داوشگبٌ علًم پسشکی ي خذمبت بُذاشتی درمبوی اصفُبن
گريٌ بُذاشت حرفٍ ای مرکس بُذاشت استبن

فرم پایش کیفیت معاینات سالمت شاغلین (فرم شماره )1
وبم ياحذ کبری :

تعذاد شبغلیه :

وًع فعبلیت :

تلفه:

آدرس :
وبم مرکس معبیىٍ کىىذٌ /وبم مسئًل فىی :
وبم ي وبم خبوًادگی پسشک عمًمی َمکبر :

وحًٌ فعبلیت :کبرشىبس مرکس

وبم ي وبم خبوًادگی کبرشىبس بُذاشت حرفٍ ای َمکبر :

کبرشىبس صىعت

تبریخ اوجبم معبیىٍ :

ردیف

بله

توضیحات

خیر

ثبت
1

آیب وًع معبیىبت ي تبریخ َب بطًر کبمل ثبت میگردد؟

2

آیب مشخصبت فردی شبغل بطًر کبمل ثبت میگردد؟

3

آیب سًابق شغلی فعلی ي قبلی کبرگر بطًر کبمل ثبت میگردد؟

وبم فرد تکمیل کىىذٌ:

ارزیابی عواهل زیان آور
4

آیب ببزدیذ ايلیٍ از محیط کبر اوجبم شذٌ ي گسارش ببزدیذ تُیٍ شذٌ است؟

5

آیب عًامل زیبن آير محیط کبر (وًع ي مذت ي میسان مًاجٍُ) بطًر دقیق ثبت میگردد؟

6

آیب فرم تًسط کبرشىبس بُذاشت حرفٍ ای تکمیل ي مُر ي امضب میگردد؟

سوابق شخصی و پسشکی شاغل
7

آیب فرم تًسط فردآمًزش دیذٌ تکمیل میگردد؟

8

آیب تًضیحبت الزم در مًارد ویبز ثبت میگردد ؟

9

آیب تبئیذیٍ از شبغل (امضب ي اثر اوگشت) گرفتٍ میشًد؟

هعاینات
11

آیب راَىمبی معبیىبت براسبس ببزدیذ ايلیٍ از محیط کبر طراحی شذٌ است؟

11

آیب يسبیل ،تجُیسات ي فضبی مىبسب معبیىٍ در اختیبر پسشک قرار گرفتٍ است؟

12

آیب پسشک در صًرت یبفته عالمت یب وشبوٍ ای در معبیىبت ،تًضیحبت کبملتر ثبت میىمبیذ؟

13

آیب پسشک زمبن کبفی برای معبیىٍ صرف میىمبیذ؟

14

آیب پسشک معبیىٍ گر پريوذٌ را مُر ي امضب میىمبیذ؟

اقذاهات پاراکلینیک
15

آیب شرایط استبوذارد ومًوٍ گیری ي زمبن ارسبل ومًوٍ َب رعبیت گردیذٌ است؟

16

آیب بیىبئی سىجی بب چبرت استبوذارد ي شرایط فیسیکی ي فبصلٍ مىبسب اوجبم میشًد؟

17

آیب اسپیريمتری تًسط فرد آمًزش دیذٌ اوجبم می شًد؟

18

آیب زمبن کبفی برای آمًزش فرد ي اوجبم اسپیريمتری صرف میگردد؟

19

آیب ادیًمتری تًسط ادیًلًشیست اوجبم میشًد؟

21

آیب ادیًمتری در اتبقک اکًستیک ي در شرایط مىبسب اوجبم میشًد؟

21

آیب معبیىبت در فضبی فیسیکی مىبسب ي بذين ازدحبم اوجبم میشًد؟

وبم اپراتًر:
وبم ادیًلًشیست:

توضیحات:

تاریخ بازدیذ:

وبم آزمبیشگبٌ:

نام و اهضای کارشناسان تین سالهت:

