
 چک لیست سنجش آگاهی رابطین بهداشت در خصوص -الف

 نحوه مشارکت و همکاری رابطین با شبکه بهداشت و درمان
 

مرکز بهداشتی درمانی / پایگاه بهداشتی ...........................تاریخ بازدید..............نام نام خانوادگی 

 رابط...............

 

 تاریخ پایش سئوال

.../.../... .../.../... .../.../... .../.../... 

     آیا می داند چرا رابطین در جهت بهداشت جامعه تالش می نمایند؟ -1

     آیا رابطین دیگر را می شناسد؟-2

     آیا نوع همکاری با رابطین دیگر را می داند؟-3

     آیا می داند چه انتظارهایی از مربی خود می تواند داشته باشد ؟-4

     آیا می داند جایگاه و نقش مربی چیست ؟-5

 آیا می داندمرکز بهداشتی در مانی چگونه رابطین را با مطالب بهداشتی آشنا-6 

 می کند ؟ 

    

     آیا مجموعه آموزشی رابطین بهداشت را می تواند نام ببرد؟-7

 ونهآیا می داند وضعیت مراقبتهای بهداشتی خانوارهای تحت پوشش او چگ-8

 است؟ 

    

     آیا می داند مرکز بهداشتی د رمانی چه انتظاراتی از او دارد؟ -9

 آیا می داند چگونه با بخشهای دیگر به جز بخش بهداشت همکاری کند؟-11

 

    

 

 

 

 

 چک لیست سنجش آگاهی رابطین بهداشت در خصوص -ب

 کشور  شبکه بهداشت و درمان شناخت

 
ایگاه بهداشتی ...........................تاریخ بازدید..............نام نام خانوادگی مرکز بهداشتی درمانی / پ

 رابط...............

 

 تاریخ پایش سئوال

.../.../... .../.../... .../.../... .../.../... 

     آیا می داند مرکز بهداشتی درمانی چه واحدهایی دارد ؟ -1

     بهداشتی درمانی چه خدماتی ارائه می شود ؟ آیا می داند در یک مرکز-2

     آیا می داند مرکز بهداشتی درمانی آنها چه منطقه ای را تحت پوشش دارد ؟-3

     آیا می داند در چه صورتی پایگاه بهداشتی مستقر می گردد؟-4

     آیا می داند چه خدماتی در پایگاه بهداشتی انجام می شود ؟-5

     ند در مناطق روستایی خدمات چگونه ارائه می شود ؟آیا می دا-6 

     آیا می داند مرکز بهداشتی درمانی تحت نظر چه واحدی فعالیت می کند؟-7

 آیا می داند پرونده خانوار چیست ؟-8

 

    

 آیا می داند پرونده خانوار برای چه افرادی تشکیل می شود ؟ -9

 

    

     و در شبکه بهداشت و درمان چگونه ارجاع آیا می داند ارجاع چیست ؟-11



 می شود؟ 

 

 

 چک لیست سنجش آگاهی رابطین بهداشت -ج

 ارتباط با مردم در خصوص 

 
مرکز بهداشتی درمانی / پایگاه بهداشتی ...........................تاریخ بازدید..............نام نام خانوادگی 

 رابط...............

 

 ایشتاریخ پ سئوال

.../.../... .../.../... .../.../... .../.../... 

     چرا باید محله وجامعه اطراف خود رابشناسد؟آیا می داند  -1

     آیا می داند مسئولیت سالمت مردم به عهده چه کسی است ؟-2

     آیا می داند بهترین موقعیتها جهت شناخت مردم محله کدامند؟-3

     طالعاتی را باید از محله خود کسب نماید؟آیا می داند چه ا-4

     آیا می داند محله خود را چگونه شناسایی کند؟-5

     آیا روش سوال کردن از مردم را می داند ؟-6

     آیا می داند روش گوش دادن به سخنان مردم را می داند؟-7

 چگونه با باورها و سنتهای مردم برخورد صحیح داشته باشد؟آیا می داند -8

 
    

 آیا می داند راههای مهم انتقال پیامها به مردم کدامند؟-9

 
    

 آیا می داند تمرینهای مخصوص ارتباط با مردم کدامند؟-11

 

 

    

 

 

 

 رابطین بهداشت پایش عملکردچک لیست  -د

 از دیدگاه مربی 

 
ی / پایگاه بهداشتی ...........................تاریخ بازدید..............نام نام خانوادگی مرکز بهداشتی درمان

 رابط...............

 

 تاریخ پایش سئوال

.../.../... .../.../... .../.../... .../.../... 

 در کالسهای آموزشی به طور منظم شرکت می نماید ؟ -1

 

    

 زارش می نماید ؟وقایع حیاتی را به موقع گ-2

 

    

 فرم دعوتنامه پیگیری مراقبتها را از پرسنل مرکز تحویل و تا حصول نتیجه-3

 اقدام می نماید ؟

    

 در تمرینهای برنامه ریزی شده در جلسات چگونه پیامهایمان را به مردم-4

 منتقل کنیم ، شرکت می نماید ؟

    

 شتی در مانی گزارش می نماید ؟مشکالت بهداشتی محله خود را به مرکز بهدا-5

 

    



 

 
 

 

 

 

 چک لیست پایش فعالیت رابطان بهداشت در محله )خانوار (

 
 شهرستان ............................           مرکز بهداشتی در مانی ..........                                   

 تاریخ بازدید.........................                                 پایگاه بهداشتی ....................             

 

 نام نام خانوادگی رابط.....................

 .........................3.................... شماره خانوار 2.................شماره خانوار 1شماره خانوار

 

 

 تاریخ پایش سئوال

.../.../... ....../.../ .../.../... .../.../... 

 آیا می داند چه خدماتی در مرکز بهداشتی درمانی ارائه می گردد؟ -1

 

    

 آیا رابط محل خود را می شناسید؟-2

 

    

 آیا رابط بهداشتی برحسب ضرورت ، اهمیت تحت پوشش بودن جهت-3

 به شمامراقبتهای بهداشتی فاصله گذاری ، بارداری ، مراقبت اطفال و... 

 آموزشهایی داده است ؟ 

    

 آیا آموزشهای رابط مفید و متناسب با نیازهای شما بوده است ؟-4

 

    

 آیا در مورد مراقبتهای بهداشتی خود و فرزندانش موردی وجود داشته -5

 که فراموش کرده باشد و رابط به او تذکر داده باشد ؟

    

 اشتی در یافت کرده اید ؟آیا آمو.زشهای خاصی را از رابط بهد-6 

  

    

 آیا تا کنون در مورد مشکالت بهداشتی محله توسط رابط با او صحبت شده -7

 است ؟

    

 آیا رابط بهداشت در خصوص مشکالت بهداشتی محله پیگیری های الزم-8

 را انجام داده است ؟ 

 

    

 ی دعوتآیا تاکنون رابط بهداشت برای در یافت آموزش شما را به محل-9

 کرده است ؟  

    

 آیا به نظر شما فرد مناسبی جهت رابط بهداشتی در محله شما انتخاب-11

 شده است ؟ 

 

    

 به نظر شما وجود رابط بهداشت در محله مورد نیاز می باشد ؟-11

 

    

 آیا رابط بهداشت خود را مرتب مالقات می نمایید؟-12

 

    

قات دارید تیییر در رفتار بهداشتی خود و خانواده آیا از زمانی که با رابط مال-13

 تان و اطرافیان ایجاد شده است ؟

 

    

 آیا تاکنون از رابط خود جزوه ،کتابچه آموزش و پمفلت دریافت نموده اید؟-14

 

    



 

 

 

 

 


