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 2،عالئم بالینی امتیاز 2راه انتقال )و بیماران   آموزش جامعه .7

، اهمیت   امتیاز 2، پیشگیری امتیاز 2،   تکمیل درمان  امتیاز

   امتیاز 2پانسمان
11   

،  امتیاز 2راه انتقال ) درخصوص بيماري سالك   بيماران  آگاهي .8

،  امتیاز 2 و اهمیت تکمیل آن  درمانروش ، امتیاز 2عالئم بالینی 

    ( امتیاز 4روشهای پیشگیری از بیماری
11   

، عالئم  امتیاز 2راه انتقال ) آگاهي جامعه درخصوص بيماري سالك   .9

 4، روشهای پیشگیری از بیماری امتیاز 2، درمان  امتیاز 2بالینی 

    ( امتیاز
11   

در   درخصوص جمع آوري زباله ها و نخاله ها جامعه آگاهي  .11

ریپلنت، پشه بند، )و کاربرد حفاظت فردی  امتیاز 4 اطراف منازل

 امتیاز 4( = پرده، توری 

 

8   

 پرسيده شوند روستايي  و روستايي شهري فقط در كانونهاي سالك   11  سوال

 .(ه نمی شودببدیهی است امتیاز آن برای نواحی دارای سالک روستایی محاس)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8 انجام جونده کشی طبق برنامه عملیاتی  .11

 فقط در كانونهاي سالك شهري پرسيده شوند  11  سوال

 .(ه نمی شودببدیهی است امتیاز آن برای نواحی دارای سالک روستایی محاس)

 

 پیگیری موارد غیبت از درمان .12

  امتیاز 6، پیگیری فعال در منزل بیمار  امتیاز 2پیگیری تلفنی 
 

8    

 روستايي براي مناطق آندميك سالك روستايي و جمع كل امتيازات

 شهري
91   

   91 براي مناطق آندميك سالك شهري جمع كل امتيازات



 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 بیماریهای واگیر مرکز مدیریت
 چک لیست پایش برنامه مراقبت بیماری سالک

  نمونه گيري سالكمحيطي آزمايشگاه 

 ..............................................  :نام آزمایشگاه ..........................:مرکز بهداشت شهرستان .............................  دانشگاه

 : نام بازدید کننده     ........................................: تاریخ بازدید    

 حداکثرامتیاز موضوع
امتیازات 

 کسب شده  
 مالحظات  

 

، سالم  میکروسکوپ)  امكانات آزمايشگاهي مناسب در مركز .1

 ...(گیمسا، الم و 

 
6   

از بیماری سالک طبق دستورالعمل  آگاهي پرسنل آزمايشگاه .2

، وضعیت بیماری در کشور و    امتیاز 1راه انتقال)کشوری  

  امتیاز 1، روش درمانی     امتیاز 2، عالئم بالینی  امتیاز 1منطقه 

 (   امتیاز 2، روش پیشگیری

7   

نمونه برداری ضایعه  روش  از آگاهي كارشناس  آزمايشگاه .3

  سالک
6   

 توسط کارشناس آزمایشگاه   گيري و بررسي نمونهروش نمونه  .4

،روش   امتیاز 4بطور صحیح از اطراف ضایعه نمونه برداشته می شود 

 نمونه  ،   امتیاز 6فیکس و  رنگ آمیزی نمونه روی الم صحیح است 

    امتیاز 4دارد  رنگ مناسب در زیر میکروسکوپ

14   

 بررسي الم هاي قبلي  .5

 شده اند گزارش، به طور صحیح     امتیاز 3رنگ مناسب داشته اند

    امتیاز 23
6   

   5 در آزمایشگاه سالک  وجود دفتر ثبت استاندارد .6

  امتیاز   2عالئم بالینی،  امتیاز   2 مشخصات بيماران  ثبت صحيح .7

، گزارش به موقع توسط   امتیاز   3، نتایج آزمایشگاهی

   امتیاز   3فرم گزارش دهی

11   

   54  امتیازات جمع کل



 

 

 

 

 
 

 

 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
 چک لیست پایش برنامه مراقبت بیماری سالک
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 حداکثرامتیاز موضوع
امتیازات کسب 

 شده  
 مالحظات  

 

، راه امتیاز  2عامل بیماری)آگاهی بهورز از بیماری سالک    .1

، نحوه  امتیاز 2، پیشگیری امتیاز 2، عالئم بالینی   امتیاز 2انتقال

 (  امتیاز 2پیگیری
11   

 2،عالئم بالینی امتیاز 2راه انتقال )و بیماران   آموزش جامعه .2

، اهمیت   امتیاز 2، پیشگیری امتیاز 2،   تکمیل درمان  امتیاز

   امتیاز 2پانسمان
11   

، عالئم  امتیاز 2راه انتقال ) آگاهي جامعه درخصوص بيماري سالك   .3

 4، روشهای پیشگیری از بیماری امتیاز 2، درمان  امتیاز 2بالینی 

    ( امتیاز
11   

و كود   هاآگاهي جامعه  درخصوص جمع آوري زباله ها و نخاله  .4

و کاربرد حفاظت فردی  امتیاز 4 در اطراف منازل هاي حيواني

 امتیاز 4( = ریپلنت، پشه بند، پرده، توری )

 

8   

،  امتیاز 2راه انتقال ) آگاهي بيماران  درخصوص بيماري سالك   .5

،  امتیاز 2،روش درمان و اهمیت تکمیل آن   امتیاز 2عالئم بالینی 

    ( امتیاز 4روشهای پیشگیری از بیماری
11   

   4  در کانون های آلوده  برگی ارجاع 3وجود فرم     .6

 3هر کدام )مشکوک و ارجاع  ثبت مواردو ماریابی بی .7

 (امتیاز
9   

   4   پیگیری بیماران .8

   6 (، تراکتCDپوستر، پمفلت، )جهت مردم  وجود مواد آموزشي .9

   75 جمع کل امتیازات



 

 

 

 

 


