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  جمهوري اسالمی ایران
  برنامه کشوري مبارزه با سل

  
          :پایش شونده       :پایش کننده       :استان      :تاریخ

       :نوبت پایش
  

  :ساختار، پرسنل و تجهیزات
  :ساختار
  امتیاز  امتیاز  عنوان  ردیف

  توضیحات  کسب شده

      10   مستقر است؟پزشک هماهنگ کننده در ستادآیا   1
  . امتیاز کسر میگردد4 باشد  سال2پزشک کمتر از آن ثبات صورتی که د پزشک صفر امتیاز محاسبه میشود و در در صورت عدم وجو  
      8   وجود دارد؟)الم و کشت(رفرانس سل استانآزمایشگاه آیا   2
 انجـام  ایش توسط آزمایشگاه رفـرانس سـل اسـتان    پکنترل کیفی و    آیا    3

  میشود؟
4      

      5   انجام میشود؟زشک سل استانپماهنگی با ه بودجه سل توریعآیا   4
      4   تشکیل شده است؟کمیته سل استانآیا   5
      4  ) جلسه در سال4(فعال است؟استان کمیته سل آیا   6
      4   کمیته حضور داشته اند؟جلسات٪ 50حداقل رئیس و دبیر کمیته در آیا   7
از به ازاي درصد امتی    8  آیا کلیه شهرستانهاي استان آزمایشگاه سل دارند؟  8

  شهرستانهاي داراي آزمایشگاه
امتیاز به ازاي درصد     9   سل دارند؟پزشک هماهنگ کنندهآیا کلیه شهرستانهاي استان   9

  پزشکشهرستانهاي داراي 
      56  جمع سواالت  

  
  پرسنل

  پزشک هماهنگ کننده سل
  رابطه استخدامی   مسئولیتهاسایر  سابقه کار در سل  کل سابقه کار  مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی

            
  

   سل استانکارشناس آزمایشگاه
  رابطه استخدامی  سایر مسئولیتها  سابقه کار در سل  کل سابقه کار  مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی

            
  

  کارشناس مرتبط با برنامه سل
  رابطه استخدامی  ولیتهاسایر مسئ  سابقه کار در سل  کل سابقه کار  مدرك تحصیلی  نام و نام خانوادگی
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  :تجهیزات
  امتیاز  امتیاز  نام وسیله  ردیف

  توضیحات  کسب شده

 راکندگی موارد سل روي نقشه اپیدمیولوژیک استان  پآیا    1
  مشخص است؟

4      

      8   تامین شده است؟ملزومات نمونه گیري خلطآیا   2
   cبرچسب, cیکبار مصرفدستکش , cجعبه حمل قوطی خلط, cقوطی خلط, 1cفرم شماره   
      5  موجود است؟ویال توبرکولینآیا   3
  . مورد اول الزامی است2فعال     10  آیا ملزومات پرونده بیمار تهیه شده است؟  4

   cفرم پیگیري اطرافیان, cفرم ویزیت, cیدمیولوپیکپفرم ا,  cوشه بیمارپ, cکارت همراه بیمار, cکارت درمان  

      20   موجود است؟ستوك در اداروي ضد سلآیا   5

  حداقل سه ماه مصرف داروي براورد شده سالیانه ذخیره باشد  
      10   وجود دارد؟به خودرومناسب دسترسی آیا   6
   روز در هفته براي پایش شهرستان2ان حداقل  زبه می  
      7   وجود دارد؟تلفن مستقیمدسترسی به آیا   7
      5  د دارد؟ در هر زمان وجوکامپیوترآیا دسترسی به   8
      5   نصب شده است؟نرم افزار ثبت بیماران مسلولآیا   9

  . مورد اول الزامی است2فعال     6  سل موجود است؟بسته آموزشی آیا   10

  مراکـز  ٪10به میزان  ،cکتاب راهنماي کاردان،  cفلوچارت برخورد با بیمار مشکوك به سل  ،c)کشوري(کتاب راهنماي سل      
  بهداشتی درمانی

      4  سل موجود است؟بایگانی سیستم آیا   11
  ، نامه ها، پایش و فرمهاي مربوطهبایگانی صورت جلسات  

      5   موجود است؟برنامه جامع عملیاتی شهرستانهاآیا   12
  .برنامه عملیاتی کلیه شهرستانها را براي سال جاري داشته باشد  

و شاخـصهاي   گذشـته  هايسل در سـال  نمودار روند   آیا    13
  به دیوار نصب شده است؟ سال قبل اصلی

4      

      93  جمع سواالت  
  

  ) نصف گرددکسب شدهدر صورت کارشناس بودن هماهنگ کننده امتیاز ( :ناستاهماهنگ کننده سل  یا کارشناس آگاهی سنجی پزشک

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

      30  گردش کار بیمار مبتال به سرفه مزمن چگونه است؟  1
 بعد از آمـوزش، از او نمونـه گیـري    ،ا مرکز بهداشتی در مانی در شهر مراجعه میکند     یخانه بهداشت در روستا      که به    فرد داراي سرفه مزمن     

بـراي او تکمیـل میگـردد     برگ در مرکز شهري 2در خانه بهداشت و در  برگ 3 در 1 و فرم شماره cخلط با شرایط استاندارد بعمل آمده  
یا در مراکز شهري مستقیم به آزمایـشگاه  بایگانی میشود و نمونه ها به مرکز بهداشتی درمانی یا مرکز ه ها در خانه بهداشت که یکی از برگ   

 مرکز بهداشتی درمانی بعد از ثبت در دفتر موارد مشکوك و با رعایت نحـوه ارسـال، نمونـه هـا را در اسـرع وقـت            cفرستاده میشود سل  
بعد از . c را بایگانی میکند1 به آزمایشگاه سل شهرستان ارسال میکند و یک برگ فرم شماره      )ریافت نمونه  از د  ساعت 48حداکثر بعد از    (
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  :عملکرد پزشک هماهنگ کننده سل استان در زمینه مدیریت برنامه

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  کسب شده

  توضیحات
  

آیا آمار سل استان در دو سه ماهه هاي گذشـته بـه موقـع و کامـل و              1
  سال شده است؟همخوان ار

توسط سطح کشوري کنترل     15
  .شود

  پرسش از سطح کشوري  
      12  آیا طرح جامع عملیاتی طبق استاندارد تنظیم شده است؟  2
مـواد  ، تجهیـزات ، اسـتراتژیها ،  اهـداف اختـصاصی  و اهداف کلی ،اولویتهاي منطقی،  لیست مشکالت،تحلیل وضعیت موجود: داراي موارد زیر باشد    

  در انتها داراي جمع بندي، داراي شاخصهاي پایش با شیوه محاسبه، رودا، مصرفی
      8  طرح جامع اجرا شده است؟فعالیتهاي % 80حداقل تا زمان پایش آیا   3
آیا گزارش عملکرد سل در سال گذشته طبق استاندارد تنظـیم شـده               4

  است؟
8      

  دستیابی به اهدافشاخصها و میزان شامل خالصه عملکرد، داراي تجزیه و تحلیل،   
آیا گزارش عملکرد سل در سال گذشته به مـدیران رده بـاالتر و نیـز          5

  شهرستانها ارسال شده است؟
5      

 در دو سه ماهه قبل به موقع بـه سـطح کـشوري ارسـال           12آیا فرم     6
  شده است؟

توسط سطح کشوري کنترل     10
  .شود

اگر بیمار طبق تعریف مبتال به . c از دریافت نمونه به آن مرکز ارجاع داده میشود     ساعت 48بررسی توسط آزمایشگاه نتیجه حداکثر بعد از        
 پیگیري میشود و طبق الگوي بررسی فـرد  "بعد از دو هفته مجددا. ته آنتی بیوتیک دریافت کند هف2سل نباشد به پزشک معرفی میشود تا   

گرفته شده و مطـابق الگـوي     CXR سه نمونه خلط و" هفته بهبودي نداشت مجددا2اگر بعد از  ،c مشکوك به سل بررسی ادامه یابد
  cیگیري الزم انجام میشودپکشوري 

      45  ل چگونه است؟گردش کار بیمار مبتال به س  2
در صورتی که بیمار طبق تعریف مبتال به سل باشد در مرکز بهداشتی درمانی توسط کاردان و پزشک براي او تشکیل پرونـده داده شـده و                 

رکـز  در برخی موارد هماهنگ کننده سل شهرستان براي بیمار کارت درمان تکمیل میکند و به م   .(اسم او در دفتر ثبت بیماران درج میگردد       
دوز دارو مطـابق  c )مطـابق کتـاب  ( و گروه درمانی تعیین میشود c، مورد بیماري cابتدا نوع سل. c)بهداشتی درمانی معرفی میکند

و یکـی بـراي بهـورز تکمیـل     ) در مراکز روستایی(کارت درمان در دو نسخه یکی در پرونده . cپروتکل توسط پزشک مرکز تعیین میشود    
 و در مراکز روستایی به بهـورز معرفـی   cیمار به بیمار داده شده و همانجا اولین دوز دارو را مصرف میکند  ، سپس کارت همراه ب    cمیشود

، بیمار توسط کاردان و پزشک باید cمیشود تا تحت نظارت مستقیم دارو مصرف نماید و در مراکز شهري کاردان این وظیفه را بعهده دارد         
، به صورت تلفنـی همـانروز بـه    cبراي بیمار ناظر بر درمان از پرسنل انتخاب میشود       . cشودطبق استاندارد آموزشی بیمار، آموزش داده       

هماهنـگ کننـده سـل شهرسـتان     . cپزشک هماهنگ کننده سل شهرستان اطالع داده میشود و شماره سل از ایشان دریافـت میگـردد       
د کرده و پرونده بیمار را بررسی کند و اشـکاالت احتمـالی را   هفته اول تشخیص بیمار باید از آن مرکز بهداشتی درمانی بازدی   2 در   "ترجیحا

، در مراکز روستایی روز بعد از تشخیص، بهورز مربوطه توسط پزشک و کاردان آموزش داده شود و داروي الزم براي بیمـار بـه          cرفع کند 
یماران اسمیر مثبـت در هفتـه اول تـشخیص    بررسی اطرافیان در ب، cبهورز داده میشود و در مراکز شهري این وظیفه بعهده کاردان است      

 و بعد از مرحله حمله اي هـر مـاه بیمـار بایـد ویزیـت      c هفته بیمار را ویزیت کند2، پزشک در مرحله حمله اي باید هر      cانجام میشود 
پرونده به مرکز سـل شهرسـتان ارسـال    ... بعد از اتمام درمان یا فوت و cدر صورت بروز عارضه فاصله ویزیتها کمتر خواهد بود    . cگردد

  cمیگردد و کارت فرعی درمان در پرونده خانوار بایگانی میگردد
و خانه هاي کز بهداشتی درمانی ا مرپایشدر حالت عادي   3

  ؟بهداشت چگونه است
18      

 مـاه  6 خانه بهداشت آن شهرسـتان هـر   ٪10انی آن شهرستان و حداقل  مراکز بهداشتی درم   ٪20همراه با حداقل     شهرستانها  پایش همه     
  یک بار

      93  جمع سواالت  
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یک نامه سطح کشوري     7  ت؟آیا جواب نامه ها و درخواستها بموقع داده شده اس  7
  .کنترل شود

پاسـخ بـه سـواالت محیطـی تـا        روز،15حـداکثر تـا    ارسال ابالغها و دستورالعملها ، باید ارسال شده باشد  روز از هر بازدید    15پسخوراند حداکثر تا      
   روز،4حداکثر تا نامه هاي فوري   روز،10 حداکثر تا نامه هاي غیر فوريبراي نامه سطح باالتر  و هفتهحداکثر یک 

      12  آیا داروها و مواد مصرفی تهیه و توزیع شده اند؟  8
  .درخواست داروها و مواد مصرفی داده شده باشد و توزیع شده باشد  
توسط سطح کشوري کنترل     6  آیا در کارگاهها و نشستهاي کشوري برنامه سل شرکت کرده است؟  9

  .شود
      4  ي کرده است؟آیا براي روز ملی سل برنامه ریز  10
      5  آیا هر سال کارگاه سل براي هماهنگ کننده ها برگزار شده است؟  11
      12  آیا برنامه پایش از محیط وجود دارد و انجام شده است؟  12
      4  آیا پس خوراند پایشها موجود است و ارسال شده است؟  13
سـل  با همکاري پزشک هماهنگ کننده      در زمینه سل    آیا پژوهشهایی     14

  استان انجام شده است؟
10      

      10   را ویزیت کرده است؟MDRآیا پزشک هماهنگ کننده بیمار   15
آیا آموزش بدو خدمت پزشکان هماهنگ کننـده جدیـد انجـام شـده            16

  است؟
3      
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  :آموزشها

  
  :خود ارزیابی پزشک هماهنگ کننده سل استان

نظر پایش   در کدام مورد زیر نیاز به آموزش بیشتر به شما وجود دارد؟  ردیف
  شونده

نظر پایش 
  توضیح  کننده

        گردش کار  بیمار مبتال به سرفه مزمن و فرد مشکوك به سل  1
        گردش کار بیمار مبتال به سل  2
        انواع سل  3
        عالئم سل  4
        نحوه تشخیص سل  5
        نحوه سرایت سل  6
        نحوه نمونه گیري صحیح  7

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  کسب شده

  توضیحات
  

     10   گذرانده است؟آیا کارگاه مدیریت سل را  1
     10   را گذرانده است؟ICDLآیا کارگاه   2
     10  آیا کارگاه برنامه ریزي استراتژیک را گذرانده است؟  3
     10  آیا کارگاه روش تحقیق را گذرانده است؟  4
      10  آیا کارگاه نظام مراقبت را گذرانده است؟  5
      10   را گذرانده است؟EPI و SPSSآیا کارگاه   6
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        نحوه ارسال نمونه  8
        نحوه محاسبه دوز دارویی  9

        تعیین گروه درمانی  10
        DOTSاهمیت   11
        عوارض دارویی و نحوه برخورد با آن  12
        نحوه بررسی اطرافیان بیمار مبتال به سل  13
        ورد با کودك در تماسبرخ  14
         در تشخیص سلPPDارزش   15
        از نحوه پروفیالکسی  16
        موارد الزم براي تشکیل پرونده  17
        موارد آموزشی بیمار  18
        موارد آموزشی کاردان  19
        موارد آموزشی بهورز  20
        موارد پایش مرکز و خانه بهداشت  21
        موارد پایش آزمایشگاه  22
        موارد پایش مرکز سل شهرستان  23
        شرایط بستري بیمار مبتال به سل  24
        نحوه تکمیل دفتر سل شهرستان  25
        1نحوه تکمیل فرم شماره   26
        12نحوه تکمیل فرم شماره   27
        استفاده از برنامه نرم افزاري ورود داده هاي سل  28
        نحوه تکمیل فرم درخواست دارو  29
        سل و ایدز  30
        سل مقاوم به درمان  31
        ..........................................................................................موارد دیگر با ذکر  32
  
  
  :آمار
  توضیح  ارقام  عنوان  ردیف

      :کل جمعیت استان   1
      :تعداد شهرستانهاي تابعه  2
      :داشتی تحت پوشش تعداد مراکز به  3
      :تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش   4
      :تعداد پزشکان سیستم بهداشتی   5
      :تعداد پزشکان آموزش دیده سیستم بهداشتی  6
      :تعداد کاردانهاي بیماریها   7
      :تعداد کاردانهاي بیماریها آموزش دیده  8
      :تعداد بهورزها   9

      :یده تعداد بهورزهاي آموزش د  10
      :تعداد افراد مشکوك بررسی شده   11
      :تعداد بیماران تحت پوشش   12
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       :تحت مراقبت استان  HIV+ تعداد کل افراد  21
      : با اسمیر مثبت سال در تماس6تعداد کودکان زیر   22
      : سال تحت پروفیالکسی6تعداد کودکان زیر   23
       :MDRتعداد موارد    24
      :تعداد کارگاههاي آموزشی براي پرسنل بهداشتی  25
      :هاتعداد جلسات برگزار شده در مورد سل در ستاد  26
      :پوستر و پمفلتهاي پخش شدهتعداد   27
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    56  ساختار و پرسنل  
    93  تجهیزات  
    93  استانآگاهی سنجی پزشک هماهنگ کننده سل   
    131  عملکرد پزشک هماهنگ کننده سل در زمینه مدیریت برنامه  
    373  جمع  
  
  

  ) در صورت ناراضی بودن علت(؟ آیا از شغل خود راضی هستید
  

  :دهنظر فرد پایش کنن
  
  
  

  :نظر فرد پایش شونده
  


