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  جمهوري اسالمی ایران
  برنامه کشوري مبارزه با سل

  چک لیست پایش برنامه سل درخانه بهداشت 
      :مرکز بهداشتی درمانی                :شهرستان      :استان      :تاریخ

      : نوبت پایش             :پایش شونده           :پایش کننده                :خانه بهداشت
        c مرکز      cشهرستان      cانی است     cکشوري  : نوع پایش

  
  

  :تجهیزاتوسایل و 

  
  

  در برخورد با فرد مشکوك به سلبهورز   و مهارت سنجیعملکرد
  )به صورت ایفاي نقش (آیا بهورز در برخورد با فرد مشکوك موارد زیر را رعایت میکند؟

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

      9  طول مدت سرفه را میپرسد؟آیا   1
      12  آیا آموزش نحوه نمونه گیري خلط را به بیمار میدهد؟  2
      8  مشخصات کامل بیمار را روي دیواره قوطی می چسپاند؟آیا برچسب حاوي   3
      8  آیا نمونه گیري خلط را در هواي آزاد انجام میدهد؟  4
      10  آیا با ایستادن پشت بیمار روي گرفتن نمونه خلط نظارت میکند؟  5
      10  آیا با پوشیدن دستکش نمونه خلط را از نظر حجم و کیفیت بررسی میکند؟  6
      9  نه خلط را از نظر محکم بودن درب کنترل میکند؟آیا نمو  7
      9  ) برگ2در مرکز شهري  ( را به صورت کامل در سه برگ تنظیم میکند؟1آیا فرم شماره   8
      75  جمع سواالت  

  
  
  
  
  

کسب امتیاز   امتیاز  نام وسیله  ردیف
  شده

  توضیحات

      15   موجود است؟ملزومات نمونه گیري خلطآیا   1
   برابر مصرف سال قبل5/1هر کدام cبرچسب, cدستکش یکبار مصرف, cجعبه حمل قوطی خلط, cقوطی خلط, c 1فرم شماره  

      4   موجود است؟)یک عدد (تاب راهنماي بهورزکآیا   2

      3   موجود است؟ نصب شدهفلوچارت برخورد با فرد مشکوك به سلآیا   3

      2  موجود است؟ موارد مشکوك 1بایگانی فرمهاي شماره آیا   4

      6   وجود دارد؟به مردم آموزش سل ،جدول گانتآیا در   5

      30  جمع  



 ٢

  ) ردد این قسمت الزم نیست تکمیل گتحت درمان،در صورت وجود بیمار  (در برخورد با بیمار مبتال به سلبهورز عملکرد 
  )به صورت ایفاي نقش( آیا بهورز در برخورد با فرد مسلول موارد زیر را رعایت میکند؟

  

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

فعال کارت درمان و     10  آیا موارد الزم براي تشکیل پرونده را آماده میکند؟  1
  کارت همراه بیمار

، فـرم پیگیـري   c، فـرم ویزیـت  c، فـرم اپیـدمیولوژیک  c، کارت همراه بیمـار c )هداشتیکی براي خانه ب( عدد2، کارت درمان cپوشه  
 c، کتابچه آموزشی براي بیمار و خانواده اوcاطرافیان

      20  را توضیح میدهد؟اسمیر مثبت آیا نکات اساسی در مورد بیماري سل   2
  c .ر را آلوده کند نف15 تا 10بیمار مبتال به سل اسمیر مثبت میتواند ساالنه : اهمیت سل  

، در صورت ریختن خلط بـر روي  c، اشاره به اینکه در صورت عدم تهویه مناسب هواي اتاق نیز آلوده کننده است       c از راه تنفس   :سرایت سل 
  c هفته اول بیماري مسري است2، در صورت شروع درمان و مصرف صحیح دارو فقط cزمین میتواند تا مدتی آلوده کننده باشد

 c. در صورت مصرف درست داروها کامال قابل درمان است: مان استسل قابل در
 مـاه اول درمـان بایـد نظـارت روزانـه توسـط پرسـنل        2 در cدر صورت نظارت روزانه احتمال شکست درمان بسیار کم میشود،   : اهمیت داتس 

 c توسط پرسنل بهداشتی کنترل شود هفتهو بعد از آن هر انجام شود بهداشتی 
      20  زیر را به بیمار آموزش میدهد؟آیا موارد   3
  c، تاکید بر عدم قطع خودسرانه داروcاهمیت بررسی اطرافیان اسمیر مثبت، c، عوارض داروییcتعداد داروها و نحوه مصرف  
      15  آیا اسامی اطرافیان را جهت بررسی ثبت می کند؟   4
تکمیـل  آیا قسمت ثبت روزانه مصرف دارو در کارت درمان را به درسـتی          5

  میکند؟
15      

در  (c، در صـورت عـدم مـصرف خـالی گذاشـته شـود       - ، در صورت مصرف توسط فرد عالمت ×در صورت مصرف زیر نظر پرسنل عالمت       
  )صورت اجراي صحیح کلیه موارد

      15  آیا در هر بار دادن دارو به بیمار عوارض دارویی را در بیمار کنترل میکند؟  6
      10  به صورت ماهانه توزین میکند؟آیا بیمار مسلول را   7
      105  جمع سواالت  

  
  

   بهورزآگاهی سنجیسواالت 

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

      8  چه وقت در بزرگساالن به سل شک میکنید؟  1
 c با یا بدون خلط ه هفت2سرفه مزمن بیشتر از در صورت وجود   
      6  چه وقت در کودکان به سل شک میکنید؟  2
  c، سرفهc، کاهش وزن یا اختالل رشدcتماس با فرد مبتال به سل ریوي اسمیر مثبت  
      4   هفته 2 سرفه بیشتر از سرفه مزمن چیست؟  3
      4  از راه تنفسی  راه اصلی انتقال سل چیست؟  4
      4  انواع سل را نام ببرید؟  5
   c، خارج ریويc، ریوي اسمیر منفیcریوي اسمیر مثبت  

  )رتی که فقط سل ریوي نام برده شود از فرد انواع سل ریوي پرسیده شوددر صو(
      6  اولین اقدام براي تشخیص سل ریوي در بزرگسال چیست؟  6



 ٣

  نمونه گیري و آزمایش خلط  
      10  نحوه نمونه گیري خلط را توضیح دهید؟  7
 نمونه گیري در فضاي باز، تنفس عمیق، نظارت بـر نمونـه   cبعد، نمونه دوم قبل از برخاستن از بستر در روز cنمونه اول هنگام مراجعه،    

  c سی سی5-3، حجم c، کیفیت ظاهري نمونه چرکی باشدcگیري، نمونه خلط ریه باشد
      6  زمان و نحوه ارسال نمونه را توضیح دهید ؟  8
، و بایگانی یک فرم 1 فرم شماره 3راه با ، همc، نگهداري دور از نور خورشیدc، در داخل جعبه حمل  cبعد از جمع کردن هر سه نمونه        

 c ارسال گردد از جمع آوري نمونه ها ساعت بعد48، حداکثر طی cخانه بهداشتدر 
اگر جوابهاي خلط فرد مشکوك به سل منفی شد چکـار بایـد انجـام       9

  دهید؟
5      

   cمعرفی به پزشک   
      7  چند ماه است؟مورد جدید طول دوره درمان سل   10
  c داروي اصلی4 ماه دو دارویی با ذکر اسامی 4 ماه چهار دارویی با ذکر اسامی داروهاو c ،2شش ماهحداقل   

      6   را توضیح دهید؟ي ضد سلاداروهنحوه مصرف   11
 c، داروها را در در یک وعده مصرف کندc روزانه، تحت نظارت مستقیمcمصرف در حالت ناشتا  

      5  عوارض اصلی داروهاي ضد سل چیست؟  12
 c بی اشتهایی ، تهوع ودردشکم دردمفاصل احساس سوزش در پاها:عوارض خفیف  

   cکاهش شنوایی یاکري خارش لک هاي پوستی، زردي اختالل دید رنگ،  استفراغ و گیجی شدید: عوارض شدید
درمان تحت نظارت مستقیم براي چه بیمارانی و تا چـه وقـت بایـد                 13

  انجام شود؟
6      

 به صورت روزانه، بعد از آن هفتگی ولی در صورت عدم اطمینـان از مـصرف دارو، نظـارت بـه     مرحله حمله اي، در cر مثبتبیماران اسمی   
   cصورت روزانه الزم است

اگر نظارت مستقیم روزانه بر مصرف دارو اجرا نشود چه اتفاقی مـی               14
  افتد؟

4      

   c، احتمال مرگ افزایش میابدcمقاوت دارویی و شکست درمان بوجود می آید  
اسمیر مثبت براي پایش درمان در چه زمانهایی و چنـد نمونـه    بیمار  15

  خلط باید بدهد؟  
4      

 مـاه بعـد از مرحلـه حملـه اي و     2 ماه پس از شروع درمـان و  2دو نمونه خلط براي پایش الزم است، نمونه گیري خلط     : 1در گروه درمانی    
   cپایان درمان

 ماه بعد از مرحله حمله اي و پایان درمـان بـراي گـروه    2 ماه  پس از شروع درمان و    3دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط       : 2درمانیدر گروه   
 cدرمانی دوم

در اطرافیـان   اسـمیر مثبـت     اقدام مهم بعد از تشخیص سل ریـوي           16
  چیست؟

5      

  c به پزشک  کلیه افراد خانوادهمعرفی  
      90  جمع سواالت  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

در حال درمان از روي کارت درمان موجود مسلول در صورت وجود بیمار  (:چک لیست فرایندهاي خدمت مرتبط با بیمار مسلول
  )موارد زیر تکمیل گردددر پرونده خانوار 

    

امتیاز   امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

آیا آموزش چهره به چهره آن بهـورز توسـط پزشـک یـا کـاردان            1
  ست؟انجام شده ا

5      

در خانه بهداشتی که بیمار مبتال به سل  وجود دارد باید بهورز توسط کاردان یا پزشک در مورد سل آموزش مجدد چهره به چهـره داده شـود و      
 c.کنترل این مورد از روي صورت جلسات است. صورت جلسه آن موجود باشد

      3  ؟تآخرین اطالعات موجود اس) یا کپی( کارت درمان فرعی درآیا   2
   و موارد دیگرc، نوع سلc گروه درمانیc. ، مصرف داروها عالمت زده شده باشدcمشخصات بیمار  
      3  آیا پایش درمان در زمان مناسب صورت گرفته است؟  3
متیـاز آن  درصورت فرانرسیدن زمان مناسب ا (c و پایان درمانcمرحله حمله اي ماه پس از c  ،2پایان مرحله حمله اي   نمونه گیري خلط      

  )مورد داده شود
      3  آیا نسخه دوم کارت درمان و کارت درمان اصلی همخوانی دارند؟  4
همخوانی کلیه موارد مندرج در کارت اصلی درمان که در مرکز بهداشتی درمانی موجود است با کپی آن در خانه بهداشت که در مرحله حملـه     (  

  ) هفته قابل قبول است3ا اي تاخیر تا یک هفته و در مرحله نگهدارنده ت
      14  جمع سواالت  

  
  

   ماه گذشته12در  :آمار
  توضیحات  ارقام  آمار  ردیف

      :جمعیت تحت پوشش آن خانه بهداشت   1
      :خلط گرفته شدههاي تعداد نمونه   2
      :خلط بدون کیفیتهاي تعداد نمونه   3
      :تعداد نمونه هاي خلط بدون کیفیت تکرار شده  4
      :جمعیت تحت پوشش افراد آموزش دیده در مورد سل در  تعداد  5
      :گذرانده توسط بهورز در زمینه سل آموزشی ساعتهاي تعداد   6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  )از بیمار در حال درمان(مصاحبه خارج از مرکز بیمار 
  :نوع سل        :نام و نام خانوادگی بیمار اول
  :نوع سل        :نام و نام خانوادگی بیمار دوم

  توضیح  بیمار دوم  بیمار اول  امتیاز   سوال  ردیف
        6   ماه6حداقل طول دوره درمان شما چقدر است؟   1
        15  چگونه بر درمان شما نظارت شده است؟  2
   c و بعد از آن هر هفته توسط بهورز کنترل شده باشدc بهورزترا یا سه ماه اول هر روز تحت نظ2در  :بیمار اول  

  c و بعد از آن هر هفته توسط بهورز کنترل شده باشدc بهورزترایا سه ماه اول هر روز تحت نظ 2 در :بیمار دوم
        8  ؟دچرا باید تحت نظارت مستقیم دارو مصرف کنی  3
 c، جلوگیري از شکست درمانcجهت درمان موفق :بیمار اول  

  c، جلوگیري از شکست درمانc جهت درمان موفق:بیمار دوم
 به خانه بهداشت مراجعه     "ه عالیمی شما باید سریعا    در صورت بروز چ     4

  کنید؟
7        

، c، اسـتفراغ c، اختالل دید رنـگ  c، کاهش شنوایی یاکري   c، خارش c، تغییر رنگ پوست   c بی اشتهایی، تهوع و دردشکم     :بیمار اول   
 cبیهوشی

، c، اسـتفراغ c، اختالل دید رنـگ cري، کاهش شنوایی یاک   c، خارش c، تغییر رنگ پوست   cبی اشتهایی، تهوع و دردشکم     :بیمار دوم 
 cبیهوشی

        7    ماه اول هر چند وقت یکبار توسط پزشک ویزیت شدید؟3 یا 2در   5
 c هفته یک بار باید ویزیت شده باشد2هر  :بیمار اول  

  c هفته یک بار باید ویزیت شده باشد2هر : بیمار دوم
زشـک ویزیـت    ماه اول،  هر چنـد وقـت یکبـار توسـط پ    3 یا   2بعد از     6

  شدید؟ 
6        

 cهر ماه یک بار باید ویزیت شده باشد :بیمار اول  
  cهر ماه یک بار باید ویزیت شده باشد: بیمار دوم

        5  چه موقع باید نمونه خلط مجدد بدهید یا داده اید؟  7
   cن و پایان درماcماه پس از شروع درمان 5یا  4 و c پس از شروع درمان ماه3 یا 2 :بیمار اول  

 c و پایان درمانcماه پس از شروع درمان 5یا  4 و c پس از شروع درمان ماه3 یا 2 :بیمار دوم
        6  نحوه نمونه گیري خلط چگونه است؟  8
  c، نمونه خلط ریه باشد c، تنفس عمیقc، در فضاي بازcصبحگاهی باشد :بیمار اول  

  cنمونه خلط ریه باشد ، c، تنفس عمیقc، در فضاي بازc صبحگاهی باشد:بیمار دوم
        9  آیا بیمار میزان مصرف صحیح داروها را می داند؟  9
 c و یکجـا  c ناشـتا  cبا نشان دادن دارو یا ذکر مشخصات طبق دوز موجود در کـارت درمـان داروهـا را ذکـر کنـد     در بیمار درحال درمان      

  .مصرف نماید
        6  ؟آیا میزان داروي همراه بیمار در حد استاندارد است  10
در بیمار اسمیر منفی و خـارج  ,  روز7در بیمار اسمیر مثبت در مرحله نگهدارنده به اندازه ,  روز2در بیمار اسمیر مثبت در مرحله حمله اي به اندازه        

   روز30در بیمار اسمیر منفی و خارج ریوي در مرحله نگهدارنده به اندازه ,  روز7ریوي در مرحله حمله اي به اندازه 
        6   سال انجام شده است؟6آیا بررسی بزرگساالن و کودکان زیر   11
        5  زشک هماهنگ کننده سل شهرستان بیمار را ویزیت کرده است؟پآیا   12
        -10  آیا هیچوقت در طی درمان بدون دارو شده اید؟  13
        5  آیا از وضعیت درمانی خود راضی هستید؟  14
        91  جمع سواالت  

  .سی دو بیمار میانگین جمع امتیازات در نظر گرفته شوددر صورت برر



 ٦

  cغیره    cپرسنل بهداشتی  : ناظر بر درمان
  

  :علت بدون دارو شدن
  
  
  

  :علت نارضایتی از وضعیت درمانی
  
  
  
  

  :امتیازها
  امتیاز کسب شده  امتیاز کل  عنوان  ردیف

    30  وسایل و تجهیزات  1
    75   فرد مشکوك به سلعملکرد و مهارت سنجی بهورز در برخورد با  2
  عملکرد بهورز در برخورد با بیمار مبتال به سل  3

  یا 
مـصاحبه خـارج    و چک لیست فرایندهاي خدمت مرتبط با بیمار مسلول   

  از مرکز بیمار
105  

  

   بهورزآگاهی سنجی  4
  90    

    300  جمع  
  
  

  :نظر فرد پایش کننده
  
  
  
  
  

  :نظر فرد پایش شونده


