
  بسمه تعالی 
 چک لیست بازدید از دفاتر کار مامایی معاونت درمان   

 

: پششکیشوارُ ًظام                                  :            ًام ذاًَازگی هاها ًام ٍ

: تارید تاسزیس عاػت ٍ                                   :      تارید اػتثارهدَسزفتزکار

ػصز                صثح : عاػت فؼالیت      :                                         کارتارید افتتاح زفتز

   :                                                       ػٌَاى تاتلَ   :                                                  ػٌَاى عزتزگ

                                          : هتَعط تؼساز هزاخؼیي

                                                                                                                         :شوارُ تلفي ٍ آزرط زفتز
 :عایز ذسهات        :        گزاٍیٌسکظ:                        ّایويهؼایٌِ : IUDگذاشتي : ًزخ ٍیشیت آساز

 :   پاج اعویز:       DMPAتشریك: IUDذزٍج  : ًزخ فزاًشیش

 تَضیحات ذیز تلی ػٌَاى رزیف 

1 

 

    تهحل لاتل رٍیت ًصة شسُ اط اصل هدَس کار زر

    (حساکثززٍتاتلَ)تاتلَّا هداس اعت تؼساز 2

   تزای ّز تیوار پزًٍسُ تشکیل هیشَز  3

    هٌاعة اعتفازُ هی کٌس هٌشی اس یًَیفَرم 4

   هاها اس رٍپَػ اعتفازُ هی کٌس  5

   تَْیِ زفتز کار هٌاعة اعت  6

   زیَارّای اتاق لاتل شغتشَ اعت  ٍ کف  7

صاتَى هایغ زر زعتشَیی ًصة  ٍ  هطة زارای عزٍیظ تْساشتی هٌاعة اعت 8

اعت 

   

    عزٍیظ آترَری هٌاعة هَخَز اعت 9

   ٍ اعپکَلَم ّا تِ رٍػ صحیح شغتِ ٍ اعتزیل هیشًَس ٍعایل آلَزُ  10

   لگي اعپکَلَم ّای آلَزُ اعتیل اعت  11

 عطل ستالِ زرب زار تا کیغِ ستالِ ٍخَز زارز 12

 

   

   اعتٌاز تِ کارت ٍاکغي اًدام شسُ اعت  ابB ٍاکغیٌاعیَى ّپاتیت  13

   طزیمِ اعتزیلیشاعیَى زر فَر صحیح اعت  14



                                                                       
 

نظارت بر درمان  ان امضای کارشناس

 

 تَضیحاتذیز تلی ػٌَاى رزیف 

   زرٍى فَر تویش اعت  15

   تدْیشات سًگ سزُ ٍ غیز اعتزیل ٍخَز زارز  16

   زارٍّای تدَیشی هداس اعت  17

   ...( کزایَ ٍ-کَتز)زارز تدْشات غیز هداس ٍخَز لَاسم ٍ 18

   زارز  ٍخَز تدْیشات تارید گذشتِ ٍ غیز هداس زارٍ ٍ 19

   کار اًدام هی شَز  زفتز تشریمات زر 20

   ٍیشیت ّوشهاى تیواراى اًدام هیشَز  21

   لزارزاز زارز ( تا هشرص شسى ًَع تیوِ)تا تیوِ ّای زرهاًی 22

( زلیمِ 10-15)هتَعط سهاى ٍیشیت ّز هزاخؼِ کٌٌسُ رػایت هی گززز 23

 ًفز.................... تؼساز تیواراى ٍیشیت شسُ زر سهاى تاسزیس 

   

     اهکاًات رفاّی  ٍ  تزذَرز هاها ، ّا ٍخَز رضایت هٌسی هزاخؼیي اس تؼزفِ 24

 

 

    : ...............آیا زر تاسزیس لثلی ًَالصاتی ٍخَز زاشتِ اعت؟ سهاى تاسزیس لثلی 25

    آیا سًٍکي تایگاًی تاسزیسّای لثلی ٍخَز زارز؟ 26

ٍعایل السم هاهایی ٍخَز زارز  27

گَشی هاهایی                 تزهَهتز                                                                تزاسٍ

چزاؽ هؼایٌِ                  اعپکَلَم کافی                                      فشارعٌح            

هٌاعة  ٍ پاراٍاى تویش                ترت هؼایٌِ                                          ترت صًیکَلَصی 

عت سایواى اٍرصاًظ                               IUDعت                              زعتگاُ فَر         

 هاعک اکغیضى عالن ٍ هاًَهتز کپغَل اکغیضى تا

 

زرهاى اى هؼاًٍت ًظزیِ کارشٌاط 28

 

 

 

 

 

 

 

 . گززیس ٍ یک ًغرِ تحَیل کارشٌاط هاهایی زازُ شسگشارػ تاسزیس زر زٍ تزگ تٌظین  29
 :امضای ماما                                      

 


