معاونت درمان
فرم بازديد دفتر کار مامايی
تاريخ و ساعت بازديد :
نام و نام خانوادگي ماما :

شماره نظام پزشكي :

شهرستان مجاز به فعاليت(مندرج در پروانه دفتر کار):

شماره پروانه دفتر کار :
شماره تلفن همراه :

تاريخ اعتبار پروانه دفتر کار :

آدرس و ساعت و روزهاي فعاليت دفتر کار :
کد پستي دفتر کار :

تلفن ثابت :

تلفن ثابت:

در صورتيكه بيش از يك دفتر کار دارد،آدرس و زمان فعاليت در دفتر کار دوم قيد گردد:
 -اصل پروانه دفتر کار در معرض ديد نصب مي باشد؟

بلي

خير

 -نرخ ت عرفه ها در معرض ديد نصب شده است؟

بلي

خير

 -تعرفه هاي مصوب ابالغي رعايت مي گردد؟(ميزان تعرفه آزاد دريافتي) ......................:

بلي

 -تعداد تابلو :

 -ابعاد تابلو:

خير

-عنوان تابلو(مطابقت با پروانه دفتر کار):

 -مطابقت عناوين تابلو با سرنسخه و کارت ويزيت؟

بلي

خير

 موارد عدم تطابق يا موارد غير مجاز ذکر شود................................................................................................................................................................................ : -فضاي فيزيكي اتاق معاينه مناسب مي باشد ؟

بلي

خير

 -شراي ط و مساحت سالن انتظار مناسب است؟

بلي

خير

 -تخت معاينه زنان سالم با پوشش مناسب وجود دارد؟

بلي

خير

 -از پاراوان يا پرده مناسب در کنار تخت معاينه استفاده مي شود؟

بلي

خير

 -تشكيل پرونده دوران بارداري بر اساس پروتكل وزارت بهداشت انجام مي شود؟

بلي

خير

-شرايط نور،سيستم گرمايش و سرمايش،تهويه و وضعيت نظافت دفتر کار مناسب است؟

بلي

خير

موارد عدم تطابق ذکر شود.............................................................................. ............................................................................................................................. :-شرايط سرويس بهداشتي (از جمله نصب صابون مايع در دستشويي) وجود دارد؟

بلي

خير

-آيا تزريقات و پانسمان در دفتر کار انجام مي شود؟

بلي

خير

-سطل زباله دربدار و پدال دار با کيسه زباله استاندارد وجود دارد؟

بلي

خير

-ست معاينه (از جمله فشار سنج و گوشي،گوشي مامايي ،ترمومتر،ترازو  ،ست IUD

بلي

خير

 ،لگن شستشو  ،اسپكولوم يكبار مصرف ،وسايل پاپ اسمير و سوني کيد) وجود دارد؟

 -براي استريل کردن وسايل از فور يا اتوکالو و تست هاي مربوطه استفاده مي شود؟

بلي

خير

 -ست احياء و داروهاي اورژانس وجود دارد؟

بلي

خير

 -براي جمع آوري زباله هاي نوك تيز و برنده از سيفتي باکس استفاده مي شود ؟

بلي

خير

 -قرارداد حمل زباله عفوني ،با سازمان خدمات موتوري شهرداري منعقد شده است ؟

بلي

خير

 موارد عدم تطابق ذکر شود............................................................................ ............................................................................................................................. : -کپسول اکسيژن با شرايط استاندارد(از جمله مانومتر سالم و ماسك) وجود دارد؟

بلي

خير

 موارد تبليغات غير مجاز ذکر شود: موارد اقدامات غير مجاز که در دفتر کار انجام مي شود ،ذکر شود (انجام سقط  ،کرايو تراپي  ، SKIN CARE ،تزريقات و سرم تراپي جهت بيماران خارج ازدفتر کار  ،دخالت در درمان بيماريهاي زنان خارج از شرح وظايف) :
 نواقص و اشكاالتي که عليرغم تذکر در بازديد قبلي ،هنوز اصالح نشده اند ذکر شود: -نحوه برخورد و ميزان همكاري با کارشناسان نظارت بر درمان مناسب است؟

بلي

خير

نظريه کارشناس:

به خانم................................................................به دليل .............................................................................................................................................................
تذکر شفاهي داده شد و مقرر گرديد ايشان نسبت به رفع کليه اشكاالت موجود ،سريعا اقدام و نتيجه اقدامات اصالحي را به معاونت درمان دانشگاه کتبا اعالم
نمايند.
نام و نام خانوادگي و امضاي کارشناس:
موارد فوق به اينجانب خانم
اظهار نظر ماما(در صورت تمايل و نياز):

ابالغ گرديد  .مهر و امضاي ماما

