
 

 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

 در سامانه سیب چک لیست پایش خدمات نوین سالمت سالمندان
                ................               ....................نام پایش شونده:تاریخ پایش:          شهرستان: ...........................    مرکز بهداشتی درمانی: .......................     خانه بهداشت: ...................    

 نام پایشگر: ......................

ردی

 ف
 مالک سنجش عنوان

امتیاز 

 موردانتظار

امتیاز 

 شدهکسب
 مالحظات

 اطالعات جمعیت 1

 

 جمعیت

11   

سال ثبت  01باالی 

 شده در سامانه
 سال 01تا 01 باالسال به  01

    تعداد

    درصد

2 
پوشش ارائه خدمات گروه سنی سالمندان چقددر  

 است؟ .......................

 نحوه محاسبه:

 با نقش کارشناس ستادی وارد سامانه میشوید 

 از منوی شبکه خدمت قسمت کاربران سامانه نقش مراقب یا بهورز را انتخاب کنید

سال انتخاب تا تعداد افراد  03آذر برای گروه سنی باالی  03مورد نظر مثال از اول آذر تا تاریخ 

 خدمت گرفته مشخص شود

تحت پوشش مراقب تقسیم می گدردد ددر قسدمت    سالمندانسپس این عدد بر تعدادجمعیت 

قسدمت   -از مندوی جمعیدت   مراقدب/بهورز  / پزشک /گزارش جمعیت شبکه با انتخاب نقش 

 قسمت گزارش به تفکیک گروه های سنی استخراج می شود( -معیت ثبت نام شده گزارش ج

 درصد سالمندان را مراقبت شوند5انتظار می رود حداقل ماهانه 

 امتیاز داده شود 0لذا به ازای هر یک درصد 

11   

3 

آیا ثبت روزانه خدمات نوین سالمت سدالمندان د  

سامانه نفر ( در هفته گذشته  در  11حداقل برای 

 سیب انجام شده؟

ارزیابی تن سنجی و ارزیابی دیابت    -د ارزیابی فشارخون  سالمند خدمت 3بررسی حداقل 

 ،  اختالالت چربی خون و سقوط و................

 وارد سامانه میشوید مراقب/بهورز / پزشک /با نقش 

قسمت گزارش خدمات انجدام شدده ، کدد     –قسمت گزارش مراقبت ها   –از منوی گزارش ها 

 خدمت را وارد کنید ، تعداد خدمت مورد نظر مشخص میگردد (

11   

4 
آیا در یک جلسده همده خددمات گدروه سدنی      

 سالمندان به فرد مراجعه کننده ارائه شده است؟ 

 : سالمند  3بررسی پرونده الکترونیک حداقل 

 وارد سامانه میشوید مراقب/بهورز / پزشک /با نقش  

قسمت گزارش مراقبت های انجام شده ، کد  –قسمت گزارش مراقبت ها   –از منوی گزارش ها 

ملی فرد مراقبت شده را در قسمت باالی صفحه وارد کنید و خدمات ارائه شده به ایشان را بدا  

 استاندارد خدمات نوین سالمت  سالمندان مقایسه نمائید

31   

 شود؟خدمات ارائه شده مشاهده میآیا تکرار  1

 سالمند  3بررسی پرونده الکترونیک حداقل 

 وارد سامانه میشوید مراقب/بهورز / پزشک /با نقش 

قسمت گزارش مراقبت های انجام شده ، کد  –قسمت گزارش مراقبت ها   –از منوی گزارش ها 

بده   کراری ارائده شدده   ملی فرد مراقبت شده رادر قسمت باالی صفحه وارد کنید و خدمات ت

 ایشان را بررسی نمائید

11   

0 
آیا خدمات گروه سنی سالمندان با حضدور فدرد   

 مراجعه کننده ارائه شده است؟

 مراجعه کننده 3تماس تلفنی با 

با وارد کردن کد ملی فرد مورد نظر که از بین افراد مراقبت شده انتخاب می کنید در قسمت  

و با تماس   فهرست خدمت گیرندگان از منوی ثبت نام و سرشماری ، شماره تلفن فرد را مشخص

 بگیرید

11   

0 
آیا پیگیری های گروه سنی سالمندان انجام  شده 

 است؟

 نیازمند پیگیری سالمند  3بررسی حداقل 

 وارد سامانه میشویدمراقب/بهورز / پزشک /با نقش  

 را بررسی نمائید سالمندپرونده  3قسمت فهرست پیگیری وارد شده و   –از منوی ارائه خدمت  
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8 
جلسده   4تاریخ پیش بینی شدده و برگدزاری حدداقل    

 ؟ آموزشی موجود است و در معرض دید مراجعین است 

 ، تعداد سالمندان آموزش دیده  نحوه فرخوان سالمند 

   11 مشاهده 

   131 جمع



 


