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  آگاهی سنجی پزشک مرکز بهداشتی درمانی

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

      10  گردش کار بیمار مبتال به سرفه مزمن چگونه است؟  1
 بعد از آموزش، از او نمونه گیري خلـط بـا   ،ا مرکز بهداشتی در مانی در شهر مراجعه میکندیخانه بهداشت در روستا  که به   فرد داراي سرفه مزمن     

براي او تکمیـل میگـردد کـه یکـی از      برگ در مرکز شهري 2در خانه بهداشت و در  برگ 3 در  1ه   و فرم شمار   cشرایط استاندارد بعمل آمده     
فرسـتاده  یا در مراکز شهري مستقیم بـه آزمایـشگاه سـل    بایگانی میشود و نمونه ها به مرکز بهداشتی درمانی یا مرکز  برگه ها در خانه بهداشت      

 48حـداکثر بعـد از   (موارد مشکوك و با رعایت نحوه ارسال، نمونـه هـا را در اسـرع وقـت       مرکز بهداشتی درمانی بعد از ثبت در دفتر          cمیشود
بعد از بررسی توسط آزمایشگاه . c را بایگانی میکند1 به آزمایشگاه سل شهرستان ارسال میکند و یک برگ فرم شماره ) از دریافت نمونه  ساعت

اگر بیمار طبق تعریف مبتال به سل نباشد به پزشـک معرفـی   . cز ارجاع داده میشود از دریافت نمونه به آن مرک    ساعت 48نتیجه حداکثر بعد از     
  پیگیري میشود و طبق الگوي بررسی فرد مشکوك به سل بررسی ادامه یابد"بعد از دو هفته مجددا.  هفته آنتی بیوتیک دریافت کند2میشود تا 

c،  سه نمونه خلط و" هفته بهبودي نداشت مجددا2اگر بعد از CXR   یگیري الزم انجام میشودپگرفته شده و مطابق الگوي کشوريc  
      6  نحوه نمونه گیري صحیح خلط چگونه است؟  2
، نمونه سوم هنگام تحویـل نمونـه دوم و   c نمونه دوم قبل از برخاستن از بستر در روز بعد،   cنمونه اول هنگام مراجعه و تحت نظارت پرسنل،         

، کیفیـت ظـاهري نمونـه    cي باز، تنفس عمیق، فیزیوتراپی، نظارت بر نمونه گیري، نمونه خلط ریه باشد    ، نمونه گیري در فضا    cتحت نظارت 
  c سی سی5-3، حجم cچرکی باشد

      4  ؟تعریف سل اسمیر مثبت چیست  3
  c، یک نمونه خلط مثبت و یک کشت مثبتcحداقل دو نمونه خلط مثبت داشته باشد   

  cیرات داراي تغیCXRیک نمونه خلط مثبت و 
      4  تعریف سل اسمیر منفی چیست؟  4
 و c یا کشت مثبت به همراه اسمیر منفـی cو تغییرات رادیولوژیک داشته باشد c هفته از هم منفی باشد   2 سري آزمایش خلط به فاصله       2  

  c هفته آنتی بیوتیک عالیم بهبود نیابد2علیرغم  
      10  گردش کار بیمار مبتال به سل چگونه است؟  5
 صورتی که بیمار طبق تعریف مبتال به سل باشد در مرکز بهداشتی درمانی توسط کاردان و پزشک براي او تشکیل پرونده داده شده و اسـم او       در  

در برخی موارد هماهنگ کننده سل شهرستان براي بیمار کارت درمان تکمیل میکنـد و بـه مرکـز بهداشـتی          .(در دفتر ثبت بیماران درج میگردد     
دوز دارو مطـابق پروتکـل توسـط    c )مطابق کتاب( و گروه درمانی تعیین میشود c، مورد بیماري cابتدا نوع سل. c)فی میکنددرمانی معر

، سپس کارت cو یکی براي بهورز تکمیل میشود) در مراکز روستایی(کارت درمان در دو نسخه یکی در پرونده         . cپزشک مرکز تعیین میشود   
 و در مراکز روستایی به بهورز معرفی میشود تا تحت نظارت مـستقیم  c و همانجا اولین دوز دارو را مصرف میکند همراه بیمار به بیمار داده شده     

، بیمار توسط کاردان و پزشـک بایـد طبـق اسـتاندارد آموزشـی بیمـار،       cدارو مصرف نماید و در مراکز شهري کاردان این وظیفه را بعهده دارد            
، به صورت تلفنی همانروز به پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان cبر درمان از پرسنل انتخاب میشود    براي بیمار ناظر    . cآموزش داده شود  

 هفته اول تشخیص بیمار بایـد از آن  2  در"هماهنگ کننده سل شهرستان ترجیحا. cاطالع داده میشود و شماره سل از ایشان دریافت میگردد   
، در مراکـز روسـتایی روز بعـد از تـشخیص،     cرا بررسی کند و اشکاالت احتمالی را رفع کنـد مرکز بهداشتی درمانی بازدید کرده و پرونده بیمار      

بهورز مربوطه توسط پزشک و کاردان آموزش داده شود و داروي الزم براي بیمار به بهورز داده میشود و در مراکـز شـهري ایـن وظیفـه بعهـده                 
 هفتـه  2، پزشک در مرحله حمله اي باید هـر  cفته اول تشخیص انجام میشود    بررسی اطرافیان در بیماران اسمیر مثبت در ه       ،  cکاردان است 

 بعد cدر صورت بروز عارضه فاصله ویزیتها کمتر خواهد بود. c و بعد از مرحله حمله اي هر ماه بیمار باید ویزیت گردد  cبیمار را ویزیت کند   
  cد و کارت فرعی درمان در پرونده خانوار بایگانی میگرددپرونده به مرکز سل شهرستان ارسال میگرد...از اتمام درمان یا فوت و 

      4  نحوه بررسی اطرافیان چگونه است؟  6
 سال در تماس بر اسـاس  6بررسی کودکان زیر . c خانواده بیمار و اطرافیان نزدیک بیمار   c هفته در بیماران اسمیر مثبت     1در عرض حداکثر      

  PPD cعالیم و 
      4   چگونه؟ اجرا شود وDOTچرا باید   7
  c .موفقیت در درمان با این روش بسیار زیاد است و از مقاوت دارویی جلوگیري میکند  

در صـورت  ( و بعد از آن هر هفته یک بار cو مصرف دارو زیر نظر پرسنل در مرحله حمله اي به صورت روزانه       c دارو    و یکجاي  مصرف ناشتا 
  c)اطمینان از مصرف دارو به صورت روزانه
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      3  واردي از بیماران مسلول احتیاج به بررسی بیشتر دارند؟چه م  8
  c، عدم منفی شدن خلطcعوارض شدید  
      7  نحوه برخورد با کودك در تماس چگونه است؟  9
  :  گانه شامل5بررسی از نظر معیارهاي   

 بـال یـا الواژ   "مثال(یشگاهی مثبت، نتایج آزماc، عالیم بالینی مثبتc مثبت c  ،PPD غیر طبیعی  c  ،CXRسابقه تماس با فرد مسلول    
 منفـی سـه مـاه    c ،  PPD،  اگر مبتال به سـل نبـود بایـد پروفیالکـسی شـود     c مورد تشخیص را تایید میکند3 که وجود c)معده مثبت

اه  مـ 6)  میلیمتـر 5در فـرد در تمـاس بیـشتر از    ( مثبت شد PPD ،  اگر c که اگر منفی شد قطع پروفیالکسی      PPD "پروفیالکسی و مجددا  
  c میلیگرم بر کیلو وزن5 ،  پروفیالکسی با ایزونیازید و cپروفیالکسی
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این قسمت هـم در مرکـز شـهري و هـم روسـتایی الزم اسـت       ( موارد زیر را رعایت میکند؟    به سل    در برخورد با فرد مشکوك       آیا کاردان 
  )تکمیل شود

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

      10  طول مدت سرفه را میپرسد؟آیا   1
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     10  سب حاوي مشخصات کامل بیمار را روي دیواره قوطی می چسپاند؟آیا برچ  3
     10  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
     10  آیا نمونه خلط را از نظر محکم بودن درب کنترل میکند؟  7
     10  ) برگ2در مرکز شهري  ( را به صورت کامل در سه برگ تنظیم میکند؟1آیا فرم شماره   8
      80  جمع سواالت  

  
   بیمار مبتال به سلدر برخورد با کاردان عملکرد 

 در حـال  در صـورت وجـود بیمـار مـسلول     ولی به صورت ایفاي نقش  (رعایت میکند؟ در برخورد با فرد مسلول موارد زیر را         کاردان  آیا  
  ) نیازي به تکمیل این قسمت نیستدرمان

  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

فعال کارت درمان و     15  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 )یکی براي خانه بهداشت(دد ع2، کارت درمان cپوشه  
 c، کتابچه آموزشی براي بیمار و خانواده اوcاطرافیان

      30  را توضیح میدهد؟مثبت اسمیر آیا نکات اساسی در مورد بیماري سل   2
  c . نفر را آلوده کند15 تا 10ساالنه  میتواند  اسمیر مثبتبیمار مبتال به سل: 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 
  cري است هفته اول بیماري مس2، 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: سل قابل درمان است
 مـاه اول درمـان بایـد نظـارت روزانـه توسـط پرسـنل        2 در cدر صورت نظارت روزانه احتمال شکست درمان بسیار کم میشود،   : اهمیت داتس 

 cود  توسط پرسنل بهداشتی کنترل شهفتهو بعد از آن هر انجام شود بهداشتی 
      15  آیا بیمار را براي اولین ویزیت به پزشک معرفی میکند؟  3
      25  آیا موارد زیر را به بیمار آموزش میدهد؟  4
  cعدم قطع خودسرانه دارو، تاکید بر cاهمیت بررسی اطرافیان اسمیر مثبت، c، عوارض داروییcتعداد داروها و نحوه مصرف  
      15   ثبت می کند؟آیا اسامی اطرافیان را جهت بررسی   5
 به درسـتی تکمیـل   اآیا قسمت ثبت روزانه مصرف دارو در کارت درمان ر        6

  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  ل را به صورت ماهانه توزین میکند؟آیا کاردان بیمار مسلو  7
      130  جمع سواالت  

   کاردانآگاهی سنجیسواالت 
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  امتیاز  امتیاز  سوال  ردیف
  توضیح  کسب شده

      10  گردش کار بیمار مبتال به سرفه مزمن چگونه است؟  1
 بعد از آموزش، از او نمونه گیري خلـط بـا   ،اجعه میکندا مرکز بهداشتی در مانی در شهر مر یخانه بهداشت در روستا      که به    فرد داراي سرفه مزمن     

براي او تکمیـل میگـردد کـه یکـی از      برگ در مرکز شهري 2در خانه بهداشت و در      برگ   3 در   1و فرم شماره     cشرایط استاندارد بعمل آمده     
فرسـتاده  مراکز شهري مستقیم بـه آزمایـشگاه سـل    یا در بایگانی میشود و نمونه ها به مرکز بهداشتی درمانی      یا مرکز   برگه ها در خانه بهداشت      

 طی یـک هفتـه   حداکثر(با رعایت نحوه ارسال، نمونه ها را در اسرع وقت بعد از ثبت در دفتر موارد مشکوك و        مرکز بهداشتی درمانی     cمیشود
بعد از بررسی توسط آزمایشگاه . c را بایگانی میکند1 به آزمایشگاه سل شهرستان ارسال میکند و یک برگ فرم شماره       )بعد از اولین نمونه خلط    

اگر بیمار طبق تعریف مبتال به سل نباشد به پزشـک معرفـی    . c از دریافت نمونه به آن مرکز ارجاع داده میشود         ساعت 48نتیجه حداکثر بعد از     
، بررسی ادامـه  c پیگیري میشود و طبق الگوي بررسی فرد مشکوك به سل"بعد از دو هفته مجددا. یک دریافت کند هفته آنتی بیوت 2میشود تا   

  .یابد
      2  عالئم سل ریوي در بزرگساالن چیست؟  2
  c  با یا بدون خلط هفته2سرفه مزمن بیشتر از   
      3  در چه صورتی در کودکان به سل شک میکنید؟  3
   c، خستگی، تب شبانه، تعریقc، سرفهc، کاهش وزن یا اختالل رشدcه سل ریوي اسمیر مثبتتماس با فرد مبتال ب  
      2  انواع سل را نام ببرید؟  4
  c ، ریوي دو نوع است اسمیر مثبت و منفیcریوي و خارج ریوي  
      3  اهمیت سل ریوي اسمیر مثبت چیست؟  5
  cآلوده کردن چندین نفر توسط فرد مبتال   
      3  یص سل ریوي چگونه است؟نحوه تشخ  6
  cآزمایش خلط  
      10  گردش کار بیمار مبتال به سل چگونه است؟  7
در صورتی که بیمار طبق تعریف مبتال به سل باشد در مرکز بهداشتی درمانی توسط کاردان و پزشک براي او تشکیل پرونده داده شده و اسـم او               

ارد هماهنگ کننده سل شهرستان براي بیمار کارت درمان تکمیـل میکنـد و بـه مرکـز بهداشـتی      در برخی مو.(در دفتر ثبت بیماران درج میگردد 
دوز دارو مطـابق پروتکـل توسـط    c )مطابق کتاب( و گروه درمانی تعیین میشود c، مورد بیماري cابتدا نوع سل. c)درمانی معرفی میکند

، سپس کـارت  cو یکی براي بهورز تکمیل میشود) در مراکز روستایی(ه کارت درمان در دو نسخه یکی در پروند. cپزشک مرکز تعیین میشود  
 و در مراکز روستایی به بهورز معرفی میشود تا تحت نظارت مـستقیم  cهمراه بیمار به بیمار داده شده و همانجا اولین دوز دارو را مصرف میکند            

 ،یمار توسط کـاردان و پزشـک بایـد طبـق اسـتاندارد آموزشـی بیمـار       ، بc و در مراکز شهري کاردان این وظیفه را بعهده دارد دارو مصرف نماید  
، به صورت تلفنی همانروز به پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان      cبراي بیمار ناظر بر درمان از پرسنل انتخاب میشود        . cآموزش داده شود  

 در هفته اول تـشخیص بیمـار بایـد از آن    "جیحاترشهرستان هماهنگ کننده سل  . c و شماره سل از ایشان دریافت میگردد       اطالع داده میشود  
، در مراکـز روسـتایی روز بعـد از تـشخیص،     cمرکز بهداشتی درمانی بازدید کرده و پرونده بیمار را بررسی کند و اشکاالت احتمالی را رفع کنـد            

د و در مراکـز شـهري ایـن وظیفـه بعهـده      بهورز مربوطه توسط پزشک و کاردان آموزش داده شود و داروي الزم براي بیمار به بهورز داده میـشو   
 هفتـه  2، پزشک در مرحله حمله اي بایـد هـر   cشودمی انجام در هفته اول تشخیصبررسی اطرافیان در بیماران اسمیر مثبت   ،  cکاردان است 

 بعد cتها کمتر خواهد بوددر صورت بروز عارضه فاصله ویزی. c و بعد از مرحله حمله اي هر ماه بیمار باید ویزیت گردد        cبیمار را ویزیت کند   
   c و کارت فرعی درمان در پرونده خانوار بایگانی میگرددرونده به مرکز سل شهرستان ارسال میگرددپ...از اتمام درمان یا فوت و 

      2  راههاي انتقال سل اسمیر مثبت کدامند؟  8
  cاز راه تنفسی  
      6  نحوه نمونه گیري خلط چگونه است؟  9
 نمونـه دوم قبـل از برخاسـتن از بـستر در روز     ،c)با ایستادن پشت سر بیمار ( و تحت نظارت پرسنلنمونه اول هنگام مراجعه   ،  cدر هواي باز      

نمونه گیري در فضاي باز، تنفس عمیق، فیزیوتراپی، نظـارت بـر نمونـه گیـري،     ، c، نمونه سوم هنگام تحویل نمونه دوم و تحت نظارت    cبعد
  c سی سی5-3، حجم cظاهري نمونه چرکی باشد، کیفیت cنمونه خلط ریه باشد

      4  نحوه و زمان ارسال نمونه چگونه است؟  10



 ٦

، و بایگـانی یـک فـرم در    1 فرم شماره 1، همراه با c، نگهداري دور از نور خورشیدc، در داخل جعبه حملcبعد از جمع کردن هر سه نمونه     
  cارسال گرددآزمایشگاه اولین نمونه به اخذ از بعد یک هفته  ، حداکثر طیcمرکز

      4  ؟داروهاي ضد سل، مدت و نحوه مصرف را توضیح دهید  11
  cایزونیازید، ریفامپین، اتامبوتول، پیرازین آمید با ذکر یا بدون ذکر استرپتومایسین  

دسـرانه قطـع   خو cمـصرف بـه صـورت یکجـا    ، c، مصرف به صـورت ناشـتا  c ماه بعد دو دارو4 ماه اول چهار دارو، c ،2حداقل شش ماه 
  cنگردد

      3  چگونه است؟فرد اسمیر مثبت نحوه پایش درمان   12
مرحله حمله اي و پایان اتمام  ماه بعد از 2 ماه پس از شروع درمان و 2دو نمونه خلط براي پایش الزم است، نمونه گیري خلط       : 1در گروه درمانی    

   cدرمان
مرحله حمله اي و پایـان درمـان بـراي گـروه     اتمام  ماه بعد از 2 ماه  پس از شروع درمان و 3دو نمونه خلط، نمونه گیري خلط : 2در گروه درمانی 

  cدرمانی دوم
      5  است؟نحوه اجراي دات چگونه   13
  c و بعد از آن هر هفته یک بار در صورت اطمینان از مصرف دارو به صورت روزانهc و در معرض دید به صورت روزانهمرحله حمله ايدر   

      4  رض دارویی را توضیح دهید؟عوا  14
  cتغییر رنگ ادرار مشکلی ندارد  

  c، احساس سوزش در پاها c، دردمفاصلc ، تهوع، دردشکمc بی اشتهایی:عوارض خفیف
، c، گیجـی و منگـی  c، استفراغc، اختالل دید رنگ  c، زردي c، لک هاي پوستی   c، خارش cکاهش شنوایی یا کري   : عوارض شدید 

   cشوك
      2  د با عوارض دارویی چگونه است؟نحوه برخور  15
  c، عوارض شدید ارجاع به پزشکcعوارض خفیف درمان سرپایی   

بررسی چه افرادي و توسط چه کسی بعد از تشخیص یک مورد اسمیر               16
  مثبت الزم است؟

3      

  c و توسط پزشک مرکزc ، همکاران بیمارc سال6، کودکان زیر cافراد خانواده   
17  PPD2   سل در چه افرادي بیشتر کمک کننده است؟ در تشخیص      
  c ، افراد داراي ضعف سیستم ایمنیc مثبتHIV، افراد cکودکان  
      68  جمع سواالت  

 
 از روي کـارت  این قـسمت در حال درمان در صورت وجود بیمار مسلول : (چک لیست فرایندهاي خدمت مرتبط با بیمار مسلول      

  ) تکمیل شوددرمان و مدارك دیگر
  

  توضیح  فرد دوم  فرد اول  امتیاز  سوال  ردیف
توسـط پزشـک    کـاردان پزشـک و  آیا آموزش چهره به چهـره آن     1

  انجام شده است؟هماهنگ کننده سل 
3        

        9  آیا کارت درمان بیمار به درستی تکمیل شده است؟  2
 6تعداد کودکـان زیـر   , cنتیجه آزمایش خلط, cوز داروهاد, cگروه درمانی, c ...)جدید یا ( نوع بیماري , c )ریوي یا خارج ریوي(نوع سل  

  c در زمان مناسب وآزمایشات پایش درمان, cنتیجه درمان, cعالمت مناسب پس از مصرف دارو, cسال
 ویزیـت شـده     توسـط پزشـک    هفتـه    2آیا در مرحله حمله اي هر         3

  است؟
3        

        3  است؟آیا در مرحله نگهدارنده هر ماه یکبار بیمار ویزیت شده   4
        3  آیا به صورت ماهانه توزین شده است؟  5
        3   بررسی شده اند؟ اسمیر مثبتآیا در زمان استاندارد اطرافیان بیمار  6
        3آیا در دو هفته اول درمـان، بازدیـد توسـط هماهنـگ کننـده سـل               7



 ٧

  شهرستان از آن مرکز انجام شده است؟
نده سـل در طـی درمـان        آیا بازدیدهاي دیگري توسط هماهنگ کن       8

  بیمار انجام شده است؟
2        

آیا پرونده بیمار بهبود یافته، تکمیل دوره درمان، فوت شده و انتقال         9
  یافته به واحد سل شهرستان ارجاع شده است؟

2        

        3  آیا ناظر بر درمان از پرسنل بهداشتی است؟  10
        3  است؟ انجام شده  تشخیص ساعت اول24آیا دادن دارو در   11
        3     مسلول را می داند ؟آیا کاردان آخرین وضعیت بیمار  12
        4  آیا تشخیص سل طبق استاندارد تشخیص انجام شده است؟  13
   CXR اسمیر مثبت یا یک اسمیر و یک کشت مثبت یا یک اسمیر و 2حداقل : تشخیص اسمیر مثبت  

 همراه با کشت مثبت، بال  هفته آنتی بیوتیک دریافت کرده باشد2نی که  سري اسمیر منفی و عالیم بالی2: تشخیص اسمیر منفی
  یا الواژ مثبت، تغییرات رادیولوژیک

  عالیم بالینی همراه با کشت مثبت، پاتولوژي مثبت: تشخیص خارج ریوي
        3  آیا کودك در تماس به درستی بررسی شده است؟  14
  . گانه بررسی شده و ثبت شده باشد5معیارهاي   

        3  آیا کودك در تماس به درستی پروفیالکسی گرفته است؟  15
 PPD ماه بر حسب 6 یا 3 میلیگرم ایزونیازید به مدت 5در صورت عدم ابتال به سل توسط   
        50  جمع سواالت  

  
  

  : سال گذشتهآمار
  توضیحات  ارقام  آمار  ردیف

      :جمعیت تحت پوشش آن مرکز   1
      : از ابتداي سال تعداد افراد مشکوك به سل  2
      :تعداد نمونه خلطهاي گرفته شده  3
      : بدون کیفیتيتعداد نمونه خلطها  4
      :تعداد نمونه هاي خلط بدون کیفیت تکرار شده  5
      :تعداد افراد آموزش دیده تحت پوشش توسط بهورز  6
      )روستایی (:تعداد خانه هاي بهداشت  7
      )یروستای (:تعداد بهورزهاي موجود  8
      )روستایی (:تعداد بهورزهاي آموزش دیده   9

      :تعداد پایشهاي مرکز بهداشت شهرستان از برنامه سل در آن مرکز  10
تعداد خانه هاي  بهداشت پایش شده در مورد برنامه سل توسط پزشک                11

  :یا کاردان
    

      :تعداد ساعات آموزشی گذرانده شده توسط کاردان در مورد سل  12
      :یگیري شدهپعداد افراد مشکوك ت  13
  
  
  
  

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

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

   c و بعد از آن هر هفته توسط بهورز کنترل شده باشدcکاردان ترا یا سه ماه اول هر روز تحت نظ2 در :بیمار دوم
        4  ؟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     "در صورت بروز چه عالیمی شما باید سریعا         4

  کنید؟
8        

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

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

        6   شک ویزیت شدید؟ ماه اول هر چند وقت یکبار توسط پز3 یا 2در   5
 c هفته یک بار باید ویزیت شده باشد2هر  :بیمار اول  

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

  شدید؟ 
6        

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

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

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

  c، نمونه خلط ریه باشد c، تنفس عمیقc، در فضاي بازc صبحگاهی باشد:بیمار دوم
        8  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     درحال درمان  در بیمار     

  .مصرف نماید
        4  آیا میزان داروي همراه بیمار در حد استاندارد است؟  10
در بیمار اسمیر منفی و خـارج  ,  روز7 مرحله نگهدارنده به اندازه در بیمار اسمیر مثبت در,  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
        6   سل شهرستان بیمار را ویزیت کرده است؟زشک هماهنگ کنندهپآیا   12
        -10  آیا هیچوقت در طی درمان بدون دارو شده اید؟  13
        4  آیا از وضعیت درمانی خود راضی هستید؟  14
        80  جمع سواالت  

  .در صورت بررسی دو بیمار میانگین جمع امتیازات در نظر گرفته شود
  cرهغی    cپرسنل بهداشتی  : ناظر بر درمان
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  :علت بدون دارو شدن

  
  

  :علت نارضایتی از وضعیت درمانی
  
  
  

  :امتیازها
  امتیاز کسب شده  امتیاز کل  عنوان  ردیف

    40  وسایل، تجهیزات و پرسنل  1
    52  آگاهی سنجی پزشک مرکز بهداشتی درمانی  2
    80  عملکرد و مهارت سنجی کاردان در برخورد با فرد مشکوك به سل  
   در برخورد با بیمار مبتال به سل عملکرد کاردان  3

  یا 
مـصاحبه خـارج از   + چک لیست فرایندهاي خدمت مرتبط با بیمار مسلول    

  مرکز بیمار

130  

  

    68   کاردانآگاهی سنجیسواالت   4
    370  جمع  
  
  
  

  :نظر فرد پایش کننده
  
  
  
  
  
  
  

  :نظر فرد پایش شونده
  


