
 بسمه تعالي

 در برنامه تحول نظام سالمت متخصصين عملكرد ارزشيابي چك ليست

: رشته تخصصي: شهرستان: محل خدمت: نام متخصص

حداكثرشرح شاخصرديف

 امتياز

امتياز

 كسب شده
توضيحات

40 انجام به موقع ويزيت بيماران1

 40تعيين تكليف بيماران اورژانس در حداقل زمان ممكن بر اساس دستور عمل ابالغي از سوي وزارت متبوع2

و در طي اعمال جراحي اورژانس بر بالين بيماران3 40حضور به موقع در اتاق عمل

و به ويژه بخش هاي مراقبت ويژهرعايت4 60انديكاسيون هاي بستري بيماران در بخش ها

و دانشگاه) گايدالين(رعايت راهنماي باليني5 60و پروتكل هاي ابالغي از سوي وزارت بهداشت

40 حضور فيزيكي در مركز درماني مطابق قوانين كشوري6

و ساير7 60پروسيجر هاي تخصصيتعداد اعمال جراحي

 100 حضور در درمانگاه در شيفت عصر8

80 حضور در درمانگاه در شيفت صبح9

60تعداد ويزيت انجام شده 10

40ميزان بيماران ارجاعي به سطوح باالتر11

60 كميت فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيئت علمي 12

40 فراگيران از عملكرد اعضاي هيئت علميميزان رضايت 13

و كمك به ارتقاي كيفيت در سطح بيمارستان 14 60حضور در كميته هاي بيمارستاني

و ارسال پسخوراند به مبدا 15 و روستا 60مشاركت در نظام ارجاع بيماران در قالب برنامه پزشك خانواده شهر

60 رعايت برنامه آنكالي 16

60 رعايت برنامه مقيمي 17

و 18 40...عدم ارجاع بيماران به مراكز خصوصي

1000جمع امتياز

ي مورد نظر وبسته هاي حداقلي به پزشك مربوطه ابالغ شده است؟ آيا دستورالعمل ها

؟  آيا كنترل ورود وخروج متخصصين طي فرايندي انجام مي گردد

و در پرداخت متخصص اعمال شده است؟  ارزشيابي ماهانه برابرچك ليست انجام

آيا مسئولين بيمارستان بر اجراي دستورالعملها نظارت دارند وميزان پيشرفت برنامه مناسب است

 ارزيابان- متخصص مربوطه-رئيس بيمارستان: امضاء كنندگان



 نكات قابل توجه راهنماي تكميل چك ليست ارزشيابي متخصصان

1  راهنماي سوال

امتيازكسر مي گردد20بيمارستان رعايت گردد تمام امتيازداده مي شود به ازاي هرساعت تاخير اگر ساعات ويزيت باليني بيماران با توجه به برنامه  

2  راهنماي سوال

هاي ابالغيباتوجه به متن دستورالعمل  

3  راهنماي سوال

ش امتيازكسر20ود به ازاي هرساعت تاخير اگر زمان حضور پزشك بربالين بيمار در اتاق عمل با توجه به برنامه بيمارستان رعايت گردد تمام امتيازداده مي

 مي گردد

4  راهنماي سوال

هاي ابالغيباتوجه به متن دستورالعمل  

5  راهنماي سوال

هاي ابالغيباتوجه به متن دستورالعمل  

6  راهنماي سوال

امتيازكسر مي گردد20به ازاي هرساعت تاخير اگر ساعات ويزيت باليني بيماران با توجه به برنامه بيمارستان رعايت گردد تمام امتيازداده مي شود  

7  راهنماي سوال

امتياز كسر گردد20با توجه به بار مراجعه در صورتيكه در تعداد اعمال جراحي محدويت ايجاد كند  

8  راهنماي سوال

امتياز كه شامل ساعات حضور در بخش جهت بيماران بستري نبوده وصرفا جهت در مانگاه وحضور60امتياز وحداكثر20هر ساعت حضورروزانه

 متخصص مي باشد 

9  راهنماي سوال

كه90 امتياز وحداكثر30هر ساعت حضور شامل ساعات حضور در بخش نمي باشد امتياز  



 راهنماي سوال 10

امتياز كسر گردد20با توجه به بار مراجعه در صورتيكه در تعداد ويزيت بيماران محدويت ايجاد كند  

 راهنماي سوال11

از مراجعان ارجاع داده شوندهيچ امتيازي تعلق نميگيرد%10اگر بيش از  

 راهنماي سوال 12

و(آموزش امتياز20امتياز تحقيقات20سوپروايزر آموزشي وهمكاري با ....) ارائه برنامه وكنفرانس  

 راهنماي سوال 13

و سوال از ميزان رضايت آنها نسبت به عملكرد اعضاي هيئت علمي  نظرسنجي از فراگيران

 راهنماي سوال 14

كميته هاي مربوط به هر تخصص امتيازداده شود حضور با توجه به  

 راهنماي سوال 15

و ارسال پس خوراند به مبداء20رالعمل پزشك خانواده پذيرش بيماران برابر دستو و ارجاع به ساير متخصصان امتياز20امتياز  

 راهنماي سوال 16

همكاري ورعايت شيفت هاي) امتياز20(شامل حضوربه موقع برابر دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده در صورت ضرورت

امتياز20ويزيت ومشاوره تلفني بر حسب نياز بيمارستان وعدم) امتياز20(انكالي  

 راهنماي سوال 17

همكاري ورعايت شيفت هاي) امتياز20(شامل حضوربه موقع برابر دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده در صورت ضرورت

بر حسب نياز بيمارستان) امتياز20(انكالي  

 راهنماي سوال18

.ارجاعي كه خدمت مورد نياز آن در بسته خدماتي باشد هيچ امتيازي تعلق نميگيرد موردحتي يك در صورت مشاهده

 مبناي ارزشيابي روساي بيمارستانها سواالت ذيل چك ليست مي باشند


