
 چک لیست پزشک (برنامه پزشک خانواده)

 ضریب  استاندارد/ توضیحات گویه/ مورد انتظار   گویه  ردیف
سقف     امتیاز

  امتیاز

جمع 

 4 3 2 1  0  امتیاز

1 
اطالعـات مراقبـت هـا بـر اسـاس نظـام       ثبت آمار و  

مراقبت ها و بسـته خـدمتی بـه درسـتی انجـام مـی       
 ؟شود

، اطالعـات  الکترونیک/ آمار کاغذي (در صورت عدم وجود سامانه)در بررسی سامانه  - 
 امتیاز 1ثبت شده است 

 امتیاز 3تا  1به موقع و به درستی ثبت شده است  - 
4           16   

2 
آگاهی از مشکالت سالمت جمعیت تحـت پوشـش و   

اطالعـات سـالمت   تحلیل شاخص هاي پانل مدیریت 
 ؟مرکز انجام می شود

 امتیاز 1پانل مندرج در  سالمت شاخصهاي ارقام از پزشک کلی اطالع - 
ل سه شـاخص  در صورت تدوین و اجراي فعالیتهاي مداخله اي  جهت بهبود حداق - 

 امتیاز 2داراي مشکل 
 امتیاز 1آگاهی از سه علت عمده مرگ در جمعیت تحت پوشش  - 

4           16   

3 
در  جلسات هیـات امنـا و یـا جلسـات بـین بخشـی       

پوشـش شـرکت مـی کنـد و پیگیـري      منطقه تحت 
 ؟مصوبات انجام می شود

قـل   شرکت در جلسات هیات امنا یا جلسات بین بخشی منطقه تحت پوشش حـدا  - 
 امتیاز 2یک جلسه در هر فصل 

ارائه مستندات دال بر پیگیـري ارتقـاي شـاخص هـاي سـالمت  منطقـه، جلـب          - 
 امتیاز 2ه جرایی موجود در برناممشارکتهاي مردمی/ خیرین، حل مشکالت ا

3           12   

4 
نظارت بـر مشـارکت در جـذب و فعالیـت داوطلبـان      

 ؟سالمت طبق دستور عمل ابالغی انجام می شود

 امتیاز 4خانوار  40تا  30ازاي جذب تا یک داوطلب به   - 
درصد کمتر و یا عدم  30پیگیري جذب بر اساس مستندات وجود دارد، به ازاي هر  - 

 .یک امتیاز کسر می گرددوجود مستندات پیگیري 
 .خانوار حداقل یک داوطلب 40استاندارد: به ازاي هر  - 

2           8   

5 
ــت    ــت تح ــاز و درخواســت دارو در جمعی ــرآورد نی ب
پوشش به درستی انجام می شود. نظارت بـر عملکـرد   

 ؟روخانه و تزریقات و پانسمان دارددا

 امتیاز) 1برآورد نیاز بر اساس موجودي و مصرف باشد ( - 
موجـود  درصد تعداد درخواسـتی   50در زمان درخواست حداقل به اندازه  -

 امتیاز)1(باشد. 
انسـمان دارد و در صـورت عـدم  رعایـت     پ نظارت بر عملکرد داروخانه و تزریقات و - 

 امتیاز 2زشک پیگیري نموده است قوانین توسط داروخانه پ
در مورد پزشک غیر مسئول مرکز ،درخواست دارویی وي مطابق دستور عمـل، بـه    - 

 .پزشک مسئول مرکز وجود داشته باشد 

2           8   

6 
میانگین اقالم دارویی توسـط پزشـک طبـق دسـتور     

 ؟عمل ابالغی رعایت می گردد
 .امتیاز) 4قلم می باشد ( 5/3در بررسی ده نسخه، میانگین اقالم دارویی تا  - 
 .هر نیم قلم اضافه یک امتیاز کسر می شود - 

3           12   

7 
درصد درخواست آزمایشات براي بیمار توسط پزشک 

 ؟طبق دستور عمل ابالغی انجام می شود

 امتیاز 4درصد  10کمتر از  - 
 .به ازاي هر سه درصد بیشتر یک امتیاز کسر می گردد - 
 .ها را شامل نمی شودآزمایشات توصیه شده در بسته خدمتی براي مراقبت  - 

3           12   

8 
ــط    ــده توس ــت ش ــوژي درخواس ــات و رادیول آزمایش
پزشک با فهرست آزمایشات تعریف شده سـطح یـک   

 ؟مطابقت دارد

چهار نسخه با فهرسـت  نسخه درخواست آزمایش و رادیولوژي، حداقل  5در بررسی  - 
هـر  دارد (بر اساس لیست پیوست دستور عمل ابالغـی) مطابقـت   پاراکلینیک (

 .امتیاز) 1نسخه داراي مطابقت 
2           8   

9 

اطالع رسانی به مراجعین در خصوص مسیر ارجاع بـه  
سطوح باالتر، آدرس و ساعت فعالیت مراکـز پـذیرش   
ارجــاع شــدگان، همــراه نصــب اطالعــات در محــل  

 ؟مناسب (بورد مرکز) انجام شده است

فعالیت مراکز پذیرش ارجاع شـدگان،  مسیر ارجاع به سطوح باالتر، آدرس و ساعت  - 
 امتیاز 2 می باشد. موجود

در مسیر ارجاع به سطوح باالتر، آدرس و ساعت فعالیت مراکز پذیرش ارجاع شدگان  - 
 امتیاز 2محل مناسب نصب شده است 

کز پذیرش ارجـاع  اطالعات مسیر ارجاع به سطوح باالتر، آدرس و ساعت فعالیت مرا - 
 صفر امتیاز شدگان موجود نیست

می بایست  از سوي مرکز بهداشـت   لیست اطالعات واحدهاي درمانی سطوح باالتر - 
 شهرستان در اختیار مرکز قرارداد داده شده باشد.

2           8   

10 
رجـاع بـه سـطوح باالترانجـام     ثبت و پیگیري مـوارد ا 

 ؟شودمی

مانه در صـورت  بیماران / سـا بیمار ارجاع شده از دفتر ثبت نام  10در بررسی تعداد  - 
 امتیاز 4تکمیل تمامی موارد 

هـر ده  بیمار ارجاع شده از دفتـر ثبـت نـام بیمـاران / سـامانه       10در بررسی تعداد  - 
 درصد کمتر یک امتیاز کسر می گردد.

 .عدم همکاري سطوح باالتر در ارسال پسخوراند شامل کسر امتیاز نمی گردد - 

4           16   

11 
بیمــاران ارجــاع شــده از خانــه بهداشــت پــس بـراي  

 ؟خوراند به صورت کامل داده می شود
پسخوراند پزشـک بـه خانـه بهداشـت (سـامانه/ کاغـذي) در        پرونده، 4در بررسی  - 

 یک امتیاز پروندههر  ،موارد صورت تکمیل
5           20   

12 
میانگین موارد ارجاع بیماران به سطوح بـاالتر  کمتـر   

 ؟باشدمی  %15از 

در سه ماه اخیر کمتـر   ،در صورتی که میانگین موارد ارجاع به سطوح باالتر پزشکی - 
 تعلق می گیرد.امتیاز  4درصد باشد  15از 

 درصد افزایش یک امتیاز کسرگردد. 5ازاي هر  به - 
توجه: ارجاعات مربوط به زایمان، پاراکلنیـک و بیمـاران نیازمنـد بـه ارجـاع بـا       

 گویه محاسبه نخواهد شدکدهاي تکراري در این 

3           12   

13 
در خصوص رفع نواقص حاصل از پایش سطوح بـاالتر  

 ؟پیگیري نموده است

مورد) در تمـامی مـوارد اعـالم شـده      4(حداقل  ستاددر پایش هاي سه ماهه اخیر  - 
  امتیاز 4واقص پیگیري شده است جهت رفع ن

 در صورت عدم پیگیري هر مورد یک امتیاز کسر می گردد   - 
4           16   

 ؟طبق دستورالعمل دهگردشی انجام می دهد 14

  امتیاز 1تگی تنظیم نموده باشد براي دهگردشی برنامه هف - 
در هفتـه ، قمـر   یکبـار  طبق جدول زمانبندي از کلیه خانه هاي تحت پوشش خود  - 

  امتیاز 3ماهی یکبار و روستاهاي سیاري هر سه ماه یکبار  بازدید کرده 
  امتیاز کسر می گردد. ،به تناسب ،در صورت عدم رعایت - 
در صورتی که دهگردشی به علت موجه مانند کمبود وسیله نقلیه،  جلسات آموزشی  - 

  منظور گرددو یا اداري و تعطیالت و ... انجام نشده باشد امتیاز کامل 
 درصورت تغییر ضوابط دهگردشی براساس دستورالعمل اجراگردد - 

5           20   

15 
ویزیت بیماران گروه هدف و ارائه دارو در دهگردشـی  

 ؟انجام می شود

یـت  در صـورت ویز  ..مـد و . آت سامانه، نسخ، گزارش بازدیـد، در در بررسی مستندا - 
  امتیاز 2 بیماران در دهگردشی

 امتیاز 2در دهگردشی ارائه دارو  - 
5           20   

16 
از فرانشـیز و تعرفــه هـاي مصــوب آگـاهی دارد و بــر    

 ؟دریافت صحیح آنها نظارت می نماید
  امتیاز 2پزشک اگاهی به فرانشیز و تعرفه هاي خدمات دارد  - 
 آمتیاز 2 پزشک بر دریافت فرانشیز و تعرفه هاي خدمات نظارت می نماید - 

3           12   



17 
با روپوش سفید مناسب و تمیز بـا اتیکـت  شناسـایی    

 ؟حل کار خود انجام وظیفه می نمایددر م
  امتیاز 4 پزشک از روپوش سفید مناسب تمیز و با اتیکت شناسایی استفاده مینماید - 
 در صورت هرگونه مشکل در هر بخش یک امتیاز کسرشود - 

2           8   

18 
محـل مرکـز و یـا    در صورت فراهم شدن امکانات، در 

ز بهداشـت  مرکز معـین تعیـین شـده از طـرف مرکـ     
 ؟شهرستان، بیتوته می کند

چنانچــه پزشــک خــانواده بطــور کامــل طبــق برنامــه زمانبنــدي مرکــز بهداشــت  - 
شهرستان در محل مرکز بهداشتی درمانی یا مرکز معین در نظـر گرفتـه شـده    

  .امتیاز 4بیتوته می کند 
  .امتیاز کسر گرددینصورت به تناسب در غیر ا - 

فعالیتهـا در سـاعات غیـراداري و روزهـاي      (بررسـی سـامانه)  دفتر ثبت: 1توجه
تعطیل، نشانگر حضورپزشک در زمان بیتوته خواهد بود. همچنـین امتیـاز ایـن    

  .سوال را می توان با نظرمسئول گسترش شبکه شهرستان لحاظ نمود
(در شـرایط خـاص)   در صورتی که از نظر مرکـز بهداشـت شهرسـتان    : 2توجه

 نیازي به بیتوته پزشک نمی باشد امتیاز کامل لحاظ گردد.

4           16   

19 
از اهداف برنامه پزشک خانواده و محتوي کلی دسـتور  
عمل اجرایی برنامه، آگاهی داشته و مدیریت بهینه بـر  

 ؟منابع انسانی و فیزیکی و عملکرد مرکز دارد

 پوشـش  تحـت  جمعیـت  در خـانواده  پزشـک  برنامه اهداف که باشد مطلعپزشک  - 
ــامل  ، prevention، early detection، diagnosis، treatment  شـ

follow up  و  rehabilitation  امتیاز 1 باشد می  
 عملکـرد  و فیزیکـی  فضـاي  و تجهیـزات  انسانی، منابع بر مطلوب مدیریت و احاطه - 

) و اطالع از محتوي کلی دستور عمل اجرایـی  مرکز مسئول پزشک براي( مرکز
 *امتیاز 3 تا 1برنامه ابالغی 

5           20   

20 
در تشکیل جلسات  آموزشی بـراي گروههـاي هـدف    

 ؟در جمعیت تحت پوشش مشارکت می می نماید

  امتیاز 1وجود جدول مدون آموزشی - 
  امتیاز 2اجراي جلسات آموزشی  - 
 امتیاز 1 تدوین گزارش - 

4           16   

21 
در طراحـی و اجـراي برنامــه عملیـاتی بـراي ارتقــاي     

 ؟سالمت جمعیت تحت پوشش مشارکت دارد

  امتیاز 1 ها و مشخص بودن وضعیت موجود ابتداي سالدر صورت تجزیه و تحلیل شاخص - 
  امتیار 1ها و ساماندهی آنها در جدول فعالیتهاي تفصیلی تعیین فعالیت - 
  ازامتی 1بینی شده و پایش فصلی فعالیتها فعالیتهاي پیشاطالع از وضعیت اجراي  - 
 امتیاز 1وجود مستندات مبنی بر ارائه گزارش از وضعیت اجراي فعالیتها  - 

5           20   

 ؟ضوابط شغلی را رعایت می نماید 22
 رعایت شئونات اخالقی یک امتیاز - 
 شرکت در جلسات دعوت شده یک امتیاز   - 
 امتیاز 2 پاسخگویی به موقع و صحیح مکاتبات   - 

2           8   

23 
ارتبـاط و تعامـل مناسـبی بـا مسـئولین، همکــاران و      

 ؟مراجعین دارد
  امتیاز 2ارتباط و تعامل مناسب پزشک با مسئولین سطوح باالتر و همکاران  - 
 امتیاز 2مراجعین ا ارتباط و تعامل مناسب پزشک ب - 

2           8   

24 
آموزش، هماهنگی، پایش فصلی و  ارائه پسخوراند  در

به کارکنان مرکز بهداشتی درمانی (بهورز، کاردان و ...) 
 ؟مشارکت و همکاري مناسبی دارد

  امتیاز 1 در بررسی گزارشات و مکاتبات، مشارکت مناسب پزشک در آموزش - 
  *امتیاز 1در بررسی گزارشات و مکاتبات، هماهنگی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی  - 
  *امتیاز 1کارکنان مرکز بهداشتی درمانی  )چک لیست(با در بررسی گزارشات و مکاتبات، پایش - 

 امتیاز 1در بررسی گزارشات و مکاتبات، ارائه پسخوراند به کارکنان مرکز بهداشتی درمانی  - 

5           20   

25 
ساعت کار روزانه و ارائه خدمات در شیفتهاي مقـرر را  

 ؟دستور عمل برنامه رعایت مینماید طبق

  امتیاز) 4در بررسی حضور و غیاب سه ماه اخیر در صورت رعایت کامل ساعات کاري ( - 
  امتیاز 3رصد موارد د 90رعایت حضور در  - 
  امتیاز 2درصد موارد  80 - 
  امتیاز 1درصد موارد  70 - 
 صفر امتیاز 70کمتر از  - 

3           12   

26 
دهگردشی و سـیاري پزشـک   برگه خط سیر و برنامه 

 ؟در مرکز براي رویت مراجعین نصب شده است

  زامتیا 1موجود است  برنامه دهگردشی و سیاري - 
  امتیاز 1 خط سیر موجود است - 
  امتیاز 2 محل مناسب نصب شده است در خط سیرو برنامه دهگردشی و سیاري  - 
 و خط سیر موجود نیست صفر امتیازبرنامه  - 

2           8   

27 
به تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیـک سـالمت    نسبت

 ؟براي جمعیت تحت پوشش اقدام نموده است
 امتیاز 2در بازه زمانی مورد انتظار مرکز  در بررسی تعداد پرونده تشکیل و تکمیل شده - 
   امتیاز 2در صد پوشش جمعیت حداقل یک بار خدمت گرفته در سال گذشته  - 

5           20   

28 
ساالنه جمعیت تحـت پوشـش انجـام شـده     معاینات 

 ؟است
ـاس   بر اساس برنامه زمانبندي شده و درصد مورد انتظار مرکز بهداشت شهرستان -  بر اس

 امتیاز  4درصد تحقق از یک تا 
5           20   

29 
هاي آموزشی حضوري و غیـر حضـوري برگـزار    در دوره

 ؟است شده در سه ماهه گذشته شرکت نموده
  امتیاز 4هاي آموزشی حضوري و غیر حضوري مربوطه شرکت کرده استدورهدر کلیه  - 
 .حسب مورد جهت عدم شرکت غیر موجه امتیاز کسر می گردد - 

2           8   

    400  جمع

  تقسیم می شود. 4به یجهت تبدیل به امتیاز نهای ،امتیاز نهایی کسب شده جدول یک -                                                                                                                                                    امتیازات مختص پزشک مسئول* 

  جدول امتیازات ویژه

 امتیاز سقف امتیاز موردذکر  گویه ردیف

1 
خالقیت و نوآوري در انجام وظایف خود در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات دارد (از جمله  صرفه جویی در منابع، پیگیـري امـور   

ـاي تزریقـی، تـالش در رفـع      70فنی، بار زیاد مراجعین ( بیش از  مورد  میانگین روزانه)، تالش مستند در کاهش تجویز داروه
 امتیاز) 10پایش قبلی و جذب خیر..... داشته است (هر مورد تا نواقص 

   30    

    25    مورد نجات جان بیمار با مداخله مستقیم  خود داشته است 2

    15    امتیاز) 5نفر جمعیت مازاد   500( به ازاي هر  ارائه خدمات به جمعیت مازاد بر استاندارد جمعیت تحت پوشش مورد قرارداد 3

     30    امتیاز)  5انجام دهگردشی بیش از تعداد استاندارد تعیین شده در طول ماه (به ازاي هر دهگردشی مازاد،  4

    100     جمع

  می باشد. چک لیستامتیاز از جدول 360درصد به امتیاز نهایی عملکرد اضافه می شود.البته  اضافه شدن این امتیاز منوط به کسب حداقل 5امتیاز) تا  100در صورت کسب امتیاز ویژه(  - 
 

 

  :تاریخ                                                              امضاء پایشگر                                                                                              امضاء پزشک     


