
 

 

  31   /   /      تاريخ ...............................          شهرستان  مرکز بهداشتبهبود تغذيه  برنامه های پايش چک لیست

 

 :مرکز بهداشت شهرستان بهبود تغذيهشاخص های 

 مقدار/تعداد شاخص رديف
 روستا:                                                شهر:                        بهداشت مرکز پوششجمعیت تحت  3
 روستایی:                شهری:                    تعداد مراکز خدمات جامع سالمت  2
 جذب شده:                    مورد نیاز :            تعداد کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سالمت 1
  مطلوب مصرف روغن  درصد جمعیت تحت پوشش با الگوی 4
  میوه درصد جمعیت تحت پوشش با الگوی مطلوب مصرف 5
  سبزی درصد جمعیت تحت پوشش با الگوی مطلوب مصرف 6
  شیر و لبنیات درصد جمعیت تحت پوشش با الگوی مطلوب مصرف 7
 :            چاقی        :   ضافه وزنا         : در معرض خطر اضافه وزن با اضافه وزن و چاقی در سامانه سیبدرصد کودکان  8

 سامانه سیبدرصد کودکان مبتال به سوء تغذیه به تفکیک شاخص رشد بر اساس  9
              :کم وزنی شدیدکم وزنی                          
                 کوتاه قدی شدید:         کوتاه قدی:                       

 ساله بر اساس وضعیت دریافت ید 8-01ادرار دانش آموزان میانه ید  31
 ( :  µg/l 922-911بیش از مقدار مورد نیاز )  :     ( µg/l 011زیاد )بیشتر از 

 ( :              µg/l 011ناکافی )کمتر از                 :(  µg/l 022-011کافی )
  شده استفاده می کننددرصد خانوارهای روستایی که از نمک یددار تصفیه  33
  طی بارداری نامطلوبدرصد  مادران باردار با وزن گیری  32
  مبتال به آنمیدرصد مادران باردار  31
 :            یچاق              اضافه وزن:               :  الغری / اضافه وزن / چاقی دانش آموزان مبتال به الغرینوجوانان/ درصد  34

  مبتال به اضافه وزن و چاقی / میانساالن / سالمندان انانجودرصد  35

  درصد سالمندان مبتال به الغری 36
 پزشک:             کارشناس تغذیه:           مراقب سالمت/بهورز/ ماما: آموزش دیدهدرون بخشی درصد کارکنان  37
  پوشش مکمل یاری مادران باردار با یدوفولیک/ اسیدفولیک 38

 :Dپوشش مکمل یاری با ویتامین  39
                        :باردار مادر       :نوجوانان        :جوانان         :ماهه 01-90کودکان

 :سالمندان                       :میانساالن
           :مادرباردار         :دختران دبیرستانی      :ماهه 01-90کودکان  پوشش مکمل یاری با آهن :  21

 

 / کنترل مستنداتمصاحبه رديف
امتیاز 

 مطلوب

امتیاز 

 مکتسبه

 (1)ضريب  های کودکان برنامهبرنامه( ( الفالف

  11 سال )مستندات( 1اجرای برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی زیر  3

2 
 سال  6حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر  -اجرای برنامه مداخله ای مشارکتی

 کان بهبود یافته :                       درصد مادران آموزش دیده :درصد کود
11 

 

1 
 روستامهد 0-6اجرای برنامه های مداخله ای بهبود وضع تغذیه کودکان 

 درصد کودکان بهبود یافته تحت پوشش برنامه:                       درصد مدیران و مربیان آموزش دیده :
21 

 

  21 ، تغذیه تکمیلی، مداخالت تغذیه ای در مشکات رشد کودکان و...دکانپایش رشد کوآموزشی برگزاری کالس های  4

 (2)ضريب  مادران باردار برنامه هایبرنامه های( ( بب

  21 ه های آموزشی تدوین شده در ستاد + ابتکارات مرکز بهداشت برای بهبود وضعیت تغذیه / روند وزن گیری مادران باردار مجموع 3

2 
 :وند تغییر شاخص های برنامهاطالع از ر

 شاخص های وزن گیری مادران باردار + وضعیت کم خونی مادران باردار + شاخص های برنامه حمایت تغذیه ای
11 

 

  11 در خصوص سبد غذایی مادران باردار نیازمند  مرکز بهداشتماهه  6گزارشات تحلیلی  1

  21 واحدی(D0111 ویتامین مولتی ویتامین، آهن، دوفولیک،اطالع از وضعیت پوشش مکمل های مادران باردار )ی 4

 ((22)ضريب)ضريب  برنامه های جوانان، میانساالن و سالمندانبرنامه های جوانان، میانساالن و سالمندان( ( جج

  41 برای کنترل اضافه وزن و چاقی در جوانان، میانساالن و سالمندان مرکز بهداشتبرنامه  3

  21 نشگاه هابرنامه مرکز بهداشت جهت آموزش دانشجویان، نظارت بر بوفه و سلف دا 2

  21 ، واحد بهداشت حرفه ای جهت آموزش کارگران و...(صندوق بازنشستگیخانه کارگر، ارتباط با )ابتکارات برای بهبود تغذیه میانساالن   1

  21 اطالع از درصد مراقبت های تغذیه ای انجام شده، درصد مصرف نامطلوب گروه های غذایی و مقایسه با سال قبل 4



 

 

 ((22)ضريب )ضريب   برنامه های نوجوانانبرنامه های نوجوانان( ( دد

  11 نوجوانان مرکز بهداشت برای کنترل اضافه وزن و چاقیبرنامه  3

  21 درصد کل بوفه های مدارس شهرستان( 1)بازدیدحداقل بهداشت محیط  واحدپایگاه تغذیه سالم مدارس با همکاری نظارت بر  2

  21 امه مکمل یاری، پایگاه تغذیه سالم و آموزش تغذیه سالم برگزاری جلسه با آموزش و پرورش مبنی بر اجرای برن 1

  31 مدیران و رابطین مدارس جلسه آموزشی ساالنه جهت 4

  21 دختران دانش آموز  مکمل یاری با ویتامین د اجرای برنامه و پایش و نظارت مستمر از آهن یاری هفتگی و 5

 (1)ضريب  برنامه بهبود تغذيه در مراکز جمعی (ه

  31 د تغذیه کارکنان در مرکز بهداشتبرنامه بهبو 3

  21 اجرای برنامه آموزشی تغذیه سالم جهت طالب حوزه علمیه 2

  21 اجرای برنامه آموزشی تغذیه سالم جهت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 1

4 
 شهرستانبرنامه برگزاری کارگاه های آموزشی جهت کارکنان بخش دولتی سطح 

 ان سالمت ادارات در سطح ستاد:                                  آموزش کارکنان ادارات:آموزش سفیر
11 

 

  31 بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایر/ گزارش یا فیدبک به محل بازدید اجرای برنامه بازدید از 5

  31 به محل بازدید برنامه بازدید از ندامتگاه ها و برگزاری کارگاه های آموزشی/ گزارش یا فیدبک 6

  (3)ضريب  ( مديريت تغذيه در بحرانو

  25 عضویت در کارگروه بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیر مترقبه 3

  51 جهت پزشکان،کارشناسان تغذیه و مراقبین سالمت اجرای برنامه های آموزشی مدیریت تغذیه در بحران 2

  25 انو تهیه اقالم مورد نیاز در بحربراورد  1

  (3)ضريب   IDDکنترل  ( برنامه پیشگیری و( برنامه پیشگیری وزز

  11 ماه یکبار( 6)کمیته پیشگیری از اختالالت ناشی از کمبود ید تشکیل جلسات منظم  3

  41 ساله 01-8انجام برنامه پایش ادواری ید ادرار دانش آموزان  2

  11 اه ها/ خانه های بهداشت و اجرای برنامه مداخله ایبررسی وضعیت پوشش مصرف نمک یددار تصفیه شده به تفکیک مراکز/پایگ 1

  ((11)ضريب )ضريب   ح( پايش و ارزشیابیح( پايش و ارزشیابی

33  
 در واحد موجود است؟ به مرکز بهداشت در سه ماهه گذشته مراقبین سالمت ناظر از مراکز روستایی بازدید کرده اند و فرم گزارش دهیآیا 

 تعداد بازدید انجام شده:                                تعداد مرکز خدمات جامع سالمت روستایی:             
2121  

  

22  
 ؟ماه گذشته 6در  خدمات جامع سالمت شهری / روستایی، پایگاه ها و خانه های بهداشت تعداد پایش های انجام شده از مراکز

 تعداد بازدید انجام شده:     :       مراکز خدمات جامع سالمت شهری / روستایی، پایگاه ها و خانه های بهداشتتعداد 
4141  

  

    2121 لیست مشکالت بازدیدها به تفکیک واحدهای مورد بازدید و کل بازدیدها به صورت شش ماهه موجود است؟  11

    2121 ؟استنوع مداخالت مورد نیاز ) اجرایی ، آموزشی و...( تعیین و به واحدهای محیطی اعالم شده   44

 ((11)ضريب )ضريب   ه ای جامعهه ای جامعه( برنامه ارتقا فرهنگ و سواد تغذي( برنامه ارتقا فرهنگ و سواد تغذيطط

  31 و توزیع در مراکز/پایگاه ها/ خانه های بهداشت (وستر و پمفلت های آموزش تغذیه ای، پالکارد، پوجود مطالب آموزشی )کتابچه 3

  31 از رسانه های محلی جهت درج مطالب تغذیه ای استفاده نموده است ؟ 2

  35 سالمت بینمراقو پزشکان برنامه آموزش ساالنه تغذیه برای  1

  35 برنامه کارگاه آموزشی مشاوره تغذیه و رژیم غذایی جهت کارشناسان تغذیه مراکز تابعه 4

  21 برنامه ریزی جهت کاهش مصرف نمک، قند و روغن در شهرستان 5

  31 ت، هفته سالموز جهانی غذا، روز جهانی تخم مرغر ،برنامه بزرگداشت هفته ملی بسیج آموزش همگانی تغذیه 6

  31 جلب مشارکت و همکاری رسانه های جمعی و بیلبورد های تبلیغاتی برای ممنوعیت تبلیغ محصوالت و خدمات تهدید کننده سالمت  7

  31 ؟لیست اعتبارات هزینه شده موجود استو  آیا کارشناس از اعتبارات تخصیص یافته به واحد تغذیه اطالع دارد؟ 8

   جمع امتیاز

 

 :پیشنهادات

 

 


