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 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت صحت عامه
 

 

 

 

 

/  صحی محابس مراکز درصحت روانی  خدمات مانیتورینگچک لست 

 توقیف خانه ها / مراکز اصالح و تربیت اطفال
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 2صفحه دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه
 

. معلومات عمومی1  

و تریبت اطفال / مراکز اصالح توقیف خانه / محبسو موقعیت شناسایی   

................................................................................الف :  

................................................................................ب :  

.................................................................................    ج:  

 مانیتور کننده گان، وظیفه و ارگان هایاسم 

 مربوطه

 

101 

131/      / شمسی (  تقویمتاریخ )    310  

 

 ) ساعت و دقیقه(      |___|___| : |___|___|   

 
 101 مانیتورینگزمان آغاز 

مرکز صحینام .............................................  101 

مرکز صحیکود شناسایی  |___|___|___|___|  101 

.........................................والیت الف :   

 .........................................،ناحیه       شهر :  ب 

/ توقیف خانه / مرکز اصالح و  محبسموقعیت 

 تربیت اطفال
101 

 .............................              مرد ها 

  ها             .............................خانم 

 .............................               اطفال 

صحی مرکزنفوس تحت پوشش   101 

 محبسمرکز صحی اساسی (PHS BHC..            )..............1 

 محبس مرکز صحی جامع(PHS CHC).................2 

 مرکز صحی جامع بستر دار (محبسPHC CHC+)   .............3 

 4........................................جامع بستردار اناثیه  مرکز صحی 

 چرخی بس پلمح مرکزصحیPIC................................5 

 101 نوع مرکز صحی

 1........................................          حت عامه     وزارت ص 

  2.داخله....................................وزارت امور 

 ......................................                          3وزارت عدلیه 

  4............................... وزارت صحت عامه با حمایت موسسه 

 )..................................................................(نام موسسه 

 5................................................................. سایر نهاد ها 

 

 110 اداره تطبیق کننده
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 3صفحه دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه
 

 نمره:|_____|
زیربنا و کارمندان نمره  

. نویسیدجمع نموده و نمره را در جای معین در ستون بعدی ب 111تا  111را برای پرسش های  مرکز صحی نمرات

میباشد.11– 0حدود برای این شاخص   

 کارمندان استخدام شده توسط سایر ادارات:

کارمندان استخدام شدهتعداد  تعداد کارمندان حاضر مالحظات  شماره کارمندان 

   
 111 متخصص صحت روانی

   
اجتماعی -روانشناس / مشاور روانی    111 

 .دموضوع ریکارد نمایید را مطابق به خو ارزیابی نموده و دریافت های ااطراف مرکزصحی ر 113 –111ل سوابرای 

ب  ج د   الف 

 

 

 

 زیر بنا

 

آیا اطاق به 

 ترمیم 

دارد؟نضرورت  

 

 

آیا اطاق پاک 

 است؟

 

آیا اطاق دارای 

 وشکچوکی/ ت

 است؟

دارای    مرکز صحیآیا 

 اطاق های ذیل است ؟

) در صورت نخیرجز  

"ب ، ج و د" سوال 

راخالی مانده و به سوال 

 دیگر پاسخ داده شود (

 بلی نخیر بلی نخیر بلی نخیر بلی نخیر

0 1 0 1 0 1 0 1 
مشاوره روانی برای  جداگانه اطاقآیا 

 وجود دارد؟اجتماعی  -
11 1 

0 1 0 1 0 1 0 1 

آیا ساحه جداگانه برای مریضان شدید 

روانی و معتادین در محل رهایش شان 

 وجود دارد؟

111 

0 1 0 1 0 1 0 1 
 مراجعینرای آیا ساحه / اتاق انتظار ب

 وجود دارد؟
311  

 ید.یول مرکز صحی مصاحبه نماومس را  با111-114سواالت 

 الف ب

 درخواست شده در تعداد

BPHS 

 

 

کارمندان تعداد  کارمندان

متذکره که امروز 

 حاضر اند.

تعداد کارمندان 

استخدام متذکره 

 شده

111 اجتماعی –مشاور روانی  1 1 0 1 0  

111 صحت روانیفوکل پاینت  1 1 0 1 0  
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 4صفحه دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه
 

ضروری  ادویه. 1  

 الف ب
یا تمام ادویه لست شده امروزموجود ید که آدر این بخش باید چک نمای

 است؟ 

را انتخاب نموده و تاریخ انقضای آنرا   سه بوتل و یا سه قطی از ادویهبعدا 

نتخاب نمایند، برای شما ا مرکز صحینگذارید که کارمندان ید،یارزیابی نما

 د.یانتخاب نمای باید شما به طور تصادفی

 ادویه موجود نیست /

یخ تار /تاریخ گذشته است 

انقضای آن قابل مشاهده 

 نمیباشد.

به  مرکز صحیادویه در 

 تعداد کافی موجود و دارای

 کافیتاریخ انقضای 

 میباشد.

Anti-convulsants/Anti-epileptics  

0 1 Carbamazepine Tablets 200mg  101 

0 1 Diazepam Injection 5mg/ml in 2-ml ampoule  101 

0 1 Phenobarbital Tablets 15mg&100 mg  103 

0 1 
Sodium Valproate Tablet 200mg (PIC, PHS 

CHC+)  
101 

Anti-cholinergic 

0 1 
TrihexiphenidylTablet 2 mg(All HFs without 

PHS BHC)   
101 

Anti-psychotic Medicines 

0 1 
Chlorpromazine Tablet 100mg (hydrochloride) 

(PIC) 
101 

0 1 
Chlorpromazine injection 

25mg(hydrochloride)/ml in 2-ml ampoule (PiC) 
101 

0 1 Haloperidol Tablet 5mg  101 

0 1 
Haloperidol injection 5mg in 1-ml ampoule (All 

HFs without PHS BHC)   
101 

0 1 ThioridazineTablet 25mg  (PIC)  110 

Anti-depressants 

0 1 Amitriptyline Tablet 25mg (hydrochloride) 111 

0 1 Fluoxetine Tablet 20mg  111 

Anxiolytics and sleep disorder drugs 

0 1 Diazepam Tablet 5mg&10mg 113 

 نمره:|___|___|
 نمره شاخص ادویه

جای معین در ستون بعدی بنویسید. جمع نموده و نمره را در  113تا  101نمره مرکز صحی را برای سواالت 

 .میباشد 13 – 0حدود این شاخص 

Other Medicines 

  Epival Syrup 250mg/5ml 111 

  Phenobarbital Amp. 200mg/ml or 250mg/5ml 111 

  Olanzapine Cap. 5 -10 mg  111 

  Clonidine Tab.0.2 mg 218 

  Naloxone Amp. 0.4 mg/ml  219 
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 5صفحه دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه
 

 HMIS: فورم هایت مرکز صحی. سیستم معلوما3

 مالحظات

مشاهده نشده و 

مشاهده شده یا 

ل ولی کامال تکمی

است. نشده  

توسط ناظر 

مشاهده شده و 

 هکامال تکمیل شد

 است.

.یدیریکارد های تکمیل شده ماه گدشته را مرور نما  

کتاب راجستر جدا برای صحت روانی دارد؟ آیا مرکز صحی 1 0   013  

 0 1 
 یاجتماعی  مرکز صح - آیا کتاب راجستر برای مشاوره روانی 

 موجود است؟
013  

 

 
0 1 

اجتماعی  -و مشاوره روانی بخش صحت روانی مرکزصحی آیا 

 ؟راپور میدهد HMIS را در راپور های ماهانه
303  

شده را راجستر مینماید؟ آیا مرکز صحی واقعات رجعت 1 0   103  

 نمره:|_____|
 HMISنمره شاخص 

را جمع نموده و در جای معین در ستون بعدی یادداشت کنید. حدود این  301تا  301برای پرسش های  مرکز صحینمرات 

 میباشد.  1–1شاخص 

.  چارت ها و رهنمود ها 1  
شما نشان بدهند.  به بپرسید و از وی بخواهید تا آنها را صحیل مرکز ؤا، پرتوکول ها و رهنمود ها از مسدر مورد چارت ه  

درماه گذشته تجدید نگردیده 

 نمایش گذاشته نشدهویا به 

درماه گذشته  تجدید 

گردیده و به نمایش 

 گذاشته شده

 چارت ها

0 

 

1 
 

011 گراف چارت تعداد واقعات راجستر شده در طول ماه قبلی  

.موجود نبوده و دیده نشد .موجود بوده و دیده شد   رهنمود ها 

011 (STG) برای مراقبت های اولیهتداوی معیاری ملی رهنمود 1 0  

031 آموزش صحت روانی برای داکترانرهنمود 1 0  

اجتماعی –رهنمود آموزش مشاورین روانی  1 0  011  

011 رهنمود آموزش صحت روانی برای نرسها / قابله ها 1 0  

 نمره:|_____|
 نمره شاخص چارت ها، پروتوکول ها و رهنمود ها

ا در جای معین در ستون بعدی جمع نموده و نمره ر 101تا  011را برای پرسش های مرکزصحی نمرات 

میباشد. 1–1ید. حدود برای این شاخص بنویس  

 اداره و مدیریت  .5
 تمام ریکارد ها و فورم ها باید توسط ناظر ارزیابی گردد.  

اتمالحظ بلی  نخیر     

 
1 1 

ت داده جعآیا مرکز صحی ورق های رجعت دهی برای واقعات ر

 شده، میدهد؟ 
101  

 0 1 
 حیمرکز صپالن تعلیمات صحی  وآیا پالن تعلیمات روانی جز

 میباشد.   
101  

 0 1 
 شامل در پالن آموزش کارکنان مرکز صحیصحت روانی  آیا

 میباشد؟
301  
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 6صفحه دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه
 

 0 1 
 اب واقعات صحت روانی، واقعات رجهت تعقی مرکز صحی آیا

؟تعقیب می کند  
101  

 0 1 
تر تالی گردیده و راجسآیا واقعات صحت روانی بصورت درست 

 میگردند؟
101  

 0 1 
 اجتماعی - آیا مراجعین که جهت دریافت خدمات مشاوره روانی

مراجعه میکنند، ثبت و تعقیب میگردد؟ به مرکز صحی  
101  

 نمره: |_____|
 نمرات شاخص اداره و مدیریت

را جمع نموده و در جای معین در ستون بعدی  زندان101تا 501نمرات مربوط به پرسش های شماره 

 میباشد.1–1بنویسید. حدود این شاخص 

 اهدافاجرات در قبال . 6
 د.یموجود را چک نمای معلومات منبع و  HMISمربوطه این بخش فورمبرای 

 این موضوع باید در یک فورم جدا گانه درج گردد.  ،نداشته باشندمعلومات همگونی ومنبع HMIS که معلومات فورم صورتی در

ردد که شده باشد ریکارد ماه گدشته چک گدد و در صورت که ریکارد تکمیل نریکارد های که در ماه گذشته مکمل گردیده ارزیابی گر

 مکمل شده باشد.

اتمالحظ     

 
 تعداد:|___|___|___|

در ماه  روانیتعداد مجموعی واقعات راجستر شده اختالالت 

 گذشته 
601 

 
 تعداد:|___|___|___|

 - تعداد مجموعی افراد راجستر شده بخش مشاوره روانی

 اجتماعی در ماه گذشته
602 

 
 تعداد:|___|___|___|

 که در بخش صحت روانی آموزش مرکز صحیتعداد کارمندان 

 دیده اند؟
603 

 
 تعداد:|___|___|___|

مرکز ار شده در ماه گذشته زتعلیمات روانی برگ جلسات تعداد

 صحی
604 

اتمالحظ  عرضه خدمات. 7 بلی  نخیر  

، هدف مورد نظر )تعداد واقعات فی ماه(  برای مرکز صحی اآی 1 0 

 اختالالت روانی دارد؟  
101 

هدف مورد نظر )تعداد واقعات فی ماه( برای   آیا مرکز صحی 1 0 

اجتماعی دارد؟ -مشکالت روانی  
101 

 0 1 
 برای مریضان دارای اختالالت معمول  روانی، آیا مرکز صحی

عرضه  خدمات اجتماعی –جلسات مشاوره روانی ازطریق 

 میدارد؟  ) ریکارد ها باید ارزیابی گردد(

103 

 

0 1 

برای مریضان دارای اختالالت روانی معمول،  آیا مرکزصحی

تداوی )ادویه و مشاوره روانی اجتماعی( عرضه میدارد؟ )به 

 شمول مرگی(

110  

 0 1 

، مریضان دارای اختالالت روانی شدید را به مرکز صحیآیا 

؟ مراکز صحی که دارای امکانات بیشتر هستند، رجعت میدهد

باید چک گردد(  ها )ریکارد  

110  

PIC& 

CHC+ 
0 1 

برای مریضان دارای اختالالت روانی شدید، کز صحیمرآیا 

رضه می دارد؟ع جداگانه خدمات داخل بستر  
110  

تعلیمات روانی راعرضه میدارد؟  آیا مرکزصحی 1 0   110  

 
0 1 

اجتماعی  - )داکتر، نرس، مشاور روانی آیا تیم صحت روانی

 ؟جلسات منظم دارند()مرکز صحی
110  

011 تیم صحت روانی در جلسات از مراجعین نیز دعوت می کنند؟ایا  1 0   
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 7صفحه دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه
 

 
0 1 

منظم از بخش صحت روانی مرکز صحی  آیا نظارت حمایتی

 صورت میگیرد؟
011  

111 آیا نظارت حمایتی بخش صحت روانی، رضایت بخش است؟ 1 0   

؟، برای واقعات خودکشی، خدمات عرضه میداردآیا مرکز صحی 1 0   111  

 
0 1 

آرام، خدمات عرضه ا، برای مریضان روانی نمرکز صحی آیا

 میدارد؟
311  

 
0 1 

، خدمات ، برای سو استفاده کننده گان موادمرکز صحی آیا

 عرضه میدارند؟
111  

 
0 1 

آیا مرکز صحی برای مدیریت استرس یا فشار های روانی 

 خدمات عرضه مینماید؟
111 

 نمره:|___|___|
 نمرات شاخص عرضه خدمات

مرکز صحی را جمع نموده و در جای معین در ستون  111تا  101بوط به پرسش های شماره نمرات مر

.میباشد 11–1بعدی بنویسید. حدود این شاخص   
 

) ساعت و دقیقه(:   |___|___| : |___|___| ید.د که شما چک لست را تکمیل نموده ااین بخش زمانی را بنویسیدر:اتمام کار   

 

 

 

 نوت:

 

 

 

 ید.یده اند، تشکر نمااین چک لست یاری رسانیکارمندان مرکز صحی که شما را در تکمیل در پایان از 

 

 

 نام و امضاء نظارت کنندگان:       


