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  (DIC)چك ليست نظارت مزكز گذري :                                                           تجهيسات( الف

 خيز  تلِ آيا هزكش تاتلَي راٌّوا دارد؟ -1

 خيز  تلِ  (ساعت  6-4) آيا هزكش گذري درساعت كاري تعيي ضدُ فعاليت هي ًوايد   -2

 خيز  تلِ  آيا كاركٌاى هَرد ًياس هطاتق آئيي ًاهِ تاهيي ضدُ است؟ -3

 خيز  تلِ  آيا فزهْاٍ دفاتز هَرد ًياس جْت تطكيل پزًٍدُ تيواراى در هزكش ٍجَد دارد؟ -4

 خيز  تلِ  تزاي هصزف يك هاُ هَجَد دارد؟در هزكش ... ( سزًگ، سَسى، كاًدٍم، پٌثِ الكل ٍ ) آيا هَاد هصزفي هَرد ًياس  -5

 خيز  تلِ  آيا ٍسايل پاًسواى تِ تِ طَر هٌاسة استزيل هي ضَد؟ -6

 خيز  تلِ  آيا هزكش حوام  دارد؟ -7

 خيز  تلِ  آيا هزكش آتدارخاًِ دارد؟ -8

 خيز  تلِ  آيا فضاي هٌاسة تِ عٌَاى اًثار ٍجَد دارد؟-9

 خيز  تلِ  تْداضتي هٌاسة  دارد؟آيا سزٍيس  -10

 :آمًزشي ( ة

 خيز  تلِ  آيا هزكش ٍسايل كوك آهَسضي دارد؟ -1

 پوفلت      پَستز  ٍايت تزد   ٍيدئَ  كاهپيَتز  كدام يك اس ٍسايل كوك آهَسضي در هزكش ٍجَد دارد؟   تلَيشٍى -2

 خيز  تلِ  دٍرُ ّاي آهَسضي كاّص آسية ضزكت ًوَدُ اًد؟  DICآيا كاركٌاى -3

 خيز  تلِ  آيا آهَسش گزٍّي ٍ اًفزادي تزاي هزاجعيي طثق تستِ آهَسضي اًجام هي ضَد؟  -4

                             آيا در هاُ گذضتِ جلسات آهَسضي تزاي گزٍُ ّاي ّدف در خصَظ عٌاٍيي سيز اًجام ضدُ است؟                                            -5

saf injection             saf sex         overdose    

 خيز  تلِ  .اًجام هي ضَد؟( peer education) آيا آهَسش  تَسط گزٍّْاي ّوساى  -6

 تزاكت  پوفلت  آيا تستِ ّاي آهَسضي در هزكش تَسيع هيطَد؟ -7

 خيز  تلِ  آيا اس ٍسايل آهَسضي در اجزاي تزًاهِ ّاي آهَسضي استفادُ هي ضَد؟ -8

 :اجرائي ( ج

 خيز  تلِ  آيا غذاي ًين رٍس تِ هزاجعيي دادُ هي ضَد؟ -1

  رٍساًِ تِ صَرت هتَسط تِ چٌد ًفز غذاي ًين رٍس دادُ هي ضَد؟ -2

 خيز  تلِ  آيا لثاس در اختيار هزاجعيي قزار هي گيزد؟ -3

 خيز  تلِ  آيا ٍضعيت تْداضتي هزكش هطلَب است ؟ -4

 خيز  تلِ  آيا هزكش جلسات ّواٌّگي تا افزاد كليدي هحل ٍ سايز ساسهاًْاي هزتَطِ تزگشار هي كٌد؟ -5

 خيز  تلِ  آيا ستالِ ّاي عفًَي هزكشتِ صَرت تْداضتي دفع هي ضَد؟  -6

 خيز  تلِ  درهزكش اًجام هي ضَد؟ vct آيا خدهات -7

 خيز  تلِ  آيا اس حوام هزكش استفادُ هيطَد؟ -8

 خيز  تلِ  آيا آهار عولكزد هاّاًِ هزكش در هَعد هقزر ارسال هي ضَد؟-9

 دارد ؟(Out reach) آيا هزكش تين سيار -10

 خيز  تلِ  در هزكش ٍجَد دارد؟(  out reach)چٌد تين سيار -11

   چِ تعداد اس هحلْاي پزخطز ضٌاسايي ضدُ تحت پَضص هزكش است ؟   -12

 خيز  تلِ  آيا پزداخت پزسٌلي تِ هَقع اًجام هي ضَد؟-13

 خيز  تلِ  ارسال هي ضَد؟آيا اعتثارات هالي تِ هَقع  -14

 


