بنام خدا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
اداره بهداشت دهان و دندان
چک لیست پایش عملکرد مدیریتی
مدیر گروه  /کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
حوزه معاونت بهداشتی دانشکده  /دانشگاه علوم پزشکی .............
توسط اداره بهداشت دهان و دندان

سقف امتیاز
پانل مدیریت اطالعات سالمت دهان و دندان

57

پایش شاخص های بهداشتی و عملکردی

75

وضعیت اجرای برنامه های حوزه بهداشت دهان و دندان

075

وضعیت برگزاری جلسات اصلی

57

وضعیت پایش از واحدهای زیر مجموعه

75

وضعیت اجرای برنامه های آموزشی

57

وضعیت جذب و هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته

57

خالقیت و نوآوری فنی

55

جمع کل امتیاز

0111

زمان پایش (تاریخ )......................................
(سال )...........................
1

امتیاز کسب شده

 .0مشخصات پایش شونده:
نام و نام خانوادگی:

آخرین مقطع و رشته تحصیلی:

تاریخ تولد:

تاریخ فارغ التحصیلی و دانشگاه محل تحصیل:
سابقه کار در حوزه بهداشت شهرستان و دانشگاه:

عناوین دوره های مدیریتی و آموزشی مرتبطی که در 7
سال اخیر گذرانده است (دوره هایی که منجر به کسب
گواهی شده است)

تاریخ شروع به کار:
سوابق مسئولیتی با ذکر تاریخ:
سابقه مسئولیت در واحد بهداشت دهان و دندان:

 .2اطالعات کلی از واحدهای زیر مجموعه
اطالعات نیروی انسانی

اطالعات جمعیتی و مراکز
عنوان مرکز  /واحد

عنوان نیروی انسانی

تعداد
کل

جمعیت تحت پوشش

شهری
روستایی

شهرستان
کل
مراکز
سالمت

خدمات

جامع

شهری
شهری-روستایی
روستایی
کل

مراکز خدمات جامع
سالمت دارای واحد
بهداشت دهان و دندان

دندانپزشك
نیروهای ارائه دهنده خدمات بهداشتکار دهان و
سالمت دهان و دندان دندان
(دندانپزشك ،بهداشتکار دهان و کاردان بهداشت دهان
دندان و کاردان بهداشت دهان)
جمع کل
دندانپزشکان بخش خصوصی
کارشناس مسئوالن و کارشناسان
واحدهای ستادی دهان و دندان
شهرستان های زیرمجموعه
پرسنل رسمی

شهری
شهری-روستایی
روستایی

پرسنل واحد ستادی بهداشت
دهان و دندان

مراکز تجمیعی دندانپزشکی
پایگاه سالمت شهری
خانه بهداشت

تعداد

پرسنل قراردادی
پرسنل طرحی
سایر
جمع کل

مراقب سالمت
بهورز

2

جمع بندی اطالعات جمعیتی و مراکز
نسبت تعداد مراکز خدمات جامع سالمت به جمعیت
نسبت تعداد مراکز دارای واحد بهداشت دهان و دندان به جمعیت
نسبت تعداد دندانپزشك (خصوصی +دولتی) به جمعیت

امتیاز

سقف

شده



کسب

تهیه و نصب پانل مدیریت اطالعات سالمت دهان (نقشه جغرافیایی،
اطالعات جمعیت تحت پوشش ،اطالعات مراکز و نیروی انسانی ،برنامه کشوری
سالمت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی ،برنامه پزشك خانواده روستایی و
شهری و برنامه راه اندازی مراکز تجمیعی و شیفت عصر مراکز)

امتیاز

عنوان

()57
نصب پانل01 :
به روز بودن اطالعات پانل01 :
تکمیل بودن کلیه اطالعات پانل11 :

پانل اطالعات براساس مدلی است که قبالً به واحدهای بهداشت دهان و دندان کل کشور ارسال شده است.

 .3پایش وضعیت شاخص های بهداشتی و عملکردی دانشگاه
امتیاز

وضعیت شاخص
های بهداشتی و
عملکردی

ابتدایی)

سقف

پوشش خدمت وارنیش فلوراید (برای کلیه مقاطع

شده

دانش آموزی

کسب

پوشش شناسنامه الکترونیك سالمت دهان و دندان

15
25

تعداد فیشورسیالنت انجام شده

15

تعداد ترمیم انجام شده

15

 12 DMFTساله ها و  0 DMFT/dmftساله ها

-

-

 12 Caries Freeساله و  0ساله ها

-

-

امتیاز کل

5

75

امتیاز

عنوان

مستندات

 .4وضعیت برنامه های اجرایی حوزه بهداشت دهان و دندان

ردیف

عنوان برنامه

مدیر برنامه

کارشناسان

پیشرفت

برنامه

برنامه

امتیاز
سقف امتیاز

شده
پیشرفت بر اساس برنامه زمانبندی
عملیاتی()255

برنامه کشوری
ارتقای سالمت
1



 011درصد مطابق با برنامه
عملیاتی و یا جلوتر از آن باشد:
011



از برنامه عقب باشد :تا 011
(براساس میزان درصد عملکرد
انجام شده)

دهان و دندان
دانش آموزان
ابتدایی




2

بیمه روستایی





پزشك
5



خانواده
شهری



راه اندازی
4

()011
درگیر کردن مراکز بین  01تا 11
درصد و بیشتر01 :
استفاده از نیروهای شاغل و
خصوصی01 :
عملکرد و انجام پرداختی ها
براساس دستورالعمل11 :

درگیر کردن مراکز به میزان حداقل

مراکز خدمات

 55درصد و بیشتر75 :

جامع سالمت
7

()011
درگیر کردن مراکز حداقل 01
درصد و بیشتر11 :
استفاده از نیروهای شاغل و
خصوصی01 :
عملکرد و انجام پرداختی ها
براساس دستورالعمل11 :
جذب دستیار دندانپزشك01 :

()75

شیفت عصر

()175

راه اندازی



مراکز تجمیعی

راه اندازی هر مرکز11 :



کیفیت مرکز راه اندازی شده11 :

امتیاز کل

4

کسب

075

مستندات

.1

در خصوص بند  1بایستی برنامه دانش آموزی طبق زمانبندی برنامه عملیاتی پیش رفته باشد و به نسبت میزان پیشرفت امتیاز تعلق می
گیرد.

.2

در بند  2حداقل باالی  % 05مراکز می بایست درگیر برنامه شده باشد ،عالوه بر استفاده از نیروهای شاغل از نیروهای خصوصی نیز
استفاده شده باشد و همچنین جذب دستیار دندانپزشك نیز صورت پذیرفته باشد .در ضمن پرداختی به نیروهای دهان و دندان مطابق با
آخرین دستورالعمل بیمه روستایی انجام گرفته باشد .امتیاز نیز با توجه به عملکرد مذکور ارائه خواهد شد.

.5

در بند  ،5در این برنامه حداقل  55تا  75درصد مراکز درگیر شده باشند .استفاده از نیروهای شاغل در سیستم و جذب از بخش خصوصی
انجام شده باشد ،پرداختی ها بر اساس آخرین دستورالعمل مربوطه انجام گرفته باشد .امتیاز بر اساس میزان عملکرد با توجه به موارد
ذکر شده ارائه خواهد شد.

.4

در این بند درگیر کردن حداقل  55درصد مراکز مدنظر می باشد و امتیاز هم بر همین اساس داده خواهد شد.

.7

در برنامه بند پنجم ،راه اندازی مرکز تجمیعی دندانپزشکی که بایستی به ازای جمعیت شهری که توسط مراکز موجود قابل پوشش نمی
باشد ،صورت پذیرد .کیفیت مرکز راه اندازی شده نیز مهم است .امتیاز با توجه به موارد ذکر شده به این برنامه تعلق می گیرد.

 .5مهمترین مشکالت حوزه دانشگاه :

.................................... -0
..................................... -0
.................................... -0
 .6وضعیت جلسات اصلی رئیس /مدیرکل حوزه بهداشت دهان و دندان

ردیف

1
2

5

عنوان جلسه

تعداد جلسات

درصد تشکیل

تعداد

مورد انتظار

قابل قبول

جلسات

در سال

در سال

4

5

7

2

1

15

0

4

15

کمیته طرح تحول سالمت دهان دانشگاه
ستاد اجرایی استان (برنامه کشوری سالمت دهان و
دندان دانش آموزان ابتدایی)
جلسه با گسترش (برنامه بیمه روستایی و پزشك
خانواده شهری)

امتیاز
امتیاز

برگزار شده

شده

جلسه مسئول واحد بهداشت دهان و دندان ستاد

4

4

معاونت بهداشتی با مسئولین بهداشت دهان و دندان

5

15

شهرستان های تابعه
امتیاز کل

7

کسب

57



در خصوص جلساتی که برگزار کننده آنها ،واحد دهان و دندان نمی باشد،چنانچه واحد مذکور درخواست برگزاری جلسه را داده باشد ولی به این
درخواست ترتیب اثری نداده باشند ،این واحد کل امتیاز ثبت شده را دریافت می نماید .همچنین مستندات مورد بررسی صورتجلسات مربوطه می
باشند.

 .7وضعیت پایش از حوزه های زیر مجموعه
پایش شوندگان

1

تعداد مورد انتظار در سال

تعداد پایش

درصد

انجام شده

امتیاز

واحدهای ستادی بهداشت دهان و دندان شهرستان های
تابعه

0

واحدهای بهداشت دهان و دندان مراکز خدمات جامع
سالمت

0

واحد مراقبین سالمت در مراکز خدمات جامع سالمت

0

پایگاه های سالمت شهری /بهداشتی و خانه های بهداشت

0

0

مراکز تجمیعی و شیفت عصر مراکز

0

0

مدارس ابتدایی

0

15

امتیاز کسب
شده

0
0

0

امتیاز کل



برنامه زمان بندی بازدیدها بایستی تا پایان سال پیش بینی شده باشد.



برای پایش های هر بخش بایستی از چك لیست مربوطه استفاده شود.



پس از انجام بازدیدها حتماً پسخوراند آنها نیز تهیه و ارسال شده باشند.

75

 .8وضعیت اجرای برنامه های آموزشی

ردیف

امتیاز

عنوان

0

تدوین و اجرای برنامه آموزش بهورزان

15

0

تدوین و اجرای برنامه آموزش مراقبین سالمت

17

0

تدوین و اجرای برنامه آموزش دندانپزشکان  /بهداشتکاران دهان و دندان  /کاردان های
بهداشت دهان

15

امتیاز کل
1

 .اسامی حوزه های مورد پایش در جدول و تعداد پایش مورد انتظار در سال در جدول قید گردد.

0

57

امتیاز کسب
شده

مستندات



برنامه زمانبندی آموزشی بایستی تا پایان سال تدوین شده باشد.



برای جلسات آموزشی پیش آزمون و پس آزمون گرفته شده باشد.

 .9وضعیت اعتبارات و هزینه کرد اعتبار
موضوع

میزان اعتبار تخصیص
یافته به دانشگاه در سال
جاری

میزان بودجه جذب
شده توسط معاونت
بهداشت

هزینه کرد در برنامه
دهان و دندان

امتیاز

ردیف  01003بیمه روستایی

27

ردیف  01001پزشك خانواده
شهری

27

ردیف  01010واحد بهداشت
دهان و دندان

27

امتیاز کل

کل میزان درآمد واحدهای بهداشت دهان و دندان

میزان درآمدهای بیمه ای

امتیاز کسب
شده

57

میزان درآمدهای نقدی

 .01خالقیت و نو آوری های فنی و مدیریتی در معاونت بهداشتی دانشگاه 31( :امتیاز )
(این خالقیت ها باید در راستای رسالت و اهداف بهداشتی بوده و برای پیشبرد برنامه های بهداشتی در سطح دانشکده/دانشگاه موثر بوده و اجرایی شده باشد)

5

.00

جمع امتیاز کسب شده ............ :

از  0111امتیاز

امتیاز کسب شده از پانل مدیریت اطالعات سالمت دهان و دندان( :) 57
امتیاز کسب شده از پایش وضعیت شاخص های بهداشتی و عملکردی ( :) 75
امتیاز کسب شده از وضعیت اجرای برنامه های حوزه بهداشت دهان و دندان( :) 075
امتیاز کسب شده از وضعیت جلسات اصلی( ) 57
امتیاز کسب شده از وضعیت پایش از واحدهای زیر مجموعه( :) 75
از وضعیت اجرای برنامه های آموزشی( :) 57
امتیاز کسب شده وضعیت جذب و هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته( :) 57
امتیاز کسب شده از خالقیت و نوآوری فنی( ) 55

 ارزیابی کلی از واحد بهداشت دهان و دندان
عالی

تاریخ :

خوب

متوسط

ضعیف

نام و امضا پایش شونده:

0

نام و امضا پایش کننده:

نقاط قوت ،نقاط ضعف و خالقیت و نوآوری ها

نقاط قوت

نقاط ضعف

خالقیت و نوآوریها

9

راهکارهای پیشنهادی مورد توافق

امضای توافق کنندگان جهت پیگیری و اجرایی شدن راهکارهای پیشنهادی:
نام و نام خانوادگی

سمت

15

امضا

