازسنجی آموزشی براساس يکی ازمدلھا انجام ومستندات موجود باشد.

۴

کارگاه وکالسھای آموزشی جھت پرسنل درخصوص فعاليتھای سالمت جوانان برگزارشده است.

بايگانی ازصورتجلسات آموزشی وطرح درس وگزارش دوره موجودباشد.

٢

رسانه آموزشی بامضامين بھداشتی جھت آموزش به گروه ھدف تھيه وارائه شده است.

نمونه رسانه موجودباشد.

٢

١٢

آماروگزارش دھی
فرم گزارش دھی ارزيابی مقدماتی به طورصحيح ثبت وبموقع ارسال شده است.

آمار ارزيابی مقدماتی درفرم مربوطه بدرستی تکميل شده باشد.

٢

فرم گزارش دھی معاينات پزشکی به طورصحيح ثبت وبموقع ارسال شده است.

آمار معاينات پزشکی درفرم مربوطه بدرستی تکميل شده باشد.

٢

گزارش مناسبتھای مختلف بھداشتی بموقع تھيه وارسال شده است.

گزارش مناسبتھای مختلف بھداشتی موجودباشد ومستندات يک مناسبت بررسی شود.

٢
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بايگانی منظم ازفرمھای آماری وگزارش دھی موجوداست.

مستندات موجود باشد.

٢

اطالعات درخواستی ستاداستان بموقع جمع بندی وارسال شده است.

نمونه مکاتبه مشاھده گردد.

٢

نرم افزار مربوط به برنامه بموقع تکميل وارسال شده است.

مشاھده نرم افزار تکميل شده

٢
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